
 
GGD Gelderland-Zuid verzorgt in alle 14 gemeenten in 
de regio activiteiten voor nieuwkomers en migranten. 
Ook bieden wij trainingen aan professionals en aan vrij-
willigers die met de doelgroep werken. In dit overzicht  
leest u wat onze activiteiten zijn. Heeft u behoefte aan 
maatwerk? Dat is ook mogelijk. Graag ontwikkelen wij 
samen met u een passende activiteit voor de doelgroep.

Interactieve bijeenkomsten 
 
Nieuwkomers en migranten hebben veel vragen over de 
gezondheidszorg in Nederland. De gezondheidszorg is 
in Nederland anders geregeld dan in het land van her-
komst. In het AZC wordt hier vaak al aandacht aan be-
steed in de vorm van voorlichting. Toch blijven veel vra-
gen nog onbeantwoord. 

Meer kennis over de Nederlandse cultuur, opvoeding en 
gezondheidszorg verbetert de integratie van nieuwko-
mers en migranten. Met elkaar hierover in gesprek gaan 
en luisteren naar elkaar, blijkt in de praktijk een positief 
effect te hebben op het lerend vermogen.

Daarom verzorgen wij interactieve bijeenkomsten.  
Hierin behandelen we de volgende thema’s: 

Gelderland-Zuid

Activiteitenaanbod voor
nieuwkomers en migranten 
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Inzet van sleutelpersonen
 
Sleutelpersonen zijn nieuwkomers of migranten met een 
migratie-achtergrond, die een brug kunnen slaan tussen 
de beide culturen. Een aantal van hen is getraind door 
Pharos vanuit het ‘Kennisdelingsprogramma Gezondheid 
Statushouders’. Wij hebben ervaren dat het inzetten van 
sleutelpersonen een grote meerwaarde heeft bij onze 
activiteiten.

• Wegwijs in Nederland
• Vrouw/man en gezondheid
• Opvoeden en opgroeien in twee culturen
• Mentale fitheid

Tijdens of naast het participatie-/inburgeringstraject of 
aansluitend op andere groepsbijeenkomsten. Zo nodig, 
en in overleg, zetten we een tolk in.

Trainingen voor professionals en vrijwilligers 
 
Mogelijk heeft u als professional of vrijwilliger behoefte 
aan meer achtergrondkennis en/of het uitwisselen van 
ervaringen. De GGD biedt een aantal trainingen aan, 
waarin onder andere aandacht is voor cultuursensitief 
werken, communicatie en omgaan met stressklachten 
van vluchtelingen. Zoals:

• Training ‘Interactieve bijeenkomst over de  
Nederlandse gezondheidszorg’

• Workshop ‘Informatie over de Eritrese cultuur’
• Workshop ‘Interculturele communicatie’
• Workshop ‘Bespreekbaar maken van seksualiteit’

Ervaren medewerkers van de GGD geven deze  
trainingen. Waar nodig samen met andere instellingen 
en/of sleutelpersonen.
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“Mijn huisarts neemt 

me niet serieus. Hij onder-
zoekt me bijna niet en ik 

krijg nooit medicijnen 
voorgeschreven.”

 
“Ik ben het afgelopen 

jaar niet bij de dokter ge-
weest en moet toch elke 
maand geld betalen voor 

mijn gezondheid.”

THEMA: WEGWIJS IN NEDERLAND 
 
Bijeenkomst: ‘Gezond in Nederland’

Doel: deelnemers kennen het Nederlandse gezond- 
heidszorgsysteem en weten waar ze met welke vraag  
terecht kunnen.

Doelgroep: nieuwkomers en migranten.

Inhoud:
• Hoe denkt Nederland over zelfzorg?
• Preventie in Nederland
• Huisarts / huisartsenpost
• Spoedeisende zorg 112
• Specialist in ziekenhuis
• Tandarts
• Verloskundige
• Antibioticagebruik in Nederland
• Zorgverzekering

Aanbod voor nieuwkomers en migranten Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur.

Uitvoering: GGD-medewerker, evt. met  sleutelpersoon/-
personen.

Overig: bij voldoende tijd kunnen ook vaardigheden 
worden getraind. Het is een interactieve bijeenkomst.

Activiteit: ‘Supermarkt Safari’

Doel: de deelnemers weten wat er te koop is in een  
Nederlandse supermarkt. De vragen die ze hebben  
over boodschappen, (gezonde) voeding en persoonlijke 
hygiëne worden beantwoord.

Doelgroep: nieuwkomers en migranten.

Inhoud: tijdens een rondleiding door de supermarkt  
komen de volgende vragen aan bod:

 
“Als er zoveel zakken 

chips in de winkel 
liggen, zal het vast wel 

gezond zijn.”

