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Oudere migranten met vergeetachtigheid 
of dementie en hun familie

➢ Project in Feijenoord en Delfshaven
➢ Van 1 mei 2019 - 1 oktober 2021
➢ In samenwerking met:

Ook dank aan WMO-Radar en Humanitas voor hun actieve bijdrage. 

➢ Gefinancierd door:



Aanleiding

➢1e generatie migranten veroudert, toename dementie

➢Oudere migranten niet of laat in beeld bij (dementie)zorg 

➢Overbelaste mantelzorgers en problematische thuissituatie

➢Mantelzorgers ondervertegenwoordigd in ondersteuningsaanbod



Doelstelling

➢In een eerder stadium hulp bieden aan migrantenouderen 
met vergeetachtigheid of dementie en hun familie. 

➢Het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze van 
professionals in zorg en welzijn. 



➢(Vroeg)signaleren verbeteren:

signalen en vindplaatsen in kaart brengen en signalen opvangen

➢Ondersteuningsaanbod verbeteren:
behoeften ouderen en mantelzorgers achterhalen en aanbod 
aanpassen en/of creëren

➢Ondersteuningsaanbod uitproberen: 
ouderen en mantelzorgers vinden en aanbod uitproberen en 
evalueren
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Gefaseerde aanpak

1. Verkennen en inventariseren praktijkproblemen

2. Inventariseren vindplaatsen, signaleerders en signalen

De eerste tekenen hoe hij begon te veranderen was, een gulle man die nergens naar omkeek werd gierig. Ja, 
zijn gedrag. Hij let op, bijvoorbeeld: ‘waarom branden alle lichten, waarom zo veel water verspillen’, terwijl hij 
dat vroeger nooit had. (Mantelzorger van Marokkaanse man)

Hij wist niet meer wat shampoo was enzo. Dat heeft mij moeder toen gedaan. Hij wist niet meer wanneer hij 
naar het toilet moest. Wij moesten hem dat herinneren door te zeggen van: ‘Je hebt zoveel water gedronken. 
Volgens mij moet je wel even naar het toilet’. (Mantelzorger van Marokkaanse man)



Gefaseerde aanpak

3. Informeren/voorlichten van professionals en migrantenfamilies 

(signaleerders) op vindplaatsen

4. Ondersteuningsbehoeften en -aanbod inventariseren 

5. Casuïstiek opvangen, bespreken en hulp op maat afstemmen

6. Borging / voortzetting ontwikkelde werkwijze kernteams

✓Corona invloed op de aanpak!



Resultaten

➢Twee duurzame samenwerkingsverbanden met professionals in zorg en 
welzijn 

“Dit project verdient continuïteit voor de burgers en dan speciaal voor migrantenouderen. Vooral omdat we collega’s hebben 
met verschillende expertises en ervaring en ook verschillende achtergronden én de cliënt heeft hier baat bij. Iedereen heeft 
een eigen aanpak en dit delen heeft echt een meerwaarde voor de cliënten.” (Professional kernteam Feijenoord)

“De lijntjes die er nu zijn, zijn heel waardevol en wil ze graag behouden. Doordat er regelmatig overleg is, weten we elkaar 
daarbuiten ook vaker te vinden. Zwaardere casuïstiek kan besproken worden: e.e.a. komt aan het licht wat je normaliter niet 
zou zien en gezamenlijk kom je tot goede ideeën. Ik zie graag dat dit behouden wordt.” (Professional kernteam Delfshaven)

➢Vastgelegde, overdraagbare, werkzame werkwijze ontwikkeld vanuit 
praktijkbehoefte



Resultaten

➢Hulpmiddelen: visiedocument, wijkanalyse, signalenkaart, ‘’best 

practices’’ voorlichting 

➢Artikelen Movisie over het project (‘’kijkje in de keuken’’)

➢Kennismodule voor (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals 

en ervaringsdeskundigen 

➢Artikelen voor praktijk en wetenschap

➢Website project www.hr.nl/projectmigrantenendementie
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Thema’s ondersteuningsbehoeften 

➢Behoeften van oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun 
familie zijn zeer verschillend. Zij zijn niet wezenlijk anders van die van ouderen en 
hun familie zonder migratieachtergrond.

➢Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie krijgen laat of geen 
dementiezorg. De hulpverlening weet niet altijd goed in te spelen op hun vragen 
en behoeften (m.n. rond vroegdiagnose).

➢Mantel-spilzorgers houden zorg vaak (te) lang vast, zij vinden het moeilijk om de 
zorg te delen (binnen de familie en met professionals).



In gesprek met de zaal !


