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Context 
Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. Elk uur krijgen 5 mensen in Nederland dementie. Momenteel lijden 
280.000 Nederlanders aan deze hersenaandoening en de verwachting is dat dit aantal in 2050 meer dan verdubbelt tot 620.000 
mensen met dementie. 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen krijgt dementie.1 Wereldwijd wordt er al gesproken over de 
grootste pandemie uit de geschiedenis. Ondanks veelbelovend onderzoek is er nog geen behandeling beschikbaar om dementie 
te genezen. In regio Haaglanden wonen momenteel 10.120 mensen met dementie (Den Haag: 6.500, Rijswijk: 1.200, 
Leidschendam-Voorburg: 1.700, Wassenaar: 720) en dit aantal zal naar verwachting toenemen tot 22.700 mensen met dementie in 
2050 (Den Haag: 16.000, Rijswijk: 2.500, Leidschendam-Voorburg: 2.900, Wassenaar: 1.300).2 

Dementie wordt gezien als de ziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt. Naast de vele persoonlijke uitdagingen die 
dementie veroorzaakt voor de persoon met dementie, heeft de ziekte ook grote gevolgen voor zijn of haar omgeving. Met het 
verloop van de ziekte hebben mensen met dementie vaak ondersteuning nodig. In Nederland zijn er maar liefst 350.000 mensen 
die zorgen voor een familielid, partner, vriend of buur met dementie. Er zijn dus meer mantelzorgers dan mensen met dementie. 
Ruim een derde van de mantelzorgers besteed meer dan 40 uur per week aan mantelzorg, de helft van de mantelzorgers heeft 
daarnaast nog een baan. Niet gek dat meer dan de helft van de mantelzorgers zwaar belast is, waarvan in Nederland 10.500 
mantelzorgers van mensen met dementie overbelast zijn. Dit alles heeft naast persoonlijk leed ook (toenemende) financiële 
gevolgen. Waar in 2017 nog 9,3 miljard euro naar dementiezorg ging (dit is bijna 10% van alle zorgkosten), neemt dit per jaar met 
2,7%, wat leidt tot ruim 9,5 miljard euro in 2018, 9,8 miljard euro in 2019 en 10,1 miljard euro in 2020.3 

Dit schetst een allesbehalve rooskleurig beeld. Gelukkig kunnen we er iets aan doen. Onderzoek laat namelijk 

zien dat we de kans op dementie flink kunnen verkleinen. Hoe dan? De oplossing is eigenlijk heel simpel: gezond eten, voldoende 
bewegen en je hersenen blijven prikkelen. Volgens Alzheimer Nederland kan 30 procent van de gevallen van dementie 
voorkomen worden.4 Wat zouden we allemaal kunnen doen, als in 2050 6.800 mensen geen dementie hebben? (dat zijn meer 
mensen dan nu in gemeente Den Haag wonen met dementie!)  

 
1 2018. Alzheimer Nederland. Factsheet: cijfers en feiten over dementie. www.alzheimer-nederland.nl 
2 2018. Alzheimer Nederland. Factsheet: mensen met dementie per gemeente. www.alzheimer-nederland.nl 
3 2018. Alzheimer Nederland. Factsheet: cijfers en feiten over dementie. www.alzheimer-nederland.nl 
 
4 R. van den Brink. NOS. 20 oktober 2019. Wetenschappers: alle ballen op preventie van dementie.  
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Dan zouden er 8.500 minder mantelzorgers zijn, waarvan 4.250 minder zwaar belaste mantelzorgers en 255 minder overbelaste 
mantelzorgers. De zorgkosten zouden we met miljarden terug kunnen dringen. Stel je eens voor wat veel moois met al die gezonde 
mensen en al dat geld te doen is?! En nog een stap verder; gezond eten, voldoende bewegen en de hersenen prikkelen houdt 
niet alleen de hersenen gezond, maar ook het hart, de bloedvaten, de longen, het hele lichaam. En hersenen prikkelen is nog leuk 
ook.  
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Doel 
 Afhankelijk van beschikbare middelen en samenwerkingen zal in Q2 2021 een 

preventiecampagne starten rondom het thema dementie. Doelstelling is om een 
vergelijkbaar bereik al de voorbeeldcampagne in Limburg te bereiken. Hierin 
wordt in lijn met die voorbeeld campagne een app gelanceerd, middels posters 
en flyers mensen bewust gemaakt van hun eigen invloed op het voorkomen van 
dementie en middels informatieve bijeenkomsten kennis gedeeld. 
Bereiksindicatoren: 

 20% bekendheid met campagne, 30% herkenning van campagne 
 30% positieve gedragsverandering 
 20% bekendheid met app, 9000 gebruikers 

Probleem 
Uit onderzoek blijkt dat dementie in 30% van de gevallen te voorkomen is door een 
gezonde leefstijl. Dit is zeer beperkt bekend onder de inwoners van regio Haaglanden. 
Gezien de verwachtte grote groei van het aantal mensen met dementie en de impact 
daarvan op de samenleving, zorg en economie zou het van grote meerwaarde zijn als 
inwoners van regio Haaglanden zich nu inzetten op het beperken van het risico op 
dementie.   

