
De kwetsbaarheid van Eritrese zwangeren 
bestaat voornamelijk uit het feit dat zij in 
vergelijking met statushouders afkomstig uit 
andere landen:

 м een relatief grote afstand hebben tot de 
Nederlandse samenleving door de grote 
culturele, sociale en maatschappelijke 
kloof en taalbarrières, 

 м relatief weinig opleiding hebben genoten,
 м er vaak (50% - 75%) sprake is van ongun-

stige seksuele en reproductieve gezond-
heid als gevolg van vrouwelijke genitale 
verminking.

Inmiddels worden er zowel “live” als online 
Centering groepen aangeboden specifiek 
voor Eritrese zwangeren. U kunt uw Eritrese 
cliënten hiervoor aanmelden!

Waarom Centering specifiek voor 
Eritrese zwangeren?
Centering is een vorm van zorg die goed 
wordt ontvangen binnen de Eritrese ge-
meenschap. De Eritrese cultuur is collectivis-
tisch waarbinnen de groep centraal staat en 

Factsheet landelijke online Centering 
Pregnancy voor Eritrese zwangeren (CPE) 
De huidige verloskundige zorg sluit onvoldoende aan op de behoeften en 

kwetsbare situatie van Eritrese zwangeren. Vaak weten Eritrese zwangeren 

niet wat zij kunnen en mogen verwachten van de Nederlandse prenatale 

verloskundige zorg. Eritrese zwangeren komen relatief laat in zorg bij een 

verloskundigenpraktijk, soms pas in de 6e maand van zwangerschap.
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het is normaler om kennis over onderwerpen 
met elkaar te delen en te bespreken.  
Het integreren van Eritrese zwangeren in 
bestaande Centering groepen is echter vaak 
lastig door een onoverbrugbare kloof met 
andere zwangeren, onder andere door ver-
schillen in taal, cultuur en opleidingsniveau.
Voor Eritrese vrouwen is daarom Centering-
Pregnancy (CPE) speciaal doorontwikkeld 
en toegespitst op de specifieke culturele 
behoeften.  

 м Binnen CPE krijgen zwangeren 17 uur méér 
zorg dan in een individueel traject. Hier-
door kunnen factoren die van invloed zijn 
op de zwangerschap en de gezondheid 
van moeder en kind uitgebreider worden 
besproken. 

 м Doordat de thema’s van de bijeenkom-
sten afgestemd zijn op de specifieke 
behoeftes, het kennisniveau en de kwets-
bare situatie van de Eritrese zwangeren 
kan er ook worden ingegaan op de gebrui-
ken rondom zwangerschap en bevalling in 
Eritrea. 

 м Er wordt gebruik gemaakt van interactieve 
methodieken die rekening houden met 
laaggeletterdheid. Hierdoor beklijft opge-
dane kennis beter.

 м Door koppeling van de vereiste medische 
zorg (alleen in “live” CPE) aan voorlich-
ting, educatie en ervaringen uitwisselen 
worden ook Eritrese zwangeren bereikt 
die normaal gesproken alleen de minima-

le medische zorg krijgen, omdat zij veel 
minder vaak deelnemen aan gezondheid-
seducatie en andere cursussen. 

 м Door zwangeren actief te laten participe-
ren bij de uitvoer van medische hande-
lingen worden zij empowered beter zorg 
voor zichzelf te dragen. 

 м Eritrese mensen zijn eraan gewend dat 
informatie van bovenaf wordt opgelegd en 
niet gewend een eigen mening te vormen. 
CPE brengt voor deze groep zwangeren 
informatie over zwangerschap, bevalling 
en ouderschap te brengen op een cultuur 
sensitieve wijze. 

 м Doordat er voor de hele groep eenmalig 
geïnvesteerd hoeft te worden in een cul-
tureel vertaler krijgen de zwangeren een-
duidige informatie, waardoor er minder 
kans is op discussie en wantrouwen over 
de geboden informatie achteraf. 

