
Dementie?  Samen keren we het tij 

 
 
 
Amersfoort, 11 april 2017 
 
 
Geachte informateur, geachte mevrouw Schippers, 
 
Wij vragen uw aandacht voor een van de grootste sociaal maatschappelijke vraagstukken 
van deze tijd: dementie. 
 
De ziektelast voor de patiënt en de familie is bijzonder groot. Dementie betekent een 
langzaam maar onontkoombaar verlies van denken. Herinneringen raken uitgewist en 
oriëntatie en spraak gaan langzaam verloren. Dementie leidt tot verlies van zelfstandigheid, 
verlies van eigenwaarde en tot angst, verdriet en boosheid. En uiteindelijk tot de dood. 
 
U kent de cijfers: in Nederland lijden 270.000 mensen aan dementie. En elk jaar komen 
daar een kleine tienduizend patiënten bij. Dementie is nu al de op een na duurste ziekte en 
laat bovendien de sterkste kostenstijging zien. Het hoeft geen betoog dat dit zowel de zorg 
als de samenleving voor grote uitdagingen stelt. 
 
Het dementievraagstuk staat wereldwijd hoog op de agenda. In Nederland is met het 
Deltaplan Dementie een unieke nationale aanpak ontwikkeld: Organisaties uit de zorg, de 
wetenschap en het bedrijfsleven werken in het Deltaplan Dementie samen om dementie 
behandelbaar en beheersbaar maken. Door onderzoek, door verbetering van de zorg en 
door een dementievriendelijker samenleving. De afgelopen jaren zijn er daarbij belangrijke 
resultaten geboekt.  
 
Maar we zijn er nog niet. We roepen u dan ook met klem op om bij de formatie prioriteit te 
geven aan dementie en het Deltaplan Dementie te steunen. We moeten alles doen wat 
nodig is om mensen langer, prettig en veilig thuis te kunnen laten wonen. Dit is wat mensen 
zelf willen maar daarmee houden we de zorg ook betaalbaar. Hier gaat de kost voor de baat 
uit. Zet daarom in op de gehele keten dementiezorg, inclusief casemanagement en in 
samenhang met de verpleegzorg. En benut bij de uitvoering het Deltaplan Dementie. 
Innovatie, ondernemerschap en publiekprivate samenwerking zijn daarbij voor ons 
kernbegrippen.  
 
Er zijn werelden te winnen. 
We moeten de ziekte in de toekomst een halt toe roepen. We kunnen de zorg vernieuwen 
en verder verbeteren en met elkaar zorgen we ervoor dat mensen met dementie zich 
geaccepteerd en gewaardeerd weten en zo lang mogelijk mee kunnen doen in de 
samenleving. 
 
De afgelopen jaren was de overheid voor ons een belangrijke bondgenoot. 
Mogen we op uw blijvende steun rekenen? 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens bestuur en leden van het Deltaplan Dementie 
 
 
 
 
 
Marijke Vos 
voorzitter 


