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1. Opzet 

Uit literatuuronderzoek en bevragingen bleek 

‘anticonceptie’ een knelpunt te zijn bij (zwangere) 

vrouwen in Brussel.

Project kwetsbare (zwangere) vrouwen in Brussel –

gesubsidieerd door Vlaamse 

Gemeenschapscommissie - in 4 fasen: 



1. Opzet 

– 2009:  Actie en onderzoek= ontwikkelen en      

voorlopig vormingspakket uitgetest

– 2010: Evaluatie voorlopig vormingspakket na   

opgedane ervaringen, i.s.m. Sensoa

– 2011: Ontwikkeling definitief vormingspakket  

(incl. draaiboek)

– 2012: Afronding project: Voorstelling (en 
verdeling) van draaiboek en de cultuursensitieve 
voorlichtingskoffer aan (Brusselse) partners op 19 
juni.



1. Opzet : definities

Definitie kwetsbare vrouwen = zowel allochtonen als autochtonen.

Definitie maatschappelijk kwetsbare gezinnen:

- Met uitsluiting bedreigd of in uitsluiting leven;

- Gebrekkige toegang tot maatschappelijk hooggewaardeerde 
goederen (werk, inkomen, huisvesting, school, 
gezondheidszorg,…)

Bij allochtone gezinnen extra aandacht voor:

- De taalkloof

- De cultuurkloof 



1. Opzet : definities 

In dit Brussels project = focus op allochtonen (eerste 

en tweede generatie) en niet westers omdat zij grootste 

informatienood hebben.



1. Opzet : definities 

Definitie professionelen = 

Zorg- en hulpverleners die in contact komen met 

kwetsbare (zwangere) vrouwen  vb. vroedvrouwen, 

verpleegkundigen, sociale diensten, diensten 

gezinszorg, artsen, gynaecologen, ziekenhuizen, 

vrouwenorganisaties, onthaalbureaus, 

wijkgezondheidscentra, enz,..



1. Opzet : testproject 

Het zelf ontwikkeld materiaal werd getest en 

geëvalueerd op basis van 7 vormingen in 4 

Brusselse organisaties waarvan 94 kwetsbare 

vrouwen werden bereikt.

Er volgde een kwantitatieve en kwalitatieve 

evaluatie.



Kwantitatieve evaluatie 

Kenmerken deelnemers:

• Nationaliteit: Belgisch, Braziliaans, Centraal-Afrika, 
Roemeens, Marokkaans, Turks,Vietnamees, Albanees, 
Tsjetsjeense, Duits, Irakees,Filippijnse.

• Generaties: eerste, tweede en derde generatie

• Gesproken taal: hoofdzakelijk Frans; aanvullingen in 
Engels, Marokkaans en Nederlands

• Achtergrond kennis: 4/5 was niet geschoold



Kwalitatieve evaluatie

1. Waar haal jij je informatie over anticonceptie ?

2. Welke anticonceptie neem je?

3. Was dit een persoonlijke keuze ? Welke rol 

heeft je partner hierin gespeeld?

4.   Vinden jullie het nodig dat mannen 

geïnformeerd worden?

5.   Zijn er attitudes, taboes of culturele mythes 

over anticonceptie ?

6.  Is anticonceptie betaalbaar voor u ?



1. Opzet : resultaat testproject

- Onwetendheid,mythes en taboes beïnvloeden het gedrag van de 
inname van anticonceptie.

- De meesten haalden hun informatie over anticonceptie in hun 
omgeving en vriendenkring.

- Zowel de 1ste generatie als de 2de generatie gaven aan dat ze door 
arts te weinig geïnformeerd werden over volledige aanbod en de 
bijwerkingen.

- Iedereen gaf toe dat mannen ook gesensibiliseerd moesten worden 
om mee te participeren.

- De meesten gaven aan dat anticonceptie duur maar onmisbaar is

► M.a.w. er was nood aan voorlichting en correcte 
informatie! 



2. Projectdoel

- Materiaal ontwikkelen voor een specifieke 

doelgroep

- Achtergrondinformatie verzamelen voor 

begeleiders tijdens vormingssessies



2. Projectresultaat

Cultuursensitieve voorlichtingskoffer 

met handleiding 

(gesubsidieerd door VGC)



Resultaat

Cultuursensitieve voorlichtingskoffer 

met handleiding 









Foto’s anticonceptie





Handleiding



3. Inzichten van de begeleider

A. Profiel van de begeleider

B. Cultuursensitieve inzichten van de begeleider



A. Profiel van de begeleider

• Een empatische en overtuigende houding

• Eigen waarden en normen

• Communicatie    

• Humor

• Discussies of conflicten

• Veiligheid en privacy



B. Cultuursensitieve inzichten van 

de begeleider

• Westerse en niet westerse kijk op seksuele en 

reproductieve gezondheid

- Seksuele revolutie 

- Bespreekbaar / hyperseksualisering

- Jongeren en grenzen

-

- Onwetendheid en taboes

- Armoede en uitsluiting 

- Angst over seks. vrijheid



B. Cultuursensitieve inzichten van 

de begeleider

• Seksuele opvoeding binnen een andere 

culturele en religieuze context:

– Onderzoek en allochtone abortuscliënten 

– Invloed van cultuur en religie

• Verschil en verweven met elkaar

• bijv. maagdelijkheid en eer van de familie, VGV



Er is nood aan voorlichting 

rekening houdend met  

culturele/religieuze specificiteiten!



Hoe begin je eraan?

(h)erkennen



4. Verloop van de cursus

• Praktische afspraken

- Veiligheid en vertrouwen

- Catering

- Opvang

- Agendacultuur

- Vrouwen en mannen



4. Verloop van de cursus

• Voorstelling van de begeleider

• Kennismaking

• Afspraken maken volgens Respect, Interactie en 

Privacy (RIP) methode



4. Verloop van de cursus

Demonstratie en bespreking met koffer:

• vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen

• menstruele cyclus en vruchtbaarheid

• anticonceptiemogelijkheden



4. Verloop van de cursus

• Vraagronde en doorverwijzing

• Evaluatie



Vragen?
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