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Inleiding en leeswijzer 
 
Dementie is een progressieve aandoening die veel impact heeft op het sociale leven van de persoon en diens 
naasten. Iemand met dementie wordt afhankelijker van de omgeving. Steeds meer mensen worden getroffen 
door dementie. Daarom zet sinds 2004 het ministerie zich hiervoor in, met opeenvolgende programma’s, en in 
2020 de Nationale Dementiestrategie. Deze strategie richt zich op drie pijlers:  

- Dementie de wereld uit; 
- Mensen met dementie tellen mee; 
- Steun op maat bij leven met dementie. 

 
Vanuit deze landelijke ambitie biedt ZonMw gemeentes ondersteuningsprogramma’s aan om deze 
Dementiestrategie lokaal invulling te geven. Waardoor gemeentes kunnen bijdragen aan de doelstellingen uit 
deze strategie.  
 
De gemeente Groningen heeft hiervoor een aanvraag gedaan. Deze aanvraag is toegekend, waardoor we 
concreet aan de slag konden met het project “Versterking aanbod dagactiviteiten , voor thuiswonende mensen 
met dementie in de gemeente Groningen”. 
 
In dit rapport laten we de mensen met dementie zelf aan het woord, over wat voor hen een waardevolle 
daginvulling is. 
 
We hebben met behulp van een vragenlijst 27 thuiswonende mensen met dementie gevraagd naar hun 
behoefte aan zinvolle dagactiviteiten. Hiervan zijn 17 personen 80 jaar of ouder. De andere 10 zijn 79 jaar of 
jonger.  
Drie van de ondervraagden zijn jonger dan 65 jaar. Van de ondervraagden is 70% vrouw en 30% man. 
 
 
We hebben in de vragenlijst ons ook proberen te richten op jonge mensen met dementie en mensen met een 
niet westerse achtergrond. Uit de literatuur blijkt dat landelijk  ruim 24.000 relatief jonge mensen ( <65 jaar) 
dementie hebben1. Exacte cijfers voor de gemeente Groningen bestaan niet, maar op basis van het 
inwoneraantal en de landelijke populatie, is het reëel om aan te nemen dat een kleine 300 mensen in de 
gemeente Groningen op jonge leeftijd met dementie wordt geconfronteerd. Dit heeft extra impact en stelt 
andere eisen aan de ondersteuning en zorg. Deze mensen hebben vaak nog een gezin met kinderen thuis en 
nemen nog deel aan het arbeidsproces. Ook zijn zij vaak nog vitaal, waardoor er andere behoeftes en wensen 
zijn met betrekking tot een zinvolle daginvulling. 
 
Ook hebben we mensen met een migratieachtergrond actief geprobeerd te benaderen. Landelijk heeft 
ongeveer 14% van de mensen met dementie een migratieachtergrond2 en krijgen niet- westerse migranten 3 
tot 4 keer vaker dementie3. Dit zou betekenen dat in de gemeente Groningen we spreken over ongeveer 400 
thuiswonende mensen met dementie, met een migratieachtergrond (westers en niet- westers). 
 
Door het bevragen van de verschillende doelgroepen hebben we inzicht gekregen waaraan  de mensen met 
dementie in de gemeente Groningen behoefte hebben. Daarnaast zijn we in dialoog gegaan met 
(zorg)professionals die mensen met dementie ondersteunen. Deze inzichten hebben we concreet vertaald in 
een aantal aanbevelingen en actiepunten, waarbij we zoveel mogelijk hebben geprobeerd aan te sluiten bij 
lokaal beleid en initiatieven zoals o.a. verwoord in het coalitieakkoord 2022-20264, notitie Ouderen in 
Groningen5 en de woonvisie6. 
 

 
1 Vektis, 2019 
2 CBS Statline, 2017 
3 Nationale Dementiestandaard, 2020, Nationale Dementiestrategie, 2020 
4 Coalitieakkoord 2022-2026, gemeente Groningen, 2022 
5 Ouderen in Groningen, december 2021 
6 Woonvisie, gemeente Groningen, juni 2020 
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Leeswijzer 
Het rapport start met een beschrijving van de methodologische aanpak in hoofdstuk 1, gevolgd door het 
regiobeeld in hoofdstuk 2. Het huidige aanbod aan daginvulling in de gemeente Groningen brengen we  in 
hoofdstuk 3 in beeld. In hoofdstuk 4 worden de mensen met dementie zelf zoveel mogelijk aan het woord 
gelaten als we vragen naar hun mening en behoefte op het gebied van zinvolle daginvulling. Het onderzoek en 
de inventarisatie in voorgaande hoofdstukken brengen we in hoofdstuk 5 bij elkaar in de conclusies en 
aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 1. Methodologische verantwoording 

 
In de projectaanvraag is het eindresultaat van het project als volgt omschreven: 
“Een concreet plan van aanpak in co-creatie met ketenpartners en eindgebruikers, wat beschrijft hoe in vier 
jaar tijd op integrale wijze de krachten gebundeld zullen worden voor het inrichten van een 
dementievriendelijke gemeente, waar binnen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, in hun directe 
woonomgeving voldoende mogelijkheden zijn om deel te nemen aan passende activiteiten.” 
 
Om tot realisatie van deze doelstelling te komen wordt gewerkt met de uitwerking van drie bouwstenen: 

- Bouwsteen 1: Regiobeeld: Lokaal beeld schetsen van de sociale en gezondheidssituatie van de 
doelgroep  

- Bouwsteen 2: Behoefteanalyse: Onderzoek naar de wensen en behoeften van de doelgroep afgezet 
tegen het huidige aanbod aan dagactiviteiten 

- Bouwsteen 3: Plan van aanpak: Ontwikkelen van vraaggericht en toekomstbestendig aanbod voor 
daginvulling, met samenwerkingspartners. 

 
Voor de uitwerking van deze bouwstenen hebben we gewerkt met twee projectgroepen, die afzonderlijk van 
elkaar bouwsteen 1 en 2 hebben uitgewerkt en gezamenlijk bouwsteen 3 hebben vormgegeven. 
 
Daarnaast is er een klankbordgroep geformeerd, bestaande uit: 

- Coördinator Odensehuis; 
- Voorzitter Alzheimer Nederland; 
- Ervaringsdeskundige, ex-mantelzorger van jong iemand met dementie; 
- Onderzoeker Cognitieve Neuroscience Centre (CNC) UMCG, RuG 
- Strategisch en inhoudelijk adviseur Zuid Vooruit. 

 
Met de klankbordgroep heeft overleg plaatsgevonden op twee momenten gedurende het project. De 
klankbordgroep heeft waardevolle feedback gegeven tijdens de ontwerpfase van het onderzoek. Daarnaast zijn 
de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met de klankbordgroep, hebben ze reactie gegeven op de 
rapportage en is hun feedback verwerkt in het definitieve rapport. 
 
