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Hoe gaat het met mantelzorgers van jonge mensen 
met dementie?

 

Minder snelle 
diagnose bij 

jonge mensen 
met dementie 

Mantelzorg heeft grotere impact 
op sociale leven van mantelzorgers 
van jonge mensen met dementie

In Nederland zijn er 290.000 mensen met dementie. 
Naar schatting zijn 15.000 mensen met dementie jonger dan 65 jaar. 
Mantelzorgers van deze groep ervaren vaak andere problemen dan 
mantelzorgers van oudere mensen met dementie. Daarom geven we 
ook bij deze editie van de Dementiemonitor inzicht in hoe zij de zorg 
en hun sociale leven ervaren. 

 

Slechts 46% van de mantelzorgers van 
jonge mensen met dementie vindt dat de diagnose 
op tijd gesteld is. Dat is een stuk lager dan in 2020 

(55%) én de totale groep in 2022 (64%) 

<1 jaar 

 24% 31%

3> jaar 

 24%29%
jonge mensen 
met dementie
totale groep 
mensen met 
dementie

 1-3 jaar 

 

45%47%

mantelzorgers 
van jonge mensen 
met dementie
totale groep 
mantelzorgers

 

Kwaliteit contact 
is verslechterd 
sinds diagnose 

 35% 26%

Aantal contacten 
is verminderd 
sinds diagnose

 38%48%

 Voelt zich 
eenzaam 

 

13%18%

 

 

 Beoordeling 
sociale leven

 

6,96,3

Deelnemers: 
mantelzorgers 

van jonge mensen 
met dementie

gemiddeld
57 jaar

66% heeft 
betaald werk*

205x

* bij de totale groep 
mantelzorgers is dit 43%



TOP 3
Noodzakelijke 

professionele zorg 
in de thuissituatie 1.Casemanagement 

dementie
2.Groepsactiviteiten 

voor naaste met 
dementie 

3.Informatie 
en voorlichting

Deze infographic hoort bij de factsheet Mantelzorgers van jonge mensen met dementie. 
Deze factsheet is gebaseerd op de Dementiemonitor 2022, een onderzoek dat iedere 
twee jaar wordt uitgevoerd door Nivel in samenwerking met Alzheimer Nederland. 

 

Scan de QR-code of ga 
naar www.dementiemonitor.nl 
en bekijk alle resultaten van 
de Dementiemonitor 2022.

mantelzorgers 
van jonge mensen 
met dementie
totale groep 
mantelzorgers met
een naaste in een
zorginstelling

mantelzorgers 
van jonge mensen 
met dementie in 
een zorginstelling
totale groep 
mantelzorgers

Activiteiten sluiten 
aan op wat de 

naaste leuk vindt
 

2022 73%

83%

73%

2020

 

2022 10%

34%2020
 

Waardering van zorginstelling 
minder positief dan in 2020 

Mantelzorgers van 
jonge naasten die 
in een zorginstelling
 wonen bevelen die 

minder vaak aan 
aan vrienden en familie

Mantelzorgers van 
jonge mensen met 

dementie vinden veel 
minder vaak dat 

er altijd voldoende 
personeel in de 
zorginstelling is

Er worden 
voldoende activiteiten 

georganiseerd 
voor de naaste

Mantelzorgers 
weten minder vaak 

waar zij ondersteuning 
en zorg kunnen 

vinden die zij en hun 
naaste nodig hebben

mantelzorgers van jonge 
mensen met dementie
totale groep mantelzorgers

2020

92%88%

2022

78% 87%

Minder positief over activiteiten dan de totale groep

58%

48%

41%

28%


