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Familie 
op z’n 
kop



Juist bij dementie moet er 
meer aandacht zijn voor het 

informele netwerk.



• Prevalentie dementie neemt alleen maar toe. Voorspelling in 2030: 
12.000 in Amsterdam en in 2050: 22.000. Professionele opvang en 
ondersteuning kunnen de vraag niet aan. Er komt meer op de 
schouders van de omgeving.

• Gem. duur is acht jaar, jaren dat iemand nog zelfstandig thuis kan 
wonen. M.a.w. het kan een langdurig traject zijn waarbij je jouw 
omgeving betrokken wilt houden. 

• Dementie heeft impact op de sociale contacten in je leven. Uit 
onderzoek blijk dat 38% van de mantelzorgers ervaart dat zij er 
alleen voor staan en minder contact heeft met familie en vrienden 
na de diagnose. Uit de Dementiemonitor blijkt dat ruim de helft 
(53%) van de mantelzorgers van mensen met dementie zwaar 
belast is. 



• Dementie kent vele vormen en uitingen, er treden veranderingen in 
gedrag en handelen van je naaste op. Het kan al voor jezelf een 
zoektocht zijn om te weten hoe je daarmee moet omgaan. Hoe 
neem je ook je netwerk hierin mee? 

• Wanneer betrek je het netwerk? Moet dat direct na de diagnose, 
als de veranderingen nog minimaal zijn. Of pas later, als men 
‘afschrikt’ door het grote verschil. M.a.w. Hoe laat je het netwerk 
meegroeien?

• En wat als de ziekte dementie helemaal niet voorkomt in jouw 
cultuur? Er binnen de familie een taboe op heerst? Isolement?

• Met een positieve, creatieve en geïmproviseerde houding houd je 
beter contact met iemand die dementie heeft. Kun je van jouw 
omgeving verlangen dat zij deze kunde beheersen?



• Prognose door ABF Research 2018



Laleih, 31 jaar



Joop, 77 jaar



Ecogram 



Organisatie 
informeel netwerk 

• Hoe maak je zo’n netwerk?

• Hoe onderhoud je dat?

• Wat zijn uitdagingen? 

• Wat zijn kansen?





Blijf dichtbij ons,
en laat ons niet in de steek





Voorlichtingsbijeenkomsten

Het Breinplein

Info op https://wijknetwerken.amsterdam/zuidoost/

16:30-18:30u, Karspeldreef 1009

https://wijknetwerken.amsterdam/zuidoost/


Farizah, 35 jaar
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