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Veldhoven, 23 maart 2016 
Greetje Velema,  

huisarts 

Interculturele palliatieve zorg 
(poten'ële)	belangenverstrengeling	 Geen	/	Zie	hieronder		

Voor	bijeenkomst	mogelijk	relevante	
rela'es	met	bedrijven	 Bedrijfsnamen	

•  Sponsoring	of	onderzoeksgeld	
•  Honorarium	of	andere	(financiële)	

vergoeding	
•  Aandeelhouder	
•  Andere	rela'e,	namelijk	…	

		

• Geen	
• Geen	
		

• Geen	
• Geen	

Disclosure	belangen	spreker	
M.T.Velema-de	Roos	

•  Wie	is	Katholiek	opgevoed?	

•  Wie	komt	van	het	pla4eland?		

•  Wie	houdt	van	voetbal?	

•  Wie	houdt	van	musicals?		

•  Wie	is	in	het	buitenland	geboren?	

Hoe intercultureel zijn we hier? 
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•  persoonlijke	aandacht	is	kern	pallia9eve	zorg	

•  vraag	de	pa6ënt	naar	cultuur	/	religie	wensen	

•  laat	ruimte	voor	hoop		

•  geef	ruimte	aan	familie	

•  spreek	eenvoudige	taal	

•  geef	duidelijke	adviezen	

Wat wil ik u meegeven vandaag 
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Programma 

•  Culturele verschillen palliatieve zorg 
•  Communicatie 
•  Verpleging en verzorging 
•  Rituelen bij sterven en rouw 
 
•  Do’s en Don’ts 
•  Sites, dvds etc voor hulp en informatie 
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Uit “Ik heb een dokter in Marokko” (1)

•  De	beleving	van	ziekte	en	dood	in	andere	culturen	
•  Een	film	van	Nelleke	Dinissen	en	Paul	van	Laere,		

i.s.m.	Saida	Aoulad	Bak9t	
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Husein 

•  68 jaar, Turks 
•  30 jaar in Nederland, gehuwd 
•  4 zoons, oudste in Turkije, 3 hier 
•  Pendelt tussen Nederland en Turkije 
•  moslim,  
•  spreekt heel beperkt Nederlands, zijn 

vrouw vrijwel niet 
•  Slechthorend, ondanks gehoorapparaten 
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Husein 

•  Uit Turkije terug, “ernstige ziekte” verder 
onderzoek in Nederland 

•  Blijkt al snel: longkanker, met multipele 
botmeta’s 

•  2 x chemo  
•  Ondanks chemo progressie; gestaakt 
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Husein 
 

Palliatieve fase aangebroken: 
•  Moe, benauwd, pijn, geen eetlust 

-  wil geen morfine of slaappil 
-  dure vitamine poeders van landgenoten 

•  Dringend verzoek zoon om niet te spreken 
over ernst ziekte of doodgaan 

Wie van u herkent deze situatie? 
Wie van u zou dit toch bespreken? 
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Uit “Ik heb een dokter in Marokko” (2)

Uit “Ik heb een dokter in Marokko” (3)

Wat wilt u leren vandaag ? 

•  Bespreek	met	uw	buurman/	buurvrouw:	

•  Ervaring	interculturele	pallia9eve	zorg	
–  -wat	gaat	goed?	
–  -wat	vindt	u	las9g?	
–  -wat	hoopt	u	te	leren	vandaag?	
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Palliatieve zorg voor migranten 
echt anders? 
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Bronnen: Pharos signalement Palliatieve zorg voor vluchtelingen   
Fuusje de Graaff proefschrift 2012 
Handreiking palliatieve zorg aan mensen met een niet-westers 
achtergrond. Utrecht Nivel / IKNL / Pharos 2011. 
 

