
Dementie, en Nu? 
Post-diagnose bijeenkomsten  
voor mantelzorgers van mensen  
met dementie met een migratie-
achtergrond 
 
+ informatiemap na diagnose 
 
 
 
 

Ouderen met dementie en een migratieachtergrond worden 
in Amsterdam nog niet goed bereikt. Mantelzorgers geven 
aan dat zij behoefte hebben aan contact en informatie.  
Met deze pilot van informatiebijeenkomsten en een 
informatiemap wordt ingespeeld op deze behoefte. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Post-diagnose bijeenkomsten en informatiemap | pilot 2021 
Een team van klinisch geriater, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, praktijkondersteuner, 
casemanager, sleutelpersoon en activiteitenbegeleider vertelt tijdens de bijeenkomsten over 
dementie en gaat in op vragen van bezoekers. Op de dag zelf zijn ook tafels met informatie en 
vrijwilligers aanwezig, denk aan: Alzheimer Nederland, mantelzorgondersteuning, dagbesteding. 
  
Wie worden uitgenodigd  
Mensen die de diagnose ontvingen via de 1,5 lijns poli of de poli geriatrie van het OLVG. 
Belangstellenden via netwerk van Stichting Mantelzorg en Dementie en FamilySupporters. 
 
Doelen Inspelen op actuele problematiek, zorg en ondersteuning op maat, ontmoeting 
informeel/formeel, lotgenotencontact + psycho-educatie, implementatie Zorgstandaard Dementie,1 
kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking, verzameling behoeften, Advanced Care Planning. 
 
Data 26 oktober 2021, 15:30-17:30 

18 januari 2022, 15:30-17:30  
21 juni 2022, 15:30-17:30  
4 oktober 2022, 15:30-17:30  

Doelgroep  Mantelzorgers van ouderen met dementie met migratieachtergrond. 
Samenwerking   Mantelzorg & Dementie, FamilySupporters, OLVG, Elaa 
Aanleiding   Carrouselbijeenkomsten + Werktafel migranten (Pharos), 1,5 lijnspoli. 
Voorbeeld   Effectiviteit post-diagnostische zorg, Memorabel: Deltaplan Dementie. 
Locatie   OLVG West 
Informatie  Rikke Komen, Projectleider ouderen, FamilySupporters 
   rikke@familysupporters.nl 

Annemiek Tuinhof de Moed, Ketenregisseur, Mantelzorg & Dementie 
annemiektuinhofdemoed@smend.nl 

 
1 Zie Zorgstandaard Dementie, aanbevelingen: 1. Proactieve zorgplanning, 4. Gecoördineerde netwerkzorg. 
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AANMELDEN IS NOODZAKELIJK - DAT KAN 
TELEFONISCH EN PER MAIL 

 
Aanmelding en informatie via Rikke Komen: 

rikke@familysupporters.nl 
06-45026417 (woensdag) 

 
 
 

 

Zijn er na een bijeenkomst nog vragen of is er 
behoefte aan een vervolg, daarvoor is er een 
afsluitende bijeenkomst in de wijk op: 
22 november 2022, 15:30-17:30 
 
Locatie: Stichting Aminah 
Bos & Lommerweg 385, 1061 DH Amsterdam. 
Aanmelding en informatie via Mbarka N’bir:   
06-36 23 42 27 | mbarka@stichtingaminah.nl 
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