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Alzheimer Liga Vlaanderen vzw is een patiënten- en vrijwilligersvereniging VAN, 
VOOR en DOOR mantelzorgers en familieleden van personen met (jong)dementie. 
 
Alzheimer Liga Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 2 
oktober 1995. 
 
Alzheimer Liga Vlaanderen is pluralistisch en heeft samenwerkingsverbanden met 
andere zelfhulpgroepen en organisaties én is de Vlaamse Vleugel van de Nationale 
Alzheimer Liga die onder de Hoge Bescherming staat van Hare Majesteit de 
Koningin. 
 
De Liga is een alom erkende gesprekspartner van relevante organisatieswaaronder 
het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, de Regionale Expertisecentra 
Dementie, het Vlaams Patiëntenplatform vzw, de Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten vzw, Koning Boudewijnstichting en diverse overheden. 
 
Alzheimer Liga Vlaanderen is erkend door het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap als vrijwilligersorganisatie en door de federale overheid als 
vereniging die fiscale attesten voor giften mag afleveren. 
 
Alzheimer Liga Vlaanderen is lid van de VEF (Vereniging voor Ethiek in de 
Fondsenwerving) en werkt samen met vzw Testament.be. Zij is tevens 
aangesloten bij Donorinfo.be. 

Visie en waarden 
De Alzheimer Liga Vlaanderen ziet een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan 
met dementie en gepaste zorg genieten, waar geen plaats is voor taboes en waar 
personen met alle vormen van dementie, jongdementie en hun mantelzorgers een 
rechtmatig, kwaliteitsvol leven leiden. 
 
De Alzheimer Liga Vlaanderen is een belangrijk en betrouwbaar aanspreekpunt 
voor personen met alle vormen van dementie, jongdementie, mantelzorgers, 
familieleden en –groepen. 
 



Voor de Alzheimer Liga Vlaanderen staan respect voor de persoon met dementie 
en jongdementie, betrokkenheid met en steun aan de mantelzorger voorop. 
Ervaring en kennis dienen als uitgangspunt om elkaar te steunen en om de 
levenskwaliteit te bevorderen. 
 
 

Missie en doelstellingen 
De Alzheimer Liga Vlaanderen heeft als doel personen met alle vormen van 
dementie, hun mantelzorgers en familieleden in Vlaanderen te ondersteunen in 
het waardig omgaan met dementie om samen dementie draagbaar te maken. 
 
Statutair heeft Alzheimer Liga Vlaanderen vzw tot doel binnen de Vlaamse 
Gemeenschap: 
 Familiegroepen (Jong)Dementie op te richten en te begeleiden waarin 

betrokkenen informatie, ervaringen en onderlinge steun over dementie 
kunnen uitwisselen; 

 initiatieven of activiteiten te stimuleren, te ondersteunen en/of te organiseren 
ter begeleiding van betrokkenen van personen met dementie; 

 het publiek bewust te maken van de mogelijkheden en de beperkingen rond 
dementie; 

 het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen in verband met dementie en in 
verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met 
dementie. 
 

http://www.alzheimerliga.be/ 
http://www.jongdementie.info/ 
http://www.onthoumens.be/ 
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