
 

DVG netwerken De Kempen – KempenTV serie ‘Dementie’ 
 
 
Aanleiding: 

 

De regiegroep dementievriendelijk Eersel is door Corona niet in staat de geplande activiteiten uit te 

voerden. Als alternatief werken we nu een plan uit om inwoners van Eersel te informeren via 

KempenTV, zij zijn inmiddels bij dit initiatief betrokken. 

Omdat KempenTV zich op de hele Kempen richt, willen we de dementienetwerken in de andere 

Kempengemeenten hierbij betrekken. 

 

Wat gaan we doen: 

We maken een aantal informatieve uitzendingen van ongeveer 30 minuten over dementie. Centraal 

staan de gesprekken met de naasten van mensen met dementie. Verder zijn er ook lokale 

zorgverleners en lokale ervaringsdeskundigen bij betrokken.  

 

Motto/uitgangspunt: 

In iedere aflevering komt terug dat: de diagnose dementie betekent niet dat je meteen niets meer 

kunt. Je blijft een rol spelen voor je familie / de maatschappij, maar deze verandert wel.  

Motto: Dementie, mogelijkheden bij een veranderende werkelijkheid. 

 

Presentator 

Nicole Dekoninck van KempenTV. 

 

 

Inhoud: 

1. In aflevering 1 gaat het over het veranderen van het gedrag en de mantelzorger. Er komt een 

partner en dochter van iemand met dementie, deze vertelt hoe het gedrag van zijn partner 

veranderde, hoe hij daar op reageerde en waar hij hulp zocht.  

 

2. In aflevering 2 staan de gedragsveranderingen, oorzaken, signalering van de persoon met 

dementie centraal.  

 
3. In aflevering 3 komt een praktijkondersteuner aan het woord over het onderwerp ‘de 

diagnose’. Wat zijn de kenmerken van dementie en hoe wordt de diagnose gesteld. Hierbij is 

ook aandacht voor het verschil tussen vergeetachtigheid door bv medicijnen, depressie, 

vochtgebrek, stress etc.  

 

4. In aflevering 4 komt de zorgtrajectbegeleider in beeld. Deze persoon legt uit wat hij/zij wel 

en niet kan betekenen voor de cliënten.   

 
5. In aflevering 5 gaat het over de buitenwereld en hoe gaan mensen in het dagelijks leven om 

wanneer ze iemand met dementie of vergeetachtigheid tegenkomen in bijvoorbeeld de 

winkel, de bakker, de bibliotheek of het gemeentehuis.  

 
6. omgaan met dementie – de partner / kinderen 

7. omgaan met dementie – winkels/bedrijven – hierbij willen we lokale winkeliers.  

8. domotica 

 

 



 

Planning: 

Er komt een teaser waarin drie leden van de regiegroep DVG Eersel samen met wethouder Beex 

een kort ‘ronde tafel gesprek’ houden over DVG en de afleveringen die gaan komen.  

De afleveringen worden telkens uitgezonden op woensdagen met een teaser in het weekend. De 

eerste aflevering wordt uitgezonden op woensdag 10 februari. De tweede aflevering staat gepland 

op 24 februari. 

 

Samenwerking: 

De regiegroep dementievriendelijk Eersel is de kartrekker. 

De regiegroepen uit de Kempen zijn benaderd om bij bepaalde afleveringen medewerking te 

verlenen. Met de desbetreffende personen is contact opgenomen.  

De regiegroepen worden allen vernoemend in de aftiteling van elke aflevering.  

 

Publicatie in lokale krantjes 

KempenTV heeft op de voorpagina van de lokale krantjes vaak een kleine aankondiging van wat ze 

de komende week gaan uitzenden. We hebben hiervoor telkens een korte tekst gemaakt. Ook 

zorgen we voor een grotere aankondiging in het krantje zelf.  

Het persbericht over aflevering 1 is veelal een algemeen stuk met informatie over de serie. Het 

persbericht over aflevering 2 willen we ook wat verdieping bieden met informatie over het thema. 

 

Evaluatie  

Na elke aflevering wordt er door de werkgroep geëvalueerd. Ook hierin worden – indien bekend – 

reacties van het publiek in meegenomen. De reacties van leden van de overige regiegroepen zijn 

van harte welkom. Stuur deze naar Marly Sengers m.sengers@bibliotheekdekempen.nl  
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