Scope 
Regio Haaglanden. Het gaat om gezond 
gedrag, dementie is in deze de “drager” 
maar de gezondheidswinst is veel breder; 
depressies, eenzaamheid, hart- & 
vaatziekten, diabetes enz.  

Team 
GGD Haaglanden  
Gemeente Den Haag 
Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 
CZ Zorgverzekeraar 

 

 

Belanghebbenden: 
Heel regio Haaglanden 

 

Planning: 
Nov 20: vaststelling projectplan en 
activiteiten 
 
>nov 20: Vrienden en middelen werven 
 
Apr 21: Start campagneactiviteiten 
 
Sep 21: Tussenmeting 
 
Dec 21: Evaluatie 
 
 

Proceseigenaar 
Mandy - 250 

Activiteitenbudget reservering: geen 
(subsidies/fondsen zoeken) 

Projectcharter Project Preventiecampagne dementie 
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Doelgroep 
De campagne richt zich primair op inwoners van de regio Haaglanden (Gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk 
en Wassenaar), ongeacht geslacht tussen de 40 en 75 jaar. De doelgroep staat open voor een gezonde levensstijl. Het zijn mensen 
die bijvoorbeeld wel gezonder willen eten maar de eigen doelstellingen nog niet bepaald hebben of niet precies weten hoe de 
doelstellingen te bereiken of zichzelf nog niet gemotiveerd krijgen tot verandering. De campagne kan daarin helpen een 
doelstelling te bepalen, informatie bieden om de doelstellingen te bereiken of een zetje in de rug geven om nu echt tot een 
gezondere levensstijl over te gaan. Extra aandacht wordt besteed aan mensen met lage SES en/of beperkte 
gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterd en/of niet-westerse migratieachtergrond waarbij met name de mensen met een 
Surinaams-Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse migratieachtergrond de focus hebben. 

Juist bij deze “extra aandacht doelgroep” is de potentiële gezondheidswinst groot, omdat zij niet de middelen, mogelijkheden, 
vaardigheden of kennis hebben om een gezonde levensstijl te onderhouden waardoor bij hen het risico op o.a. dementie groot is. 
Daarnaast blijkt uit onderzoek dat mensen met een Surinaams-Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse migratieachtergrond drie tot 
vier keer vaker dementie krijgen dan andere Nederlandse ouderen.5 Juist in regio Haaglanden zijn deze drie migratie-groepen sterk 
vertegenwoordigd. Wanneer de preventiecampagne deze middelen, mogelijkheden, vaardigheden of kennis voor een gezonde 
levensstijl kan aanreiken op een bij de doelgroep passende manier, dan is de winst groot; niet alleen dementie wordt voorkomen, 
maar ook eenzaamheid, depressie, hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes mellitus en deze rij kan aangevuld worden met 
talloze welvaartsziekten. 

 

  

 
5 http://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2016/09/migranten-op-leeftijd-veel-vaker-dement-dan-nederlandse-ouderen.html Deze bevindingen worden onderschreven door Max Stek, 
hoogleraar ouderenpsychiatrie in het VU medisch centrum en Wiesje van der Flier, hoogleraar aan het VUmc Alzheimerscentrum.   
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Doel 
Volwassen inwoners in regio Haaglanden activeren om gezonder te gaan eten, voldoende te gaan bewegen en voldoende 
prikkels voor de hersenen op te zoeken. Hiermee wordt tot 30% voorkomen of vertraagd. Naast het effect op het risico op het 
ontwikkelen van dementie hebben deze leefstijlinterventies ook een beschermende werking tegen o.a. hart en vaatziekten, 
diabetes, diverse vormen van kanker, obesitas, depressie en eenzaamheid.  

Boodschap 
Je kunt zelf iets doen om dementie te voorkomen. Slechts drie simpele manieren waarmee niet alleen je hersenen gezond blijven, 
maar je hele lijf; het is nog leuk ook! 

De campagne heeft een positieve insteek; niet het stimuleren van het negatieve imago van dementie, maar juist het positieve van 
de mogelijkheden om de aandoening te voorkomen of vertragen. 

