
 

 

 

Congres Een nieuwe generatie ouderenzorg. Regiotour Zuidwest-Nederland   

17 mei 2017, Sparta Stadion Het Kasteel, Rotterdam  

Ro detafelgesprek: Sa e  werke  aa  betere de e tiezorg door sa e  te lere .  

Thema: Migrantenouderen en dementie. 

 

Voorzitter: Dini Smilde, GENERO; Gespreksleider: Marina Jonkers, Onderzoeker Kenniscentrum 

Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam.  

Een samenwerkingsproject van Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, Alzheimer 

Nederland afdeling Rotterdam, Stedelijke Dementieketen Rotterdam, GENERO en Ouderen- en 

mantelzorgforum, Conforte (koepel van ouderenzorginstellingen in Rotterdam), Van Kleef Instituut, 

Welzijnsorganisatie Dock Rotterdam. 

 

Het project:  

Project met subsidie van ZonMw/NPO voor ontwerp van innovatief onderwijs op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn voor mensen met dementie en mantelzorgers: 

- Veranderingen in de zorg en een nieuwe generatie ouderen met meer diversiteit in 

achtergronden en behoeften, vragen om anders opgeleide professionals  

- Verbinden van wonen,  zorg en welzijn (opleidingen Verpleegkunde, Ergotherapie en Social 

Work) 

- Ouderen, professionals, studenten en vrijwilligers werken samen aan onderwijsvernieuwing 

en in het onderwijs 

- Innovatief onderwijs (in de praktijk, observervatieopdrachten, experimenteer-opdrachten, 

combinatie online en contactonderwijs, workshops, debatten, webinars, serious gaming, 

virtual reality) 

- Studenten van Hbo-opleidingen inspireren en enthousiasmeren voor diversiteitssensitief 

werken met en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 

 

Achtergronden thema Migrantenouderen en dementie : 

- Naar aanleiding van onderzoek wordt verwacht dat het aantal migrantenouderen met 

dementie de komende decennia flink zal gaan toenemen.   

- Migrantenouderen met dementie en hun mantelzorgers zijn nog nauwelijks in beeld bij zorg- 

en welzijnsprofessionals en maken weinig gebruik van het reguliere ondersteuningsaanbod 

rond dementie 



- Er is nog weinig bekend over de behoeften (aan ondersteuning) van migrantenouderen met 

(signalen van) dementie en hun mantelzorgers. 

- Om de voorspelde toename van migrantenouderen met dementie en hun mantelzorgers op 

te vangen, is het nodig dat zorg- en welzijnsprofessionals en het ondersteuningsaanbod 

aansluiten bij hun achtergronden en behoeften.  

- Het is belangrijk dat het onderwijs (toekomstige) professionals in zorg en welzijn toerust met  

kennis en (cultuursensitieve) competenties die nodig zijn om passende hulp te bieden aan 

migrantenouderen met (signalen van) dementie en hun mantelzorgers. 

 

 

Vragen voor de discussie: 

( Tafelronde 1) 

1 Hoe kan de bereikbaarheid van migrantenouderen met (signalen van) dementie en hun 

mantelzorgers worden verbeterd?  (signaleren, behoefteverheldering, Door wie: zorg, welzijn, 

wonen, informele betrokkenen) 

2 Hoe kunnen zorg-  en welzijnsprofessionals beter aansluiten bij migrantenouderen met (signalen 

van) dementie en hun mantelzorgers?  

(kennis, competenties/attitude, instrumenten) 

3 Wat is er nodig voor een ondersteuningsaanbod dat aansluit bij achtergronden en behoeften van 

migrantenouderen met (signalen van) dementie en hun mantelzorgers ? 

 (aanpassen regulier aanbod, categorale voorzieningen/interventies, informele inbreng 

/betrokkenheid) 

 

(Tafelronde 2) 

4 Wat zouden toekomstige professionals moeten weten en kunnen in de (dementie)zorg aan 

migrantenouderen en hun mantelzorgers?  

5 Wat heeft het onderwijs nodig om hen goed voor te bereiden (kennis, vaardigheden, attitude, best-

practices). 

6 Hoe kunnen wij studenten interesseren en enthousiast maken voor het werken met 

migrantenouderen met dementie en hun mantelzorgers? (wegnemen onbekendheid en onzekerheid, 

innovatieve onderwijsvormen) 

 

 

Meer informatie: 

Marina Jonkers/ M.D.J.Jonkers@hr.nl 
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