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Laat ze niet staan
Overweldigende steun voor campagne dementievriendelijk Nederland
Ruim 100 organisaties, 75 AH-filialen en meer dan 150 ambassadeurs zetten zich in om
meer aandacht te vragen voor een dementievriendelijke samenleving. Van 28 augustus tot
18 september voeren zij met Samen dementievriendelijk actie om zoveel mogelijk
steunbetuigingen binnen te halen.
Deze actie is onderdeel van de Campagne ‘”Laat ze niet staan”’, waarbij Samen
dementievriendelijk duidelijk maakt dat een dementievriendelijke samenleving hard nodig is.
Want dementie is in 2040 ouderdomsziekte nummer 1 en wordt een van de belangrijkste
doodsoorzaken (RIVM, juli 2017). Een campagnefilmpje wordt verspreid via de social media
kanalen en een spotje is te zien op de landelijke en regionale televisie.
Op laatzenietstaan.nl kunnen mensen online de steunbetuiging tekenen voor een
dementievriendelijke samenleving. Bij de 75 AH-filialen en ruim 100 deelnemende organisaties
kunnen mensen op locatie de steunbetuiging tekenen. De 150 ambassadeurs gaan via hun eigen
netwerken zoveel mogelijk steunbetuigingen ophalen.
Steun
Hoe groter de steun, hoe sterker ons pleidooi bij gemeenten om ook dementievriendelijk(er) te
worden. Samen dementievriendelijk wil met deze campagne gemeenten stimuleren om meer
begrip, aandacht en betere hulp te bieden aan mensen met dementie. Met de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in het vooruitzicht is dit het moment om de lokale
afdelingen van de politieke partijen te vragen dementievriendelijk beleid op te nemen in hun
verkiezingsprogramma.
Samen dementievriendelijk.
Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis.
Samen dementievriendelijk maakt Nederlanders de komende jaren bewust van de impact van
dementie op de samenleving.
Samen dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland, pensioen
uitvoeringsorganisatie PGGM en het ministerie van VWS, in het kader van het Deltaplan
Dementie. Bij de actie ‘Laat ze niet staan’ is ook de organisatie WeHelpen betrokken. Dit is een
platform waar vraag en aanbod op het gebied van informele hulp en mantelzorgondersteuning
elkaar kunnen vinden.
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