
Combineer deze praktijkkaart met de gesprekstool CHAT-geboortezorg. Met de CHAT-geboortezorg krijg je namelijk

inzicht in de gezondheidsvaardigheden van (aanstaande) ouders en zie je in welk domein mogelijk extra aandacht

nodig is. 

Bekijk de werkwijzen voor de zorgverlener op de voorkant van de praktijkkaart. Bekijk de werkwijzen voor de

(aanstaande) ouder op de achterkant van de praktijkkaart. 

Kies de werkwijze die passend is. Pas de werkwijze zelf toe of verwijs de (aanstaande) ouder naar de werkwijze in

geval van bijv. een informatiefolder of video. Klik op de werkwijze en je wordt direct doorgelinkt of gebruik de QR-

code van de betreffende tool in het bijgevoegde document "QR-codes van werkwijzen".

Hoe gebruik je de praktijkkaart? 
De praktijkkaart bevat werkwijzen die kunnen helpen bij het afstemmen van zorg op (aanstaande) ouders met beperkte

gezondheidsvaardigheden. De werkwijzen zijn ingedeeld per domein. 

PRAKTIJKKAART WERKWIJZEN 
Zorg afstemmen bij beperkte gezondheidsvaardigheden | april 2023

Ondersteunende
relatie met

zorgverleners 

Ondersteunende
relatie met sociale

omgeving 

Informatie vinden,
begrijpen en
gebruiken

Huidig
gezondheidsgedrag en
gezondheidsbevordering

Gezondheidsvaardigheden zijn de

vaardigheden van mensen om

informatie over gezondheid te

verkrijgen, te begrijpen, te

beoordelen en te gebruiken bij het

nemen van

gezondheidsgerelateerde

beslissingen. 

De zorg afstemmen op
(aanstaande) ouders met
beperkte gezondheids-

vaardigheden.

1 2 3 4

DOEL

De domeinen waarbinnen (aanstaande) ouders beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen hebben: 

Scan de QR code om de CHAT-
geboortezorg te openen of alle

werkwijzen digitaal te bekijken. Hier
vind je ook verschillende

werkwijzen in andere talen. 

25%
van de mensen heeft

beperkte gezondheids-
vaardigheden
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Video's gesprekstechnieken in de
zorg 
E-learning: aanpak van
laaggeletterdheid
Checklist communicatie op maat 
Terugvraagmethode
App Talk2mama

Netwerkkaart voor de
eerste 1000 dagen 

Stappenplan website
aanpassen voor
laaggeletterden
Checklist: observaties in
de verloskundigenpraktijk 

Motiverende
gespreksvoering
training

https://www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO41dY_0kxuIQ2HWinye_-Ne
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIZqSXp-WkO41dY_0kxuIQ2HWinye_-Ne
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-doen-wij/oplossing-voor-je-vraagstuk/e-learning-aanpak-van-laaggeletterdheid
https://www.av-m.nl/lectoraat/producten/producten-zangg/checklist-communicatie-op-maat
https://www.av-m.nl/lectoraat/producten/producten-zangg/checklist-communicatie-op-maat
https://www.pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode/
https://www.spelpartners.nl/talk2mama/
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2021/07/Netwerkkaart-Kansrijke-Start.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2021/07/Netwerkkaart-Kansrijke-Start.pdf
https://www.knov.nl/mijn-knov/mijn-document?documentregistrationid=8683546&loginstatus=login-success
https://www.av-m.nl/lectoraat/producten/producten-zangg/checklist-observaties
https://www.kennispoort-verloskunde.nl/agenda/motiveren-kun-je-leren-motiverende-gespreksvoering-voor-verloskundig-zorgverleners/
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3 goede vragen

Video: 

Folder/poster: 

 

Een baby krijgen en
hoe werkt dat in
Nederland*
Een baby krijgen en
organisaties die
kunnen helpen*
Zwanger in
Nederland 