De campagne moet prikkelen en stimuleren en verwijzen naar handvatten om een gedragsverandering teweeg te kunnen 
brengen. Primair staat de boodschap “jij kunt zelf iets doen tegen dementie” en afhankelijk van het middel wordt vervolgens de 
drie adviezen gedeeld en/of verwezen naar website/app/informatiepunten. De grafische materialen zijn kleurrijk (liefst STZ kleuren) 
en simpel vormgegeven. Een blik moet voldoende zijn om te prikkelen, en zodanig de aandacht krijgen om verder te lezen/kijken. 

Beleid en rol 
De preventiecampagne is in lijn met het beleid; langer gelukkig thuis wonen. Door dementie te voorkomen kunnen mensen langer 
zelfstandig thuis wonen en kunnen deze doelen behaald worden.  

Stichting Transmurale Zorg zal vanuit het Netwerk Dementie Haaglanden de campagne initiëren en coördineren. Dit in 
samenwerking met de partners binnen en buiten het netwerk. Primaire partners zijn de participerende gemeente(n) en GGD 
Haaglanden, de patiëntenorganisatie Alzheimer Nederland (cq Alzheimer Den Haag) evenals de ervaringsdeskundigen in regio 
Limburg. Deze primaire partners zoeken samenwerking met secundaire partners (die minstens even belangrijk zijn als de primaire 
partners) om fondsen te werven en de campagne invulling en ondersteuning te geven.  
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Afzender 
Om een breed publiek met impact te raken met de boodschap, wordt samenwerking met bepaalde positieve “boegbeelden” 
gezocht. De boodschap wordt breed verspreid, zowel vanuit de primaire partners, als de secundaire partners. In de secundaire 
partners wordt gezocht naar een aantal “boegbeelden” om beeldvorming te versterken. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld 
ADO Den Haag, Michelin-sterrenrestaurant en bekende musea.  

Regionaal of lokaal 
De aanpak zal regionaal zijn. Secundaire samenwerkingspartners kunnen overigens wel een lokale rol en reikwijdte/invloed op 
enkel lokaal niveau hebben. Onderdelen van de campagne zullen op lokaal niveau worden georganiseerd (te denken valt aan 
lezingen) en anderen op regionaal niveau (te denken valt aan posters). Dit alles komt samen in een regionale campagnestrategie. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de campagne zich op een breed publiek richt en daarom ook op subgroepen in de regio 
aangepaste strategiën volgt. Te denken valt hierbij aan manieren van bewegen, typen gezonde voeding, interesses in het 
prikkelen van de hersenen, taliger en minder taliger campagneonderdelen en bij lokale campagneonderdelen wordt de activiteit 
toegespitst op de lokale context.  
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Samenwerking 
Het project komt primair voort uit de samenwerking tussen Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. (Netwerk Dementie 
Haaglanden) en de GGD Haaglanden.  

Voor de opzet en inhoud van de preventiecampagne wordt geput uit ervaringen van de succesvolle Limburgse 
preventiecampagne “Wij zijn zelf het medicijn” welke voortkomt uit een samenwerking van Alzheimer Centrum Limburg en o.a. de 
Universiteit Maastricht en de GGD in Limburg.  

Ook in andere delen van het land wordt een preventiecampagne gestart; regio West-Brabant 
en regio Midden-Holland en Zoetermeer hebben plannen voor een dergelijke campagne. 
Waar mogelijk worden denkkracht, kennis en eventueel middelen gebundeld om tot een zo 
groot mogelijk bereik en maximale hersengezondheid te komen. 

In de regio Haaglanden wordt aansluiting gezocht met Gezond en Gelukkig Den Haag 
(GGDH) waar plannen liggen voor een preventiecoalitie op aanverwante thema’s.  

De open deur - Samenwerken doe je niet alleen 

Veel personen en organisaties hebben oog voor de maatschappij, en zijn bereid om mee te 
denken en mee te doen om die maatschappij te versterken. Dementie is in toenemende 
mate naast een gezondheidsprobleem ook een maatschappelijk probleem, want hoe gaan 
we die enorme groep mensen met dementie en hun mantelzorgers zo goed mogelijk 
begeleiden, ondersteunen en nodige zorg bieden? Het maatschappelijk belang zal voorop 
staan in het betrekken van campagne partners en campagnevrienden.  

Hierbij zijn campagnepartners de partners die actief participeren in het werven van fondsen 
en/of in de campagneactiviteiten.  

