
Dementelcoach 

Dementelcoach is een onderdeel van de ketenzorg en is ontwikkeld in het LDP (Landelijk 

Dementie Programma). Soms wordt gedacht dat Dementelcoach een concurrent is van 

de casemanager maar niets is minder waar. Dementelcoach is aanvullend op het 

casemanagement net zoals de huisarts dat is of de dagopvang. Zorgen voor iemand met 

dementie overkomt je en is zwaar. Mantelzorgers kunnen daarom echt ondersteuning 

gebruiken. Dementelcoach biedt telefonische hulp, een luisterend oor aan mantelzorgers 
van mensen met dementie. In circa 10 gesprekken met een vaste coach kunnen zij: 

 hun hart luchten 

 advies inwinnen 
 problemen bespreken 

Aan de telefonische coaching van Dementelcoach zijn voor de mantelzorger geen 
kosten verbonden. 

Voor wie? 

Dementelcoach biedt telefonische coaching aan mantelzorgers van mensen met dementie 

die thuis wonen, of in een verzorgingshuis verblijven. De ondersteuning kan starten 

vanaf het moment dat de diagnose dementie gesteld is. Iedereen kan een mantelzorger 

aanmelden voor een intake mits de mantelzorger daarvan op de hoogte is. 
Dementelcoach zoekt dan contact met de mantelzorger voor een eerste gesprek. 

Over Dementelcoach    

De coaches hebben ervaring in de psychogeriatrische zorg. Ze werken bijvoorbeeld als 

verpleegkundige of verzorgende (niveau EVV). Daarnaast zijn ze specifiek getraind in het 

telefonisch coachen van mantelzorgers. Het werkgebied van Dementelcoach omvat sinds 

2010 heel Nederland. Dementelcoach is een non-profijt organisatie en ontvangt subsidie 

van de NZA, het VSB fonds, Nuts Ohra fonds, Zorginnovatiefonds, het fonds RCOAK  en 
het Sluijterman van Loo fonds.  

Effecten van de coaching  

Uit onderzoek van het VUmedisch centrum blijkt dat de ondersteuning van mantelzorgers 

door Dementelcoach effectief is, in combinatie met dagopvang voor degene met 

dementie (stapelzorg,) is Dementelcoach significant effectief. Mantelzorgers rapporteren 

een afname van het gevoel van belasting en gezondheidsproblemen en een toename van 
het gevoel van competentie. Zij waarderen Dementelcoach met het rapportcijfer 8,3. 

Ambassadeurs van Dementelcoach 

Dementelcoach is winnaar van de Zorgvernieuwingprijs van Alzheimer Nederland en 

ontving de stimuleringsprijs zorginnovatie van het NUZO.  Vilans en Alzheimer Nederland 

zijn ambassadeur van Dementelcoach.  

Mevrouw Speelberg, haar man heeft dementie: 

“Dementie is een vreselijke ziekte. Je kunt niet meer met hem praten. Dat ben je kwijt. 

Maar met mijn coach kan ik alles bespreken. Je hebt het nodig dat iemand je gelooft. 

Anderen maken vaak niet mee dat mijn man zo boos kan zijn en vreemd kan doen. Je 



vertelt weinig aan je omgeving en de gekke dingen al helemaal niet. Tegen haar vertel ik 

dat wel en zij gelooft me ook. Je merkt dat ze veel ervaring heeft. Dat is erg fijn.” 

Meer informatie vindt u op www.dementelcoach.nl. Telefoonnummer Dementelcoach: 

0800-0228077 (gratis). 
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