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“Nu een grote groep
migranten vergrijst,
neemt ook het aantal
migrantenouderen met
dementie snel toe.”
Pharos, 2020
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1
Aanleiding voor
deze handvatten

Steeds meer professionals van zorg- en welzijnsorganisaties
en dementienetwerken willen meer aandacht besteden aan
migrantenouderen met dementie. In de praktijk blijkt dat echter vaak
weerbarstig. Betrokken partners weten vaak niet goed waar mee
te beginnen, de juiste randvoorwaarden ervoor te creëren dan wel
duurzame inbedding te realiseren. Uit de ingezette verbetertrajecten en
bijeenkomsten met bestuurders en managers voor migrantenouderen
met dementie vanuit het programma Dementiezorg voor Elkaar (DvE)
komen drie belangrijke invalshoeken naar voren die voor elk initiatief
van belang zijn. In dit document lichten we deze toe met concrete
handvatten voor de praktijk. De volgende thema’s komen aan bod:
1. Bied meer informatie en uitleg over dementie richting migranten
2. Streef naar integrale aanpak
3. Creëer inclusiviteit in visie en beleid
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2
Maatschappelijke
relevantie
Het aantal migranten met dementie zal ruim twee keer sneller
stijgen dan het aantal autochtonen met dementie. In 2020 zijn
er naar schatting van Alzheimer Nederland 38.000 migranten
met dementie en in 2030 zijn dat er 60.000. Dementie onder
migrantenouderen vraagt om extra aandacht vanwege verschillende
aspecten:
•
•

•

•

 igranten hebben meer kans op het ontwikkelen van een hoge
M
bloeddruk, diabetes en overgewicht (risicofactoren voor dementie).
De symptomen van dementie worden (werden) bij migranten vaak
niet goed herkend in de huisartsenpraktijk. Aangezien migranten
met beginnende dementie zich vaak niet melden met klachten of
zich melden met andere klachten, wordt niet altijd naar dementie
gekeken.
Er is veel onbekendheid met de ziekte dementie onder (oudere)
migranten, waardoor symptomen toegewezen worden aan andere
oorzaken en er geen medische hulp wordt gezocht.
Er is meestal geen goede match tussen de behoeften van
migrantenouderen en het reguliere dementieaanbod als het gaat
om bijvoorbeeld dagopvang of respijtzorg.

Als samenleving dienen we hier aandacht voor te hebben. In de hierna
volgende onderdelen staat een aantal mogelijkheden beschreven
om structureel extra aandacht te geven aan migrantenouderen met
dementie.
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3
Persoonsgerichte
dementiezorg voor
iedereen
(en dus ook voor migranten)
De Zorgstandaard Dementie 2020 (p.10-12) wijst erop dat iedere persoon
met dementie zich op zijn of haar eigen manier aanpast aan de nieuwe
situatie. Voor de ene persoon is dit makkelijker dan voor de ander.
Dit is o.a. afhankelijk van persoonlijkheid, lichamelijke gezondheid,
denkbeelden, cultuur en ervaringen uit het verleden.
“Persoonsgerichte dementiezorg is afgestemd op de specifieke en
individuele belevingswereld van de persoon met dementie en zijn of
haar mantelzorger. Bij het bieden van persoonsgerichte zorg verdiep je
je in het perspectief van degene met dementie en ga je uit van zijn of
haar mogelijkheden.” (p.10)
Om persoonsgerichte zorg te bieden is aandacht hebben voor
behoeften en verlangens naar liefde, erbij horen, gehechtheid,
identiteit, bezig zijn en comfort belangrijk (zie afbeelding uit de
Zorgstandaard Dementie 2020 hiernaast). Daarnaast staat er nog een aantal
andere uitgangspunten in de Zorgstandaard Dementie die uiteraard
ook van groot belang zijn voor migrantenouderen. Bijvoorbeeld het
personaliseren van zorg en omgeving, centraal stellen van iemands
unieke persoonlijkheid, en het belang van wederzijds respect en
verbondenheid.
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LIEFDE: 		

behoefte aan liefdevolle aandacht en respect

COMFORT:

behoefte aan troost en steun

IDENTITEIT:

behoefte aan behoud van identiteit en zelfwaardering

GEHECHTHEID:

behoefte aan veiligheid en vertrouwdheid

BEZIG ZIJN:

behoefte aan participatie en iets om handen hebben

ERBIJ HOREN:

behoefte aan sociale inclusie, erbij horen

Bron: Zorgstandaard Dementie (2020)

