Nieuws van MUTANT 2012. Weer een jaar vol oogst!
Op 23 februari verdedigde Fuusje de Graaff haar proefschrift ‘Partners in palliative care?
Perspectives of Turkish and Moroccan immigrants and Dutch professionals’.
Het betreft een bundeling van haar onderzoeksresultaten van 2000-heden. Eerst exploreerde ze het
perspectief van Turkse en Marokkaanse families op het gebruik van Nederlandse zorgvoorzieningen aan het
levenseinde. Ook inventariseerde ze de ervaringen van huisartsen en thuiszorgmedewerkers op dit gebied.
Daarna onderzocht ze hoe de communicatie van deze migranten met zorgverleners in de palliatieve zorg kon
worden verbeterd en ten slotte heeft ze die bevindingen getoetst aan de internationale literatuur. Het
proefschrift is in het Engels en te downloaden via www.mutant.nl en de site van het NIVEL www.nivel.nl.
Bovendien zijn op onze website in het Nederlands verschenen:
-Mistiaen P, Francke AL, Graaff FM de, Muijsenbergh METC van de.
(2011) Handreiking Palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse
achtergrond (en Achtergronddocument) Nivel, Pharos, IKN, Utrecht.
-Graaff FM de, Francke AL, Muijsenbergh METC van den, Geest S. van
der. (2010) Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor
Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker. Nivel, UvA, Pharos.
Amsterdam/Utrecht.
-Graaff FM de, Hasselt T van, Francke AL. (2005) Thuiszorg voor terminale
Turkse en Marokkaanse patiënten, ervaringen
en opvattingen van naasten en professionals, Nivel, Utrecht

Ook voor de kinderopvang heeft MUTANT een nieuw boek Op 24 mei verschijnt in de serie het Pedagogisch
kader: S a m e n V e r s c h i l l e n d . D i v e r s i t e i t i n d e p r a k t i j k v a n d e k i n d e r o p v a n g .
Samen Verschillend gaat over werken met diversiteit in de kinderopvang en is een vervolg op de
Pedagogische kaders kindercentra 0-4 en 4 -13 jaar. Het boek is bruikbaar voor zowel leidinggevenden,
bestuurders, managers en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang als voor docenten, studenten,
trainers en begeleiders van beroepsopleidingen. Het onderwerp van Samen Verschillend is diversiteit, maar
het boek gaat niet alleen over de multiculturele samenleving. De invalshoek is veel breder: alle verschillen
tussen mensen in voorkeuren, talenten of temperament en alle verschillen in culturele achtergrond, leef- en
opvoedingsstijl, sekse, religie, sociaal milieu, beroep of opleiding. In Samen Verschillend krijgt de omgang
met kwetsbare kinderen veel aandacht, omdat het niet altijd vanzelf gaat om hen een volwaardige plek in de
groep te bieden. Keulen, A. van, Singer, E. m.m.v. A. del Barrio Saiz, C.de Leve, (2012). Samen
verschillend. Pedagogisch Kader Diversiteit in de kinderopvang. Reed: Maarssen.
Op de geactualiseerde MUTANTwebsite www.mutant.nl
vindt u niet alleen de nieuwe uitgaven, maar ook een verbeterd
overzicht van de producten en bijgestelde trainingsvoorstellen.
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