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PERSMEDEDELING  

  

Foton vindt steeds meer internationale weerklank 
 

BRUGGE – 10 oktober 2014. Foton, expertisecentrum en thuisbegeleidingsdienst dementie, 

krijgt meer en meer internationale aandacht en waardering. Van 17 tot 24 oktober 2014 is 

Foton te gast in Japan, een land dat ‘dementie’ hoog op de agenda zet. Het grote succes 

van Foton valt niet uit de lucht: de dienst pioniert al bijna twintig jaar in de zorg voor 

mensen met dementie in de thuissituatie.  

 

Japan op zoek naar expertise 

Japan telt nu al 4.6 miljoen inwoners met dementie. Met een alsmaar ouder wordende 

bevolking staat het land voor een enorme uitdaging wat betreft de zorg voor deze 

doelgroep. De knowhow van Foton is een welgekomen wegwijzer.  

Na eerdere berichten in het journaal van de Japanse openbare omroep en een artikel (zie 

bijlage) op de frontpagina van de Yomiuri Shimbun - met een oplage van 10 miljoen 

kranten per dag de grootste krant ter wereld en een gezaghebbend blad in Japan - 

verschenen vorige maand opnieuw twee artikels over Foton in de Japanse pers. In juli 2014 

mocht Foton in Brugge nog een delegatie Japanse volksvertegenwoordigers ontvangen.  

 

Te gast op symposia in Japan 

Volgende week vertrekt Bart Deltour, directie doelgroepen van Familiezorg West-

Vlaanderen vzw en inspirator van Foton, naar Japan. Twee vaste bezoekers van Foton, een 

man met vasculaire dementie en zijn echtgenote-mantelzorger, vergezellen hem. 

Als gastsprekers krijgen ze de gelegenheid om op drie symposia (zie bijlage) de werking 

van dementievriendelijk Brugge en de thuisbegeleidingsdienst dementie Foton voor te 

stellen. 

 

Ook andere internationale interesse 

In de meeste Europese landen is Foton al een gekende en gewaardeerde vernieuwer. 

Intussen vindt de werking ook weerklank in Australië en Canada.   

 

Eer voor amper gefinancierd pionierswerk 

Niet voor niets vindt de wereld de weg naar het Biskajersplein 2 in Brugge: Foton trekt al 

bijna 20 jaar sporen in de zorg voor mensen met dementie in de thuissituatie, ondanks 

beperkte financiële middelen. 

Enkele realisaties:  

- eerste inloophuis voor mensen met dementie en hun familie 

- eerste uitgebreid documentatiecentrum 

- eerste thuisbegeleidingsdienst met gespecialiseerde dementieconsulenten 

- eerste ontmoetingsgroep voor mensen met dementie 

- eerste boek waarin mensen met dementie zelf worden aangesproken 

- fotonkoor, waar mensen met dementie die nog thuis wonen samen met een 

familielid komen zingen 
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- de DVD ‘Klant blijft Koning’, een documentaire over de inzet van handelaars en 

winkeliers in de zorg voor mensen met dementie en hun familie.  

 

Foton is ook de voortrekker van ‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge!’, een project 

dat de diverse actoren in de stad sensibiliseert rond de dementiethematiek. 

 

Andere aspecten van de internationale impact zijn onder meer het integrale aanbod van 

Familiezorg West-Vlaanderen vzw (de moederorganisatie waar Foton deel van uitmaakt), 

haar inzet van opgeleide verzorgenden en vrijwilligers in de thuiszorg en de sterke open, 

constructieve samenwerkingscultuur. 

 

 

 

Contact 

 

Bart Deltour 

Directie doelgroepen Familiezorg West-Vlaanderen vzw / Coördinator Foton 

Biskajersplein 2  

8000 Brugge 

Tel. 050 33 02 70 

Gsm: 0474 62 33 69 

bart.deltour@familiezorg-wvl.be 

www.familiezorg-wvl.be  
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