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Geachte voorzitter/leden, 
 
Hierbij informeren wij u over de verlenging van het Convenant Dementie- 
vriendelijk Drenthe voor de periode 2023-2026. Het nieuwe convenant wordt op  
1 december 2022 ondertekend, tijdens de bestuurlijke dialoogtafel van het 
Drents Zorglandschap.  
 
Het belang van het Convenant Dementievriendelijk Drenthe 
In Nederland leven naar schatting 250.000 mensen met dementie. Omdat wij 
steeds ouder worden, stijgt dat aantal. De verwachting voor de provincie Drenthe 
is dat het aantal mensen met dementie tussen 2020 en 2050 zal stijgen met ruim 
45% (tot ruim 12.000 inwoners).  
Dementie trekt een zware wissel op het leven van de mensen en hun families. 
Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar 
thuis. Dementie is volgens artsen en onderzoekers de ziekte met de hoogste  
ziektelast voor de patiënt. Daarnaast is de ervaren belasting van mantelzorgers 
van mensen met dementie relatief hoog. Hierdoor komen de gezondheidszorg en 
de samenleving als geheel in toenemende mate onder druk te staan. 
Met dit convenant wordt bijgedragen aan het realiseren van een dementie- 
vriendelijke Drentse samenleving zodat mensen met dementie zo lang mogelijk 
hun waardigheid en zelfstandigheid kunnen behouden en mee blijven doen in de  
samenleving. Daarnaast wordt eraan bijgedragen dat hun naasten hierin onder-
steund worden. 
Het convenant is daarnaast een hulpmiddel voor het krachtig uitspreken naar de 
buitenwereld en samenleving dat we als provincie Drenthe ons sterk maken voor 
een dementievriendelijk Drenthe. 
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Wat hebben wij gedaan 
In 2018 en 2019 is gestart met de tour van de marktkraam ‘Dementievriendelijk 
Drenthe' in elk gemeentehuis, het provinciehuis en het kantoor van Zilveren 
Kruis. Provinciaal is ingezet op het samenbrengen, inspireren en enthousiasmeren 
van lokaal betrokken partijen. In oktober 2021 is bijvoorbeeld de inspiratiesessie 
‘Dementievriendelijk in de buurt‘ door alle convenantpartners gezamenlijk geor-
ganiseerd. Daarnaast was de provincie kartrekker van de provinciale werkgroep 
Dementievriendelijk Drenthe. Via de Sociale Agenda zijn er projecten gesubsi- 
dieerd rondom dementie op jonge leeftijd en het realiseren van inloophuizen 
voor mensen met beginnende dementie (Odensehuizen). 
 
Vanwege de coronapandemie zijn de werkzaamheden vanuit het convenant bij 
alle partners in 2020 deels of geheel stil komen te liggen. De opgaven zijn lokaal 
zeer verschillend aangepakt en zijn verschillend in niveau van realisatie, maar 
desondanks zijn er wél successen geboekt. Het onderwerp dementie is zeker op 
de kaart gezet op provinciaal niveau! Enkele voorbeelden van de lokale inzet:  
• samenbrengen van partners en vrijwilligers die zich lokaal bezighouden met 

de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten; 
• binnen Zilveren Kruis zijn bijvoorbeeld teams door Samen Dementievriendelijk 

getraind om bij klanten die zij aan de telefoon hebben signalen van dementie 
te herkennen. Zij hebben geleerd hoe zij het beste kunnen reageren, zodat 
klanten beter te woord worden gestaan; 

• ontwikkeling van lokale (actie)plannen door de twaalf gevormde gemeente-
lijke werkgroepen; 

• verbetering lokale samenwerking tussen wijkverpleging, sociaal werkers, 
WMO-consulenten en casemanagers dementie; 

• Provinciale Advanced Care Campagne, oftewel voorbereiding op de laatste  
levensfase vanuit Alliantie Drentse zorg met ouderen, palliatief netwerk  
Drenthe en netwerk dementie Drenthe; 

• implementatie van de aanbevelingen uit de Zorgstandaard dementie 2020 
voor professionals in Drenthe. De Zorgstandaard Dementie heeft als doel om 
in algemene termen te beschrijven wat vanuit het perspectief van de personen 
met dementie en hun mantelzorgers goede dementiezorg en -ondersteuning 
is. 

Corona heeft tegelijk ook de noodzaak om te (blijven) werken aan een dementie-
vriendelijk Drenthe extra blootgelegd. Menselijk (en waardig) contact en onder-
deel zijn van een samenleving kwamen voor iedereen, maar zeker ook voor  
mensen met dementie en hun naasten onder druk te staan. Waarden die juist zo 
belangrijk zijn om langer thuis te kunnen blijven wonen, waardoor de naasten 
het ook vol kunnen houden. 
 
Vervolg 
De verantwoordelijkheid van de provincie Drenthe is de kennis over dementie te 
bevorderen. Dit doen we via het provinciale netwerk Dementie Drenthe, organi-
satie/facilitering van inspiratiesessies en door actief de verbinding te maken met 
andere provinciale netwerken, zoals voor mantelzorg, (positieve) gezondheid, in-
clusie en sport en bewegen.  
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Daarnaast vervult de provincie ook de komende convenantperiode een rol ten 
aanzien van het versnellen en aanjagen van vernieuwende initiatieven, die  
passen in de ontwikkeling van een dementievriendelijk Drenthe. Wij hebben als 
provincie dus vooral een ondersteunende en faciliterende rol.  
 
De concrete uitvoerende werkzaamheden voor dit convenant liggen echter bij de 
Drentse gemeenten en daarbij mogen wij niet vergeten dat de gemeenten de af-
gelopen jaren enorm zijn belast op het sociale domein. Niet alleen (de na-ijl- 
effecten van) de coronapandemie hebben hierop invloed gehad. Zo zijn er na de 
gemeenteraadsverkiezingen in Drenthe veel nieuwe wethouders gekomen, maar 
ook de vluchtelingenstroom uit Oekraïne en de energiecrisis hebben invloed ge-
had op de werklast binnen het sociale domein van de gemeenten. Ten gevolge 
van alle ontwikkelingen is 2022 een overgangsjaar geworden, waarbij bijvoor-
beeld de keuze is gemaakt om de geplande inspiratiesessie te verplaatsen naar 
2023 en ervoor gekozen is om in te zetten op een verlenging van het convenant.  
  
Op dit moment wordt door alle partijen een doorstart gemaakt. Net als de afge-
lopen convenantperiode voorziet het convenant in een duidelijke basis voor ieder 
om vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan een 
dementievriendelijke provincie. Het doel van de verlenging van het convenant 
Dementievriendelijk Drenthe is dat de samenwerkingspartners de komende jaren 
inwoners uit Drenthe bewust (blijven) maken van de impact van dementie op de 
samenleving. Dit is nodig omdat het helpt als mensen dementie niet alleen her-
kennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie 
of een mantelzorger. Wij willen er als provincie immers ook graag aan bijdragen 
dat de gezondheidszorg en de samenleving als geheel minder onder druk komen 
te staan ten gevolge van de verwachte toename van het aantal mensen met de-
mentie binnen de provincie Drenthe. Het belang van de verlenging van het con-
venant wordt door ons dan ook onderschreven.  
  
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 


