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Ambitie: versterken van de coalitie van partijen op 
lokaal niveau rondom dementie

•

Hoe kunnen wij in samenwerking met 
lokale overheden en organisaties vanuit 
het landelijk bureau met onze diensten 
en producten, zoals via Regionale 
afdelingen,  Dementie.nl+ 
functionaliteiten direct of indirect een 
bijdrage leveren, kunnen we zorgdragen 
voor goede overdracht van kennis en 
inzichten rondom het leven met 
dementie. Ieder vanuit zijn eigen waarde, 
verantwoordelijkheid en kracht.
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Wie we zijn en wat we doen

Patiëntenorganisatie Gezondheidsfonds

48 Regionale Afdelingen: 
5.000 Vrijwilligers 
235 Alzheimer cafés 
150 Voorlichters

Publiekscampagnes: muziekherinneringen 
vriendenloterij 
alzheimersocks, vergeet-me-nietjes

Lobby lokaal en landelijk
Deltaplan Dementie

30.000 collectevrijwilligers

Dementievriendelijk (47.000 supporters) €19,4 miljoen jaaromzet

www.dementie.nl (50.000/ mnd) wetenschappelijk onderzoek (€ 5,3 mln)

Alzheimer telefoon 0800-5088  fondsenwerving

Forum, Alzheimer assistent (app) donateurs: 250.000

http://www.dementie.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/nieuws/2015/januari/alzheimer-assistent-nu-ook-op-smartphone.aspx


Wat doen we

Wetenschappelijk onderzoek Regionale en landelijke hulp Preventie en bewustwording

Belangenbehartiging en 

bijdragen aan opinievorming

Dementie.nl Samen dementievriendelijk



Feiten en cijfers

- Ruim 270.000 mensen dementie.  

- 12.000 jonger dan 65 jaar.  

- Hiervan wonen er ruim 70.000 in verpleeghuizen (24 uur opvang)

- Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie. 

- Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing 

in de toekomst explosief stijgen 500.000 in 2040. In 2055 bereikt 

het aantal mensen met dementie een piek van ruim 690.000. 



Feiten en cijfers

-De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van 

Alzheimer (70%), gevolgd door vasculaire dementie (16%). 

- Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. 

Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal als de ernst 

van de klachten toe. 



Feiten en cijfers

-70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd 

door hun naaste familie en/of omgeving, 

Gemiddeld geven ze 20 uur per week zorg, gedurende 5 jaar. 

-De helft combineert de mantelzorg met een baan en/of de zorg 

voor kinderen. De gemiddelde leeftijd ligt op 65 jaar, en 70% is 

vrouw. 

-Te kort aan medewerkers in de zorg. In 2010 waren er nog 37 

potentieel werkenden op iedere dementiepatiënt. In 2050 zijn dat 

er naar verwachting 16.



Vier Fasen
Van mens naar “patiënt”/mens met dementie

Midden in het leven Rondom diagnose dementie Periode van (naderende) 

wilsonbekwaamheid

Afhankelijkheid van zorg en 

beslissingen



De slimme wijk,

Wonen = Zelfstandig leven en
blijven participeren. Voor persoon
Met dementie en mantelzorger

- Comfort
- Veilig
- Flexibel



Dementie.nl

• Uitgebreid aanbod Informatie en 
tips (>300 artikelen)

• Het laatste nieuws

• Verhalen (ervaringen, blogs)

• Vraag het de Experts 

• Online training Veranderend 
gedrag

• Terugbelservice 
AlzheimerTelefoon

• Mantelzorgtest

• Forum

• MyInlife: steunkring 

• Waardering 7,7



Partners

Samen bereiken we meer - samen betekenen we meer Samen weten we meer

Mooie verbindingen! Samen weten we meer



Niet of maar hoe

.



Maak de verbinding

Alzheimer Café Utrecht


