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Voorwoord  
Deze bachelor opdracht hebben wij geschreven voor de studie Gezondheidswetenschappen aan de 

Universiteit van Twente. Wij hebben er voor gekozen om onze bachelor af te ronden in het buitenland, 

omdat we dit als een enorme uitdaging en kans zagen om ons zelf te ontwikkelen. De keuze viel op 

Zuid-Afrika en hier hebben wij een knelpunten analyse gedaan naar een gezondheidskliniek bij de 

Sapphire Road Primary School. 

 

Als eerste willen wij de organisaties Vrijwillig wereldwijd en Ready 4 life bedanken. Deze 

organisaties hebben er samen voor gezorgd dat wij ons onderzoek in Zuid-Afrika konden doen. Jacco 

Wolters, onze begeleider in Zuid-Afrika, heeft als directeur van Ready 4 life ons vooraf en tijdens het 

onderzoek zo goed mogelijk proberen te helpen en informeren over het project. 

 

Hiernaast willen wij de twee caregivers Phumla Cele en Shamielah Salie bedanken. Zij hebben ons erg 

gastvrij ontvangen in de gezondheidskliniek. Beiden stonden zij altijd klaar om ons te helpen en onze 

vragen te beantwoorden. We hebben tijdens dit onderzoek met veel plezier met ze samengewerkt. 

 

Ten slotte willen wij in het bijzonder onze begeleidsters mevrouw van Manen en mevrouw Wagenaar-

Bos vanuit de Universiteit Twente bedanken. Wij hebben veel contact met hen over Skype gehad om 

een zo goed mogelijk resultaat af te leveren en konden altijd bij hen terecht voor onze vragen. 

 

Angela van Akker en Deirdre van den Nieuwenhuizen 

 

Port Elizabeth,2015 
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Samenvatting 
 

Achtergrond: In 2006 stierven er in Zuid-Afrika meer dan 78.000 kinderen voor hun achttiende 

levensjaar. De belangrijkste doodsoorzaken hierbij waren: verwondingen, TBC, luchtwegeninfectie, 

diarree en HIV/Aids. De National Health Policy is gestart met gezondheidsprogramma’s op scholen in 

Zuid-Afrika met als doel om bij te dragen aan de verbetering van de algemene gezondheid van 

schoolgaande kinderen. Hierbij gaat het om het verbeteren van de omstandigheden in scholen, die de 

gezondheid belemmeren en het verbeteren van de gezondheidsprogramma’s in het onderwijs. Om de 

gezondheidsprogramma’s uit te voeren op scholen zijn health promoting schools bedacht. Een health 

promoting school is een school waar alle mensen uit de schoolcommunity samenwerken om 

gezondheid te promoten bij leraren, leerlingen, schoolpersoneel, ouders en de rest van de community. 

The Sapphire Road Primary School in Port Elizabeth is zo’n health promoting school en maakt hierbij 

gebruik van een schoolkliniek.  

 

Doel: Vanuit Ready 4 Life en de directeur van de Sapphire Road Primary School kwam de vraag om 

te onderzoeken welke problemen de schoolkliniek ondervindt bij de vroege signalering van ziektes 

van kinderen op deze school. Door middel van een knelpuntenanalyse binnen de aandachtspunten: 

voorlichtingen, screenen, diagnosticeren en doorverwijzen en de sociale relatie ouder-kind vindt het 

onderzoek plaats om inzicht te geven in de knelpunten van de aandachtsgebieden. Naar aanleiding van 

een gesprek met Jacco Wolters en Bruce Damons, de directeur van de Sapphire Road Primary School, 

over de schoolkliniek is er de volgende onderzoeksvraag ontstaan: wat zijn de knelpunten bij vroege 

signalering van ziektes bij kinderen tussen de vijf en vijftien jaar op de Sapphire Road Primary School 

volgens verschillende stakeholders?  

