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Wat is Gezondheidsvoorlichting? 

Met Voorlichting Gezondheid wordt informatie over leefstijl en gezondheid op maat aangeboden. Dit 

betekent dat de informatie-overdracht afgestemd is op: geslacht, opleidingsniveau, belevingswereld, 

sociale omgeving, cultuur en taal. 

In het bijzonder is aandacht voor groepen en individuen die de weg naar de gezondheidszorg niet 

vanzelfsprekend weten te vinden en onvoldoende op de hoogte zijn van eventuele 

gezondheidsrisico’s. 

 

Voor deze vorm van gezondheidsvoorlichting is de Stichting Voorlichters Gezondheid in oprichting. 

 

Werkwijze Gezondheidsvoorlichting 

Door kennis over gezondheid en een gezonde leefstijl op een laagdrempelige wijze over te brengen 

op de doelgroep, waarbij extra aandacht is voor groepen en individuen die in een achterstandspositie 

verkeren, is het de verwachting dat het verhogen van het kennisniveau over gezondheid een positieve 

gedragsverandering met zich mee zal brengen. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van 

de algemene gezondheid en een adequaat gebruik van de gezondheidszorg. 

De voorlichters activeren en enthousiasmeren vrouwen (en mannen) die zij met hun activiteiten 

bereiken, om gebruik te maken van de aangeboden zorg en zich open te stellen voor 

leefstijlaanpassingen die de algemene gezondheid bevorderen.  

 

Kenmerken van Gezondheidsvoorlichting zijn: 
o in de wijk, ‘veilige’ omgeving; 
o dicht bij de bewoners; 
o informeel; 
o laagdrempelig; 
o mondelinge informatieoverdracht ondersteund met interactieve methodieken; 
o individuele benadering; 
o aanhaken bij bestaande initiatieven in de wijk; 
o brug tussen zorgverlener (en indien van toepassing ook de eigen taal en cultuur); 
o kent of maakt deel uit van het netwerk van de doelgroep die voor reguliere informatiekanalen 

doorgaans lastig bereikbaar zijn. 

 

 

Doelgroep Gezondheidsvoorlichting  

De Voorlichters Gezondheid richten zich op groepen en individuen die weg naar de reguliere 

gezondheidszorg niet vanzelfsprekend weten te vinden en die zich niet bewust zijn van eventuele 

gezondheidsrisico’s in relatie tot leefstijl.  

In het bijzonder worden de voorlichtingsactiviteiten ingezet voor: 
- bewoners in achterstandswijken; 
- bewoners zonder een sociaal netwerk; 
- bewoners met een lage sociaal-economische-status; 
- bewoners die de weg naar de reguliere zorgverlening niet weten te vinden; 
- de directe beïnvloedingsomgeving van deze bewoners; 

in het kader van perinatale gezondheidvoorlichting: wensouders en zwangeren en hun directe 

beïnvloedingsomgeving.  

 

In dit productenboek vindt u informatie over alle thema’s waar voorlichting over gegeven wordt.  

Op www.voorlichtersgezondheid.nl kunt een voorlichting aanvragen. 

 

 

 

 

 

http://www.voorlichtersgezondheid.nl/
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Procedure aanvragen voorlichting 

 

Op www.voorlichtersgezondheid.nl kunt u onder het kopje ‘producten’ alle thema’s en 

voorlichtingsbijeenkomsten inzien. En kunt u een voorlichting inplannen. 

Na het inplannen van de voorlichting ontvangt u een ontvangstbevestiging van de voorlichting en 

indien nadere informatie noodzakelijk is, wordt telefonisch contact met u opgenomen. 

 

Mocht u maatwerk voor u voorlichtingsbijeenkomst wensen, dan kunt u een offerte aanvragen. Dit kan 

ook via de website.  

 

U kunt ook zelf contact opnemen met een van onze voorlichters. 

Per e-mail: info@voorlichtersgezondheid.nl of telefoonnummer 06-14133958 

 

Meer informatie over onze dienstverlening, vindt u in de Algemene Voorwaarden op de website. 

 

 

 

 

 

http://www.voorlichtersgezondheid.nl/
mailto:info@voorlichtersgezondheid.nl
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Product: Voorlichting over Preconceptiezorg 

Doel Geven van voorlichting over preconceptiezorg (de zorg voorafgaand 

aan de zwangerschap) aan wensouders. 

Op basis van leefstijladviezen de wensouders toeleiden naar het 

kinderwensspreekuur bij verloskundigen en huisartsen. 

Het geven van uitleg over het Nederlands zorgsysteem, en specifiek 

preconceptiezorg. 

