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TAKE CARE PROJECT
in het kort

Het Take Care Project heeft als doel om migranten te helpen bij het vergroten van hun taalkennis op het
gebied van gezondheidszorg. Het gaat dan om communicatie tussen zorgverlener en patiënt en specifieke
informatie over het zorgsysteem in de partnerlanden: Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Litouwen, Nederland,
Portugal en Spanje.
Take Care is bedoeld voor migrantenorganisaties, educatieve instellingen en zorgaanbieders. Zij zijn de
voornaamste schakel in het bereiken van verschillende migrantengemeenschappen in de 8 partnerlanden,
om zo gezondheidszorg toegankelijk te maken en integratie te bevorderen.
Met dat doel hebben de partners een taalmethodiek over gezondheidszorg voor migranten ontwikkeld met
daarin basisinformatie over medische onderwerpen, een aantrekkelijke methode om een lokale taal onder de
knie te krijgen en informatie over het gezondheidszorgsysteem in de betreffende partnerlanden. De gids kan
tijdens taalcursussen gebruikt worden, maar ook als zelfstudiemateriaal dienen.

GEZONDHEIDSTAALGIDS

voor migranten
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Lesboek
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Het Lesboek is onderverdeeld in 12 gezondheidszorg thema’s. Elk
thema bevat sleutelwoorden, zinnen en dialogen. Daarnaast is er
een beschrijving van de delen van het menselijk lichaam en zijn een
aantal gemeenschappelijke symptomen opgenomen.
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Interactief taal leerboek
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Het Interactieve leerboek is een moderne digitale versie van de
taalgids, waarin het tekstuele deel wordt geanimeerd en ondersteund
door audio-materialen om het leren te bevorderen.
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Woordenwaaier

De Woordenwaaier bevat een lijst van ongeveer 30 woorden van elk thema,
vertaald naar 17 talen. De waaier kan samen met de taalgids of als zelfstudie materiaal gebruikt worden.
Basiszinnen voor noodgevallen
DUTCH

Vul hier uw naam in.

Medische routeleiding

Vul hier uw adres in.
Vul hier uw leeftijd in.
Vul hier de naam en
het telefoonnummer in
van een contactpersoon.

Vragen van zorgverleners aan patiënten die beantwoord moeten worden met ¶MD· of
Heeft u ergens pijn?

2.

Heeft u een acute pijn?

3.

Heeft u een constante pijn?

4.

Bent u bewusteloos geweest?

5.

Heeft u ademnood?

6.

Heeft u last van bloedingen?

7.

Heeft u hoofdpijn?

8.

Heeft u pijn in de buik?

9.

Heeft u last van diarree?

Een netwerk van 49 aangesloten partners, zoals migrantengemeenschappen, (vrijwilligers)
organisaties die zich inzetten voor de integratie en het welzijn van migranten, volwassen onderwijsinstellingen, zorgverleners, etc.
71 migrantenorganisaties
70 zorgaanbieders
94 onderwijsaanbieders
Een verzameling van 31 praktijkvoorbeelden uit 8 Europese landen met betrekking tot de
integratie van migranten op het gebied van gezondheidszorg zaken
Gezondheidstaalgids voor migranten geproduceerd, 1.800 stuks in 9 talen.
Interactief taal leerboek ontwikkeld voor mobiele apparaten, in 9 talen
In totaal 17 workshops in 8 partnerlanden georganiseerd, bijgewoond door meer 280 taaldocenten, zorgverleners en mensen die in de migrantensector werken.
In 8 partnerlanden totaal 25 taallessen gegeven aan meer dan 290 migranten, op basis van het
lesmateriaal ontwikkeld door de projectpartners.
Taalgids gezondheidszorg verstrekt aan de taalafdelingen van meer dan 70 migrantenorganisaties en taalinstituten, om te gebruiken bij het lesgeven aan meer dan 1.000 migranten.
Exploitatie seminars georganiseerd voor vertegenwoordigers van de doelgroepen in de partnerlanden.

¶QHH·:

De Medische routeleiding geeft informatie over het gezondheidszorgsysteem per land en handelt over zaken als noodgevallen,
verzekeringen, naar de huisarts gaan, zwangerschap enz.

Basiszinnen voor noodgevallen
10. Heeft u last van constipatie?
11. Heeft u overgegeven?

12. Heeft u ooit last gehad van een hoge bloeddruk?

De Basiszinnen voor noodgevallen helpen zorgverleners te communiceren met migranten in noodsituaties. Beschikbaar in 17 talen.

