
Maakt u zich ook zorgen over de mensen met dementie en hun mantelzorgers? 
Door corona is hun eenzaamheid, achteruitgang en belasting alleen maar toe
genomen. Met de vijf focuspunten van Alzheimer Nederland kunt u helpen de 
dementiezorg te verbeteren. Alzheimer Nederland werkt graag met u samen.

Goed verzekerde dementiezorg 
Focusbrief voor zorgverzekeraars 2022

Koop voldoende casemanagement dementie in van hoge kwaliteit
Zorg voor voldoende casemanagers dementie conform de Zorgstandaard Dementie 2.0. 
Monitor het gebruik en de wachtlijsten van casemanagement dementie om verbeteringen 
zichtbaar te maken. 

Neem deel aan het dementienetwerk in uw preferente regio 
Werk samen met zorgaanbieders, gemeenten en Wlzuitvoerders. Als wijkcoaches, huis
artsen, 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 inzichtelijk.

Zet in op dementievriendelijke ziekenhuizen en maak de zorg persoonsgericht
Volg de gratis online training van Samen dementievriendelijk en deel goede voorbeelden 
van dementiezorg uit de praktijk met andere ziekenhuizen.   

Start preventieprogramma gericht op verbetering hersengezondheid van risicogroepen
Stimuleer de verzekerden om leefstijladviezen op te volgen. Als we nu starten met de 
implementatie van leefstijlinterventies kan in de komende decennia het aantal mensen  
dat dementie ontwikkelt, tot 30% lager dan de prognose.

Zorg voor transparante en duidelijke informatie op uw website
Benoem bijvoorbeeld casemanagement dementie en de ondersteuning van mantelzorgers 
expliciet in het overzicht van vergoedingen vanuit de basisverzekering. 
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https://www.alzheimer-nederland.nl/over-ons/belangenbehartiging/langdurige-zorg/zorgstandaard
http://www.samendementievriendelijk.nl
https://www.alzheimer-nederland.nl/dementie/oorzaken-preventie/voorkomen


66%

Gemiddeld gebruikt slechts 30%  
van de mensen met dementie  
casemanagement dementie

53% van de mantelzorgers is  
tamelijk belast tot overbelast.  

Dementiezorg is een urgent vraagstuk voor zorgverzekeraars. 
Onze belangenbehartigers gaan graag met u 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
• alzheimernederland.nl
• dementie.nl
• alzheimernederland.nl/zorgstandaard
• samendementievriendelijk.nl

Keuzewijzer
Alzheimer Nederland brengt ieder jaar de Keuzewijzer uit. 
De Keuzewijzer helpt onze achterban in het kiezen van een 
zorgverzekeraar die bij hen past. Bekijk de keuzewijzer op 
alzheimernederland.nl/zorgverzekering

1 op de 5 mensen 
krijgt dementie 

Ruim half miljoen mensen met 
dementie over twintig jaar
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1 op de 3 ziekenhuisbedden wordt 
bezet door iemand met dementie

100.000 mensen met  
dementie hebben geen diagnose

Omvang problematiek
in de gemeente100.000

53%

30%

66% van de mantelzorgers geeft  
aan dat de diagnose langer  

dan 1 jaar duurt.

Scan de QR-code voor de regionale rapporten van de Dementiemonitor Mantelzorg 2020

Hoe ervaren mantelzorgers van mensen met dementie de ondersteuning  
en zorg in de regio? Dit leest u in de regionale rapporten.
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