 

Methode: Er is een explorerend kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten van de Sapphire 

Road Primary schoolkliniek. De Sapphire Road Primary School is het onderzoeksobject en hierbij is er 

gefocust op de onderdelen binnen de school en de data die van invloed zijn op de bijbehorende 

schoolkliniek. Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van observatie- en interviewtechnieken. De 

twee caregivers Phumala Cele en Shamielah Salie zijn vijf werkdagen geobserveerd en zo is er 

gekeken tegen welke problemen zij in de dagelijkse praktijk aanlopen. Omdat niet alle knelpunten uit 

het gedrag van de caregivers naar voren zou kunnen komen, is er voor gekozen om daarnaast 

interviews te houden met twee leraren en de psycholoog van de school. Naast het observeren van het 

personeel, de resultatenverwerking en de aandachtsgebieden zijn de locatie en de materialen 

geïnventariseerd op mogelijke knelpunten. Vervolgens is de gewenste situatie geschetst vanuit 

literatuuronderzoek en is deze vergeleken met de daadwerkelijke situatie om zodoende knelpunten te 

analyseren. 
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Resultaten: Uit de observaties en interviews is gebleken dat er verschillende knelpunten zijn in en 

rondom de gezondheidskliniek van de Sapphire Road Primary School. De belangrijkste knelpunten ten 

aanzien van de locatie zijn de afwezigheid van materialen en de onnauwkeurigheid van de materialen. 

Zo zijn er niet altijd middelen in de kliniek aanwezig om kleine kwalen te behandelen en is er weinig 

diversiteit aan medicatie in de kliniek. Hiernaast werken de thermometer en weegschaal van de kliniek 

onnauwkeurig wat bijdraagt aan verkeerde conclusies. Ten aanzien van het werk van de caregivers: de 

werkcultuur, onregelmatig handelen, onvolledig handelen, en onvoldoende adequaat contact met 

andere partijen.  Ook is uit de observaties gebleken dat de caregivers zich niet altijd aan de werktijden 

houden en hun werkhouding niet optimaal is. Er is er geen officiële verpleegkundige aan het werk in 

de schoolkliniek en de caregivers weten hierdoor vaak niet hoe te handelen. Gebleken is dat de 

caregivers weinig contact met verschillende stakeholders hebben. Ten aanzien van onvoldoende 

mogelijkheid tot inzet van mensen in de omgeving: er is weinig ondersteuning van de ouders. Zo 

volgen de ouders de doorverwijzing van de schoolkliniek naar andere hulpverleners vaak niet op 

vanwege hun karige leefomstandigheden en het ontbreken van wil van de ouders om zich voor hun 

kind in te zetten. Ten aanzien van het volgen van procedures zijn de knelpunten geen goede 

resultaatverwerking bij de screening en geen eigen dossier. 

 

Conclusie: Uit het onderzoek is gebleken dat er diverse knelpunten zijn in en rondom de 

gezondheidskliniek van de Sapphire Road Primary School waardoor de vroege signalering van ziektes 

bij kinderen tussen de vijf en vijftien jaar op deze school niet optimaal is. Deze knelpunten worden 

onderverdeeld in vier categorieën namelijk, beperkte beschikbare goede materialen, werkhouding, 

onvolledig volgen van procedures en onvoldoende (mogelijkheid tot) inzet van mensen in de 

omgeving. Door middel van dit onderzoek krijgt de directeur van de Sapphire Road Primary School 

een duidelijk beeld van de aanwezige knelpunten en kan hij deze in de toekomst verbeteren.  
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Summary 

Background: In 2006 more than 78.000 children in South Africa died before the age of eighteen 

years. The most important causes of these deaths were injuries, tuberculosis, respiratory infections, 

diarrhoea and HIV/Aids. The National health policy started health programs at schools in South Africa 

with the aim to improve the overall health of school children. This involves the  improvement of 

school conditions, which impede the health, and improve health education at school. To implement 

health programs in schools the National health policy introduced health promoting schools. A health 

promoting school is a school where all people of the school community work together to promote 

health among teachers, students, school staff, parents and other people involved in the community. 

The Sapphire road Primary School in Port Elizabeth is such a health promoting school and they make 

use of a school health clinic.  