PARTNERS
Pressure Line
The Netherlands
+31 10 243 93 65
pl@pressureline.nl
www.pressureline.nl

Dialoge
Germany
+49 8382 944 600
Martina.Stock@dialoge.com
www.dialoge.com

KU TU Ltd.
Bulgaria
+359 2 981 61 43
office@kutu-bg.eu
www.kutu-bg.eu

SYNTHESIS
Cyprus
isaias@synthesis-center.com
www.synthesis-center.com

IFES
Spain
+34 96 382 5362

Língua e Estudos Portugueses Lda

FLEP - Formação,

www.ifes.es

Portugal
+351 2131 52 178
flep1@mail.telepac.pt
www.flep.pt

Soros International House - SIH
Lithuania
+370 527248 92
daiva@sih.lt
www.sih.lt

UMF Gr t Popa
Romania
+40 2322 118 18
ioana.cretu@umfiasi.ro
www.umfiasi.ro

fernando.benavente@valencia.ifes.es

14. Heeft u ooit hartproblemen gehad?
15. Lijdt u aan suikerziekte?
16. Lijdt u aan epilepsie?
17. Lijdt u aan astma?

18. Slikt u medicijnen?
19. Bent u allergisch voor medicijnen?

21. Bent u zwanger?

Alle materialen zijn beschikbaar op de Take Care website: www.takecareproject.eu

TAKE CARE PROJECT

GEZONDHEIDSTAALGIDS VOOR MIGRANTEN

Бъди здрав!
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13. Bent u ooit geopereerd?

20. Heeft u medicijnen genomen?

www.takecareproject.eu

Een eindconferentie georganiseerd voor meer dan 100 belanghebbenden.
Ongeveer 300 unieke bezoekers per maand op de project website (www.takecareproject.eu)

NEDERLANDS

Invullen (door de patiënten):

1.

WAT IS ER TOT NU TOE BEREIKT…

Dit project wordt 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.
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TRAINING WORKSHOPS,
taalcursussen

In totaal werden er 17 trainingen in 8 partnerlanden voor migrantenorganisaties, zorgverleners en taaldocenten
georganiseerd, voor meer dan 280 mensen.
De participanten maakten kennis met het project en de resultaten ervan en konden vertrouwd raken met verschillende technieken voor het werken in een multiculturele omgeving en het bevorderen van integratie. Praktische
activiteiten over het hoofdproduct van het project - de Gezondheidstaalgids voor migranten (GTM) – gaven inzicht
in de methodiek van het project en trainden de participanten in het toepassen van de materialen in hun eigen
werksituatie.
Als vervolg op de workshops werden door de partners 25 taalcursussen georganiseerd en gemonitord, gebaseerd
op de GTM. Deze bereikte meer dan 290 migranten van verschillende gemeenschapen. Deelnemers ontwikkelden
nieuwe taalvaardigheden gerelateerd aan gezondheidszaken en werkten zo aan hun vertrouwen in het omgaan
met medische zaken en zorgverleners.
Meer informatie over de georganiseerde evenementen is te vinden op de projectwebsite www.takecareproject.eu.

IN NEDERLAND
De trainingen in Nederland werden op 24 en 28 maart 2014
gehouden bij Dona Daria, kenniscentrum voor emancipatie. In
totaal waren er 19 deelnemers, onder te verdelen in twee groepen:
een groep met vertegenwoordigers van migrantenorganisaties die
migranten helpen bij hun integratie. De andere groep betrof een
vertegenwoordiging van zorgverleners, docenten en pedagogen.
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‘Dit materiaal zou beschikbaar moeten zijn voor alle
nieuwkomers die aan een integratiecursus beginnen.’
‘Nederlands is een erg moeilijke taal. Ik ben heel blij
met het audiomateriaal, zo kan ik ook thuis oefenen.’
In april, mei en juni 2014 waren er drie Take Care taalcursussen
gehouden: een voor Marokkaanse vrouwen, een voor nieuw
gearriveerde Bulgaren en een voor migrantenmoeders met kleine
kinderen. In totaal waren er 40 deelnemers.

IN SPANJE
In Spanje, Valencia werden zes trainingen gegeven, op 2 en 16
april, en op 7, 22 en 23 mei 2014, voor 36 deelnemers
(vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, zorgverleners en
docenten). 12 migrantenorganisaties van 10 verschillende
organisaties namen deel aan de workshops.

‘Interactie binnen de groep, ervaringen uitwisselen.. de
beste manier om te leren van elkaar’
‘Er zijn veel culturele verschillen tussen de landen, maar
deze barrières moeten worden overwonnen’
Op 2 en 16 april en 22 mei werden voor 30 deelnemers
(vertegenwoordigers van migrantenorganisaties en taaldocenten)
drie korte taalcursussen gehouden in Valencia, Spanje.
12 migrantenorganisaties van 10 verschillende organisaties
namen hier aan deel.

‘Door deze training heeft onze rol als docenten een
nieuwe dimensie gekregen. We kunnen migranten nu
voorzien van belangrijke informatie omtrent het
gezondheidszorg systeem en hen zo helpen met hun
integratie.’
‘De Woordenwaaier is uniek. Ik zal het constant bij me
dragen tijdens mijn training in het ziekenhuis’
In mei waren er drie taalcursussen in Cyprus. Een bij het Home of
Cooperation met 7 studenten uit Europa en Turkse Cyprioten, de
andere twee op de Universiteit van Nicosia met studenten medicijnen
uit Egypte, India en verschillende Europese landen, 10 in totaal.

