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De dementiewijzer is een uniek gadget te vergelijken met een 
soort kleurenwijzer. Op de voorzijde krijgt u een zicht op het 
ruime aanbod aan diensten en voorzieningen die er reeds 
bestaan, onder de vorm van vraag en antwoord en een ‘tip’. Op 
de keerzijde vindt de gebruiker praktische en eenvoudige 
communicatietips.  
 
De dementiewijzer werd in Brugge ontwikkeld door het 
Overlegplatform Dementie Noord-West-Vlaanderen, in een 
mooie lay-out gegoten door de Genkse studente Griet 
Bouciqué en in druk gefinancierd door de Koning 
Boudewijnstichting, in het kader van het vijfjarige 
samenwerkingsproject ‘Samen voor een dementievriendelijk 

’.  

iches van geplastificeerd papier met afgeronde hoekjes en voorzien van een handige 

rood (voorzijde) - blauw (achterzijde), met een originele, 
.   

 Tekst: eenvoudige, beknopte  taal. 

Brugge!
 
KENMERKEN: 
 Materiaal: 16 f

plastieken lus. 
 Vormgeving: eenvoudig en modern, 

speelse toets op een Brugse skyline

 
COLOFON bevat:  
Websites: www.dementie.be, www.omgaanmetdementie.be, www.thuiszorgzakboekje.be 
Contactgegevens Expertisecentra dementie Foton & Sophia, tel.  Vlaamse Alzheimerliga 

ver: Bart Deltour, Expertisecentrum Dementie Foton 
aar van uitgave: 2011 

Verantwoordelijke uitge
J
 
OPLAGE & DRUK: 
7000 exemplaren, drukkerij Vandamme - www.vandamme-beke.be 
PDF versie beschikbaar vanaf  eind juni op www.dementievriendelijkbrugge.be  

et concept is bespreekbaar.  

nsten van 

pleging 

hten, politie, postbodes, 

n 
ratis voor regio Groot-Brugge, bespreekbaar voor andere regio’s.  

entrum. Opsturen kan enkel 
mits facturatie van behandelings- en portkosten van 2,5€/dementiewijzer.  

H
 
DOELPUBLIEK - VERSPREIDING 
 Alle mantelzorgers en betrokken burgers.  
 Huisartsen, apothekers, opnamediensten, sociale die

ziekenhuizen, woon-en zorgcentra, ziekenfondsen, 
dagverzorgingscentra, regionale en lokale dienstencentra, 
thuiszorgwinkels, diensten voor gezinszorg en  thuisver

 Verenigingensleven, kleinhandelaars, horeca, bankiers 
 Stadsdiensten, gemeenschapswac

buschauffeurs, taxichauffeurs ... 
 Na elke lezing over dementie, voor de geïnteresseerde aanwezige
G
 
BESTELLEN 
Gelieve het bestelformulier op www.dementievriendelijkbrugge.be in 
in vullen en te bezorgen aan Foton, Biskajersplein 2, 8000 Brugge, info@dementievriendelijkbrugge.be. 
U kunt de dementiewijzers zelf afhalen (bij voorkeur) in het documentatiec

http://www.dementievriendelijkbrugge.be/
mailto:info@dementievriendelijkbrugge.be

