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Inhoud workshop 

 - Inleiding 

 - Disclaimer 

 - Oefening 1 en Oefening 2 (Cultureel interview) 

 - Wat is ‘mijn’ cultuur? 
- Cultuur en gezondheid 

 - Oefening 3 (cultuursensitief gesprek) 

 - Voorlichting over dementie/vragenrondje en/of extra oefening 

 

 Doelen: je eigen cultuur beter leren begrijpen, een cultuursensitief 
gesprek kunnen/durven beginnen, de relatie tussen cultuur en 
gezondheid beter begrijpen. 



Inleiding 

 Europese groep migranten met dementie zal naar schatting zevenvoudig 
toegenomen zijn in 20501 

 Eerste migrantenpoli NL in 2004 (Amsterdam) 

1 www.alzheimers.org.uk 

Migrantenpoli’s in Rotterdam, den 
Haag, Amsterdam, Gouda en 
Enschede 

http://www.alzheimers.org.uk/


De migrantenpoli 

 Afspraak met geriater/neuroloog en neuropsycholoog (totaal: 4 uur) 

 

 Intake met het Cultureel Interview 

 

 Medische/psychologie student-tolken 

 

 Cross-culturele dementie screening (CCD), RUDAS, Foto-Visuele 
Associatie Test (VAT) en andere tests 

 

 Aanvullend onderzoek & multidisciplinair overleg 

 

 

 



 
 

TULIPA project – vanaf 1 dec 2017 

 Voorlichting over dementie aan niet-Westerse Rotterdammers 

 Diagnostiek verbeteren door nieuwe/aanpassing 
(neuropsychologische) testen 

 Ondersteuning dagelijks leven door oplossingsgerichte behandeling 

 

Voor de diagnose Diagnostiek Na de diagnose 

Voorlichting Aanpassingen Behandeling 



Disclaimer 



Disclaimer 

“Anyone born between 1981 and 1996 (ages 22-37 in 2018) will be considered a 
Millennial, and anyone born from 1997 onward will be part of a new generation,” 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTpKbDm6DiAhUjsKQKHZBfBhYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/thirtyonedec/hold-my-hand/&psig=AOvVaw3D0FnKVrUyBrU2yNGe8BlM&ust=1558101748323055
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX48TNm6DiAhVKKewKHXG5BJEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.thekitchn.com/10-questions-we-have-about-the-avocado-latte-245940&psig=AOvVaw3cg-_vLpDf9AaWmnUY0447&ust=1558101784653150
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX48TNm6DiAhVKKewKHXG5BJEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.thekitchn.com/10-questions-we-have-about-the-avocado-latte-245940&psig=AOvVaw3cg-_vLpDf9AaWmnUY0447&ust=1558101784653150


Over cultuur 

 

Cultureel kompas (Hofstede) 



Oefening 1 (ongeveer 10 minuten) 

 - Doe alsof één persoon in je groepje een portretfoto-model is. Maak 
een mooie foto van deze persoon, zittend op een stoel. 

 

 - Teken een landschap met in elk geval een huis, een boom, een rivier, 
een persoon en een horizon (meer details mag ook). 



Oefening 1 -  Nabespreking portret 

Masuda et al. 2008 



Oefening 1 – Nabespreking landschap 

Bron: Masuda et al. 2008 



Oefening 2 - cultureel interview (15 minuten) 

 Cultureel interview: kennismaking met de ander, (culturele) identiteit, 
maar ook beleving van ziekte 

 

 Bespreek met iemand die je niet kent: 

 - Waar kom je vandaan? Welke streek? Stad? Dorp? Met wie ga je om? 
Tot wat voor groep(en) behoor je? Hoe is de relatie met je gezin? Wat 
zijn voor jou de belangrijkste zaken uit jouw (sub)cultuur? (bv. 
familiestructuur, normen en waarden, feestdagen, geloof...) 

 

Versies van het cultureel interview onder andere te verkrijgen via: 
https://cultureelinterview.files.wordpress.com/2014/05/het_culturele_interview.pdf 

https://cultureelinterview.files.wordpress.com/2014/05/het_culturele_interview.pdf


Oefening 2 - nabespreking 

 Wat zijn jullie ervaringen? 