Campagnevrienden zijn de personen en partijen die hun naam willen verbinden aan de preventiecampagne in ruil voor aandacht 
voor de campagne. Zo kan het voor een organisatie bijvoorbeeld waardevol zijn om naar buiten toe te laten zien dat zij 
dementievriendelijk zijn door zich te verbinden aan de campagne en in ruil daarvoor hangen zij bijvoorbeeld campagneposters op 
de ramen van hun pand.  
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Eind 2019 
Start samenwerking 
GGD Haaglanden 
 

Maart 2020 
Start kerngroep 
Strategie bepalen 

Maart - Zomer  
2020 
On hold  
t.g.v. 
Covid-19 
pandemie 

September 2020 
Start fondsen werven 
middels activiteiten met 
drievoudig effect 

April 2021 
Start preventiecampagne 
dementie 

Fin
a

n
c
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Campagne 
partners uitnodigen 
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Eind 2019 
Start samenwerking 
GGD Haaglanden 
Voorstel preventie 
campagne 
dementie 

 

Het begin 

Netwerk Dementie Haaglanden heeft zich tot op heden gericht op de eerste signalen van dementie (de niet 
pluis fase) tot aan verhuizing naar het verpleeghuis. Daarin is transmurale samenwerking cruciaal om de zorg en 
ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten goed te organiseren. In 2020 wonen ruim 10.000 mensen 
met dementie in regio Haaglanden. Dat aantal gaat in de komende 20 a 25 jaar verdubbelen. En dat terwijl er nu al 

behoorlijke wachtlijsten zijn voor  sommige vormen van zorg en ondersteuning bij dementie.  
Dat gaf aanleiding om verder te kijken naar mogelijkheden om dementiezorg nu en in de toekomst haalbaar en betaalbaar te 
organiseren.  
 

Preventie van dementie? 
Zodoende werd de aandacht op preventie van 
dementie gericht. Uit diverse onderzoeken blijkt dat door 
de juiste leefstijl de kans op dementie met maarliefst 30% 
kan afnemen. Preventie kan in de komende 20 jaar bij 
3000 mensen dementie voorkomen! In de zoektocht naar 
aanknopingspunten werd gestuit op een succesvolle 
dementie-preventiecampagne in Limburg. Stichting 
Transmurale Zorg Den-Haag e.o., coördinator van het 
Netwerk Dementie Haaglanden, heeft daarop contact 
gezocht met de campagneleiders van de Limburgse 
variant onder de naam “We zijn zelf het medicijn”. De 
methodiek van de Limburgse campagne bleek effectief 
en overdraagbaar; een uitgelezen kans om de pijlen ook 
in regio Haaglanden op preventie van dementie te 
richten.              (www.wezijnzelfhetmedicijn.nl)  
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Als het gaat om preventie is de GGD een belangrijke samenwerkingspartner. De successen van de Limburgse campagne “We zijn 
zelf het medicijn” werden gedeeld en zo ontstond er een groot enthousiasme om met elkaar een grootschalige, regionale 
preventiecampagne te starten naar Limburgs voorbeeld. De grote lijnen voor de strategie werden afgestemd en vanuit de 
coördinerende en initiërende rol van STZ werden de lijnen gelegd om een kerngroep en een concept strategie voor de 
preventiecampagne dementie op te starten. 
 

De campagne in grote lijnen 
Naar voorbeeld van “We zijn zelf het medicijn” zal de campagne zich richten op drie leefstijl-pijlers: 

 Gezond eten 
 Voldoende bewegen 
 Hersenen prikkelen 
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Kerngroep vormen 

Er wordt een kerngroep gevormd met daarin de initiatiefnemer (STZ) en de medeoprichter (GGD Haaglanden), aangevuld met 
een aantal relevante partijen in lijn met de drie pijlers. Een (aantal)partij(en) die een rol kan/kunnen spelen binnen gezond eten, 
een (aantal)partij(en) binnen pijler voldoende bewegen en een pijler binnen de hersenen stimuleren. Met deze kerngroep wordt 
de verdere strategie voor de campagne afgestemd en invulling gegeven. Hierin wordt met elkaar gezocht naar 
campagnepartners en campagnevrienden om zo fondsen te kunnen werven en een breed publiek te kunnen treffen.  

Fondsen werven 

Evenals bij het Limburgse voorbeeld zullen we starten met fondsen werven.  

Belangrijk in de fondsenwerving is dat de activiteit al een drievoudig effect heeft: 

1. De deelnemers worden bewust van hun eigen rol in het voorkomen van dementie 
2. De deelnemers ondernemen een activiteit die al bijdraagt aan hun hersen-gezondheid 
3. Er worden middelen geworven om de campagne te financieren. 

Idealiter is er nog een vierde effect: participatie van mensen met dementie, zodat de groep mensen met dementie nu ook positief 
effect ervaart van de campagne en dat eventuele stigma’s verminderen; ook met dementie kun je meedoen! 