IN PORTUGAL

Op 20 maart 2014 werd in Litouwen een training voor professionele taaldocenten gegeven. Hier namen 8 professionals in het
volwassenonderwijs aan deel.

In Portugal werden op 17-18 maart en 24-25 maart 2014 twee
trainingen gegeven aan 41 deelnemers. De gebruikte methode
was gericht op stimulering van samenwerking en interactie tussen
de deelnemers.

‘Dit project zal in de toekomst erg goed bruikbaar zijn
in het bruggen slaan tussen verschillende nationaliteiten in Litouwen.’
‘Al het materiaal dat ik tijdens de Take Care taalcursus
heb gekregen is ontzettend belangrijk en handig voor
mij!’

‘Ik heb een hoop nieuwe dingen geleerd en hoop deze
weer door te kunnen geven aan andere mensen.’
‘Een erg nuttige, praktische en creatieve workshop. Het
lesmateriaal is toegespitst op echte situaties, dat maakt
het erg aantrekkelijk en makkelijk inzetbaar.’

De taalcursus voor migranten werd in Litouwen gehouden op 25
en 30 april 2014. In totaal waren er 18 deelnemers.

IN DUITSLAND

De trainingen in Bulgarije werden op 4 en 7 april 2014 gegeven
aan vertegenwoordigers van migrantenorganisaties, medisch
personeel, taaldocenten en trainers. In totaal waren er 41
deelnemers.

De workshop trainingen in Duitsland vonden plaats op 21 maart
2014. Er waren 7 deelnemers, waaronder docenten van migranten
en verpleegkundigen. Er werden dramatechnieken gebruikt om
zinnen en woordjes te leren. De deelnemers vonden de spelvorm
erg behulpzaam.

In Bulgarije werden in mei 2014 drie Take Care taalcursussen
georganiseerd. Er waren 12 deelnemers. De GTM werd aan vier
organisaties uitgereikt die met migranten werken en de Take Care
materialen worden nu ingezet bij taallessen voor 19 groepen met
meer dan 160 migranten van verschillende nationaliteiten.

De workshop in Cyprus was op 20 juni en werd bijgewoond door 7
taaldocenten die werden getraind in het gebruik van de project
producten.

IN LITOUWEN

IN BULGARIJE

‘Voor het eerst in 20 jaar zie ik informatie over het
gezondheidszorgsysteem samengevat. Goed gedaan!’
‘Erg handige informatie over verschillende ziektes en
medische specialismen’

IN CYPRUS

‘Nu pas ben ik er van bewust hoe belangrijk het is om te
kunnen communiceren over je gezondheid in de taal
van het land waar je verblijft, en hoe frustrerend het kan
zijn, als je dat niet kunt!’
‘Ik ben geraakt door de manier waarop jullie me
geholpen hebben en de materialen beschikbaar gesteld
hebben.’
De taalcursus in Duitsland vond plaats bij een
migrantenorganisatie in Lindau in mei 2014.
10 mensen uit Senegal, Oekraïne, Polen, Montenegro en
Afghanistan namen deel.

Er waren drie taalcursussen in Portugal, van april tot juni 2014,
waar 60 mensen aan deelnamen. Deelnemers kwamen uit
verschillende landen: Italië, Moldavië, Roemenië, Rusland, Angola,
Brazilië, Kaapverdië, India, Guinee-Bissau en Guinee-Conakri.

IN ROEMENIË

De workshop in Roemenië werd georganiseerd op 28-29 maart, in
samenwerking met UMF Iasi, EuroEd, Iasi Medische Studenten
Vereniging en de Roemenië - Oekraïne Vriendschapsvereniging.
Deelnemers waren 45 professionals (taaldocenten, medische
studenten, vertegenwoordigers van migrantenorganisaties) uit 5
verschillende landen (Roemenië, Moldavië, Oekraïne, Spanje,
Georgië).Een vervolg video-conferentie vond plaats op 12 mei met
artsen, docenten en studenten uit Roemenië en Chisinau.

‘Lesgeven wordt dankzij het originele lesmateriaal
spontaan en creatief, maar belangrijker nog, sluit perfect
aan op de wensen en behoeften van patiënt en
zorgverlener.’
‘Take Care is een typisch Europees project. Met de
woordenwaaier in zijn hand voelt Sisyphus zich niet meer
zo alleen als hij het rotsblok opnieuw de berg opduwt.’
In de periode maart-april werden er 7 taalcursussen in Roemenië
georganiseerd. Taaldocenten werkten met meer dan 100 studenten
medicijnen en tandheelkunde uit meer dan 15 landen. In totaal
werden er meer dan 300 internationale studenten en 500
Roemeense studenten bereikt met het project.

