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Wie zijn wij?

Claire Wolfs
Klinisch neuropsycholoog MUMC (geheugenpoli)
Onderzoeker Alzheimer Centrum Limburg 

Maud Hevink
Onderzoeker Alzheimer Centrum Limburg

www.samenvooruitmetdementie.nl

http://www.samenvooruitmetdementie.nl/


Dementie in getallen

In Nederland
250.000 mensen met dementie

In 2040 ruim een half miljoen mensen met dementie

In Limburg
20.000 mensen met dementie

In 2040 zal dit bijna 40.000 mensen zijn.

20%

80%

1 op de 5 krijgt met 
dementie te maken

Dementie Geen dementie



Mantelzorg bij dementie

3 op de 10 
mantelzorgers voelt 
zich niet ondersteunt

32% 68%

Gemiddeld 65 jaar

Gemiddeld 40
uur per week 
aan mantelzorg

Dementie monitor 2020

48% staat er 
alleen voor bij 
de zorg voor 
de naaste



Bij een diagnose dementie

Dementie

zorgen

toekomst

Angst & 
onzekerheid

Klachten

Impact op 
familie

Emoties
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Cognisance
Co designing dementia diagnosis and 
post-diagnostic care
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Het project

Een samenwerking met mensen met dementie, mantelzorger en 
zorgverleners om dementie vanuit een positieve invalshoek te 
belichten

Mensen op weg helpen na een diagnose dementie

Het ontwerpen, implementeren en evalueren van een website en 
routeplanner

De persoon met dementie Mantelzorg De zorgverlener





Het onderzoeksteam
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Wat is samen vooruit met dementie?

Samen vooruit met dementie is een nieuwe website
Voor en door mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners

Wat is jullie ervaring op dit moment?

Waar hebben jullie behoefte aan?

Wat is belangrijk op een website?

Beschikbaar in
ü Nederland
ü Australië
ü Canada
ü Polen
ü Verenigd Koninkrijk

Hoe is samen vooruit met dementie tot stand gekomen?
Internationaal wetenschappelijk onderzoek
Actieve betrekking van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners



Hoe is samen vooruit met dementie tot stand gekomen?

68% van de mensen met dementie
vond ondersteuning behulpzaam

66% van de mantelzorgers vond
ondersteuning behulpzaam
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Eens Neutraal Niet mee eens

Ik heb voldoende informatie gekregen
over de diagnose

Mensen met dementie Mantelzorgers

"Wat doe ik nu? Als dit is wat er 
gebeurd is in deze korte tijd, wat 
gaat er dan gebeuren? Waar is 

de ondersteuning? 

Meestal doen ze niet genoeg 
voor mensen met dementie



De samenwerking met mensen met dementie, 
mantelzorgers & zorgverleners

Ik wil graag 
praktische 
adviezen

Ik wil weten hoe 
anderen het doen 

zodat ik me minder 
alleen voel

Mensen met dementie 
en naasten hebben 

behoefte aan 
toegankelijke informatie



De website





Routeplanner





Campagne en implementatie



Nationaal dementie congres

Webinar “dementie en 
nu?” 

Alzheimer Café

Nationale geheugenpoli dag

Activiteiten

Nationale geheugenpoli dag
congres



Ondertussen in andere landen

PolenPolen



Wat zijn de volgende stappen?

Wat is het effect van samen vooruit met dementie?

Wat vinden mensen van de website?

Heeft samen vooruit met dementie invloed op de beleving van een 
diagnose en ondersteuning?

Wilt u meedoen aan onze evaluatie? Kijk dan op de evaluatie pagina of 
neem contact met ons op



Een gids om te leven met dementie

Hartelijk dank voor 
uw aanwezigheid

Wij hopen dat u online de evaluatie over samen 
vooruit met dementie invult!

Graag tot ziens bij de volgende dialogen

Alzheimer
Onderzoekfonds
Limburg
Voor de generatie van nu en morgen

www.samenvooruitmetdementie.nl

Claire.wolfs@maastrichtuniversity.nl
M.hevink@maastrichtuniversity.nl


