
 

 

VIERLUIK MIGRANTEN EN DEMENTIE DEEL 1 

Opdracht 

Kenniscentrum Zorginnovatie  

Dr. Marina Jonkers, februari 2018 

Opdracht horend bij deel 1 van het Vierluik Migranten en Dementie: hun aantal, toename en 

achtergronden. 

Opdracht 1.1 

Maak groepjes van 4 studenten en zoek op wat algemene risicofactoren zijn van dementie. Maak eventueel een 

overzicht in een tabel en vermeld de bron waar je de informatie vandaan hebt gehaald. 

Maak daarna een vergelijking met de riscofactoren in tabel 1.2 en beantwoord in je groepje in hoeverre er verschillen 

zijn met de risicofactoren van migrantenouderen. 

Ga daarna bij elkaar zitten in een groep studenten met zoveel mogelijk verschillende achtergrond (of liever nog: 

ouderen en studenten met verschillende achtergrond). Vertel welke verschillen jullie hebben gevonden of laat ze zien in 

de 2 tabellen.  

Doe een rondje en beantwoord de volgende vraag met ja of nee: 

Zijn de gevonden verschillen in risicofactoren volgens jullie specifiek voor migranten (of kunnen zij ook voorkomen bij 

autochtone groepen ouderen)? 

Zet vervolgens de nee-zeggers op de eerste vraag aan de ene kant en de ja-zeggers aan de andere kant van de ruimte. 

Laat de ja-zeggers hun argumenten geven en de nee-zeggers ook.  

Geef mensen de gelegenheid om op grond van deze argumenten naar een ander kamp te gaan. Laat hen zeggen 

waarom ze toch voor het andere kamp kozen. 

 

Dr. Marina Jonkers is verpleegkundige en cultureel antropoloog en werkt als senior onderzoeker bij  Kenniscentrum Zorginnovatie van 

Hogeschool Rotterdam. Ook is zij als docent verbonden aan de hbo-V van Hogeschool Rotterdam. 

Met dank aan  de leden van de leescommissie die een vergevorderd concept van het vierluik hebben gelezen en van commentaar 

voorzien: Juan Seleky van Genero Ouderen- en Mantelzorgforum en bestuurslid NOOM, Zeki Celikkaya Ouderen Maatschappelijk 

Werker bij SOL Rotterdam en Ilona Verhagen onderzoeker en docent bij Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool 

Rotterdam. Ook dank voor het meelezen en meedenken aan collega-onderzoekers en -docenten bij Kenniscentrum Zorginnovatie van 

Hogeschool Rotterdam: Canan Ziylan, Hanny Groenewoud, Hajar Senhaji-Muradin en Netta van ‘t Leven en Jacomine de Lange, lector 

Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam.  

Onderdeel van een project van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, 2018 

Projectleider: Dr. Jacomine de Lange, Lector Transities in Zorg 

Alle delen van dit vierluik en de bijbehorende opdrachten zijn beschikbaar onder het tabblad ‘Resultaten’ op 

www.hr.nl/dementieonderwijs  
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