 

Doelgroep Specifieke doelgroepen zijn: 

o alle wensouders en hun directe beïnvloedingsomgeving; 

o wensouders, en hun directe beïnvloedingsomgeving, met een 

verhoogd gezondheidsrisico door: 

o medische achtergrond, medicijngebruik, bekend met SOA 

en/of; 

o leefstijlproblematiek zoals: roken, alcoholgebruik, druggebruik, 

slecht voedingspatroon, overgewicht en/of; 

o psychosociale of psychiatrische problemen en/of; 

o sociaal-maatschappelijke problemen. 

 

Activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

Geven van informatie over maatregelen ter voorkoming van de 

babysterfte en slechte geboorte-uitkomsten.  

Het geven van duidelijke en eenduidige informatie en adviezen over:  

o Wat is preconceptiezorg 

o Gebruik van foliumzuur 

o Effecten van alcoholgebruik 

o Effecten van druggebruik 

o Effecten van roken  

o Effecten van een (on)gezonde voeding 

o Effecten van SOA 

o Effecten van medicijngebruik 

o Gezonde leefstijl van de man 

o Kinderwensspreekuur 

o Zwangerwijzer.nl 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,- 

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Voorlichting over Gezonde Zwangerschap 

Doel  Het geven van voorlichting aan zwangeren en hun directe 

beïnvloedingsomgeving over: 

o een gezonde zwangerschap aan de hand van 

leefstijladviezen, uitleg over de trimesters van de 

zwangerschap en risico’s tijdens de zwangerschap; 

o uitleg over het Nederlands zorgsysteem, en specifiek het 

verloskundig zorgsysteem en kraamzorg; 

o verwijzen van de zwangeren naar de verloskundige. 

Doelgroep van het product Specifieke doelgroepen zijn: 

o zwangeren en hun directe beïnvloedingsomgeving; 

o zwangeren en hun directe beïnvloedingsomgeving, met een 

verhoogd gezondheidsrisico door: 

o medische achtergrond, medicijngebruik, bekend met SOA 

en/of; 

o leefstijlproblematiek zoals: roken, alcoholgebruik, 

druggebruik, slecht voedingspatroon, overgewicht en/of; 

o psychosociale of psychiatrische problemen en/of; 

o sociaal-maatschappelijke problemen. 

Activiteiten Geven van duidelijke en eenduidige informatie en adviezen over 

gezonde leefstijl, gebruik van foliumzuur, effecten van een gezonde 

voeding, effecten van druggebruik en roken, alcoholgebruik, effecten 

van medicijngebruik, effecten van SOA op de zwangerschap. Het 

verwijzen naar verloskundige en gynaecoloog. 

 

Onderwerpen: 

o Geboortezorg in Nederland 

o Een gezonde leefstijl 

o Het eerste trimester van de zwangerschap 

o Het tweede en derde trimester van de zwangerschap 

o Zwangerschapsverschijnselen 

o Nut en noodzaak van controles tijdens de zwangerschap 

o Voorbereiding op de bevalling 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,- 

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Voorlichting over de Bevalling 

Doel Het geven van voorlichting aan zwangeren en hun directe 

beïnvloedingsomgeving over: 

o het verloop van het derde trimester en de voorbereiding op de 

bevalling. Wat gebeurt er in deze periode met je eigen lichaam 

en de groei en ontwikkeling van je baby. 

o praktische voorbereidingen voor de komst van je baby; 

o uitleg over het Nederlands zorgsysteem, en specifiek het 

verloskundig zorgsysteem en kraamzorg; 

o uitleg over de soorten bevallingen: thuisbevalling, eerstelijns 

bevalling in een geboortecentrum, poliklinische bevalling, 

gecompliceerde ziekenhuisbevalling (tweede- en derdelijns 

bevalling. 

Doelgroep . Specifieke doelgroepen zijn: 

o alle zwangeren en hun directe beïnvloedingsomgeving; 

o zwangeren en hun directe beïnvloedingsomgeving, met een 

verhoogd gezondheidsrisico door: 

o medische achtergrond, medicijngebruik, bekend met SOA 

en/of; 

o leefstijlproblematiek zoals: roken, alcoholgebruik, 

druggebruik, slecht voedingspatroon, overgewicht en/of; 

o psychosociale of psychiatrische problemen en/of; 

o sociaal-maatschappelijke problemen. 

Activiteiten Het geven van voorlichting en adviezen over het verloop van de 

bevalling, begin van de baring, ontsluiting, breken van de vliezen, 

geboorte, placenta, tips bij de baring. Het verwijzen naar de 

verloskundige of gynaecoloog. 