Campagne voeren 

Het werven van fondsen zal in 2020 plaatsvinden. Vervolgens start in voorjaar 2021 de regionale preventiecampagne. Ook in de 
preventiecampagne zelf zullen we de campagne “We zijn zelf het medicijn” als voorbeeld nemen. Hierin werd over de volgende 
lijnen publieksvoorlichting gegeven: 

 Campagneposters – in openbaar vervoer, langs de weg en algemeen verkrijgbaar voor iedereen (gestimuleerd via de 
campagnevrienden) 

 Campagnefolders 
 Prikkelende acties – apothekersactie waarbij medicijnen in informatieve tassen werd verpakt en de SaniMemorix-actie 

waarbij medicijndoosjes met daarin informatiemateriaal werd verstrekt bij treinstations, wethouders en lokale media 
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 MijnBreincoach – gratis app waarin o.b.v. een vragenlijst een profiel van de gebruiker wordt geschetst. Vervolgens ontvangt 
de gebruiker dagelijks een tip op basis van zijn of haar profiel om zijn of haar leefstijl, en daarmee hersengezondheid, te 
verbeteren. 

 Informatieve lezingen 
 Lokale- en Sociale Media - Twitter 
 Voorlichting via campagnevrienden – via posters, email-banners, social media  
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Maart 2020 
Start kerngroep 
Strategie bepalen Partners – kerngroep:  

De kerngroep bestaat uit de financierende partijen. De projectleider (STZ) maakt individuele 
resultaatafspraken met de kerngroepleden op basis van hun bijdrage aan de campagne. 
Deze afspraken komen voor te liggen bij de kerngroep waarna deze vastgesteld worden. De 
kerngroep bepaalt op basis van de afspraken met de financiers waar steeds hetzelfde 
strategiedocument aan ten grondslag ligt hoe de campagne vormgegeven wordt, stuurt bij, 
monitort resultaten en draagt zorg voor de evaluatie.  

Gebied 
Idealiter wordt een zo groot mogelijke groep inwoners van de regio Haaglanden bereikt. 
Echter kan het zijn dat niet alle gemeenten participeren in de campagne. In dat geval zal de 
campagne enkel gedragen worden door de campagnevrienden in dat deel van de regio en 
zullen ter plaatse beperkte middelen beschikbaar zijn voor de activiteiten van de 
campagnevrienden.  

Campagne partners  
De campagnepartners zijn de financiers van de campagne. Zij vormen de kerngroep en hun 
logo staat op het campagnemateriaal.  

Campagne vrienden  
Het is ook mogelijk voor partijen om als campagnevriend op te treden. Hiermee kunnen zij wel 
hun naam koppelen aan de campagne, mits ze daarvoor zorg dragen voor extra exposure 
middels posters, foldermateriaal, mail-banners en bijvoorbeeld participeren in activiteiten.  
  

Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 

Initiator en coördinator 

GGD Haaglanden 

Mede oprichter van preventiecampagne 

Gemeente Den Haag 

Financierder en mede oprichter 

CZ zorgverzekeringen 

Financierder 

 

 

 

PARTNERS IN KERNGROEP 
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Tijdpad 
Voorgestelde (grove) tijdpad is als volgt: 

Mrt-apr 2020: Campagnepartners en -vrienden werven 

Apr-sep 2020: Fondsenwervingsactiviteiten en campagneactiviteiten met campagnepartners ontwikkelen 

Sep-dec 2020: Fondsen werven (gelijktijdig blijven campagnepartners en -vrienden geïncludeerd worden) 

Jan-apr 2021: Voorbereidingen voor campagne 

Apr-nov 2021: Campagne 

Nov-dec 2021: Evaluatie en resultaten 

   

Activiteiten fondsen werven 2020 
De manier waarop fondsen geworven gaan worden staat niet vast. Afhankelijk van welke campagnepartners we kunnen 
enthousiasmeren wordt met hen afgestemd welke mogelijkheden zij hebben om tot fondsenwerving te komen. 

Hierbij is te denken aan de volgende voorbeelden: 

 

 

 

 

 

 

Een sponsorloop bij een atletiek vereniging 
Gesponsord diner bij een bekend restaurant 

Een gala voor dementie-preventie bij de rotary 
Een inzamelactie bij een school 

Een statiegeldactie bij een supermarkt 
Een gezonde bak-actie in een verpleeghuis 

Etcetera etcetera 
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Campagnepagina 

Daarnaast is het voor de campagnepartners en -vrienden van belang dat hun activiteiten ook goed “in the picture” komen. 
Daarom wordt in deze fase van de campagnevoorbereiding al een campagne pagina gestart; wezijnzelfhetmedicijn.nl. Hierop is 
informatie te vinden over het voorkomen van dementie, over hoe je als inwoner van regio Haaglanden kan meedoen en hoe je als 
bedrijf kan meedoen aan de campagne. Ook wordt via die website de communicatie en de activiteiten binnen de 
(voorbereiding en uitvoering van de) campagne gecommuniceerd. De campagnepartners kunnen zich op de site aanmelden en 
worden op de site in beeld gebracht.  

