
 

Dementievriendelijk wonen
Het is nodig, waardevol en lonend!

De feiten

X2 2040 580.000
2022 290.000

mensen met dementie

1 op de 3 kwetsbare 
ouderen heeft 
dementie.

Dementievriendelijk wonen
Wat is ervoor nodig?

Wat levert dementievriendelijk wonen op?

77%
77% van de mensen met 
dementie en hun naasten 
vindt het woonaanbod 
niet passend. 

Het is nodig, waardevol en lonend om te zorgen dat in 
Nederland jaarlijks 11.000 dementievriendelijke woningen 
voor ouderen worden gerealiseerd.
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 bouwstenen van dementievriendelijk wonen

Een passende
woning en woon-
omgeving, waar 

mensen met 
dementie

langer zorgarm 
kunnen wonen.
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Vrijheid en
eigen regie Ontmoeten en

activi
teiten

In de eigen
buurt 

Per levensjaar
kostenneutraal

Meer zorgarme 
jaren+ 2 

Minder druk op
zorgpersoneel 

Alle effecten zien? Kijk op de achterzijde.



 

Dementievriendelijk wonen

Gezond Geen diagnose Vroege fase diagnose - 2 tot 3 jaar Middenfase - 2 tot 3 jaar Late fase: maximaal 2 jaar

Minder WMO
aanpassingen
besparing - €2.200 per aanpassing

Minder verpleeghuis-
capaciteit
2 jaar minder gebruik

Betere doorstroming
woningmarkt
30.000 verhuisbewegingen

Dementievriendelijk wonen
extra investering + €20.000

Mantelzorg langer en meer uren vol te houden
30% meer uren inzetbaar - 15% minder uitval arbeidsproces

Minder crisisopnames
10% minder spoedopnames 

Als er in Nederland jaarlijks 11.000 dementievriendelijke 
woningen worden gebouwd, bereiken we de volgende effecten.
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VerhuizingVerhuizing

Thuiszorg efficiënter in te zetten
170 uur productiviteitswinst per verpleegkundige

Minder inzet
hulpdiensten
Ongeveer 8% van 
de meldingen en ritten

zorgarme jaren+ 2 

€20.000

Alzheimer Nederland heeft een transparante 
maatschappelijke businesscase gemaakt voor 
het ontwikkelen van dementievriendelijke 
woningen. De businesscase bestaat uit kwanti-
tatieve en kwalitatieve onderbouwingen. Ook 
staan uitdagingen en aanbevelingen beschre-
ven in de businesscase. Met de businesscase 
kunnen partijen zich rekenschap geven en 
afspraken maken over de verdeling van kosten 
en opbrengsten.

Benieuwd naar 
de opbouw en 
onderbouwing? 
Download het 
rapport. 


