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PERINATAAL AANBOD IN EEN HUIS:   
PROGRESSIEF UNIVERSALISME

gezins-
coaches

buddy bij de 
wieg/OCMW/C

KG

centering pregnancy
prenataal steunpunt

Themagroepen en 

INLOOP team werking

spreekuur zwangerschap en 
geboorte/baby en peuter

Workshops en infosessies/CB 

breed onthaal/ruilboetiek/digitaal aanbod 
facebook en website

warm onthaal /ontmoeten in de wachtzaal/mamacafé



PERINATALE WORKSHOPS

• Hoe leren (aanstaande) ouders?

• Wat willen (aanstaande) ouders weten?

• Welke modellen zijn er beschikbaar?



HOE GVO GEVEN?

• Neutrale info

– Wat denk je zelf? Blinde vlek ontdekken!

• Gebalanceerde info

– Mama, papa, baby

– Kennis en info, praktijk en doen, psycho-emotioneel

– Eerst normale, fysiologische en natuurlijke

• Cultuursensitief en kruispuntdenken

• Hoe leren volwassenen?

– Auditief-visueel-bewegend...

– Voortbouwend op ervaringen 





VOOR EEN GROEP STAAN

• Hoe sta je voor een groep?

– Expert? Hulpverlener? Procesbegeleider? 

– In je kracht staan/mensen in hun kracht zetten

– Attitude? Open houding, actief luisteren, empathisch

• Time management

– Tijdsduur, klok, pauze

– Op tijd beginnen maar ook eindigen! 

• Verander van leermethode om de 20 minuten



OPMAKEN VAN EEN LESSCHEMA

• Titel, doelgroep, tijdsduur

• In de kolommen:

– Onderwerp: de verschillende onderwerpen 

– Concrete leerdoelstelling voor de deelnemers

• evalueren = kunnen “meten”

• Kiezen, opnoemen, beschrijven, analyseren, zeggen, schetsen,…

– Methodiek en geschatte tijd

• Een verhaal met een start, midden en einde

– Check-in en ijsbreker

– Afsluiter

• Evaluatie en nabespreking met andere partners



CURSUSPLAN

Onderwerp Concrete 
leerdoelstellingen voor 
de deelnemers

Leermethode 
/methodiek

tijd



START BEFORE YOU’RE READY

• Hoeveel lessen? Hoe lang duurt 1 les?

• Op welk moment van de les bouw je een ontspanningsoefening in?

• Onderwerpen over ouderschap verdeeld over alle lessen of alle sessies alleen op het 
einde

• Niet te lang een zwaar thema

• Hou rekening met de intimiteitsschaal

• Les niet volproppen

• Wanneer? Wat?

• Voldoende tijd voorzien voor kennismaking en ervaringsuitwisseling

• Bouw in iedere les een ontspanningsoefening of een lichamelijke activiteit

• Thema’s hangen af van de grootte van de groep



BEHOEFTEN NA DE BEVALLING?

• Resultaten onderzoek KDG

• omkadering, geruststelling, informatie

• sociaal contact met andere prille moeders

• tijd voor zichzelf, de zorg even overdragen

• info rond seksualiteit na de bevalling

• hulp bij zorg voor baby en huishoudelijke ondersteuning

• multidisciplinaire aanpak met aandacht voor maatschappelijke behoeften



BIRTH AND BEYOND

• Our developing baby
– Ontwikkeling tijdens zwangerschap en de eerste weken na de geboorte. Wat dit kan verstoren?

• Changes for me and us
– Veranderingen in de zwangerschap en wat mag je verwachten

• Giving birth and meeting our baby
– Arbeid, bevalling en kraamtijd

• Caring for our baby
– Je baby leren kennen, zorgen voor je kindje in alle aspecten

• Our health and well-being 
– Eigen gezondheidskeuzes , hoe heeft eigen veerkracht, gezondheid en welzijn invloed op de ontwikkeling van hun baby 

en ouderschap. Omgaan met stress

• People who are there for us
– welk netwerk is er rond het gezin

• https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215386/dh_134728.pdf

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215386/dh_134728.pdf


TIPS

• Ijsbrekers

– http://www.icebreakers.ws/

• Werkvormen

– http://www.werkvormen.info

• Anderstalig

– over borstvoeding, flesvoeding, veilig samen slapen,…

• www.unicef.org.uk/BabyFriendly/Resources/Resources-in-other-languages/

– Seksualtiteit en gezondheid

• https://www.zanzu.be/nl/taalkeuze

• Wij willen vanuit de Kraamvogel, op afspraak, ook mee nadenken op basis 
van jouw lesplan. info@kraamvogel.be
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DIDACTISCH MATERIAAL

• Eigen lichaam

• Demomateriaal vb. pop, bekken

• Collages

• Audiovisueel materiaal

• Foto’s

• Geboorteverhalen

• Juist/foutkaartjes

• Stelling kaartjes

• Discussie

• Op één lijn

• Situatieschets 

• …..

