
Door mensen met dementie en hun naasten volgens de Sociale 
Benadering Dementie (SBD) te ondersteunen in de Social Trials, zien 
we over de afgelopen twee jaar positieve invloed op kwaliteit van leven, 
maatschappelijke vraagstukken en zorgkosten.  

Op dit moment ondersteunen we in de Social Trials ~140 mensen met dementie (deelnemers) volgens de 
SBD. De eerste tussentijdse resultaten van de Social Trials (nov 2020) waren veelbelovend. Een update van 
deze resultaten laat zien dat deze positieve trend zich voortzet. 

1. Positieve impact op kwaliteit van leven1: we zien dat de ondersteuning volgens de SBD-visie
leidt tot een verbetering van kwaliteit van leven bij de deelnemers en naasten. Zingeving keert terug en de
deelnemers kunnen beter omgaan met verandering en voelen zich meer geïncludeerd in hun omgeving.

2. Positieve impact op maatschappelijke vraagstukken: mensen zonder zorg- of
welzijnsachtergrond zijn goed in staat om deelnemers te ondersteunen en positief bij te dragen aan
de kwaliteit van de ondersteuning. Daarnaast helpen studenten, vrijwilligers en statushouders met de
ondersteuning om de druk op de arbeidsmarkt te verlagen. Momenteel werken we eraan om het effect op de
arbeidsmarkt verder te kwantificeren.

3. Positieve impact op zorgkosten (x€100.000): doordat mensen prettiger langer thuis blijven
wonen verlagen we de zorgkosten tot nu toe met ~€840.000. Dit effect wordt voornamelijk gedreven door
uitstel van verpleeghuisopname in de Wlz (gem. uitstel >8 maanden).2,3

1  Meting over Social Trials Amstelveen, Amsterdam & Den Bosch over de deelnemers in ondersteuning langer dan 12 maanden 
per 1 maart 2021. Perspectief vanuit deelnemer en teamlid. 2O.b.v. 56 inanciële analyses t/m maart 2021 vanuit de regio’s 
Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch, Amstelveen en Rotterdam. 3 SBD heeft twee effecten op de Zvw en Wmo – door langer thuis 
wonen een toename in zorggebruik en door substitutie een afname in zorggebruik. Deze twee effecten worden in de komende 
tijd van elkaar geïsoleerd in de verdiepende financiële analyses.
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