


 Inzicht en sensitiviteit voor de problematiek van kansarmoede en zwangerschap 
bij studenten vroedvrouwen

 Kennismaken met de dagelijkse realiteit van kansarme zwangeren

Dankzij deze inzichten kan de zorgverlening aangepast worden

En kunnen adequate antwoorden geboden worden 
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 Bruggen slaan tussen de drie Gemeenschappen België door de dialoog te 
bevorderen, projecten te steunen waarbij verscheidene Gemeenschappen 
betrokken zijn en originele initiatieven aan de andere kant van de taalgrenzen 
meer bekendheid te geven

 Intracommunautaire uitwisselingen tussen studenten van het hoger onderwijs 
(Trialoog)
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 Sinds 2012 intensieve themaweek studenten vroedvrouwen van de EhB en de 
Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg 

 Setting: Namen (2dagen), Brussel (3dagen)

 10-13 studenten van elke regio

 Selectie: geëvolueerd van randomisatie naar intrinsieke motivatie



 1: Uiteenzettingen van experten (criteria for selecting content experts are the number of 
publications or the work experience, Rubio et al., 2003) 



 2: Studiebezoeken en contacten met ervaringsdeskundigen (zowel professionals 
en zwangeren) in Namen én Brussel 

Aquarelle samenwerking met U.M.C. Sint-Pieter



 3: Opzoekwerk en opdrachten in kleinere groepen (max. 8 personen, biregionaal)

Op basis van gevalideerde* casussen

 Peer-to-peer uitwisseling 

 Inter-communautaire dialoog



 4: Ronde tafel met experten en ervaringsdeskundigen

Uitgangspunt:

 Ervaringen

 Observaties

 Opzoekwerk

 Casussen



Thematic analysis
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The hidden
unveiled

Category Participants quotes

The hidden unveiled  'We werden ons bewust van wat er gebeurde in onze 

achtertuin, ik ben hier erg van geschrokken'                                                                                                                                         

'Pouvoir  visualiser un aspect inconnu du métier de sage-

femme'

Sensitiviteit  'Ik begrijp de situatie van deze doelgroep nu beter, en 

heb er begrip voor gekregen'                                                                                                    

'… ik heb besloten om na de opleiding nog voor sociaal 

assistent te gaan studeren, ik wil in een OCMW gaan 

werken met kansarmen'

Uitdagingen voor de opleiding  'Zeer activerende en participatiebevorderende manier 

van werken en leren'                                                          

'Het project brengt ons veel dingen bij die niet in de 

opleiding aan bod komen'                                         

'Inhoud is cruciaal om in Brussel als vroedvrouw te 

werken' 

Over de grens kijken  'België is tweetalig ik vind het nuttig om kennis te 

maken met de Waalse studenten. Het zou minder 

verrijkend zijn dan met andere Vlaamse studenten'

Sociaal component  'J'ai apprécié le projet, c'était intéressant de réaliser les 

choses ensemble car nous avons des visions différentes'         

'… super entente entre nous'

Organisatie  'Geen realistisch tijdsschema, teveel bezoeken'             

'Je trouve qu'il y a eu trop d'experts'                             

'Minder lezingen, meer studiebezoeken'

Categories identified from content analysis (n=43, 61.5%)



 KBF ‘De ontwikkeling en implementatie van een transmuraal postnataal zorgpad
met differentiatie en specifieke aandacht voor maatschappelijke kwetsbare pas 
bevallen vrouwen die de materniteit van het UZB verlaten’ (2014-2016)

 Exploratie project met K en G 'bereiken van kwetsbare zwangeren‘ (buddy)

 Prins Filipsfonds-financiering

 Tool for Assessing Cultural Competence Training (TACCT)

 Structurele inbedding in curricula ipv obv intrinsieke motivatie

 IPO (artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers, …)

 Studiedag ‘Kansarmoede en zwangerschap’ in Brussel 19 oktober 2016 
Erasmushogeschool met sprekers van VUB, UZB, Observatorium, International 
Centre for Reproductive Health, Aquarelle, Dokters van de wereld, Kind en Gezin, 
…
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