
Leidraad cultuurspecifieke zorg: 
"Vanuit cultuursensitief handelen 
naar cultuurspecifieke elementen 

in zorg en welzijn"

 

Maak kennis met de leefwereld 
van oudere migranten

Het huidige aantal 55-plussers (400.000) met
een migratieachtergrond zal de komende jaren
toenemen. Deze groep verdubbelt in omvang
tussen nu en 2035 en verdrievoudigt de
komende 25 jaar. Chronische ziekten, een
grotere kans op dementie  (3 tot 4 keer groter
dan bij ouderen van Nederlandse origine) en
een slechte financiële positie, zijn enkele
factoren die leiden tot armoede, eenzaamheid
en een kortere levensduur. Het Netwerk van
Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
maakt zich hier al jaren ernstig zorgen over. 
En daarom is NOOM verheugd met de opdracht
die het in 2019  van het Ministerie van VWS
heeft gekregen om een Leidraad
Cultuurspecifieke Zorg te ontwikkelen.

Met de leidraad
cultuurspecifieke zorg wordt 
gestreefd naar verbetering 
van de kwaliteit van zorg voor 
ouderen met een 
migratieachtergrond. Deze 
leidraad kan, met enkele 
aanpassingen, ook ingezet 
worden voor zorgvragen van 
ouderen die om andere dan 
etnische verschillen specifieke 
zorg behoeven. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan verschillen 
op basis van gender of religie. 

De aanleiding Het doel



Medewerkers en vrijwilligers die te maken hebben met ouderen 

Medewerkers en vrijwilligers in de informele sector en of 

Familieleden die met elkaar en met instellingen in gesprek 

De leidraad kan gebruikt worden door: 

       met een migratieachtergrond en werkzaam zijn in zorg- en of 
       welzijnsinstellingen en in het sociaal domein.

       actief in (migranten) zelforganisaties.

       gaan over de meest passende zorg voor hun ouder.

Overzicht onderdelen leidraad
cultuurspecifieke zorg

  
I   Scholing en voorlichting “Van signaal en contact naar verbinding en vertrouwen“ 

II  Overzicht bestaand materiaal (o.a. NOOM, Pharos, KIS, ActiZ, Movisie, Vilans, Verenso)

III  Overzicht cultuurspecifieke huizen, thuiszorgorganisaties, mogelijkheden dagopvang 
en dagbesteding : https://netwerknoom.nl/wp-content/uploads/2021/03/12_03_21-Lijst-
CulrSpecZorg-en-welzijnsinitiatieven-b-.pdf

IV  Literatuurlijst

V De andere wereld van dementie. Samen met de TAO of Care van Anne-Mei The werkt 
NOOM aan een onderzoek naar de leefwereld van ouderen met een 
migratieachtergrond, aan de hand van verdieping van hun levensverhalen. Vanuit de 
verhalen, gaan we naar patronen, naar inzichten en naar oplossingen (in ontwikkeling).

VI Levensvragen en leven in verschillende werelden. In samenwerking met het 
consortium van geestelijke verzorgers in het programma van geestelijke verzorging werkt 
NOOM aan scholingsmodules voor professionals en vrijwilligers (in ontwikkeling).

Voor wie 

 
Met input van de ouderen zelf, zijn de volgende onderdelen
ontwikkeld. Samen vormen zij de leidraad voor 
cultuurspecifieke zorg. 


