
 

UITNODIGING 

Symposium Dementie en Culturele Diversiteit 

22 november 2018, 17:00 – 20:30 uur  

Het symposium wordt ondersteund door:  
Gemeente Den Haag & Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden 

Accreditatie is verleend door WDH voor huisarts, SO, POH-GGZ (2 uur) 
Accreditatie wordt aangevraagd voor ABC1, VS register, kwaliteitsregister V&V  

en register zorgprofessionals (2 uur) 
Huisartsen en POH’ers werkzaam in achterstandswijken krijgen 50% korting op deelname. 

Aanmelden via www.transmuralezorg.nl of klik hier  

Programma  

16:30 Inloop en informatiemarkt 

17:00 Opening  

17:15 Dementia migrans: naar een sociaal-
medische aanpak  

17:30 Panel & vragen uit het publiek  

17:45 EDOMAH richtlijn 

18:00 Vragen uit het publiek  

18:10 Pauze met maaltijd en informatie-
markt   

19:00 Gesprekslijst: Zorgen doe je samen  

19:15 Panel & vragen uit het publiek  

19:30 Cognitieve screenings instrumenten 
(RUDAS & IQ code test) voor eerste gene-
ratie migranten in de eerste lijn  

19:45 Panel & vragen uit het publiek  

20:00 Muzikale afsluiting & borrel 

Kosten  
€50 per persoon 
€35 voor studenten  
Dit bedrag pinnen bij aankomst. 

Locatie  
Sophia Revalidatie  

Vrederustlaan 180, Den Haag 

Sprekers 

Dr. Lisette van den Heuvel (directeur STZ) 

Drs. Ali Lahdidioui (internist ouderenge-
neeskunde Haga ziekenhuis) 

BHS. Mirjam Doesburg  
(ergotherapeut, HWW zorg) 

Dr. Jennifer van den Broeke  
(senior projectleider Pharos) 

Drs. Jos van Campen  
(klinisch geriater MC Slotervaart) 

Drs. Miriam Goudsmit  
(neuropsycholoog MC Slotervaart) 

 

Dagvoorzitter  

Drs. Henk Kruithof  
(klinisch geriater Parnassia) 

 

https://transmuralezorg.nl/denhaag/scholing
https://goo.gl/forms/ZyoFLetidEOGYi0x2
https://goo.gl/forms/kgGtGivGip55KWU63


EDOMAH 

richtlijn 

Het EDOMAH program-
ma is bij uitstek ge-
schikt voor mensen 
met dementie die 
thuiswonen en hun 
(overgevraagde) man-
telzorgers. 

Zorgen doe je  

samen  

De gespreklijst “zorgen 

doe je samen” verbetert 
de dialoog tussen ver-
pleegkundigen, verzor-
genden en mantelzor-
gers van migranten met 
dementie.  

Reflectie door experts uit het veld:  
huisarts, mantelzorg, ouderenconsulent, casemanager en GGZ-vertegenwoordiger  

RUDAS &  

IQ code test 

De RUDAS en IQ code 
test zijn cognitieve 
screenings-
instrumenten voor de-
mentie, geschikt voor 
analfabeten en/of mi-
granten.  

Werkgroep 

Drs. Ali Lahdidioui (Haga ziekenhuis) Drs. Geert Labots (Haga Ziekenhuis) 

Drs. Sylvia Stavast (HWW zorg)  Drs. Henk Kruithof (Parnassia)  

BAP. Brian Sinnema (HWW zorg)  Drs. Rob van Dijk (Parnassia) 

Dr. Paul Uitewaal (Rubenshoek)  Drs. Derkje Andrée Wiltens (STZ) 

Drs. Conny van den Berg (Xtra)  Drs. Roshnie Kolste (STZ)    

Meer informatie bij derkje.andree.wiltens@transmuralezorg.nl en op www.transmuralezorg.nl 

mailto:derkje.andree.wiltens@transmuralezorg.nl
http://www.transmuralezorg.nl