Oefening 2 – nabespreking 
Wat is ‘mijn’ cultuur? 

 Ik kom uit Bilthoven-de Bilt (NB: geen miljonair) 

 Transitie van Utrecht naar Rotterdam 

 



Cultuur en Gezondheid 

 In het Cultureel Interview zijn ook meerdere vragen opgenomen die 
ingaan op cultuur en gezondheid, bv.: 

 

 - Wat zijn uw ernstigste klachten? Hoe noem je die in uw eigen taal? 

 - Hoe verklaart uw familie en omgeving uw klachten? 

 - Welke hulp heeft u tot nu toe gehad voor uw klachten (zowel regulier 
als alternatief)? Wat heeft het meest geholpen? 



Cultuur en Gezondheid 

 Soms moeilijk om een onderscheid te maken tussen cultuur, religie, 
bijgeloof, invloed van beperkte scholing etc. 

 

 Uit: Shifaa’an kaamilan, Abubacarr Badgie (Gambia) 



Cultuur en Gezondheid (voorbeeld) 

 

 

Mogelijke oorzaken epilepsie (Uganda, Kajumba et al. 2019) 
Trauma bij geboorte Oververhitting brein door de zon 
Problemen thuis Straf van God 
Hoge koorts Hersenziekte 
Hekserij Abnormaal bloed 
Bezetenheid door geesten (spirits) De moeder was niet respectvol 

tijdens de zwangerschap 
Slechte medicatie Problemen met voorouders 
Malaria Hersentrauma 
Erfelijk 

Denk bij dementie ook aan verklaringen: het hebben gehad 
van een zwaar leven, straling van je mobiel. 



Cultuurgebonden syndromen 

 Bron: 
Panaguia, 
2018 



Oefening 3: een eerste gesprek 

 Noord-Sentinel eilanden (zeer geïsoleerde stam) 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat zou je willen weten als je langsgaat bij een oudere Noord-
Sentinelese persoon met dementie? 



Oefening 3: een eerste gesprek 

 Noord-Sentinel eilanden (zeer geïsoleerde stam) 

 

 Kennismaking met Cultureel Interview & verdere anamnese 

  - Wat is het probleem? 

 - Hoe ziet een dag eruit? Waar houdt iemand zich mee bezig? 

 - Wat is de leefsituatie (met wie, waar, hoe ziet het eruit)? 

 - Wat doen anderen mensen zoals hij/zij? 

 - Zijn er dingen veranderd ten opzichte van vroeger? Hoe kijkt iemand 
daarnaar? 

 



Voorbeelden bij diagnostisch gesprek Turkse oudere 

Het gebed (tijd en handelingen) Oriëntatie tijd/geheugen/concentratie 
Naar de moskee Oriëntatie plaats/herkennen 

mensen/(i)ADL 
Bezoek van visite en gesprekken Geheugen/taal/snelheid/aandacht 
Feestdagen/afspraken met kinderen Oriëntatie tijd/geheugen 
Boodschappen/naar de markt Oriëntatie plaats/geheugen/rekenen 
Televisiekijken Aandacht/snelheid/geheugen 
Thee of koffie zetten Praxis 
Koken (bv. stappenplan recept) (i)ADL/geheugen/aandacht/planning 
Spel spelen Concentratie/geheugen 



 Noord-Sentinel eilanden 

 - Hoe kun je blunders voorkomen? 

 

 

 - Vragen of je ergens naar mag vragen 

 - Toegeven dat je misschien een onhandige vraag gaat stellen 

 - Aangeven dat je iets vraagt om iemands situatie beter te leren kennen 

 - Meer uitleg geven over de werkwijze, vragen of iemand akkoord gaat 

 - Maak gebruik van je tolk! 

 - Accepteren dat je sommige dingen niet zult weten/begrijpen 

Oefening 3: eerste gesprek 



Nuttige tips 

 - Veel mensen die bij ons komen zijn niet naar school geweest/vinden 
lezen en schrijven moeilijk. Hoe is dat voor u? Of: veel mensen zeggen 
dat onze brieven moeilijk te begrijpen zijn. Hoe is dat voor u? 