 
“Ik heb gehoord dat 

sommige E-nummers niet 
halal zijn, omdat er varkens-

vet in zit.”
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• Wat betekenen E-nummers?
• Is chocolade gezond?
• Wat geef ik mijn kinderen mee naar school?
• Wat voor een broden heb je in Nederland?
• Wat is een gezond drankje om te drinken? 
• Is suiker gezond? En waar zit het in?
• Is er verschil in A- en B-merken?
• Waar liggen de goedkoopste producten?

Duur: circa 2 uur.

Uitvoering: GGD-medewerker en/of sleutelpersoon.
 
Overig: de workshop vindt plaats in een supermarkt.

 
“Waar moet ik naartoe 

als ik denk dat ik zwanger 
ben?”

 
“Wie zorgt er voor mijn 

kinderen als ik naar de taal-
curus moet?”

THEMA: VROUW/MAN EN GEZONDHEID  
 
Activiteit: ‘Zwanger zijn en moeder worden’

Doel: deelnemers hebben kennis van de zorg voor, tijdens 
en na de zwangerschap. En van bevallen in Nederland.

Doelgroep: vrouwelijke nieuwkomers en migranten. 

Inhoud:
• Verloskundige zorg, gynaecoloog
• Kraamzorg
• Vergoeding van de zorg rondom zwangerschap en be-

vallen
• Consultatiebureau en het jonge kind
• Kosten van kinderopvang en peuterspeelzaal
• Vragen van deelnemers
• Anticonceptie

Duur: 5 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Uitvoering: verloskundige kraamzorg, GGD-verpleegkun-
dige Jeugdgezondheidszorg en evt. sleutelpersoon/ 
-personen.

 
“Waar moet ik naartoe 

als ik denk dat ik zwanger 
ben?”

 
“Wie zorgt er voor mijn 

kinderen als ik naar de taal-
curus moet?”
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Overig: bij deze training werken we nauw samen met
lokale verloskundigen. De uitvoering van de training is hier-
van afhankelijk. Er wordt in taalgroepen gewerkt.  

Nazorgspreekuur vrouwenbesnijdenis/vrouwelijke 
genitale verminking (VGV) 

Doel: het helpen van besneden vrouwen die klachten erva-
ren van VGV. De uitleg en voorlichting heeft mogelijk ook 
een preventief effect in de toekomst. Ze weten dan dat dit 
een schadelijke traditie is.

Doelgroep: besneden vrouwen.

Inhoud: 
• Klachten worden geïnventariseerd. Zo nodig vindt er licha-

melijk onderzoek plaats, wanneer de vrouwen dit willen. 
• Vrouwen worden gericht doorgestuurd naar gespeciali-

seerde hulpverlening, mogelijk onder begeleiding van een 
sleutelpersoon uit de doelgroep zelf. 

Uitvoering: GGD-medewerker Seksuele Gezondheid en evt. 
sleutelpersoon/-personen.

 
“Ik heb zoveel verschil-

lende klachten, kunnen die 
te maken hebben met mijn 

besnijdens?

Overig: het nazorgspreekuur is gratis en anoniem.  
Bij doorverwijzing naar een specialist betaalt de  
zorgverzekeraar van de deelnemende vrouw dit  
(m.u.v. eigen risico). 

Huisbezoeken ‘Nu niet zwanger’

Doel: onbedoelde zwangerschappen voorkomen.
Doelgroep: nieuwkomers en migranten in een kwetsbare 
situatie.

Inhoud:
• In samenwerking met afdeling Bijzondere Zorg van de 

GGD  gaan we op huisbezoek bij ouders in een kwets-
bare situatie. 

• We gaan dan in gesprek over o.a. kinderwens, seksuali-
teit en anticonceptie.

• Duur: varieert per situatie; meestal vinden meerdere 
huisbezoeken plaats. 

• Uitvoering: GGD-medewerker Seksuele Gezondheid en 
Bijzondere Zorg, evt. met sleutelpersoon/-personen.

 
“Wat voor anticoncep-

tiemiddelen zijn er allemaal 
in Nederland? En hoe kom 

ik aan uitleg hierover in 
mijn eigen taal?”

 
“Mijn bewindvoerder 

gaf me 20 euro voor anti-
conceptie, maar eten voor 
mijn kindje van 6 maanden 

gaat toch zeker voor?”
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Overig: via het netwerk of de huisarts van de nieuwko-
mers wordt overlegd of iemand in aanmerking komt voor 
een huisbezoek, huiskamervoorlichting en evt. gratis anti-
conceptie.

