
De zorg voor de groeiende groep mensen met dementie is een van de grootste 
uitdagingen van de toekomst. Help mensen met dementie langer zelfredzaam te 
zijn en een beroep te doen op hun sociale netwerk. Zo wordt het aantal zorgarme 
jaren vergroot. Door in te zetten op de vijf focuspunten van Alzheimer Nederland 
verbetert de dementiezorg en blijft de zorg kwalitatief, effectief en betaalbaar.  

Meer zorgarme jaren bij dementie 
Focusbrief voor zorgkantoren 2023

Zorg voor langer thuiswonen met passende woonvormen  
Met geclusterde woonvormen kunnen mensen met dementie langer thuiswonen. Als de zorgvraag 
toeneemt, kan dit geleverd worden met het Volledig Pakket Thuis (VPT). Zo kan de verhuizing naar 
het verpleeghuis uitgesteld of voorkomen worden en wordt de druk op de verpleeghuiscapaciteit 
verlicht. Werk samen met gemeenten en zorgaanbieders. 

Dementie vraagt om sociale aanpak 
Met een sterke sociale omgeving wordt het aantal zorgarme jaren vergroot. Bij mensen met demen-
tie is hier ondersteuning voor nodig. Zorg bij geclusterde woonvormen voor een kwartiermaker die 
verbindt en inzet op het betrekken van het sociale netwerk.  

Pak regie en verantwoordelijkheid in de regio 
Mensen met dementie hebben baat bij een domeinoverstijgende aanpak. Investeer in de  
samenwerking met het regionale netwerk dementie en pak de regie. Dat zorgt voor tijdige  
signalering, voorkomt crisis en kan verhuizing naar het verpleeghuis uitstellen of voorkomen. 

Casemanager dementie voor langer meedoen, ook vanuit het Volledig Pakket Thuis
Langer thuis en zelfstandig functioneren kan alleen als mensen met dementie een casemanager  
naast zich hebben staan. Vanaf de diagnose tot het overlijden. Zorg dat mensen met dementie ook  
in een woonvorm waar VPT wordt geleverd een beroep kunnen doen op de casemanager dementie. 

Stimuleer scholing in persoonsgerichte zorg en onbegrepen gedrag
Kennis van onbegrepen gedrag bij zorgverleners helpt in het aansluiten bij wat mensen met  
dementie nodig hebben. Zo kan je vrijheidsbeperking terugdringen en passende zorg leveren.  
Neem scholing van onbegrepen gedrag op in de prestatieafspraken met zorgaanbieders. 
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Dementiezorg is een uitdaging

1 op de 5 mensen 
krijgt dementie 

Dementiezorg is een urgent vraagstuk voor zorgkantoren. Onze belangenbehartigers gaan graag in gesprek  
om de focuspunten toe te lichten, vragen te beantwoorden en de vervolgstappen te bespreken.  

Neem contact op via: belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl

Samen aan de slag

Voorbeelden, informatie en advies
• alzheimer-nederland.nl
• dementie.nl

• alzheimer-nederland.nl/zorgstandaard
• samendementievriendelijk.nl

Ruim een half miljoen mensen  
met dementie over 20 jaar 
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75% van de mensen met dementie 
vindt de huidige woonvormen  

niet passend  
53% van de mantelzorgers is  
tamelijk belast tot overbelast

53%

Twee derde (67%) van de 
mantelzorgers en vrijwel alle (96%) 

zorgprofessionals geven aan dat 
men opziet tegen verpleeghuisopna-

me van de persoon met dementie  

67%

96%

Een mantelzorger raakt eerder 
overbelast als casemanagement 

dementie ontbreekt

Aantal mantelzorgers en  
zorgverleners per zorgvrager  

neemt af 

Zorguitgaven dementie zijn  
9,1 miljard euro per jaar en  

neemt verder toe  

9,1
miljard

mantelzorgers

zorgprofessionals
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