
Voorlichting in eigen taal noodzakelijk  
 
Succesvolle presentatie door Pluspunt van de methodiek Voorlichting over dementie 
voor Turkse en Marokkaanse ouderen 
 
Meer dan 125 deelnemers woonden op 3 maart de presentatie bij van de methodiek 
Voorlichting over dementie voor Turkse en Marokkaanse ouderen. Zelfs meer dan aangemeld. 
Gelukkig is het Atrium van Humanitas Bergweg, waar de bijeenkomst plaatsvond, een 
flexibele ruimte en was er uiteindelijk voor iedereen een stoel. De deelnemers kwamen niet 
alleen uit Rotterdam, maar ook van ver daar buiten. De belangstelling voor het onderwerp 
dementie is groot omdat er tot nu toe nog weinig materiaal voorhanden is voor migranten 
ouderen.  
Wat de voorlichtingsmethode uniek maakt is dat het geheel in de eigen taal wordt gegeven, 
dus ook de training van de vrijwilligers. Bij een gevoelig onderwerp als dementie luistert het 
erg nauw dat je de juiste woorden gebruikt, de nuances kunt onderscheiden en dat je weet hoe 
de gewoonten en gebruiken zijn, aldus Güler Toprak, projectleider bij Pluspunt.   
 
Knelpunten en taboes 
De vrijwilligers die de voorlichtingen geven, vertelden de aanwezigen over hun ervaringen en 
maakten duidelijk hoe belangrijk het is dat professionals en zorginstellingen zich meer gaan 
richten op de oudere migranten. De heer Akachar, vrijwilliger voor de Marokkaanse 
mannengroepen, vertelde ook over zijn persoonlijke ervaring met zijn vader die aan het 
dementeren was. Hij vond het moeilijk te accepteren dat hij, als oudste zoon, niet meer voor 
zijn vader kon zorgen. Zijn verhaal maakte haarfijn duidelijk waar de knelpunten en taboes 
liggen. En hoe belangrijk het is dat er binnen de gemeenschap over gesproken wordt en dat 
dementie als ziekte wordt geaccepteerd. Het is geen straf van God, maar het gevolg van 
ouderdom. 
  
Herkennen van signalen 
Het kunnen herkennen van de signalen van dementie is van groot belang voor de familie. Zij 
kunnen dan met gerichte vragen naar de arts. Een goede diagnose stellen is essentieel om 
gerichte zorgondersteuning te kunnen bieden. Dat bracht ook Mohammed Abdkadiri, 
sociaalpsychiatrisch verpleegkundige van RiaggRijnmond, naar voren in zijn inleiding. Hij 
liet aan de hand van een casus zien hoe mis het kan gaan als de diagnose niet goed wordt 
gesteld omdat de signalen niet worden herkend. Het ging in dit geval om een vrouw waarvan 
men in eerste instantie dacht dat ze psychotisch was. Ze reageerde echter niet goed op de 
medicatie. Nadat iemand die haar dialect kon verstaan, begreep wat er aan de hand was en de 
diagnose Alzheimer werd vastgesteld, werd de behandeling gewijzigd. Abkadiri benadrukte 
ook dat hulpverleners bij oudere migranten de tijd moeten nemen om achter de achterliggende 
vraag te komen. Professionals moeten niet alleen afhankelijk zijn van familieleden die tolken 
maar ook professionele tolken inschakelen. Soms vertellen familieleden uit schaamte niet 
alles aan de arts.  
 
Belevingswereld migranten 
Freddy May, coördinator van het NOOM, ontving het eerste exemplaar van het 
methodiekboek uit handen van Heili Bassa, directeur van Pluspunt. May complimenteerde 
Pluspunt voor de gedegen aanpak van de methodiek en gaf aan dat voor alle groepen oudere 
migranten ouderen goede voorlichting in de eigen taal noodzakelijk is. Vanuit het NOOM 
wordt hier hard aan gewerkt. Er is al een voorlichtingsfilm over dementie voor de 
Surinaamse, Hindoestaanse en Turkse gemeenschap gemaakt. Ook het NOOM heeft 



voorlichters getraind die nu in het land actief zijn en voorlichtingen geven. Pluspunt maakt 
gebruik van de film voor de Turkse doelgroep. 
 

 
Freddy May, coördinator van het NOOM ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Heili 
Bassa, directeur Pluspunt. (Foto: Karin Oppelland) 
 
Niet alleen de voorlichting maar ook de woonzorgcentra en verpleeghuizen zullen zich 
moeten gaan richten op cultuurspecifieke dagopvang van migranten, zo benadrukte de heer 
André Jager, directeur Humanitas-Bergweg, in zijn inleiding. Jager benadrukte dat de 
professionals vanuit de belevingswereld van de migrant moeten leren denken. Dat is echt een 
omslag. 
Robbert van Bokhoven van Pharos gaf als laatste spreker zijn visie weer vanuit het perspectief 
van de migrant als klant in de gezondheidszorg. De gezondheidszorg zal op een 
gestructureerde wijze cultuursensitieve zorg aan migranten moeten geven. Dit mag niet 
afhankelijk zijn van een aantal goede projecten maar moet ingebed worden in de reguliere 
zorg. Gezien de grote groei van migranten ouderen is haast geboden. In 2020 zullen er meer 
dan 30.000 oudere migranten zijn die de ziekte dementie hebben. 
 
Pluspunt wil voorlopig doorgaan met de voorlichtingen. Voor het vervolg van het project 
ontving de stichting van het Laurensfonds al een flinke bijdrage. Hopelijk geven de andere 
fondsen ook snel groen licht. De vrijwilligers willen in ieder geval graag doorgaan met het 
geven van voorlichtingen. 
 
Methodiekboek bestellen 
Het methodiekboek met dvd  is te bestellen bij Pluspunt door € 15,- over te maken op 
banknummer 0349645 van Pluspunt ovv methodiekboek dementie.  
Voor trainingen of voor het inschakelen van onze vrijwilligers voor het geven van 
voorlichtingen kunt u contact opnemen met Pluspunt, info@pluspuntrotterdam.nl of 010 - 467 
17 11. 


