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HET DOEL VAN DEZE FACTSHEET

is inzicht geven in de aard en omvang van maatschappelijke ondersteuning die thuiswonende mensen met dementie gebruiken. De 

informatie wordt gegeven op landelijk niveau en op het niveau van zorgkantoorregio’s.
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INLEIDING
Het Register Dementiezorg en Ondersteuning bevat bestaande landelijke gegevens over mensen met dementie. In 2020 verscheen de eerste 

reeks van zes factsheets op basis van gegevens uit het Register, op basis van gegevens uit 2017. Deze factsheet, die gaat over het gebruik van 

maatschappelijke ondersteuning door mensen met dementie, is de vierde in een nieuwe reeks op basis van geactualiseerde gegevens uit 

2019, waarbij we ook vergelijken met de cijfers uit 2018. 

Thuiswonende mensen met dementie zonder Wlz indicatie kunnen gebruik maken van verschillende vormen van maatschappelijke 

ondersteuning gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze factsheet beschrijft in hoeverre mensen met 

dementie die heel 2019 thuis woonden zonder Wlz indicatie, gebruik maakten van maatschappelijke ondersteuning en van welke typen 

maatschappelijke ondersteuning zij gebruik maakten. 

Meer informatie over het doel en de inhoud van het Register? 
Zie: https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/register/

http://www.nivel.nl/
http://www.nivel.nl/publicaties
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/register/
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OVER WELKE MENSEN MET DEMENTIE BEVAT HET REGISTER GEGEVENS?

Volgens schattingen wonen er 290.000  mensen met dementie in 
Nederland, waarvan er ruim 100.000 nog geen diagnose hebben (cijfers 
Alzheimer Nederland).

Het Register bevat voor 2019 gegevens over 183.334 mensen 
met dementie.
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De gegevens uit het Register komen uit bestaande gegevensbestanden. Een uitgebreide toelichting op de 
gebruikte gegevensbestanden wordt gegeven in Factsheet 7.

http://www.nivel.nl/
http://www.nivel.nl/publicaties
https://www.alzheimer-nederland.nl/factsheet-cijfers-en-feiten-over-dementie
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004087.pdf
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LEESWIJZER
De informatie in deze factsheet is gebaseerd op de meest recente beschikbare landelijke gegevens, in dit geval van het jaar 2019. De cijfers hebben 

betrekking op alle mensen met dementie van wie gegevens beschikbaar zijn vanuit het Register en die heel het rapportagejaar thuis woonden zonder Wlz

indicatie in een gemeente die deelnam aan de gemeentelijke monitor sociaal domein. We refereren in de tekst naar deze groep als ‘mensen met dementie 

die het hele jaar thuis woonden zonder Wlz indicatie’. 

We vergelijken de cijfers uit 2019 met cijfers uit 2018. Omdat we in deze twee jaren de onderzoeksgroep scherper hebben afgebakend dan in 2017, vervalt de

vergelijkbaarheid met cijfers uit 2017. Daarnaast wordt, voor zover beschikbaar, ook informatie gegeven over 60-plussers en 85-plussers uit de algemene

bevolking ter vergelijking. De volgende thema’s komen aan bod.
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1. Maatschappelijke ondersteuning gefinancierd vanuit de     

Wmo - Landelijke cijfers

• Mensen met dementie die het hele jaar thuis woonden 
zonder wlz indicatie 

• Percentage mensen met dementie dat ondersteuning 
vanuit de Wmo gebruikt

• Typen maatschappelijke ondersteuning bij mensen met 
dementie 

• Gebruik dagopvang door mensen met dementie

2. Maatschappelijke ondersteuning gefinancierd vanuit de   

Wmo - Cijfers zorgkantoorregio’s 

• Percentage mensen met dementie dat ondersteuning 
gefinancierd vanuit de Wmo gebruikt

• Verdeling naar typen maatschappelijke ondersteuning

• Gebruik van dagopvang gefinancierd vanuit de Wmo

• Samenvatting regionale verschillen Wmo ondersteuning

3. Verantwoording

http://www.nivel.nl/
http://www.nivel.nl/publicaties
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein-wet-maatschappelijke-ondersteuning


1. Maatschappelijke ondersteuning gefinancierd vanuit de Wmo
Landelijke cijfers 
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MENSEN MET DEMENTIE DIE HET HELE JAAR THUIS WOONDEN ZONDER WLZ INDICATIE 
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2019 2018
N 35.845 41.041
Vrouw 54% 54%
Gemiddelde leeftijd 74 jaar 74 jaar
Leeftijd in categorieën:
40 tot 64 18% 19%
65 tot 74 27% 26%
75 tot 84 39% 38%
85 of ouder 16% 17%

Tabel 1. Kenmerken mensen met dementie die heel 2019 en 2018  zonder Wlz indicatie thuis woonden 
in een gemeente die deelnam aan de gemeentelijke monitor sociaal domein. 

