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Waar wonen mensen met dementie
• 70% van de mensen met dementie woont zelfstandig in hun eigen huis. Mensen willen zo lang
mogelijk thuis blijven wonen. Door de inzet van mantelzorgers en met goede zorg en begeleiding,
kunnen mensen tot diep in het dementeringsproces thuis blijven wonen. Het percentage mensen
met dementie dat thuis woont zal naar verwachting verder toenemen doordat er weinig plaatsen
bijgebouwd worden.
• Als de ziekte zoveel verzorging en begeleiding vraagt dat thuis wonen niet meer gaat, verhuizen
mensen naar het verpleeghuis. Ca 15% van de mensen met dementie woont in een verpleeghuis
of in een speciaal complex voor kleinschalig wonen met dementie.
• Ca. 15% van de mensen met dementie woont in een verzorgingshuis of woonzorgcentrum.
Mantelzorgers bij dementie (uit de factsheet van Alzheimer Nederland)
• De meeste centrale mantelzorgers zijn partner of dochter (soms zoon) van de persoon met
dementie. Meest genoemde reden voor het geven van mantelzorg is liefde en plicht.
• Per persoon met dementie zijn ca. 2,6 mantelzorgers betrokken bij de zorg en begeleiding.
• ca. 20% van de mantelzorgers is ernstig belast. Ze vinden de zorg zwaar. Ca. 64% van de
mantelzorgers is matig belast.
• De belangrijkste probleemvelden voor mantelzorgers zijn het omgaan met gedragsproblemen, er
alleen voor staan, niet weten wat er aan de hand is en ‘miscommunicatie met zorgverleners’.
plus

In het Netwerk Dementie
Noordwest Veluwe wordt samengewerkt door de gemeenten Ermelo, Elburg, Putten,
Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Nijkerk, de zorgorganisaties Thuiszorg Icare, Zorggroep Noordwest Veluwe,
Beweging 3.0, Het Baken, Woonzorg Unie Veluwe, Meerkanten en St Jansdal. Alzheimer Nederland bewaakt het
cliëntenperspectief.
Contactgegevens projectleider: T: 06 2278 0145 E: neumann@wxs.nl A: Eikenlaan 10 8051BD Hattem
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Aantallen mensen met dementie
• Dementie is een dodelijk ziektebeeld en kent meerdere oorzaken zoals de ziekte van Alzheimer
(ca. 65%). De ziekte duurt gemiddeld 6 jaar, maar de duur verschilt sterk per persoon. Ook gaat
het om oudere mensen die ook andere ziekten kunnen hebben.
• In 2009 woonden er ca. 2.684 mensen met dementie in onze regio. Dit aantal stijgt in de komende
jaren tot ca. 3660 in 2020 en tot ca. 5000 in 2030. De stijging is alleen toe te schrijven aan de
vergrijzing en de daardoor veranderende samenstelling van de bevolking.
• Het aantal mensen dat bij onderzoek wel dementie zou hebben, maar waarvoor nog geen
diagnose dementie is gesteld is omvangrijk. Schattingen lopen uiteen van 50-20% van het aantal
mensen met dementie. Oorzaken liggen zowel bij de persoon met dementie (afhouden,
ontkennen), de omgeving als ook bij het moeilijk
Prevalentie
herkennen van dementie door de huisarts. Zonder
prognose van
diagnose is er meestal geen toegang tot zorg en
alle
begeleiding.
dementerenden
• De verdeling over de gemeenten staat in de
Nijkerk
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437
517
622
744
volgende tabel. Iedere gemeente heeft een eigen
groeipercentage en onderliggend verhaal qua
Harderwijk
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groei/krimp en vergrijzing.
• Meer dan 75% van de mensen met dementie is
Ermelo
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796
ouder dan 80 jaar. Andersom, ca. 30% van de 80Putten
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318
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470
plussers leidt aan dementie.
• Mensen die beneden de 65 jaar dementie krijgen
Nunspeet
410
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heten jong-dementerenden. Het percentage jongdementerenden tussen de 55 en 65 jaar wordt
Elburg
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geschat tussen de 0,7 en 1 procent.
Oldebroek
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373
• Ca. 68 van de mensen met dementie is vrouw.
Noordwest
• Er zijn veel alleenstaanden (incl. weduwen) met
Veluwe
2.684 2.768 3.184 3.661 4.280
dementie (ca. 40%). Zij hebben meestal geen
inwonende mantelzorger.
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Deze factsheet betreft de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en
plus
Oldebroek. Deze gemeenten doen mee met het Netwerk Dementie Noordwest Veluwe. De
hieronder genoemde cijfers zijn gebaseerd op cijfers van Alzheimer Nederland (2009), Nationaal
Kompas Volksgezondheid en TNO (2007).
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