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1. Voorstelrondje naam, functie en organisatie

2. Diagnose dementie en migranten: informatie en goede voorbeelden

3. Interview: Perspectief van de casemanager bij het diagnosticeren van dementie onder mensen met een 

migratieachtergrond 

4. Uitwisseling: vragen aan elkaar 

Programma – Wat gaan we doen? 
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• Gekleurde vergrijzing: in 2030 

in de grote steden 1 op de 3 ouderen (65+ ers) 

migratieachtergrond 

(El Fakiri & Bouwman-Noteboom, 2015

nationaal compas, 2012)

• Dementie komt 3 tot 4 maal vaker voor (Parlevliet, 2016, CCDscreening)

• Grote onderdiagnose (Uysal-Bozkir, 2016) 

• Sterke mantelzorgoverbelasting (factsheet Pharos)

Oudere migranten met dementie en hun mantelzorgers
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•Signaleringsfase
•Een goede diagnose begint met kennis en bewustwording over 

en weer
• Laaggeletterdheid /Lage gezondheidsvaardigheden, kennis van 

de ziekte en het ziekteproces
•Culturele aspecten
•Screeningsinstrumenten
•Materialen om bewustwording en signalering te vergroten

Aandachtspunten bij de diagnose



Gezondheidsvaardigheden zijn de 
vaardigheden van individuen om 
informatie over gezondheid te 
verkrijgen, te begrijpen, en te 
gebruiken bij het nemen van 
beslissingen over hun gezondheid. 

Beperkte 
gezondheidsvaardigheden

DEFINITIE



‘Nederlandse communicatie’

Autonomie
• Eerst alles bespreken met de patiënt; dan eventueel met 

familie
• Niet over de patiënt spreken zonder zijn/haar 

toestemming
• Alles duidelijk en eerlijk vertellen
• Praten over diagnose en naderende sterven
• De patiënt besluit – niet de familie

• In niet – westerse samenlevingen kan het 
andersom werken. 
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Nederland België Italië

Altijd diagnose vertellen 98%

Altijd zeggen als ongeneeslijk 92%

(bron: Voorhees 2009)

Hoe doen onze buren dat eigenlijk?
Praten over kanker 
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•CCD Cross -Culturele Dementiescreening
https://www.nvkg.nl/publiek/multicultureelanderstalige-ouderen

•RUDAS
https://www.dementia.org.au/resources/rowland-universal-dementia-assessment-scale-rudas

https://www.trimbos.nl/kennis/ouderenpsychiatrie-nkop/meetinstrumenten-ouderenpsychiatrie

Screeninginstrumenten 
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• Via https://www.pharos.nl/kennisbank/heeft-yasmina-dementie-of-niet/

Beeldverhaal ontwikkeld door Erasmus MC

https://www.pharos.nl/kennisbank/heeft-yasmina-dementie-of-niet/
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•Wachtkamervoorlichting

• Filmpjes over dementie voor in de wachtkamer, met toelichtende teksten 

in het Nederlands, Marokkaans, Arabisch, Turks en Engels

•Podcast

• Deze podcast geeft handvatten waarmee je nog beter kunt zorgen voor 

oudere, niet-westerse migranten met dementie en hun mantelzorgers

•Casus

• Casussen uit achterstandswijken ter ondersteuning van huisartsen 

•Checklist

• Gesprekslijst ‘Zorgen doe je samen’; vragen om in gesprek te gaan met 

mantelzorgers van oudere migranten met dementie

Goede voorbeelden

https://www.pharos.nl/kennisbank/wachtkameranimaties-over-dementie/
https://www.pharos.nl/nieuws/saziye-is-vergeetachtig-hoe-kun-jij-helpen-podcast-over-dementiezorg/
http://casussen-uit-achterstandswijken.nl/
https://www.pharos.nl/kennisbank/gesprekslijst-zorgen-doe-je-samen/
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• Kijk voor meer informatie op onderstaande sites:

• Dementiezorg voor Elkaar

• Zorg voor Beter

• Alzheimer Nederland

• Pharos

• Movisie

• https://www.huisarts-migrant.nl/inhoud/uploads/2016/07/Zorgpad-migranten-met-dementie.pdf

Roshnie Kolste, r.kolste@pharos.nl
Brian Sinnema, b.sinnema@hwwzorg.nl

Meer weten?

https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/diagnose-dementie/
https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/persoonsgerichte-zorg/migranten
https://www.alzheimer-nederland.nl/
https://www.pharos.nl/thema/gezond-ouder/
https://www.movisie.nl/
https://www.huisarts-migrant.nl/inhoud/uploads/2016/07/Zorgpad-migranten-met-dementie.pdf
mailto:r.kolste@pharos.nl