Bouwsteen 1 
De projectgroep voor bouwsteen 1 bestond uit de volgende deelnemers en heeft zich gericht op het 
ontwikkelen van het regiobeeld: 

- Ambassadeur Alzheimer Nederland, Lid adviesgroep mantelzorg, tevens mantelzorger voor partner 
met dementie; 

- Beleidsmedewerker gemeente Groningen, Sociaal Domein/WMO; 
- Beleidsmedewerker gemeente Groningen, Mantelzorg, Eenzaamheid en Sociale Basis; 
- Coördinator Netwerk Dementie Groningen (Provinciaal); 
- Externe projectleider. 

 
Uitwerking werkwijze 
Voor de ontwikkeling van het regiobeeld hebben we gebruik gemaakt van zowel landelijke als regionale data. 
Deze hebben we in de projectgroep verzameld, geanalyseerd en vertaald in een lokaal beeld van de gemeente 
Groningen.  
 
Bouwsteen 2 
De projectgroep die zich heeft beziggehouden met de behoeftepeiling en het in kaart brengen van de lokale 
situatie bestond uit: 

- Vijf casemanagers dementie, waarvan één casemanager vooral betrokken is bij jonge mensen met 
dementie; 

- Vervangend coördinator Odensehuis en projectleider Vergeten Talent; 
- Beleidsmedewerker gemeente Groningen, Mantelzorg, Eenzaamheid en Sociale Basis; 
- Externe projectleider. 
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Met behulp van een mixed methods- aanpak hebben we de behoefte van de mensen die thuis wonen met 
dementie in kaart gebracht. Dit betekent dat we meerdere bronnen hebben gebruikt om data te genereren 
 
Deskresearch 
We hebben informatie verzameld, uit relevante publicaties over de behoefte van mensen met dementie en de 
aanpak van andere gemeenten en relevante (zorg)aanbieders.  
 
Voor het in kaart brengen van het lokale aanbod aan daginvulling voor thuiswonende mensen met dementie 
hebben we gebruik gemaakt van lokale kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Bij de inventarisatie van het 
huidige aanbod hebben we ons gericht op alle initiatieven in de gemeente Groningen, waar mensen met 
dementie welkom zijn en aan deel kunnen nemen. 

 
Survey en groepsdialogen  
We hebben een concrete vragenlijst ontwikkeld, om de behoefte van thuiswonende mensen met dementie in 
kaart te brengen. Deze vragenlijst is in de projectgroep ontwikkeld, waarbij nadrukkelijk gebruik is gemaakt van 
de deskundigheid en concrete ervaringen van de casemanagers dementie. Dit heeft geleid tot een digitale 
vragenlijst, die de casemanagers in hun gesprekken met clienten/ inwoners  hebben gebruikt. We hebben 
ervoor gekozen om zoveel mogelijk  met de mensen met dementie in gesprek te gaan, omdat we hen graag 
waar mogelijk zelf aan het woord wilden laten komen. Daar waar dat niet mogelijk was, heeft de mantelzorger 
ondersteund. Dit is in de vragenlijst aangegeven.   
 
Naast het totaalbeeld van mensen met dementie hebben we extra aandacht gegeven aan twee specifieke 
doelgroepen; 

o Jonge mensen met dementie, jonger dan 65 jaar; 
o Mensen met een niet - westerse achtergrond. 

 
De jonge mensen met dementie hebben we benaderd via de casemanagers, waarvan één casemanager zich 
specifiek richt op jonge mensen met dementie. Daarnaast hebben we voor verdieping en duiding van de 
uitkomsten contact gehad met een dagbestedingsproject voor jonge mensen met dementie. Dit initiatief 
bevindt zich in Drenthe, maar de uitkomsten van het onderzoek betreft jonge mensen met dementie in de 
gemeente Groningen. Vanwege het beperkt aantal initiatieven voor jonge mensen met dementie en omdat de 
problematiek niet ophoudt bij de provinciegrenzen vinden we het als projectgroep verantwoord om voor de 
duiding van het uitkomsten het initiatief in Drenthe te benaderen. 
 
Daarnaast hebben we geprobeerd zicht te krijgen op de behoefte van mensen met dementie, met een niet 
westerse achtergrond. Het was lastig om een goede ingang te vinden bij groepen met een verschillende niet- 
westerse achtergrond. We hebben contact kunnen leggen met een sleutelfiguur binnen de Molukse 
gemeenschap en de coördinator van stichting Alzheimer Indonesia. We hebben hen kunnen bevragen over hun 
visie en ervaringen op dit onderwerp.   
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Hoofdstuk 2 Regiobeeld 
Wat speelt er in de gemeente Groningen 
 
Groningen is een dynamische en diverse gemeente waar ook dubbele vergrijzing speelt7. Dit houdt in dat niet 
alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de Groningse samenleving maar dat ook de 
gemiddelde leeftijd steeds hoger komt te liggen en hele wijken en buurten vergrijzen die dat nu nog niet zijn. 
 
Uit de gegevens van Alzheimer Nederland blijkt dat in 2022 landelijk 290.000 mensen dementie hebben, 
waarvan 100.000 mensen nog geen diagnose hebben8. De huidige prognose is dat dit aantal stijgt tot 420.000 
in 2030 en 520.000 in 2040. Waarvan bij vrouwen de kans het grootst is: een op de drie vrouwen krijgt 
dementie. Dementie ontwikkelt zich daarmee tot de belangrijkste doodoorzaak in Nederland9. 
 
Voor de gemeente Groningen geldt dat er in 2021 2.900 mensen waren met dementie. De verwachting is dat 
dit in 2030 3.700 mensen bedraagt en in 2050 is verdubbeld naar 5.800 mensen. 
 

 
 Figuur 1: Aantal mensen met dementie in de gemeente Groningen 

Van deze mensen met dementie wordt  ongeveer een derde begeleid door een casemanager. In 2020 ging het 
om  710 mensen (25%) en in 2021 890 (32%)10. Er is dus sprake van een stijgende lijn.  
 
 

 
Figuur 2: Aantal mensen in de gemeente Groningen, dat wordt begeleid door een casemanager dementie 

 
7 Ouderen in Groningen, 2021 
8 Alzheimer Nederland, 2022 
9 Nationale Dementiestrategie, 2020 
10 Netwerk Dementie Groningen, 2021 
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Als we verder inzoomen op deze groep mensen met dementie in de gemeente Groningen, laat dit de volgende 
verdeling zien in leeftijd en woonsituatie11. Ongeveer een derde van deze groep woont in een zorginstelling, 
twee derde woont thuis alleen of is samenwonend. De grootste groep mensen met dementie is 75 jaar of 
ouder. 