Workshop: ‘Family planning’ 

Doel: deelnemers zijn in staat om bewuste eigen keuzes 
te maken met betrekking tot hun seksuele gezondheid.
Doelgroep: nieuwkomers en migranten.

Inhoud: in groepen onderling informatie uitwisselen over 
alles wat met seksualiteit te maken heeft, zoals:
• Anticonceptie.
• Communicatie in je relatie.
• Kennis over je lichaam.
• SOA.
• Seksuele diversiteit.
• Maagdenvlies.
• Meisjesbesnijdenis.
• Waar vind je digitale informatie hierover?
• Andere onderwerpen die deelnemers inbrengen.

Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur.

 
“Van voorvocht kun 
je toch niet zwanger 

worden?”

 
“Waar moet ik naartoe 

om mijn maagdenvlies te 
laten herstellen?”

Uitvoering: getrainde voorlichter of verpleegkundige  
Seksuele Gezondheid, evt. met sleutelpersoon/-personen. 

Overig: na de bijeenkomst is er nog ruimte voor persoon-
lijke vragen van deelnemers (1 op 1). De workshops kun-
nen ook in aparte groepen worden georganiseerd met 
alleen vrouwen of mannen, jeugd of volwassenen.
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THEMA: OPVOEDEN EN OPGROEIEN IN 2 CULTUREN:  
 
Bijeenkomst: ‘Ouderschapsondersteuning’

Doel: ouders maken kennis met de verschillen en over-
eenkomsten in opvoeden tussen Nederland en land van 
herkomst. Ze leren om dit te bespreken en ermee om te 
gaan.

Doelgroep: nieuwkomers en migranten met schoolgaan-
de kinderen.
 
Inhoud:
• Normale ontwikkeling kind: peuter-kleuter-puberteit.
• Gezonde levensstijl: voeding in verschillende 

leeftijdsgroepen,slapen, beweging.
• Onderwijs in Nederland.
• Verwachtingen schoolprestaties kind.
• Vaccinaties.
• Waar kunnen ouders terecht met opvoedingsvragen?
• Veranderingen na gezinshereniging.

Duur: 3 bijeenkomsten van 1,5 uur.

 
“Mijn zoontje gaat 

vanmiddag maar niet naar 
de tandarts, want mijn 

familie heeft mij nodig, dat 
begrijpen ze vast wel.”

 
“Ik draag mijn kind vol 
vertrouwen over aan de 

school.”

Uitvoering: GGD-verpleegkundige Jeugdgezondheidszorg, 
evt. met sleutelpersoon/-personen.

Overig: voorlichting kan in gemengde groepen met vaders 
en moeders. Hieruit volgen vaak vervolgbijeenkomsten.

Bijeenkomst: ‘Opvoedingsondersteuning’ 

Doel: ouders krijgen ondersteuning op maat bij de opvoe-
dingsproblemen die zij ervaren. Daarbij gaat het om zowel 
opvoeding binnen twee culturen als opvoeding in het alge-
meen.

Doelgroep: nieuwkomers en migranten met kinderen. 

Inhoud:
• Grenzen stellen.
• Pubers & sociale vrijheid.
• Familieverhoudingen binnen grote en kleine gezinnen.
• Veiligheid in huis.
• Inhoudelijke vragen over opvoeding op basis van ervarin-

gen in Nederland.
• Wat betekent ouderschap na trauma?
• Veranderingen na gezinshereniging rond opvoeding.

 
“In Nederland mag je 

geen tik aan je kind geven, 
maar hoe moet ik hem dan 

straf geven?”

 
“Mijn kind wil ineens op 
kamers gaan wonen; zijn 
wij niet goed genoeg?”
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Duur: 3 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Uitvoering: GGD-verpleegkundige Jeugdgezondheids-
zorg, evt. met sleutelpersoon/-personen.

Overig: voorlichting kan in gemengde groepen met va-
ders en moeders. Hieruit volgen vaak vervolgbijeenkom-
sten.

Bijeenkomst: ‘Veiligheid in en rondom huis’ 

Doel: ouders weten hoe zij hun huis en omgeving veilig 
kunnen inrichten ter bescherming van de kinderen.

Doelgroep: Eritrese vrouwen (en mannen).

Inhoud:
• Gebruik en gevaar van schoonmaakspullen.
• Structuur aanbrengen in deze spullen in huis. 
• Zelf op de kinderen letten.
• Welke veilige hulpmiddelen voor kinderen zijn er en 

hoe werken ze? (o.a. box, traphekjes).

 
“In Eritrea leef ik buiten 
en mijn kinderen ook.  

