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versterken sociaal-emotionele weerbaarheid in het primair onderwijs

m a r i e k e s t o p e l – De afdeling Acquisitie van Pharos houdt zich bezig
met het binnenhalen van projecten en het ondersteunen van medewerkers

Pharos heeft in de nota ‘Gezond op school’ over integrale gezondheidsbevordering in het primair onderwijs aangegeven dat de verbondenheid van leerlingen
met de school van groot belang is en dat het noodzakelijk is om kinderen op school al op zeer jonge leeftijd
methoden sociale vaardigheden aan te bieden en hun
zelfvertrouwen te vergroten. Dat blijkt een goede basis
om ook in de jaren erna de gezondheid van kinderen te
blijven bevorderen. In een doorlopende leerlijn aandacht geven aan sociaal-emotionele weerbaarheid en
gezondheid dient een vanzelfsprekend onderdeel te
zijn van de pedagogische opdracht van de school.
Naar aanleiding van deze nota zijn Pharos en het
Trimbos-instituut nationale en internationale methoden aan het verkennen in het primair onderwijs in opdracht van het ministerie van vws.

bij het zelfstandig acquireren. Meestal is het zo dat informatie over een
project pas naar buiten komt wanneer het is afgerond. Wij vinden het belangrijk dat er ook tijdens de loop van een project interactie kan plaatsvin-
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den met belangstellenden. Daarom laten we in deze rubriek enkele projecten de revue passeren die recentelijk zijn binnengehaald.

Uit onderzoek onder zwangeren blijkt dat zij over het
algemeen heel tevreden zijn over de geboden informatie over zwangerschaps- en neonatale screeningen. Opvallend is dat zwangeren met een lage sociaaleconomische status, waaronder een relatief hoog percentage
laaggeletterden, de informatie graag tot op detailniveau
van de verloskundige willen horen. Daarom heeft Pharos van het rivm de opdracht gekregen om vanuit de
screeningsprogramma’s voorlichtingsmateriaal voor
laaggeletterden te ontwikkelen. Een tweetal producten,
namelijk over de gehoorscreening en de hielprik, zijn
in 2013 al afgerond. Momenteel ontwikkelen en testen
we bij de doelgroep voorlichtingsmateriaal over bloedonderzoek, rhesus D, rhesus c, hepatitis B en hiv/syfilis.

Van de 400.000 bloeddonoren in Nederland zijn 1600
(0,4%) donoren afkomstig uit de vijf grootste migrantengroepen. Dit terwijl er evenveel migranten als nietmigranten bloed ontvangen. Deze ondervertegenwoordiging is ongewenst omdat op termijn onder meer door
de vergrijzing een absoluut tekort aan donoren wordt
verwacht. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende
bloed beschikbaar is van de verschillende subpopulaties gelet op de verschillende ziektepatronen en bloedgroeptyperingen. Pharos onderzoekt samen met Sanquin de beleving, motivatie en barrières ten aanzien
van bloeddonatie van migranten met een Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse/Arubaanse of Turkse achtergrond aan de hand van diepte-interviews, focusgroepbijeenkomsten en een enquête. Op basis van deze
gegevens ontwikkelen we een op maat gemaakte campagne om (bloed)donoren te werven onder migranten.
We zullen daarnaast de eerste ervaringen van nieuwe
(bloed)donoren met een migrantenachtergrond monitoren. Met deze gegevens zal daar waar nodig de werkwijze aangepast worden om uitval te minimaliseren.
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