 

 
Figuur 3: leeftijdsopbouw mensen met dementie in de gemeente Groningen. Bron: Alzheimer Nederland 

 

 

Figuur 4: woonsituatie van mensen met dementie in de gemeente Groningen. Bron: Alzheimer Nederland 

 
 
 
 
 
 
 

 
11 Alzheimer Nederland 2022, Vektis 2022 
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Wanneer we kijken naar de specifieke doelgroepen, hebben we het over ongeveer 200 jonge mensen (< 65 
jaar) met dementie (zie figuur 3) en ruim 100 mensen met een niet westerse achtergrond met dementie12. 
 
Op basis van de cijfers van het WHO is reëel om aan te nemen dat in de gemeente Groningen er ongeveer 200 
mensen wonen die jonger zijn dan 65 jaar en dementie hebben. De WHO schat dat 6-9% 13van het aantal 
mensen met dementie (zie figuur 1. In 2021: 2.900) behoort tot de groep van jongen mensen met dementie. 
 

 
Figuur 5: Migratie achtergrond mensen met dementie in de gemeente Groningen. Bron Alzheimer Nederland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Alzheimer Nederland 2022, Vektis 2022 
13 Zorgstandaard Dementie 2020 
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Lokale invulling 
 
 Als we kijken naar de verdeling van ouderen over de wijken en dorpen binnen de stad Groningen, laat dit 
onderstaand beeld zien. 
 

 
Figuur 6: Senioren per wijk, in drie leeftijdsgroepen. Bron: Bureau Onderzoek en Statistiek gemeente Groningen 

 
Figuur 7: leeftijdsopbouw per wijk, binnen de gemeente Groningen.  Bron: Bureau Onderzoek en Statistiek gemeente 
Groningen                

In vrijwel alle buurten en dorpen wonen ouderen. Toch zijn duidelijke verschillen te herkennen. Globaal kun je 
stellen dat in de binnenstad en de buurten rondom de binnenstad minder ouderen wonen. In de wijken aan de 
zuidkant en noordkant van de stad (Corpus dan Hoorn, Paddepoel, Vinkhuizen en Selwerd) als ook in Haren en 
Ten Boer, wonen de meeste ouderen. 

Senioren per wijk in drie leeftijdsgroepen
Per 1 januari 2022

Senioren - 2022 - Wijken percentages

totale 
bevolking

65 t/m 74 
jarigen

75 t/m 84 
jarigen

85 jaar of 
ouder

 65 t/m 
74 
jarigen

 75  t/m 
84 
jarigen

 85 jaar 
of ouder

Gemeente Groningen 234.916       20.516    11.070    4.250       8,7% 4,7% 1,8%
00 Centrum 23.036         1.270       540          193          5,5% 2,3% ,8%
01 Oud-Zuid 20.261         1.286       560          181          6,3% 2,8% ,9%
02 Oud-West 14.030         1.070       409          97            7,6% 2,9% ,7%
03 Oud-Noord 18.264         926          338          87            5,1% 1,9% ,5%
04 Oosterparkwijk e.o. 12.505         746          264          98            6,0% 2,1% ,8%
05 Zuidoost 3.194            283          198          114          8,9% 6,2% 3,6%
06 Helpman e.o. 19.614         1.939       1.186       587          9,9% 6,0% 3,0%
07 Zuidwest 10.708         1.260       894          423          11,8% 8,3% 4,0%
08 Hoogkerk e.o. 12.209         1.125       719          183          9,2% 5,9% 1,5%
09 Nieuw-West 18.505         1.453       961          335          7,9% 5,2% 1,8%
10 Noordwest (SPT) 18.620         1.541       1.150       542          8,3% 6,2% 2,9%
11 Noordoost 15.678         1.741       382          61            11,1% 2,4% ,4%
12 Noorddijk e.o. 16.172         2.097       892          157          13,0% 5,5% 1,0%
13 Meerdorpen 1.096            151          53            12            13,8% 4,8% 1,1%
14 Meerstad e.o. 3.066            112          20            3               3,7% ,7% ,1%
15 Ten Boer e.o. 5.897            755          434          194          12,8% 7,4% 3,3%
16 Ten Post e.o. 1.300            161          54            15            12,4% 4,2% 1,2%
17 Haren-West e.o. 13.065         1.531       1.415       820          11,7% 10,8% 6,3%
18 Haren-Oost e.o. 5.062            639          358          94            12,6% 7,1% 1,9%
19 Glimmen-Noordlaren-Onnen 2.602            417          240          54            16,0% 9,2% 2,1%

Bron OIS Groningen
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Samenvatting van het regiobeeld in de gemeente Groningen 
Concluderend kan worden gesteld dat in de gemeente Groningen ongeveer 3000 mensen dementie hebben. 
Hiervan wordt slechts een derde begeleid door een casemanager dementie. 
 
Inzoomend op specifieke doelgroepen is er ongeveer een groep van 100 mensen met een niet- westerse 
achtergrond die bekend is met dementie. De groep jonge mensen met dementie bestaat uit ongeveer 200 
mensen. 
 
Kijkend naar de verdeling van de ouderen over de gemeente Groningen, wonen deze vooral in de wijken in het 
zuiden en noorden van de stad en in Haren en Ten Boer. 
 
De leeftijdsopbouw laat zien dat de grootste groep mensen met dementie 75 jaar of ouder is. Op basis van 
demografische ontwikkelingen is het te verwachten dat deze leeftijdsgrens opschuift naar 80 jaar en ouder.  
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Hoofdstuk 3 Inventarisatie huidig aanbod 
Welke initiatieven aan daginvulling worden aangeboden 
binnen de gemeente Groningen 
 
Het huidig aanbod aan initiatieven voor daginvulling voor thuiswonenden mensen met dementie is in kaart 
gebracht. We hebben ons hierbij gericht op initiatieven die speciaal gericht zijn op mensen met dementie als 
ook op initiatieven voor een bredere groep, waar mensen met dementie welkom zijn. Dit heeft geleid tot een 
overzicht van het huidig aanbod aan daginvulling in de gemeente Groningen, zie hiervoor bijlage 1. 
 
Dit overzicht is vervolgens vertaald naar onderstaande link, waar alle initiatieven in de gemeente Groningen op 
een kaartje zijn aangegeven. 
 
https://groningen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=dfab6f8f7dcf4f4caf993335758bc198 

 
Figuur 9: overzicht huidig aanbod daginvulling in de gemeente Groningen 

Uit de inventarisatie, blijkt dat de meeste initiatieven zich bevinden aan de noordwest kant van de gemeente 
Groningen, in de wijken Selwerd en Paddepoel en aan de zuidkant in De Wijert,  Corpus den Hoorn en Haren. 
 