• Materiaal te reserveren in skillslab of in de Kraamvogel. Waarborg 20 euro, uitleen HvhK gratis 
onder voorbehoud andere reservaties.
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OUR DEVELOPING 
BABY

Ontwikkeling
tijdens
zwangerschap
en de eerste
weken na de 
geboorte. 

Wat dit kan
verstoren?



CHANGES FOR 
ME AND US

Wat verandert er

met een baby op 

komst/jonge

baby

Werk/relaties/lijf

…

wat mag je 

verwachten



GIVING  BIRTH  
AND MEETING  
OUR BABY

Arbeid, 

bevalling

en 

kraamtijd



CARING FOR 
OUR BABY

Je baby 
leren
kennen, 
zorgen voor
je kindje in 
alle
aspecten



OUR HEALTH  AND 
WELL -BEING  

Eigen 
gezondheidskeuzes
veerkracht, 
gezondheid,welzijn, 
invloed op de 
ontwikkeling van 
hun baby en 
ouderschap. 

Omgaan met stress



PEOPLE WHO 
ARE THERE FOR 
US

Welk netwerk

is er rond het 

gezin

Informeel

Professioneel



DIDACTISCH 
MATERIAAL

Eigen lichaam

Demomateriaal vb. pop, bekken

Collages

Audiovisueel materiaal

Foto’s

Geboorteverhalen

Juist/foutkaartjes

Stelling kaartjes

Discussie

Op één lijn

Situatieschets 

……



NOOD AAN EEN AANTAL 
KADERS?
• Infant Mental health

– 1001 critical days UK

– 1001 kritieke dagen Nederland

• CenteringPregnancyTM

• The Parent-Infant Research Institute (PIRI) Australië

http://www.1001criticaldays.co.uk/
http://www.psynip.nl/website-openbaar-documenten-sector-jeugd/1001kritiekedagen_juni2015.pdf


INFANT MENTAL HEALTH

• wetenschappelijk onderzoek: eerste 1001 levensdagen – van conceptie tot 

en met het tweede levensjaar – zijn van het grootste belang voor een 

gezonde emotionele ontwikkeling. 

• de hersenen zijn volop in ontwikkeling en kunnen zowel positief als negatief 

beïnvloed worden. 

• de basis voor goed burgerschap wordt in deze eerste 1001 dagen gelegd. 

• veel stress en een onveilige hechting hebben negatieve gevolgen, zoals 

sociaal-emotionele en lichamelijke problemen voor de rest van het leven.

• http://www.babywerk.net/manifest-1001-kritieke-dagen/

• http://www.waimh-vlaanderen.be/

http://www.babywerk.net/manifest-1001-kritieke-dagen/
http://www.waimh-vlaanderen.be/


CENTERING PREGNANCY

• "Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me 

and I learn.“

• Geen top down benadering van de zwangere maar samen met 

andere zwangeren, een actieve rol in het zorgproces

• Medische én GVO/opvoedingsondersteuning in 1 sessie

"Je bent niet alleen, in de groep krijg je toch je aandacht." 

"Het is gezellig en er kan veel tijd besteed worden aan onderwerpen die anders niet in zo 

veel diepte worden besproken."

"Tien weten meer dan twee. Anderen stellen vragen waar je zelf niet aan had gedacht. Zo 

krijg je veel meer kennis dan tijdens de korte consulten." 

• http://www.centeringhealthcare.nl/over-ons/wetenschap

http://www.centeringhealthcare.nl/over-ons/wetenschap


PARENT-INFANT RESEARCH 
INSTITUTE

• http://www.piri.org.au/

• Towards parenthood is de site ter ondersteuning van ouders

– http://towardsparenthood.org.au/piri

– Nederlands boek: Kinderen Krijgen

• Hoe ga je om met de veranderingen in de relatie met je partner?

• •Hoe ga je je nieuwe leven inrichten?

• •Wat kun je uit je eigen jeugd leren om een goede ouder te zijn?

• •Hoe reageer je op stress en twijfels?

http://www.piri.org.au/
http://towardsparenthood.org.au/piri


Veel succes!

D A N K  J E  W E L  V O O R  J E  A A N D A C H T  E N  
M E E D E N K E N