 

Onderwerpen: 

o Wanneer begint de bevalling 

o Wat doen weeën? 

o Wanneer breken de vliezen? 

o Het proces van de geboorte 

o Waar kan ik bevallen? 

o De placenta 

o Doorknippen van de navelstreng 

o Complicaties en pijnstilling 

o Tips voor ontspannen bevalling 

 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,- 

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Voorlichting over de kraamperiode 
Doel 

 

 

 

 

 

 

 

Het geven van voorlichting aan zwangeren en hun directe 

beïnvloedingsomgeving over: 

o het Nederlands zorgsysteem, en specifiek het verloskundig 

zorgsysteem en kraamzorg; 

o het regelen van kraamzorg; 

o de partusassistentie; 

o het nut en de noodzaak van kraamzorg; 

o de soorten van kraamzorg: thuiskraamzorg en kraamzorg in 

een geboortecentrum of kraamhotel 

Doelgroep  . Specifieke doelgroepen zijn: 

o alle zwangeren en hun directe beïnvloedingsomgeving; 

o zwangeren en hun directe beïnvloedingsomgeving, met een 

verhoogd gezondheidsrisico door: 

o medische achtergrond, medicijngebruik, bekend met SOA 

en/of; 

o leefstijlproblematiek zoals: roken, alcoholgebruik, 

druggebruik, slecht voedingspatroon, overgewicht en/of; 

o psychosociale of psychiatrische problemen en/of; 

o sociaal-maatschappelijke problemen. 

Activiteiten Het geven adviezen en voorlichting over partusassistentie, de 

kraamperiode, het nut en de noodzaak van professionele kraamzorg 

naast mantelzorg, het regelen van kraamzorg. 

 

Onderwerpen: 

1. Het nut en de noodzaak van kraamzorg: 
- wat is kraamzorg; 

- wat doet een kraamverzorgende; 
2. Kraamzorg: 

- hoe regel ik kraamzorg; 

- wat kost kraamzorg; 

- het kraampakket; 

- het intakegesprek. 

 

 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,- 

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Voorlichting over  ‘Kinderen krijgen in Nederland’ 

Doel Het geven van voorlichting over de geboortezorg in Nederland  

Doelgroep Wensouders en zwangeren en hun directe beïnvloedingsomgeving 

van diverse culturele –etnische achtergrond die geïnformeerd willen 

worden over de organisatie van de Nederlandse geboortezorg 

Activiteiten 

 

 

Wensouders en zwangeren en hun directe beïnvloedingsomgeving 

van diverse etnisch –culturele achtergrond volgen een 

voorlichtingsbijeenkomst waarin uitleg gegeven wordt over de 

zorgverlening bij het zwanger worden, zwangerschap, bevalling, 

kraamzorg en jeugdgezondheidszorg van 0-2 jaar. Hierbij wordt 

specifiek ingegaan op de rol van de verloskundige, de rol van de 

gynaecoloog, het nut en de noodzaak van de 

zwangerschapscontroles, de thuisbevalling en de ziekenhuisbevalling, 

de kraamperiode en de rol, nut en noodzaak van het Centrum voor 

Jeugd en Gezin. Tijdens de themabijeenkomst wordt zoveel mogelijk 

kennisgemaakt met de verschillende zorgverleners. 

 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,- 

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Cursus ‘Van preconceptiezorg tot kraamzorg en jeugdzorg’ 

Doel Het geven van een cursus-op-maat, gebaseerd op specifieke culturele 

en aan geloofsovertuiging gerelateerde gebruiken en rituelen, aan 

wensouders en zwangeren en hun directe beïnvloedingsomgeving 

over: 

o preconceptiezorg 

o gezonde zwangerschap 

o de bevalling 

o de kraamperiode 

o Centrum voor Jeugd en Gezin 

Doelgroep Specifieke doelgroepen zijn: 

o alle wensouders en zwangeren en hun directe 

beïnvloedingsomgeving; 

o wensouders zwangeren en hun directe 

beïnvloedingsomgeving, met een verhoogd gezondheidsrisico 

door: 

o medische achtergrond, medicijngebruik, bekend met SOA 

en/of; 

o leefstijlproblematiek zoals: roken, alcoholgebruik, druggebruik, 

slecht voedingspatroon, overgewicht en/of; 

o psychosociale of psychiatrische problemen en/of; 

o sociaal-maatschappelijke problemen. 

Activiteiten 

 

 

Wensouders en zwangeren volgen een cursus waarin 

preconceptiezorg, een gezonde zwangerschap, de bevalling, de 

kraamperiode en de ontwikkeling van de baby centraal staan. 

 

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten met maximaal 20 deelnemers. 