Dit aanbod sluit aan bij de huidige populatie, waarin de meeste ouderen wonen in het noorden en zuiden van 
de stad. In de toekomst woont de grootste groep ouderen naar verwachting  in de stadse uitbreidingswijken 
(Selwerd Paddepoel, Corpus den Hoorn) en de dorpse gebieden zoals Ten Boer en Haren.  
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Hoofdstuk 4 Behoeftepeiling  
Waar hebben de mensen die thuis wonen met dementie 
behoefte aan? 
 
Samen met de casemanagers is een vragenlijst ontwikkeld (zie bijlage 1) die opgebouwd is uit de volgende 
onderdelen: 

- Informatie over de doelgroep; 
- Vragen over de aanleiding tot een hulpvraag; 
- Vragen over daginvulling en de mate van tevredenheid; 
- Vragen over activiteiten en de mate van tevredenheid; 
- Vragen over de wensen met betrekking tot een dagopvang. 

 
 
 
 
4.1 Kenmerken van de ondervraagde doelgroep  
 
De vragenlijst is afgenomen bij 27 thuiswonende mensen met dementie, waarvan 17 ondervraagden 80 jaar of 
ouder zijn. De andere 10 zijn 79 jaar of jonger. Van de ondervraagden is 70% vrouw en 30% man. 
 
Drie van de ondervraagden zijn jonger dan 65 jaar. In de leeftijdsgroep van 65-69 jaar zitten twee 
ondervraagden die op het moment dat ze de diagnose dementie kregen 65 jaar of jonger waren.  
 

 
Figuur 10: Leeftijdsopbouw thuiswonende mensen met dementie 

Van de deelnemers wordt 85% ondersteund door een casemanager dementie en 15% niet. Dat deze uitkomst 
zo hoog is (in vergelijking met het algemene beeld, waaruit blijkt dat  een derde van de mensen met dementie 
ondersteund wordt door een casemanager) komt doordat de vragenlijst is afgenomen door de casemanagers 
dementie onder hun eigen cliënten. 
 
Twee derde van de thuiswonende mensen met dementie heeft zelf de vragenlijst met de casemanager 
ingevuld. Bij een derde van de ondervraagden heeft de mantelzorger ondersteund. Alle ondervraagden hebben 
de Nederlandse nationaliteit. Mensen met een niet- westerse achtergrond hebben we geprobeerd te 
benaderen via vertegenwoordigers van deze gemeenschappen. Contacten zijn gelegd met de Indische en 
Molukse mensen. Onder hen is geprobeerd om de vragenlijst uit te zetten, dit heeft echter niet geleid tot 
respons. Het is, ondanks concrete inspanningen, niet gelukt om met mensen met een Arabische achtergrond in 
contact te komen.  
 
Van de ondervraagden woont ruim een derde in de wijk Paddepoel, ruim 24% in de Wijert en 16% rondom het 
UMCG. De overige 25% woont verspreid over de gemeente Groningen.  
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Van de ondervraagden is bijna de helft gehuwd. De andere helft is  alleenwonend. Het opleidingsniveau van de 
ondervraagde doelgroep laat zien dat ruim 18% hoger onderwijs (HBO of universiteit) heeft genoten. De 
overige 72% heeft mbo of lager opleidingsniveau gevolgd. 
 
Op de vraag “Wat waren  de dagelijkse bezigheden voordat de diagnose dementie werd gesteld?” antwoordt 
13 % (4 personen) dat ze nog een (parttime) baan hadden. De overige 87% nam niet meer actief deel aan het 
arbeidsproces. Onder de categorie “Andere” werd vaak pensioen of een combinatie van pensioen en 
vrijwilligerswerk aangegeven.  
 
Nadere analyse laat zien dat de leeftijdscategorie jonger dan 65 jaar en de categorie van 65-69 jaar (jonge 
mensen met dementie en de groep er vlak boven) uit drie vrouwen en drie mannen bestaat. 
Vier van de ondervraagden hadden een (parttime)baan op het moment dat de diagnose werd gesteld en 1 
ondervraagde had zorg voor thuiswonenden kinderen. De andere ondervraagde combineerde vrijwilligerswerk 
met werkzaamheden rondom huis. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de ondervraagden tot 69 
jaar nog actief participeerden in de samenleving op het moment dat de diagnose werd gesteld. De aanleiding 
om hulp te vragen was bij deze groep ‘problemen op het werk’ (4) en ‘spanningen in de relatie’ (2). 
 
(Meerdere antwoorden mogelijk)

 
Figuur 11: Daginvulling thuiswonenden mensen met dementie op het moment dat de diagnose is gesteld. 

De aanleiding om hulp te vragen is in de groep vanaf 70 jaar meer gedifferentieerd, waarbij problemen met 
sociale contacten, problemen met daginvulling  en spanning in de relatie het vaakst werden genoemd. 
 
 

 
Figuur 12: Aanleiding om hulp te vragen voor thuiswonende mensen met dementie 

 
4.2 Huidige daginvulling thuiswonende mensen met dementie 
 
Als we kijken naar de huidige daginvulling, bezoekt 44% van de ondervraagden één of meerdere dagen per 
week een dagbesteding. 11% van de mensen is thuis  en 15% combineert het thuis zijn met activiteiten 
buitenshuis. Eén ondervraagde persoon doet nog vrijwilligerswerk. De overige 26% (categorie: andere) 
combineert thuis zijn met activiteiten zoals wandelen, hond uitlaten, terrasje bezoeken of boodschappen doen 
en kan gezien de toelichting worden gevoegd bij de groep die thuis zijn en activiteiten buitenshuis combineert. 
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Hoe ziet uw huidige daginvulling eruit? 
 

 
Figuur 13: Huidige daginvulling 

Van de respondenten jonger dan 65 jaar en tussen 65-69 bezoekt 1 persoon een dagbesteding. De overige 5 
respondenten hebben een afwisseling tussen thuis en activiteiten buitenshuis. Twee hiervan zijn niet tevreden 
met de huidige daginvulling en zouden meer willen tekenen/schilderen en meer voor een ander willen 
betekenen. 
 
Van de totale populatie is 74% tevreden met zijn/ haar daginvulling en 26% is hierover niet tevreden. Van de 
26%  (7 personen) die niet tevreden zijn, bezoekt één persoon een dagopvang. 
 
Kijkend naar de redenen waarom men niet tevreden is, geven vier respondenten aan meer behoefte aan 
sociaal contact te hebben en van betekenis te willen zijn. De overige drie respondenten hebben behoefte aan 
meer en andere activiteiten dan ze nu hebben. Degene die niet tevreden is over de huidige dagopvang wil 
meer fietsen en handwerken en wil graag een doel/zingeving hebben. 
 

 
Figuur 14: Tevredenheid over huidige daginvulling 

Kijkend naar de activiteit van de ondervraagde mensen blijkt dat het deelnemen aan activiteiten op alle fronten 
sterk is afgenomen na de diagnose. 
 
