
40% weet niet hoe zij om 
moeten gaan met mensen 

met dementie.

40%

“Naast mijn stage in het ziekenhuis, werk ik achter de 
kassa, ook daar is het handig om te weten wat ik kan 
doen als bijvoorbeeld iemand zijn pincode vergeet.”
Selina, student verpleegkunde 

Jongeren onmisbaar  
voor dementievriendelijke  
samenleving
Jongeren maken een belangrijk onderdeel uit van onze samenleving en zijn als toekomstig  
beroepskrachten een onmisbare schakel in een dementie vriendelijke samenleving. 

Dementievriendelijk is:
 • Dementie kunnen herkennen
 • Weten hoe je iemand met dementie kunt helpen
 • Oog hebben voor wat mensen met dementie nog wél kunnen
 • Dementie bespreekbaar maken

Feiten over dementie

Er komen in  
Nederland ieder uur  

5 mensen met  
dementie bij.

Mensen met  
dementie leven  

gemiddeld 6,5 jaar 
met de ziekte.

1 op de 3 vrouwen 
krijgt dementie. Bij 

mannen is dat 1 op 7.

Van de mensen met
dementie woont 70% 
thuis en doet gewoon
boodschappen, gaat 

naar de kapper of 
met de bus.

5
mensen/uur

6,5
jaar

Docenten, doe mee!
Bezoek www.samendementievriendelijk.nl/scholen voor een korte, interactieve 
online training voor studenten en diverse werkvormen of vraag een gastles aan.

Aantallen
Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing 
bijna verzesvoudigd. Van 50.000 in 1950 tot 290.000 
nu. Het aantal zal in de toekomst explosief stijgen naar 
meer dan een half miljoen in 2040. 
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Jongeren komen regelmatig in contact met mensen met dementie...

...maar hebben er relatief weinig kennis over.

55% weet weinig  
tot niets over 

dementie.

55%

87% wil meer weten over 
dementie of wil er meer 

over weten.

87%

Een kwart van alle jongeren  
doet wel eens iets met 
iemand met dementie.

70%

...en willen graag over de volgende onderwerpen meer leren:

Omgaan met 
mensen met 

dementie

Helpen van 
mensen met 

dementie

Voorkomen 
van dementie

Hoe dementie 
ontstaat

Herkennen

Jongeren vinden dementievriendelijkheid 
een belangrijk thema...

90% wil dat Nederland
dementievriendelijker

wordt.

85% van de jongeren 
 wil zélf beter leren omgaan 
met mensen met dementie.

3 van de 5
De onderwerpen waar jongeren 
meer over willen weten hebben 

in veel gevallen te maken  
met goed omgaan met mensen 

met dementie. 

De helft heeft iemand  
met dementie in de 

 familie (gehad).
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