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• Kennis van verschillen 
– Medisch
– Cultureel/levensbeschouwelijk/religieus

• Vaardigheden om kennis toe te passen 
(communicatieve vaardigheden)

• Open, belangstellende, nieuwsgierige houding

Voorwaarden voor goede palliatieve zorg 
bij moslim patiënten



“De behoeften, gewoonten, wensen van mensen uit een andere 
cultuur lijkt ver van ons af te staan. Wanneer je je er echt in 
verdiept, je in de persoon verdiept en je werkelijk afvraagt: ‘Wat 
speelt er?’ dan komen ook mensen die ogenschijnlijk ver weg 
lijken te staan, dichtbij.”

(Maria van Muijsenbergh, bijzonder hoogleraar 
Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale 

eerstelijnszorg)

• Beroepscode: Arts/verpleegkundige/verzorgende is 
volgens de beroepscode verplicht respect op te brengen 
voor het culturele referentiekader van de patiënt.
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David Pinto (‘Interculturele communicatie’)

Grofmazige, westerse cultuur

• Individualistisch – ‘ik’-cultuur
• Algemene gedragsregels
• Secularisatie

Fijnmazige, niet westerse cultuur

• ‘Wij’-cultuur
• Gedetailleerde gedragsregels
• Religie belangrijk
• Familie grote rol

Cultuur verschillen



Islam
– Non verbale cultuur
- Verschil geloof en geloofsopvatting/cultuur

Kennis van……



• Ziektebeleving:
-Ziekte is een test maar je mag opgeven
- Geduld is belangrijk (draagkracht)
-Er staat een beloning tegenover
-Klagen over je ziekte mag maar je mag God niet 
verafschuwen
-Je sterft niet maar ‘verhuisd naar het Hiernamaals’
- Er is geen ‘dood’, het is een zielereis, zoals je 
verhuisde vanuit de baarmoeder, verhuis je naar het 
Hiernamaals.

Kennis van…



-Zoeken van medische hulp valt onder 
voorbeschikking/is dus verplicht. 
- Zoeken van medisch zorg is onderdeel van 
Tawakkoel (vertrouwen op God). Geldt ook voor 
zorgverlener (zoeken naar kennis) 
- De hoop nooit opgeven (Laa tay assoe min rawhi
llah), zelfs indien de dood nabij is blijven geloven dat 
God weet wat het beste is.
- Een moslim is verplicht zieken te bezoeken, dit 
heeft ook een belangrijke religieuze plaats. 

Kennis van…..(vervolg ziektebeleving)



- Het gebed van een zieke mag liggend in bed of 
zittend op een stoel
- Vooraf de rituele wassing met water of 
vereenvoudigd met een kei (steen)
- Tijdens het gebed mag niet worden gesproken 
of worden rondgekeken
- Dagindeling a.d.h.v. gebedstijden (preventie 
desoriëntatie)

Kennis van…..(vervolg ziektebeleving)





- Indien mogelijk ligt de stervende in het op 
zijn/haar rechterzijde, met het gezicht naar 
Mekka.
- Het schenken en ontvangen van vergeving is 

belangrijk voor een goede afronding van het 
leven

- Als laatste uitspreken van de geloofsbelijdenis. 

Kennis van…. ….(vervolg Stervensfase 
(Pijnbestrijding/Sedatie/Euthanasie))





- Pijnbestrijding is niet verboden
- Euthanasie kan niet
- Morfine wordt vaak gezien als euthanasie
- Bij voorkeur tot het laatst bij bewustzijn i.v.m. 

uitspreken geloofsbelijdenis, hoeft niet.

Kennis van….(vervolg Stervensfase 
(Pijnbestrijding/Sedatie/Euthanasie))



• Na de dood: 
- kabels mogen verwijdert worden
-Familie bij voorkeur laten rouwen in een bepaalde ruimte 
(vanwege luidruchtigheid)
-Vraag naar de wensen
-Rituele wassing is gebruikelijk
-Uitspreken van overlijdensgebed
-Naar de moskee
-Begraven
-Periode van rouw: 40 dagen (=cultuur), 3 dagen (=religie)

Kennis van…..





• Communicatie/Slechtnieuwsgesprek:
- Vertrouwen belangrijk
- Met eerste contactpersoon, niet altijd aan patiënt, 

contactpersoon vertelt het in eigen woorden aan de 
anderen.