Zolang persoonsgerichte dementiezorg voor iedereen centraal staat,
zul je als zorgverlener ook voldoen aan de wensen en behoeften van
specifieke doelgroepen zoals migrantenouderen.
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CULTUURSENSITIEVE EN CULTUURSPECIFIEKE ZORG ZIJN
ONDERDELEN VAN PERSOONSGERICHTE ZORG
Er is in de dementiezorg en -ondersteuning veel aandacht
voor persoonsgerichte zorg. Zorgprofessionals dienen hierbij
voortdurend rekening te houden met de persoonlijkheid,
achtergrond, geschiedenis en wensen en behoeften van de persoon
met dementie.
Dit geldt ook voor cultuursensitieve zorg. Het is hierbij belangrijk dat
zorgprofessionals…
• … een open houding aannemen;
• … begrijpen en waarderen dat mensen in verschillende culturen
leven en verschillende achtergronden kunnen hebben;
• … in hun houding en communicatie richting cliënten laten merken
dat zij zich bewust zijn van deze mogelijke verschillen.
Naast cultuursensitieve zorg bestaat ook cultuurspecifieke zorg, die
meestal gericht is op mensen uit één land of regio. Daarin staan de
(algemene of overheersende) cultuur en religie, gebruiken, rituelen,
waarden, taal en (eet)gewoonten centraal. De aanbieders hebben
doorgaans goede kennis van de geschiedenis van een land of regio.
Het blijkt echter voor sommige gemeenten en organisaties een lastig
proces om cultuursensitieve of cultuurspecifieke zorg te kunnen
bieden. Hierdoor haken zij soms af of blijft het aanbod toch beperkt.
Het ondersteunen en helpen van migrantenouderen kan soms net wat
lastiger zijn. Hier zal dan ook wat meer tijd en aandacht voor nodig zijn
en in geïnvesteerd moeten worden. Het is belangrijk dat bestuurders en
managers dit faciliteren in de organisaties.
Hierna volgt een aantal voorbeelden van zorgorganisaties die
verschillende manieren hebben gevonden om cultuursensitieve of
cultuurspecifieke zorg te kunnen bieden:
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‘Inclusiviteit - rekening
houden met de noden van
minderheidsgroepen - kan leiden
tot categoriaal (cultuurspecifiek)
aanbod als (uiting van) zorg op
maat’
Saloua Berdai-Chaouni
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Voorbeelden van
cultuursensitieve of
cultuurspecifieke zorg
Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom
Stichting Woonzorgcentrum Raffy is een zorgorganisatie in Breda die zich
inzet voor cultuurspecifieke zorg.
Raffy-Leystroom heeft drie locaties: Raffy is er voor de Indische en
Molukse ouderen, Lâle voor Turkse ouderen en De Leystroom voor
ouderen in drie Bredase wijken.

Leerproduct Zorghuis Sefkat - “Interculturalisatie in de zorg”
Dit leerproduct richt zich tot zorgaanbieders die zich afvragen hoe zij
moeten omgaan met de groeiende groep migranten in de ouderenzorg.
Het bevat informatie over de verschillende fasen van interculturalisatie
en een aantal concrete tools die hen kunnen helpen om een meer
interculturele zorgaanbieder te worden.