Goal: The organisation Ready 4 life and the principal of the Sapphire road Primary School asked for a 

research concerning the problems of this school’s health clinic that effects the early detection of 

diseases with children in this school. Through a bottleneck analysis it will be clear what the problems 

are within the areas: health education,  screening, diagnosis and referrals, and the social relationship 

between parents and children. This is the basis for our research.  As a result of a discussion with Jacoo 

Woltersand Bruce Damons, principal of the Sapphire Road Primary school, about the school’s health 

clinic, the following research question arose:  what are the bottlenecks of early detection of diseases in 

children between five and fifteen years old on the Sapphire road Primary School according to various 

stakeholders? 

Method: The research that is carried out, was an exploratory qualitative study on the bottlenecks of 

the Sapphire road Primary School clinic. The Sapphire Road Primary School is taken as a research 

object and characteristics of the school and the school’s health clinic are collected. The two caregivers 

Phumla Cele and Shamielah Sage are observed for five days to find out what problems they 

experience during their daily practice. Besides the staff and the work they do, the health clinic itself is 

observed too. Additional interviews are held with teachers and the school psychologist. Finally an 

ideal situation is sketched to compare with the actual situation.  

Results: As a result from the observations and interviews several bottlenecks are found in and around 

the health clinic of the Sapphire Road Primary School. In the clinic not always the right resources are 

present to treat small disorders and there is not a lot of diversity in medication available. The 

thermometer and the scales are inaccurate which makes the measurements improper. The observations 

also show that the carers do not always keep their working hours and their attitude at work is also not 

optimal. There is not an educated nurse at the school clinic, and the carers often don’t know how to 

handle right. The carers do not have not a lot of contact with the different stakeholders.  Parents do not 
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follow up referral to referred health institutions because the poor living conditions and unconcernedly 

of the parents. 

Conclusion: In this study several bottlenecks are found in the health clinic of the Sapphire Road 

Primary School. Because of these bottlenecks, there is no optimal early detection of diseases in 

children between five and fifteen years at this school. This bottlenecks can be divided into four 

categories: limited good materials, work effort, incomplete following inadequate protocols and 

inadequate (possibility of) commitment of people in the area. Through this research, the director of the 

Sapphire Road Primary School, will have a clear representation of the occupant bottlenecks that can be 

improved in the future. 
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrondinformatie 

Zuid-Afrika heeft een gezondheidsprofiel met veel armoede gerelateerde ziekten als infectieziekten, 

moedersterfte en ondervoeding. In Zuid-Afrika zorgt HIV/Aids voor de meeste last die ontstaan door 

de ziekte, gevolgd door verwondingen die vaak zorgen voor invaliditeit of vroegtijdige sterfte. 

(Coovadia, Jewkes, Barron, Sanders, & McIntyre, 2009) Hoewel Zuid-Afrika als een middeninkomen 

land wordt beschouwd, heeft het de gezondheidssituatie die slechter is dan die in vele lage inkomens 

landen. Sinds 1994 is er in de gezondheidssector van Zuid-Afrika sprake van een slechte verdeling van 

personeel en slechte vaardigheden van veel personeel in de gezondheidszorg. Dit heeft ervoor gezorgd 

dat er weinig belangrijke programma’s plaats hebben gevonden over onder andere HIV, tuberculose en 

de gezondheid van kinderen. Ondanks dat 60% van het budget voor gezondheidszorg wordt besteed 

aan menselijke hulpbronnen, is er toch nog steeds sprake van een slechte personeelsbezetting in de 

gezondheidssector in Zuid-Afrika (Coovadia, Jewkes, Barron, Sanders, & McIntyre, 2009). 