Gegevens over gebruik van maatschappelijke ondersteuning bij dementie

• Het Register bevat informatie over 183.334 mensen met dementie.

• Deze factsheet gaat alleen over mensen met dementie die het hele rapportagejaar zonder Wlz indicatie thuis woonden, in 

een gemeente die meedeed aan de gemeentelijke monitor sociaal domein. 

• In 2019 ging dit om 35.845 mensen met dementie, ofwel 20% van het totaal aantal mensen in het Register. In 2018 ging het 

om 22%.

http://www.nivel.nl/
http://www.nivel.nl/publicaties
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://icon-icons.com/nl/pictogram/klok/120223&psig=AOvVaw09qUbsybKDjJu0w2-8hiVQ&ust=1582110493835000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjgioL72ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://icon-icons.com/nl/pictogram/klok/120223&psig=AOvVaw09qUbsybKDjJu0w2-8hiVQ&ust=1582110493835000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjgioL72ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein-wet-maatschappelijke-ondersteuning
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PERCENTAGE MENSEN MET DEMENTIE DAT ONDERSTEUNING VANUIT DE WMO GEBRUIKT
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Figuur 1. Percentage mensen met dementie dat in 2019 gebruik maakte van  maatschappelijke 
ondersteuning gefinancierd vanuit de Wmo per leeftijdsgroep (percentage van het aantal 
mensen binnen de leeftijdsgroep dat het hele jaar thuis woonde zonder Wlz indicatie)

van de mensen met dementie die heel 2019 
thuis woonden zonder Wlz indicatie, gebruikte 
ondersteuning gefinancierd vanuit de Wmo. In 
2018 was dit 44%.

45%

De percentages per leeftijdsgroep zoals
weergegeven in Figuur 1, komen
overeen met de verdeling in 2018. Net 
als in de algemene gevolking, maken
mensen met dementie van 85 jaar of 
ouder het meest frequent gebruik van 
Wmo voorzieningen. 

18% van de 60 – plussers en

67% van de 85 - plussers 

In de algemene bevolking gebruikte in 2019

ondersteuning gefinancierd vanuit de Wmo. (CBS Statline)

http://www.nivel.nl/
http://www.nivel.nl/publicaties
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://icon-icons.com/nl/pictogram/klok/120223&psig=AOvVaw09qUbsybKDjJu0w2-8hiVQ&ust=1582110493835000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjgioL72ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://icon-icons.com/nl/pictogram/klok/120223&psig=AOvVaw09qUbsybKDjJu0w2-8hiVQ&ust=1582110493835000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjgioL72ucCFQAAAAAdAAAAABAD
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83262NED/table?dl=51FA2
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TYPEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING BIJ MENSEN MET DEMENTIE  
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Figuur 2. Gebruik maatschappelijke ondersteuning naar type ondersteuning*
(percentage van het totaal aantal Wmo gebruikers)
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bevolking

85-plussers algemene
bevolking

Ondersteuning thuis Hulp bij huishouden
Verblijf en opvang Hulpmiddelen en diensten

CBS Statline CBS Statline

Ondersteuning thuis
Omvat begeleiding, persoonlijke verzorging, 
kortdurend verblijf, dagbesteding en andere 
groepsgerichte ondersteuning.

Verblijf en opvang
Omvat beschermd wonen en (spoed)opvang.

Hulp bij huishouden
Alle ondersteuning bij het huishouden.

Hulpmiddelen en diensten
Omvat woon- en vervoersdiensten en 
voorzieningen, rolstoelen en overige 
hulpmiddelen.

* De indeling naar type ondersteuning zoals gebruikt door het CBS is aangehouden.

Mensen met dementie, alsook 60- en 85-
plussers uit de algemene bevolking maken
vooral gebruik van hulpmiddelen en
diensten. Mensen met dementie hebben
vaker ondersteuning thuis (45%) dan 60- en
85-plussers (16% en 12%).

http://www.nivel.nl/
http://www.nivel.nl/publicaties
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83262NED/table?dl=51FA2
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83262NED/table?dl=51FA2
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GEBRUIK DAGOPVANG DOOR MENSEN MET DEMENTIE

Dagopvang is belangrijk voor mensen met dementie. Het geeft hen een daginvulling en structuur. Daarnaast geeft het de naaste van 

de persoon met dementie tijd om eigen activiteiten te ondernemen om zo de taak als mantelzorger vol te kunnen houden. 

