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Dementie

Dementie

Aan het onderzoek namen in totaal 622 respondenten uit de gemeente deel. Hierbij is gebruik
gemaakt van het inwonerspanel 'Berkelland Spreekt'. Daarnaast konden genodigde  inwoners
deelnemen via een open link. 

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Berkelland Spreekt’ en u in
juni/juli 2020 heeft deelgenomen aan het onderzoek over dementie.  Hartelijk dank voor uw
deelname! Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van
het vervolg. 

622

Heeft u zelf dementie of heeft een naaste van u dementie?

Nee
Ja, een naaste

en/of huisgenoot heeft
dementie

Er is een vermoeden van dementie
bij mijzelf, een naaste en/of een

huisgenoot
81% 15% 4%

Kent u de folder ‘Wegwijzer dementie in Berkelland’, voor informatie, praktische hulp en ondersteuning?

?

Nee Ja,
van naam

Ja,
inhoudelijk Weet ik niet

76% 15% 7% 3%

Vindt u het wenselijk dat deze folder beschikbaar blijft?

Ja, zowel op papier als digitaal

Ja, alleen digitaal is voldoende

Nee 

Weet ik niet/ geen mening

75%

10%

3%

13%



Op welke plaatsen in de gemeente Berkelland zou de folder beschikbaar moeten zijn?

91%

Folderrek van
huisartsenpraktijk Bibliotheek

59% 55%81% 11%
GemeentehuisApotheek Via persoonlijk

contact

www.berkellandwijzer.nl Online training
De website www.berkellandwijzer.nl is de lokale en
sociale wegwijzer van Berkelland. Weet u dat hier

ook lokale informatie over dementie op staat?

Heeft u zelf al eens een online training gevolgd via
www.samendementievriendelijk.nl/berkelland? 

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

Ja

Nee

Ja

Nee

25%

75%

8%

92%

Wat vindt u van de folder?

Duidelijkheid van de informatie

Leesbaarheid

Hoeveelheid informatie

Inhoud van de onderwerpen

Opmaak/ vormgeving

% (zeer) goed / % (zeer) slecht

71% / 0%

57% / 9%

55% / 2%

62% / 2%

45% / 9%

Hoe kan de leesbaarheid van de folder verbeterd
worden?

1. Groter lettertype (66%)

2. Zwarte tekst i.p.v. grijs (62%)

3. Eenvoudiger taalgebruik (24%)

"Na de zomervakantie vond een overleg plaats samen met de deelnemers van de Projectgroep Dementie in de gemeente
Berkelland, over hoe we een vervolg kunnen geven aan de resultaten van dit onderzoek. U leest hier dit najaar meer over
in BerkelBericht."

Tine Bouwman, Projectleider Dementie, Gemeente Berkelland


