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Kennis/expertise en netwerk organisatie  
Voorlichters in eigen taal  

We spreken over intermediairs/bruggenbouwers 



Nederlands Toename Migranten Toename

2020 307.000 17% 38.000 34%

2030 423.000 61% 60.000 109% 
 
 



 Waar dementie in de Westerse samenleving vooral 
gezien wordt als een ziekte die ontstaat in je brein, 
zien we dat mensen met een migratie achtergrond 
de ziekte vaak verklaren als een “straf van god”.  

 

 Men wordt op de proef gesteld door Allah, gestraft 
door zondes of ouderdom. (het hoort zo te zijn) 
Hierdoor durft men minder naar buiten te stappen 
of hulp te vragen. (taboe) 



  

Het aantal migranten met dementie stijgt ruim twee 
keer zo snel als het aantal autochtonen met 
dementie. 

 Hier zijn verschillende factoren voor aan te wijzen 

 Behalve de taalbarrière zijn er ook andere 
obstakels, waardoor professionals in de zorg niet 
altijd de zorg kunnen bieden 

 En…. 

 De persoon met dementie en de familie eromheen 
voelt zich vaak onbegrepen 

 

 



 Communicatie, er is meer aan de hand dan alleen 
taalbeheersing. (niet begrepen voelen, 
verwachting komt niet overeen met het aanbod)  

 Het omgaan met ziekte en het verklaren van de 
ziekte. 

 Taboe, niet over praten. (binnenshuis houden) 

 Vergeetachtigheid hoort bij ouder worden. 

 Noodzaak, urgentie van signalering wordt niet 
gezien. 

 Ze zoeken op een ander manier hulp. 



 Diagnose pas op latere fase gesteld 
 Mensen blijven heel lang achter de voordeur 
 Men weet ook niet altijd de weg, ook al kennen ze de 

Nederlandse taal  
 Bij de huisartsen zijn het de POH die met patiënten bezig 

zijn 
 Inzet van Casemanagers  
 Bij de complexe situaties worden de mantelzorgers 

overbelast  
 Met onbekendheid en onwetendheid is het toch de familie 

die de begeleiding doet binnenshuis (taboe) 
 Er is geen enkele activiteit die aansluit op de beleving van 

patiënten met een andere achtergrond/cultuur en taal 
 



Van cultuurspecifiek naar cultuursensitief 

Getrainde voorlichters/intermediairs kunnen de 
gemeenschappen ondersteunen/helpen bij vroeg 
signalering van dementie door: 

 Voorlichtingen en gespreksgroepen in eigen taal te 
organiseren  

 In gesprek te gaan achter de voordeur in de eigen 
taal van ouderen en de familie 

 Hoe meer kennisoverdacht, hoe groter de kans dat 
het taboe op de ziekte afneemt en men eerder naar 
buiten treedt om tijdig hulp te zoeken 



 Zorg beter afstemmen op de groeiende groep 
ouderen met een migratieachtergrond en 
dementie. (kennis van elkaars cultuur en 
gewoontes m.b.t. ziektebeleving)  

 Kwaliteit van leven van mensen met dementie en 
hun netwerk verbeteren. 

 Inzicht en kennisoverdracht over de achtergrond 
om de zorg beter af te stemmen op deze groep en 
aan de zorgprofessionals. 
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