Bij welke activiteiten was u betrokken voordat u ziek werd? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 
Figuur 15: Activiteiten voor constatering van dementie 
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Bij welke activiteiten bent u nu betrokken? (meerdere antwoorden mogelijk) 

 
Figuur 16: Huidige activiteiten 

Op de vraag “Aan welke activiteiten wilt u nog graag meedoen?” geeft ruim 20% van de respondenten aan 
tevreden te zijn over de huidige situatie en niet meer te willen. De overige 80% wil wel meer en andere 
activiteiten, zoals fysieke, creatieve, culturele activiteiten en uitstapjes. Concreet worden genoemd; fietsen, 
gym, sporten, bosbouw, tekenen, schilderen en er op uit gaan naar museum, terras of tuincentrum. 
 
Als belemmering om deze activiteiten te ondernemen wordt de fysieke en geestelijke conditie hoofdzakelijk 
genoemd. Gevolgd door het vermijden van te veel prikkels en belemmeringen rondom vervoer. 
 
4.3 Behoeftepeiling daginvulling  
Op de vraag “Als u aan een passende daginvulling denkt, wat vindt u dan belangrijk?” (meerdere antwoorden 
zijn mogelijk) komen twee belangrijke criteria naar voren: de sfeer bij de dagopvang en dat het dichtbij is. 
Daarnaast worden mogelijkheden tot persoonlijke begeleiding genoemd, gevolgd door zinvolle activiteiten, 
contact met lotgenoten met eigen leeftijdsgenoten en sport. Hierin zit geen noemenswaardige verschillen 
tussen mannen en vrouwen. 
 

 
Figuur 4: Belangrijke criteria voor passende daginvulling 

 
Van de ondervraagden bezoekt iets minder dan de helft een dagbesteding en twee respondenten geven aan 
hierover niet tevreden te zijn. Op de vraag wat ze missen geven de respondenten aan dat zinvolle activiteiten 
en gymnastiek/bewegen wordt gemist. 
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Figuur 18: Ervaringen met de huidige dagbesteding 

Van de ondervraagden wil het merendeel graag door de week en overdag deelnemen aan activiteiten. Aan 
activiteiten in de avond is geen behoefte. 16% van de ondervraagden wil graag in het weekend deelnemen aan 
activiteiten. 
 
Van de thuiswonende mensen met dementie geeft 43% aan behoeft te hebben aan activiteiten tussen 4 en 10 
uur per week. Daarnaast is er ook nog een groep (26%) die behoefte heeft aan meer activiteiten (meer dan 10 
uur. 22% van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan activiteiten voor meer dan 20 uur/week. 
 
Als thuiswonende mensen met dementie deelnemen aan activiteiten doen ze dat het liefst met anderen 
(maakt niet uit wat ze hebben (37%) of in een gevarieerd gezelschap (los van leeftijd/beperking) (19%) 

 
Figuur 19: Samenstelling groep, bij deelname aan activiteiten 

 
4.4 Specifieke doelgroepen 
 
In het onderzoek hebben we specifiek aandacht proberen te besteden aan: 

o mensen met een niet- westerse achtergrond; 
o jonge mensen met dementie. 

 
4.4.1 Mensen met een niet- westerse achtergrond 
 
We hebben contacten gelegd met contactpersonen van de Indische en Molukse gemeenschap, onder andere 
via Stichting Alzheimer Indonesia Nederland. Deze sleutelfiguren hebben geprobeerd de vragenlijst uit te 
zetten onder een aantal personen met dementie uit hun gemeenschap. Dit bleek lastig en heeft helaas niet 
geleid tot goed ingevulde vragenlijsten die konden worden meegenomen in het onderzoek.  
 
Daarnaast zijn we in dialoog gegaan met deze contactpersonen. Hieruit kwamen de volgende bevindingen naar 
voren: 

- Er heerst een taboe op het ziektebeeld. Het herkennen en erkennen dat sprake is van dementie is 
lastig en wordt vaak afgedaan als vergeetachtigheid of ouderdom. 

- Het netwerk van degene met dementie, zelfs de tweede en derde generatie, is niet of beperkt op de 
hoogte van de regelingen en mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding voor thuiswonende 
mensen met dementie. 

- Er is behoefte aan een daginvulling met mensen van dezelfde achtergrond, waarbij het ervaren van de 
gezamenlijke cultuur belangrijk is. Het spreken van dezelfde taal, Indisch/Moluks eten en muziek zijn 
daarbij belangrijke elementen.  
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Ondanks inspanningen is het niet gelukt om in contact te komen met (vertegenwoordigers) van de Arabische 
gemeenschap. Hun inbreng hebben we dus niet kunnen meenemen in dit onderzoek.  
 
4.4.2 Jonge mensen met dementie 
 
Van de ondervraagden zijn drie mensen jonger dan 65 jaar en drie deelnemers jonger van 70. In de groep 65-69 
jaar waren twee ondervraagden jonger dan 65 jaar op het moment dat de diagnose werd gesteld. Van deze 
groep bezoekt één persoon een dagbesteding. Naast het uitzetten van de vragenlijst, zijn we in gesprek gegaan 
met een casemanager dementie specifiek voor jonge mensen met dementie. Zij is tevens betrokken bij een 
dagopvang voor jonge mensen met dementie. Hieruit kwamen de volgende bevindingen naar voren: 

- Het stellen van de diagnose is lastig. Mensen zijn veelal nog actief in het arbeidsproces en/of het 
maatschappelijke leven. Symptomen worden vaak niet herkend en vaak wordt gedacht aan andere 
ziektebeelden, zoals burn-out of stress. 

- Na het stellen van de diagnose willen jonge mensen met dementie nog zoveel mogelijk actief blijven 
en zoveel het leven leiden zoals men gewend was. Bewegen en ondersteuning bieden bij het 
dagelijkse leven zijn belangrijke ondersteuningsvragen.  

- Wat opvalt is dat fronto-temporale dementie bij jonge mensen met dementie vaker voorkomt. Voor 
deze groep is structuur bieden en grenzen aangeven belangrijk om goed te kunnen functioneren. Voor 
zichzelf maar ook om mee te kunnen doen in groepsverband. 

- Betrek jonge mensen met dementie bij het invullen van het activiteitenprogramma. 
 
 

4.5 Dialoog met zorgprofessionals 
 
Naast de behoeftepeiling onder thuiswonende mensen met dementie hebben we gesproken met 
vertegenwoordigers van het Netwerk Dementie Groningen (casemanagers) en het Odensehuis. Uit deze 
gesprekken komt naar voren dat het voor mensen met dementie belangrijk is om naar de mens te kijken en 
niet naar de ziekte. Gemiddeld leven mensen nog 6 tot 8 jaar, nadat de diagnose dementie is gesteld. Het is 
belangrijk dat in deze fase niet het ziektebeeld, maar de mens voorop staat. Hierbij zijn zingeving, ertoe doen 
en zinvolle activiteiten belangrijke uitgangspunten. Daarnaast zijn fysieke activiteiten en bewegen van belang. 
 
