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21 SEPTEMBER = WERELD ALZHEIMER DAG
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DEC-COMMUNITY 

• Als belangrijk onderdeel van het project

• Naast onderzoek willen we samen:

– zoeken naar oplossingen

– betrokkenen inspireren

• Op deze manier:

– Digitaal (www.diversageing.be , facebook-pagina)

– Netwerkevent

– Andere acties (infosessies, …)

http://www.diversageing.be/
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• Netwerkevent Divers Elderly Care is een 
jaarlijks weerkerend event.

• Afspraak op donderdag 20 september ‘18

• Ideeën voor thema’s?

– Evaluatieformulier

WAT NA 21 SEPTEMBER ‘17?
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PROGRAMMA

• 13u30 Voorstelling DiversElderlyCare
– Saloua Berdai-Chaouni en Ann Claeys, onderzoekers DEC

• 14u Zorgen doe je samen 
– Dr. Jennifer Van Den Broeke, Pharos, expertisecentrum 

gezondheidsverschillen, Nederland

• 15u Workshop 
1. Hoe maken we de dementiezorg in Brussel toegankelijk?

2. Welke tools kunnen ondersteuning bieden aan personen met 
dementie en hun mantelzorgers?

3. Alle Brusselaars zijn verantwoordelijk voor een goede 
dementiezorg.

• 16u Receptie en netwerken



7

Project DIVERS 
ELDERLY CARE
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• Toename diversiteit ouderen in Vlaanderen: 

– In steden en ‘migratie’ regio’s

– Snelle groei oudste ouderen (Lodewijckx E, 2013)

• Toename ouderdom gerelateerde aandoeningen bij ECM-ouderen  
(Berdai-Chaouni & De Donder, 2015 & Parlevliet et al., 2016)

• Onzichtbaarheid van dementie: Hoge zorglast bij mantelzorgers 
met migratie-achtergrond  weinig gebruik van reguliere 

aanbod. (Berdai-Chaouni & De Donder, 2015)

• Blinde vlekken: onderzoek & praktijk

CONTEXT



99

DEMOGRAFIE BRUSSEL

• Het Brussels Gewest:  153 000 65’plussers

• Hun aantal groeit:

– tot 165 000 ouderen in 2020 

– en 220 000 ouderen in 2040

• De aankomende generatie ouderen is: zeer divers

– 27% heeft buitenlandse origine

– 50% in 2020

– Zeer diverse profielen
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CONCLUSIE:

• Weinig geweten over de dementie en dementiezorg bij 
oudere migranten:

•

• Gezien de demografische specificiteit van Brussel is het 
nodig om te werken aan een cultuursensitieve benadering 

• in de ouderenzorg in het algemeen, 

• en de dementiezorg in het bijzonder.

Onderzoeksproject Divers Elderly Care 
wil hierop een antwoord bieden.
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• Kennis dementieproces bij deze ouderen, vanuit 
verschillende perspectieven?

• Wat is nodig voor een interculturele benadering in 
dementiezorg?

• Welke (goede) praktijken kunnen inspirerend zijn?

DEC: DOELSTELLINGEN



1212

• Drie perspectieven: 

– ouderen, mantelzorgers, professionele 
zorgverleners

• Combinatie van methodieken:

– Longitudinaal en cross-sectioneel

– Kwalitatief & kwantitatief

• Participatief: 

– aandacht voor inbreng en gevoeligheden doelgroep

DEC: AANPAK
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DEC: OPZET
1

7
-1

8 Dementie traject
3 perspectieven
• Oudere

• Mantelzorger

• professional

Longitudinaal
deel

1
9

-2
0 Tools, good 
practices

Longitudinaal
deel

2
1 Integratie van 

inzichten en
genereerde
kennis

Duurzaamheids-
acties

Ruwe schets van het onderzoeksopzet
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DEC: VOORLOPIGE RESULTATEN

www.diversageing.be

http://www.diversageing.be/
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• Volg ons via:

– www.diversageing.be

– www.facebook.com/diverselderlycare/

• Of contacteer ons via ann.claeys@ehb.be en saloua.berdai-
chaouni@ehb.be

We zien jullie graag volgend jaar terug!

✓ Interesse in het project?

✓Benieuwd naar de resultaten?

✓Kan je ons in contact brengen met 
personen uit de doelgroep?

http://www.diversageing.be/
http://www.facebook.com/diverselderlycare/
mailto:ann.claeys@ehb.be
mailto:saloua.berdai-chaouni@ehb.be
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PROGRAMMA

• 14u Zorgen doe je samen, 

– Dr. Jennifer Van Den Broeke, Pharos, expertisecentrum 
gezondheidsverschillen, Nederland

• 15u Workshops
1. Workshop 1: Hoe maken we de dementiezorg in Brussel 

toegankelijk? lokaal 3.16

2. Workshop 2: Welke tools kunnen ondersteuning bieden aan personen 
met dementie en hun mantelzorgers?                           lokaal 3.17

3. Workshop 3: Alle Brusselaars zijn verantwoordelijk voor een goede 
dementiezorg. Lokaal 3.18

• 16u Receptie en netwerken