Andere middelen 

Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden in structurele campagnefinanciering in overleg met verzekeraars, gemeenten, 
fondsen, subsidieverstrekkers en andere financiers.  

Ervaring uit Limburg leert dat er eerst geïnvesteerd moet worden in veel contacten en dat vervolgens een sneeuwbaleffect 
ontstaat waarin het thema breder gedragen wordt.  

Activiteiten campagne 2021 
Ook hierin zijn de activiteiten van de campagne niet vastomlijnd. Afhankelijk van de mogelijkheden van de campagnepartners en 
-vrienden kunnen er diverse acties gestart worden om bewustwording en gedragsverandering te realiseren welke leiden tot een 
verlaging van de kans op dementie. In ieder geval komen de volgende campagne activiteiten terug in het uiteindelijke 
campagneprogramma: 

 Posters 
 Flyers 
 Lezingen 
 MijnBreincoach-app 
 Voorlichting via campagnepartners en campagnevrienden 
 Lokale- en sociale media benutten om campagneboodschap uit te dragen 
 Acties en promotiemateriaal (denk aan de tasjes bij de apotheek of de medicijndoosjes met campagneinformatie. 
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Verder wordt gezocht naar mogelijkheden om aan te sluiten bij de evenementen in de regio Haaglanden. Te denken valt hierbij 
aan de CPC-loop, de Parade, North Sea Jazz festival, de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei, de hoedjesparade en begroting op de 3 
dinsdag in september, vlaggetjesdag in Scheveningen, parkpop, sumertime festival, oktoberfest Den Haag, museumnacht Den 
Haag etc.. 

In het ontwikkelen van de kanalen om een breed publiek te bereiken kunnen we ook kijken naar de netwerkpartners binnen 
Stichting Transmurale Zorg en Netwerk Dementie Haaglanden. Hierbij is te denken aan: 

 Huisartsen 
 Apotheken 
 Ontmoetingscentra 
 Dagbehandeling 
 VVT aanbieders 
 Huishoudelijke ondersteuning 
 Welzijnsorganisaties 
 Vrijwilligersorganisaties 

  



 

19 
Preventiecampagne Dementie 2020-2021 © Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. 

Voorjaar 2020 
Project on hold 
t.g.v. covid-crisis 

 

 

 

Wereldwijd krijgen we te maken met de uitbraak van het Covid-19 virus. In de eerste instantie legde dit in het voorjaar 2020 de 
activiteiten tijdelijk plat. Alle aandacht ging uit naar voldoende handen aan het bed, voldoende beschermende materialen en 
het zoeken naar alternatieve vormen voor signaleren, voor zorg en ondersteuning, voor samenwerking. 

Augustus2020 zijn de contacten tussen GGD Haaglanden en Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. hervat en wordt duidelijk 
dat de strategie zoals voorgenomen in winter 2020 voorlopig niet haalbaar is t.g.v. covid-19. 

De preventiecampagne vraagt om een hernieuwde aanpak, Covid-proof. Er zijn ook nieuwe kansen ontstaan. T.g.v. de covid-crisis 
is meer dan tevoren zichtbaar hoe belangrijk een goede gezondheid is. Daarnaast is preventie hoger op de prioriteitenlijst komen 
te staan, onder meer in de Nationale Dementie Strategie 2021-2030. Gemeente Den Haag maakt zich sterk voor preventie via 
verschillende lijnen, enerzijds in het ouderenbeleid, anderzijds via Gezond en Gelukkig Den Haag.  

Naast onze regio zijn ook regio West-Brabant gestart met plannen voor een preventie-campagne, als ook Zoetermeer en midden 
Holland. Deze ontwikkeling biedt kansen voor uitwisseling van kennis en kunde en mogelijk ook het delen van middelen om in al 
deze regio’s een succesvolle campagne neer te zetten.  
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September 2020 
Start fondsen werven  
Hervatten voorbereiding 
van  
campagne 

 

 

 Schrijven van projectplan 
 Opstellen van begroting – zie bijlage 2 
 Aanschrijven van partners – zie bijlage 1 
 Aanvragen van fondsen  
 Onderzoeken kansrijke subsidies  
 Betrekken van campagnepartners buiten netwerk 
 Betrekken van campagnepartners binnen netwerk 
 Hervatten en hertoetsen van potentiële partners van winter 2020 

