
   
 

 

“60 jaar in Nederland maar toch onbekend” 
 
Informatiebijeenkomst: een hernieuwde kennismaking met Turkse ouderen en hun families 
Het herkennen van- en handelen bij problematiek bij Turkse ouderen in de thuissituatie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelnemers:  huisartsen, POH, SO, verpleegkundigen, (zorg)professionals (rondom) 1e lijn, WMO 
Wanneer:  woensdag 10 april Tilburg (18:00-20:45), inloop vanaf 17:00 met Turkse maaltijd 

  woensdag 17 april in Breda (18:00-20:45), inloop vanaf 17:00 met Turkse maaltijd 

Waar: woensdag 10 april – Prima Zorg en Welzijn: Wandelboslaan 30, 5042 PD Tilburg 

woensdag 17 april – Woonzorgcentrum Lậle, Boschstraat 57, 4811 GC Breda  
Accreditatie 2 punten voor huisartsen en verpleegkundigen 

Aanmelden informatiebijeenkomst@raffyzorg.nl  
 

Waarom? 
In Nederland zien we steeds meer Turkse ouderen, de eerste generatie. In de eerste lijn blijkt het vaak 

lastig om deze groep effectief door te verwijzen, te ondersteunen en/of zorg te bieden. Dit 

manifesteert zich bijvoorbeeld in het afhouden van zorg, het niet- of anders begrijpen van informatie, 

het niet opvolgen van adviezen of het achterhouden van- of het geven van onjuiste informatie. 

 
Wat? 

In deze interactieve bijeenkomst nemen we u mee in de wereld van de Turkse doelgroep en de 

context waar zij vanuit leven, handelen en communiceren. We delen expertise over het herkennen en 

adequaat handelen bij problematiek (in de thuissituatie) en doorgronden het gedrag van de doelgroep.  

 



   
 

 

Wie? 

Raffy (Breda) en Prima Zorg en Welzijn 

(Tilburg) organiseren samen twee 

bijeenkomsten.  

Raffy is gespecialiseerd in cultuurspecifieke 

zorg voor Turkse, Indische, Molukse  en 

Nederlandse ouderen. Vanuit het Turkse huis 
Lậle biedt zij verpleeghuiszorg, dementiezorg, 

welzijn en wonen aan Turkse ouderen.  

Prima Zorg & Welzijn ondersteunt Turkse 

ouderen thuis in Breda, Tilburg en omgeving. 

 
Leerdoelen 

• Het stimuleren van bewustwording en vergroten van kennis over de benadering van (zorg) 
professionals om de zorg en ondersteuning effectief te kunnen leveren aan de doelgroep. 

• Het vergroten van kennis over de culturele achtergrond en gebruiken van Turkse mensen om 

beter begrip te krijgen over de context waar vanuit zij leven, handelen en communiceren. 

• Het doorgronden van de problematiek die voorkomt (de thuissituatie) bij Turkse families in het 
kader van zieker- en kwetsbaar wordende ouderen. Het leren herkennen van signalen van 

problematiek bij deze doelgroep en kennen overdragen hoe daarin te handelen.   

 
Programma 
17:00-18:00 Inloop & Turkse maaltijd  
18:00-18:15 Inspirerende inleiding: een nieuwe kennismaking tussen met Turkse doelgroep 

18:15-19:00 Gedrag van de Turkse doelgroep binnen de culturele context 
Het doorgronden en duiden van gedrag van de Turkse families als het gaat om een 

kwetsbaar of zieker wordende oudere. Beschrijving van de doelgroep en de context 

waar vanuit deze doelgroep leeft, handelt en communiceert.  

19:15-20:00 Herkennen van- en handelen bij problematiek bij Turkse ouderen 
Het delen van ervaringen en kennis als het gaat over welke problematiek ontstaat bij 

de Turkse families bij een kwetsbaar of zieker wordende oudere  

20:00-20:15 Signaleren van- en handelen bij problematiek in de thuissituatie 
Aanwijzingen die kunnen wijzen op problematiek in de thuissituatie worden gedeeld, 
doorgrond en geduid. Concrete handvatten worden aangereikt waarmee (zorg) 

professionals problematiek kunnen herkennen en hier adequaat op kunnen handelen. 

20:15-20:30 Conclusie  
20:30-21:00  Afsluitend napraten met borrel 


