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migranten
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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: 



• Introductie

• Wat is cultuur?

• Beperkte gezondheidsvaardigheden

• Interculturele palliatieve zorg

• Diagnose vertellen

• Eenvoudige uitleg ALS

• Palliatieve sedatie

Inhoud



•Ervaringen zorg bij migranten

• Wat ging goed?

• Wat is anders?

Kennismaking



Wat is cultuur?

Interculturele communicatie



“De bril waardoor iemand werkelijkheid bekijkt, 
interpreteert en er zin aan geeft”

- Ideeën over ziekte en gezondheid(szorg)
- Normen en waarden
- Tradities (cultureel/religieus)

Culturele context

Bepaald door
-Geografische herkomst 

(Friezen of Limburgers)
-Etnische groep
-Religieuze groep
-Sociale klasse!



GEDRAG

OVERTUIGINGEN

NORMEN EN WAARDEN



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

Cultuurverschillen



Waar sluiten onderstaande begrippen het best op aan: wij-cultuur of ik-cultuur?

• Autonomie
• Familie speelt belangrijke rol
• Belang van eigen prestaties
• Gedeelde besluitvorming met familie
• Diagnose direct aan patiënt vertellen
• Familielid als woordvoerder
• Recht om te weten
• Pijnbestrijding
• Helder blijven tot het einde
• Kwaliteit van leven
• Lengte van het leven

wij-cultuur of ik-cultuur?



• Toon belangstelling, respecteer opvattingen
• Vraag aan de patiënt

o Wie de woordvoerder van de familie is

o Wie de belangrijkste verzorger is

• Betrek zo nodig familie, partner
• Geef ruimte om te wennen aan ziekte/gesprek over 

behandelwensen en grenzen

o Ga niet in discussie

o Bied ruimte voor rituelen

Cultuursensitieve communicatie



Beperkte 
gezondheidsvaardigheden

https://www.pharos.nl/kennisbank/het-culturele-interview-in-het-kort/

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Het_culturele_interview_in_het_kort_Pharos-1.pdf
https://www.pharos.nl/kennisbank/het-culturele-interview-in-het-kort/


Interculturele 
verschillen ziekte en 
overlijden



•Openlijk spreken over sterven

•Staken ‘zinloze’ behandeling

•Bespreken euthanasie en/of sedatie

•Maximale pijnbestrijding

Veel Nederlanders gericht op goede dood



• Moment van sterven bepaalt God / Allah

• Maximaal behandelen tot de dood

• Geen morfine of sedatie

• Geen euthanasie

• Sterven waar de beste zorg is

• Second opinion (bv. in land herkomst)

Veel migranten zijn gericht op een zo lang 
mogelijk leven



Diagnose vertellen

In gesprek over leven en dood



•Zorgenvrij leven versus het recht om te weten

•Autonomie versus familiebeslissingen

•Generatieverschillen
•Ik- versus wij- cultuur

Eerlijk vertellen van diagnose



Praten over kanker

Nederland België Italië

Altijd diagnose vertellen 98% 67% 46%

Altijd zeggen als ongeneeslijk 92% 42% 11%



WGBO 
•Arts heeft plicht patiënt duidelijk in te lichten,
zo nodig door tolk in te schakelen (art 7: 448)

•Patiënt heeft recht om niet te weten (art 7:449)

Beroepsgeheim
•Is een recht van de patiënt: patiënt bepaalt met wie 

medische informatie gedeeld mag worden

Diagnose vertellen; juridisch



• Laagopgeleide patiënt  - beperkte kennis van eigen lichaam

Kennistekort



• 2,5 miljoen laaggeletterden (16 jaar 
en ouder). Waarvan 2/3 autochtoon.

• 22% heeft geen of weinig ICT-
vaardigheden. 6% heeft nog nooit 
internet gebruikt. 

Laaggeletterdheid en beperkte 
gezondheidsvaardigheden 

Cijfers Algemene Rekenkamer, 2016. CBS, 2016, 2018. NIVEL, 2018.



Gezondheidsvaardigheden zijn de 
vaardigheden van individuen om 
informatie over gezondheid te 
verkrijgen, te begrijpen, en te 
gebruiken bij het nemen van 
beslissingen over hun gezondheid. 

Beperkte 
gezondheidsvaardigheden

DEFINITIE



Mensen met…

• een lagere opleiding

• een migratieachtergrond 

• een lagere sociaaleconomische positie

… hebben ook vaker beperkte 

gezondheidsvaardigheden.

Laaggeletterdheid en beperkte 
gezondheidsvaardigheden 



•Geef voorlichting over de ziekte / symptomen / medicatie

• Gebruik eenvoudige woorden

• Beperk informatie en herhaal

•Vraag naar eigen gewoonten of alternatieve middelen

Communicatie zorg- verzorging



•Wat is de ziekte ALS?

• Eenvoudige woorden

• Cultuursensitief

Wat is de ziekte ALS?



• Vraag iemand om in zijn eigen woorden 
te vertellen wat je hem zojuist hebt 
uitgelegd

• Blijkt dat iemand het niet heeft 
begrepen? Vul aan of stel bij

• Geef iemand niet het gevoel dat je hem 
controleert: houd de vraag bij je zelf 

Terugvraagmethode



Palliatieve sedatie



Voorlichtingsfilms: In gesprek

https://ingesprek.pharos.nl/

https://ingesprek.pharos.nl/
https://ingesprek.pharos.nl/


Palliatieve sedatie

In gesprek over leven en dood

https://ingesprek.pharos.nl/


•www.pharos.nl/palliatievezorg

Praktische handreiking

http://www.pharos.nl/palliatievezorg


Wat blijft je bij?

Take home messages





Welke vragen heeft u nog?
Dank voor uw 

aandacht

jolanda.vandervelden@pharos.nl