(ADO in de maatschappij, Mauritshuis, Rabobank, VWS, Menzis, CZ) 
 Onderzoeken samenwerking met GGDH, regio West-Brabant, regio Zoetermeer/Midden-Holland 

Januari en december 2020 

 Bepalen van doelgroep 
 Ontwikkelen strategie voor “extra aandacht doelgroep” (lage SES, beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterd, 

niet-westerse migratieachtergrond) (zie ook bijlage 3) 
 Bepalen activiteiten in 3 scenario’s: Lockdown/beperkte maatregelen/alle mogelijkheden 
 Bepalen van metingen t.b.v. campagneresultaten in beeld brengen 
 Bepalen van borging 
 Betrekken gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar 
 Financiering rond krijgen en begroting scherp in 2 scenario’s; met middelen vanuit gemeente Den Haag en verzekeraar CZ 

én een scenario met aanvullend middelen vanuit gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar. 
 Benaderen potentiële campagnevrienden 
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April 2021 
Start preventiecampagne 
dementie 

 

 

In ieder geval zullen de volgende campagneonderdelen terugkomen in de regionale preventiecampagne dementie 
Haaglanden: 

 Posters bij partners en op straat 
 Flyers 
 Lezingen 
 MijnBreincoach-app 
 Voorlichting via campagnepartners en campagnevrienden 
 Lokale- en sociale media benutten om campagneboodschap uit te dragen 
 Acties en promotiemateriaal  
 Vast item in maandelijkse nieuwsbrieven van partners (denk aan nieuwsbrief GGD, huisartsenkoepel, STZ, Alzheimer HL, 

gemeente, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties) 
 Social Media Campagne vanuit projectleider, versterkt door campagnepartners en idealiter ook campagnevrienden 

Aanvullend daarop zullen onze campagnevrienden de volgende activiteiten ondernemen: (Lijst is continu in ontwikkeling, 
activiteiten worden op de campagnepagina in beeld gebracht nadat dit document vastgesteld) 

ADO in de maatschappij (voetbal) 
Old Stars walking football gecombineerd met informatieve bijeenkomst op het sportveld; “eerst wat info, dan potje ballen 
met elkaar”.   
Interviews voor nieuwsbrief etc. met Old Stars 
Ruimtes benutten van ADO stadion voor informatiebijeenkomsten 
 

EFDH  (apothekers) 
Campagne apothekerstassen afdrukken en distribueren naar apotheken (+/- 150 in de regio)  
(optioneel: banners op patiënten pagina en posters in de apotheken)  

 
Gemeente Den Haag 
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 Kerngroep-lid en medefinancier 
 Benutten van netwerk van gemeenten inclusief interne beleidstakken 
 
GGD Haaglanden  
 Kerngroep-lid 

GGD Magazine aantal pagina’s gericht op preventie van dementie 
 
Stichting Transmurale Zorg 
 Projectleider en initiatiefnemer 
 Kerngroep-lid en medefinancier 
 Sociale mediacampagne op Facebook, Twitter, LinkedIn en via website 
 
Xtra (welzijn) 

Informatie delen: cliëntondersteuners  @ servicepunten XL en consulenten bij preventief huisbezoek 
Folders en posters: Servicepunten XL, Haags Ontmoeten locaties, buurthuizen 
#Taboe benutten voor mensen met migratieachtergrond 
Websites benutten: Haags Ontmoeten, Servicepunten XL, Haagse senioren middels pop-up  
Ruimtes benutten voor informatiebijeenkomsten: kan bij paar Haags Ontmoeten locaties, ook bij wijkcentrum Moerwijk in 
gymzaal en bij de Burgt 
Nieuwsbrief Haags Ontmoeten benutten voor info 
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Meetbaar maken van reikwijdte en resultaten 
Belangrijk voor draagvlak voor deelname en behouden van enthousiasme om de leefstijl te blijven verbeteren is het van belang 
om inzichtelijk te kunnen maken hoe veel mensen bereikt zijn met de campagne.  

In de Limburgse campagne is dit gedaan door een voor en nameting te doen onder 600 inwoners. Hen werd gevraagd of zij 
denken invloed te hebben op het ontwikkelen van dementie. Hieruit bleek een significante bewustwording over de eigen invloed 
op dementie. Ook werd na afloop gemeten of mensen in aanraking waren gekomen met de campagne. Verder is het mogelijk 
om te meten hoeveel gebruikers van MijnBreincoach er regionaal zijn en hoe veel keer promotiemateriaal is uitgedeeld.  

