Doktersassistenten en culturele diversiteit
Accreditatie is
toegekend door KABIZNVDA
(3 punten)

Deelnemers over de
training:
‘Ik heb meer inzicht
gekregen in de beleving
van allochtonen’
‘Fijn om tips met collega’s
uit andere praktijken uit te
wisselen’
‘Veel praktische tips
gekregen’

Veel migranten zijn in hun land van herkomst niet gewend om naar een
huisarts te gaan. Zij kunnen daar direct naar een ziekenhuis. In
Nederland gaan mensen eerst naar de huisarts. De doktersassistent is
voor de patiënt het eerste contact op weg naar de huisarts. Migranten
kunnen dit als een belemmering ervaren omdat ze meteen de dokter
willen spreken. Daarnaast kan de taal een probleem zijn. Ook hebben
sommige migranten heel andere ideeën over de oorzaak van een
ziekte en hoe ermee om te gaan.

Na deze training voelt u zich als doktersassistent voorbereid op
het werken met migranten in de huisartsenpraktijk.

Wat levert de training op?
U krijgt informatie over:
• Verwachtingen van migranten ten aanzien van de huisartsenzorg
• Ziektegedrag en ziektebeleving van migranten
• Communiceren met migranten, onder andere met tolken
Voor wie?
Doktersassistenten in de huisartsenpraktijk

Zie pagina 2 voor meer informatie.

Incompany training
Pharos werkt
voornamelijk op aanvraag
van opdrachtgevers. U
bent dan per deelnemer
voordeliger uit en u krijgt
een aanbod op maat voor
uw organisatie.
Voor meer informatie en
een prijsopgave neemt u
contact op via:
training@pharos.nl of
(030) 234 98 00
Training met open
inschrijving
23 oktober 2012
Utrecht
16.30 – 20.00 uur
Prijs per deelnemer
€ 145,- (inclusief maaltijd)
Inschrijven vóór 23
september via:
www.pharos.nl,
training@pharos.nl of
(030) 234 98 00

Deelnemers ontvangen
een certificaat van
deelname

Werkwijze
Dit is een korte introductietraining van 3 uur. Eventueel kunt u deze
combineren met de training 'Heb ik het goed uitgelegd? Communiceren
met migranten met een lage scholing en beperkt Nederlands' of 'Werken
aan interculturele communicatie competenties'.