Definitie palliatieve zorg WHO 2002 

•  Kwaliteit	van	leven	voor	pa9ënt/	naasten	
•  Voorkomen	en	verlichten	van	lijden	
•  Bestrijden	van	pijn	en	andere	symptomen	
•  Verlichten	psychosociale	problemen	
•  Zingeving	

Stadia in zorg 

•  Pallia9eve	fase	(1	maand-	3	jaar)	
•  Genezing	niet	meer	mogelijk	

•  Terminale	fase	(1-6	weken)	
•  De	dood	onafwendbaar	dichtbij	

Mensen met migranten achtergrond 
in Nederland 

•  20 % bevolking 
•  11 % niet-westers 
•  60% buiten grote steden  

 

•  Den Haag meer dan 50% 

Cultuurverschillen 
•  veel migranten afkomstig uit  “wij” cultuur 

(collectivisme) – Nederland individualisme 
•  familie speelt vaak een grote rol 
•  religie is voor meeste migranten belangrijk 

•  soms andere gebruiken en wensen 

“Nederlanders”  
Gericht op een goede dood 

•  Openlijk spreken over sterven 
•  Staken “zinloze” behandeling 
•  Bespreken euthanasie - 

sedatie 
•  Maximaal pijnbestrijding 
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“Migranten” 
gericht op zo lang mogelijk leven 
•  Moment van sterven bepaalt God / Allah 
•  Maximaal behandelen tot de dood 
•  Behandeling / voeding niet stoppen 
•  Geen morfine of sedatie 
•  Geen euthanasie 
•  Sterven waar de beste zorg is 
	

Uit “Ik heb een dokter in Marokko” (4)

Titel presentatie 21 

“Nederlandse” communicatie 
•  Eerst	alles	bespreken	met	de	pa9ënt	
				dan	eventueel	met	familie	
•  Niet	over	pa9ënt	spreken	zonder	toestemming	
•  Alles	duidelijk	en	eerlijk	vertellen	
•  Praten	over	naderende	sterven	
•  De	pa9ënt	besluit	–	niet	de	familie	
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“migranten” communicatie 

•  Familie net zo goed gesprekspartner als 
patiënt  

•  Familie beslist mee 
•  Niet met patiënt over doodgaan praten: 

Hoop houden, Patiënt beschermen  
	

 

Hoop, 3 perspectieven 

Dilemma:	hoop	niet	ontnemen	vs	waarheid	niet	
onthouden	

	
Realis9sch	perspec9ef 	-waarheidsgetrouw	
Funcioneel	perspec9ef 	-copingmechanisme	
Narra9ef	perspec9ef 	-vorm	v	zingeving	
	
(E.Olsman,	proefschri[	AMC	2015:	Hope	in	pallia9ve	care)	
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	 	 	 	 	Nederland 	Belgie	Italie	

Al9jd	diagnose	vertellen	 						98% 	67% 				46%	

	

Al9jd	zeggen	als	ongeneeslijk							92% 	42% 				11%	

	

(bron:	Onwuteaka-Philipsen	et.	Al,	2008)	

	

Praten over kanker 
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•  1e	genera9e	vaak	laaggele4erd	en	taalprobleem	

–  zeker	bij	emo9onele	onderwerpen	

– moeilijke	keuzes	

•  Familie	wil	vaak	graag	zelf	tolken	

–  belastend	

–  eigen	agenda	

–  kennen	medische	woorden	niet	

Taalbarriere en Laaggele=erdheid
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Tips voor CommunicaEe algemeen

•  Tolken	:	088-2555222	
•  Non-verbale	communica9e	belangrijk!	
•  Eenvoudige	zinnen	
•  Geen	ja	–	nee	zinnen	
•  Beperk	informa9e	tot	maximaal	3	dingen	
•  Geen	beeldspraak	gebruiken	
•  Toon	belangstelling	voor	familie,	land	van	herkomst,	
religie	
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Communicatie 

 Woorden                  8% 

Intonatie                       37% 

Houding                      
 55% 

Tips voor Communicatie palliatieve zorg 

•  Vraag	pa9ënt	wie	de	woordvoerder	van	de	familie	is	
•  Vraag	wie	de	belangrijkste	verzorger	is	
•  Vraag	wat	pa9ënt	wil	bespreken,	met	wie	
•  Vertel	slecht	nieuws	geleidelijk	en	“zacht”	
•  Respecteer	zijn	opvalngen	
“	Onze	medicijnen	helpen	hiervoor	niet	–	het	is	nu	in	
Gods	hand”	
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Husein, paar weken later 

•  heel zwak, kan niet meer eten 
•  Vrouw en zoons aanwezig bij bezoek 

huisarts 
•  vrouw dringt aan op voedingsinfuus 
•  Husein knikt dat hij dit wil 

 
Wie van u zou een infuus willen (laten) 

inbrengen? 
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2 dagen later  

•  Familie	belt	ambulance	ivm	plotse	verslechtering	
•  Ambulance	tre[	hem	aan,	stervend,	en	neemt	
hem	niet	mee,	maar	belt	de	huisarts	