Deelnemers ontvangen aan het einde van de cursus een certificaat als 

bewijs van deelname. 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 4 bijeenkomsten van 2,5 uur 

Prijs € 250,- per bijeenkomst 

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Certificaatuitreiking Vrouwenstudio Hoogvliet ( Cursus Gezonde Zwangerschap) 
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Voorlichtingsbijeenkomst ‘Borstvoeding of flesvoeding?’ 

Doel Het geven van voorlichting over het geven van borstvoeding of 

flesvoeding 

Doelgroep  Zwangeren en hun directe beïnvloedingsomgeving met diverse 

culturele –etnische achtergrond die voorlichting willen over het geven 

van borstvoeding en flesvoeding 

Activiteiten Zwangeren en hun directe beïnvloedingsomgeving krijgen voorlichting 

over het geven van borstvoeding en flesvoeding. 

De verschillen tussen het geven van borstvoeding en flesvoeding. 

De feiten en fabels over borstvoeding en flesvoeding. 

 Welke voorbereidingen kun je nemen? 

Kun je alles eten en drinken als je borstvoeding geeft? 

Mag je roken en alcohol drinken als je borstvoeding geeft?  

Wie kan je helpen met het geven van borstvoeding?  

Hoe kun je een weloverwogen keuze maken over het geven van 

borstvoeding of flesvoeding.  

 

Tijdens de themabijeenkomst wordt kennisgemaakt met een 

lactatiedeskundige. 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Soa’s: Seksueel Overdraagbare Aandoeningen  

Doel Het geven van voorlichting over Soa’s  

Doelgroep Iedereen die geïnformeerd wil worden over Soa’s 

Activiteiten 

 

 

 

Het geven van informatie en adviezen ter herkenning en voorkoming 

van seksueel overdraagbare aandoeningen. 

 

Onderwerpen: 

o Wat zijn Soa’s  

o Hoe voorkom je Soa’s? 

o Klachten en gevolgen van Soa’s 

o Hoe herken je een Soa 

o Behandeling van Soa’s? 

o Bespreekbaar maken van Soa’s: hoe verbreek je het taboe 

rondom Soa’s?  

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Voorlichtingsbijeenkomst over Anticonceptiemiddelen 

Doel Het geven van voorlichting over Anitconceptiemiddelen. Het geven 

van inzicht in de verschillende anticoncpetiemiddelen, het gebruik en 

de werking er van. 

Doelgroep Jongeren, ouders en hun directe beïnvloedingsomgeving met diverse 

culturele –etnische achtergrond die meer willen weten over 

anticonceptiemiddelen. 

Activiteiten Het geven van informatie en adviezen over het gebruik en de werking 

van anticonceptiemiddelen. Etnische en culturele achtergronden 

worden hierbij meegenomen. 

 

Onderwerpen: 

o Wat is Anticonceptie? 

o De verschillende anticonceptiemiddelen. 

o Anticonceptie en het voorkomen van een Soa 

o Anticonceptie en religie 

o Anticonceptie en tieners 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlichting over tienerzwangerschappen 

Doel Het geven van voorlichting over tienerzwangerschappen. 

Doelgroep  Tieners, jongeren, ouders en hun directe beïnvloedingsomgeving met 

diverse culturele –etnische achtergrond  die meer willen weten over 

tienerzwangerschappen. Leerkrachten en (verloskundige) 

zorgverleners over hun rol en begeleiding bij een leerling die zwanger 

is.  

Activiteiten Het geven van informatie en adviezen over tienerzwangerschappen 

aan tieners en jongeren, ouders en leerkrachten. 

 

Onderwerpen 

o Hoe voorkom je een tienerzwangerschap? 

o Welke keuzes kun je maken? 

o Welke instanties kunnen je verder helpen: welke hulp kun je 

verwachten? 

o Hoe vertel je je ouders/leerkracht dat je zwanger bent? 

o Je kind is zwanger, wat nu?  

o Religieuze ouders en een ongewenste tienerzwangerschap? 

o Welke stappen kunnen zorgverleners nemen, binnen de 

verschillende culturen?  

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Voorlichtingsbijeenkomst over baarmoederhalskanker 

Doel  Het geven van voorlichting over baarmoederhalskanker 

Doelgroep  Jongeren, ouderen en hun directe beïnvloedingsomgeving met diverse 

culturele –etnische achtergrond die meer willen weten over 

baarmoederhalskanker. 

Activiteiten 

 

 

Het geven van informatie over baarmoederhalskanker. En directe 

doorverwijzing naar huisarts. 

 

Onderwerpen: 

o Wat is baarmoederhalskanker? 

o Wat zijn de risicofactoren bij de baarmoederhalskanker? 

o Symptomen en klachten? 

o Wanneer moet je naar de huisarts? 

o  Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker? 

o Waarom vroege ontdekking baarmoederhalskanker? 