Video's: 

Kraamzorg
Video: 

Buurtmama’s

Moeders informeren
moeders
Buurtgezinnen
Steun ouder
Mamacafe
Eigen kracht

Website:

Afhankelijk van regio: 

Centering
Zwangerschap
Zwangerschaps-
cursussen

Bijeenkomsten:

Centering
Ouderschap

Bijeenkomst: 

ZANZU*

Voorlichtingsavond op
praktijk

Website: 

Bijeenkomst: 

Het beste moment om
zwanger te worden

Beeldverhaal: 

Miskraam*
Een baby krijgen en wat er
allemaal verandert*
Bloedonderzoek
NIPT 
13 wekenecho en 20 wekenecho 
Vaccinatie en zwanger
Mogelijkheden bij 41 weken
zwangerschap
Inleiden*
Wanneer bellen?
Omgaan met weeën
Pijnbestrijding in het ziekenhuis

Bloedonderzoek
In contact met je kindje

ZWapp+
Signalenkaart Zwangerschap*
Keuzehulp pijn tijdens bevalling
Keuzekaarten (Miskraam, EUG,
Bevallen, GBS, Stuit, >39 wkn)

Video's: 

Beeldverhalen: 

Overig: 

Shaken baby 
Hielprik bij ouders thuis 
Gehoortest

Hielprik voor de baby*
Gehoortest voor de baby* 
Wat kan je doen als de baby huilt 
Daphne is gek op haar baby en op
haar telefoon 
Meisjesbesnijdenis

Baby Balance 
Signalenkaart Net bevallen 
Keuzekaart voorbehoedmiddelen

Video's:

Beeldverhalen: 

Overig: 

Gezond zwanger worden 

Straks zwanger worden

Zo gezond mogelijk
zwanger worden

Video: 

Beeldverhaal: 

Praktijkkaart:

Gezond zwanger zijn 
Een baby krijgen en
leefstijl, voeding en
werk*
Een baby krijgen en
stress hebben*

Hulp bij stoppen met
roken
Rookvrij blijven doe je
met hulp!

App slimmer zwanger*

Video's: 

Beeldverhalen: 

Overig:

Borstvoeding 
Flesvoeding
Veilig slapen* 

Borstvoeding 
Slapen

Video's:  

Beeldverhalen:

