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CONTEXT

• Het Brussels Gewest telt momenteel 153 000 65’plussers

• We zien hun aantal groeit tot 165 000 in 2020, en 220 
000 in 2040. 

• Momenteel bedraagt het percentage ouderen van 
buitenlandse origine in Brussel meer dan 27%. Tegen 
2020 zal de helft van de ouderen in Brussel buitenlandse 
roots hebben.

• De aankomende generatie ouderen is zeer divers 
en komt niet alleen uit traditionele migratie landen zoals 
Marokko of Zuid-Europa. 

• Risicofactoren op dementie zijn aanwezig.



33

OVER WIE GAAT HET PROJECT?

Yilmaz

Alaoui

Bron filmpjes: SignaLeren, Alzheimer Nederland

https://www.youtube.com/watch?v=JdeKgldIvwg
https://www.youtube.com/watch?v=qLuRn9N-U6s
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DOELSTELLINGEN (1)

• In België is er zeer weinig geweten over 
interculturele benadering in de dementie 
zorg. Gezien de demografische specificiteit van 
Brussel is het nodig om te werken aan een 
cultuursensitieve benadering in de ouderen 
zorg in het algemeen, en de dementie zorg in 
het bijzonder.
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DOELSTELLINGEN (2)

• Het project Divers Eldery Care wil daarom 
kennis en good practices genereren over 
de ervaringen van dementie en dementie zorg 
binnen etnische minderheden in Brussel als een 
als basis om op een goede manier de 
uitdagingen verbonden aan dementie en 
diversiteit aan te gaan.



66

DOELSTELLINGEN (3)

• Dit project is uniek door de inbreng van alle 
belanghebbenden in dit praktijkgericht onderzoek. 
Ouderen, mantelzorgers en professionals werken 
door hun inbreng mee aan de uitwerking en uitvoering 
van dit project. Door deze aanpak wil het project 
kennis aanleveren voor een gefundeerde 
cultuursensitieve aanpak die relevant is voor alle 
belanghebbenden.
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 INTERESSE IN HET PROJECT?

 OF KAN JE ONS IN CONTACT 
BRENGEN MET PERSONEN UIT DE 
DOELGROEP?

 OF WIL JE GRAAG ZELF 
DEELNEMEN ALS ZORGVERLENER?

• Volg ons via www.diverselderycare.be

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

http://www.diverselderycare.be/
mailto:ann.claeys@ehb.be
mailto:saloua.berdai-chaouni@ehb.be

