
 

Dementiemonitor 2022 

 
Hoe gaat het met mensen met dementie? 

In Nederland zijn er 290.000 mensen met dementie. 
Het perspectief van mensen met dementie zelf bleef tot nu toe vaak 
onderbelicht in onderzoek. Dit jaar hebben voor het eerst ook mensen 
met dementie meegedaan aan de Dementiemonitor. Hiermee delen 
ze hoe zij de zorg en hun sociale leven ervaren. We geven inzicht in 
hun zorgervaringen en in hoe zij hun sociale leven ervaren. 

 

-Eén van de deelnemers

Wat is er nodig om langer mee te blijven doen in de samenleving? 

Sociale contacten 

In beweging blijven Passende activiteiten  

 Begrip en 
respect omgeving Hulp bij vervoer 

“Voor mij is het 
belangrijk dat ik 

regelmatig 
persoonlijk 

contact heb 
met andere 

mensen aan wie
 ik vragen kan 

stellen over 
problemen waar 

ik tegenaan loop. 
Ik woon alleen 
en heb iemand 
nodig aan wie 

ik hulp kan 
vragen.”  
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Over de deelnemers 

Driekwart 
maakt geen gebruik 
van dagbesteding of 
weet niet wat het is

Deze infographic hoort bij de factsheet Zorgervaringen en het sociale leven van mensen 
met dementie. Deze factsheet is gebaseerd op de uitkomsten van de Dementiemonitor 
2022, een onderzoek dat iedere twee jaar wordt uitgevoerd door Nivel in samenwerking 
met Alzheimer Nederland. Dit jaar voor het eerst ook onder mensen met dementie.
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Scan de QR-code of ga 
naar www.dementiemonitor.nl 
en bekijk alle resultaten van 
de Dementiemonitor 2022.

26% alleenwonend

woonsituatie
65% samenwonend

3% intramurale zorginstelling
3% aanleuningwoning
1% kleinschalige woonvorm 

26% 65%
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Slechts 25% van 
de mensen met dementie 
voelt zich voorbereid op 
waar hij of zij wil wonen 
als het thuis niet meer gaat 

75%
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Ongeveer een derde 
heeft geen goede 
kwaliteit van leven 

31%
Slechts een kwart 

ervaart begrip voor 
dementie van 

winkelpersoneel 
 

25%

Ruim een kwart voelt 
zich vaak eenzaam 


