
Rollenspel voor dementiezorg  
en -ondersteuning bij migranten

Werkvormen casussen huisartsen in achterstandswijken

Met deze werkvorm inventariseer je aan de hand 
van een casus wat het zorgaanbod in de buurt is. 
Je oefent met eenvoudige communicatie op maat,  
en leert gebruik te maken van handreikingen en 
communicatietips.

Voor wie:
Opleiding, nascholing huisartsenpraktijken, apothekers (FTO),  
gezondheidscentra (multidisciplinair overleg), wijkteams.

Werkvorm:
 �  Gebruik het personage uit de casus ‘het echtpaar Demir’ als patiënt. 
Gebruik een van de middelen om te oefenen met communicatie.  
Zowel de casus als de middelen zijn te vinden via www.casussen-uit-achterstandswijken.nl.

 �  In duo’s of trio’s kunnen deelnemers in 5 tot 10 minuten een casus naspelen. 
 �  Een deelnemer speelt de rol van zorgverlener/huisarts, een deelnemer speelt de patiënt uit de casus.  
Een evt. derde deelnemer is observator. Vervolgens evalueren zij het gesprek, en wisselen ze van rol.

 � �Bij�de�evaluatie�worden�2�vragen�beantwoord:� 
1. Wat ging goed?  
2. Wat kan er nog beter?

 � Bespreek de bevindingen van de evaluatie tijdens de plenaire afsluiting. Wat zijn de leerpunten?

Casuïstiek voor huisartsenpraktijken:
Optie 1:  Probeer er achter te komen of Saziye symptomen van dementie heeft. Gebruik het lijstje met symptomen  

uit de casus.

Optie 2:  Leg aan Saziye en Esra uit dat je doorverwijst naar de geheugenpoli, omdat je wilt onderzoeken of Saziye 
dementie heeft. Zie hierbij ook het kopje “uitleg geven over dementie en diagnostiek” in het grijze menu  
rechts van de casus (http://casussen-uit-achterstandswijken.nl/?page_id=1093).

Optie 3:  Esra komt naar verloop van tijd op consult. Uit haar verhaal maak je op dat alle zorg bij haar terecht komt. 
Maak�het�delen�van�zorg�bespreekbaar.�Hierbij�kun�je�dit�filmpje�ter�inspiratie�gebruiken:� 
https://youtu.be/nQcpQz-Bk7Q





30-45 
minuten

5 personen 
(minimaal)

Benodigdheden

• Casus, uitdraai van opdracht 
(zie hieronder en volgende 
pagina)



Casuïstiek voor buiten de huisartsenpraktijk: 
Optie 1:  Je kent Esra nu al een tijdje. Je ziet dat ze erg veel doet, en je maakt je zorgen dat ze overbelast aan het raken 

is.�Ga�met�haar�in�gesprek�over�eventuele�mantelzorgoverbelasting.�Hierbij�kun�je�dit�filmpje�ter�inspiratie�
gebruiken:�https://youtu.be/nQcpQz-Bk7Q

Optie 2:  Je hebt een dagbesteding gevonden waar Saziye het naar haar zin zou kunnen hebben. Je komt bij het 
echtpaar Demir thuis. Zoon Deniz is er ook die middag. Ga in gesprek met de familie over de dagbesteding.

Optie 3:��Je�komt�eens�per�week�bij�het�echtpaar�Demir.�Gesprekken�met�Saziye,�waarbij�Murat�of�Esra�tolken,�worden�
steeds lastiger. Ook in de eigen taal gaan gesprekken voor Saziye steeds moeizamer. Zorg en ondersteuning 
gaan niet altijd makkelijk. Soms ontstaan er vervelende misverstanden. Je vindt het tijd om meer te weten te 
komen over Saziye, en om de relatie met de familie te verbeteren. Ga aan de hand van de gesprekslijst 
Zorgen doe je Samen (te vinden via www.pharos.nl) met Esra/Denniz/Murat in gesprek. 