Zowel binnen het Netwerk Dementie als bij het Odensehuis wordt vanuit deze uitgangspunten ondersteuning 
geboden aan thuiswonende mensen met dementie. De behoefte van de mens met dementie staat voorop en 
daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten. Samen wordt gekeken welke behoefte er is en hoe daarbij kan 
worden aangesloten. Bij het Odensehuis wordt dit concreet invulling gegeven door samen met de mensen het 
programma aan activiteiten en daginvulling samen te stellen. 
 
Ook het zo lang mogelijk meedoen aan de maatschappij geeft mensen met dementie het gevoel dat ze er bij 
horen en ertoe doen. Dit geeft zin aan het leven. Hier ligt een uitdaging in het meer dementie vriendelijk 
maken van de maatschappij, zodat mensen met dementie zich welkom en geaccepteerd voelen.  
 
Aandacht voor de mantelzorgers en oog voor hun belastbaarheid is eveneens van belang. Zodat mantelzorgers 
passend worden ondersteund bij de zorg voor hun naasten. Met als doel dat mensen met dementie samen met 
hun netwerk zo lang mogelijk op een goede manier thuis kunnen blijven wonen.  
 
De huisarts speelt een belangrijke rol in het (h)erkennen van symptomen, het organiseren van passende zorg 
en behandeling of het doorverwijzen. We hebben geprobeerd in contact te komen met de Groninger 
Huisartsen Coöperatie (GHC), vertegenwoordiging van huisartsen en praktijkondersteuners. Dit is gelukt. 
Omdat dit overleg echter plaatsvindt  buiten de termijn van dit onderzoek, kunnen de resultaten van deze 
dialoog helaas niet worden meegenomen in dit rapport. 
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4.6 Conclusie behoeftepeiling aanbod daginvulling voor thuiswonende mensen met dementie 
 
We hebben de mensen die thuis wonen met dementie zoveel mogelijk zelf aan het woord gelaten. Dit lukte bij 
twee derde van de gesprekken. Bij een derde van de gesprekken heeft de mantelzorger ondersteund.  
 
Voor jonge mensen met dementie blijkt het stellen van de diagnose lastig. De ondersteuningsbehoefte richt 
zich op fysieke activiteiten, die passen bij de veelal nog fitte groep en ondersteuning bij het in zoveel mogelijk 
standhouden van het dagelijkse leven. Jongere thuiswonende mensen met dementie bezoeken minder vaak 
een dagbesteding, dan oudere mensen met dementie.  
 
Van de ondervraagden heeft 80% behoefte aan meer activiteiten. Sportieve, sociale, creatieve en culturele 
activiteiten worden hierbij genoemd als ook de behoefte aan het maken van uitstapjes.  
 
De respondenten vinden ‘sfeer’, ‘activiteiten in de buurt’ en ‘activiteiten gericht op persoonlijke begeleiding’ 
de belangrijkste criteria bij een voor hen passende daginvulling. Dit doen ze het liefst in een gemêleerde groep, 
ongeacht ziektebeeld. Overdag en door de week hebben de meeste mensen behoefte aan activiteiten. 
Daarnaast is er ook een beperkt aantal die in het weekend graag iets wil doen. Aan activiteiten in de avond is 
geen behoefte. Qua omvang van het aanbod wil een groep (37%) tussen de 4 en 10 uur besteden aan 
activiteiten. 40% Van de respondenten zoekt een substantiële daginvulling van meer dan 10 uur in de week. 
 
Mensen met een niet - westerse achtergrond zijn het beste te benaderen via contactpersonen van hun 
gemeenschap. Het is lastig gebleken om hun behoefte in kaart te brengen. Wel duidelijk is dat in ieder geval de 
Indische en Molukse mensen met dementie behoefte hebben aan dagbesteding, waarin de gezamenlijke taal, 
samen eten en muziek maken belangrijk zijn. 
 
Uit de dialoogsessies met de casemanagers en vertegenwoordigers van het Odensehuis komt naar voren dat 
het belangrijk is om de mens te zien en niet de ziekte. Om te kijken naar wat kan, om zo lang mogelijk mee te 
kunnen doen aan de maatschappij en zinvol bezig te zijn. Zodat mensen met dementie het gevoel hebben ertoe 
te doen en te blijven doen. Maatwerk is daarbij belangrijk, geef mensen met dementie invloed bij het 
samenstellen van activiteiten en de daginvulling. Daarbij zijn ook bewegen en fysieke activiteiten belangrijk 
binnen het aanbod. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies en aanbevelingen  
 
5.1 Conclusies 
 
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende bouwstenen:  

- Het ik kaart brengen van de lokale situatie, wat leidt tot een regiobeeld; 
- Inventarisatie van het huidige aanbod aan daginvulling voor thuiswonende mensen met dementie; 
- Behoefte peiling, waarin ook aandacht is besteed aan jonge mensen met dementie en mensen met 

dementie met een niet westerse achtergrond. Daarnaast hebben dialoogsessies plaats gevonden met 
betrokken zorgprofessionals en vertegenwoordigers van relevante organisaties. 
 

Per bouwsteen heeft het onderzoek plaatsgevonden en zijn de resultaten beschreven. In dit hoofdstuk volgen 
de totaal conclusies, die vervolgens zijn vertaald in een concrete aanpak. 
 
Bouwsteen 1. Regiobeeld 
De gemeente Groningen staat voor een uitdaging. De verwachting is dat de groep thuiswonende mensen met 
dementie sterk zal stijgen de komende jaren. Het aantal stijgt van 2900 mensen in 2021 naar 3700 in 2030. Van 
deze groep woont twee derde thuis en een derde woont in een zorginstelling. 
 
In de huidige populatie (2021) zitten ongeveer 200 jonge mensen met dementie (< 65 jaar) en 100 mensen met 
een niet westerse achtergrond. Ook deze groep zal groeien de komende periode.  
 
Van de huidige groep thuiswonende mensen met dementie in de gemeente  Groningen wordt inmiddels ruim 
een derde (32%) begeleid door een casemanager. Hierin is een stijgende lijn te zien. Het Netwerk Dementie 
Groningen zet in op een verdere stijging.  
 
Bouwsteen 2. Inventarisatie huidig aanbod aan daginvulling 
Kijkend naar de verdeling van de ouderen over de gemeente Groningen, wonen deze vooral in de wijken in het 
zuiden en noorden van de stad. Uit de inventarisatie van de huidige initiatieven aan daginvulling voor mensen 
met dementie blijkt dat de meeste initiatieven zich bevinden aan de noordwest kant van de gemeente 
Groningen, in de wijken Selwerd en Paddepoel en aan de zuidkant in De Wijert,  Corpus den Hoorn en Haren. 
 
