
Ondersteuning dementie 
door gemeenten
Resultaten Alzheimerpanel november 2019

674 mantelzorgers deelden hun ervaring over ondersteuning  
bij dementie vanuit de gemeente. De resultaten zijn in dit  
overzicht samengevat.

Ondersteuning in de gemeente 

Ik voel mij niet goed ondersteund  
in mijn gemeente

Ik weet waar ik in mijn gemeente 
met vragen over dementie 
terecht kan
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De vormen van ondersteuning 
zijn niet goed te vinden in mijn  
gemeente

Er is passend aanbod van onder-
steuning in mijn gemeente

Er is voldoende aanbod van 
ondersteuning in mijn gemeente

De gemeente voldoet aan mijn 
verwachtingen als het gaat om 
ondersteuning bij dementie
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  Eens     Neutraal     Oneens     Weet ik niet
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Mijn gemeente en dementie

Gebruik en bekendheid soorten ondersteuning*

Ik heb de casemanager dementie  
makkelijk kunnen vinden*

Ik vind dat mijn gemeente meer kan doen op  
het gebied van dementievriendelijkheid

Ik mis een centraal informatiepunt voor  
dementie in mijn gemeente

Ik vind dat de mensen die in mijn gemeente  
werken goed omgaan met dementie

Ik merk dat mensen in mijn omgeving weten hoe  
ze met mensen met dementie om moeten gaan

Ik vind mijn gemeente een  
dementievriendelijke gemeente

Ik vind het vervoer in mijn  
gemeente dementievriendelijk

  Ja, maak ik nu gebruik van
   Ja, heb ik wel eens gebruik van gemaakt

TIP
Verspreid de Dementiemonitor in maart 2020 onder 
mantelzorgers om een nog beter beeld te krijgen van  
de ondersteuning bij dementie door de gemeente.
alzheimer-nederland.nl/dementiemonitor

Alzheimer Nederland denkt graag met de gemeente mee.
Neem contact op met ons via

belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl
samendementievriendelijk.nl/dementievriendelijke-gemeente

Casemanager dementie*

Huishoudelijke hulp

Activiteiten voor mijn naaste

Het Alzheimercafe/trefpunt

Informatiebijeenkomsten

Ondersteuningspunt voor mantelzorgers

Lotgenotengroep

Vrijwilligerswerk waar mijn naaste aan meedoet

Het sociaal wijkteam

Respijtzorg

  Eens     Neutraal     Oneens     Weet ik niet

   Nee, nog nooit gebruik van gemaakt maar wel van gehoord
   Nee, nog nooit gebruik van gemaakt en nooit van gehoord
   Weet ik niet

* Casemanagement dementie wordt vergoed uit de basisverzekering en dus niet door de gemeente. 

De taak van de gemeente is informatie geven over en verwijzen naar casemanagement dementie.
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