WZH woonzorgcentrum Haaglanden -TransvaaI
WZH Transvaal is een multicultureel woonzorgcentrum in de Haagse wijk
Transvaal dat onder meer kleinschalig wonen voor mensen met dementie
aanbiedt.
De woonzorgbegeleiders zijn goed bekend met de cultuur van de
bewoners en de mogelijke vragen en problemen waar migranten met
dementie tegenaan kunnen lopen.
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4
Bied meer informatie over
dementie aan migranten
Wanneer het lukt om dementie(aanbod) meer bekend te krijgen
onder migranten, zijn zij beter in staat om hulp te zoeken en in
te schakelen. Het is belangrijk dat migranten en hun naasten in
aanraking komen met toegankelijke en duidelijke informatie over
dementie en bij wie zij kunnen aankloppen voor hulp. Vervolgens
is het van belang dat de zorg- en welzijnsprofessionals bij wie
zij aankloppen in staat zijn om op een geschikte manier het
gesprek aan te gaan en verder te helpen. Hieronder beschrijven we
verschillende uitgangspunten die een belangrijke rol kunnen spelen
bij het bereiken van en aansluiten bij behoeften en wensen van
migrantenouderen met dementie.

1

Bewustwording bij migranten en
naasten over dementie

Ten eerste is het belangrijk dat migranten zich meer bewust worden
over dementie en de mogelijke gevolgen ervan. Tot nu toe is het voor
veel migranten nog een onbekende ziekte of iets waarvoor zij zich
mogelijk schamen. Wanneer migranten beter geïnformeerd zijn en de
signalen eerder herkennen is het makkelijker de juiste hulp en zorg te
zoeken. Ditzelfde geldt voor hun naasten. Wanneer iemand zich zorgen
maakt over het eigen geheugen of dat van een naaste kan het een
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eerste stap zijn om een zelftest aan te bieden, bijvoorbeeld met de tool
SignaLeren van Alzheimer Nederland die beschikbaar is in het Turks,
Arabisch, Berber en Nederlands (voorbeeld 1). Met een zelftest kan geen
diagnose worden gesteld, maar het kan wel helpen om naar de huisarts
te gaan. Zo komen de zorgverleners eerder in gesprek migranten en
hun naasten over dementie.

2

Toegankelijk en begrijpelijk
informatiemateriaal

Informatie over dementie en bijkomend zorg- en welzijnsaanbod
bereikt migranten vaak slecht. Het is belangrijk dat er toegankelijk en
begrijpelijk informatiemateriaal wordt ontwikkeld welke op verschillende
manieren bij migranten terecht kan komen. Een voorbeeld is de
wachtkameranimaties over dementie (voorbeeld 2). Bij het begrijpelijk
maken van informatiemateriaal kan het nuttig zijn om gebruik te maken
van zogenaamde ‘taalambassadeurs’ die kunnen beoordelen of het
juiste taalniveau en de juiste terminologie wordt gebruikt.
Daarnaast geven zorgprofessionals zelf ook regelmatig aan dat
zij niet altijd goed in gesprek kunnen gaan met migranten. Ze
hebben behoefte aan meer toegankelijke informatie over hoe zij
kunnen omgaan met migranten met dementie. Bestuurders en
managers van zorgorganisaties kunnen hun medewerkers hierin
ondersteunen, bijvoorbeeld door ze een training te laten volgen over
communicatie met migranten met dementie (voorbeeld 3). Dergelijke
trainingen kunnen eraan bijdragen dat zorgprofessionals over meer
handelingsbekwaamheid, inzicht en zelfvertrouwen beschikken
wanneer zij te maken krijgen met migranten met dementie.
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3

Bereiken van het netwerk van
migranten met dementie

Naast de migranten met dementie zelf is het ook belangrijk om in
gesprek te gaan met hun netwerk. Mantelzorgers en vrijwilligers hebben
een belangrijke rol gekregen in de participatiemaatschappij en daarom
zijn ze nauw betrokken bij de zorg voor hun naaste. Mantelzorgers
van migranten hebben vaak een spilfunctie en kunnen een brug
vormen bij cultuursensitieve zorg (bijvoorbeeld door te vertalen).
Zorgprofessionals en mantelzorgers kunnen veel van elkaar leren.
Daarnaast kan het erg nuttig zijn om mensen uit de doelgroepen op te
leiden tot sleutelpersoon (voorbeeld 4) of bruggenbouwer (voorbeeld 5). De
sleutelpersonen zijn voorlichter, bemiddelaar, adviseur en verkenner
voor migranten met (kans op) dementie en hun mantelzorgers. En
zijn dit ook voor gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. De
sleutelpersoon heeft daarmee een brugfunctie.