Op basis van de Limburgse campagne zullen metingen worden uitgevoerd om effect en reikwijdte van de campagne in beeld te 
brengen. Deze dienen mede als onderbouwing richting de financierende partijen. Daarnaast kunnen we over 12 jaar inzichtelijk 
maken of dementie inderdaad minder voorkomt in de regio dan voorspeld in het Regiobeeld Dementie Haaglanden 
(https://transmuralezorg.nl/kennisbank/regiobeeld-dementie-haaglanden/).  

Universiteit Maastricht heeft de meetmethodiek en vragenlijst gedeeld. De Haagse meetmethodiek wordt zo veel mogelijk gelijk 
aan de Limburgse campagne uitgevoerd. De volledige meting bestaat uit 3 meetmomenten; Maart 2021- voormeting/nulmeting, 
September 2021 – tussentijdse meting en december 2021 – eindmeting.  

De methode van uitvoering staat nog niet vast en is afhankelijk van de covid-maatregelen. Vooralsnog wordt de 0-meting in maart 
via digitale polls gedaan en wordt de tussenmeting in september en de eindmeting in december door gedaan door studenten in 
te zetten om inwoners in de regio te ondervragen. 

Daarnaast zijn er een aantal andere meetinstrumenten welke gemonitord zullen worden tijdens de campagne: 

 Het aantal downloads en uitgiften van campagnemateriaal (folders, posters, tassen) 
 Aantal deelnemers aan de georganiseerde activiteiten en gebruikers van de MijnBreincoach app 
 Aantal likes, retweets, volgers en andere indicatoren op sociale media 
 Inschattingen van bereikte personen via gebruikersgegevens (denk aan boodschappenservice x personen) 
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Borging 
De borging wordt gerealiseerd via verschillende wegen. 

1. Bij aanvang van het betrekken van campagnevrienden vragen we hen mee te denken over de manier van borgen van de 
campagneboodschap en waar concrete aanknopingspunten zijn worden hierover afspraken gemaakt. Deze vraag wordt 
herhaald bij afloop van de preventiecampagne en waar mogelijk worden afspraken gemaakt over het continueren voor 
aandacht voor dementiepreventie middels een of meer van de drie pijlers. 

2. Netwerk Dementie Haaglanden heeft zich voor 2022 ten doel gesteld om participatie bij dementie centraal te stellen. De 
partijen die een rol speelden in de dementiepreventie-campagne worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit vervolg. 
Zo kan de supermarkt dementievriendelijk worden door de medewerkers naar de GOED-cursus te laten gaan. En kan de 
tennisclub leden met dementie ontvangen door bijvoorbeeld duidelijkere markering van de route naar het veld. (zo maar 
een greep uit de mogelijkheden). Het aller belangrijkste hierin is de bewustwording; met dementie doe je gewoon mee! 

3. Gedurende de preventiecampagne zullen effectief blijkende activiteiten opgenomen worden in een draaiboek voor 2022. 
Dit kan gaan om een online-challenge of een kookactie bij de voedselbank o.i.d. Deze activiteiten krijgen in 2022 een 
“light”-vervolg, idealiter georganiseerd door de partijen zelf (zie ook punt 1) en waar nodig wordt gezocht naar 
mogelijkheden om hierin ook coördinatie te bieden vanuit Stichting Transmurale Zorg/Netwerk Dementie Haaglanden.  

4. De activiteiten worden, conform inzichten uit gedragswetenschap, zodanig opgezet dat er eerst een incentive is om 
mensen te motiveren in beweging te komen (letterlijk en figuurlijk) en daarna wordt de activiteit gekoppeld aan een sociale 
component. De sociale component maakt, zo blijkt uit de literatuur, dat mensen een intrinsieke motivatie krijgen om te 
blijven deelnemen/gedrag blijvend te veranderen. De sociale component is dan ook waarop gestuurd wordt tijdens de 
campagne om ook na de campagne in stand te houden.  

5. Als laatste wordt er in de preventiecampagne gestuurd op “dwarsverbindingen”; het is prachtig als mensen 1 pijler 
verbeteren in hun leefstijl, maar voor het beste resultaat in dementiepreventie dient er op alle drie de pijlers een gezonde 
leefstijl gerealiseerd te worden. Daarom wordt er gestuurd op uitwisseling; mensen die actief zijn bij de bridge-club worden 
gemotiveerd een potje te gaan voetballen en een keer per week een mediterraan diner te nuttigen.  

6. De website geheugensteunpunt.nl en transmuralezorg.nl zullen een uitgebreide pagina blijven houden met info over de 
preventiemogelijkheden bij dementie zodat de kennis uit de preventiecampagne blijft.  

7. Jaarlijks wordt in april de maand van de dementie-preventie georganiseerd om het thema te blijven agenderen.  


