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DOCENTENHANDLEIDING 
 
Het thema diversiteit behelst verschillen tussen individuen van een groep. Hierbij 
kan gedacht worden aan verschillen in cultuur, gedrag, waarden, voorkeuren of 
overtuigingen. 
Daarnaast is ook de term ‘inclusie’ een veel gehoorde term. Inclusie betekent dat 
iedereen erbij hoort, zowel in de maatschappij als geheel als binnen de 
gezondheidszorg specifiek. Iedere burger moet kunnen rekenen op gelijke 
behandeling. Dit geldt zowel voor patiënten (zorgvragers) als voor 
zorgprofessionals.  
 
Interculturele palliatieve zorg, inleiding 
Vanuit Pharos wordt een presentatie aangeboden over interculturele palliatieve 
zorg. Deze presentatie kan gebruikt worden om studenten bekend te maken met 
verschillende aspecten van diverse ‘kijken op het leven en de dood’.  
 
Titel: Interculturele palliatieve zorg – ingesproken presentatie 
Bekijk de presentatie hier of op YouTube.  
 
Inhoud: De presentatie schetst in kort bestek een aantal aandachtspunten voor 
interculturele palliatieve zorg zoals begrijpelijke communicatie, aandacht voor de 
rol van de familie, denken over pijnbestrijding en behandelingen aan het einde van 
het leven. 
 
Duur 30 minuten 
 
Competenties Bewustzijn van eigen referentiekader, inleven in anderen 
 
Bron Pharos (2020; op verzoek van de post-hbo-opleiding palliatieve zorg van de 
Hogeschool Utrecht) 
 
 

Opdracht 
Bekijk samen met de studenten deze video. 
Ga naar aanleiding van deze video in gesprek met de studenten over: 

● hoe kijk ik naar leven en dood? 
● wat betekent voor mij gezondheid en ziekte? 
● welke invloed heeft cultuur op de wijze waarop je naar bovenstaande kijkt? 
● hoe communiceer ik als zorgverlener met de patiënten? Maak ik hierin 

onderscheid?  
 
 

https://www.pharos.nl/kennisbank/interculturele-palliatieve-zorg-ingesproken-presentatie/
https://www.youtube.com/watch?v=WQYPZUAg0mY&t=5s
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In het kader van bovenstaande biedt Pharos ook 2 werkvormen aan bij de dvd ‘ik 
heb een dokter in Marokko’. Deze video kan apart besteld worden. De werkvormen 
zijn te vinden op: Palliatieve zorg - twee werkvormen bij de dvd 'ik heb een dokter 
in Marokko'  
 
Seksuele diversiteit 
Naast de culturele diversiteit is er ook aandacht voor seksuele diversiteit binnen dit 
thema.  
Seksuele diversiteit verwijst naar de variatie die er is in seksuele geaardheid en 
sekse identiteit. Hier vallen lesbische vrouwen, homomannen, biseksuele en 
transgender mannen en vrouwen onder (LHBT).  
 
Op de website Mbo algemeen | Lang leve de liefde vindt u verschillende 
lesmaterialen om het onderwerp seksuele diversiteit te agenderen.  
 
 Het lespakket voor het MBO bestaat uit een online databank voor docenten met 
een uitgebreid aanbod van lessen, workshops en aanvullend beeldmateriaal met 
betrekking tot seksuele gezondheid, geschikt voor gebruik voor leerniveaus 2 tot en 
met 4 in het MBO. Onder 'een kijkje in de klas'  wordt getoond hoe docenten het 
lespakket gebruiken in de klas. Ook zijn er fragmenten uit interviews met docenten 
over hun persoonlijke ervaringen met het lesgeven. 
 
Literatuur 
In de map ‘Inspirerende onderwijsmaterialen rondom diversiteit’ vindt u 
verschillende achtergrond materialen die gebruikt kunnen worden om de lessen 
verder vorm te geven. Studenten kunnen deze materialen gebruiken om de 
opdrachten uit te werken.  
 
 
 
 
 

Voor inspirerende onderwijsmaterialen en leerdoelen zie link 
 
 
 Bekijk hier de leerdoelen  
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