4

Ga als zorgprofessional met
migranten in gesprek!

Migranten met dementie en hun mantelzorgers weten zelf het beste
wat hun behoeften en wensen zijn. Pas als duidelijk is geworden waar
iemand behoefte aan heeft en wat diegene wenst kunnen er stappen
worden gezet om het aanbod daar beter op aan te laten sluiten. Door
met elkaar in gesprek te gaan worden zowel voor de cliënt als voor de
zorgprofessional de verwachtingen over en weer duidelijker (voorbeeld 6).
Verder kunnen zorgprofessionals ook worden ondersteund in het
beter leren herkennen van de zorgvraag van migrantenouderen met
dementie. Pharos heeft hier een infosheet voor ontwikkeld (voorbeeld 7).
Zorg er als bestuurder/manager voor dat de hulpverleners in jouw
organisatie de juiste handvatten hebben om in gesprek te gaan met
migranten.
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Voorbeelden
van informatieverstrekking
SignaLeren

Wachtkameranimaties
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migranten met dementie en hun mantelzorgers.

Training ‘Sleutelpersonen Dementie’
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Infosheet ‘Vraaggericht werken met oudere migranten
met dementie en hun mantelzorgers’

Pharos kan voor gemeenten of zorg- en welzijnsorganisaties de training

Het is belangrijk dat zorgprofessionals een zorgvraag ook bij de groep

Sleutelpersonen Dementie organiseren. De training leidt mensen uit

migrantenouderen met dementie leren herkennen. In deze infosheet

verschillende migranten-gemeenschappen op tot sleutelpersoon.

wordt verteld hoe zij dit kunnen doen.
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5
Streef naar
integrale aanpak
Het is voor migranten niet altijd makkelijk om erachter te komen
waar zij terecht kunnen met dementiesymptomen of vragen
over dementie. Ook zorg- en welzijnsprofessionals zijn niet altijd
voldoende op de hoogte van verwijsmogelijkheden. Wanneer
zorg- en welzijnsorganisaties goed met elkaar samenwerken en van
elkaar weten wat zij te bieden hebben wordt het makkelijker om
migranten te helpen op de juiste plek terecht te komen. Ze kunnen
met elkaar de hiaten in het aanbod formuleren en agenderen. In
co-creatie met migranten (of hun vertegenwoordigers) kunnen
organisaties het aanbod toegankelijker en meer op maat maken.
Dergelijke samenwerkingsverbanden kunnen dus de effectiviteit en
de kwaliteit van het dementieaanbod vergroten. Het is daarbij wel
belangrijk dat het een structureel karakter heeft en dat de betrokken
organisaties bereid zijn hun tijd en energie erin te steken.

1

Samenwerkingen tussen zorgorganisaties,
welzijnsorganisaties en huisartsenpraktijken

