
 

 

VIERLUIK MIGRANTEN EN DEMENTIE DEEL 4 

Opdrachten 

Kenniscentrum Zorginnovatie  

Dr. Marina Jonkers, februari 2018 

Opdrachten horend bij deel 4 van het Vierluik Migranten en Dementie: 

ondersteuningsmogelijkheden; interventies en hun effecten. 

Opdracht 4.1 

Een oudere Turkse man (72) met dementie in Rotterdam Lombardijen zou graag overdag nog wat te doen hebben. Hij 

woont met zijn vrouw, die voor hem zorgt. Hij verveelt zich en zit een groot deel van de dag te slapen in zijn stoel. Hij 

loopt moeilijk maar is verder wel gezond. Zijn dochter maakt zich zorgen over zijn achteruitgang en komt bij jou als 

wijkverpleegkundige in Lombardijen om te vragen of jij ets voor hem weet.  Ga op zoek naar mogelijkheden voor hem 

en bespreek met anderen hoe en wat je hem zou willen voorstellen.  

Opdracht 4.2 

Ga op zoek naar nog 3 andere interventie voor kwetsbare migrantenouderen en mantelzorgers en zoek de volgende 

vragen uit:  

1. Is de interventie nog actueel? 

2. Wie is de organisator/ontwikkelaar? 

3. Wie is de doelgroep en wat is het doel?  

4. Wat is er bekend over de effecten: bijvoorbeeld werkzame elementen 

(Tip: Als er weinig informatie is via internet, kun je ook contact leggen met de organisatie): 

Presenteer je bevindingen in een groepje studenten aan de hand van PowerPoint. 

 

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  

 

http://www.hr.nl/dementieonderwijs

	Opdracht 4.1
	Opdracht 4.2

