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Goed Begrepen: begrijpelijke 

(palliatieve) zorg 
Dank voor je deelname aan het symposium op 17 maart en je belangstelling voor Goed 

Begrepen. 

In deze digitale goodiebag vind je nuttige informatie, trainingen en andere materialen die 

helpen om patiënten begrijpelijke zorg te bieden.  

Er is ook een aparte digitale goodiebag over interculturele palliatieve zorg. 

 

Themapagina Interculturele en begrijpelijke palliatieve zorg 

 
Film met de onderzoeksresultaten van Goed Begrepen 

 

Wetenschappelijke artikelen van het project Goed Begrepen 

 
Meer over beperkte gezondheidsvaardigheden: 

Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden 

De terugvraagmethode 

Voor zorgverleners 
Trainingen & vaardigheden 

 

E-learning Goed Begrepen over begrijpelijke informatie 

en samen beslissen in de palliatieve zorg (gesprekken 

oefenen met virtuele patiënten). 

 

Teamtraining Goed Begrepen: effectief communiceren 

en samen beslissen 

 

Observatielijst samen beslissen (om een eigen consult te beoordelen) 

 

Spreken over het levenseinde door Kathryn Mannix (4 min): Dying is not as bad 

as you think 

 

Digitale Goodiebag  

https://www.pharos.nl/thema/palliatieve-zorg/
https://youtu.be/gu3lj6nhKRU
https://www.pharos.nl/thema/palliatieve-zorg/#onderzoek
https://www.pharos.nl/thema/laaggeletterdheid-gezondheidsvaardigheden/
http://www.pharos.nl/terugvraagmethode
https://pharosleerplatform.nl/
https://www.pharos.nl/training/effectief-communiceren-met-mensen-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden-over-palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/training/effectief-communiceren-met-mensen-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden-over-palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/kennisbank/observatielijst-samen-beslissen/
https://www.youtube.com/watch?v=CruBRZh8quc
https://www.youtube.com/watch?v=CruBRZh8quc


 

  

 

Arthur van Schendelstraat 600, 2e etage  /   Postbus 13318  /  3507 LH Utrecht  /  +31 (0)30 234 9800  /  info@pharos.nl  /  

www.pharos.nl 

Hulpmiddelen voor in de spreekkamer 
 

Patiëntvriendelijke termenlijsten: 

- Oncologie 

- Longgeneeskunde  

 

Informatiekaarten over palliatieve en terminale 

zorg in begrijpelijke taal en beeld 

 

Ingesproken informatiekaarten 

 

Meer lezen 
 

Artikelen over palliatieve zorg 

Een kort artikel over begrijpelijk communiceren 

over palliatieve zorg. 

 

Een ziekenhuis voor iedereen 
Ziekenhuiszorg kwalitatief goed, toegankelijk en effectief voor iedereen 

 

Voor docenten  
Lesmateriaal: www.pharos.nl/onderwijs 

Voor onderzoekers 
Inclusief onderzoek 

Podcasts (van andere organisaties) 
 

Podcasts Op leven en dood (Amsterdam UMC, dr. Mirjam de Vos) 

Hoorspelen gebaseerd op gesprekken op de NICU, PICU en volwassenen IC. 
 

Podcasts ‘Stervelingen’ van de Raad voor de Samenleving 

 

 

https://nl.dialoguetrainer.app/module/goedbegrepen/contents/praktische-informatie/jargon-oncologie/#standalone
https://www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/thema/palliatieve-zorg/#onderzoek
https://www.pharos.nl/nieuws/begrijpelijke-communicatie-in-de-palliatieve-coronazorg-wij-zorgen-ervoor-dat-u-zo-weinig-mogelijk-pijn-heeft/
http://www.pharos.nl/een-ziekenhuis-voor-iedereen
file:///C:/private/var/folders/b9/fk7z8l1x4kvb8b5dvrwk4c500000gn/T/com.microsoft.Outlook/Outlook%20Temp/www.pharos.nl/onderwijs
https://www.pharos.nl/infosheets/inclusief-onderzoek/
https://open.spotify.com/episode/4ylZMP9kHsiBcUW5jF4DA1?si=tDKSuZIvRUOsb5OuFtPz9Q&nd=1
https://open.spotify.com/show/3b6mP0mUC5px3DJ8PF9gPz?si=5IxT2HUkTLi1IqY5L_oxuQ&nd=1
https://www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg/

