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•Als je niet praat, zet dan mute aan
•Om het dynamisch te houden, mag je op 
elkaar reageren
•Kom je er niet tussen? Steek je hand op of 
reageer dan in de chat!

Spelregels online 



• Check in, welkom en toelichting programma (2 min)

• Voorstellen (5 min) 

• Roshnie Kolste: Dementie en  Migranten (5 min)

• Ellen Pals: Haags Ontmoeten - ontmoetingscentra & migranten (15 min, inclusief 
vragen)

• Adfa Horreh: rol van religie als onderdeel van zingeving (15 min inclusief vragen)

Napraten, discussie en afronding

Wat gaan we doen?



Het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen.

Missie

Even voorstellen: 
Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Uitgangspunt
Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen in Nederland.



Wat is er nodig;  Kwaliteit en (dementie)zorg voor iedereen
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• Gekleurde vergrijzing

• Prevalentie dementie onder migranten (ouderen)

• Vroegsignalering en onderdiagnose

• Kennislancune: twee kanten op

• Overbelasting mantelzorgers

• Wat zijn de wensen van ouderen met dementie met een migratieachtergrond? (mismatch 
vraag en aanbod)

Dementie en migranten
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Organiseren zorg algemeen
• Op de pagina ‘Culturele verschillen bij dementie’ van Zorg voor Beter vind je informatie, 

hulpmiddelen tips.
• Met deze wachtkamervideo’s in vier verschillende talen kun je mensen met een 

migratieachtergrond en hun naasten kennis laten maken met dementie en de gevolgen 
hiervan.

• De Pharos-training ‘Zorgen doe je samen’ helpt je met een goede communicatie en 
samenwerking met mensen met een migratieachtergrond en hun mantelzorgers. Bekijk ook 
eens de gratis gesprekslijst ‘Zorgen doe je samen’ .

• De factsheet ‘Informele hulp bij dementie’ van het Kennisplatform Integratie &Samenleving 
geeft informatie over mantelzorgers en vrijwillige inzet bij mensen met een 
migratieachtergrond.

• Ben je benieuwd naar hoe cultuursensitief jouw organisatie is? Doe dan de test van 
Onderhuids. De test laat zien welke woorden je het makkelijkst koppelt aan mensen met 
een bepaalde huidskleur of afkomst. Dit biedt een mooie basis om met elkaar het gesprek 
aan te gaan over mogelijke vooroordelen.

Leven met dementie: kennisdossier 

https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/persoonsgerichte-zorg/migranten
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/wachtkamervideo-dementie-migranten
https://www.pharos.nl/training/zorgen-doe-je-samen-communicatie-met-migranten-met-dementie-en-hun-mantelzorgers/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Pharos-Zorgen-doe-je-samen-DEF.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/diversiteit-bij-informele-hulp-bij-dementie.pdf
https://www.onderhuids.nl/test-jezelf/
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• Persoonsgerichte zorg
• Migrantenouderen met dementie stellen niet altijd (de juiste) zorgvraag. Daarom is het 

belangrijk dat je een zorgvraag ook bij deze groep leert te herkennen. De infosheet 
‘Vraaggericht werken met oudere migranten met dementie en hun mantelzorgers’ van 
Pharos vertelt hoe je dit kunt doen.

• Palliatieve zorg
Op deze website van Pharos vind je inspiratie over hoe je in gesprek kunt gaan over de 
laatste fase met mensen met een migratieachtergrond.

• Verpleeghuiszorg
• Het artikel ‘Cultuursensitieve zorg: Iedereen wil gehoord worden’ van Waardigheid en trots 

gaat over cultuursensitieve zorg in het verpleeghuis.

Leven met dementie: kennisdossier 

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/10/Vraaggericht_werken_met_oudere_migranten_met_dementie_en_hun_mantelzorgers_Pharos_infosheet-3.pdf
http://pharos.creapolis.com/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/cultuursensitieve-zorg-iedereen-wil-gehoord-worden/
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Zorg Voor Beter
https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/persoonsgerichte-zorg/migranten

Dementie Zorg Voor Elkaar
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/themas/client-mantelzorger/omgaan-met-verschillen-
diversiteit/

Pharos
https://www.pharos.nl/thema/gezond-ouder/

Kijk voor meer informatie op:

https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/persoonsgerichte-zorg/migranten
https://www.zorgvoorbeter.nl/dementie/persoonsgerichte-zorg/migranten
https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/themas/client-mantelzorger/omgaan-met-verschillen-diversiteit/
https://www.pharos.nl/thema/gezond-ouder/


WWW.HAAGSONTMOETEN.NL



Haags Ontmoeten

• Voorziening voor ouderen die te maken hebben met 
regieverlies en hun mantelzorgers 

• Gericht op groepsactiviteiten, met individuele invulling

• Maar ook eenmalige individuele ondersteuning kan onderdeel 
zijn

• Vormgegeven met zorgpartners, vrijwilligersorganisaties, en 
welzijn 

• Nieuwe doelgroepen bijv. ook mensen met psychiatrische 
problematiek



Uitgangspunten vervolg

• Dicht bij ouderen in de wijk, 

• Vertrouwde en veilige plek, 

• Informatie en ondersteuning voor mantelzorger. 



