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Dit werkboek is speciaal ontwikkeld door de Bibliotheek de Plataan voor een selecte groep cursisten
vanuit de Maatwerkplaats. De cursus en het bijbehorende materiaal is gefinancierd uit het fonds
voor asiel, migratie en integratie van de Europe Unie. De cursus is bedoeld om de deelnemers
wegwijs te maken in het zorgstelsel in Nederland, waarbij ook aandacht zal zijn voor de verbetering
van de eigen gezondheidsvaardigheden.

Er is voor de ontwikkeling van dit werkboek gebruikt gemaakt van onder andere open sources en
bronnen en illustraties van Pharos, Rijksoverheid en Stichting Lezen en Schrijven.

De cursus Gezondheid duurt 6 weken, waarbij elke week een ander thema behandeld zal worden. De
thema’s zijn zo gekozen dat ze inspelen op de behoeftes van de deelnemers. De tekst is aangepast
aan het niveau van deelnemers. Waar nodig zal er apart informatiemateriaal in de eigen taal
uitgedeeld worden.

Voor meer informatie over de cursus en dit werkboek kunt u contact opnemen met Projectleider Taal
& Gezondheid Çilem Böyükünlü via cboyukunlu@debibliotheekdeplataan.nl

Vlaardingen, September 2021
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Cursus Gezondheid voor de Maatwerkplaats

Wanneer: Elke woensdag en vrijdag van 9:00 uur tot 11:30 uur

Rooster

Week 1 Woensdag 22 september Vrijdag 24 september
Week 2 Woensdag 29 september Vrijdag 1 oktober
Week 3 Woensdag 6 oktober Vrijdag 8 oktober
Week 4 Woensdag 13 oktober Vrijdag 15 oktober

HERFTSVAKANTIE HERFSTVAKANTIE
Week 5 Woensdag 27 oktober Vrijdag 29 oktober
Week 6 Woensdag 3 november Vrijdag 5 november

Waar: De bibliotheek de Plataan, Waalstraat 100, Vlaardingen

Wie: De docent is Çilem Böyükünlü

Telefoonnummer: 0630969895

Huisregels:
In de klas en buiten de klas hebben wij respect voor elkaar.
In de klas is iedereen gelijk en zijn we in veiligheid.
We doen actief mee en geven elkaar de kans.
We gebruiken onze telefoon alleen voor de les en in spoedgevallen.
Wij komen op tijd.
Wanneer wij te laat zijn of niet kunnen komen, sturen wij de docent
een bericht.
We laten het klaslokaal netjes achter.
Wij houden ons aan de coronaregels.

Thema’s en onderwerpen
Migrato In bowng,ng
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Thema 1 — Deel 1: Gezondheid in het algemeen, het lichaam, gezonde voeding.
Deel 2: Corona, coronavaccinatie en Digitaal Corona Certificaat

Inleiding gezondheid. Lichaamsdelen. Voeding.
Uitleg vaccinatiebeleid en coronavaccin
Hoe maak je een afspraak?
Uitleg over de Coronacheck-app: Testbewijs / Vaccinatiebewijs

Thema 2 — Zorg in Nederland
De rol van de huisarts en de huisartsenpost. Verwijzing naar het ziekenhuis.
Vormen van hulp zoals: praktijkondersteuner bij huisarts, psycholoog, gastles van een POH
GGZ.
De rol van het wijkteam in het kader van WMO / WLZ.

Thema 3 — Zorgverzekeringen en de apotheek
Uitleg over de DSW-app, declaraties, eigen risico en eigen bijdrage apotheek.
Voor- en nadelen van overstappen. Vergelijking zorgverzekeringen.
Bezoek aan de apotheek met een mini gezondheidscheck.

Thema 4— Tandartszorg
Kosteloos voor kinderen: aanmeldprocedure
Kosten volwassen: afhankelijk van verzekering.
Soorten behandelingen en bijkomende kosten.
Bezoek aan de tandarts.

Thema 5 — Zwangerschap
Cultuurgebonden perceptie omtrent zwangerschap.
Uitleg over de Verloskundige en Kraamzorg
Uitleg over anticonceptie en SOA’s.
Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Thema 6 — Kinderen
Gastles van een medewerker van het CJG: Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin, wat doet
het C]G? Rijksvaccinatieprogramma kinderen.
Onderwerpen omtrent onderwijs: Ziekmelden, verlof vragen, leerplicht, soorten onderwijs.
Zorgtaak van de school.
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THEMA 1 — Gezondheid in het algemeen

Hoe zegje gezondheid in jouw eigen taal?

Wat betekent gezondheid voor jou?

Voel jij je gezond? Waarom wel of waarom niet?

Wat is belangrijk voor je gezondheid? Kijk naar de plaatjes en schrijf

op.

Europese Unie
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De mens

Het haar

Het oor

De mond

De kin

Het gezicht

De wimper
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Het oog

Het voorhoofd

De lippen

De wenkbrauw

De wang
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Het lichaam

de»mnutA
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Het hoofd
Het achterhoofd

De nek

De borst

De rug
De schouder

De arm

De buik —

De heup

De elleboog

De pols

De knie

De biLLen

De voeten

uropese mie
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Ademen

Longen

Ademhalingsstelsel

Keet

Migrato in beweging

Europese Unie
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Eten

Maag

Atvleesktïer
Dikke darm

unne darm

Spijsverteri ngsstelsel
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Hart en Bloedvaten

Rad

Ii

Europese Unie
hot lands vent asiel. rn:grahnnn

Bloedvaten
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Weet jij nog de namen?

Migratie In beweging

Europese Unie
hot tOns Voor asiel, migratie en
inieabe
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Weet jij nog de namen?
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Bewegen

Veel bewegen is gezond.

Bewegen geeft je energie.

Beweeg jij?

Wat doe je?

Wanneer doe je dat?

:dB»mnat.d
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Lopen

Vo!etbaiten

Fietn
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Gezond eten

Aardappelen

j
paprika groene peper

oIg

Europese Unie
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Eet jij veel groente en fruit?

Welke groente vind jij lekker?

Welk fruit vind jij lekker?

