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understanding, and, most importantly, ways we communicate with patients. These deeper issues reflect a fundamental, original fault line: the ever-widening gap
Books in Print 1991

between serving our own interests while disregarding the concerns of more vulnerable patients, those on the margins, those Others who remain disenfranchised

Quill & Quire 2005

because they are Other. This book examines this and how we must become the voice for these Others whose vulnerability and suffering are palpable. The

Pedagogie van de onderdrukten Paulo Freire 1973

author argues that, as a vital and necessary condition for cultural competency, we must learn to cultivate the virtue of Presence - of genuinely being there with

The Catholic Periodical and Literature Index 1997

our patients. Cultural competency is less a matter of acquiring knowledge of other cultures. Cultural competency demands as a prerequisite for all patients, not

Het civilisatieproces Norbert Elias 2001 Onderzoek naar de wijzigingen in omgangsvormen en psychische houding van de mens en de mogelijke samenhang

just for those who seem different, genuine embodied Presence. Genuine, interpersonal, embodied presence is especially crucial in our screen-centric and

daarvan met de veranderingen in de maatschappij.

Facebook world where interaction is mediated through technologies rather than through authentic face-to-face engagement. This is sadly apparent in

De heelmeesters Abraham Verghese 2011-03-31 Bij de dramatische bevalling van de tweelingbroers Marion en Shiva overlijdt hun moeder, zuster Mary Joseph

healthcare, where we have replaced interpersonal care with technological intervention. Indeed, we are all potential patients. When we become ill, we too will

Praise, in het kraambed. Niemand in het missiehospitaal wist van Mary s zwangerschap. Zelfs niet de vermoedelijke vader, dokter Stone. Hij vlucht de

most likely assume roles of vulnerability. We too may feel as invisible as those on the margins. These are not armchair reflections. Brannigan’s incisive analysis

operatiekamer uit en verdwijnt spoorloos. Een bevriend artsenstel ontfermt zich met liefde over de twee jongetjes. Marion en Shiva groeien op in het Ethiopië

comes from his scholarship in healthcare and intercultural ethics, along with his longstanding clinical experience in numerous healthcare settings with patients,

van de jaren zeventig, dat wordt geteisterd door een revolutie die iedereen in de spiraal van geweld en verraad mee sleurt. Toch is het niet de politieke situatie

their families, and healthcare professionals.

maar hun gedeelde passie voor dezelfde vrouw waardoor de broers tegenover elkaar komen te staan. Marion ontvlucht zijn land. Jaren later slaat het noodlot

Hospital Literature Index 1994

toe en komt zijn leven in handen te liggen van de twee mannen die hij het minst vertrouwt: zijn verdwenen vader en zijn broer Shiva. Blijken ze in staat de pijn

American Book Publishing Record 2000

en het verdriet uit het verleden te overwinnen en oude wonden te helen? Het antwoord leidt niet alleen tot het dramatische hoogtepunt van De heelmeesters,

Intercultural Horizons Volume III Lavinia Bracci 2015-10-05 This volume brings together a representative set of the papers given at the third annual Intercultural

maar ook tot een onverwachte ontdekking over de laatste dagen van hun moeder en geliefde, zuster Mary Praise. De heelmeesters is het romandebuut van

Horizons conference held in Siena, Italy, in October 2013. The conference attracted presenters and attendees from a variety of nations throughout five

Abraham Verghese. Het verhaal beweegt zich tussen twee continenten, en bestrijkt de levens van de tweelingbroers Marion en Shiva, die hun leven lang de

continents. The papers included in this volume are drawn from a series of conference sessions in which academicians and practitioners in the field offered

reden zoeken dat hun vader hen in de steek heeft gelaten. De heelmeesters is een indrukwekkend en menselijk verhaal vol verbeeldingskracht dat de lezer

theoretical analyses, case studies and other perspectives on intercultural studies, civic engagement and related topics. The volume is divided into four sections:

diep raakt. Een onvergetelijk portret van twee broers, een ode aan de geneeskunst en een familiesaga over vaders en zonen, macht en compassie, vertrouwen

Theoretical Considerations of Intercultural Competence and Interculturalism; Intercultural Development and Assessment: Practical Examples and Research;

en verraad.