Verzorging en verpleging 
medisch 
•  wensen	“zinloze	behandelingen”		
•  achterdocht	medica9e	

–  an9depressiva	/	paracetamol	/	morfine	
–  veel	eigen	kruiden	en	smeersels	

•  onbekendheid	lichaam	/	schaamte		
– morfine	pleister	onbekend	
–  delier	onbekend	
– moeite	met	praten	over	in9eme	zaken	

	

Tips voor verpleging - verzorging 
•  Geef voorlichting over ziekte / symptomen / 

medicatie (zetpillen / pleisters) 
•  Benoem zelf schaamtevolle onderwerpen 
•  Adviseer duidelijk  

– wat wel en niet eten 
– wanneer naar de w.c.  

•  Vraag naar eigen huismiddeltjes 
•  Adviseer kruiden / baden / oliën 
Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet 
westerse achtergrond Nivel / IKCN / Pharos 
www.huisarts-migrant.nl  

 

Voorbeelden huismiddeltjes 
•  Gember	tegen	misselijkheid	
•  Citroen	met	mint	tegen	misselijkheid	
•  Cocosolie	op	pijnlijke	plek	smeren	
•  Drankjes	van	Papaya	tegen	obs9pa9e	
•  Warme	zitbaden	met	kruiden	(uit	Mekka!)	
	

Verzorging en verpleging 
voeding en verzorging 
•  gastvrijheid		heel	belangrijk	

–  al9jd	eten	in	huis	
–  al9jd	gasten:	Vermoeiend!	Zeg	bv	“u	moet	
tussen	2	en	4	uur	rusten”	

	
•  minder	gebruik	thuiszorg	

–  onbekendheid	regeling	
–  plicht	familie	(dochters!)	
–  overbelas9ng	(vrouwelijke)	familieleden	

	

Tips voor verpleging - verzorging 

•  Spreek met belangrijkste mantelzorgster 
•  Geef informatie over thuiszorg 
•  Geef duidelijke adviezen over bezoek  
•  Zeg wat patient wel en niet mag eten 
•  Vraag naar mening Iman / Pandit over 

morfine, sedatie etc 
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Husein vervolg   

•  Volgende dag weer spoedvisite huisarts:  
    Husein is  stervende 
•  Na overlijden vrouw wanhopig – ongelovig 
•  Familie vertrekt volgende dag naar Turkije 
•  Familie / vrienden komen elke dag tot 40 

dagen na dood  
•  En blijven bij zijn vrouw komen 
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rituelen rond sterven en rouw 

•  www.huisarts-migrant.nl	
•  vraag	naar	wensen	begrafenis	
•  informeer	mogelijkheden	begrafenis	thuisland	
•  schakel	desgewenst	religieuze	of	andere	leiders	
gemeenschap	in	

Niet doen 

•  Gebrekkig Nederlands praten 
•  Harder praten bij taalbarriere 
•  Kinderen als tolk inschakelen 
•  Praten over “Wij” en “jullie” 
•  Patient tegen zijn zin in informeren 
•  Zeggen: “we kunnen niets meer doen” 
•  Familie buitensluiten 
•  Uw eigen mening opdringen 

Wel doen 

•  Tijd nemen 
•  Tolk inschakelen 
•  Empathische, open houding 
•  Oprecht nieuwsgierig: gewoon vragen! 
•  Open vragen (voorkom beleefdheids ’ja’) 
•  Duidelijke adviezen geven 
•  Familie erbij betrekken 
•  Wensen van patient respecteren, maar ook 

duidelijk uw grenzen aangeven  
•  Samen zoeken naar oplossingen 

Meer informatie 
•  www.huisarts-migrant.nl		
•  Dvd	“Ik	heb	een	dokter	in	Marokko”	
•  Dvd	“Is	dit	de	Wil	van	Allah”	2007	
hWp://www.allesgemist.nl/omroep/NMO/2			
•  DVD	van	VPTZ		
hWp://www.vptz.nl/page/647/etnische-diversiteit---
diverse-producten.html	
•  Pharos	Dvd’s	migrant	en	kanker	
hWp://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/
webshop		

Universele Kern palliatieve zorg 
 

•  Proactieve benadering 
•  Persoonlijke aandacht! 
•  Respect 
•  Samenwerking met collega’s en familie 
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