Schrijf de naam van een gerecht dat jij maakt met veel groente.
Vertel in de klas hoe jij dit eten maakt.

de»maat.d
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Plak hier plaatjes van andere groente en fruit.
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Water drinken

Water drinken is gezond en belangrijk voor jouw lichaam. Je moet
elke dag 6 glazen water drinken.

Hoeveel glazen water drink jij? Schrijf op.

Ik drink elke dag glazen water.

Migrato In beweging

Europese Unie
het lands voor asIel. rn,grabeen
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Drink alleen water, thee en koffie zonder suiker.

Drink geen cola of sap, daar zit veel suiker in.

Weet jij hoeveel suikerklontjes in 1 glas cola zitten?

CoLa

Europese Unie
het fonds sheS 30101. miqifihe en
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Deel 2: Corona, Coronavaccinatie en Digitaal Corona Certificaat

- Corona regels vanaf 26 september in beeldsamenvatting

- Vaccin tegen Corona (Arabisch en Tigrinya als bijlage)

- Vaccin tegen Corona in beeldsamenvatting

- Voorbeeld uitnodigingsbrief coronavaccin

- Uitleg vaccinatie-afspraak in beeldsamenvatting.

- Uitleg en toepassing coronachek-app en Digitaal Corona

Certificaat:

o Vaccinatiebewijs

o Testbewijs

o Herstelbewijs

[
Europese
,et forts voor asiel. n;roee w
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4 september 2021

Rijksoverheid

Coronaregels

[t)
Dagehjks leen Bezoek thuis Vrienden en tamlile Onderwijs

t. 1b
[LÏ kiç. 41

1 eihhothnk Munum Gbehuis Sport Winktds[ Bezoek rondee
coronetoifn

bewijs

OirentuinParken en en peetgark Kerrnis Beroepen zoals kapper Zwembad
]

LCoronstoeai’n- Ale horr:o san Bioscoop Ffe.i’:: inIn
bewijs nodig 600 - 00,00 t.iir Concert en ns:vaI en theater nrtwedstridr.
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Rijksoverheid

Prik tegen corona

@rr

2

tt

Meer informatie

22 Joeood 1021

r

I Kijhookop
corona.steffie.nI/vacdnade

wanwm ie de prik konr
talen. krijg je ee uitnodiging
van en art of van de GGD.

Oer doen een rijd woedar
iedereen de prik heeft
gebregee. Daaroe moet
je je ook na de pek nog
Reeds aan de nraarreaelen
hoeden.

te moet je oo snel mogelijk
laten leven also verbonden
het net moer nieren ol
kelpcjn hebt Laar t ook
resten als e andere klachten
hebt do bij rmona passen.

1 Kijkookop
coronavacdnatie.nl
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Er is een nieuw Dit heet een vaccin. Het vaccin is veilig. Je krijgt een prik
middel tegen En het beschermt Het is heel goed in je bovenarm.

corona gemaakt. je tegen de ziekte. getest. Na een paar weken
krijg je nog een prik

n
Het kan dat je een

beetje pijn van de prik
hebt. Je kan spierpijn

of koorts krijgen.

Praat met je familie,
een begeleider of een
dokter ah je je na de
prik niet lekker voelt

Je krijgt een De prik krijg je van le mag zelf kiezen of je Als meer mensen de Na de prik moet je
uitnodiging als jij een dokter of zuster. de prik neemt of niet prik nemen, wordt het je nog wel steeds aan

de prik kunt halen. veiligervoor iedereen. de regels honden.

Als je je ziek voelt.
laat je dan tenten.

*1
Er ineen middel gemaakt
darie beschermt tegen
her comnadms. Oir heer

*

het vaccin benchermr je
regen her cmooaniros.
Je kan dan dos nier meer
helergoiekwordeevae
hmcorooaninss.

Jet ,?

De regels noor vaccins our Her vaccin krijg ie door een Nadarie de prik hokt
in Nederland erg streng, prik ie ie konenarm. Dir heer gekregee. doet de plek waar
doordar en vaccin gehmikr een vaccinatie. her vaccin de prik ieie arm ging soms
mag oorden, moer her goed werkt het besce als je twee en keetje pijn. ook kon ie
run getest her vaccin dar ie keer gepriks wordt Daarom een paar dagen last hebben
krrjgr o dsm onirg. krijg je na en paar weken van hi1oeorheld sprerprjn

oog es prik, of koorts, nar eoemeo we
bijwerkingen. Die gaan
meestal namnf weer over.

voel ccie nier goed nadar
de prik hehr gekeeger?
eespreek dat dan mer
familie, iouw begeleider
oije huisarts.

tekoigr de priknae een eet
ol een nerpieegkondige.
Dat hoe een hsoans Ho.
iemarrd van de GGD of en
Win nan iooo ooegorssecreg.
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ledmemt vocal is jaar
ie Nedmlacrd kon de prik
krijgen. De perk o voor
niemand cerplr&t le mag
das eng kieren of ie de per
neemt of niet

blemeomenmeedepedi
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her verhgm voor iedereen.
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Rijksoverheid

Bent u aan de beurt voor een prik
tegen het coronavirus?

0
U ontvangt een
uitnodiging per post
van het RIVM of via uw

huisarts. Alleen met
een uitnodiging kunt
u een afspraak maken.

0

1’

t) belt het telefoon
nummer dat in de brief
staat of u logt in met

uw DigiD om online
een afspraak te maken.

U maakt meteen twee

afspraken. Voor bescher
ming tegen het corona
virus zijn namelijk meestal

I
twee prikken nodig. Soms

is maar éen prik nodig.

U komt naar de locatie
op de afgesproken

r;—i datumentijd.
Kom bij voorkeur alleen.

Belangrijk om te weten

• De prik is veilig en uitgebreid getest
• 0 kiest zelf of u de prik neemt
• De overheid bepaalt wanneer u aan de beurt bent.
• De toronaprik is gratis.

alleen

t) ontvangt een

bevestigingsmail met
daarin alle belangrijke
informatie.
48 uur voor de afspraak

ontvangt u een sms,

Kunt u toch niet naar
de afspraak komen?