- Familie wil zich gehoord en gezien weten
- Contactpersoon neemt het op voor patiënt. 

Zondebok/Ontslaan van verantwoordelijkheid. 
- Soms meerdere gesprekken nodig, steeds zelfde 

boodschap op andere manier vs Er is teveel hoop 
gegeven in het eerste gesprek

Kennis van……



• Voorbeeldzinnen
- ‘Ik stop de behandeling’ vs ‘De medische wereld kan 

niks meer voor u doen’
- ‘U gaat dood’ vs ‘Uw toestand is kritiek’/‘Hij zal niet 

genezen’
- Hij heeft misschien niet lang meer te leven maar zeker 

is het niet (Wees duidelijk maar laat ruimte voor hoop)
- ‘Wilt u de belasting voor de patiënte van een second 

opinion? Misschien overlijdt zij in de ambulance’

Kennis van……



- ‘Het is voor het verminderen van pijn, u gaat slapen’ (bij 
pijnbestrijding/sedatie)
- ‘Die behandeling kost hem energie, liever energie 

besteden aan zijn familie’ (bij onnodige behandeling 
of second opinion)

- ‘De behandeling is zinloos’ vs ‘We verlengen hierdoor 
z’n leven niet’

- ‘Zij wint hier niets mee’

Kennis van……(vervolg voorbeeldzinnen)



• Persoonlijke aandacht geven, patiënten serieus 
nemen, betrokken worden

• Mondelinge voorlichting
• Tolk inschakelen, m.n. bij: 

– Ernstige ziekte
– Communicatie over psychische aspecten

• Slecht nieuws indirect communiceren
• Familie betrekken, rol geven

Tips hoe het beter kan –
volgens patiënten met een migratie-achtergrond



• Ken “de leider” (vaak eerste contactpersoon) van een familie, vraag met wie je concrete 
afspraken kan maken. Wanneer je dit met deze persoon doet, communiceert deze persoon 
door naar de hele familie. Dit gebeurt niet als je dit doet met een goed-Nederlands-
sprekend neefje of nichtje, die lager in de hiërarchie van de familie staat. Laat deze 
desnoods tolken maar bij voorkeur door beëdigde tolk/niet betrokken tolk.

• Bespreek en noteer je belangen helder en duidelijk; goede zorgverlening, rust voor de 
patiënt en de afdeling. Het is voor iemand uit de fijnmazige cultuur ongepast een 
professional tegen te werken en zullen gehoor geven aan de gemaakte afspraken, mits 
duidelijk met het de eerste contactpersoon afgesproken en overeengekomen.

• Het is vaak ondenkbaar en een schande in een fijnmazige cultuur een familielid “alleen” te 
laten. Geef jouw ruimte aan op de afdeling en wat hier in mogelijk is. Doe dit direct bij 
opname. Dit voorkomt de hele opname gemopper onder verpleegkundigen.

• Bespreek welke zorg zij over kunnen/willen nemen, laat weten wat jij zelf wilt doen en 
waarom.

• Vermijd dat iemand ten overstaan van anderen gezichtsverlies lijdt. Wil je iemand 
aanspreken, doe dit dan onder vier ogen. Ga uit van een goede relatie als basis.

• Wees bereid de eigen cultuur door de ogen van een patiënt te bekijken. Geen cultuur is 
volmaakt of volstrekt logisch.

• Het is niet altijd belangrijk om een mening te hebben. Soms kan het belangrijker zijn om 
die eventjes te parkeren, en oprechte interesse te tonen. (Neurograaf – afd. Neurologie)

Tips voor op de afdeling:





• Taalbeheersing + religie registreren
• Ruimte bieden voor religie en rituelen (extra 

familiekamer?)
• Ontslag zeker ook voorbereiden met familie
• Communicatie op maat
• Winst: kostenbesparend & minder heropnames

Algemene tips



• Film: www.dokterinmarokko.nl 
• Artikel: ‘Wees duidelijk als behandelen zinloos 

is’, Antoine de Haan, geestelijk verzorger St. Antoniusziekenhuis 
(Medisch Contact 39, 28 sep 17)

Tips



“Levens red je niet door te zorgen dat mensen wat 
langer doorgaan, maar door te zorgen dat het leven 

dat ze nog hebben maximale kwaliteit heeft.” 
Ivan Wolffers


