DIGITALE GOODIEBAG
Interculturele en begrijpelijke palliatieve zorg
Voorlichtingsfilms voor patiënten en familie
www.pharos.nl/ingesprek
Informatie voor ZV over gebruik van de films (‘bijsluiter’)
https://www.pharos.nl/kennisbank/inzet-voorlichtingsfilms-in-gesprek-over-leven-en-dood/
‘Alles’ over palliatieve zorg
Brochure voor zorgverleners ‘Lessen uit gesprekken over leven en dood’
www.pharos.nl/palliatieve zorg
YouTube-filmpje met Kathryn Mannix (4 min): Dying is not as bad as you think.
Informatiekaarten in begrijpelijke taal en beeld:
https://www.pharos.nl/kennisbank/informatiekaarten-over-palliatieve-zorg/
Begrijpelijk informatiemateriaal
https://www.pharos.nl/begrijpjelichaam/
https://www.pharos.nl/kennisbank/?soort=eenvoudige-voorlichting (u ziet dan alle
materialen van Pharos)
Aanvullingen op NHG-richtlijnen
www.huisarts-migrant.nl
Meer weten over beperkte gezondheidsvaardigheden:
https://www.pharos.nl/thema/laaggeletterdheid-gezondheidsvaardigheden/
www.pharos.nl/terugvraagmethode
Inzet tolken
https://www.zoschakeltueentolkin.nl/
En meer:
E-learnings (beide behandelen ook herkennen van laaggeletterdheid en beperkte
gezondheidsvaardigheden, bespreken van dat vermoeden, aanpassen van communicatie)
1. Goed Begrepen: over begrijpelijke informatie en samen beslissen in de palzo; voor
medisch specialisten en verpleegkundigen; met een route voor huisartsen/eerstelijn;
geaccrediteerd voor 2 of 3 punten. Nu nog gratis, dat wordt € 30.
2. Effectief communiceren in de zorg, gratis (nog eventjes) en geaccrediteerd voor 2
punten. Over begrijpelijk communiceren in woord en beeld.
Op het Leerplatform van Pharos staan de twee e-learnings die hierboven worden genoemd,
en e-learnings over werken met statushouders/cultuursensitief communiceren.
Lesmateriaal
Ingesproken PPT over interculturele palliatieve zorg
Communicatie over levenseindebeslissingen met oudere migranten en hun familie - Pharos
(training)
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Themabijeenkomst Interculturele palliatieve zorg 'In gesprek over leven en dood' - Pharos
Artikelen
Een kort artikel over begrijpelijk communiceren over palliatieve zorg. Dit artikel is ook
geplaatst op Palliaweb.
Artikelen over interculturele palzo staan op de persoonlijke pagina van Gudule Boland.
Podcasts (niet van Pharos)
Serie podcasts van www.evenanders.nu/podcasts
Een podcast over pijnmedicatie weigeren en een over tolk inschakelen (maar die titel had
ook kunnen zijn: diagnose vertellen of niet, relatie opbouwen met patiënt en familie).
Podcasts Stervelingen van de Raad voor de Samenleving
Podcasts Op leven en dood (Amsterdam UMC, dr. Mirjam de Vos)
Hoorspelen gebaseerd op gesprekken op de NICU, PICU en volwassenen IC.
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