Nu speelt mijn kind vaak 
binnen en heel dicht bij  
het fornuis. Hoe houd 

ik het veilig?”

 
“Ik kan mijn kind van 3 

toch veilig buiten laten spe-
len? Er zijn genoeg volwas-
senen buiten die een oogje 
in het zeil houden toch?”

Duur: 1 bijeenkomst van 1,5 uur.

Uitvoering: GGD-medewerker Gezond Leven, evt. met sleu-
telpersoon/ 
-personen.

Overig: voorkeur gaat uit naar een huiskamervoorlichting 
om ook uitleg te geven op locatie en voorbeelden te kun-
nen laten zien.
.

Bijeenkomst: ‘Seksuele ontwikkeling en opvoeding’ 

Doel: ouders herkennen de seksuele ontwikkeling van hun 
kind. Ouders denken na over de rol van de ouder en de 
school om hun kind hier zo goed mogelijk in te begelei-
den. Ouders krijgen handvatten hoe dit te bespreken met 
hun kind.

Doelgroep: nieuwkomers en migranten met schoolgaande 
kinderen.

 
“Er wordt op de school 

van mijn dochter door de 
juf over seks gepraat, is dat 

normaal?”

 
“Mijn dochter van 13 wil 

op ’s avonds stap met vrien-
dinnen. Hoe kan ik haar be-

schermen?”
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Inhoud:
• Seksualiteit algemeen.
• Seksuele ontwikkeling van 0 tot 18 jaar (aan de hand 

van platen en stellingen).
• Waarom en hoe worden lessen over seksualiteit gegeven 

vanaf de basisschool?
• Wat is de rol van ouders en de rol van school hierbij? 
• Ruimte voor vragen en uitwisseling aan de hand van 
• eigen voorbeelden van deelnemers.
• Waar kan je (digitale) informatie vinden over seksuele 

ontwikkeling en opvoeding?
 
Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur.
 
Uitvoering: getrainde voorlichter of verpleegkundige 
Seksuele Gezondheid, evt. met sleutelpersoon/-personen.
 
Overig: voorlichting kan in gemengde groepen met vaders 
en moeders.

THEMA: GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG  
 
Bijeenkomst: ‘Psychische gezondheid’

Doel: deelnemers krijgen handvatten die helpen bij stress, 
piekeren, slapen, vinden van contacten en veerkracht.

Doelgroep: nieuwkomers en migranten.

Inhoud: 
• Aan de hand van gesprek, oefeningen en beeldmateri-

aal worden verschillende thema’s behandeld.
• Oefenen van vaardigheden bij:
 o  slaapproblemen
 o  contacten aangaan
 o  veerkracht versterken
 o  stress
 o  piekeren

Duur: 1,5 uur per thema (kan los of in cyclus van 5 bijeen-
komsten).

Uitvoering: GGD in samenwerking met Indigo.

 
“Ik kom nergens toe, wat 

is er met mij aan de hand?”

 
“Mijn zoon reageert de 

laatste tijd zo anders dan ik 
gewend ben.”
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“Hoe kan ik gegevens 

verzamelen en gebruiken 
over de gezondheid van 

statushouders in de 
gemeente?”

 
Activiteit: ‘Nieuwkomers en migranten in beeld’

Doel: een netwerk vormen dat samen leert. Gedeeld inzicht in 
aspecten van de gezondheid van statushouders. Samen priori-
teiten stellen en plannen maken.

Doelgroep: gemeente en lokale samenwerkingspartners rond 
statushouders en migranten (ook sleutelpersonen).

Inhoud: 
• Aan de hand van een ‘gemeenteposter’ met basisgegevens 

(bijv. taakstelling, algemene gezondheidsrisico’s, aantallen 
per herkomst, leeftijd en geslacht,) voeren we rondetafelge-
sprekken met samenwerkingspartners. 

• Na ieder gesprek kan de poster worden aangevuld met 
nieuwe informatie en gegevens van (nieuwe) gespreks- 
partners. 

• Na meerdere gesprekken kunnen gezamenlijke prioriteiten 
worden gesteld.

Aanbod voor professionals en vrijwilligers
Duur: per rondetafelgesprek circa 1,5 uur. Een volledige 
postercyclus bestaat uit 3 tot 4 gesprekken/bijeenkomsten.
 
Uitvoering: GGD in samenwerking met gemeente en 
samenwerkingspartners.
 
Overig: de betrokken samenwerkingspartners zetten voor 
deze gesprekken personeel in dat zich bezighoudt met 
planvorming rond nieuwkomers en vluchtelingen. 