Onderwerpen die binnen CPE aan 
bod komen

 м Corona maatregelen en wat dit bete-
kent voor de zwangerschap, bevalling en 
kraambed

 м Zwangerschapsklachten
 м Gezonde leefstijl
 м Seksualiteit en anticonceptie
 м Huiselijk geweld
 м Bevalling en keuze opties
 м Spoed belinstructies
 м Praktische regelzaken: kraamzorg, 

 erkenning, kraampakket, babyspullen, 
kinkhoestvaccinatie

 м Kraambed, veiligheid pasgeborene, 
 besnijdenis en verwijderen van de huig, 
JGZ

- 2 -

Centering Pregnancy Eritrese vrouwen (CPE)



Online bijeenkomsten 
In de huidige Corona tijd worden nu ook on-
line CPE  bijeenkomsten georganiseerd.  Dit 
biedt de mogelijkheid om Eritrese zwangeren 
en moeders overal in Nederland toegang te 
geven tot de juiste informatie rondom zwan-
gerschap, bevalling en kraambed en corona 
zelf. De online CPE bijeenkomsten worden 
bijzonder hoog gewaardeerd door Eritrese 
zwangeren.
De online bijeenkomsten worden momen-
teel verzorgd door Anne Bedaux en Domini-
que De Leon Sanchez (verloskundigen) en 
Amy Welde Selase (Eritrese co-begeleider/
tolk) en aangeboden via de applicatie Zoom. 
Deelneemsters moeten deze app downloa-
den op hun telefoon om te kunnen deelne-
men. In totaal worden er 5 bijeenkomsten 
aangeboden van 2 uur. Het online aanbod 
komt NIET in plaats van de gewone verlos-
kundige zorg en wordt gratis aangeboden.

Samenwerking met verloskundige
Als er door de Amy of de CPE-verloskundige 
problemen worden waargenomen wordt de 
zwangere altijd geadviseerd contact op te 
nemen met de  eigen verloskundige. Amy kan 
daarbij, tegen vergoeding, als tolk worden 
ingeschakeld
Door de taalbarrière is Amy het eerste aan-
spreekpunt in de groepsbijeenkomst en zij 
constateert ook als eerste de problematiek 
die zij vervolgens verder kan uitvragen. Ook 
als vrouwen buiten de bijeenkomst vragen 
hebben of ergens tegenaan lopen of hulp bij 
nodig hebben, kunnen ze altijd contact op-
nemen met Amy. Amy overlegt altijd met de 
CPE- verloskundige en in de meeste gevallen 
wordt door Amy aan de zwangere toestem-
ming gevraagd om contact op te mogen ne-
men met haar eigen verloskundige. De CPE 
verloskundige belt dan de verloskundige van 
de betreffende praktijk op om gezamenlijk 
tot een plan van aanpak te komen. Terugkop-
peling van de aanpak naar de zwangere loopt 
vrijwel altijd via Amy.

Hoe kunt u uw zwangere 
aanmelden voor CPE? 
1 U vraagt toestemming aan uw cliënt om 

gebeld te worden door Amy voor uitleg 
over deelname aan CPE

2 U mailt voornaam en telefoonnummer 
van zwangere naar cperitrea@gmail.com

3 De zwangere wordt gebeld door Amy en 
met haar toestemming definitief aange-
meld

4 U ontvangt een bevestigingsmail over haar 
deelname
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Overig aanbod voor Eritrese 
zwangeren 

 м CPE is mede oprichter van de Corona 
helpdesk: een gratis helpdesk voor sta-
tushouders die vaak onvoldoende Neder-
lands spreken om berichtgeving rondom 
Corona te begrijpen. De vrijwilligers spre-
ken Tigrinya en Arabisch en zijn te berei-
ken op 085-5808800. 

 м CPE ontwikkelt informatieve filmpje in 
eigen taal over Corona, spoedbelinstruc-
ties en praktische regelzaken. Deze zullen 
gratis ter beschikking worden gesteld om 
aanvullend te gebruiken in de zorgverle-
ning aan Eritrese zwangeren.

 м De stichting Dear Mama koppelt een 
vrijwilliger aan Eritrese zwangeren voor 
ondersteuning. 
www.stichtingdearmama.nl

Meer informatie over Centering 
voor Eritrese zwangeren
www.youtube.com/watch?v=qvOnuNsc51I

www.nrc.nl/nieuws/2019/04/18/dit-gun-ik-
mijn-landgenoten-ook-a3957252

www.vng.nl/artikelen/interview-met-verlos-
kundige-over-nieuwe-aanpak-voor-zwange-
re-eritrese-vrouwen-in-amsterdam

Dit project is ontwikkeld door TNO in samen-
werking met Stichting Centering Nederland 
en gefinancierd met subsidie van ZonMW. 
Wilt u iemand opgeven of meer informatie? 
Stuur dan een e-mail naar  CPEritrea@gmail.
com
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