Bel dan naar het
nummer uit de

uitnodigingsbrief om
de afspraak te verzetten.

Ook na de prik gelden de basisregels:

• Was vaaken goed uw handen.
• Houd meter afstand van anderen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Mgrto tfl bwene

:de»mnut4
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Digitaal Corona Certificaat

www.uitlegcoronacheck.nI

2.

1,

www.corona.steffie.nI

4k

__

flcOPOJk1 ±1C 1

Testen voor toegang

Europese
nt9rt

0 De CoronaMelder-app Plan je Week

Uitleg CoronaCheck

Om internationaal te kunnen reizen, of om naar een evenement in
Nederland te kunnen gaan, moet je een coronabewijs kunnen laten zien.
Een coronabewijs maak je met CoronaCheck. Met de CoronaCheck-app
maak je een persoonlijke OP-code opje telefoon, Je OP-code kunje ook
printen op papier, via de website coronacheck.nl.

In deze uitleg laten we u zien hoe dat werkt. U kunt het stap-voor-stap
bekijken, in uw eigen tempo. We laten het zien met een voorbeeld,
waarin Laura de hoofdrol speelt. U kunt zelf kiezen wat u wilt dat er
uitgelegd wordt.

Klik nu hiernaast op ‘Coronabewijs maken’ of Coronabewijs gebruiken’.

Het coronavirus

CoronaCheck-appDo

. Zorg tijdens Corona Testen op corona

STUUR DOOR

91 OVER DEZt VIE

Ii

23

Vaccinatie Coronabewijzen

Quarantaine Quarantaineplicht

Zelf testen

de»maat.d
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Thema 2— Zorg in Nederland

Wie zie je op de foto?

Ben je ziek? Voel je stress? Heb je problemen in je lichaam of in je hoofd? Ga
dan naar je huisarts. Iedereen in Nederland heeft een huisarts.

Wie is jouw huisarts?

Naam huisarts:

Adres huisarts:

Telefoonnummer huisarts:

Hoe laat kan je bellen om een afspraak te maken2

Migrate In beweg!ng

Europese Unie
het Kende vom eseI. rn:rvhe en
ntegret.e
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De doktersassistent

Wie neemt de telefoon op bij de huisarts?

De doktersassistent helpt de huisarts. De doktersassistent maakt de afspraak
met jou. Maar hij / zij kan soms ook jouw bloedsuiker of bloeddruk meten.

(

LZ
Europese Unie

as:cI, mÇabe .1,

nieWabe

de»maut.
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Spreekoefen Ing

Afspraak maken bil de huisarts 1

Goedemorgen, met de assistent van dokter Harris.

Goedemorgen, u spreekt met Ik wil graag een

afspraak maken.

Ja, dat kan. Mag ik uw geboortedatum?

Mijn geboortedatum is

Dank u wel. En waarom wilt u een afspraak maken?

Ik heb last van mijn

Kunt u vandaag om 11:00 uur komen?

Ja, dan kan ik.

Dan zien we u om 11:00 uur, tot ziens.

Dag.

Afspraak maken bil de huisarts 2

Goedemorgen, met de assistent van dokter Harris.

Goedemorgen, u spreekt met Ik wil graag een

afspraak maken.

Ja, dat kan. Mag ik uw geboortedatum?

Mijn geboortedatum is

Dank u wel. En waarom wilt u een afspraak maken?

Ik heb pijn aan mijn

Kunt u vandaag om 11:00 uur komen?

Nee, dan heb ik les. Mag ik later komen?

Ja hoor, ik heb ook een plek om 12:00 uur.

Ja, dat is goed.

0k, wij zien u om 12:00 uur, tot ziens!

Dag.

Mlgrat,o t, bowcglng

de Bib1iotheek 26

bOuwen .n Jouw toekomst
Europese Unie
hof fonds voo, asiel. rnr;r000 et,
int egrate



In de avond en op zaterdag en zondag is de huisarts vrij. Ben je ziek in de avond
of in het weekend? Bel dan naar de huisartsenpost.

De huisartsenpost voor mensen uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis is in
Schiedam, naast het Vlietlandziekenhuis.

Huisartsenpost NWN -

Vlietlandplein 2
3118 JH Schiedam

Europese

sgt.e

Telefoonnummer huisartsenpost: 010 - 249 39 39

da»mnat4
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Spreekoefening

Bij de dokter 1

Goedemorgen
Goedemorgen dokter.
Wat kan ik voor u doen?
Ik heb last van mijn maag.
Wat heeft u dan?
Ik ben misselijk en ik heb gisteren overgegeven.
Heeft u ook koorts?
Nee, dat heb ik niet.
U krijgt van mij een tablet tegen de misselijkheid. Drink veel water en
warme thee. Als u na drie dagen nog ziek bent, komt u dan terug.
0k, dank u wel dokter.
Beterschap!

Bij de dokter 2

Goedemorgen
Goedemorgen dokter.
Wat is er aan de hand?
Ik heb pijn aan mijn
Wanneer is de pijn begonnen?
De pijn is
begonnen.
Ik geef u een pijnstiller. U moet 3 keer per dag 1 pijnstiller gebruiken.
Het maakt niet uit of u voor of na het eten het tablet gebruikt. Na 2
weken moet u weer terug komen.
0k, dank u wel dokter.
Beterschap!

de Bibliotheek0 28
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Praktijkondersteuner (POH)

De huisarts helpt jou als je ziek bent of als je problemen hebt in je lichaam.

De huisarts helpt jou ook als je problemen thuis hebt met jouw man, jouw
vrouw of kinderen. Je kan met de huisarts over alles praten.

De huisarts werkt niet alleen. De huisarts wordt geholpen door de assistent en
soms door de praktijkondersteuner (POH).

Ben jij lange tijd ziek? Heb jij suikerziekte of astma?
Dan krijg jij een controle bij de praktijkondersteuner somatiek (POH-S).
De POH-S meet jouw bloedsuiker en kijkt of alles goed is.
Of de POH-S luistert naar je longen en meet je bloeddruk op.

MCgrato Cr1 bowOging

Europese Unie
0! Itrrb voOr OSCOC. r,,bgt.M .

