
 
 

Mantelzorgwoningen, ook bij dementie 
 

Een mantelzorgwoning is een compleet huis, dat 
tijdelijk (voor zoveel jaar als nodig is) wordt 
neergezet in de tuin van een bestaande woning.  
In Nederland staan op dit moment diverse 
mantelzorgwoningen, waarin mensen met 
dementie wonen.  
Al deze mantelzorgwoningen staan in de tuin bij 
het huis van een dochter en haar gezin. De 

persoon met dementie woont hierdoor in een eigen, speciale woning, naast familieleden.   
 
Voor mensen met dementie en hun familieleden is de mantelzorgwoning een mooie 
oplossing, want: 

 Er is sprake van privacy, beide huishoudens hebben een eigen woning. Dit is echt 
wat anders dan ‘inwonen’. Zeker bij dementie is dit belangrijk.  

 Er is vrijwel altijd sprake van een combinatie van mantelzorg en professionele 
zorg. Doordat de mantelzorger zo dichtbij woont is er sprake van optimale 
afstemming tussen familie onderling, en tussen familie en professionals.   

 De mantelzorgwoning bevat zo nodig vele voorzieningen die handig zijn voor 
mensen met dementie.  

 Mantelzorgende familieleden ervaren een verminderde belasting ten opzichte van 
de situatie vóór de komst van de mantelzorgwoning. Verminderde reis- en 
regeltijd is hierbij een veel gehoord voordeel.   

 Mantelzorgers hebben meer gemoedsrust, omdat zij altijd weten hoe het met 
betrokken persoon met dementie gaat. 

 Voor de persoon met dementie is de locatie waar de mantelzorgwoning staat vaak 
vertrouwd.  

 Doordat oma/opa dichtbij woont, komen kleinkinderen ook regelmatig even langs. 
Dit wordt zowel door de persoon met dementie als de kinderen als prettig ervaren.  

 
Het voornaamste argument waarom betrokken families  voor deze oplossing hebben 
gekozen, is de weerstand tegen opname in een verpleeg- of verzorgingshuis en de vaak 
daarmee gepaard gaande ‘hospitalisatie’. Zeker nu de komende jaren veel 
verzorgingshuizen worden gesloten is de mantelzorgwoning een goed alternatief.  
 
Door ontwikkelingen in wet- en regelgeving (o.a. eigen bijdrage regelingen) wordt 
plaatsing van mantelzorgwoningen financieel steeds aantrekkelijker. Ook is het plaatsen 
van mantelzorgwoningen sinds 1 november 2014 in de regel vergunningvrij.  
  
Bij PasAan is veel kennis en ervaring met dementie 
aanwezig. Zo is één van de directeuren van PasAan, 
Ruud Dirkse, auteur van meerdere populaire 
dementieboeken. Dankzij deze kennis is de 
mantelzorgwoning van PasAan op slimme wijze 
voorbereid op bewoners met dementie.  
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