 

 - Gebruik de terugvraagmethode 

 

 -  (Bv. als iemand niet is gekomen op een afspraak): we kunnen voor u 
een nieuwe afspraak inplannen of u kunt zelf weer contact opnemen 
met ons. Wat zou u prettig vinden? 

 

 - Bellen is beter dan een brief 

 



Oplossingsgerichte vragen als alternatief voor 
probleemgerichte vragen 

 Als je met een patiënt/cliënt over 
een probleem wil praten, moeten 
je ideeën over de oorzaak van het 
probleem wel overlappen. 

 

 Soms is dit niet het geval in het 
werk met migranten. 

 



Oplossingsgerichte vs. probleemgerichte vragen 

 Voorbeeld probleem (Hugo): straling geeft slaapproblemen, 
duizeligheid, slecht functioneren in de maatschappij. 

 

 Voorbeeld probleem (psycholoog): iets in de werksituatie zorgt ervoor 
dat Hugo meer problemen ervaart. Stress/hogere werkdruk, problemen 
met collega’s? 

 ________________________________________________________ 

 Oplossingsgerichte aanpak kijkt naar wat iemand voor deze klachten in 
de plaats zou willen (zoals energiek zijn, goed functioneren op je werk). 
Je omzeilt daarmee verschillen in verklaringen voor problemen zoveel 
mogelijk en richt je op wat kan helpen. 



Oplossingsgerichte vragen 

 - Stel dat u vannacht ligt te slapen en er gebeurt een wonder. Het 
wonder is dat het probleem waarvoor u bent gekomen (voldoende) is 
opgelost. U weet dat echter niet, want u sliep. Waaraan zou u 
morgenochtend het eerste merken dat het wonder is gebeurd? 

 

 - Wat voor cijfer zou u geven hoe het nu gaat? Wat zit er al in die 
[getal]? OF (bij 0): hoe houdt u het vol? 

 

 - Hoe ziet een heel klein beetje beter eruit? 



Oefening: oplossingsgericht gesprek (15 minuten) 

 Ga in tweetallen in gesprek: Hoe ziet een ideale oude dag eruit? 
Probeer dit zo gedetailleerd mogelijk te doen.  

 

 Spelregels: 

 - Vermijd de woorden MINDER en NIET! 

 - Vertel erover alsof het nu gebeurt  

 - Probeer de ander mee te nemen in de details. Hoe ziet een dag eruit 
van opstaan tot naar bed gaan? Wie zijn er bij? 



Nabespreking oplossingsgericht gesprek 

Wat waren de ervaringen? 

 

- Hoe meer je praat over negatieve dingen, hoe slechter je je meestal 
voelt. 

- Vaak zullen mensen met niet-realistische wensen/ideeën komen als 
ideaal, terwijl een klein stapje beter soms wel realistisch is 



Vragenrondje/extra oefeningen 

 



Voorlichting in de moskee 



Voorlichting (folder) 

• Getest door een student van de Hogeschool Rotterdam 

• Ontwikkelen van eenvoudig foldermateriaal: 

 

 


	Culturele Dementiezorg
	Inhoud workshop
	Inleiding
	De migrantenpoli
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Disclaimer
	Over cultuur
	Oefening 1 (ongeveer 10 minuten)
	Oefening 1 -  Nabespreking portret
	Oefening 1 – Nabespreking landschap
	Oefening 2 - cultureel interview (15 minuten)
	Oefening 2 - nabespreking
	Oefening 2 – nabespreking�Wat is ‘mijn’ cultuur?
	Cultuur en Gezondheid
	Cultuur en Gezondheid
	Cultuur en Gezondheid (voorbeeld)
	Cultuurgebonden syndromen
	Oefening 3: een eerste gesprek
	Oefening 3: een eerste gesprek
	Voorbeelden bij diagnostisch gesprek Turkse oudere
	Oefening 3: eerste gesprek
	Nuttige tips
	Oplossingsgerichte vragen als alternatief voor probleemgerichte vragen
	Oplossingsgerichte vs. probleemgerichte vragen
	Oplossingsgerichte vragen
	Oefening: oplossingsgericht gesprek (15 minuten)
	Nabespreking oplossingsgericht gesprek
	Vragenrondje/extra oefeningen
	Voorlichting in de moskee
	Voorlichting (folder)

