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Migranten komen te laat in zorg. Dat geldt vooral voor 
de geestelijke gezondheidszorg en zorg bij (licht) ver-
standelijke beperking. Ook komen er in verhouding 
veel migrantenjongeren in een justitiële jeugdinrichting 
terecht. Vaak is er dan ook het vermoeden van een 
licht verstandelijke beperking. Hier zijn allerlei oorzaken 
voor. Schaamte en schuldgevoel spelen een belang-
rijke rol bij migranten, maar ook het vinden van de 
juiste hulp en het contact met hulpverleners kunnen 
veel beter. 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft een landelijk project opgezet om de zorg voor 
kwetsbare migrantengroepen te verbeteren. Aan dit 
project nemen vier steden deel, waaronder Rotterdam. 
Rotterdam heeft ervoor gekozen om de zorg voor deze 
kwetsbare groepen te verbeteren door onder meer 
voorlichting te geven over psychiatrische 

problematiek en licht verstandelijke beperking aan 
migranten ouders. Wij als Voorlichters Gezondheid, zul-
len deze voorlichtingen gaan verzorgen om zo de LVB 
en GGZ problematiek onder de aandacht te brengen bij 
migranten. Hiervoor gaan wij vier voorlichtingen geven, 
bestaande uit laagdrempelige methodieken. Voor dit 
project worden wij getraind door Riagg Rijnmond, i-psy 
en door Mee.
  
Het project heeft een 
Europese subsidie door het 
EIF toegekend gekregen 
en loopt tot 1 juni 2015. 
In Rotterdam wordt het project uitgevoerd door de 
gemeente Rotterdam, MEE, i-psy, Riagg Rijnmond, 
Stichting Voorlichting Gezondheid, Rotterdams 
Kenniscentrum Diversiteit en Pharos. Ook aangehaakt 
zijn Trivium-Lindehof en Lucertis.

Deze maand:
• Project  Aanpak LVB - GGZ 
problemat iek 
•  Accredi tat ie Training Geboorte 
en Kraamti jd
•  Cursusaanbod vanaf 2014 
ui tgebreid

2014 van start met 
nieuwe cursussen

Vanaf 2014 bieden we twee 

nieuwe cursussen aan, te 

weten Roken, drugs en 

alcohol en Overgewicht en 

obesitas.

R O K E N ,  D R U G S  E N 
A L C O H O L
Deze cursus bestaat uit de 

volgende onderdelen:

- Roken

- Alcohol

- Drugs

- Dementie (in verschillende 

culturen)

O V E R G E W I C H T  E N 
O B E S I TA S
Deze cursus bestaat uit de 

volgende onderdelen:

- Overgewicht

- Obesitas

- Gezonde voeding

- Beweeglessen

Training Geboorte en Kraamtijd geaccrediteerd
De Training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd 
in verschillende culturen is onlangs geaccrediteerd 
door het Kenniscentrum Kraamzorg en het Koninklijke 
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), 
de Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen.

Accreditatie is een keurmerk, dat aangeeft dat een 
opleiding aan door de overheid vastgestelde minimale 
kwalitatieve maatstaven voldoet. Dit houdt in dat onze 
training garant staat voor kwaliteit. Kwaliteit die vergeli-
jkbaar is met andere opleidingen in binnen- en buiten-
land. Accreditatie door het Kenniscentrum Kraamzorg 

en het KNOV houdt in dat wij kraamverzorgenden 
voorzien van kennis en vaardigheden kunnen trainen 
die hun deskundigheid bevorderen. Een onafhankelijke 
Accreditatiecommissie bewaakt deze accreditatie.

Wij zijn erg trots op deze accreditatie en beschouwen 
het als een erkenning van ons harde werk.