Als zorg- en welzijnsorganisaties integraal samenwerken kunnen zij
elkaar versterken en de meest optimale ondersteuning bieden voor
de cliënt. In het geval van de migrantengroep speelt de huisarts vaak
een belangrijke verbindende rol. Migranten lijken relatief makkelijk aan
te kloppen bij hun huisarts omdat zij daar veel vertrouwen in hebben.
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Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen in het verwijzen van
mensen naar de juiste plek voor zorg en ondersteuning. Het is daarom
van belang dat huisartsen (en natuurlijk ook andere relevante zorg/
hulpverleners) op de hoogte zijn van het actuele dementieaanbod voor
migranten in de regio. Huisartsen kunnen met het zorgpad migranten
met dementie (voorbeeld 8) de specifieke mogelijkheden voor diagnostiek,
behandeling en zorg voor migrantenouderen in kaart brengen. Dit
zorgpad is geschreven voor huisartsen omdat zij de spil vormen in
zowel preventie, diagnostiek als zorg voor deze groep. Hierin wordt ook
beschreven hoe je een carrouselbijeenkomst organiseert (voorbeeld 9).
Een carrouselbijeenkomst kan een interessante eerste stap zijn om de
verschillende organisaties en professionals in de wijk/regio bij elkaar
te brengen. Op deze manier kunnen zij elkaar én elkaars aanbod leren
kennen en komen zij te weten welke kennis en expertise iedereen is
huis heeft. Het uiteindelijke doel is om te kijken hoe zij samen de juiste
zorg op de juiste plek kunnen leveren voor migrantenouderen.

2

Samenwerkingen tussen zorgorganisaties,
welzijnsorganisaties en huisartsenpraktijken

De ervaring is dat integrale samenwerking zich vaak uit in de vorm van
een zorgnetwerk. Het is in zulke netwerken belangrijk dat er iemand
is die de kar trekt, met name in de beginfase. Dit kan bijvoorbeeld een
netwerkcoördinator of een casemanager dementie zijn. Het is echter
wel van belang dat andere netwerkleden voldoende aangehaakt zijn en
zelf ook bepaalde zaken oppakken. Zie voor meer informatie hierover:
DvE kennisproduct Hoe bouw je aan je netwerk?
Bestuurders/managers/professionals van zorg- en welzijnsorganisaties
en gemeenten kunnen tijdens een mini-symposium in twee uur tijd met
experts het gesprek voeren over dementie bij migranten en het lokale
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dementieaanbod. Zo krijgen zij zicht op wie zich inzetten voor oudere
migranten met dementie en hun mantelzorgers (voorbeeld 10). Door
samen te komen wordt er een prettige basis gevormd om met elkaar
het lokaal integraal werken door te ontwikkelen. Een laagdrempelige
startbijeenkomst zoals het mini-symposium kan een handige manier
zijn om het enthousiasme van de betrokkenen aan te wakkeren.

Voorbeelden van
integrale aanpak
Zorgpad Migranten met Dementie
Huisartsen kunnen gebruik maken van het Zorgpad Migranten met
Dementie om de specifieke mogelijkheden voor diagnostiek, behandeling
en zorg rondom dementie voor oudere migranten in kaart te brengen.

3

Structurele bijeenkomsten in de wijk
Ken je netwerk

Het is belangrijk dat de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties plaatsvindt op wijkniveau. Een veel voorkomende manier om alle
betrokkenen met elkaar in verbinding te brengen is het organiseren van
thematische bijeenkomsten in de wijk. Hier kunnen mensen van diverse
zorg- en welzijnsorganisaties met elkaar, maar vooral met de migranten
zelf, in contact komen. Dergelijke bijeenkomsten kunnen er voor zorgen
dat het dementieaanbod in de regio meer bekendheid krijgt. Daarnaast
geven ze bestuurders/managers/professionals van zorg- en welzijnsorganisaties mogelijkheden om bekender te worden met migranten en de
problemen waar zij tegenaan lopen. Bijvoorbeeld over terughoudendheid in het zoeken van hulp en moeilijkheden die kunnen ontstaan door
taal- en cultuurverschillen. Een voorwaarde voor het succes van deze
bijeenkomsten is dat het niet eenmalig wordt georganiseerd, maar dat
het een structureel karakter krijgt.

Op de website van Dementiezorg

M
 ini-symposium
Dementie bij migranten

voor Elkaar staat beschreven hoe

In 2 uur tijd wordt het gesprek

de deelnemers van het jaarevent

gevoerd over dementie bij

van Deltaplan Dementie in 2019

migranten en het lokale

aan de slag gingen om hun

dementieaanbod om zicht te

eigen netwerk te leren kennen

krijgen op wie zich inzetten

tijdens een carrouselbijeenkomst.

voor oudere migranten en hun

Daarnaast worden materialen

mantelzorgers. Vanuit Pharos

gegeven over hoe men zelf

wordt kennis en het draaiboek

een carrouselbijeenkomst kan

geboden om samen met de

organiseren.

lokale partners een inhoudelijk
inspirerende bijeenkomst te
organiseren.

