De Gezondheidstaalgids
voor Migranten
De Woordenwaaier bevat een
lijst met ongeveer 30 woorden
van elk thema, vertaald in 17
talen, en kan tezamen met het
lesboek worden gebruikt.

Take Care Project helpt migranten nieuwe
taalvaardigheden te ontwikkelen met betrekking
tot gezondheidszorgkwesties en meer te leren
over het gezondheidssysteem in de partnerlanden:
Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Litouwen, Nederland,
Portugal, Roemenië en Spanje. Het doel van het
project is de communicatie tussen zorgverleners en
patiënten te verbeteren. Take Care is bedoeld voor
migrantenorganisaties, educatieve instellingen en
zorgaanbieders. Zij zijn de voornaamste schakel in het
benaderen van verschillende migrantengemeenschappen
in de 8 partnerlanden, om zo gezondheidszorg
toegankelijk te maken en integratie te bevorderen.
Het project duurt van november 2012 tot oktober 2014.
Project partners
• Pressure Line, Nederland
• KU TU Ltd., Bulgarije
• Dialoge Sprachinstitut GmbH, Duitsland
• Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Spanje
• FLEP - Formação, Língua e Estudos Portugueses Lda,
Portugal
• SYNTHESIS Center for Research & Education Ltd., Cyprus
• Soros International House (SIH), Litouwen
• Universitatea de Medicina si Farmacie ‘Gr. T. Popa’, Iasi,
Roemenië

De Gezondheidstaalgids voor Migranten

Het Lesboek is verdeeld in 12 thema’s op het
gebied van gezondheid, met per thema de
belangrijkste woorden, zinnen en dialogen uitgelicht. Daarnaast is er een beschrijving van
de delen van het menselijk lichaam en een
aantal veelvoorkomende symptomen.
Het lesboek is ook interactief beschikbaar.

Al deze materialen zijn beschikbaar op de Take Care website
www.takecareproject.eu

De set Basiszinnen voor noodgevallen
is voor zorgverleners om te communi
ceren met migranten in noodsituaties.
Het is vertaald in 17 verschillende talen.

www.pressureline.nl

De Medische Routeleiding geeft
informatie over de gezondheidszorg
van het land, en behandelt zaken
als noodsituaties, verzekeringen,
de huisarts, babygeboorte, de
ouderenzorg, etc.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de
Europese Commissie. De verantwoordelijkheid
voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de
Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

