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Heeft u het idee dat u patiënten met een andere culturele achtergrond minder goed 

begrijpt en maakt dit u onzeker in de interactie? Heeft u de behoefte aan meer handvatten 

om uw cultureel diverse patiëntenpopulatie van dienst te kunnen zijn? 
Kies dan voor de training “Cultuursensitieve zorg in de praktijk” 

Wat komt aan de orde?

 • Culturele programmering;
 • Verschillende communicatiestijlen
 • Cultuursensitieve competenties en 

vaardigheden
 •  Verschillende ziektebenaderingen en 

verklaringsmodellen
 • Specifieke casuïstiek vanuit de eigen 

praktijk

Voor wie?
Doktersassistenten, fysiotherapeuten, 
huisartsen, jeugdartsen, (jeugd)
verpleegkundigen, kraamverzorgende, 
praktijkondersteuners, verloskundigen en 
andere medewerkers in de eerstelijns zorg

Doel training
De deelnemers verhogen hun intercultureel 
bewustzijn en krijgen tools om cultuursensitief 
te werken. Deelnemers trainen de 
competenties die noodzakelijk zijn voor het 
werken in een cultureel diverse praktijk. 

KIT Intercultural Professionals biedt deze 
training zowel in-company als open training 
aan. 

Over ons
KIT Intercultural Professionals is een service 
van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. 
Wij verzorgen trainingen op het gebied van 
interculturele communicatie, diversiteit & inclusie 
en internationale teams.



Aanbeveling deelnemers:

Resultaten

 •  Inzicht in eigen culturele achtergrond en 
denkbeelden

 • Bewustwording van het effect van 
cultuurverschillen en beperkte 
taalvaardigheid op zorgrelatie

 • Kennis van verschillende internationale 
gezondheidszorgsystemen

 • Praktische tools voor effectieve 
cultuursensitieve communicatie

 • Het kunnen toepassen van 
vaardigheden in praktijksituaties

“Eigentijdse en praktische training”

“Trainers met een aanstekelijke hoge dosis positieve energie” 

Opbouw van de training
Online groepssessies afgewisseld met 
individuele verdiepingssessies

Deze training bestaat uit 5 interactieve online 
groepssessies van ieder 1,5 uur. Tussen de 
sessies door doen de deelnemers opdrachten 
en bekijken ze aanvullend materiaal in de 
online leeromgeving. De doorlooptijd van dit 
gedeelte van de training bedraagt 8 weken. 
De online groepsbijeenkomsten vinden om de 
2 weken plaats. 

De vijfde en laatste online groepssessie vindt 
plaats na 6 maanden. Dit is de zogenaamde 
borgings- en verdiepingssessie. Hiermee 
wordt de training officieel afgesloten.

Het programma wordt verzorgd door 
een intercultureel trainer en een expert 
internationale gezondheidszorg die beiden 
beschikken over ruime ervaring in dit 
werkveld. 

Accreditatie
De training is geaccrediteerd voor de hierboven 
genoemde beroepsgroepen.
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Contact

Cultures Don't Meet 

People Do 


