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thema 07 / mijn LiChaam 

Bezoek aan het 
gezondheidscentrum

DOeLSteLLinGen

We bezoeken een gezondheidscentrum bij wijze van interactieve kennisma-
king. Anderstalige en Nederlandstalige deelnemers stellen vragen, en verne-
men wat een gezondheidscentrum is en hoe er gewerkt wordt.

materiaaL

Een gezondheidscentrum in de buurt. −
Eventueel vervoer. −
Inspiratievragen ter voorbereiding van het bezoek. − *

[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

VOOrbereiDinG

Maak duidelijke afspraken met het gezondheidscentrum: −
Wie geeft uitleg en op welke manier: Powerpoint? interactief? enz. ›
Hanteer eenvoudige taal! ›
Wanneer word je precies verwacht? Hoeveel tijd krijg je? Enz. ›

Print voldoende bladen met inspiratievragen over ziekte, dokters en dok- −
tersbezoek.

methODe

Vóór het vertrek 
(eventueel de bijeenkomst een week vóór het bezoek)

In de grote groep: −
Leid het bezoek aan het centrum in. ›
Schets het verloop ervan. ›

In kleine groepjes −
Vraag de deelnemers als opwarmer van gedachten te wisselen over de  ›
inspiratievragen rond gezondheid, dokters, medicijnen, enz.
Vraag aan elk groepje om enkele nieuwe vragen te formuleren die ze  ›
tijdens het bezoek kunnen stellen.

Het bezoek aan het gezondheidscentrum

We wandelen samen naar het gezondheidscentrum. −
We krijgen een korte inleiding en rondleiding door de verantwoordelijke  −
van het centrum.
De verantwoordelijke geeft uitleg aan de hand van een Powerpointpre-
sentatie.
De deelnemers stellen hun vragen.  −

http://www.babbelonie.be/methoden
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OPmerkinGen

Het is handig om de Powerpoint op voorhand al te zien, zodat je de voor- −
bereiding daarop kan richten.
Als het gezondheidscentrum te ver is om de voorbereiding en het bezoek  −
op één dag te doen dan kan je dit thema opsplitsen in twee sessies of mis-
schien is er wel een vergaderruimte in het gezondheidscentrum waarvan 
je even gebruik mag maken.
We stellen vast dat de deelnemers heel spontaan hun voorbereide vragen  −
stellen, én dat de inleiding, rondleiding en Powerpointpresentatie haast 
automatisch aanleiding geven tot bijkomende vragen.
Bevraag achteraf, bijvoorbeeld bij de eindevaluatie van het werkjaar, of  −
iemand na de kennismaking via Babbelonië de weg gevonden heeft naar 
het gezondheidscentrum.
Variaties: Je kan ook andere centra bezoeken, zoals een tandartsenpraktijk,  −
een revalidatiecentrum, CAW, enz.




