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Van: | Alzheimer Nederland @alzheimer-

nederland.nl>

Verzonden: maandag 20 februari 2023 10:52

Aan: Belangenbehartiging | Alzheimer Nederland

Onderwerp: Focusbrief Alzheimer Nederland gemeenten 2023

Bijlagen: ALZ FOCUSBRIEF 2023 GEMEENTE ONLINE.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen

Vlagstatus: Met vlag

Categorieën: LIS

Beste raadsleden, 
 

Hierbij ontvangt u de focusbrief voor gemeenten van Alzheimer Nederland. Alleen samen 
kunnen we de juiste focus aanbrengen in het beleid voor mensen met dementie in de 

gemeente. De focusbrief bevat de belangrijkste onderwerpen waar de gemeente mee aan de 
slag kan voor goede ondersteuning en zorg bij dementie. De onderwerpen zijn gebaseerd op 
de behoeften van mensen met dementie, van mantelzorgers en onze gedeelde ervaringen uit 

praktijk en onderzoek.  
 

Door in te zetten op de vijf focuspunten van Alzheimer Nederland verbetert de dementiezorg, 
wordt de zorg toekomstbestendig en blijft de zorg van goede kwaliteit, effectief en betaalbaar.
 

De 5 focuspunten waar de gemeente op in kan zetten zijn de volgende:  
 

1. Bouw passende woningen voor mensen met dementie  
2. Investeer in ontmoetingsplekken met activiteiten  
3. Maak alle wijken in de gemeente dementievriendelijk 

4. Ondersteun mantelzorgers in de zorg voor hun naaste met dementie  
5. Neem je verantwoordelijkheid in het regionaal dementienetwerk 

 

Samen aan de slag! 

Dit jaar heeft de focusbrief voor gemeenten een QR-code. Door deze QR-code te scannen, kan 
uw gemeente een Dementiescan aanvragen waardoor u inzicht krijgt in het aantal mensen met 
dementie en noodzakelijke beleidsontwikkeling. We hebben elkaar nodig om mensen met 

dementie en hun mantelzorgers de juiste ondersteuning en zorg te bieden. Laten we samen 
aan de slag gaan! 

 
Vanzelfsprekend kunt u contact opnemen met Alzheimer Nederland voor vragen en verdere 
informatie. Scan de QR-code of stuur een mail aan belangenbehartiging@alzheimer-

nederland.nl. We gaan graag met u in gesprek. 
 

Met vriendelijke groet,  
 

     
Belangenbehartiger Gemeenten 
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Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag  

 

Alzheimer Nederland 

Stationsplein 121 - Postbus 2077 - 3800 CB Amersfoort 

 

 

Zorg dat je erbij bent: het allereerste Herinneringen Top 50 Concert, op zondag 12 maart vanaf 

19.30 uur in de Ziggo Dome in Amsterdam. Een onvergetelijke avond met de mooiste Nederlandse 

muziekherinneringen. Koop direct je kaartjes. De opbrengst van het concert gaat naar Alzheimer 

Nederland.  

             



 

De zorg voor de groeiende groep mensen met dementie is een van de  
grootste uitdagingen van de toekomst. Een urgente uitdaging waar  
Alzheimer Nederland graag bij helpt. Door in te zetten op de vijf  
focuspunten verbetert de dementiezorg en- ondersteuning.   

Gemeenten aan zet in 2023 
Focusbrief voor gemeenten

Bouw passende woningen voor mensen met dementie
Maak de woonzorgvisie en lokale prestatieafspraken concreet en bouw voldoende nieuwe  
woonvormen passend voor mensen met dementie. Zo kunnen mensen met dementie langer thuis 
blijven wonen, in hun eigen buurt. Zie de Wijzer wonen met dementie. 

Investeer in ontmoetingsplekken met activiteiten  
Activiteiten die aansluiten bij wat mensen met dementie nog wél kunnen zijn cruciaal. Het biedt 
structuur in de week en voorkomt isolement. Hierdoor wordt het aantal zorgarme jaren vergroot. 
Bekijk de inspiratiewijzer voor passende dagactiviteiten.

Maak alle wijken in de gemeente dementievriendelijk!  
In een dementievriendelijke gemeente weten inwoners dementie te herkennen en ernaar te handelen. 
Stimuleer en faciliteer inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties om zich actief in te zetten. 
Bied scholing en gratis trainingen aan: samendementievriendelijk.nl/dementievriendelijke-gemeente.

Ondersteun mantelzorgers in de zorg voor hun naaste met dementie 
Organiseer voldoende respijtzorg, laagdrempelige ontmoetingsplekken en lotgenotencontact.  
Informeer mantelzorgers actief over de ondersteuningsvormen door middel van een 
mantelzorgsteunpunt. 

Neem je verantwoordelijkheid in het regionaal dementienetwerk 
Samenwerken in het netwerk draagt bij aan tijdige signalering en het voorkomen van crisis.  
Actieve deelname van de gemeente werkt stimulerend en verbindend en is van groot belang  
voor een goedwerkend regionaal dementienetwerk.   
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https://www.alzheimer-nederland.nl/wonen
https://inspiratiewijzerdementie.zonmw.nl/inspiratiewijzer/cover
https://www.samendementievriendelijk.nl/gemeenten


45% van de mensen met  
dementie die thuis wonen,  

doet een beroep op de Wmo

53% van de mantelzorgers  
voelt zich tamelijk, zeer zwaar  

of overbelast  

Scan de QR-code en plan een Dementiescan in 
Alzheimer Nederland stimuleert gemeenten om dementievriendelijk te worden.  
Met onze Dementiescan krijg je snel inzicht in hoe dementievriendelijk je gemeente is  
én hoe je gemeente dementievriendelijker wordt. De Dementiescan vul je samen in  
met een belangenbehartiger van Alzheimer Nederland. Interesse?   
Scan de QR-code of stuur een mailtje naar belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl

Dementiezorg is een uitdaging

Voorbeelden, informatie en advies
• alzheimer-nederland.nl/wat-doen-wij/belangenbehartiging
•  samendementievriendelijk.nl/dementievriendelijke-gemeente
• dementie.nl

1 op de 5 mensen 
krijgt dementie 

Ruim een half miljoen mensen  
met dementie over 20 jaar 

2021 2040

Samen aan de slag
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60% van de gemeenten heeft  
de Dementiescan nog  

niet ingevuld  

in 6% van de coalitieakkoorden 
wordt aandacht besteed aan 

dagactiviteiten 

77%

77% van de mensen met  
dementie vindt het huidige  
woonaanbod niet passend  

90% van de mensen met dementie  
en mantelzorgers hebben behoefte 

aan een ontmoetingsplek

53%45%

60%90% 6%

mailto:belangenbehartiging%40alzheimer-nederland.nl?subject=Dementiescan%20van%20Alzheimer%20Nederland
mailto:https://www.alzheimer-nederland.nl/wat-doen-wij/belangenbehartiging?subject=
https://www.samendementievriendelijk.nl/dementievriendelijke-gemeente
https://www.dementie.nl
https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie
https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie
http://www.alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor
https://coalitiegids.alzheimer-nederland.nl
https://www.alzheimer-nederland.nl/standpunten/activiteiten-voor-mensen-met-dementie
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/infographic-resultaten-ondersteuning-door-gemeenten.pdf
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/wp-content/uploads/2021/09/Factsheet-10-%E2%80%93-Maatschappelijke-ondersteuning-vanuit-de-Wmo.pdf
https://www.alzheimer-nederland.nl/standpunten/woonvormen-voor-mensen-met-dementie
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