Uitgangspunten / kenmerken Haags 
Ontmoeten

• Vrij toegankelijk

• Voor kwetsbare ouderen met toenemend regieverlies en hun 
mantelzorgers

• Wijkvoorziening; 

- per stadsdeel georganiseerd; 

- maar waar stedelijk aanbod nodig is omdat de doelgroep   

hierom vraagt, wordt dit georganiseerd

• Afbakening, helder aanbod

- het is duidelijk wat men in de centra kan doen en verwachten

geen maatwerkvoorziening, geen ouderensociëteit 

www.haagsontmoeten.nl

http://www.haagsontmoeten.nl/


Uitgangspunten / kenmerken Haags 
Ontmoeten (Vervolg)

• Eigenaarschap 

- doelgroep bepaalt wat er gebeurt; gebaseerd op hun 

behoeften

• Professionals en vrijwilligers 

- er wordt veel met vrijwilligers en stagiaires gedaan; 

maar professional is altijd in de buurt

• Dementievriendelijke wijk 

- centra zijn /worden spil in de dementievriendelijke wijk, in een   
seniorvriendelijke stad



Ouderen met migratieachtergrond

• Locaties met zorg en Haags Ontmoeten

Expertise wordt uitgewisseld

Vertrouwen onder bezoekers

Voorlichting ook onderling

• Locaties Haags Ontmoeten binnen Welzijn

Begeleiding door vertrouwd gezicht, herkenbaar vanwege zelfde 
achtergrond

Eigen regie, vragen goed geformuleerd

Zoeken samen naar verbinding thuiswonende ouderen en 
ondersteuning



Aard van de activiteiten

Ontmoeting

- Elkaar zien, ondersteunen. Verhaal horen en daar zelf 
verder mee komen 

Scholing, informatie, instructie, training voor deelnemers 
- ouderen en mantelzorgers opdat ze langer zelfstandig 
kunnen blijven en de zorg langer vol kunnen houden

Ondersteuning bij zingeving en structuurgeven aan de dag
- aanleren in groep; ook thuis in praktijk brengen

Activiteiten 
- gericht op levensplezier en zelfredzaamheid



Rol zorg en welzijn

• Verbinder tussen partijen in de wijk (programma coordinatoren)

• Toeleider (ouderenconsulenten, clientondersteuners)

• Begeleider vrijwilligers en stagiaires zelfstandige groepen 
(ouderenconsulenten)

• Signalering achteruitgang deelnemers zelfstandige groepen 
(ouderenconsulenten)

• Aanbieden van activiteiten (sociaal werker in dienst van een 
zorgorganisatie of kringloop)



WWW.HAAGSONTMOETEN.NL



Religie en 
dementie
ADFA HORREH 

GEESTELIJK VERZORGER EN RELIGIEWETENSCHAPPER

A.HORREH@PHAROS.NL



Inhoud

Bronnen uit de Islam

 Lessen uit de koran

Behandeling van dementie in de Islam

Casus uit de praktijk



Bronnen uit de islam

Leiding en helend

Koran vers: “..En onder jullie zijn er die (op jonge leeftijd) van het 
leven worden ontnomen en onder jullie zijn er die een heel hoge leeftijd 
bereiken, totdat dementie optreed nadat hij kennis heeft gehad. En jullie 
zien de aarde levenloos, maar zodra Wij er water op doen neerdalen 
beweegt zij zich en zwelt op en brengt allerlei schitterende plantensoorten 
voort.” (22:5).

Moeilijke situaties: troost en steun



Lessen uit de Koran

Natuurlijk gevolg ouderdom

Liefdevolle behandeling - Respectvol

Geduld

Beloning voor de mantelzorger

Zorgprofessionals: gesprek zingeving



Behandeling dementie & islam

Behandeling - traditioneel

Mensenleven waardevol

Welzijn bevorderen 

Islamitische wet- en regelgeving



Casus uit de praktijk

Luisterlijn moslims

Mantelzorg moeder

Kanaal tevredenheid van Allah (God)

Religie en dementie



Vragen? ☺


