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Dementie en Wmo 2015

Centrale begrippen in de Wmo zoals “meedoen in de 

maatschappij”, “zelfredzaamheid” en “participatie” zijn lastig 

bij dementie. 

Wat willen mantelzorgers?

Maar ook: wat willen mensen met dementie zelf?





Dementie en WMo2015

Centrale begrippen in de Wmo zoals “meedoen in de 

maatschappij”, “zelfredzaamheid” en “participatie” zijn lastig 

bij dementie. 

Jeanine voelt zich eenzaam, bang en blijft liever op de bank 

zitten door Alzheimer en noemt de wereld “koud”. Zij roept 

op om de hele samenleving meer dementievriendelijk te 

maken. 





Dementie en Wmo 2015

Centrale begrippen in de Wmo zoals “meedoen in de 

maatschappij”, “zelfredzaamheid” en “participatie” zijn lastig 

bij dementie. 

Frans neemt zelf de beslissing en kiest voor professionele 

hulp in plaats van familie, omdat hij wil “dat zijn Renate zijn 

vrouw blijft en niet zijn verzorgster”.



Leidend = perspectief van 
mens met dementie & mantelzorger

• Alzheimerpanel met 

mantelzorgers (n=1200)

• Kerngroep met mensen 

met dementie (n=8)

• Focusgroepen 

• Dementiemonitor 

mantelzorg 1x2 jr

(n=3400)

• 241 Alzheimer Cafés 

per maand



Focusbrieven

Langer thuis bij dementie in 10 punten 

(focusbrief gemeenten 2018)

Goede verzekerde dementiezorg in 10 punten 

(focusbrief zorgverzekeraars 2019)

Persoonsgerichte intensieve dementiezorg in 6 punten 

(focusbrief zorgkantoren 2019)



Focusbrief gemeenten 2018

1. Keukentafelgesprek met kennis van zaken

2. Sociaal wijkteam en casemanagement dementie vinden elkaar 

feilloos

3. Begeleiding individueel en begeleiding groep is maatwerk 

4. Vervoer van deur tot deur

5. Huishoudelijke hulp: voorkom goedkoop = duurkoop

6. Mantelzorgondersteuning en respijtzorg

7. Veilig thuis dankzij betaalbare voorzieningen

8. Beleid verwarde personen: ook een kwestie van rustgevende 

bejegening

9. Overgang naar Wlz thuis: voorkom de zorgval

10. Dementievriendelijk: blijven of worden?

Bron: mensen met dementie en mantelzorgers, Zorgstandaard dementie 



“Samen Dementievriendelijk”

Alzheimer Nederland, PGGM, Ministerie VWS





Resultaten sept 2016-feb 2018

Activiteiten 

Registraties 101.745

Basistraining 35.453

Branchetrainingen 14.628

Trainingen op locatie 68 (2018) 346 (totaal)

Trainers 157

Facebook 15.946

Nieuwsbrief 33.906



Leidend = perspectief van 
mens met dementie & mantelzorger

Nodig zo veel mogelijk 

mantelzorgers uit om de 

Dementiemonitor 

mantelzorg 2018 in te vullen

Mogelijk tot 30 juni 

Respons 22-03-2018: 1000



Alzheimer Nederland biedt aan:

Voor wie? Onze diensten

Nederlandse publiek Trainingen en Campagne Samen dementievriendelijk

(Medewerkers) 

bedrijven

Branchetrainingen en voorbeelden Samen 

dementievriendelijk

(medewerkers) 

gemeenten

Focusbrief dementie 2018 gemeenten Branchetraining, 

aanpak en voorbeelden Samen dementievriendelijk

Factsheets en cijfers per gemeente (www.alzheimer-

nederland.nl)

Mantelzorgers Regionale hulp (alzheimer cafés, voorlichting, 

lotgenotengroepen, activiteiten, belangenbehartiging)

Landelijke hulp: Alzheimer telefoon, dementie.nl, 

brochures, magazine, nieuws  

Mensen met dementie Focusgroepen, kerngroep (belangenbehartigers met 

dementie), activiteiten, media-begeleiding

Netwerk, aanbieders Lokale en regionale belangenbehartigers



Focus op 
dementie in 2018
We werken graag met u samen: 

het landelijk bureau èn de regionale afdelingen.