Dit aanbod sluit aan bij de huidige populatie, waarin de meeste ouderen wonen in het noorden en zuiden van 
de stad. In de toekomst woont de grootste groep ouderen naar verwachting in de stadse uitbreidingswijken 
Selwerd, Paddepoel, Corpus den Hoorn) en de dorpse gebieden, Ten Boer en Haren. 
 
Bouwsteen 3. Behoeftepeiling 
We hebben de mensen die thuis wonen met dementie zoveel mogelijk zelf aan het woord gelaten. Dit lukte bij 
twee derde van de gesprekken. Bij een derde van de gesprekken heeft de mantelzorger ondersteund.  
 
Het onderzoek heeft waardevolle inzichten gegeven in wat thuiswonende mensen met dementie belangrijk 
vinden bij de invulling van hun dag. Naast zingeving:  meedoen en er toe doen, willen thuiswonende mensen 
met dementie graag bezig zijn met fysieke activiteiten en bewegen, sociale, creatieve en culturele activiteiten 
en erop uit gaan. Dit doen ze het liefst met anderen in een gemêleerde groep. Een goede en veilige sfeer, waar 
men zich welkom voelt is daarbij van groot belang. Mensen met dementie zoeken vooral door de week naar 
een zinvolle daginvulling. Daarnaast is nog een substantiële groep die ook in het weekend zoekt naar een 
invulling van de dag.  
 
Geef bij het ontwikkelen en samenstellen van het aanbod de mensen met dementie een stem en vergeet 
daarbij de mantelzorger niet. Door het betrekken van de mantelzorger en oog te hebben voor zijn/haar 
belastbaarheid kan worden aan het in stand houden en versterken van de individuele netwerken. 
 
De fysieke en geestelijk conditie worden als belemmerende factoren genoemd door de ondervraagden. Men 
moet soms over een drempel heen en worden gestimuleerd tot deelname aan activiteiten of dagbesteding. 
Daarnaast wordt vervoer als een belangrijke belemmerende factor ervaren. 
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Voor jonge mensen met dementie blijkt het stellen van de diagnose lastig. De ondersteuningsbehoefte richt 
zich op fysieke activiteiten, die passen bij de veelal nog fitte groep. Daarnaast is er behoefte aan ondersteuning 
bij het zoveel mogelijk in stand houden van het dagelijkse leven. Jongere thuiswonende mensen met dementie 
bezoeken minder vaak een dagbesteding dan oudere mensen met dementie.  
 
Mensen met een niet- westerse achtergrond zijn het beste te benaderen via contactpersonen van hun 
gemeenschap. Het is lastig gebleken om hun behoefte in kaart te brengen, maar duidelijk is dat in ieder geval 
de Indische en Molukse mensen met dementie behoefte hebben aan dagbesteding, waarin de gezamenlijke 
taal, samen eten en muziek maken belangrijk zijn. 
 
Uit de dialoogsessies met de casemanagers en vertegenwoordigers van het Odensehuis komt naar voren dat 
het belangrijk is om de mens te zien en niet de ziekte. Om te kijken naar wat kan, om zo lang mogelijk mee te 
kunnen doen aan de maatschappij en zinvol bezig te zijn. Zodat mensen met dementie het gevoel hebben ertoe 
te doen en te blijven doen. Maatwerk is daarbij belangrijk, geef mensen met dementie invloed bij het 
samenstellen van activiteiten en de daginvulling. Daarbij zijn ook bewegen en fysieke activiteiten belangrijk 
binnen het aanbod. 
 
 
5.2 Concrete uitwerking 
Het doel van dit onderzoek is om te komen tot een concreet plan van aanpak in co-creatie met ketenpartners 
en eindgebruikers, wat beschrijft hoe in vier jaar tijd op integrale wijze de krachten gebundeld zullen worden 
voor het inrichten van een dementievriendelijke gemeente, waar binnen voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers, in hun directe woonomgeving, voldoende mogelijkheden zijn om deel te nemen aan passende 
activiteiten. 
 
Op basis van de conclusies die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen willen we onze aanpak, om te komen 
tot realisatie van bovengenoemde doelstelling, in drie kernwoorden samenvatten: 

- Versterken van het huidige aanbod; 
- Verankeren in het gemeentelijk beleid; 
- Verbinden van ketenpartners. 

 
Versterken van het huidige aanbod. 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er reeds veel is ontwikkeld aan aanbod voor thuiswonende 
mensen met dementie. Dit zijn zowel voorzieningen waar een indicatie voor nodig is als voorzieningen die 
toegankelijk zijn zonder indicatie. We willen aansluiten bij dit aanbod en onderzoeken hoe we uitkomsten uit 
dit onderzoek kunnen verbinden aan het huidig aanbod. We sluiten daarmee aan bij dat wat er al is, maken 
gebruik van de aanwezige kennis en ervaring bij de dagbestedingsinitiatieven en willen op deze manier het 
huidige aanbod versterken en beter laten aansluiten bij de wensen en behoefte van mensen met dementie. 
 
Om dit te concretiseren wordt het eerste half jaar van 2023 gebruikt om alle bestaande initiatieven te 
bezoeken, om zo de mogelijkheden tot verdere versterking van het aanbod nader te onderzoeken. Op basis van 
dit vervolgonderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin wordt aangegeven waar en met wie wordt 
gewerkt aan versterking en uitbreiding van het aanbod, passend bij de behoefte van de doelgroep. In de 
rondgang en het daaruit volgende programma wordt specifiek aandacht besteed aan jonge mensen met 
dementie en mensen met dementie met een niet westerse achtergrond. 
 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat aandacht voor bewegen en fysieke activiteiten door de doelgroep 
belangrijk wordt gevonden. Deze uitkomst nemen we mee in de rondgang langs het huidige aanbod. En we 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn  voor fysieke activiteiten.   
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Recent is een subsidieaanvraag ingediend door de gemeente Groningen en het Odensehuis om aanbod voor 
bewegen en dans te ontwikkelen dat  laagdrempelig door medewerkers en vrijwilligers kan worden 
aangeboden. Deze aanvraag kan een impuls geven aan het versterken van het aanbod op het gebied van 
fysieke activiteiten. 
 
Verankeren in gemeentelijk beleid 
De gemeente Groningen is bezig met het uitvoeringsprogramma voor ouderen. Dit programma richt zich 
specifiek op ouderen en de ambitie van de gemeente Groningen om voor deze doelgroep concreet beleid te 
ontwikkelen en te realiseren. Het is belangrijk dat binnen dit uitvoeringsprogramma specifiek aandacht wordt 
besteed aan thuiswonende mensen met dementie en de versterking van het aanbod aan passende 
daginvulling. De tweede doelstelling is dan ook dat aandacht voor thuiswonende mensen met dementie en een 
passende daginvulling voor deze groep wordt verankerd in dit uitvoeringsprogramma. 
 
