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Trainingen 
In onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van ons aanbod. Pharos trainingen 
worden in company uitgevoerd. Er is veel aandacht voor vragen, ervaringen en casuïstiek uit 
de dagelijkse praktijk. 
Heeft u een specifieke vraag? U kunt contact opnemen voor een mogelijkheden van een 
training op maat: training@pharos.nl 
 

x Effectief communiceren met laaggeletterden.  
- Leren herkennen van lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid 
- inzicht in de mogelijkheden van patiënten/cliënten/burgers om de informatie, 

adviezen en vragen te begrijpen.  
- De communicatie laten aansluiten op de mogelijkheden van de patiënt  
- Praktische training met trainer en acteur 
- Geschikt voor alle medewerkers in de huisartsenpraktijk 
- Geaccrediteerd aanbod 

 
x FTO module voor huisartsen en apothekers  

Samenwerking in de eerstelijn voor veilig medicijngebruik onder laaggeletterden 
- Gebaseerd op training Effectief communiceren met laaggeletterden 
- Focus op medicatiegebruik 
- Samenwerking en afspraken tussen huisartsen en apothekers 
- Geaccrediteerd voor huisarts en apotheker 

 
x Zorg in eigen hand: Coachende vaardigheden bij laaggeletterden met een 

chronische aandoening 
- Laaggeletterden motiveren en begeleiden tot betere zelfzorg 
- Hoe coach je deze patiënt tot betere zelfzorg, praktische tips en adviezen. 
- Inzicht in de mogelijkheden van uw patiënten om uw informatie, adviezen en 

vragen te begrijpen. 
- Doelgroep: POH somatisch en praktijkverpleegkundigen 
- Geaccrediteerd aanbod 

x Doktersassistenten en culturele diversiteit 
- Werken met migranten in de huisartspraktijk 
- Verwachtingen van migranten ten aanzien van de huisartsenzorg 
- Ziektegedrag en ziektebeleving van migranten 
- Communiceren met migranten 
- Doelgroep: doktersassistenten 

 
x Training “Wat is uw verhaal?” Werken met het cultureel interview  

- Kennis over het voorkomen van psychische problematiek bij migranten 
- Verkennen van en interesse tonen in de achtergrond van patiënten zoals 

migratiegeschiedenis, familie, geloof en gewoonten  
- Handreiking om tijdens het consult cultuur sensitieve vragen te stellen 
- Specifieke training voor POH GGZ 



 
 
 
 
 
 
x Vluchtelingen en statushouders in de eerste lijn 

Achtergrondinformatie over vluchtelingen 
- Goede zorg voor vluchtelingen/statushouders, waar moet je aan denken 
- Samenwerking met andere hulpverleners 
- Doelgroep: huisartsen en POH GGZ 

 
x Palliatieve zorg voor niet-westerse migranten 

- Verschillen in palliatief traject 
- Communicatie met patiënt en familie 
- Doelgroep: huisarts, palliatief netwerk 

 
x STIP cursus SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond I 

- Oefenen van communicatieve vaardigheden gericht op het verbeteren van de 
zorgverlener-patiëntrelatie. 

- Uitvragen van psychologische factoren en het uitleggen van SOLK. 
- Doelgroep: huisarts en POH. 
- Deze geaccrediteerde Stip cursus wordt aangeboden in samenwerking met 

het NHG. www.nhg.org/scholing. 
 
Overig Pharos aanbod 

x Kick off bijeenkomsten begeleiden of andere overleggen met lokale partners, 
presentaties/workshops geven over gezondheidsvaardigheden. Vaak introductie over 
onderwerp laaggeletterdheid / beperkte gezondheidsvaardigheden. 

x Actiebegeleidend onderzoek doen, of begeleiden van evaluatie van proces en 
resultaten. 
 

 
 
Materiaal en informatie 

x www.pharos.nl : Website Pharos 
x www.begrijpjelichaam.nl : Website met begrijpelijke informatie en beeldmateriaal over 

medische onderwerpen 
x www.huisarts-migrant.nl : Website voor huisartsen en andere zorgverleners met 

vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met 
beperkte gezondheidsvaardigheden  

x Eenvoudige voorlichtingsmateriaal Beschikbaar materiaal ter ondersteuning van de 
zorgverlening aan laaggeletterden en migranten  

x Ik heb diabetes, wat kan ik doen? Handboek voor diabetes patiënten, met eenvoudig 
voorlichtingsmateriaal 

x Pharos - Onzichtbare pijn Adviezen voor de implementatie van de NHG-Standaard 
SOLK bij patiënten met een migrantenachtergrond 

x Publicatie NHG en Pharos: 'Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal 
kwetsbaren in de huisartsenpraktijk' Wetenschappelijke kennis en praktische 
informatie (tips voor in de spreekkamer, voorlichtingsmaterialen en 
praktijkvoorbeelden) over deze doelgroepen in één publicatie samengebracht  

 
  



 
 
Achtergrondinformatie 
Pharos is op meer velden actief. 
 

x Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden: er wordt gewerkt aan 
opschaling van het gebruik van instrumenten voor betere communicatie met 
laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en het vergroten 
van zelfmanagement van deze groepen. Pharos is lid en coördinator van de Alliantie 
Gezondheidsvaardigheden 

x Preventie en zorg chronische aandoeningen. Pharos zet zich voor de verbetering van 
de effectiviteit van zorg en preventie voor laagopgeleiden en migranten met 
chronische aandoeningen. Daarbij ligt de focus op het ondersteunen van eerstelijns 
zorgverleners in achterstandswijken. Een van de projecten is hierbij: veilig en 
verantwoord medicijngebruik onder laaggeletterden en migranten, waarbij nauw 
wordt samengewerkt met de KNMP. 

x Participatie en eigen regie: inzet voor de versterking van de positie van de burger en 
de patiënt door basisinformatie over de zorg voor hen toegankelijker te maken 
(bijvoorbeeld door websites van Independer en Kies beter aan te passen).  

x Gezondheid en Vitaliteit Vluchtelingen, een programma waarin Pharos, gemeenten 
en GGD GHOR samenwerken voor het behoud van de gezondheid en de vitaliteit 
van statushouders. Het programma is gericht op preventie, het signaleren en 
beperken van (risicofactoren voor) gezondheidsachterstanden bij statushouders. 

x Gezond in… het landelijke stimuleringsprogramma Lokale aanpak 
gezondheidsachterstanden, ondersteuning van GIDS gemeenten bij een integrale 
aanpak van gezondheidsverschillen. 

 
 
www.pharos.nl 
www.gezond.nu 
www.gezondheidsvaardigheden.nl 
www.huisarts-migrant.nl 
www.lampion.info 
www.meisjesbesnijdenis.nl 
 


