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Aan de slag voor een dementievriendelijk Utrecht! 

Dementie is sinds 2015 doodsoorzaak nummer 1. Naar schatting zijn er 

270.000 mensen met dementie in Nederland. In 2040 is dit aantal 

verdubbeld tot een half miljoen. In uw provincie gaat het naar schatting 

om 18.000 mensen. 350.000 mantelzorgers zorgen momenteel voor een 

naaste met dementie. De helft van hen is zwaar belast. De cijfers 

onderstrepen de enorme opgave waar we voor staan.  

 

Het vraagt om een gezamenlijke inzet van overheden, maatschappelijke 

organisaties én bedrijven om hier als samenleving een antwoord op te 

bieden. Alzheimer Nederland zet zich daarom gezamenlijk met het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en 

pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM in voor een dementievriendelijke 

samenleving. Met de verbindende rol van u als provincie, heeft u de 

mogelijkheid om hier gemeenten, bedrijven en inwoners bij te betrekken. 

Daarom doen wij de volgende oproep aan u: 

 

Veranker de ambitie voor een dementievriendelijk Utrecht in uw 

college-akkoord 

In een dementievriendelijke provincie kunnen mensen met dementie 

langer mee doen, door begrip, ondersteuning en met toegankelijke 

diensten. De provincies Drenthe, Noord-Brabant en Zeeland gingen u al 

voor. In uw provincie hebben 11.842 inwoners hun steunbetuiging 

gegeven aan een dementievriendelijke samenleving via de beweging 

Samen dementievriendelijk. Ook zijn in uw provincie al meerdere 

gemeenten en bedrijven aangehaakt; een goede eerste stap naar een 

dementievriendelijke provincie.  

 

Wij kunnen op basis van de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 voor u in 

beeld brengen wat volgens mantelzorgers van mensen met dementie de 

grootste uitdagingen zijn in uw provincie. De belangrijkste cijfers vindt u 

in de bijgesloten factsheet. Neemt u vooral contact met ons op. Wij 

denken graag met u mee over. 

 

Julie Meerveld 

manager belangenbehartiging en regionale hulp 

(06) 1289 9916 

(033) 303 2540 

 
Position Paper – Dementievriendelijk Utrecht – 
Alzheimer Nederland 

Referentienummer 

20190418UJM-190080 

Behandeld door 

Julie Meerveld 

Datum 

18 april 2019 

Betreft 

Een dementievriendelijke 

provincie 

 

Pagina 

1 van 1  

Bijlage 

factsheet hoe 
dementievriendelijk is uw 
provincie? 

 