Verbinden van Ketenpartners 
Naast de uitvraag onder mensen met dementie is in dit onderzoek gesproken met zorgprofessionals en 
contactpersonen van organisaties die betrokken zijn bij thuiswonende mensen met dementie. Deze gesprekken 
hebben waardevolle informatie opgeleverd die zijn meegenomen in de uitkomsten van dit onderzoek. Deze lijn 
willen we voortzetten. Concreet betekent dit dat we in gesprek blijven met de volgende partijen over de 
versterking van het aanbod aan daginvulling voor thuiswonende mensen met de dementie: 

- Casemanagers en het Netwerk Dementie Groningen; 
- Huisartsen middels de Huisartsen Coöperatie Groningen (HCG); 
- Stichting WIJ gemeente Groningen; 
- GebiedsOndersteunend Netwerk (GON). 

 
 
De ambities op de 3 kernbegrippen en het tijdspad zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Dit overzicht 
vormt de basis van verdere uitwerking en concretisering. 
 

 2023 2024 2025 2026 

Versterken 
Richten       
Inrichten       
Verankeren     

Verankeren 
Richten     
Inrichten     
Verankeren     

Verbinden 
Richten      
Inrichten     
Verankeren     
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Bijlage 1: Overzicht huidig aanbod daginvulling in de gemeente Groningen 
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Bijlage 2 Vragenlijst 

 

Datum van afname:  

Afgenomen door: 

Postcode: 

Wat is uw geslacht? 

☐Vrouw 

☐Man 

☐Genderneutraal 

 

Wat is uw leeftijd? 

  

 

 

Wat is uw opleidingsniveau ? 

☐ Lager onderwijs 

☐ Technische school/ huishoudschool / LEAO etc. 

☐ MBO 

☐ HAVO/VWO/HBS 

☐ HBO 

☐ WO/Universiteit 

☐ Anders, namelijk  

 

 

Wat is uw burgerlijke staat? 

☐ Ongehuwd 

☐ Gehuwd 

☐ Weduwe/weduwnaar 

☐ Gescheiden 
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☐ Anders, namelijk   

 

 

Wanneer is de diagnose gesteld? 

  

 

 

Welke vorm van dementie is er bij u vastgesteld? 

☐ Ziekte van Alzheimer 

☐ Vasculaire Dementie 

☐ Fronto-temporale Dementie (FTD) 

☐ Lewy Body Dementie (LBD) 

☐ Anders, namelijk      

 

 

Fase van dementie (antwoord enquêteur) ☐ 1 ☐2 ☐3 ☐4 

 

Heeft u een casemanager dementie die u bijstaat? 

☐ Ja 

☐ Nee 

 

Wat waren uw dagelijkse bezigheden voordat u de diagnose dementie kreeg? Meerdere antwoorden mogelijk. 

☐ Zorg voor thuiswonende kinderen 

☐ Fulltime betaalde baan 

☐ Parttime betaalde baan 

☐ Vrijwilligerswerk 

☐ Anders, namelijk   
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Welke hulpvragen zijn op u van toepassing (geweest)? Meerdere antwoorden mogelijk. 

☐ Problemen op het werk 

☐ Problemen met vervoer 

☐ Problemen met sociale contacten 

☐ Spanningen in uw relatie 

☐ Zingevingsvragen 

☐ Daginvulling 

☐ Anders, namelijk  

 

 

Maakt u gebruik van technologie bv een IPad, een computer of telefoon. Zo ja waarvoor gebruikt u die? 

☐ nee 

☐ ja, voor  

 

 

Welke apps/programma’s gebruikt u? Zijn ze makkelijk te vinden? 

 

 

 

 

Hoe ziet uw huidige daginvulling eruit? 

☐ Thuis zijn 

☐ Afwisseling thuis en activiteiten buitenshuis 

☐ Ik bezoek een of meerdere dagen per week een dagbesteding 

☐ Vrijwilligerswerk 

☐ Anders, namelijk  
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Bent u tevreden met deze daginvulling? 

☐ Ja 

☐ Nee, wat mist u hierin?  

 

 

Bij welke activiteiten was u betrokken voordat u ziek werd? Meerdere antwoorden mogelijk. 

☐ Geen 

☐ Sport 

☐ Hobby in groepsverband 

☐Vrijwilligerswerk 

☐ Kerk of religieuze ontmoetingsplek 

☐ Anders, namelijk  

 

 

Bij welke activiteiten buitenshuis bent u nu betrokken? Meerdere antwoorden mogelijk. 

☐ Geen 

☐ Sport 

☐ Hobby in groepsverband 

☐ Vrijwilligerswerk 

☐ Kerk of religieuze ontmoetingsplek 

☐ Anders, namelijk  

 

 

Aan welke activiteiten buitenshuis zou u nu nog graag deel willen nemen? 

 

 

 

Welke belemmeringen ervaart u  om aan boven genoemde activiteiten deel te nemen? 
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Als u aan passende daginvulling denkt voor uzelf, wat vindt u dan belangrijk? Meerdere antwoorden mogelijk. 

☐ Afstand, liefst in de buurt  

☐ Sfeer 

☐ Lotgenotencontact met eigen leeftijdsgenoten 

☐ zinvolle activiteitenaanbod 

☐ Sport en bewegen 

☐ Mogelijkheden tot persoonlijke begeleiding 

☐ Vrijwilligerswerk passend bij mijn mogelijkheden 

☐ Anders, namelijk  

 

 

Als u nu een dagbesteding bezoekt, voldoet deze aan uw behoefte en wensen? 

☐ Niet van toepassing 

☐ Ja, ik ervaar de dagbesteding als goed en passend 

☐ Nee ik ervaar de dagopvang niet als passend. Ik mis hierin:  

 

 

 

Op welke dagen en tijden zou u aan activiteiten deel willen nemen? 

☐ Ochtenden 

☐ Middagen 

☐ Avonden 

☐ Doordeweeks 

☐ Weekend 
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Hoe vaak zou u aan activiteiten deel willen nemen? 

☐ Minder dan 4 uur per week 

☐ Tussen 4 en 10 uur per week 

☐ Tussen 10 en 20 uur per week 

☐ Meer dan 20 uur per week 

 

Als ik deelneem aan een activiteit dan doe ik dat het liefst met: 

☐ Anderen met dezelfde kwetsbaarheid/beperking als ik. 

☐ Anderen, maakt niet uit wat ze “hebben”. 

☐ Mensen met dezelfde interesse als ik. 

☐ Een gevarieerd gezelschap (los van leeftijd/beperking/afkomst). 

☐ Anders, namelijk  

 

 

Land van herkomst:  

 

 

☐  Ingevuld met hulp van mantelzorger? 

 

 

 

 

 


