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VORMINGSREEKS CULTUURSENSITIEVE ZORG 

MODULE INLEIDING 

 

PROGRAMMA 

 Vaak gebruikte begrippen zoals cultuur, etniciteit, nationaliteit, ras worden gedefinieerd 

 Impact van cultuur op mentaal lijden wordt besproken 

 Migratiedynamieken en migratieprocessen worden benoemd 

 De stappen naar een cultuursensitieve(re) zorg worden uitgelegd 

 Aspecten zoals taalgebruik, werken met tolken, culturele- overdracht en tegenoverdracht, plaats van 

culturele kennis in de hulpverlening worden toegelicht 

 Er wordt stilgestaan bij wat men ‘cultuursensitieve houding’ noemt 

LEERDOELSTELLINGEN 

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd, kan je;  

 cultuur door een dynamisch en genuanceerd blik zien 

 de eerste stappen zetten om je cultuurgevoeligheid te bevorderen 

DOELGROEP 

Hulpverleners 

WERKVORMEN  

 Powerpoint presentatie 

 Videofragmenten 

MAXIMUM AANTAL 

12 

LESGEVERS 

Redouane Ben Driss, klinisch psycholoog 

Stefaan Plysier, klinisch psycholoog 

Berna Kalkan, klinisch psycholoog 

 

 

 

 

PLAATS 

Af te spreken  

Brussel

 
DUUR 

3 uur 

 
PRIJS 

Per deelnemer: 25 € 

Per organisatie: 125 € 

 
CONTACT 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

02/478 90 90 

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be
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VORMINGSREEKS CULTUURSENSITIEVE ZORG 

MODULE TRANSCULTURELE CASUSANALYSE 

 

PROGRAMMA 

 Doorheen een casus worden de verschillende aspecten van transculturele hulpverlening besproken 

 De leerstof uit de inleiding wordt op de praktijk gezet 

 Culturele overdracht wordt geanalyseerd 

 Impact van cultuur en migratie worden benoemd 

 De betekeniskader van de hulpvrager en de hulpverlener worden toegelicht 

 De houding van de therapeut in kwestie wordt beschreven 

LEERDOELSTELLINGEN 

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd, kan je;  

 Een casus uit een transculturele kijk bekijken 

 Over eigen handelen reflecteren als hulpverlener  

DOELGROEP 

Hulpverleners 

WERKVORMEN 

 Powerpoint presentatie 

 Casusvoorbeeld 

 Discussie & interactie  

MAXIMUM AANTAL 

12 

LESGEVERS                                                                                

Redouane Ben Driss, klinisch psycholoog  

Stefaan Plysier, klinisch psycholoog 

 

 

Berna Kalkan, klinisch psycholoog 
  

PLAATS 

Af te spreken  

Brussel 

 
DUUR 

3 uur 

 
PRIJS 

Per deelnemer: 25 € 

Per organisatie: 125 € 

 
CONTACT 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

02/478 90 90 

 

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be
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VORMINGSREEKS CULTUURSENSITIEVE ZORG 

MODULE PSYCHOSE IN DE MIGRATIECONTEXT 

 

PROGRAMMA 

 De link tussen migratie en psychose wordt uitgelegd 

 De redenen van verhoogde prevalentie van psychose bij allochtone bevolking worden besproken 

 Recent onderzoek over de verklaringsmodellen, prevalentie en de behandeling van psychose bij 

allochtonen wordt toegelicht 

 Verschillende types van allochtone psychotici worden gepresenteerd aan de hand van 

casusvoorbeelden 

 Fenomenen zoals djinns, demonen, magie en boze oog worden uitgelegd 

 Bepaalde tips rond het diagnosticeren van allochtone psychotici en de behandeling ervan worden mee 

gegeven 

 Fenomenen zoals “therapeutisch huwelijk” en “teruggaan naar het herkomstland” worden 

geïntroduceerd 

LEERDOELSTELLINGEN 

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd, kan je;  

 begrijpen waarom psychose bij bepaalde migrantengroepen vaker voorkomt 

 verklaringsmodellen van psychose bij verschillende culturen benoemen en ermee omgaan als 

hulpverlener met een Westerse verklaringsmodel 

DOELGROEP 

Hulpverleners die in contact (zouden) komen met psychotici 

WERKVORMEN 

 Powerpoint presentatie 

 Casusvoorbeelden 

 Interactie 

MAXIMUM AANTAL 

20 

LESGEVERS                                                                                

Redouane Ben Driss, klinisch psycholoog 

Berna Kalkan, klinisch psycholoog  

 

 

 

PLAATS 

 

Af te spreken  

Brussel 

 
DUUR 

3 uur 

 
PRIJS 

Per deelnemer: 25 € 

Per organisatie: 125 € 

 
CONTACT 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

02/478 90 90 

 

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be
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VORMINGSREEKS CULTUURSENSITIEVE ZORG 

MODULE TOEGANG TOT ZORG VOOR MENSEN IN EEN PRECAIRE VERBLIJFSSITUATIE 

 

PROGRAMMA 

 Toegang tot gezondheidszorg voor mensen in een precaire verblijfssituatie wordt uitgelegd 

 De rechten van de mensen met een precair verblijf tot de reguliere zorg wordt voorgesteld 