.wedcApkIUtsS*
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Denk jij vaak aan slechte dingen? Slaap je niet goed? Voel je veel stress?
Praat met jouw huisarts.

De huisarts zal jou naar de praktijkondersteuner (POH-GGZ) sturen.

De praktijkondersteuner zal een afspraak maken met jou en praten. Je kan over
alles praten met de praktijkondersteuner. Dit is geheim. De
praktijkondersteuner zal niets aan anderen vertellen.

Is jouw probleem in jouw hoofd heel groot? Dan kan de praktijkondersteuner
jou naar de psycholoog sturen.

Wanneer jouw lichaam ziek is, dan ga je naar de dokter. Wanneer jouw hoofd
ziek is, dan ga je naar de psycholoog. Dit is normaal in Nederland.
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Ziekenhuis

Wil je naar een dokter in het ziekenhuis? Dan moet je eerst naar de huisarts. De

huisarts zal eerst naar je luisteren en naar je problemen kijken. Daarna zal de
huisarts een verwijsbrief geven voor het ziekenhuis.

Je kan zonder een verwijsbrief niet naar het ziekenhuis.

Ziekenhuis in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Franciscus Vlietland Ziekenhuis

Migrano In beweging

Europese Unie
hof fonds voor asiol, migrobe en
etngrat.n

da»muatA
.wedcApIUatSza
bouwen een Jouw toekomst

Vlietlandplein 2

3118 JH Schiedam

de Bibliotheek0
de Pataan

31



Wijkteams Vlaardingen

Je kan voor veel vragen en problemen naar de wijkteam. De wijkteam helpt je
met bijvoorbeeld met vragen over de school van je kinderen. Of heb je
geldproblemen en weet je niet wat je moet doen? Dan kan de wijkteam samen
met jou praten en kijken wat goed voor jou is. Misschien kan je niet meer goed
lopen of heb je thuis hulp nodig, ook dan kan de wijkteam je helpen.

We gaan samen op internet kijken naar de pagina van wijkteam Vlaardingen:
www.wijkteamvlaardingen.nl

Wijktea
Vlaardingen

1”’

-

Je kan de wijkteam vinden op 4 plekken in Vlaardingen. Je kan zonder een

afspraak van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 naar de

wijkteam aan de Burgemeester van Lierplein 51.

Wil je in het Centrum, Holy of West naar de wijkteam, bel dan: 010-4731033

Centrum

Buurtkamer, Valeriusstraat 2$

woensdag 12:30 tot 14.30 uur / donderdag 11:00 tot 13:00 uur

Holy

Beweeg- en gezondheidscentrum Vlaardingen, Zwanensingel 9

dinsdag 15:00 tot 17:00 uur / vrijdag 09:30 tot 11:30 uur

We St

Wijkcentrum West, Professor Telderstraat 10

woensdag 09.00-11.00 uur / vrijdag 13.00-15.00 uur

Migrato 0 beweg!flg

__________
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Wijkteams Maassluis

In Maasstuis heet de Wijkteam Vraagraak. Je kan veel dingen vragen aan de
Vraagraak. Bij problemen magie altijd naar de Vraagraak, zij helpen je dan.

We gaan samen kijken naar de internetpagina van Vraagraak:
www.vraagraakmaassluis.nl

Je kan de Vraagraak bellen of mailen. Zij maken een afspraak met je en komen
bij je thuis voor een gesprek. Soms helpen ze je meteen, soms kan je naar een
andere Organisatie gaan, bijvoorbeeld naar de formulierenbrigade. De
formulierenbrigade helpt jou met brieven.
Bij problemen die lang duren komt elke keer dezelfde persoon: dat is jouw
contactpersoon.

Telefoonnummer: 010 — 593 1500

Wanneer kan je bellen?

Maandag: 9:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot 15:00 uur
Dinsdag: 13:00 tot 15:00 uur
Woensdag: gesloten - wel per email bereikbaar
Donderdag: 9:00 tot 12:00 uur
Vrijdag: 9:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot 15:00 uur

dD»maut4 . . 33
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Wijkteams Schiedam

In Schiedam kan je naar de Wijkondersteuningsteam (WOT) als je vragen hebt

over zorg, opvoeding, geld of andere dingen.

We gaan samen naar de internetpagina van WOT kijken, dan kunnen we zien

welke hulp je kan vragen: www.wotschiedam.nl

Er zijn 6 plekken van de Wijkondersteuningsteams in Schiedam. Je kan eerst

bellen om een afspraak te maken. Een maatschappelijke werker praat met jou
over je problemen en helpt jou. Soms kijken jullie samen of andere mensen of

organisaties je kunnen helpen.

Je kan maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 20:00 uur bellen naar

telefoonnummer: 010-75415 15.

WOt NW1100 850

Dr. WSIem Deenoplein 2

3119 CW Sdrleda,e

910 7541515

O053fletflO t/in orijd4g
vi, 08.00082000 our

nIeuwIeedwobghindanr,4

W071’ 000ENOOFIG

Van Wethosenplolo 162

3122 VI. Sdbedon,

010 7541515

n040d40 Ohn erlidoO
een 08.00 tot 20,00 coor

oroenooed0wotsvNedannnl
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Leliretreat 10
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Thema 3. De apotheek en zorgverzekeringen

We gaan vandaag naar de apotheek.

Wie gaat vaak naar de apotheek? Wat doe je hij de apotheek?

Soms geeft de dokter een recept voor een medicijn. Je kan met dit recept naar
de apotheek. De apothekersassistent geeft jouw medicijn aan jou. Zij vertelt
hoe je de medicijn moet gebruiken. Begrijp je de assistent niet goed? Zeg dit,
dan zal de assistent langzaam en duidelijk praten.

Soms maakt de dokter wel een recept, maar je krijgt geen briefje. Hoe weet
de apotheek welke medicijn jij krijgt?

Wat is de naam en het adres van jouw apotheek? Schrijf op:

Naam apotheek:

Adres apotheek:

zd.»muat3
.werkApIInUtss*
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Medicijnen

De huisarts geeft je soms medicijnen als je ziek bent. Je krijgt niet altijd

medicijnen. Voor sommige ziektes zijn er geen medicijnen. En sommige ziektes

gaan weg zonder medicijnen.