Civic Engagement in International and Culturally Diverse Contexts; and Intercultural Education and Training. The reader will find that most of the papers

Current Law Index 2002

address a variety of intercultural topics beyond their specific chapter designations. In particular, the theme of second language acquisition, education and use

Forthcoming Books Rose Arny 2003

was an overarching theme that emerged from a large number of papers and presentations, specifically with regards to the complexities now faced by

Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het

intercultural educators and researchers as a result of the increasing dominance of English as a “lingua franca” both in academe and many nations.

Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van deze mens een

Spirituality and Deep Connectedness Michael C. Brannigan 2018-09-15 This collection of essays by respected scholars and practitioners in diverse fields in

ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te

academic, healthcare, social justice, and interfaith contexts addresses alternatives to the prevailing notion of spirituality as a purely private matter, and makes a

veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we

case for living spiritually through deep and genuine engagement with others.

vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de

Current Index to Journals in Education 1999-10

mens.

Op weg naar herstel / druk 12 Oscar Carl Simonton 2007-02 Psychotherapeutische benadering van het ontstaan en de bestrijding van kanker.

The Philosopher's Index 2008 Vols. for 1969- include a section of abstracts.

Japan's March 2011 Disaster and Moral Grit Michael C. Brannigan 2015-08-27 This book raises questions about what really matters through its account of

Beter / druk 1 Atul Gawande 2011-02 Ervaringsverhalen door de Amerikaanse chirurg met praktijkvoorbeelden van 'beter' functionerende artsen.

Japan’s March 11, 2011, triple catastrophe of earthquake, tsunami, and nuclear meltdown, exploring the relationship between culture, community, and disaster.

Business Periodicals Index 1999

Wat zou Google doen ? / druk 3 Jeff Jarvis 2009-08 Beschrijving van de gevolgen van internet voor de bedrijfsvoering van ondernemingen, met als voorbeeld

Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks Rebecca Skloot 2017-11-14 Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa. In de

het Amerikaanse internetbedrijf Google.

jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest

Dokter in Ierland Patrick Taylor 2011-01-05 Ballybucklebo: een schilderachtig dorpje in Noord-Ierland. De jonge dokter Barry Laverty komt daar terecht in een

uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef echter vrijwel

kleine huisartsenpraktijk bij de felle, oudere dokter O'Reilly. Maar al spoedig neemt Barry het motto van zijn strijdlustige baas over: laat de patiënten nooit de

onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen',

overhand krijgen! Want de kleurrijke dorpsbewoners, onder wie een malafide majoor, een zwanger dienstmeisje en een hond genaamd Arthur Guinness, stellen

maar laat ons vooral ook kennis maken met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat zien

de onervaren jonge huisarts ernstig op de proef. Als Barry volhoudt zal hij nog veel kunnen leren over het leven en de liefde - tussen de groene heuvels en

dat het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan

dalen van het charmante Ballybucklebo.

van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.

Discourses of Helping Professions Eva-Maria Graf 2014-12-15 Discourses of Helping Professions brings together cutting-edge research on professional

Cumulative Index to Nursing Literature Cinahl Information Systems Staff 1999

discourses from both traditional helping contexts such as doctor-patient interaction or psychotherapy and more recent helping contexts such as executive

Allemaal andersdenkenden Gert Jan Hofstede 2014-02-17 Allemaal andersdenkenden is een van de invloedrijkste boeken van de afgelopen decennia. Het is

coaching. Unlike workplace, professional and institutional discourse – by now well established fields in linguistic research – discourses of helping professions

een standaardwerk voor wie denkt over en werkt met cultuurverschillen: overheid en bedrijven, NGO’s, studenten, reizigers en krantenlezers. Dit is de jongste,

represent an innovative concept in its orientation to a common communicative goal: solving patients’ and clients’ physical, psychological, emotional,

opnieuw herziene editie van Geert Hofstedes baanbrekende studie naar de manier waarop wij in ons denken, voelen en handelen beïnvloed worden door de

professional or managerial problems via a particular helping discourse. The book sets out to uncover differences, similarities and interferences in how

cultuur waarin we zijn opgegroeid. De ‘dimensies van Hofstede’ hebben blijvend bijgedragen aan wederzijds begrip tussen mensen in bedrijven, organisaties en

professionals and those seeking help interactively tackle this communicative goal. In its focus on professional helping contexts and its inter-professional

andere sociale systemen over de hele wereld. Van Allemaal andersdenkenden werden wereldwijd 500.000 exemplaren verkocht, in 21 talen.

