
Aanleiding 
Acute Zorg Euregio vindt het belangrijk professionals, beleidsmakers, managers en 
bestuurders die te maken hebben met grensoverschrijdende acute zorg in de Euregio te 
faciliteren op het gebied van Duitse taal. Dit draagt bij aan goede communicatie in de 
directe patiëntenzorg, zowel in reguliere als opgeschaalde situatie, maar ook in de 
samenwerking over de grens op organisatorisch en bestuurlijk niveau. In de voorgaande 
jaren heeft Acute Zorg Euregio in samenwerking met Elysio Talen een intensieve 
taaltraining Duits aan kunnen bieden aan de ketenpartners. De ervaringen en resultaten 
zijn positief en Acute Zorg Euregio wil daarom wederom in het voorjaar van 2018 deze 
intensieve taaltraining Duits opnieuw aanbieden aan de medewerkers van haar 
ketenpartners   
 

Doelgroep 
De scholing is bedoeld voor medisch en paramedisch vakinhoudelijke professionals, 
beleidsmedewerkers, managers en bestuurders die betrokken zijn bij de acute zorg. 
 

Doelstelling 
Deelnemers verwerven voldoende kennis, zowel voor zorgprofessionals als voor 
beleidsmedewerkers en management om hun werkzaamheden op een dusdanige wijze uit 
te kunnen oefenen dat de Duitse taal geen belemmering mag zijn.   
 

Docenten 

Docenten binnen deze scholing zijn deskundigen in de Duitse taal en geven meer dan 10 
jaar Duitse les. Zij zijn verbonden aan Elycio taleninstituut. die zelf ervaring hebben met de 
zorg en begeleiding voor (multi)trauma patiënten, zoals medisch en verpleegkundig 
specialisten, verpleegkundigen, paramedici, beleidsmedewerkers en een jurist, maar ook 
de patiënt zelf. 
 

Datum/tijd/locatie 

De cursus Duits is verdeeld over 10 sessies van ieder 2 uur. (1 sessie per week) en wordt 
gehouden bij Talen Twente -als onderdeel van ElycioTalen-, Rigterbeleek-Zandvoort 10, 
7521 BE  ENSCHEDE. 
Startdatum: cursusdata en -tijden in overleg met cursisten binnen een groep te plannen. 
 

 

Inhoud 
De Duitse taaltraining is een groepstraining van maximaal 8 deelnemers. De samenstelling 
is gebaseerd op de functie van de deelnemers en op de voorafgaand gehouden intake. De 
inhoud verschilt  in zwaartepunten tussen vakinhoudelijke professionals en 
beleidsmedewerkers/managers/bestuurders: 

 Medisch/acute zorg vakjargon 

 Anamnesegesprek, familiegesprek, overdracht 

 Rollenspel (telefonisch) contact met patiënten, familie, omstanders, 

instanties, Duitse collega’s in zowel reguliere acute zorg situaties als bij 

grote incidenten en rampen 

 Vergaderen, telefoneren en e-mail 

 Ambtelijke en bestuurlijke (medische) vakterminologie 

Niveau training: beginniveau van A1 tot B1 (Europees referentiekader) 

 Op basis van een persoonlijk intakegesprek door Talen Twente wordt het 

beginniveau en eindniveau bepaalt en een indeling in niveau groepen 

gemaakt 

 

Inschrijving 
Aanmelding voor deze training geschiedt tot uiterlijk 8 januari 2018 via de teamhoofden 
van de instellingen direct aan Acute Zorg Euregio,  
Marja Nijkrake m.nijkrake@acutzorgeuregio.nl 
De medewerkers van MST kunnen zich aanmelden via de Medical School van MST,  
Sietske Harmsen: s.harmsen@mst.nl  
Bij voldoende deelname zal Elysio Talen contact opnemen met de geïnteresseerden voor 
een intake en de planning van de bijeenkomsten. 
 

Kosten 
De kosten voor deze cursus bedragen € 850,00 per persoon, afhankelijk van de 
groepsgrootte (10 bijeenkomsten van 2 uur, incl. leermiddelen)   
 

Accreditatie 
Accreditatie voor deze bijeenkomst wordt aangevraagd voor verpleegkundigen (V&VN) 
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