Heb je medicijnen? Schrijf op:

Medicijn: Medicijn:

HoeveeL per dag: -

Hoe Laat eLke keet:

Medicijn:

HoeveeL per dag: -

Hoe Laat elke keet:

HoeveeL per dag: -

Hoe Laat eLke keet:

Medicijn:

HoeveeL per dag: -

Hoe Laat eLke keer:

Medicijnen zijn nodig als je ziek bent, maar soms kunnen medicijnen

problemen geven. Dat noemen we bijwerkingen.

Misschien ben je allergisch tegen die medicijn, of krijg je buikpijn door de

medicijn. Alle bijwerkingen van een medicijn staan op een hele lange papier.

Dat papier heet de bijsluiter. Je kan de apothekersassistent vragen naar de

bijwerkingen.

Gebruik nooit medicijnen van een ander!

Gebruik nooit teveel medicijnen!

Doe je dat wel per ongeluk, bel dan de huisarts of de
huisartsenpost.

MIgrat:o in bewôSing
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In de apotheek krijg je een controle van je bloeddruk en je suiker. ie kan de
kaart met de uitslagen hieronder plakken.

Is je bloeddruk of je suiker te hoog? Ga dan met de kaart naar je huisarts voor
een controle.

Verminder uw risico op

een verhoogde bloedsuiker

waarde door ervoor te
zorgen dat u niet te zwaar

bent regelmatig beweegt,
gezond eet en niet rookt

Diabetes
In Nederland zijn er ongeveer 250.000 mensen
die nng niet weten dal ze diabetes hebben.
Dit knmt donrdat type 2 diabetes In het begin
moeilijk te herkennen is. Toch is het heei
belangrijk nm diabetes tijdig te ontdekken.
Dan kan de ziekte meteen werden behandeld.
Daardoor is diabetes minder schadelijk noor
het lichaam.

Type 2 diabetes
Bii diabetes zit er te cccl glucose in het bloed.
Het bloed znrgt ervoor dal de glucose naar de
cellen in het hele lichaam gaat. Maar glucnse
kan niet zelf in de cellen komen. Daarvoor is
een andere slof in het bloed nodig. Die slot
is insuline. De insahne maakt de cellen open.
Zo kan de giacose naar binnen, In de cellen
wordt de glacose unrbrand. Daardoor krijgt
het lichaam energie. Bij type 2 diabetes Is het
lichaam niet meer zo gevoelig noor innaline.
Daardoor blijtl er giacoue In her blond zitten.

Hoe heckent u diabetes?
Bent a eaak moet
Moet a veel plassen?
Heeft u vaak dorst?

‘Heeft a slecht genezende wondjes?
Heeft o infecties en ontstekingen
die teroghomen?
Heeft a last van ook?
Heeft o last non oogkiachtent
Bijvoorbeeld branderige ogen of wazig zien.

Als een of moer van deze klachten op a van
toepassing zijn, doe dan de Diabetes risico-
test. Daarmee kunt a zelf vaststellen of
tot de hoogrisicogronp noor diabetes type 2
behoort. Macht dat het geval zijn, ga dan
naar uw huisarts. Ook als u nog niet tot
de hoogrisicngroep bnhnnrt, maar zich wel
zorgen maakt, kont u bij 0w hoisorts terecht.
Vraag naar de Diabetes risicotest hij 0w
apotheek ot not hem digitaai in op
www.kijknpdiobeles.nl.

Dit is een voorbeeld

Bloedsujkorwaarden rit ri’rywaaeden r:ørorl,r- :, Hais,rrtst’n Genootschapt

Nuchter rliet ruttet
Norma,,i t ,,c t

Gestoord s ,r r’n ,.
Dr,rhctos r,’,.[ ‘ , r r, r

• Een nr. .r . rrrl minste Buur geen calorieen
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Wat heb je vandaag geleerd in de apotheek? Schrijf op.
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Zorgverzekering

In Schiedam, Vlaardingen en
Maassluis kan je je verzekeren bij

DSW met de gemeentepolis.

De gemeente betaalt 20 euro van

jouw verzekering.

Een basisverzekering met aanvullend standaard kost normaal 155 euro, met de

gemeentepolis betaal je 135 euro per maand.

Een basisverzekering met aanvullend Top kost normaal 172 euro, met de

gemeentepolis betaal je 152 euro.

Basisverzekering

Zorgpolis
Combinatievetzekering

Aanvullende verzekering

,, AV-Stroomopwaarts

Standaard

Met de Gemeentepolis

bespaarje €2063 per maand

Collectivteltskorllng € 0,00

Gemeentelijke bijdrage € 20,63

Toon premleopbouw”

sz 7 3562

Basisverzekering

Zorgpolis
Cvr[t!ratirkzrzc [10]

Aanvullende verzekering

r’ AV-Stroomopwaarts Top

Met de Gemeentepolls

bespaarje €20,63 per maand

Cotleotlvfteltskontlng €0,00

Gemeentelijke bIjdrage €20,63

Toon preminopbouw

87

Je moet nog wel een eigen risico van 375,00 euro betalen. ie kan de eigen risico

in 10 maanden betalen. Je betaalt dan 10 maanden 37,S0euro extra naast de

135 euro.

Heb je weinig zorg en medicijnen gekregen en is je eigen bijdrage nog niet vol?

Dan krijg je (een deel van) je geld terug.

Migroto In bnwOçinq
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Misschien heb jij geen aanvullende verzekering nodig. Of heb je iets nodig wat
niet in je verzekering is. Je kan op internet kijken naar andere
zorgverzekeringen.

Ga naar: www.independer.nl en vul je gegevens in. Je krijgt dan een aantal
vragen die je moet invullen. Daarna krijg je een lijst met alle verzekeringen en
de prijzen.

welkom b j independer e

HypS.k.4l. Czdfl.idzg.

