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Interculturele palliatieve zorg 
 

De links uit de presentatie 

 

Voorlichtingsfilms voor patiënten en familie 

www.pharos.nl/ingesprek 

Informatie voor ZV over gebruik van de films 

https://www.pharos.nl/kennisbank/inzet-voorlichtingsfilms-in-gesprek-over-leven-en-dood/ 

 

‘Alles’ over palliatieve zorg 

Brochure voor zorgverleners ‘Lessen uit gesprekken over leven en dood’ 

www.pharos.nl/palliatieve zorg 

YouTube-filmpje met Kathryn Mannix (4 min): Dying is not as bad as you think. 

 

Begrijpelijk informatiemateriaal 

https://www.pharos.nl/begrijpjelichaam/ 

https://www.pharos.nl/kennisbank/?soort=eenvoudige-voorlichting (u ziet dan alle 

materialen van Pharos) 

 

Aanvullingen op NHG-richtlijnen 

www.huisarts-migrant.nl 

 

Meer weten over beperkte gezondheidsvaardigheden: 

https://www.pharos.nl/thema/laaggeletterdheid-gezondheidsvaardigheden/ 

www.pharos.nl/terugvraagmethode 

 

Inzet tolken 

https://www.zoschakeltueentolkin.nl/ 

 

En meer: 

 

E-learnings (beide behandelen ook herkennen van laaggeletterdheid en beperkte 

gezondheidsvaardigheden, bespreken van dat vermoeden, aanpassen van communicatie)  

1. Goed Begrepen: https://goedbegrepen.dialoguetrainer.com (over begrijpelijke 

informatie en samen beslissen in de palzo; voor medisch specialisten en 

verpleegkundigen; met een route voor huisartsen/eerstelijn; en er wordt nog een 

scenario toegevoegd waarin een eindelevensgesprek over 

sociale/spirituele/psychische aspecten kan worden geoefend). Accreditatie is 

aangevraagd. Zonder blijft de e-learning gratis. Mét gaat iets kosten. 

2. Effectief communiceren in de zorg, gratis en geaccrediteerd voor 2 punten. Over 

begrijpelijk communiceren in woord en beeld. 

 

Op het Leerplatform van Pharos staan de twee e-learnings die hierboven worden genoemd, 

en e-learnings over werken met statushouders/cultuursensitief communiceren. 

 

 

 

DIGITALE GOODIEBAG  

http://www.pharos.nl/ingesprek
https://www.pharos.nl/kennisbank/inzet-voorlichtingsfilms-in-gesprek-over-leven-en-dood/
https://www.pharos.nl/kennisbank/lessen-uit-gesprekken-over-leven-en-dood/
https://youtu.be/CruBRZh8quc
https://www.pharos.nl/begrijpjelichaam/
https://www.pharos.nl/kennisbank/?soort=eenvoudige-voorlichting
http://www.huisarts-migrant.nl/
https://www.pharos.nl/thema/laaggeletterdheid-gezondheidsvaardigheden/
https://www.zoschakeltueentolkin.nl/
https://goedbegrepen.dialoguetrainer.com/
https://pharosleerplatform.nl/
https://pharosleerplatform.nl/
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Lesmateriaal 

Ingesproken PPT over interculturele palliatieve zorg 

 

Communicatie over levenseindebeslissingen met oudere migranten en hun familie - Pharos 

(training) 

 

Themabijeenkomst Interculturele palliatieve zorg 'In gesprek over leven en dood' - Pharos 

 

Webinar 

Een link naar een webinar gemaakt in opdracht van het Netwerk Breda (1 uur). 

Share recording with viewers: 

https://us02web.zoom.us/rec/share/vYwFbUmt2Vo_B4ZHAJ516bq2rdRG2lXBnYDPkdB4SoA7

mhBwjnVp1l6q1UNqc5oI.kcsrKpVIaHYGLVLU  
Passcode: kj1U!G+7  

 

Artikelen 

Een kort artikel over begrijpelijk communiceren over palliatieve zorg. Dit artikel is ook 

geplaatst op Palliaweb. 

 

Artikelen over interculturele palzo staan op de persoonlijke pagina van Gudule Boland. 

 

Podcasts (niet van Pharos) 

Interessante serie podcasts van www.evenanders.nu 

Een podcast over pijnmedicatie weigeren en een over tolk inschakelen (maar die titel had 

beter kunnen zijn: diagnose vertellen of niet, relatie opbouwen met patiënt en familie). 

https://www.pharos.nl/kennisbank/interculturele-palliatieve-zorg-ingesproken-presentatie/
https://www.pharos.nl/training/communicatie-over-levenseindebeslissingen-met-oudere-migranten-en-hun-familie/
https://www.pharos.nl/training/themabijeenkomst-interculturele-palliatieve-zorg-in-gesprek-over-leven-en-dood/
https://us02web.zoom.us/rec/share/vYwFbUmt2Vo_B4ZHAJ516bq2rdRG2lXBnYDPkdB4SoA7mhBwjnVp1l6q1UNqc5oI.kcsrKpVIaHYGLVLU
https://us02web.zoom.us/rec/share/vYwFbUmt2Vo_B4ZHAJ516bq2rdRG2lXBnYDPkdB4SoA7mhBwjnVp1l6q1UNqc5oI.kcsrKpVIaHYGLVLU
https://www.pharos.nl/nieuws/begrijpelijke-communicatie-in-de-palliatieve-coronazorg-wij-zorgen-ervoor-dat-u-zo-weinig-mogelijk-pijn-heeft/
https://www.pharos.nl/over-pharos/medewerkers/dr-gudule-boland/
http://www.evenanders.nu/