Training: ‘Interactief informeren over gezondheidszorg’
Sluit aan bij thema: WEGWIJS IN NEDERLAND

Doel: deelnemers krijgen handvatten voor het geven van 
een interactieve voorlichting over gezondheidszorg in 
Nederland.

Doelgroep: professionals en vrijwilligers die werken met 
nieuwkomers en migranten. 

 
“Ik merk dat na de helft 
van mijn voorlichting de 
meeste deelnemers niet 

meer alert zijn. Wat kan ik 
hieraan doen?”

 
“Hoe verzorg ik een  

goede en interessante  
voorlichtingsactiviteit?”
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Inhoud:
• Welke materialen zijn er om voorlichting te geven over 

gezondheidszorg?
• Hoe kun je deze gebruiken?
• Delen van ervaringen.
• Wanneer een tolk inschakelen?
• Wanneer een sleutelpersoon betrekken?
• Cultuursensitief werken.
• Evt. oefenen van vaardigheden.

Duur: 1 bijeenkomst van 1,5 uur. 
 
Uitvoering: ervaren voorlichter van de GGD.

 

Bijeenkomst: ‘Bespreekbaar maken van seksualiteit’
Sluit aan bij thema: VROUW/MAN EN GEZONDHEID

Doel: deelnemers krijgen handvatten en voelen zich meer 
vertrouwd om het thema seksualiteit te bespreken. 

 
“Seksualiteit is een 

belangrijk onderwerp, 
maar ook een heel gevoelig 
onderwerp. Hoe bespreek 

je dat?” 

Doelgroep: professionals, sleutelpersonen en vrijwilligers 
die interesse hebben om het onderwerp met nieuwkomers 
of migranten te (kunnen) bespreken.  

Inhoud:  
• Seksualiteit algemeen.
• Rol en houding van de voorlichter.
• Belangrijke thema’s binnen seksualiteit.
• Hoe creëer je veiligheid in een gesprek of groepsbijeen-

komst?
• Informatie over werkvormen en materialen.
• Cultuursensitief werken m.b.t. thema seksualiteit.
• Inhoudelijke thema’s, zoals anatomie, soa’s, relaties,  

familieplanning. 

Duur: afhankelijk van kennis en ervaring deelnemers 
 
Uitvoering: GGD-medewerker Seksuele Gezondheid, evt. 
met sleutelpersoon/-personen.

Workshop: ‘Informatie Eritrese/Syrische cultuur’
Sluit aan bij thema: CULTUURSENSITIEF WERKEN

 
“Eritrese mensen kijken 

naar beneden bij het 
eerste contact, als teken van 
respect. Goed om te weten 

dat het niet verkeerd 
bedoeld is.” 
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Doel: deelnemers zijn op de hoogte van de achtergrond 
van Eritrea en/of Syrië. Ze hebben kennis van de culturele 
verschillen en hoe ze daarmee moeten/kunnen omgaan. 

Inhoud:
• Geschiedenis
• Politiek
• Cultuur en religie
• Onderwijs
• Dienstplicht en de gevolgen
• Mensenrechten
• Gezondheid(szorg)
 
Doelgroep: professionals en vrijwilligers die werken met 
nieuwkomers en migranten. 
 
Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur.
 
Uitvoering: externe partner van de GGD, evt. met 
sleutelpersoon/-personen.

Workshop: ‘Interculturele communicatie’
 
Doel: deelnemers zijn zich bewust van hun eigen en ander-
mans cultuur bij het communiceren. Ze krijgen tools om 
hiermee om te gaan, in relatie tot gezondheidsthema’s en 
gezondheidsvaardigheden.
 
Doelgroep: professionals en vrijwilligers die werken met 
nieuwkomers en migranten.  

Inhoud:
• Welke culturele bril draag je?
• Theorie en praktijk van cultuur?
• Oefenen met sleutelpersonen op basis van casuïstiek

Duur: 1 bijeenkomst van 2 uur.

Uitvoering: GGD-medewerker, evt. met sleutelpersoon/-
personen.
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GGD Gelderland-Zuid 
088 - 144 71 44 
www.ggdgelderlandzuid.nl

 
De  kosten die wij berekenen voor een 
activiteit, zijn afhankelijk van de vorm, 
doelgroep en de gevraagde inzet. Neem 
voor meer informatie contact op met:

Pushpa Höppener    
E: phoppener@ggdgelderlandzuid.nl 
T: 06 - 54393654

Karlijn Hoondert 
E: khoondert@ggdgelderlandzuid.nl 
T: 06 - 11011282

25 26 

mailto:phoppener%40ggdgelderlandzuid.nl?subject=
mailto:khoondert%40ggdgelderlandzuid.nl?subject=

