
                                                                                         
Facts & Figures 

• 280.000 mensen dementievriendelijk, net zoveel als het aantal mensen met dementie 

• Naast iedere persoon met dementie staat iemand die iets voor hem of haar wil betekenen 

• Aantal mensen met dementie is over 25 jaar verdubbeld door vergrijzing 

• Steeds meer mensen nodig die weten hoe goed om te gaan met dementie 

• Campagne blijft urgent om mensen bewust te maken van wat zij kunnen betekenen voor 

mensen met dementie 

Persbericht 

280.000 mensen dementievriendelijk, net zoveel als het aantal mensen met 

dementie  

Nederland telt zo’n 280.000 mensen met dementie. Inmiddels heeft eenzelfde aantal mensen zich 

geregistreerd als dementievriendelijk. Dat deden zij op de website van Samen dementievriendelijk, een 

programma geïnitieerd door Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS. Het programma ging 

in 2016 van start met als doel Nederland dementievriendelijker te maken. 

Met de 280.000ste registratie bereikt Samen dementievriendelijk een belangrijke mijlpaal. Julie Meerveld 

van Alzheimer Nederland: “Naast iedere persoon met dementie staat nu iemand die iets voor hem of haar 

wil betekenen. Dat is hartstikke belangrijk voor mensen met dementie; zo kunnen zij zo lang mogelijk 

gewoon mee blijven doen.” 

Steeds meer mensen nodig die goed om kunnen gaan met dementie 

Verwacht wordt dat aantal mensen met dementie door de vergrijzing de komende decennia verdubbelt 

naar een half miljoen. Er zijn dus steeds meer mensen nodig die goed om kunnen gaan met mensen met 

dementie. Bijvoorbeeld kappers, tandartsen, winkel-, horeca- of bankpersoneel, maar ook vrienden, 

familie, buurtgenoten en verenigingsmaatjes. Voor al deze doelgroepen biedt Samen dementievriendelijk 

trainingen, zowel online als op locatie. Sinds de start van het programma is er 165.000 keer een online 

training gevolgd en zijn er 1.400 trainingen op locatie gegeven. 

Campagne Zien is 1 … Doen is 2! 

Om steeds meer Nederlanders bewust te maken van wat zij kunnen betekenen voor iemand met dementie 

is op dit moment de commercial Zien is 1... Doen is 2! te zien op televisie en online. In het filmpje zie je dat 

mensen vaak niet weten hoe ze moeten reageren wanneer ze iemand tegenkomen met dementie. Het 

doen van een training kan dit ongemak verhelpen. Het komende jaar blijft Samen dementievriendelijk 

campagne voeren.  

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie en beeldmateriaal: Hella van der Schoot, tel: 06 – 50 50 38 30, mail: 

hella.vanderschoot@samendementievriendelijk.nl 

Samen dementievriendelijk is initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS 

in het kader van het Deltaplan Dementie. Het doel is om Nederland dementievriendelijker te maken 

en mensen meer kennis en vaardigheden te geven in het omgaan met mensen met dementie.  
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