12%
van de mensen met dementie die heel 2019 thuis woonden zonder Wlz indicatie maakten gebruik van dagbesteding 

gefinancierd vanuit de Wmo. Dit percentage is 11% onder mensen met dementie die op 1 januari alleen thuis wonen 

en 13% onder mensen die op 1 januari samenwonen. De percentages zijn vrijwel gelijk aan de percentages in 2018.  Er 

is daarmee zeer weinig verschil tussen mensen die samenwonen en alleen wonen wat betreft het gebruik van 

dagbesteding. 

http://www.nivel.nl/
http://www.nivel.nl/publicaties


2. Maatschappelijke ondersteuning gefinancierd vanuit de Wmo
Cijfers over zorgkantoorregio’s 
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PERCENTAGE THUISWONENDE MENSEN MET DEMENTIE DAT GEBRUIK MAAKT VAN 
MINIMAAL ÉÉN WMO GEFINANCIERDE VOORZIENING - 2019 
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Let op: doordat het aantal gemeenten dat deelnam aan de gemeentelijke monitor sociaal domein per regio kan verschillen is voorzichtigheid geboden bij het vergelijken van regio’s.  
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PERCENTAGE THUISWONENDE MENSEN MET DEMENTIE DAT GEBRUIK MAAKT VAN 
ONDERSTEUNING THUIS – 2019 Onder ondersteuning thuis vallen: persoonlijke begeleiding, persoonlijke verzorging, 
kortdurend verblijf, dagbesteding en andere groepsgerichte ondersteuning 
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PERCENTAGE THUISWONENDE MENSEN MET DEMENTIE DAT GEBRUIK MAAKT VAN HULP BIJ 
HUISHOUDEN - 2019

14

21%
13%

5%

21% 23% 25%
19%

23%
27% 25%

7%

26%

12%

19%

28%
22% 23%

17%
21%

27% 27%
21% 23% 23% 20%

24% 25%
20% 19%

23% 24% 22%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Let op: doordat het aantal gemeenten dat deelnam aan de gemeentelijke monitor sociaal domein per regio kan verschillen is voorzichtigheid geboden bij het vergelijken van regio’s.  

http://www.nivel.nl/
http://www.nivel.nl/publicaties


Meer weten?
Kijk op www.nivel.nl. 

U vindt deze en alle andere Nivel-publicaties op www.nivel.nl/publicaties.
De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt:

© 2021 Nivel, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht 

PERCENTAGE THUISWONENDE MENSEN MET DEMENTIE DAT GEBRUIK MAAKT VAN 
HULPMIDDELEN EN DIENSTEN – 2019 Onder hulpmiddelen en diensten vallen: woon- en vervoersdiensten en 
voorzieningen, rolstoelen en overige hulpmiddelen
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PERCENTAGE THUISWONENDE MENSEN MET DEMENTIE DAT WMO GEFINANCIERDE 
DAGOPVANG GEBRUIKT - 2019 
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SAMENVATTING REGIONALE VERSCHILLEN IN GEBRUIK WMO ZORG DOOR THUISWONENDE 
MENSEN MET DEMENTIE - 2019
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Regionale variatie in het gebruik van Wmo voorzieningen

Tussen regio’s zijn er grote verschillen in het gebruik Wmo voorzieningen. Hieronder 

de regionale spreiding voor de verschillende type Wmo voorzieningen. 

• 10 tot 32 procent in gebruik ondersteuning thuis 

• 5 tot 28 procent in gebruik huishoudelijke hulp 

• 23 tot 49 procent in gebruik hulpmiddelen en diensten 

• 3 tot 24 procent in gebruik dagopvang 

Gebruik WMO voorzieningen

Tussen 34 en 55 procent van de 

thuiswonende mensen met dementie 

zonder Wlz indicatie gebruikte in 2019 

één of meer Wmo voorzieningen. 

Mogelijke verklaringen regionale verschillen
Verschillende Wmo voorzieningen kunnen in sommige gevallen ook bekostigd de Zorgverzekeringswet (Zvw). Eventuele afspraken 

hierover kunnen per zorgkantoorregio verschillen. Daarnaast mogen gemeenten sinds 2015 zelf bepalen welke steun burgers krijgen als 

maatwerkvoorziening vanuit de Wmo en welke een (voor iedereen toegankelijke) algemene voorziening zijn .  Dit geldt in het bijzonder 

voor huishoudelijke hulp. De gegevensbronnen die voor deze factsheet gebruikt zijn bevatten alleen gegevens over de geboden 

maatwerkvoorzieningen. De verschillende gemeentelijke regelingen kunnen dus bijdragen aan regionale verschillen in het gebruik van 

Wmo voorzieningen.

http://www.nivel.nl/
http://www.nivel.nl/publicaties


3. Verantwoording



Meer weten?
Kijk op www.nivel.nl. 

