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InhoudInhoud

HulpverlenerHulpverlener--patipatiёёnt relatie (Marokko)nt relatie (Marokko)
HulpverlenerHulpverlener--patipatiёёnt relatie (Nederland)nt relatie (Nederland)
Allochtone slechthorendenAllochtone slechthorenden
Problemen bij deze groep patiProblemen bij deze groep patiёёntennten
Mogelijke oplossingenMogelijke oplossingen



HulpverlenerHulpverlener-- patipatiëëntnt relatierelatie ( Marokko)( Marokko)

Klinische stages in 2 Marokkaanse ziekenhuizen.Klinische stages in 2 Marokkaanse ziekenhuizen.

Verschil tussen Nederlandse en Marokkaanse Verschil tussen Nederlandse en Marokkaanse 
gezondheidszorg.gezondheidszorg.

Verschil bejegening patiVerschil bejegening patiëënten.nten.



HulpverlenerHulpverlener-- patipatiëënt relatie ( Marokko)nt relatie ( Marokko)

Makkelijk in eigen taal vertellen wat het probleem is.Makkelijk in eigen taal vertellen wat het probleem is.

Arts/ hulpverlener biedt vooral materiArts/ hulpverlener biedt vooral materiëële/praktische le/praktische 
oplossingen ( pedagogische/ psychosociale problemen oplossingen ( pedagogische/ psychosociale problemen 
door familie opgevangen).door familie opgevangen).

Arts/ hulpverlener speelt in op relatie geloofArts/ hulpverlener speelt in op relatie geloof-- ziekte.ziekte.

Meer patiMeer patiëënt nt --delay dan doktersdelay dan dokters--delaydelay



HulpverlenerHulpverlener-- patipatiëënt relatie (Marokko)nt relatie (Marokko)

Veel patiVeel patiëënten uit Nederland daar voor nten uit Nederland daar voor 
secondsecond-- opinion. opinion. 

hebben het gevoel daar serieus genomen te hebben het gevoel daar serieus genomen te 
worden.worden.

vaker diagnose gesteld.vaker diagnose gesteld.

PatiPatiëënten hebben daar andere verwachtingen van nten hebben daar andere verwachtingen van 
arts dan hier en intensieve begeleiding.arts dan hier en intensieve begeleiding.



  Slechthorenden in MarokkoSlechthorenden in Marokko

Audiologisch centra alleen in grote steden en Audiologisch centra alleen in grote steden en 
academische centra gevestigd.academische centra gevestigd.

Speciaal onderwijs tot de basisschool, hierna geen Speciaal onderwijs tot de basisschool, hierna geen 
onderwijs mogelijkheden meer.onderwijs mogelijkheden meer.

Kinderen krijgen wel kans om een praktisch Kinderen krijgen wel kans om een praktisch 
beroepopleiding te leren beroepopleiding te leren 
(bv timmerman/ loodgieter/ kleermaker). (bv timmerman/ loodgieter/ kleermaker). 



HulpverlenerHulpverlener-- patipatiëënt relatie (Nederland)nt relatie (Nederland)

TaalbarriTaalbarrièèrere

PatiPatiëënten hebben andere verwachtingen dan nten hebben andere verwachtingen dan 
hulpverlenerhulpverlener

Bij de hulpverleners weinig kennis van andere cultuur/ Bij de hulpverleners weinig kennis van andere cultuur/ 
religiereligie



Allochtone slechthorendenAllochtone slechthorenden

Groep allochtone doven snelst groeiende groep doven.Groep allochtone doven snelst groeiende groep doven.

Weinig getallen bekend over aantal allochtone Weinig getallen bekend over aantal allochtone 
slechthorenden.slechthorenden.

Op voortgezet speciaal onderwijs in ROp voortgezet speciaal onderwijs in R’’dam: 70% van de dam: 70% van de 
dove leerlingen allochtoon.dove leerlingen allochtoon.



Problemen bij deze Problemen bij deze groepgroep slechthorendeslechthorende
allochtonenallochtonen

TaalbarriTaalbarrièère.re.
InformatieInformatie hulpverleninghulpverlening nietniet toereikendtoereikend

CultuurverschillenCultuurverschillen die die moeilijkmoeilijk tete overbruggenoverbruggen zijnzijn

OudersOuders wetenweten weinigweinig over over oorzaakoorzaak/ / gevolggevolg en en prognoseprognose
DenkenDenken vaakvaak datdat het het vanzelfvanzelf over over gaatgaat
SchaamteSchaamte
VerwachtenVerwachten technischetechnische oplossingoplossing



ProblemenProblemen bijbij dezedeze groepgroep slechthorendeslechthorende
allochtonenallochtonen

BezoekBezoek aanaan artsenartsen/ / geestelijkegeestelijke in in thuislandthuisland
MoeilijkMoeilijk tete verwerkenverwerken
PatientPatient--delay ( delay ( bvbv plaatsenplaatsen Cochlear implants)Cochlear implants)

VanuitVanuit de de oudersouders is is overdrachtoverdracht van van cultuurcultuur en en religiereligie heel heel 
moeilijkmoeilijk

MoeilijkMoeilijk omom gebarentaalgebarentaal tete lerenleren
InmiddelsInmiddels welwel IslamitischeIslamitische gebarentaalgebarentaal samengesteldsamengesteld

Contact Contact ouderouder en kind en kind moeizaammoeizaam>>> >>> eenzaamheideenzaamheid



MogelijkeMogelijke oplossingenoplossingen

OudersOuders meermeer betrekkenbetrekken bijbij procesproces
Extra Extra informatieavondeninformatieavonden in in eigeneigen taaltaal ( ( evtevt. . verplichtverplicht stellenstellen))

SamenwerkenSamenwerken met met grotegrote MarokkaanseMarokkaanse/ / TurkseTurkse organisatiesorganisaties

BenaderenBenaderen van van moskeemoskeeëënn / buurthuizen/ buurthuizen

Meer hulpverleners opleiden die de cultuur en taal kennen Meer hulpverleners opleiden die de cultuur en taal kennen 

Voorzieningen meer toegankelijk maken voor deze Voorzieningen meer toegankelijk maken voor deze groepgroep allochtone allochtone 
slechthorenden en hun omgevingslechthorenden en hun omgeving



Bedankt voor uw aandacht!