Europese - -
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DSW-app

We gaan op internet kijken naar een filmpje over de DSW-app. In het filmpje
wordt er uitleg gegeven over de DSW-app: https://youtu.be/lytlOO3G U

Waarom is de DSW-app handig?

• Met de DSW-app kan je een foto maken van de nota van bijvoorbeeld
het ziekenhuis of de tandarts en deze opsturen naar DSW.

• Je kan zien hoeveel eigen risico je hebt gebruikt.

• Je kan zien welke zorg wordt betaald door DSW.

• Je kan alle post van DSW zien.

• In de app zie je een foto van je zorgpas.

• Je kan via de app contact opnemen met DSW.

ro,”nqeq

Europese Unie
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Thema 4. Tandarts

ie tanden en je kiezen noem je samen: het gebit.

Het is belangrijk dat je je tanden 2 keer per dag 2 minuten
poetst. Dan blijven je tanden en kiezen gezond.
Je kan na het poetsen ook je tanden flossen, dat doe je
met een speciale touw.

Veel mensen gaan twee keer per jaar naar de tandarts.

Ga jij naar de tandarts?

Wat is de naam van je tandarts?

De tandarts kijkt of je tanden en je kiezen gezond zijn.
Soms hebben mensen een gaatje in hun tand, de tandarts vult het gaatje.
Soms zijn je tanden niet gezond, de tandarts zorgt dat je tanden weer gezond
worden.

2 minuten

Ï’.-”•7
er
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Verzekering voor de tandarts

Voor de tandarts heb je een aanvullende

verzekering nodig, anders moet je zelf de
kosten betalen.

In de gemeentepolis van DSW heb je een

aanvullende tandartsverzekering. Je kan

dan 2 keer per jaar gratis naar de tandarts
voor controle. En behandelingen tot 250
euro worden betaald.

Sommige mensen hebben een aanvullend

top verzekering, dan worden de kosten tot
500 euro betaald.

Let op! Soms moet je zelf extra betalen.

Kinderen tot 18 jaar hebben geen tandartsverzekering nodig. Zij kunnen gratis

naar de tandarts. Maar niet alles wordt betaald, soms heb je een aanvullende
verzekering nodig.

Controle

Basis zorgverzekering Aanvullende tandartsverzekering

Kroon

de»maut3
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Bijlage: Folder Mondzorg

Deze folder kan je thuis samen met je familie lezen.

.:de»mnat3
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Samen praten.

Kijk naar de tekening - de docent geeft een grote kopie.

Dit is een gezondheidscentrum.
Weet jij wat een gezondheidscentrum is?

Ga jij naar een gezondheidscentrum?

Vertel wat je op de tekening ziet.

Migrat:o [0 beweging
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Thema 6: Zwangerschap en anticonceptie

Zwanger zijn betekent dat een vrouw een baby krijgt. Wanneer de baby
geboren wordt, dan noem je dat de bevalling. De vrouw is aan het bevallen.

Een zwangerschap duurt 40 weken. Vrouwen kunnen bijna alles doen wat ze
normaal ook doen.

Veel vrouwen in Nederland blijven tot vier weken voor de bevalling werken.
Daarna krijgen ze vrij van hun werk. Dat heet het zwangerschapsverlof.
Vrouwen hebben 16 weken vrij. 4 weken voor de bevalling en 12 weken na de
bevalling.

Ook de vader van de baby krijgt een week vrij, dit heet het geboorteverlof. De
vader kan daarna nog 4 weken extra vrij krijgen.

Zij controleert of alles goed gaat met jou en de baby.

Zij zegt dat je extra vitamines moet gebruiken en gezond moet eten.

ie mag niet roken of alcohol drinken wanneer je zwanger bent. Je mag geen
rauwe vlees, vis, of melkproducten eten. Rauw betekent: niet gekookt.

f d t,,- ef,
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Je kan met een test zien ofje zwanger bent. Ook kan je naar de huisarts gaan.
Wanneer je zwanger bent, moet je een afspraak maken bij de verloskundige.



De verloskundige meet je bloeddruk en onderzoekt je bloed.

Zij kijkt of je last hebt van SOA’s. SOA betekent Seksueel Overdraagbare

Aandoeningen. Dit zijn ziektes die je kan krijgen van je partner en aan je kind

kan geven tijdens de bevalling. Partner betekent: man, vrouw, vriend of
vriendin

De verloskundige luistert naar het hart van de baby en maakt een echo bij 12

en 20 weken. Een echo is een soort foto van de baby in je buik. Bij de 20 weken

echo kan je soms zien of de baby een meisje is of een jongen is.

De verloskundige vraagt ofje thuis wil
bevallen of in het ziekenhuis. In

Nederland kan het allebei.

Ze vraagt wat je na de zwangerschap wil.

Wil je in een kraamhotel blijven of wil je

thuis kraamzorg?

Je hoeft niet te betalen voor de verloskundige. Dit betaalt de zorgverzekering.

Mensen die thuis bevallen hoeven niet te betalen. Wil je liever in een

ziekenhuis bevallen? Dan betaal je een eigen bijdrage ofje moet een

aanvullende verzekering hebben.

Een kraamhotel is een apart deel van het ziekenhuis waar je samen met je

partner en kind kan blijven na de geboorte. Sommige vrouwen blijven een

week. Je moet het kraamhotel zelf betalen.

Kraamzorg betekent dat een vrouw je thuis komt helpen met de baby. Je

noemt die vrouw de kraamhulp. De kraamhulp komt meestal een week. Voor

de kraamzorg betaal je een eigen bijdrage.

De verloskundige vraagt ook ofje klaar bent voor na de bevalling. Heb je al

spullen gekocht voor de baby?

robonq
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Samen lezen:

We gaan samen het verhaal van Zora en Samir lezen, je krijgt een kopie van de
docent. Na elke bladzijde gaan we naar de moeilijke worden kijken. Je kan de
moeilijke woorden hier schrijven:

Maak de oefening. Vul de woorden in de goede zin:

Als u zwanger bent

1 Tijdens de —-_____________________ moet u goed eten.

2 U moet ook wat meet —_______________ drinken.

3 Als u zwanger bent, mag u niet

_____

4 Dat is niet

_________________

voor de baby.

