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De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Dit betekent dat het aantal 

ouderen in de totale bevolking toeneemt. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 

75, in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn en in 2040 maar liefst 2,5 miljoen. De meeste 

ouderen zijn vitaal: ze worden ouder en blijven langer gezond. Veel van de huidige en de 

toekomstige 75-plussers zijn zelfredzaam. Een kwart van de ouderen heeft echter het 

gevoel geen grip op het leven te hebben. Met de leeftijd neemt echter voor zowel vitale 

als kwetsbare ouderen de kans toe om afhankelijk te worden van ondersteuning en zorg. 

Het aantal kwetsbare ouderen waaronder mensen met dementie, stijgt van 700.000 

personen tot 1 miljoen in 2030. Van de zelfstandig wonende 75-plussers (meer dan 92 

pct.) is ruim een derde kwetsbaar en van de 80-plussers is dit zelfs de helft, een aandeel 

dat verder zal oplopen (Bron Programma Langer Thuis van VWS 18 juni 2018). 

 

Dementie 

In het overzicht vindt u na de toelichting de cijfers over het aantal mensen met dementie 

in Nederland, de provincie Groningen en de gemeenten (rekening is gehouden met het 

aantal gemeenten ingaande 1 januari 2018). De cijfers zijn een prognose op basis van 

een onderzoek naar het aantal mensen met dementie in 2015. Op basis van 

voorspellingen van de toekomstige bevolkingsopbouw, is de prognose gemaakt van het 

aantal mensen met dementie in de toekomst. De cijfers zijn berekend in 2016 na een 

bevolkingsonderzoek TNO in opdracht van Alzheimer Nederland. Uit het 

bevolkingsonderzoek dat er in 2016 een 270.000 mensen met dementie zijn.  

In het themarapport “Een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg - 

Kerncijfers, behoeften, zorgaanbod en impact - NIVEL 2018” staat  een schatting dat 

rond 2015 ruim een kwart miljoen mensen in Nederland dementie heeft; 155.000 

mensen een diagnose dementie hebben gekregen; 48.000 mensen met dementie 

medisch specialistische somatisch zorg hebben ontvangen en 27.000 mensen met 

dementie specialistische GGZ hebben ontvangen. In 2016 overleden ongeveer 15.400 

mensen aan dementie. Van de mensen met een diagnose dementie woont ongeveer 55% 

zelfstandig thuis, 12% woont in een zorginstelling en ontvangt lichte zorg zonder 

behandeling en 34% woont in een zorginstelling en ontvangt matige tot intensieve zorg 

met behandeling. 

Een deel van deze mensen krijgt geen diagnose. Ze overlijden aan andere oorzaken, 

voordat de diagnose wordt gesteld. Anderen komen pas later in beeld. De diagnose duurt 

gemiddeld meer dan een jaar tot meerdere jaren; daarover verschillen de onderzoeken 

hiernaar van mening. De mensen met dementie, maar zonder diagnose, zijn natuurlijk 

wel van belang en vallen voor de gemeente in de veel grotere groep ‘Kwetsbare 

ouderen’. 

De aantallen zijn per gemeente. Statistisch is dan ook te berekenen hoeveel mensen met 

dementie er in een wijk van bijv. Groningen zijn of in een plaats als Uithuizen of 

Bellingwedde. Daarbij er ook nog rekening mee houdend of er in een plaats een groot 

verpleeghuis (met een centrumfunctie voor een gebied) of een kleinschalig verpleeghuis 

is. Ook zijn er meningen dat het aantal enerzijds toeneemt door de vergrijzing en 
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mensen langer blijven leven maar anderzijds dat de toename minder snel stijgt en 

afvlakt door meer aandacht voor preventie (gezond eten en meer bewegen). 

In de pers staat wel eens 1 op de 3 of 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Dat vraagt om 

een nuancering: Wordt ervan uit gegaan na geboorte of na de leeftijd van 45 of 75 jaar? 

Jonge mensen met dementie 

Bij dementie gaat het niet alleen om ouderen maar ook om jongere mensen. Dementie 

op Jonge Leeftijd is er als een vorm van dementie wordt vastgesteld bij iemand die 

jonger is dan de (voormalig) pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Iemand kan 

veertig jaar zijn, vijftig, maar ook achtentwintig. Naar schatting gaat het om 12.000 

mensen in Nederland; een 4 a 5 pct. (Bron: Dementiezorg voor Elkaar en Kenniscentrum 

Dementie op Jonge Leeftijd). 

De getallen en het verhaal van de mens zelf 

De getallen en prognoses zij belangrijk voor beleidsontwikkeling en uitvoering. Het gaat 

om mensen die thuis wonen of in een verpleeghuis. Per gemeente kunnen daarom ook 

verschillen ontstaan omdat er minder - ook relatief - verpleeghuizen zijn. Ook wonen 

mensen in kleinschalige woonvoorzieningen (ook vallend onder de Wet Langdurige Zorg 

of met financiering vanuit het PGB – persoonsgebonden budget). Maar,  ….. laten we niet 

vergeten: Mensen met dementie hebben dezelfde behoeften als alle mensen. Ze willen 

doorgaan met hun leven ondanks wat hen en hun naasten overkomt. En als mens 

worden behandeld. Zo eenvoudig is het, toch?!  

Het aantal mensen met dementie In Nederland, provincie Groningen en de 

gemeenten in Groningen 

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Nederland 270.000 310.000 360.000 430.000 490.000 550.00 

Provincie 
Groningen 

9.500 11.000 12.000 15.000 17.000 18.000 

Gemeenten       

Appingedam 270 310 370 450 520 570 

Delfzijl 550 620 710 800 880 920 

Groningen 2990 3050 3490 4070 4830 5430 

Het Hogeland 870 1000 1200 1450 1700 1870 

Loppersum 180 210 250 290 340 370 

Midden-

Groningen 

1030 1220 1460 1700 2010 2180 

Oldambt 780 830 930 1100 1300 1400 

Pekela 210 230 260 310 350 380 

Stadskanaal 690 780 880 980 1100 1100 

Veendam 520 560 650 760 860 940 

Westerkwartier 960 1180 1440 1730 1970 2170 

Westerwolde 540 620 710 830 920 1000 

 


