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Interculturele zorg
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Het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen.

Missie

Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Uitgangspunt
Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen in Nederland.



• Overlijden zes jaar 

eerder

• Leven 15 jaar in 

minder goed 

ervaren gezondheid

Gezondheidsverschillen
Mensen met een laag onderwijsniveau: 



Interculturele palliatieve zorg

• Introductie en achtergrond

• Hoop houden

• Doorbehandelen

• Pijnbestrijding

• Zorg door familie

Inhoud



•22% van de bevolking heeft migranten achtergrond 

(3,7 miljoen)

•Een van de ouders niet in Nederland geboren

•12,3% niet westerse migrant (2 miljoen)

•Helft is eerstegeneratie migrant (56% ouder dan 55 jaar)

Mensen met migrantenachtergrond in 
Nederland

CBS 2016



12,3% niet-westerse achtergrond (CBS 2016)
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Bevolking naar migratieachtergrond (CBS 2017)



Passende zorg aan migranten in de laatste 
levensfase

• Aantal oudere migranten groeit

• Zorg sluit niet altijd goed aan

• Zorgverleners voelen zich onvoldoende
toegerust

• Migranten hebben weinig ervaring met 
ziekte / sterven



Passende zorg aan migranten in de laatste 
levensfase

• Aantal oudere migranten groeit

• Zorg sluit niet altijd goed aan

• Zorgverleners voelen zich onvoldoende
toegerust

• Migranten hebben weinig ervaring met 
ziekte / sterven

“Wij hadden geen 
ervaring. Mijn oma 

overleed in Marokko. Wij 
zijn daar niet bij geweest. 
Het is een grote klap als 
de eerste die overlijdt je 

vader is”



In gesprek over leven en dood
Project in drie delen



•Collectivisme (wij-cultuur) versus Individualisme (ik-cultuur)

• Familie speelt vaak een grote rol

•Religie is voor de meeste migranten belangrijk

•Soms andere wensen en gebruiken

• Individueel bepaald

Cultuurverschillen



GEDRAG

OVERTUIGINGEN

NORMEN EN WAARDEN



Kennistekort
• Laagopgeleide patiënt  - beperkte 

kennis van eigen lichaam

• Onwetendheid over mogelijke zorg 
en behandelingen

• Wat mag wel en niet in cultuur of 
geloof (bijvoorbeeld pijnbestrijding)



•Nieuw woord

•Verwarring tussen palliatieve zorg en palliatieve 
sedatie

•Taboe op spreken over sterven

•Nadenken over eigen wensen en behoeften niet 
gebruikelijk

Palliatieve zorg is onbekend



Informele tolk
• vaak familie of vrienden
• tolken lang niet alles (schaamte)
• kunnen veel medische woorden 

niet naar de eigen taal vertalen.

Formele tolk
• is onafhankelijk
• heeft geheimhoudingsplicht
• kan alles vertalen (behalve 

uitdrukkingen)
• telefonisch of ter plaatse

Professionele tolk



Belang van hoop



• Voor bijna alle gelovigen 
bezwaarlijk

• Geen hoop ontnemen
• Zachte, versluierende bewoording 

voorkeur
• Het leven (en dus de dood) ligt in 

God’s handen

Prognoses geven



• Onbegrip over verschil curatief en 
palliatief

• Wens tot maximaal 
doorbehandelen

• Tip: zeg niet “we kunnen niets meer 
voor u doen”, maar:

Doorbehandelen



• Vaak wens helder voor Allah te 
verschijnen

• Pijn kan gezien worden als beproeving 
• Palliatieve sedatie onbekend, veel 

uitleg nodig 
• Levenseinde bespoedigende 

maatregelen vaak niet aan de orde, of 
taboe

Morfinegebruik



• Vaak de norm in 
migrantenfamilies

• Moeilijk om bezoek af te wijzen
• Overbelasting (vrouwelijke) 

mantelzorgers

Zorg door familie



• Gastvrijheid is heel belangrijk

• Altijd eten in huis

• Altijd gasten: vermoeiend!

• Bezoeken van een zieke is voor moslims een religieuze plicht

Maar
• Kijk uit voor overbelasting mantelzorgers
• Geef duidelijke adviezen over bezoek en rusttijden
• Zeg wat patiënt wel en niet mag eten

Veel bezoek



• Onbekendheid
• Taalbarrière
• Angst voor hoge kosten 
• Gevoelens van eer
• Religieuze overwegingen

• De rol en belasting van de mantelzorger wordt vaak onderschat door 
de woordvoerder van de familie.

Niet-westerse migranten maken minder 
gebruik van thuiszorg



• Persoonsgerichte zorg
• Voorzichtige uitleg
• Laat ruimte voor hoop
• Er is veel angst en onbekendheid
• Familie speelt een belangrijke rol
• Duidelijke adviezen

Belangrijkste lessen

In gesprek over leven en dood
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