
Ikram, woongroep voor Islamitische mensen met dementie 

Rivas Zorggroep – woonzorgcentrum – Ikram 

 

Rivas Zorggroep is een kleinschalige woongroep gestart voor Islamitische mensen met 

dementie. De zorg sluit zo beter aan bij de specifieke wensen en behoeften van deze 

doelgroep en biedt een herkenbare en veilige omgeving. Er wordt nauw samengewerkt 

met de lokale Islamitische gemeenschap om meer begrip en aandacht te krijgen voor 

dementie en dementiezorg.   
Criteria: 1D – 2K – 5B – 8A – 8B – 10A – 10B  

Componenten 1, 2, 4, 5, 8 

Tags: cultuur, religie, Islam, woongroep, gemeenschap 

Aanleiding 

Islamitische mensen met dementie vonden voorheen geen aansluiting bij de zorg in het 

verpleeghuis. De zorg in de ‘reguliere’ woongroepen sloot onvoldoende aan bij de 

specifieke wensen en behoeften van deze doelgroep. Hierop is besloten een woongroep 

specifiek voor islamitische mensen met dementie op te zetten. De woongroep vormt een 

herkenbare en veilige omgeving voor de bewoners. De woongroep heet Ikram, wat 

gastvrijheid betekent in het Turks en het Arabisch.  

 

Aanpak 

Het initiatief is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de islamitische gemeenschap in 

Leerdam. Deze is verenigd in de Stichting Islamitische Ouderen Leerdam (SIOL) en zij 

zijn de initiatiefnemers geweest voor de opzet van de woongroep. SIOL heeft Rivas 

Zorggroep benaderd met de wens gezamenlijk op te trekken bij het bereiken van de 

doelgroep om hen richting de noodzakelijke zorg te leiden. SIOL zag hier een groeiende 

noodzaak toe. Binnen de islamitische cultuur is zorg voor ouderen primair een taak voor 

de kinderen. In Nederland is deze generatie kinderen echter ‘verwesterd’ en heeft te 

weinig tijd om de volledige zorg te leveren. Bovenal is de zorg voor mensen met 

dementie vaak te belastend en complex voor de thuissituatie.  

 

Samen met SIOL is en wordt contact met de gemeenschap gelegd om te informeren over 

de ziekte en de zorg voor mensen met dementie.  

 

Resultaat 

De woongroep voorziet in specifieke wensen en 

behoeften van de bewoners, familie en 

gemeenschap.  

 

Zo is er een gebedsruimte ingericht in de 

woongroep en wordt het eten op halal wijze 

bereid. Hiertoe zijn overeenkomsten gesloten met 

specifieke (gecertificeerde) leveranciers van halal 

vlees. In de woongroep wordt aandacht besteed 

aan het beleven van de Islam. Zo worden 

religieuze feesten, zoals Suikerfeest en offerfeest, op de woongroep gevierd. Hierbij zijn 

ook de leden van SIOL en de Imam van de Leerdamse moskee betrokken.  

 

Van de islamitische medewerkers wordt een bijzondere bijdrage gevraagd. Deze 

medewerkers (van Turkse of Marokkaanse afkomst) wonen te midden van de 

gemeenschap. Zij zijn ‘superambassadeurs’ voor deze woongroep geworden. Binnen hun 



werk hebben zij hun rol, maar ook daarbuiten. Net als de leden van SIOL spelen zij een 

belangrijke rol als ambassadeur in de gemeenschap, door op verjaardagen, in de 

moskee, of gewoon op straat desgevraagd te vertellen over de woongroep.  

 

 

 


