
Unieke DVD ‘Klant blijft koning’ brengt dementievriendelijke handelaars in beeld 

De documentaire ‘Klant blijft Koning’ kadert binnen het project ‘Samen voor een 

dementievriendelijk Brugge’ (als antwoord op een projectoproep van de Koning 

Boudewijnstichting).  

Hij vertelt in vier korte, levensechte verhalen wat handelaars en winkeliers kunnen betekenen voor 

mensen met dementie én hun omgeving. De personen met dementie in de film blijven hun 

vertrouwde zaak bezoeken dankzij handelaars en winkeliers die dementievriendelijk met hen 

omgaan.  

‘Klant blijft koning’ toont wat een dementievriendelijke lokale economie kan betekenen en brengt 

de relatie van de handelaar met de persoon met dementie in beeld. De film nodigt handelaars, 

winkeliers en horeca-uitbaters uit om de raamsticker van de geknoopte zakdoek in hun zaak aan te 

brengen als teken van solidariteit.  

De film situeert zich in Brugge maar is inspirerend voor elke gemeente in België, Europa en 

wereldwijd. Hij is daarom ondertiteld in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Hij duurt 20 minuten.  

De film is een realisatie van Foton, Expertisecentrum Dementie en initiatief van Familiezorg West-

Vlaanderen vzw.  

Trailer: https://vimeo.com/73881076 (op aanvraag ook beschikbaar in het Engels, Frans en Duits). 

 

Solidariteitslogo  

Een knoop in je zakdoek leggen om iets niet te vergeten. Iedereen doet het. Niet alleen 

mensen met dementie. Precies daarom kozen we deze afbeelding als symbool voor een 

dementievriendelijk Brugge. Brugge, waar mensen die veel vergeten niet vergeten worden.  

Handelaars, winkeliers, de dienstensector en horeca-uitbaters worden uitgenodigd om de 

raamsticker van de geknoopte zakdoek in hun zaak aan te brengen als teken van solidariteit. 

Door dit logo op het raam of voordeur te kleven, geeft de handelaar te kennen dat mensen 

met dementie en hun familie welkom zijn in hun zaak en dat ze kunnen rekenen op een warme, 

betrokken dienstverlening.  

Het idee groeit om de geknoopte zakdoek als internationaal solidariteitslogo voor dementie te 

erkennen. 

 

 

Meer informatie en bestellingen  

Expertisecentrum Dementie Foton, een initiatief van Familiezorg-West-Vlaanderen vzw 

 Biskajersplein 2, 8000 Brugge 

  050 44 67 93 

 fotondoc@dementie.be 

  www.dementievriendelijkbrugge.be 

 

Verkoopprijs: 15 euro + eventuele verzendingskosten. Er is een voordeeltarief voor grotere 

afnames.  

 

 

Met de financiële steun van  

 
Network European Foundations: Koning Boudewijnstichting,  

Fondation Médéric Alzheimer, Joseph Rowntree Foundation,  

The Atlantic Philantropies, Robert Bosch Stiftung 
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