
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.

Passende zorg bij dementie 
De zorgverzekeraars aan zet in 2023

Laat het inkoopbeleid voor casemanagement dementie aansluiten bij de Zorgstandaard Dementie
Iedere persoon met dementie heeft recht op een casemanager dementie die HBO+ opgeleid is  
en vanaf de diagnostische fase actief betrokken is. Zo staat het omschreven in de Zorgstandaard 
Dementie, die mede ondertekend is door Zorgverzekeraars Nederland. Neem dit als basis van de 
inkoop voor casemanagement dementie. 

Zet in op dementievriendelijke ziekenhuizen 
Door vaardigheden van professionals in de omgang met mensen met dementie te vergroten, wordt 
de ligduur in het ziekenhuis verkort. Volg de gratis online training van Samen dementievriendelijk en 
deel goede voorbeelden van dementiezorg uit de praktijk met andere ziekenhuizen. 

Neem deel aan het dementienetwerk in de preferente regio
Werk samen met zorgaanbieders, gemeenten en Wlz-uitvoerders. Als wijkcoaches, huisartsen, 
geheugenpoli’s en casemanagers dementie elkaar kennen, draagt dit bij aan tijdige signalering en  
het voorkomen van crisis. Door samen te werken komt de juiste zorg op de juiste plek en wordt 
continuering van de zorg gewaarborgd.   

Start preventieprogramma’s gericht op verbetering hersengezondheid van risicogroepen
Stimuleer de verzekerden om leefstijladviezen op te volgen. Door nu te starten met de implemen- 
tatie van leefstijlinterventies, draagt dit bij aan de afname van het aantal mensen dat dementie 
ontwikkelt.  

Bied thuiszorg in passende woonvormen 
Langer thuiswonen is een veelgenoemde kreet. Met geclusterde woonvormen kan dit waargemaakt 
worden. Hier wonen mensen met én zonder zorgvraag samen. Thuiszorg kan zo effectiever geleverd 
worden. Ook kunnen bewoners hier een beroep doen op hun buurtgenoten. Dit draagt bij aan het 
vergroten van de zorgarme jaren.  
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Slechts 30% van de mensen met 
dementie maakt gebruik van een 

casemanager dementie 

Dementiezorg is een urgent vraagstuk voor zorgverzekeraars. Alzheimer Nederland heeft kennis en kunde  
in huis om verder te helpen. We gaan graag in gesprek om de focuspunten toe te lichten, vragen te  
beantwoorden en de vervolgstappen te bespreken. 
Benader ons via: belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl

Dementiezorg is een uitdaging

Samen aan de slag

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

Keuzewijzer
Alzheimer Nederland brengt ieder jaar een keuzewijzer uit. 
Dit helpt onze achterban in het kiezen van een zorg- 
verzekeraar die bij hen past. Bekijk de online tool op 
kiesjezorgverzekering.dementie.nl 

1 op de 5 mensen 
krijgt dementie 

Ruim een half miljoen mensen  
met dementie over 20 jaar
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1 op de 4 ziekenhuisbedden wordt 
bezet door iemand met dementie

100.000 mensen met  
dementie hebben geen diagnose

Omvang problematiek
in de gemeente100.000

66% van de mantelzorgers geeft  
aan dat de diagnose langer  

dan 1 jaar duurt

75%

75% van de mensen met dementie 
vindt de huidige woonvormen  

niet passend  

53% van de mantelzorgers is  
tamelijk belast tot overbelast 

53% 30%

66%

Een mantelzorger raakt eerder 
overbelast als casemanagement 

dementie ontbreekt
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