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•De gespreklijst “Zorgen doe 

je Samen” 

•Handleiding

• Training

• Train-de-trainer

Zorgen doe je Samen

Gebaseerd op het Culturele Interview



U bent gemigreerd naar China en woont daar met uw ouders.

• U spreekt goed Mandarijn maar uw ouders niet. 

• Eén van uw ouders heeft Alzheimer in een gevorderd stadium. 

• Uw ouder wordt opgenomen in een verpleeghuis.

Wat zouden de Chinese zorgprofessionals moeten weten om uw ouder op 

zijn of haar gemak te kunnen stellen in dat verpleeghuis?

Stelt u zich eens voor….



• Eten en drinken

• Taal

• Geloof en cultuur 

• Liedjes en muziek

• Inrichting huis

• Hobby’s

• Gedrag zoals begroeting

• Gebeurtenissen van vroeger

Kortom:

• ‘Wie is je vader, wie is je moeder’

Misschien dacht u zojuist 
aan…



• Geïnteresseerd in de ander?

• Respectvol ten opzichte van 

iemands eigen keuzes?

• Voorkeur voor één manier; je 

eigen manier?

Wie zijn we zelf?

diversiteit



Hoe begon de dementie?

• Hoe was dat voor u?

Is meneer/mevrouw gelovig?

• Is het geloof belangrijk voor 

meneer/mevrouw?

• Wat doet meneer/mevrouw nu 

aan het geloof?

Hoe zag de jeugd van 

meneer/mevrouw eruit?

• In welk land is 

meneer/mevrouw geboren?

• Heeft meneer/mevrouw in een 

dorp of stad gewoond?

•Vroeger

• Taal

•Geloof en cultuur

•Dementie

•Rol van de familie en 

mantelzorger

Zorgen doe je Samen - gesprekslijst



• “Ja absoluut, het is heel fijn als je weg kunt gaan en denkt oh die is er en 

dat uh.. dat je gewoon een band hebt, ik bedoel je zorgt voor een persoon, 

dat vind ik nogal wat, de zorg toevertrouwen van je eigen ouders. Mijn 

moeder in dit geval. Ik vind het nogal belangrijk dat je er vertrouwen in 

hebt dat het goed gaat. En dan is het fijn als je weet wie daar aan het bed 

staat.” (mz 2)

• “Mijn vader eet geen rund, en als hij dan aan het dementeren is en hij 

vraagt in één keer om rund zou je hem dan rund moeten geven? En dat 

soort zaken. Ja dat zijn toch belangrijke dingen om rekening mee te 

houden, dat je het dan toch niet doet. Ook al vraagt ie het.” (mz 1)

Reacties van mantelzorgers ervaringen met de 
gesprekslijst:



• Inzicht in het leven van de patiënt

• Gedrag van patiënt beter begrijpen

• Beter kunnen inspelen op de 

patiënt

• Meer begrip voor mantelzorgers

• Beter kunnen samenwerken met 

mantelzorgers

Zorgprofessionals



• “Eerder vroeg ik me af hoe ik met haar om moest gaan ik dacht: ‘Mevrouw 

waarom doet u zo?!’ Nu begrijp ik haar beter.” (professional intramuraal 

over de patiënt)

• “Ik weet nu dat mevrouw rustiger wordt als je christelijke muziek opzet.” 

(professional intramuraal over de patiënt)

• “Je ziet haar vrolijk en gezellig doen, maar ze heeft het heel moeilijk. Ik 

wist niet dat het zoveel effect op haar heeft.” (professional thuiszorg over 

de mantelzorger)

• “Ik wist niet dat meneer er alleen voorstond.” (professional thuiszorg over 

de mantelzorger)

Reacties van zorgprofessionals ervaringen met 
de gesprekslijst:



•https://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/ouderen-en-

gezondheid/dementie/gesprekslijst-zorgen-doe-je-samen

•http://casussen-uit-achterstandswijken.nl/

• J.vandenbroeke@pharos.nl

•06-24699510 / 030-2349800

Zelf aan de slag?
Zorgen

doe je

Samen
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