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“A BUDDY NEAR THE CRIB” 

Perinatal coaching for underprivileged families 
 

 

Minor = keuzevak in de opleiding verpleeg- en vroedkunde 

 

• Opleiding vroedkunde 

− Minor 6SP (studiepunten, dus 180 uren studiebelasting): fase 2 + fase 3 

• Opleiding verpleegkunde 

− Minor 3SP (studiepunten, dus 90 uren studiebelasting): fase 3 
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Minor Buddy bij de wieg 

Wat? 

Begeleiding van maatschappelijke kwetsbare gezinnen, kansarme gezinnen, in samenwerking met 
OCMW Turnhout, Vosselaar en Beerse. 

 

Armoede 

− Gevolgen voor uitkomst moeder en kind 

− Hogere drempel naar gezondheidswerkers 

− Kinderen minder kans op goede gezondheid en ontwikkeling 

 

Buddy? 

“Een buddy is een student die op vrijwillige basis door middel van ondersteuning voorwaarden schept 
om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid binnen een gezin te verhogen”. 

Een buddy is geen concurrent, maar een facilitator in de toeleiding naar de zorg. 
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Doelstelling:  

 Perinatale coaching 

 

Buddy’s (studenten), zorgverleners en gezinnen zoeken samen,  

in een situatie van kansarmoede, tijdens de zwangerschap en het jonge ouderschap, 

naar oplossingen om die periode zo goed mogelijk door te brengen  

en op die manier optimale kansen te geven aan het kindje dat geboren wordt. 
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Minor Buddy bij de wieg 

Invulling: 

• Buddy’s handelen vanuit het empowerment paradigma 

• De hogeschool biedt een vorming aan voor de studenten, om een andere benadering naar 
gezondheidszorg te leren kennen 

• Buddy’s fungeren als multiplicatoren in hun toekomstig werkveld 

 

 14CU vorming door ervaringsdeskundige (sept-nov (1e semester)) 

 Determinanten van armoede, sciale kaart, armoede tijdens zwangerschap, gesprekstechnieken 

 Vanaf februari opstart buddywerking bij een gezin,  

• met in het 2e semester van het project 3 intervisiesessies (en een consultatiemoment) 

• elke week een telefonisch contact (SMS, What’s app, Messenger, mail, ..)  

en om de twee weken een persoonlijk contact, ahv de nood van het gezin en het traject van de 
student 

• In 3e en 4e semester van het project 8 intervisiesessies (en een consultatiemoment) 
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Minor Buddy bij de wieg 

Recrutering: 

 

Wens jij ervaring op te doen,  

en de competenties te ontwikkelen,  

met betrekking tot het begeleiden van een maatschappelijk kwetsbare gezin tijdens de perinatale 
periode?  

 

 

Dan ben jij de geknipte persoon als buddy, binnen het project Buddy bij de wieg! 

 

 Studenten kiezen zelf voor deze minor/project, ze moeten enkel een motivatiebrief schrijven 
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Selectie buddy’s: 

 

• Maximum 5studenten fase 2 VR semester 3 en 4 Minor Buddy bij de wieg deel 1 

 

• Maximum 5studenten fase 3 VE semester 5 en 6 

 

 Tot op heden 13 gezinnen begeleid en momenteel 4 gezinnen in begeleiding. 
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Minor Buddy bij de wieg 

Buddy Mascha Bessem 

 

Gemotiveerde maatjes. Studenten Thomas More begeleiden kansarme jonge moeders. 
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Minor Buddy bij de wieg 

Buddy Lotte Wolput 

 

Buddy-mama Cindy: 

“Bij andere hulpinstanties heb ik vaak een slecht gevoel, 

Maar zo’n buddy is anders. Dit is veel spontaner.” 

”Ik kon altijd bij mijn buddy Lotte terecht met vragen.” 
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