Masterclass ‘Oudere migranten met dementie’
25 maart 2019 | Pro Persona, vergaderzaal 2
Dementie komt steeds vaker voor bij oudere migranten. Desondanks is er nog vaak sprake van schaamte en
taboe binnen de gemeenschap waarin deze ouderen participeren. Daarnaast verschilt de beleving van ziekte
per culturele achtergrond. De ‘religieuze verplichting’ staat centraal, wat kan leiden tot overbelasting van
mantelzorgers. Ook het herkennen van signalen kan lastig zijn, bijvoorbeeld als de oudere de Nederlandse
taal niet goed beheerst. Hoe ga je hier als hulpverlener mee om? En hoe voorkom je miscommunicatie met
familie en cliënt?
Wil je zelf aan de slag gaan met bovenstaande vragen aan de hand van eigen casuïstiek? En wil je
instrumenten zoals CCD screening, RUDAS + IQCODE leren kennen? Dan nodigen we je graag uit voor een
masterclass over oudere migranten met dementie, op 25 maart 2019 in vergaderzaal 2 van Pro Persona.
Deze masterclass is geschikt voor huisartsen, praktijkondersteuners huisarts, praktijkverpleegkundigen,
wijkverpleegkundigen, casemanagers en andere geïnteresseerden.
Er zijn 40 plaatsen beschikbaar. Meld je dus snel aan via www.dementienet.com.
Meer informatie over het programma, de sprekers en workshops vind je op de volgende pagina van deze
uitnodiging.

Met vriendelijke groet,
Minke Nieuwboer, coördinator DementieNet
Joanna van den Bergh, projectassistent DementieNet
T 024-3665017 | E joanna.vandenbergh@radboudumc.nl

Wanneer

25 maart 2019

Waar

Pro Persona, Nijmeegsebaan 61 in Nijmegen, vergaderzaal 2 (vergadercentrum op de begane grond, te
bereiken via Panovenlaan)

Programma

12.45 uur
13.00 uur

14.30 uur
14.45 uur

16.15 uur
Workshop 1

Workshop 2

Trainers

Inloop en inschrijving met koffie en thee
Workshop 1: Bewustwording, door Saïda Aoulad Baktit (Radboudumc)
 Casuïstiekbespreking aan de hand van fragmenten uit de documentaire ‘Ik heb een
dokter in Marokko’
Pauze (fris, snack)
Workshop 2: Signalering en diagnostiek, door Jennifer van den Broeke (Pharos)
 Inleiding over laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden in relatie tot
dementie
 Uitleg over instrumenten CCD screening, RUDAS + IQCODE, SignaLeren en
gesprekslijsten ‘Zorgen doe je Samen’ en ‘Mantelzorgoverbelasting bij laaggeletterde
ouderen’
 Casuïstiekbespreking en oefenen met toepassen instrumenten
Afsluiting

Bewustwording
Er is nog vaak sprake van schaamte en taboe op het gebied van dementie binnen de gemeenschap
waarin oudere migranten participeren. Of kennis ontbreekt: wat is dementie eigenlijk? Daarnaast
verschilt de beleving van ziekte per culturele achtergrond. Vaak staat de ‘religieuze verplichting’
centraal, wat kan leiden tot overbelasting van mantelzorgers. Hoe ga je hier als hulpverlener mee om?
En hoe voorkom je miscommunicatie met familie en cliënt? Op deze en andere vragen wordt ingegaan
tijdens de workshop ‘bewustwording bij oudere migranten met dementie’.
Signalering en diagnostiek
Uit onderzoek komt naar voren dat er sterke onderdiagnostiek is bij mensen met een
migratieachtergrond. De verklaring hiervoor is dat dementie onbekend is bij de mensen zelf, maar ook
dat zorgverleners moeite hebben met het herkennen van de signalen van dementie. Zo valt het
minder op dat iemand niet goed meer op woorden kan komen, als diegene de Nederlandse taal al niet
goed beheerst. Ook is de reguliere diagnostiek niet toereikend. In deze workshop word je op de
hoogte gebracht van up to date kennis op het gebied van diagnostiek en leer je dementie bij mensen
met een migratieachtergrond te herkennen en bespreekbaar te maken.
Saïda Aoulad Baktit
Geestelijk verzorger en islamitisch zorgconsulent in het Radboudumc.
Jennifer van den Broeke
Senior projectleider en adviseur Ouderen en Gezondheid bij Pharos.

Accreditatie

Kosten

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V en het Accreditatiebureau Algemene
Nascholing (cluster 1) voor 3 punten. Je wordt verzocht jouw BIG-nummer en/of V&VN nummer mee
te nemen.
€ 55,00 per deelnemer

Aanmelden

Via de website: www.dementienet.com