 

 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Voorlichtingsbijeenkomst voer diabetes 

Doel Het geven van algemene voorlichting over diabetes.  

 

 

Het geven van voorlichting  over diabetes bij kinderen: 

Begeleiding van een kind met diabetes, omgang met andere kinderen, 

omgang op school met klasgenoten en de leerkracht. 

Doelgroep Jongeren, ouders, ouderen, leerkrachten. 

Activiteiten Het geven van informatie en adviezen over diabetes en hoe je daar als 

volwassene, kind en directe omgeving mee om kunt gaan. 

 

Onderwerpen: 

Wat is diabetes? 

Hoe kun je diabetes voorkomen? 

Wat zijn de gevolgen van diabetes? 

Voeding en diabetes. 

Wat is het verschil tussen diabetes type 1 en diabetes type  2? 

Hoe kun je complicaties bij diabetes voorkomen? 

Hoe kun je de kans op het krijgen van diabetes type 2 verkleinen? 

Omgaan met diabetes.  

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Voorlichtingsbijeenkomst over COPD 

Doel Het geven van algemene voorlichting over diabetes.  

 

 

Het geven van voorlichting  over diabetes bij kinderen: 

Begeleiding van een kind met diabetes, omgang met andere kinderen, 

omgang op school met klasgenoten en de leerkracht. 

Doelgroep  Jongeren, ouders, ouderen, leerkrachten. 

Activiteiten Het geven van informatie en adviezen over diabetes en hoe je daar als 

volwassene, kind en directe omgeving mee om kunt gaan. 

 

Onderwerpen: 

o Wat is COPD? 

o Werking van de Longen en longziekten. 

o Hoe gezond zijn uw Longen? 

o Roken en COPD. 

o Hoe kan je COPD voorkomen 

o Wat zijn de gevolgen van COPD? 

o Hoe kan je de ziektelast van COPD verminderen en de 

progressie van de klachten afremmen. 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Voorlichtingsbijeenkomst over CVA (Cerebro Vasculair Accident) 

Doel  Het geven van voorlichting over CVA  

Doelgroep  Jongeren,ouderen en hun directe beïnvloedingsomgeving met diverse 

culturele –etnische achtergrond die voorlichting willen over CVA. 

Activiteiten 

 

Het geven van informatie en adviezen over CVA. 

 

Onderwerpen: 

o Wat is een CVA? 

o Wat zijn de verschijnselen? 

o Hoe ontstaat een CVA? 

o Adviezen na een CVA? 

o Hoe voorkom je een beroerte? 

o Hoe ga je om met de gevolgen van een beroerte? 

o Hoe ga je om met iemand in de familie die een beroerte heeft 

gehad ? 

 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 

http://www.google.nl/imgres?q=cva&um=1&hl=nl&biw=1146&bih=541&tbm=isch&tbnid=8mtH938dfSy2rM:&imgrefurl=http://www.medicalfacts.nl/2012/04/24/europese-dag-van-de-beroerte-cva-in-ijsselland-ziekenhuis/&imgurl=http://www.medicalfacts.nl/wp-content/uploads/2011/05/CVA.jpeg&w=212&h=238&ei=JHc6UPXGIeXF0QWGrID4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=826&vpy=237&dur=573&hovh=190&hovw=169&tx=64&ty=184&sig=118345845095748504938&page=1&tbnh=148&tbnw=132&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:10,s:0,i:15
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Voorlichtingsbijeenkomst over dementie 

Doel Het geven van voorlichting over dementie 

Doelgroep  Jongeren, ouders en ouderen en hun directe beïnvloedingsomgeving 

met diverse culturele –etnische achtergrond die meer willen weten 

over dementie. Zorgverleners. 

Activiteiten Het geven van informatie en adviezen over dementie. Hoe kunnen 

zorgverleners dementie diagnosticeren bij allochtonen. 

 

Onderwerpen: 

o Wat is Dementie? 

o Symptomen en oorzaken van dementie. 

o Wat is de impact van Dementie? 

o Allochtonen en Dementie ( voor zorgverleners) 

o Culturele barrière bij Dementie. 

o Leven met een dementiepatiënt. 

 

 
Bij allochtonen is dementie moeilijker vast te stellen dan bij 
autochtonen. Dit heeft te maken met taalproblemen en 
opleidingsniveau en met schaamte en het niet herkennen van de 
klachten als symptomen van een ziekte. Door deze late diagnose 
krijgen allochtonen ook pas later in het ziekteproces ondersteuning. 
Bron: Alzheimer Nederland. 

 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Voorlichtingsbijeenkomst over overgewicht en obesitas. 

Doel  Het geven van voorlichting over Overgewicht en Obesitas. 

