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Graag informeren wij u over het onderzoeksrapport ‘Versterking aanbod dagactiviteiten voor 
thuiswonende mensen met dementie'. 
 

Inleiding 
In de gemeente Renkum wonen 695 mensen met dementie, waarvan ongeveer 490 thuis. Het 
aantal mensen met dementie zal, als gevolg van de vergrijzing, in de toekomst stijgen. In verband 
met deze ontwikkelingen heeft de gemeente Renkum in afstemming met de partners van Netwerk 

Dementie Arnhem en Omstreken (NDAO)1 een onderzoeksopdracht verstrekt aan 
onderzoeksbureau Ecorys. Het doel van het onderzoek was tweeledig. Enerzijds gaat het om het 
verkrijgen van inzicht in de bestaande vraag en het aanbod van dagactiviteiten. Het is belangrijk 

goed inzicht te hebben, omdat het bestaande aanbod versnipperd is. Anderzijds gaat het om het 
opstellen van een plan van aanpak voor gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om een 
integraal aanbod voor dagactiviteiten te ontwikkelen dat aansluit bij verschillende behoeften van 
thuiswonende mensen met dementie. Daarmee wordt de samenwerking bevorderd tussen 
gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars voor doorontwikkeling van de dagactiviteiten in 
de regio.  

 
In deze brief vindt u de belangrijkste conclusies van het onderzoek samengevat. Het hele 
onderzoeksrapport ‘Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’ 
is bijgevoegd als bijlage.  
 
Het informeren van het onderzoeksrapport vindt tegelijk plaats met de behandeling van de 
startnotitie ‘Vitaal ouder worden in onze dorpen’. De resultaten van het onderzoeksrapport zijn 

meegenomen in deze startnotitie en het actieplan dat daarop volgt. 
 
Regio in beeld 
In de regio wonen in totaal 4.971 mensen met dementie. Ongeveer 68% van de mensen met 
dementie woont thuis. De vergrijzing heeft invloed op het aantal mensen dat dementie krijgt. In 
alle zes gemeenten verdubbelt naar verwachting het aantal mensen met dementie in de periode tot 

 
1 De partners zijn: de gemeente Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden en Rozendaal. 
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en met 2050. In de gemeente Renkum zal het aantal mensen met dementie in de periode 2021 tot 

en met 2050 toenemen met factor 2,3. In Nederland ligt deze factor op 2,5. De gemiddelde leeftijd 
van deze mensen is 81-85 jaar, waarvan tussen de 50 en 60% vrouw is.  

 
Behoeften 
De belangrijkste behoeften van de respondenten zijn hieronder kort samengevat: 
 
Thuiswonende inwoners met dementie 

Thuiswonende inwoners met dementie geven aan dat de belangrijkste aspecten voor een fijne 
dagbesteding zijn: de sfeer en veiligheid op de locatie, de mate waarin het personeel of de 
vrijwilligers communiceren en de aanwezigheid van een zorgprofessional. Het bestaande aanbod 
van dagactiviteiten sluit voor de helft van de thuiswonende mensen met dementie nog niet aan bij 
hun behoeften. De belangrijkste verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen, zijn dat 
er te weinig aanbod gericht is op sporten, buitenactiviteiten en andere nuttige activiteiten. De 

groepen voor activiteiten worden als te groot ervaren. Daarnaast is er te weinig variatie aan 
activiteiten. Ook is er weinig aanbod voor jonge mensen met dementie, mensen met een 
migratieachtergrond en voor mensen met vergevorderde dementie.  
 
Mantelzorgers 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de mantelzorger vooral wil dat alles voor de naaste(n) goed 
geregeld is. De mantelzorger heeft geen behoefte om activiteiten samen te doen, maar wil met 

name ontzorgd worden.  
 
Casemanagers 
Casemanager vinden het van belang dat de drempel voor dagbesteding laag is en dat het gesprek 
aangegaan wordt met mensen met dementie over vooroordelen over dagactiviteiten. Het is van 
belang dat de mens centraal staat tijdens de dagactiviteit, waarbij geïnvesteerd wordt in écht 
contact. Een cliënt kan eenzaamheid namelijk ook ervaren tijdens een groepsactiviteit, wat maakt 

dat geregeld 1-op-1 contact belangrijk is. 
 
De knelpunten van het aanbod  
Uit het rapport blijkt dat de bureaucratie rondom indicatiestelling, financiering en opleidingsniveau 
de belangrijkste knelpunten zijn. Ook blijken de activiteiten niet altijd door te kunnen gaan 
vanwege een gebrek aan vervoer en een tekort aan vrijwilligers. Met name het tekort aan 

vrijwilligers voor het vervoer, maakt dat het een kwetsbare optie is om het vervoer via hen te laten 
lopen. Inwoners zijn daarom afhankelijk van het aanbod aan dagactiviteiten in de buurt. 

 
Het huidige aanbod aan dagactiviteiten wordt beïnvloed door het negatieve stigma wat hieraan 
kleeft, waardoor mensen met dementie drempels ervaren om naar een dagactiviteit te gaan. 
Verder zijn veel locaties voor dagactiviteiten gecentreerd en in beperkte mate verspreid. Arnhem-
Noord heeft in vergelijking met Zuid een beperkt aanbod. 

 
Wat is nodig om het aanbod toekomstbestendig te maken?  
Naar aanleiding van dit onderzoek gaat de gemeente Renkum samen met de deelnemende 
regiogemeenten, de deelnemende zorgaanbieders en welzijnsorganisaties en het NDAO in gesprek 
om te komen tot een concrete aanpak. In de wetenschap dat tot en met 2030 een stijging van 
18% wordt verwacht in de gemeente Renkum, zullen we aan de slag moeten om het aanbod voor 
inwoners met dementie toekomstbestendig te maken. Daarbij gaan wij ons gezamenlijk richten op 

het versterken van dagactiviteiten, het verbeteren van de organisatie van dagactiviteiten en de 
spreiding ervan, de toegankelijkheid, de bekendheid van het aanbod, de samenwerking en we gaan 
ons meer inzetten op preventie en vroegsignalering.  
 

Vervolg 
In 2023 gaan wij concreet aan de slag met de uitwerking van de conclusies en aanbevelingen van 

de Renkumse situatie. Dit doen wij zowel in het verband met het NDAO als in de startnotitie en het 
actieplan ‘Vitaal ouder worden in onze dorpen’. Daarnaast is op 19 december een start gemaakt 
met de eerste werkbijeenkomsten, van een reeks bijeenkomsten, m.b.t. ontmoeting in onze 
dorpen. Bij deze bijeenkomst was er een hoge opkomst vanuit de verschillende locaties in onze 
gemeente. De partijen waren niet alleen met de gemeente in gesprek, maar ook onderling. Het 
doel is dat inwoners waarvoor ontmoeten niet vanzelfsprekend is, elkaar in alle Renkumse dorpen 
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kunnen ontmoeten en wanneer nodig lichte ondersteuning kunnen krijgen. Bij de uitwerking van 

deze onderdelen worden de relevante partners, zoals Renkum voor Elkaar en de Adviesraad Sociaal 
Domein betrokken.  

 
Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang en waar nodig met voorstellen komen om 
kansen te benutten en knelpunten te beslechten. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 
de secretaris, de burgemeester, 
 

 
 
 
 

  
 

 
P.U.L.M. (Karen) Coesmans 

 
A.M.J. (Agnes) Schaap 

 
 
 
 
 
 
 

 