5 U moet veel

________

en fruit eten.

6 Dan kan uw goed groeien.

baby
gezond
groente

roken
water

- dB»maut4
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Samen praten:

Welke spullen heeft een baby allemaal nodig?

1?- —-
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Anticonceptie

Misschien wil je niet dat jij ofje partner zwanger wordt. Jullie kunnen dan
anticonceptie gebruiken. Anticonceptie zijn alle middelen om niet zwanger te
worden. Een andere naam is voorbehoedsmiddel.

Je kan alles over anticonceptie lezen op www.anticonceptie.nl

Wij zullen de verschillende soorten anticonceptie ook in de klas bespreken.

Anticonceptie voor vrouwen:

- De anticonceptiepil: je moet de pil drie weken elke dag gebruiken, 1
week stoppen. Daarna gebruik je weer 3 weken en stop je 1 week.

- De anticonceptiepleister: Deze pleister plak je 1 keer per week op je arm.
- De anticonceptieprik: Je krijgt 1 keer per 3 maanden een prik in je arm.
- Het Anticonceptiestaafje: Dit is een kleine buis met hormonen en wordt

in je arm gezet. Het buisje blijft 3 jaar in je armen.
- De spiraal: deze zet de dokter in de baarmoeder. Een spiraal blijft 5 tot

10 jaar in je lichaam. Er zijn 2 soorten: met en zonder hormonen.
- Sterilisatie: Wanneer je echt geen kinderen meer wil, kan je in het

ziekenhuis een operatie aan de eileiders krijgen. Je kan dan niet meer
zwanger worden.

Anticonceptie voor mannen:

- Een condoom zorgt ervoor dat de vrouw niet zwanger wordt. Een
condoom beschermt jou en je partner tegen SOA’s. Heb je een nieuwe
partner? Dan is het slim om altijd een condoom te gebruiken. Je kan een
condoom in de drogist kopen.

- Sterilisatie: Wanneer je geen kinderen meer wil, kan je in het ziekenhuis
een operatie aan de zaadleiders krijgen. Je kan dan niet meer een vrouw
zwanger maken.
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Seksueel Overdraagbare Aandoeningen fSOA’s)

Sommige ziektes zijn seksueel overdraagbaar. Dat betekent dat je partner

jou kan besmetten met een virus of bacterie. ie kan daarna erg ziek worden.

Een andere naam voor seksuele overdraagbare aandoeningen is

geslachtsziekte.

De bekendste geslachtsziekte is aids. Aids wordt veroorzaakt door het HIV

virus. Vroeger gingen veel mensen dood door aids, maar nu zijn er goede

medicijnen. Je wordt nooit beter van HIV, de medicijnen helpen je.

Andere bekende geslachtsziektes zijn: Chiamydia, Herpes, Syfilis en Hepatitis

B.

Er is nog een andere virus dat gevaarlijk is: Het HPV-virus. Dit virus kan bij

sommige vrouwen baarmoederhalskanker veroorzaken. Een vrouw krijgt dit

virus van haar partner (haar man of vriend). Het is daarom belangrijk om

naar het bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker te gaan. De

dokter kan dan zien of alles goed is. Elke vrouw van 30 tot en met 60 jaar

krijgt elke 5 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Dit is gratis.

ie krijgt van de docent een folder in je eigen taal met extra informatie.

H PV-infectie

HPVkorndmj devwenvuimt
hee dreum de HPV.nemt(wwe,.

Mlgrat:o boweging
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Soms ruimt het lichaam het viru5 of de cellen niet op
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Meestal ruimt het lichaam het virus
zelf op
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indecellenmtnn - indehacrmcerirhnls

Me&ot ruimt ht
tklmaam kinnes

ujoarhetwnn 100ff op

._de»suaat3
.wedcApksatssA
bouw.n aen jouw to.komst

de Bibliotheek0
de Plataan

50



Thema 6— Kinderen

Deel 1. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Samen praten:

centrum voor
jeugd en gezin

Wie weet wat het Centrum voor Jeugd en Gezin is?

Wie is naar het CJG gegaan?

Waar is het CJG? Weten jullie het adres?

rda»mnctA
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Locaties van het CJG in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.

Maassluis:
•rrjn

ï.
-

_____

Dr. Jan Schoutenlaan Vincent van Goghiaan

112 6

Schiedam:

Vlaardingen:

Burgemeester van

Lierplein 5

El
Europese U ie
hal lands voor asiel. rnigr0000n

Kerklaan 47

Kopenhagenlaan 11
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Een andere naam voor het CJG is het consultatiebureau. Het CJG is voor alle
kinderen van 0 tot 19 jaar en de ouders van deze kinderen. Bij het CJG zijn er
artsen, verpleegkundigen en assistenten die jou en je kinderen helpen. Het CJG
kijkt of jouw kind gezond is, goed groeit en goed ontwikkelt.

Het CJG geeft alle vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma aan kinderen.
Dit zijn vaccinaties die door de overheid worden geregeld.

Door je kinderen te vaccineren, worden zij beschermd voor ziektes, zoals
difterie, kinkhoest, polio, bof, mazelen, rodehond, Hib-ziekte, pneumokokken,
tetanus, Hepatitis B, HPV-virus, Meningokokken.

Zoek op Google translate de namen van deze ziektes in jouw taal op en schrijf
deze hieronder. Of vraag het aan iemand anders.

Difterie
Kinkhoest
Polio
Bof
Mazelen
Rodehond

Hib-ziekte
Pneumokokker
Tetanus
Hepatitis B
HPV-virus
Meningokokkern

In 18 jaar tijd worden jij en je kind 15 keer geroepen naar het CJG. Soms voor
een controle, soms voor een vaccinatie en soms om alleen te praten. Zo blijft je
kind gezond.
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Hieronder zie je een schema van alle vaccinaties die je kind krijgt. Deze
vaccinaties zijn gratis en worden gegeven door het CJG. Je krijgt van de docent
een folder met informatie in je eigen taal.

Mi

Welke vaccinaties krijgt mijn kind?

