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                      CONTEXT VAN SUPERDIVERSITEIT 

 

Interculturele competenties zijn een samenspel van kennis, vaardigheden en houding.  
Het aanbieden van medische zorg (vaktechnische kennis of zogenaamde hardskills) door arts of 
verpleegkundige wordt gerealiseerd binnen een zorgrelatie met de patiënt.  
Het relationele aspect vraagt een reeks sociale en communicatieve vaardigheden (zogenaamde softskills) van 
de arts/verpleegkundige die onvermijdelijk zichzelf als werkinstrument inzet.  

De relatie als basis voor de zorg, situeert zich binnen een grotere context.  
De directe context van de dialyse-afdeling met zijn micro-cultuur binnen de organisatiestructuur- en cultuur van 
het Stuivenbergziekenhuis dat gelokaliseerd is in een superdiverse wijk van een grootstad. Ook de huidige 
tijdsgeest van polarisering, oorlog en nog meer dreigende conflicten op het wereldtoneel vormen de context 
waarbinnen de zorgrelatie zich afspeelt. 

De zorgrelatie is de plaats waar waarden en identiteit een rol spelen, zichtbaar gemaakt in de verbale en non-
verbale communicatie. Je ontmoet elkaar niet alleen als arts/verpleegkundige – patiënt, ook als mensen 
ontmoet je elkaar. Dat geldt voor iedere zorgrelatie.  

Als de zorgrelatie plaatsvindt binnen een context van diversiteit, worden de verschillen in waarden en identiteit 
duidelijker zichtbaar. Botsingen tussen waarden, conflicten omwille van verschillen zijn inherent aan een 
zorgrelatie binnen een context van superdiversiteit. 

Des te belangrijker wordt het voor artsen/verpleegkundigen om hun softskills in te zetten. In een organisatie 
die streeft naar kwaliteitsvolle cliëntgerichte zorg waarbij in de mate van het mogelijke en wenselijk rekening 
wordt gehouden met de diversiteit in taal, cultuur en leefwereld van de cliënten is de deskundigheid van 
personeel uiterst belangrijk. Als zorgverleners deskundig kunnen omgaan met verschillen en gevoeligheden van 
patiënten, collega’s en zichzelf, kunnen ze die verschillen ook inzetten als een meerwaarde in de zorg.  
 
De belangrijkste softskills hiervoor zijn: 
- erkennen van verschillen, ook erkennen van conflict 
- in dialoog treden: actief luisteren, vragen stellen, feedback geven 
- empathie tonen voor jezelf en anderen 
- grenzen stellen 
- consequent handelen 
- een open houding aannemen 
- erkennen van de eigen valkuilen 
- bereidheid tot leren 
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