Doelgroep Jongeren,ouderen en hun directe beïnvloedingsomgeving met diverse 

culturele –etnische achtergrond die meer willen weten over obesitas 

en overgewicht.  

Activiteiten 

 

 

Het geven van informatie en leefstijladviezen. 

 

Onderwerpen: 
o Het verschil tussen overgewicht en obesitas? 

o Wat is obesitas? 
o Hoe onstaat obesitas en wat zijn de risico’s?  
o Bewegen en gezonde voeding. 
o Kinderen en overgewicht 
o Wat weten ouders over overgewicht, goede voeding, sport en 

beweging? 

 
 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Voorlichtingsbijeenkomst over Loverboys 

Doel Het geven van voorlichting over Loverboys 

Doelgroep  Jongeren en ouders en hun directe beïnvloedingsomgeving met 

diverse culturele –etnische achtergrond die meer willen over 

Loverboys. Leerkrachten en zorgverleners. 

Activiteiten Het geven van informatie en over de werkwijze en impact van 

loverboys. Voor ouders: hoe kun je je kind teen loverboys 

beschermen? Voor jongeren: hoe herken je een loverboy en wat 

kunnen de gevolgen voor jou zijn als loverboy-slachtoffer? 

Voor leerkrachten en zorgverleners: hoe herken je een loverboy-

slachteroffer? 

 

Onderwerpen:  

o Wat zijn Loverboys? 

o Verschillende vormen ‘loverboypraktijken’. 

o Welke rol kunnen de ouders spelen? 

o Weke rol kan de school spelen? 

o Wat doe je als met een loverboy in aanraking komt of iemand 

in je omgeving? Welke stappen kan je zelf zetten? 

o Hoe herken je de signalen als ouders ? 

o Gevaren van internet en loverboys? 

o Welke instanties kunnen je verder helpen? 

 

Optioneel (duur van de workshop is 1 uur) 

o Workshop ‘drempel verlagen en praten over grenzen en 

kwetsbaarheden’. 

 

 

 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 

Exclusief workshop 
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Voorlichtingsbijeenkomst over Leren NEE  zeggen. 

Doel van het product Het geven van voorlichting over leren NEE zeggen. 

Doelgroep van het product Jongeren,ouderen en hun directe beïnvloedingsomgeving met diverse 

culturele –etnische achtergrond die meer willen weten over het leren 

NEE zeggen. 

Activiteiten 

 

 

Het geven van informatie en adviezen over het onderwerp: leren NEE 

zeggen. 

 

Onderwerpen: 

o Verschillende manier om NEE te zeggen. Hoe doe je dat? 

o Durf jij  NEE te zeggen? 

o Tips om NEE te zeggen. 

o Hoe leer je je kind NEE te zeggen. 

o Stelling: NEE zeggen tegen een ander, is JA zeggen tegen 

jezelf. 

o Hoe stel je je grenzen: wie NEE kan zeggen kent zijn eigen 

grenzen. 

 

 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Voorlichtingsbijeenkomst over Opvoedondersteuning 

Doel  Het geven van voorlichting over opvoedondersteuning. Het doel van 

opvoedondersteuning is een positieve ontwikkeling van kinderen 

optimaliseren. Dit doel valt uiteen in twee doelen. Als eerste de 

ouderlijke opvoedvaardigheden verbeteren, opvoedcompetenties 

vergroten, een positief ondersteunend opvoedklimaat bevorderen en 

het sociale netwerk rondom gezinnen versterken. Het tweede doel is 

problemen bij het opvoeden en opgroeien in een vroeg stadium 

detecteren en oppakken. 

Doelgroep Ouders en hun directe beïnvloedingsomgeving met diverse culturele –

etnische achtergrond die meer willen weten over 

opvoedondersteuning. 

Activiteiten 

 

 

Het geven van informatie en adviezen over opvoedondersteuning. En 

het direct doorverwijzen naar de juiste zorgprofessionals. 

 

Onderwerpen: 

o Wat is opvoedondersteuning? 
o Bevorderen van competent ouderschap en een gezonde 

opvoedingssituatie. 
o Voorkomen van problemen bij risicogroepen en problemen 

verminderen en erger voorkomen bij gezinnen met problemen. 
o Waar haalt een kind zelfvertrouwen vandaan en hoe leren we 

onze kinderen positief naar zichzelf te kijken? 
o Hoe kunt u beste reageren op gedrag van kinderen? 
o Hoe kan ik mijn kind het goede voorbeeld geven? 
o Hoe combineert men eigen en/of culturele normen en 

waarden met de westerse manier van opvoeden? 
 