Aanbiedingsnotitie NOMB
In een notitie van het Netwerk Oudere Migranten Brabant (NOMB) staat
beschreven hoe er tussen gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties samengewerkt kan worden aan cultuursensitieve dementiezorg
(voorbeeld 11). Het NOMB legt verbindingen met gemeenten, ouderenorganisaties en maatschappelijke en zorgorganisaties in Brabant om de
maatschappelijke positie van ouderen te versterken.
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In deze korte notitie wordt ingegaan op de aanwezige kennis- en expertise die het NOMB,
het Netwerk Oudere Migranten in Brabant, in de loop van de jaren
verworven heeft, en op de verschillende ondersteuningsmogelijkheden
en daarmee meerwaarde die het aan gemeenten zorgketens en zorg- en
welzijnsorganisaties hierdoor kan bieden.
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6
Creëer inclusiviteit in
visie & beleid
Voorbeelden van inspirerende initiatieven en projecten rondom
dementiezorg voor migranten zijn zeker te vinden. Maar ze
verdwijnen vaak weer naar de achtergrond als initiatiefnemers
afhaken of er geen budget meer voor is. Om ervoor te zorgen dat
betere dementiezorg voor migranten structureel van de grond
komt is het belangrijk dat dit thema onderdeel wordt van de visie
en het beleid van zorg- en welzijnsorganisaties. Pas wanneer
bestuurders inzien dat zij een belangrijke rol spelen, hier de
verantwoordelijkheid voor nemen en voorwaarden voor hun
medewerkers creëren om migranten goed te kunnen helpen kan
men stappen zetten.

1

Bewustzijn van de urgentie

Zolang gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties weinig worden
geconfronteerd met migranten met dementie of zich niet bewust
zijn van de groeiende groep oudere migranten met een verhoogd
risico op dementie zullen zij niet snel de urgentie inzien om dit op
te pakken. Een eerste stap in het zichtbaar maken van deze urgentie
kan zijn om te kijken of hun cliëntenbestand een goede afspiegeling
is van de regio waarin zij werken. Als dit niet overeenkomt kan
dit erop wijzen dat zij bepaalde doelgroepen niet goed weten te
bereiken. Het aandeel migranten in de ouderenzorg zal de komende
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jaren hoe dan ook gaan toenemen, dus bestuurders kunnen zich
daar beter nu op gaan voorbereiden dan dat ze afwachten en
uiteindelijk niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan zodra
het voor hen wel relevant wordt. Daarnaast kan het helpen om in
de vorm van feiten en cijfers inzichtelijk te maken in welke mate
migrantenouderen gebruik maken van zorg en de Wmo binnen
de eigen regio of gemeente om een beter beeld te krijgen van
de mogelijke vraag naar dementiezorg onder oudere migranten.
Het Diversiteitskader Wijkteams van Kennisplatform Integratie
& Samenleving (KIS) is een voorbeeld van een hulpmiddel voor
wijkteams en gemeenten om op wijkniveau hun aanbod beter te
laten aansluiten bij de diversiteit van de bewoners (voorbeeld 12).