U vindt deze en alle andere Nivel-publicaties op www.nivel.nl/publicaties.
De gegevens mogen met de volgende bronvermelding worden gebruikt:

© 2021 Nivel, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht 

19

De informatie in deze factsheet is gebaseerd op gegevens uit twee verschillende bestanden (zie hieronder) afkomstig van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS), één van de gegevensbronnen van het Register.

1. Op welke gegevensbestanden is de informatie in deze factsheet gebaseerd en wat is de dekking?

Een bestand (WMOBUS) met gegevens over Wmo maatwerk-
arrangementen. De gegevens worden aangeleverd via de 
gemeentelijke monitor sociaal domein, waar gemeenten 
vrijwillig aan deelnemen. Het bestand bevat alleen gegevens 
van gemeenten die gegevens hebben aangeleverd én die 
tevens toestemming hebben gegeven voor publicatie. 
De gegevens zijn afkomstig uit de gemeentelijke monitor 
sociaal domein. Omdat gemeenten hier vrijwillig aan 
deelnemen zijn de gegevens niet volledig dekkend. Voor 2019 
bevat het bestand gegevens van 331 van de 355 gemeenten. 
(www.waarstaatjegemeente.nl).

WMO - Gemeentelijke monitor

Eén bestand (GEBWMO) met gegevens over het gebruik van 
Wmo maatwerkarrangementen waarvoor een eigen bijdrage 
betaald moest worden. Deze gegevens zijn afkomstig van het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK). De gegevens hebben 
betrekking op personen die staan ingeschreven in de Basis 
Registratie Personen (BRP). Dit bestand is volledig dekkend.

WMO – met eigen bijdrage

Door gegevens uit bestand 1 en 2 te combineren ontstaat er een zo compleet mogelijk beeld van het gebruik van Wmo voorzieningen 
door mensen met dementie. 
Een aantal vormen van zorg en ondersteuning kan echter ook vanuit de Zvw of de Wlz worden gefinancierd. Over (een deel van) deze 
zorg en ondersteuning bevat het Register vooralsnog geen gegevens.

http://www.nivel.nl/
http://www.nivel.nl/publicaties
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/wmobus-kenmerken-wmo-maatwerkarrangementen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein-wet-maatschappelijke-ondersteuning
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Alleen mensen die thuis wonen (en niet in een zorginstelling) en geen Wlz indicatie hebben kunnen aanspraak maken op Wmo
voorzieningen. Daarom zijn alle analyses gebaseerd op gegevens van mensen met dementie die heel het rapportagejaar thuis 
woonden en geen Wlz indicatie hadden. 

2. Waarom wordt er alleen informatie gegeven over mensen met dementie die het hele jaar thuis wonen zonder 
Wlz indicatie?

4. Waar komt de informatie over 60-plussers en 85-plussers vandaan die gebruikt is om te vergelijken?

Om de informatie over het gebruik van verschillende typen maatschappelijke ondersteuning gefinancierd vanuit de Wmo bij mensen
met dementie in perspectief te plaatsen wordt dezelfde informatie, waar mogelijk, ook gegeven voor de groep 65-plussers en 80-
plussers uit de algemene bevolking. Hiervoor zijn cijfers van CBS Statline gebruikt. Wanneer van toepassing, is de link naar de
betreffende gegevens toegevoegd.

3. Waarom wordt er alleen informatie gegeven over mensen die woonachtig zijn in een gemeente die meedeed 
aan de monitor sociaal domein?

Omdat het WMOBUS bestand, één van de twee gebruikte gegevensbronnen voor deze factsheet, alleen gegevens bevat van 
gemeenten die deelnamen aan de gemeentelijke monitor sociaal domein én het CBS toestemming gaven de gegevens toegankelijk te 
maken, is er voor gekozen om deze factsheet te baseren op gegevens van mensen woonachtig in één van de deelnemende gemeenten. 
Op die manier proberen we een onderschatting van het gebruik van maatwerkvoorzieningen te voorkomen. Immers, mensen 
woonachtig in gemeenten die niet deelnamen aan de monitor sociaal domein maken mogelijk wel gebruik van 
maatwerkvoorzieningen, maar dit is niet terug te zien in het WMOBUS bestand.  

http://www.nivel.nl/
http://www.nivel.nl/publicaties
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/gemeentelijke-monitor-sociaal-domein-wet-maatschappelijke-ondersteuning
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