 
 

 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 250,-  

Op basis van twee voorlichters 

Inclusief basis materialen 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Inzet van Voorlichters Gezondheid door (zorg)professionals en organisaties 

Doel Inzetten van Voorlichters Gezondheid voor: 

o Organiseren van voorlichtingsbijeenkomst 

o Ondersteuning bij zelf georganiseerde 

voorlichtingsbijeenkomsten 

o Ondersteuning in taal en cultuur bij individuele patiënten- en 

cliëntencontacten  

o Gastdocentschap 

Taal Nederlands,Turks, Marokkaans, Surinaams, Pools, Portugees en 

Antilliaans. 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 45,- per uur per voorlichter 

Exclusief reiskostenvergoeding 
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Ondersteuning invullen zwangerwijzer bij Huisarts Senyurek 
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Training ‘Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen’  

Doel  Het verzorgen van een training voor kraamverzorgenden, 

praktijkbegeleiders en praktijkopleiders gericht op: 
o Kennistoename bij de cursist/kraamverzorgende over de 

karakteristieken en gebruiken in relatie tot de bevalling en 
kraamtijd van de Turkse, Marokkaanse, Kaapverdiaanse, 
Antilliaanse en Surinaamse doelgroepen (meerdere culturen 
op aanvraag). 

o Kennistoename bij de cursist/kraamverzorgende over etnisch-
culturele risico’s tijdens de bevalling en kraamperiode; 

o Kennistoename bij de cursist/kraamverzorgende over cultureel 
sensitief afstemmen en adviseren. 

Doelgroep van het product Kraamverzorgenden 

 

Praktijkopleiders / begeleiders in de kraamzorg 

Inhoud Deel I:Theorie  

1. Migratiehistorie en generatiekenmerken 

2. Algemene culturele kenmerken 

3. Algemene religieuze kenmerken 

4. Aan etniciteit gerelateerde ziekten 

Deel II: Etnisch /culturele verdieping  

1. Onderlinge communicatie  

2. Sociale organisatie (netwerk: familie, vrienden) 

3. Gedrag / houding bevalling 

4. Gedrag / houding kraamperiode 

Deel III: Risico’s & advisering 

1. Casuïstiek
1
: risicovolle gewoonten per doelgroep 

2. Wat zijn toepasbare methodieken voor het bespreekbaar maken van 

risicovolle gewoonten en advisering 

Taal Nederlands 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 1.180,- (bij 12 deelnemende cursisten) 

Op basis van vier voorlichters 

Voorbereiding organisatie specifieke casuistiek 

Inclusief basis materialen 

Inclusief reiskostenvergoeding 

Locatie - Op locatie, bij de organisatie zelf  

- Trainingslocatie Voorlichters Gezondheid te Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
1
 Casuïstiek vooraf aangeleverd door de kraamverzorginstelling 
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Training Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen bij 
Kraamzorg de Waarden. 

Training Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen bij Kraamzorg Zin 
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Maatwerk training ‘Zorgverlening in verschillende culturen’  

NB: dit product kan op aanvraag van een zorginstelling, volledig afgestemd op het specifieke 

zorggebied worden aangeboden. 

Doel  Het op aanvraag verzorgen van een training voor zorgprofessionals 

gericht op: 
o Kennistoename bij de cursist over de karakteristieken en 

gebruiken in relatie tot ‘een specifiek zorggebied’ (bijvoorbeeld 
diabeteszorg, thuiszorg, verloskunde) van de Turkse, 
Marokkaanse, Kaapverdiaanse, Antilliaanse en Surinaamse 
doelgroepen (meerdere culturen op aanvraag). 

o Kennistoename bij de cursist over etnisch-culturele risico’s in 
relatie tot het specifieke zorggebied; 

o Kennistoename bij de cursist over cultureel sensitief 
afstemmen en adviseren. 

Doelgroep van het product Zorgprofessionals werkzaam in de: thuiszorg, verloskunde, 

verpleegkunde, huisartsenpraktijk ondersteuning (POH) en op 

aanvraag andere zorgsectoren. 

 

Inhoud Deel I:Theorie  

1. Migratiehistorie en generatiekenmerken 

2. Algemene culturele kenmerken 

3. Algemene religieuze kenmerken 

4. Aan etniciteit gerelateerde ziekten 

Deel II: Etnisch /culturele verdieping  

1. Onderlinge communicatie  

2. Sociale organisatie (netwerk: familie, vrienden) 

3. Gedrag / houding specifiek zorggebied 

Deel III: Risico’s & advisering 

1. Casuïstiek
2
: risicovolle gewoonten per doelgroep 

2. Wat zijn toepasbare methodieken voor het bespreekbaar maken van 

risicovolle gewoonten en advisering 

Taal Nederlands 

Duur 2,5 uur 

Prijs € 1.180,- (bij 12 deelnemende cursisten) 