*beschikbaar in verschillende talen

Eigen aanvullingen, denk hierbij ook aan regionale initiatieven: 
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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https://vimeo.com/729599997
https://3goedevragen.nl/zwanger/
https://www.youtube.com/watch?v=OLyAAn4CQH0
https://www.youtube.com/watch?v=-v1gYBBH1T4
https://youtu.be/e_q7IfaEngY
https://youtu.be/e_q7IfaEngY
https://youtu.be/0Dn0weSvftE
https://buurtmamas.nl/
https://www.familiesfoundation.nl/nl/onze-programmas/mim-moeders-informeren-moeders/
https://www.buurtgezinnen.nl/
https://steunouder.nl/
https://www.eigen-kracht.nl/
https://centeringzorg.nl/centeringpregnancy/
https://centeringzorg.nl/centeringparenting/
https://www.zanzu.nl/nl/themas/gezinsplanning-en-zwangerschap
https://www.opvoeden.nl/zwanger-worden-10003/
https://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/312/films-niet-vitale-zwangerschap-en-miskraam/
https://www.youtube.com/watch?v=RZBUqbdlnk4
https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren/video-bloedonderzoek
https://www.pns.nl/nipt/video-nipt
https://www.pns.nl/nipt/video-nipt
https://www.pns.nl/13-wekenecho/video-13-wekenecho-20-wekenecho
https://www.degynaecoloog.nl/informatiefilms/vaccinatie-en-zwanger/
https://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/311/films-mogelijkheden-bij-41-weken-zwangerschap/
https://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/293/films-inleiden/
https://youtu.be/7zF3lAmKLq0
https://youtu.be/hlbgzqw4__A
https://youtu.be/udmXdH7Te_E
https://www.pns.nl/bloedonderzoek-zwangeren/uitleg-in-stripverhalen
https://www.pharos.nl/kennisbank/in-contact-met-je-kindje/
https://zwapp.info/
https://www.patientenfederatie.nl/downloads/informatiekaarten/1199-neem-direct-contact-op-met-je-verloskundige-bij-de-volgende-signalen-1/file
https://www.patientenfederatie.nl/downloads/informatiekaarten/1199-neem-direct-contact-op-met-je-verloskundige-bij-de-volgende-signalen-1/file
https://www.thuisarts.nl/keuzehulp/omgaan-met-pijn-tijdens-bevalling
https://www.thuisarts.nl/overzicht/keuzekaarten
https://www.thuisarts.nl/overzicht/keuzekaarten
https://www.thuisarts.nl/overzicht/keuzekaarten
https://www.thuisarts.nl/overzicht/keuzekaarten
https://www.thuisarts.nl/overzicht/keuzekaarten
https://www.thuisarts.nl/overzicht/keuzekaarten
https://www.thuisarts.nl/overzicht/keuzekaarten
https://www.youtube.com/watch?v=0u-aiFREO9s
https://www.pns.nl/hielprik/video
https://www.pns.nl/hielprik/video
https://www.pns.nl/gehoortest-baby/hoe-gaat-gehoortest-baby/video
https://www.pns.nl/hielprik/beeldverhaal
https://www.pns.nl/gehoortest-baby/hoe-gaat-gehoortest-baby/beeldverhaal
https://www.pharos.nl/kennisbank/wat-kun-je-doen-als-je-baby-huilt/
https://www.pharos.nl/kennisbank/daphne-is-gek-op-haar-baby-en-op-haar-telefoon/
https://www.pharos.nl/kennisbank/meisjesbesnijdenis-wat-kan-sara-doen-als-ze-problemen-heeft/
https://www.babybalance.nl/
https://www.babybalance.nl/
https://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/290/net-bevallen-de-kraamperiode
https://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/290/net-bevallen-de-kraamperiode
https://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/290/net-bevallen-de-kraamperiode
https://www.thuisarts.nl/overzicht/keuzekaarten
https://www.thuisarts.nl/overzicht/keuzekaarten
https://youtu.be/4USe9nXtR14
https://youtu.be/4USe9nXtR14
https://www.strakszwangerworden.nl/wp-content/uploads/2022/12/kelly_en-karim_willen_zwanger_worden_Pharos-2.pdf
https://www.strakszwangerworden.nl/wp-content/uploads/2022/12/kelly_en-karim_willen_zwanger_worden_Pharos-2.pdf
https://www.patientenfederatie.nl/downloads/informatiekaarten/145-zo-gezond-mogelijk-zwanger-worden/file
https://youtu.be/0rZ6C112tnw
https://youtu.be/0rZ6C112tnw
https://www.youtube.com/watch?v=c91JTi3-C2g
https://www.youtube.com/watch?v=1IctY_Ca6gI&t=3s
https://www.pharos.nl/kennisbank/hulp-bij-stoppen-met-roken-gezin/
https://www.pharos.nl/kennisbank/rookvrij-blijven-doe-je-met-hulp/
https://www.slimmerzwanger.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiBhru9DzrzRNRTsWwYKkHUSCZX_vL_fN
https://youtu.be/g2sIwJaIRiU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLabtdu87fPGI7JCaozphS853hCIawG_RT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLabtdu87fPGI7JCaozphS853hCIawG_RT
https://www.opvoeden.nl/borstvoeding-10000/
https://www.opvoeden.nl/borstvoeding-10000/
https://www.opvoeden.nl/slapen-10001/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiBhru9DzrzRNRTsWwYKkHUSCZX_vL_fN

