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In gesprek over leven en dood: 

interculturele palliatieve zorg 
Dank voor je deelname aan het symposium op 17 maart en je belangstelling voor In gesprek 

over leven en dood. 

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

helpen om patiënten met een migratieachtergrond zorg te bieden.  

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

 

Themapagina Interculturele en begrijpelijke palliatieve zorg 

 
Artikelen over interculturele palliatieve zorg 
 

Lessen uit gesprekken over leven en dood 

Brochure voor zorgverleners met achtergrondinformatie en tips over interculturele 

palliatieve zorg. 

Voor zorgverleners 
Trainingen 
 

Teamtraining: Communicatie over levenseindebeslissingen met oudere 

migranten en hun familie 

 

E-learning Interculturele palliatieve zorg (alleen voor abonnees van CME-

online) 

 

Themabijeenkomst Interculturele palliatieve zorg (online of live) 

 

Hulpmiddelen voor in de spreekkamer 

 

Het inschakelen van tolken 

 

Voorlichtingsfilms voor patiënten en familie  

Papiaments, Kantonees (ondertiteling Mandarijn), Turks en Marokkaans-Arabisch 

 

‘Bijsluiter’ voor zorgverleners over het gebruik van films over het levenseinde 

in eigen taal 

 

 

 

Digitale Goodiebag  

https://www.pharos.nl/thema/palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/over-pharos/medewerkers/dr-gudule-boland/
https://www.pharos.nl/kennisbank/lessen-uit-gesprekken-over-leven-en-dood/
https://www.pharos.nl/training/communicatie-over-levenseindebeslissingen-met-oudere-migranten-en-hun-familie/
https://www.pharos.nl/training/communicatie-over-levenseindebeslissingen-met-oudere-migranten-en-hun-familie/
https://www.pharos.nl/training/interculturele-palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/training/interculturele-palliatieve-zorg/
https://www.pharos.nl/training/themabijeenkomst-interculturele-palliatieve-zorg-in-gesprek-over-leven-en-dood/
https://www.zoschakeltueentolkin.nl/
http://www.pharos.nl/ingesprek
https://www.pharos.nl/kennisbank/inzet-voorlichtingsfilms-in-gesprek-over-leven-en-dood/
https://www.pharos.nl/kennisbank/inzet-voorlichtingsfilms-in-gesprek-over-leven-en-dood/
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Overig materiaal 

 

Voorlichting organiseren voor en door mensen met een migratieachtergrond 

- Lijst sleutelpersonen 

- Draaiboek migrantenvoorlichters palliatieve zorg 

- Ansichtkaart om na afloop mee te geven 

- Poster voorlichtingsbijeenkomst 

 

Ervaringen van migranten met kanker 

 

Voor docenten  
Lesmateriaal: www.pharos.nl/onderwijs 

Voor onderzoekers 
Inclusief onderzoek 

Podcasts van andere organisaties 
 

Podcast van Stichting Even Anders 

Een serie podcasts, onder andere over pijnmedicatie weigeren en een over tolken 

inschakelen, met geestelijke verzorger Mualla Kaya van het UMC Utrecht. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pharos.nl/kaart-sleutelpersonen/
https://www.pharos.nl/kennisbank/draaiboek-voor-een-voorlichtingsbijeenkomst-over-palliatieve-zorg-voor-migrantenvoorlichters/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/09/In-gesprek-Ansicht.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/09/In-gesprek_poster-uitnodiging-voorliching.pdf
https://www.pharos.nl/kennisbank/ervaringen-van-migranten-met-kanker/
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://evenanders.nu/?s=podcast
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