
DIVERSITEIT IN DE ZORG 
 
Digitale openstellingen van verschillende documentaires 
Zorgverleners/docenten kunnen een digitale openstelling aanvragen van de documentaires: 

1. Ik heb een dokter in Marokko (45 minuten) 
2. De laatste dagen van Mouchtar (22 minuten) 

 
 
IK HEB EEN DOKTER IN MAROKKO-de beleving van ziekte en dood in andere culturen 
 

 
In deze documentaire (45 min) volgen wij patiënten met een migratieachtergrond. De film laat op 
indringende wijze zien hoe patiënten met een niet-westerse afkomst omgaan met ziekte en dood. 
Aan bod komen: de verwachtingen van de zorg; rol van de familie; geloof, hoop en genezing; 
slechtnieuwsgesprek; stoppen met de behandeling; rituelen rondom de dood. 
 
Kosten voor een digitale openstelling zijn: 

- €47,50 voor een eendaagse openstelling voor alle deelnemers van een klinische 
les/bijeenkomst en €15,00 euro voor elke extra opeenvolgende dag.  

 
 
DE LAATSTE DAGEN VAN MOUCHTAR-over hoop, heimwee en het hospice 
 

 
 
In deze documentaire (22 min) volgen wij een Marokkaanse patiënt in de palliatieve fase, de 
mantelzorgers en de huisarts. Belangrijke thema’s zijn: hoop op genezing en geloof; de rol van de 
huisarts; het slechtnieuwsgesprek, wat wil de patiënt weten en hoever ga je als huisarts; overleg 



tussen ziekenhuis en huisarts; de verwarring en het onbegrip over opname in een hospice; 
Spoeddienst Huisartsenzorg. 
 
Kosten voor een digitale openstelling zijn: 

- €32,50 voor een eendaagse openstelling voor alle deelnemers van een klinische 
les/bijeenkomst en € 7,50 voor extra opeenvolgende dag. 
 

WERKWIJZE 
Aanvragers van een digitale openstelling van één van de documentaires krijgen een link plus een 
wachtwoord toegestuurd en kunnen deze openen op de overeengekomen datum/data. Het is 
toegestaan de link plus het wachtwoord te mailen naar de deelnemers, met het uitdrukkelijke 
verzoek deze niet door te sturen aan niet-deelnemers.  
 
 
ONDERWIJSPAKKET 
Voor docenten/zorgverleners is een uitgebreid onderwijspakket beschikbaar. Deze is in 
samenwerking met deskundigen gemaakt op basis van de documentaire “Ik heb een dokter in 
Marokko” (zie bovenstaande omschrijving).  
 
Het pakket bestaat uit uitgebreide achtergrondinformatie voor de docent, waaronder beschrijving 
van dilemma’s die zorgverleners in de praktijk ervaren en handvatten voor mogelijke oplossingen. In 
totaal 40 slides. Evenals in de hele documentaire komen in de les de volgende thema’s aan bod:  
 
1. Verwachtingen van de zorg  
2. Rol van de familie  
3. Geloof, hoop en genezing  
4. Slechtnieuwsgesprek  
5. Stoppen met behandelen; palliatieve sedatie  
6. Rituele wassing en afscheid 
 
Elk onderwerp is voorzien van een filmfragment. De totale duur van de filmfragmenten is ruim  
15 minuten. 
Het onderwijspakket bevat ook een powerpointpresentatie (21 slides) die een docent/zorgverlener 
direct kan gebruiken in de les. Hierin zijn eveneens dezelfde filmfragmenten verwerkt. Het 
onderwijspakket, inclusief filmfragmenten, zijn voor de docent blijvend beschikbaar. (Voor het zien 
van de hele documentaire is een aparte aanvraag nodig. Zie bovenstaande uitleg). 
 
Kosten voor het pakket zijn €177,50. Zijn er meerdere docenten/zorgverleners van een afdeling die 
het pakket willen aanschaffen, dan kost elk volgend pakket €90,-- 
 
Privacy en afspraken met patiënten en familie 
In verband met de privacy van patiënten en afspraken die zijn gemaakt moet elke 
zorgverlener/docent het pakket op persoonlijke titel aanvragen. Dat betekent dat wij werken met 
een google account, omdat die de beste bescherming biedt. LET OP: Een pakket kan niet worden 
doorgestuurd naar een collega: het systeem blokkeert dat automatisch. Zoals boven aangegeven, kan 
een volgende docent/zorgverlener het pakket op eigen naam aanschaffen met korting. 
 
Aanmaken google account: 
Ga naar: drive.google.com. 



Geef je persoonlijke emailadres op in het google account en maak een wachtwoord aan. Ga 
vervolgens naar my drive. Zodra wij uw emailadres hebben toegevoegd, is het onderwijspakket direct 
beschikbaar op uw account. 

Opmerking: Ziekenhuizen en andere organisaties staan niet altijd toe dat medewerkers via hun surfer 
een persoonlijk google account aanmaken. Dat weten wij vanuit ons werk bij het Radboudumc. 
Vandaar dat een privé e-mailadres het gemakkelijkst werkt. Bij sommige organisaties werkt het 
overigens wel. Ook in dit geval geeft alleen het persoonlijk e-mailadres van de 
medewerker/gebruiker toegang tot het pakket. 

 Meer weten?  

Voor info mail naar:  nellekedinnissen@gmail.com 
 
Alle opties die wij aanbieden zijn slechts voorbehouden aan zorgverleners en docenten in de zorg. 
Dit is de afspraak die wij hebben gemaakt met patiënten en familie die hebben meegewerkt aan de 
film.  
 
Op alle bovenstaande producten berusten auteursrechten. Alle inhoud, informatie en 
film(bestanden) zijn het intellectuele eigendom van de makers. Het is niet toegestaan 
producten te plaatsen op internet, te kopiëren, aan te passen, te verhandelen of het uit te 
geven voor commerciële doeleinden. Auteursrechtelijk zijn alle producten beschermd tegen 
misbruik en beslissen de makers over exploitatie.    
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