
Consult Silham bij de huisarts

Silham is 46 jaar. Je kent haar want zij is ook patiënte in jouw praktijk. Zij 

is geboren in Marokko en kwam op haar 8e naar Nederland. Ze is in Marokko 

niet naar school geweest. Ze heeft twee broers en twee zussen die ook in 

Amsterdam wonen. Zij komt nu met haar moeder. Haar moeder is 80 jaar, 

heeft diabetes, hoge bloeddruk en al vijf jaar dementie. Onlangs heeft 

moeder een grote operatie ondergaan, waarvoor ze onder narcose moest. 

Na de operatie is moeder in het ziekenhuis erg in de war geweest en lijkt 

de dementie sneller te gaan. Moeder woont met haar echtgenoot. Ze heeft 

één dag in de week thuiszorg, ze heeft nog geen casemanager. Silham komt 

nu bij je en zou graag hulp willen bij het wassen van moeder. Ze merkt op 

dat moeder niet door een man gewassen wil worden. Zij vertelt ook dat ze 

de zorg voor haar moeder erg zwaar vindt. Veel van de zorg voor moeder 

komt op haar schouders. Haar broers en zuster komen zelden. 



Afspraak mw. Hassan en zoon bij POH-ouderen

Mw Hassan is samen met haar zoon naar het POH spreekuur gekomen. Mw

Hassan is 75 jaar en is geboren op het platte land van Turkije. Haar 

echtgenoot is overleden in 2010.  Ze is slecht ter been want heeft ernstige 

artrose van haar knieën. Ook heeft ze diabetes.  In 2014 is de diagnose 

dementie gesteld. Zij woont nu bij haar zoon en zijn familie die bestaat 

uit zijn echtgenote en drie kinderen. De zoon vertelt dat het ‘t laatste 

jaar slechter gaat met moeder, ze kan bijvoorbeeld geen Nederlands meer 

spreken, ze kan niet meer telefoneren. Ook is het lopen slechter 

geworden, ze komt eigenlijk de bovenste etage van het huis van haar zoon 

niet meer af.  Er is geen professionele hulp. De zoon van Mw Hassan 

vertelt dat hij en zijn vrouw erg zwaar belast zijn. Hij wil weten of de 

POH kan helpen bij het vinden van een ander huis waarbij zijn moeder 

makkelijker naar buiten kan.



Consult dochter van meneer Mask bij huisarts

Consult met de dochter van meneer Mask, hij is geboren in Marokko, hij is 

70 jaar. In het verleden is bij hem epilepsie gediagnosticeerd. Hij zou 

hiervoor medicijnen moeten gebruiken. Het is onduidelijk of hij ze neemt. 

Nu komt hij met zijn dochter. De dochter tolkt. Het is lastig om het 

gesprek te voeren met de dochter omdat zij matig Nederlands spreekt. Ze 

vertelt dat vader altijd al agressief is geweest. Hij heeft dagelijks ruzie 

met zijn echtgenote. Vader wil eigenlijk verhuizen. Hij woonde tijdelijk in 

een verzorgingshuis maar dat beviel niet. Ook woonde hij tijdelijk bij zijn 

zoon. Overdag gaat hij naar de Moskee, ‘s avonds is hij thuis. Het 

geheugen van vader is slechter geworden, ook is hij laatst een keer 

onderweg naar de Moskee verdwaald. 


