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In Delfshaven en Feijenoord loopt vanaf mei 2019 een project voor thuiswonende  
oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie en hun familie. Een kernteam, 
dat bestaat uit een samenwerkingsverband met professionals uit zorg- en  
welzijnsorganisaties, zijn aan de slag gegaan om de doelgroep (in een vroeg stadium) 
te signaleren en hulp te bieden. Door de maatregelen van de coronacrisis zijn oudere 
migranten en hun mantelzorgers nu nog meer op zichzelf aangewezen. De urgentie 
is daardoor toegenomen om hen te bereiken en ondersteuning te bieden. Door de 
kernteams is om die reden besloten om juist nu in deze periode hun  
samenwerkingsverband in te zetten om signalen op te pakken, contacten te leggen 
met de doelgroep en waar mogelijk hulp te bieden.

Vanaf 11 mei 2020 hebben de kernteams een telefoonnummer en e-mailadres opengesteld 
voor vragen, problemen en (verontrustende) signalen rond thuiswonende oudere migrant-
en met vergeetachtigheid of dementie en hun mantelzorgers.

Professionals van hulplijnen, aanmeld- en advieslijnen, gezondheidscentra, Vraagwijzer, inloop e.a. in 
Delfshaven en Feijenoord kunnen contact opnemen via onderstaande telefoonnummers (maandag 
t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00). Een bericht kan ook via onderstaande e-mailadressen worden 
achtergelaten. Een professional van het kernteam zal binnen 2 dagen contact opnemen met de 
professional voor het verdere vervolg.

 Kernteam Feijenoord

 Telefoonnummer: 010 2618185 (maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00)  
 E-mailadres: feijenoord@projectomd.nl

Samenwerkingspartners en financiers

Het project is een samenwerkingsproject van welzijnsorganisatie SOL, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool 
Rotterdam, Laurens, SPIOR, MOB Rotterdam Rijnmond, Alzheimer Nederland afdeling Rotterdam, 
gemeente Rotterdam en Movisie.

 Kernteam Delfshaven

 Telefoonnummer: 010 2618184 (maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 17.00) 
 E-mailadres: delfshaven@projectomd.nl

Kenniscentrum
Zorginnovatie
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Ook dank aan Wmo Radar, Humanitas en Dunya voor hun actieve betrokkenheid.

Het project wordt gefinancierd door ZonMw, programma Memorabel met steun in het kader van 

Deltaplan Dementie van Alzheimer Nederland. 

Meer weten over het project? 

Zie bijgevoegde Nieuwsbrief of kijk op www.hr.nl/projectmigrantenendementie

Of neem contact op met de projectleider Marina Jonkers, senior onderzoeker en docent, 

Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam M.D.J.Jonkers@hr.nl  
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