2

Structurele aandacht voor migranten
met dementie

Het is belangrijk dat aandacht voor migranten een structureel
karakter krijgt onder bestuurders en managers van zorg- en
welzijnsorganisaties. Hiervoor is bestuurlijk draagvlak en het
verankeren van aandacht voor (oudere) migranten in de visie en het
beleid van de organisatie essentieel. Vervolgens is het van belang dat
bestuurders hier ook de verantwoordelijkheid voor nemen en dat zij
toegewijd zijn om hun managers hier concreet in te ondersteunen.
Dit stelt managers in staat om voorwaarden te creëren voor hun
medewerkers om ermee aan de slag te gaan (door bijvoorbeeld de
faciliteiten of de handelingsbekwaamheid te verbeteren). Bestuurders
kunnen elkaar ook inspireren over dementiezorg voor migranten,
zoals te lezen is in het verslag over de bestuurdersbijeenkomst
Dementiezorg voor migranten in 2018 (voorbeeld 13). Tijdens deze
bijeenkomst lieten bestuurders zich inspireren door twee collegabestuurders die al jaren dementiezorg aan migranten bieden.
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Woonzorgcentra in België die zich inzetten voor het uitvoeren van
beleid om meer cultuursensitief te werken noemden drie redenen voor
deze ambitie (voorbeeld 14):
•

•

•

3

sneller worden opgepakt. Het is daarbij wel van belang dat alle lagen
van de organisatie meer divers worden. Ook hier kan het nodig zijn om
samenwerking met het integrale zorgnetwerk op te zoeken om van
elkaar te leren.

 udere migranten vormen een groeiend bestand potentiële
O
zorggebruikers, waardoor de centra een cliëntenbestand willen
dat representatief is voor de demografie van de wijk en daarmee
toekomstgericht zijn.
Naast economische motivatie noemden trekkers uit de centra ook
eigen normen en waarden om na te willen streven dat ‘iedereen
gehoord en gezien mag worden’.
Investeren in cultuursensitieve zorg wordt gezien als innovatief
en creatief werken, inspelend op de veranderende wensen
en behoeften in de samenleving, en daarmee trendsetter en
toonaangevend zijn.

Stel korte- en langetermijndoelen

Om ervoor te zorgen dat de aandacht voor migranten met dementie
inderdaad structureel wordt is het behulpzaam om concrete doelen
te formuleren; zowel op de korte als de lange termijn. Dit maakt
de te zetten stappen zichtbaar en biedt houvast. Voorbeelden van
kortetermijndoelen zijn kennismaken met oudere migranten in een
buurthuis of moskee, het organiseren van een bezoek van een groep
migrantenouderen aan de eigen zorgorganisatie of het organiseren van
een cultuurspecifieke activiteit. Deze doelen zijn eenvoudig en snel te
realiseren. Ze vormen een goed begin voor verdere verkenning om de
eigen organisatie meer cultureel divers te maken op de lange termijn.
Als migranten sterker vertegenwoordigd zijn in de organisatie zullen
signalen van problemen waar migranten specifiek tegenaan lopen
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Voorbeelden van
inclusiviteit in visie
& beleid
12

Colofon

Diversiteitskader Wijkteams

Het diversiteitskader van het Kennisplatform Integratie & Samenleving
(KIS) is een totaalpakket voor wijkteams en gemeenten om het aanbod van
wijkteams optimaal te laten aansluiten bij de diversiteit aan bewoners in
de wijken. Dit document is een hulpmiddel om afhankelijk van de lokale
situatie en ambities een eigen groeimodel op te stellen.

V
 erslag van bijeenkomst
dementiezorg voor
migranten

OVER

door bestuurders Frédéric

‘Is iedereen welkom?’
onderzoeksrapport van het
leertraject cultuursensitieve
zorg in de residentiële
ouderenzorg van de Karel
de Grote Hogeschool en
WelzijnWonenZorg uit
België

Lauscher en Jan Kees Metz,

In dit gedegen en rijke

Jessica Michgelsen (Vilans)

die al jaren dementiezorg aan

onderzoeksrapport staat welke

Jennifer van den Broeke (Pharos)

migranten bieden, en lector

stappen drie woonzorgcentra

Nera Jerkovic (Bureau Queste)

innovatie ouderenzorg, Carolien

zetten om cultuursensitieve

Roshnie Kolste (Pharos)

Smits.

zorg te bieden. De beschrijving

Annemarie Koopman (Vilans)

13

Tijdens de bijeenkomst
‘dementiezorg voor migranten’
in 2018 lieten bestuurders van
zorgorganisaties zich inspireren
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