perspective, the current book is a primer, intended to spark off more interdisciplinary and (applied) research on helping discourses, a socio-cultural

Documentation Abstracts 1986

phenomenon that is of growing importance in our post-modern society. As such, it is of great relevance for discourse researchers and discourse practitioners,

Cultural Fault Lines in Healthcare Michael C. Brannigan 2012 "An invaluable work especially for professionals and students in health care, bioethics,

caretakers and social scientists of all shades as well as for everybody interested in helping professions.

humanities, cultural studies, and for the educated lay reader, this volume offers a critical reflection on cultural competence and awareness in health care, an

Caregiving, Carebots, and Contagion Michael C Brannigan 2022-02-28 This work explores caring robots' lifesaving benefits, particularly during contagion, while

arenawhere world views and values often collide"--Provided by publisher.

probing the threat they pose to interpersonal engagement and genuine human caregiving. As humans, we have a binding moral responsibility to care for the

Book Review Index 2006 Every 3rd issue is a quarterly cumulation.

Other, and genuine caring demands our embodied, human-to-human presence.

Ik ben Malala Christina Lamb 2013-10-09 Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om middernacht is gesticht. Toen ik de

The Essential Guide to Religious Traditions and Spirituality for Health Care Providers Jeffers Steven 2012-12-17 This extraordinary compendium of religious

dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door een

traditions is invaluable to all healthcare providers. The user-friendly resource contains specific and detailed information on faith traditions vital for providing

talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als

optimal spiritual care in a clinical setting. A series of inspirational introductory chapters promote the importance of spiritual well-being as

meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de strijd voor

Journal of the American Medical Association 2010-03

onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar leven

Alternative Press Index 2001

er nu uitziet.

F & S Index United States Annual 2006

Index to Theses with Abstracts Accepted for Higher Degrees by the Universities of Great Britain and Ireland and the Council for National Academic Awards 2008

Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid 2006 Politieke en wijsgerige beschouwing over rechtvaardigheid: het hoofdwerk van de Amerikaanse rechtsfilosoof

The British National Bibliography Arthur James Wells 2000
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Cultural Fault Lines in Healthcare Michael C. Brannigan 2012-02-16 Healthcare in the U.S. faces two interpenetrating certainties. First, with over 66 racial and

Sociological Abstracts Leo P. Chall 2003 CSA Sociological Abstracts abstracts and indexes the international literature in sociology and related disciplines in the

ethnic groupings, our “American Mosaic” of worldviews and values unavoidably generates clashes in hospitals and clinics. Second, our public increasingly

social and behavioral sciences. The database provides abstracts of journal articles and citations to book reviews drawn from over 1,800+ serials publications,

mistrusts our healthcare system and delivery. One certainty fuels the other. Conflicts in the clinical encounter, particularly with patients from other cultures, often

and also provides abstracts of books, book chapters, dissertations, and conference papers.

challenge dominant assumptions of morally appropriate principles and behavior. In turn, lack of understanding, misinterpretation, stereotyping, and outright

Als hij maar gelukkig is Robin Norwood 2010-10-11 In Als hij maar gelukkig is laat psychotherapeute Robin Norwood zien hoe verlammend zelfopoffering kan

discrimination result in poor health outcomes, compounding further mistrust. To address these cultural fault lines, healthcare institutions have initiated efforts to

werken en hoe je eraan kunt ontsnappen. Er zijn vrouwen die te veel in de liefde investeren en er te veel van verwachten, vrouwen die de neiging hebben

ensure “cultural competence.” Yet, these efforts become institutional window-dressing without tackling deeper issues, issues having to do with attitudes,

zichzelf op te offeren en weg te cijferen, allemaal in de hoop dat hij gelukkig zal zijn. Dit krampachtige verlangen tast vaak het emotionele welzijn van die
vrouwen aan en kan zelfs hun fysieke gezondheid en veiligheid in gevaar brengen
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