
Welke invloed hebben culturele gebruiken en religie op rituelen en de beleving van cliënten tijdens
de zwangerschap, bevalling en kraamperiode? 
Hoe kunnen gevoelige taboe-onderwerpen besproken worden?
Welke knelpunten ervaar je in het werken met cliënten met een migratie-achtergrond en wat zou
kunnen helpen? 

Wat houdt het interview in? 
Om jouw ervaringen en ideeën te horen, organiseren we interviews. Het interview duur ongeveer 30
minuten en wordt in overleg gepland. 
Onderwerpen zijn: 

Gezocht: kraamverzorgenden en intakers

Ben je geïnteresseerd in het werken met cliënten met een migratie-achtergrond?
Ben je een kraamzorg-intaker of kraamverzorgende die in de dagelijkse praktijk werkt met cliënten
met een migratie-achtergrond? 

Voor wie? 

Dan is dit (online) interview een mooie kans om jouw eigen ervaringen en ideeën te delen met andere
zorgverleners en onderzoekers.

Heb je ervaring met cliënten met een migratie-achtergrond en
wil je jouw ervaring delen? 

Meld je dan aan voor een interview en ontvang € 25,-.
 

Waarom dit interview?
TNO, GGD Hollands Midden en Bo Geboortezorg willen graag de ervaringen en behoeften weten van
kraamverzorgenden en intakers met het werken met gezinnen met een migratieachtergrond. We
verzamelen deze ervaringen om de GIZ-methodiek nog beter aan te laten sluiten bij gezinnen met een
migratieachtergrond. Deze methodiek ondersteunt je om samen met de cliënt te beslissen over de
kraamzorg op maat. Uit onderzoek blijkt dat met de GIZ-Kraam meer psychosociale onderwerpen
worden besproken en zwangeren zich meer gehoord voelen dan met een ‘normale’ intake. In de praktijk
blijkt echter dat de GIZ bij gezinnen met een migratie-achtergrond minder vaak wordt ingezet. Terwijl
juist deze groep hiervan zou kunnen profiteren. Inmiddels zijn de GIZ-materialen in acht talen vertaald.
Aansluitend willen we met input van professionals en ouders handige tips en tops ontwikkelen om
cultuursensitief te werken met de GIZ. 

Praktische details
Wanneer: datum & tijd in overleg
Waar: online (via teams of zoom)
Vergoeding: cadeaubon t.w.v. €25
Meer informatie: Remy Vink (remy.vink@tno.nl)
of Marjanne Bontje (mbontje@ggdhm.nl)

Aanmelden? 
Stuur een mail naar
mbontje@ggdhm.nl

 