 Mogelijkheden van de tussenkomst van OCMW, Fedasil en ziekteverzekering en hoe deze in gang 

zetten worden uitgelegd 

 Er wordt specifiek aandacht gegeven aan de mogelijkheden van toegang tot psychische zorg 

 Vragen en pauze 

 Verblijfsmogelijkheden met een medische problematiek en 9ter worden toegelicht 

 Uitstel van vertrek, terugkeer en toekomstoriëntering worden besproken 

 Vragen en einde 

LEERDOELSTELLINGEN 

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd, kan je;  

 je cliënten in een precair verblijfsstatuut beter verwijzen naar geschikte gezondheidszorg 

 je cliënten en patiënten helpen in hun procedure medische regularisatie 

 je cliënten met een precair verblijfsstatuut informeren over de mogelijkheden van verblijf en 

terugkeer 

DOELGROEP 

Hulpverleners die mensen met een precair verblijfsstatuut  

(zouden) begeleiden 

WERKVORMEN 

 Powerpoint presentatie 

 Groepsdiscussie 

 Casusvoorbeelden 

MAXIMUM AANTAL 

10 

LESGEVERS                                                                                

Veerle Evenepoel, Medimmigrant  

 

 

PLAATS 

 

CGG Brussel 

Vaartstraat 65 

1000 Brussel

 
DUUR 

3 uur  

 
PRIJS 

Gratis 

 
CONTACT 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

02/478 90 90 

 

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be
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VORMINGSREEKS CULTUURSENSITIEVE ZORG 

MODULE CULTUREN VAN OUDER WORDEN 

 

PROGRAMMA 

 

Wat betekent het om ouder te worden in een samenleving waar je niet geboren bent? 

Kijken migranten op dezelfde manier naar hun laatste levensfase als Belgen? 

En bestaat er voor autochtone ouderen ook niet zoiets als een migratie doorheen de tijd? 

Aan de hand van de documentaire ‘Migranten in Tijd en Ruimte’  wordt er tijdens de workshop met de 

deelnemers een dialoog aangegaan rond hulpverlening aan oudere allochtonen. Verder wordt ook 

gezocht naar wat hulpverlening cultuursensitief maakt.  

 

Thema’s: 

- Overzicht van gerontologische stromingen met nadruk op de kritische gerontologie 

- Oud worden en oud zijn 

- Identiteit 

- Zorg voor  ouderen 

- Zijn en nuttig zijn 

LEERDOELSTELLINGEN 

Nadat je deze  module hebt gevolgd, kan je;  

 de culturele context van ouder worden situeren, dit zowel voor de oudere zelf als voor jouw eigen 

werkcontext  

 screenen hoe je de cultuurgevoeligheid van je eigen werkcontext kunt optimaliseren  

DOELGROEP 

Hulpverleners  en management die met ouderen werken 

WERKVORMEN  

 Documentaire ‘Migranten in Tijd en Ruimte’ 

 Discussie a.d.h.v. citaten van ouderen  

 Powerpoint rond kritische gerontologie 

 

MAXIMUM AANTAL 

12 

LESGEVERS 

Stefaan Plysier, klinisch psycholoog 

 

PLAATS 

Af te spreken 

 
DUUR 

3 uur 

 
PRIJS 

Af te spreken 

 
CONTACT 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

02/478 90 90 

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be
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VORMINGSREEKS CULTUURSENSITIEVE ZORG 

MODULE VERSLAVING & CULTUUR 

PROGRAMMA 

 Het gebruik van genotsmiddelen doorheen de tijd en over verschillende culturen heen wordt 

toegelicht 

 Met een kritische blik wordt de westerse-Belgische benadering van verslaving gepresenteerd  

 Het bio-psycho-sociaal model wordt besproken met daarbij specifieke aandacht voor migratie en 

cultuur 

 De impact van cultuur op zowel de problematiek als op de behandeling wordt geëxpliciteerd 

 Aan de hand van casusvoorbeelden wordt de hulpverlener gestimuleerd om een eigen oordeel te 

maken over (on)aanvaardbaar gebruik 

 De impact van religie op het gebruik wordt gediscussieerd 

 Epidemiologische tendensen worden getoond met nadruk op de etnisch-culturele minderheden 

 De hulpverlener wordt gesteund om dit (al dan niet taboe) onderwerp bespreekbaar te maken 

LEERDOELSTELLINGEN 

Nadat je deze opleiding hebt gevolgd, kan je;  

 de impact van cultuur en migratie op de verslavingsproblematiek begrijpen 

 het onderwerp beter bespreekbaar maken 

 beter omgaan met de verschillende verklaringsmodellen en behandelmethoden waarmee hulpvragers 

komen 

DOELGROEP 

Hulpverleners 

WERKVORMEN 

 Powerpoint presentatie 

 Video 

 Casusvoorbeelden 

 Interactie 

MAXIMUM AANTAL 

20 

LESGEVERS                                                                                

Medewerkers Steunpunt Cultuursensitieve Zorg & 
TAD Preventie van het CGG Brussel

 

 

PLAATS 

 

De Markten 

Oude Graanmarkt 5 

1000 Brussel 

 
DUUR 

3 uur 

 
PRIJS 

Per deelnemer: 25 € 

 

CONTACT 

cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be 

02/478 90 90 

mailto:cultuursensitievezorg@cgg-brussel.be