Op basis van vier voorlichters 

Voorbereiding organisatie specifieke casuïstiek + materialen 

Inclusief basis materialen 

Inclusief reiskostenvergoeding 

Locatie - Op locatie, bij de organisatie zelf  

- Trainingslocatie Voorlichters Gezondheid te Rotterdam 

 

 

 

 

 

                                                     
2
 Casuïstiek vooraf aangeleverd door de zorginstelling 
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Workshop ‘Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen’  

Doel  Het verzorgen van een workshop voor studenten van de 

brancheopleiding kraamzorg gericht op: 
o Kennistoename bij de student over de karakteristieken en 

gebruiken in relatie tot de bevalling en kraamtijd van de 
Turkse, Marokkaanse, Kaapverdiaanse, Antilliaanse en 
Surinaamse doelgroepen (meerdere culturen op aanvraag). 

o Kennistoename bij de student over etnisch-culturele risico’s 
tijdens de bevalling en kraamperiode; 

o Kennistoename bij de student over cultureel sensitief 
afstemmen en adviseren. 

Doelgroep van het product Studenten van de brancheopleiding kraamzorg 

 

Inhoud Idealiter verzorgen vier etnisch-cultureel diverse voorlichters de 

workshop 

 

Deel II: Etnisch /culturele verdieping  

1. Onderlinge communicatie  

2. Sociale organisatie (netwerk: familie, vrienden) 

3. Gedrag / houding bevalling 

4. Gedrag / houding kraamperiode 

Methodiek: filmmateriaal, cultuur en religiespel en materialen bekijken/voelen 

 

Deel III: Risico’s & advisering 

1. Casuïstiek
3
: risicovolle gewoonten per doelgroep 

2. Wat zijn toepasbare methodieken voor het bespreekbaar maken van 

risicovolle gewoonten en advisering 

Methodiek: rollenspel met en zonder interventies 

Taal Nederlands 

Duur 2 uur 

Prijs € 45,- per uur per gastdocent (voorlichter)  

Op basis van vier voorlichters € 360,- 

Inclusief voorbereiding specifieke casuïstiek en basis materialen. 

Exclusief reiskostenvergoeding 

Locatie Het opleidingsinstituut 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
3
 Casuïstiek eventueel aangeleverd door het opleidingsinstituut 
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Maatwerk workshop ‘Zorgverlening in verschillende culturen’  

NB: dit product kan op aanvraag van een zorginstelling, volledig afgestemd op het specifieke 

zorggebied worden aangeboden. 

Doel  Het op aanvraag verzorgen van een workshop voor studenten voor 

diverse zorgberoepen gericht op: 
o Kennistoename bij de cursist over de karakteristieken en 

gebruiken in relatie tot ‘een specifiek zorggebied’ (bijvoorbeeld 
diabeteszorg, thuiszorg, verloskunde) van de Turkse, 
Marokkaanse, Kaapverdiaanse, Antilliaanse en Surinaamse 
doelgroepen (meerdere culturen op aanvraag). 

o Kennistoename bij de cursist over etnisch-culturele risico’s in 
relatie tot het specifieke zorggebied; 

o Kennistoename bij de cursist over cultureel sensitief 
afstemmen en adviseren. 

Doelgroep van het product Zorgprofessionals werkzaam in de: thuiszorg, verloskunde, 

verpleegkunde, huisartsenpraktijk ondersteuning (POH) en op 

aanvraag andere zorgsectoren. 

 

Inhoud Idealiter verzorgen vier etnisch-cultureel diverse voorlichters de 

workshop  

 

Deel II: Etnisch /culturele verdieping  

1. Onderlinge communicatie  

2. Sociale organisatie (netwerk: familie, vrienden) 

3. Gedrag / houding t.o.v. het zorggebied 

Methodiek: filmmateriaal, cultuur en religiespel en materialen bekijken/voelen 

 

Deel III: Risico’s & advisering 

1. Casuïstiek
4
: risicovolle gewoonten per doelgroep 

2. Wat zijn toepasbare methodieken voor het bespreekbaar maken van 

risicovolle gewoonten en advisering 

Methodiek: rollenspel met en zonder interventies 

Taal Nederlands 

Duur 2 uur 

Prijs € 45,- per uur per gastdocent (voorlichter)  

Op basis van vier voorlichters € 360,- 

Inclusief voorbereiding specifieke casuïstiek en basis materialen. 

Exclusief reiskostenvergoeding 

Locatie Het opleidingsinstituut 

 

 
 
 

 

                                                     
4
 Casuïstiek eventueel aangeleverd door het opleidingsinstituut 
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