1 1 mandn

• DKTP-Hb-Hep
• L

è
12f13 jaar

• pr

•HPJ -

d

‘

• InentIn1 • InntiiZ

14 maanden

• g.’ i
• MiACWY

ørS;

14 jaar

. MnACWY

Betekenis akornngen

0 Dt1v.
K Kfrh
T Tanv

R odL’nd
r.lnAAJY ACWY
1-PY Hrpnpjvu,s
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bouw.n .n Jouw tokomst

5 maanden

• DCTP-HbHrpe
• Pne

3 maanden

• 0IIPHibHI3
• PIeu

4 jaar

• DTP

9 jaar
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• MR

P POlo POU POP
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Onderwijs in Nederland

Samen praten:

Naar welke school gaat jouw kind? Weet je ook in welke klas je kind zit?

Schrijf op

Wat doe je wanneer er een speciale dag is, bijvoorbeeld Eid en je wilt dat je
kind thuis blijft?

Europese Unie

eeg-ate
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Wat doe je wanneer je kind ziek is en niet naar school kan gaan?
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Alle kinderen van 5 tot 16 jaar moeten in Nederland verplicht naar school, dat

heet de leerplicht. Veel kinderen beginnen met school wanneer ze 4 jaar zijn.

Een kind gaat eerst naar de basisschool. Dit wordt ook het basisonderwijs

genoemd. Je mag als ouders zelf kiezen naar welke basisschool je kind gaat. De

basisschool duurt 2 jaar.

In groep 8 krijgen leerlingen een eindtoets. De school kan dan zien naar welke

middelbare school een kind kan gaan. De middelbare school wordt het
voortgezet onderwijs genoemd.

Schrijf de moeilijke woorden in je eigen taal op:

De leerplicht

Het basisonderwijs

De leerling

De eindtoets

De middelbare school

Het voortgezet onderwijs
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Je kind moet elke dag naar school, behalve tijdens de schoolvakanties. Als je
kind niet naar school gaat en je hebt de school niet gebeld, dan moet de school
dit doorgeven aan de gemeente. Blijft je kind lange tijd thuis zonder te bellen of
ga je lang op vakantie, dan kan je een boete krijgen. Je moet dan geld betalen.

Je moet daarom altijd de school bellen als je kind ziek is en niet naar school kan
gaan.

Heb je een belangrijk feest, zoals een bruiloft of Eid? Dan moet je eerst vrij

vragen van de school. Dit doe je door een brief te schrijven en dit te geven aan
de juf of meester. Doe dit wel 1 week van te voren, zodat de school op tijd
weer antwoord kan geven.

Europese Un
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De school geeft les aan jouw kind, maar let ook op de gezondheid van je kind.

De school werkt samen met de gemeente, Jeugdzorg, het CJG en de logopedist.

Wanneer jouw kind niet goed kan praten, dan kan de school vertellen dat je

kind naar de logopedist moet.

Of als je kind vaak ziek is, dan kan de school contact opnemen met het CJG. Het

CJG helpt je met de gezondheid van jouw kind.

Het is belangrijk om naar de ouderavond of rapportavond van je kind te gaan.

De juf of meester vertelt dan of je kind het goed doet op school. Begrijp je de

docent niet? Vraag dan of je een vriend of vriendin mag meenemen. Zo kanje

makkelijker praten.

MIgrto Ir bewegIng
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Er zijn verschillende soorten basisscholen, maar ook verschillende soorten
voortgezet onderwijs. Naar welke voortgezet onderwijs je kind kan gaan, hangt
af van zijn niveau. De juf of meester kijkt naar het gedrag van een kind, de
rapportcijfers en naar de eindtoets. Daarna krijgt het kind een advies. Je kan
met dat advies een middelbare school uitzoeken voor je kind.

Moeilijke woorden:

De ouderavond

Het rapport

Het niveau

Het gedrag

Het rapportcijfer

Het advies

ds»munt3
•weIlcApIuntssa
bouw.n aen Jouw tO.kOmst

de Biblïotheek0
de Plataan

59



Soorten Voortgezet Onderwijs:

0

Voor elk niveau is er een andere school. Leerlingen kunnen van een lager

niveau naar een hoger niveau.

Vraag de juf of meester van je kind naar de verschillende soorten scholen. Wij

gaan deze ook in de les bespreken. Het is belangrijk dat je kind een goede

keuze maakt. Praat thuis met je kind over de verschillende keuzes.

VMBO: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. Het VMBO duurt 4 jaar

en heeft 4 niveaus. Doet je kind VMBO-TL, dan kan hij door naar de HAVO of

naar MBO niveau 4.

MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs. Het MBO duurt soms 2 jaar, soms 3 en

soms 4 jaar. Er zijn 4 niveaus. MBO niveau 4 duurt vier jaar.

Op het MBO leerje een beroep, bijvoorbeeld: doktersassistent, kapper, kok, of

automonteur. Na MBO-niveau kan je naar het HBO.

HAVO: Hogere Algemeen Voortgezet Onderwijs. Het HAVO duurt 5 jaar. Je kan

na de HAVO naar het HBO. Ofje kan door naar het VWO. Het HAVO kan je

vergelijken met een college in je eigen land.

III”
Europese Unie
hel fonds voOr asiel. mis000en
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Sommige kinderen kunnen niet goed meedoen op school. Deze kinderen gaan

naar de praktijkschool. De praktijkschool bereidt deze kinderen voor op

makkelijk werk.
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VWO: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Het VWO is het hoogste
niveau in het Voortgezet onderwijs. ie kind wordt voorbereid op de universiteit,
maar sommige kinderen gaan liever naar het HBO.

HBO: Hoger Beroepsonderwijs. Het HBO duurt 4 jaar en is te vergelijken met
een universiteit. In sommige landen heet het ook een universiteit. Na het HBO
kan je bijvoorbeeld docent, fysiotherapeut of accountant worden. Je kan na het
HBO ook verder gaan op de universiteit.

De universiteit: De Universiteit duurt soms 4 en soms 5 jaar. Soms moet je na
de universiteit nog verder studeren. Bijvoorbeeld als je dokter of rechter wil
worden.

Universiteit

Praktijk
onderwijs

(6 jaar)
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