
 

     

 

UITNODIGING mini-symposium 
Dementie bij mensen met een migratie achtergrond 

 

Gemeente Hoorn is op 21 september j.l. uitgeroepen tot dementievriendelijke gemeente. Als 
een van de eerste gemeenten besteedt Hoorn aandacht aan dementie. De komende jaren 
stijgt het aantal mensen met dementie snel. Het aantal mensen met een migratie achtergrond 
met dementie stijgt twee tot drie maal zo snel als het aantal autochtonen met dementie. 
Heeft/krijgt u in uw werk als zorg- of welzijnsprofessional te maken met dementie bij 
migranten? Graag nodigen wij u uit voor het mini-symposium dat Pharos op verzoek van 
Alzheimer Nederland organiseert samen met Geriant en gemeente Hoorn op: 
 

donderdag 23 november 2017 van 17:30u-19:30u  
 
Programma 
17:00u  Inloop met lichte maaltijd 
17:30u  Opening door Wethouder Theo van Eijk (gemeente Hoorn) 
17:40u  SignaLeren* (zie ook http://www.huisarts-migrant.nl/dementie-2/) door 

Jennifer van den Broeke (Pharos)  
17:50u  CCD-screening door Jos van Campen, geriater (MC Slotervaart) 
18:05u  Project voorlichting dementie aan mensen met migratie achtergrond door 

Addy de Mooij (Geriant) 
18:25u   - korte pauze - 
18:35u  Interactieve presentatie cultuur sensitieve communicatie door Jennifer van 

den Broeke (Pharos) en Filiz Soylas  
19:20u  Dementiezorg voor Elkaar door Kiyomid van der Veer, vragenmakelaar (Vilans) 
19:30u  Afsluiting door Selami Yuksel, beleidsambtenaar (gemeente Hoorn) 
tot 20:00u  Gelegenheid tot netwerken en informatiemarkt 
 
locatie MFA De Kreek, Meetketting 1-3 Zwaag 
 
Heeft u inhoudelijke vragen? Dan kunt u Jennifer van den Broeke mailen:j.broeke@pharos.nl 
 
Aanmelden**? Mailt u met Sandra Hundersmarck: s.hundersmarck@pharos.nl 
 
*Nienke van Wezel, gerontoloog, en Gözde Duran van Alzheimer Nederland hebben de toolkit ‘SignaLeren’ 
ontwikkeld, die gebruikt kan worden bij vroegsignalering van dementie door zorgverleners en mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. 'SignaLeren', een online test met filmpjes en vragen in het Turks, Marokkaans-
Arabisch, Berbers en Nederlands over de meest voorkomende signalen van dementie, is geschikt om een 
gesprek over dementie te beginnen.  
** Het mini-symposium is gratis. Uw aanmelding is echter niet vrijblijvend, omdat er een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar is. Afmelden kan tot 20 november of u kunt een vervanger in uw plaats laten gaan. 
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