 

Toch is er te zien dat Zuid-Afrika verschillende belangrijke progressies gemaakt heeft op het gebied 

van gezondheidszorg. Zo heeft het land rondom de volksgezondheid inmiddels een verbeterde 

wetgeving en een beter beleid ontwikkeld. Ook is er een uniform stelsel van gezondheidszorg 

ingesteld en is er verhoogde infrastructuur op het gebied van zorg bij het basisonderwijs. Hierbij is het 

afgeschaft dat moeder en kind een vergoeding moeten betalen voor de zorg die zij ontvangen en is er 

zo een systeem van sociale ondersteuning en subsidiëring geïntroduceerd. Door middel van het nieuwe 

beleid is er begonnen aan een nieuwe manier voor gezondheidszorg binnen het basisonderwijs. Hierbij 

wordt de zorg versterkt door wijk gezondheidssystemen, die een grote nadruk leggen op de levering 

van gemeenschap gecentreerde services en een focus leggen op de sociale determinanten van 

gezondheid (Schaay, Sanders, & Kruger, 2011). 

 

In 2006 stierven er in Zuid-Afrika meer dan 78.566 kinderen voor hun achttiende levensjaar en de 

belangrijkste doodsoorzaken hierbij waren verwondingen, TBC, luchtwegeninfectie, diarree en 

HIV/Aids. Risicofactoren bij de kinderziektes zijn vooral sociale determinanten zoals armoede, slecht 

onderwijs of geen onderwijs bij moeders, zwaar fysiek en slecht betaald werk bij moeder en 

ongelijkheid in rassen. (Sanders, Ngashi, & Bradshaw, 2010)   Naast het aanpakken van de gevolgen 

van de apartheid en de onderontwikkeling van het land, wordt Zuid-Afrika ook geconfronteerd met 

vier gelijktijdige epidemieën die nu plaats vinden. Eén de armoede gerelateerde ziekten, zoals 

besmettelijke kinderziekten en ondervoeding, HIV/Aids epidemie, geweld en verwondingen en als 

laatste niet-overdraagbare ziekten die er voor zorgen dat kinderen voortijdig sterven en of invaliden 

worden. Als gevolg van deze epidemieën hebben veel kinderen last van gezondheidsproblemen. Dit 
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was de aanleiding voor de National Heath Policy om met gezondheidsprogramma’s op scholen te 

starten (Motsoaledi & Motshekga, 2010). 

 

De National Health Policy is gestart met gezondheidsprogramma’s op scholen in Zuid-Afrika met als 

doel om bij te dragen aan de verbetering van de algemene gezondheid van schoolgaande kinderen. 

Hierbij gaat het ook om het verbeteren van de omstandigheden in scholen, die de gezondheid 

belemmeren en het verbeteren van onderwijs. Deze programma’s moeten gericht zijn op verbeteren 

van  de fysieke, mentale en sociale welzijn van kinderen en om zo het leerproces te maximaliseren. 

Hierbij worden een gezondheid gerelateerd schoolbeleid, een gezonde fysieke leeromgeving (met 

nadruk op veilig water en sanitaire voorzieningen), gezondheidsvoorlichtingen en diensten voor 

gezondheid en voeding als vier basiscomponenten voor de gezondheidsprogramma’s op scholen 

genomen (Motsoaledi & Motshekga, 2010). 

 

Om de gezondheidsprogramma’s uit te voeren op scholen, zijn de health promoting schools opgericht. 

Een health promoting school is een school waar alle mensen uit de schoolcommunity samenwerken 

om gezondheid te promoten bij leraren, leerlingen, schoolpersoneel, ouders en de rest van de 

community. (Western cape government, 2014) Uit onderzoek naar evaluaties, die bij verschillende 

health promoting schools wereldwijd zijn gedaan, blijkt dat er nog geen evaluaties beschikbaar zijn 

over health promoting schools in Zuid-Afrika. Hierdoor zijn er nog geen gegevens beschikbaar over 

positieve en negatieve kanten van de health promoting schools in Zuid-Afrika. (Nukoma & Flisher, 

2004) 

1.2 De Sapphire Road Primary School 

In Port Elizabeth is in de wijk ‘Booysen park’ de Sapphire Road Primary School te vinden. De 

Sapphire Road Primary School is een health promoting school.  Het is een basisschool met 1272 

kinderen tussen de vijf en vijftien jaar oud. In de wijk Booysen park is 90% van de mensen werkeloos 

en er wonen vooral zwarte en gekleurde mensen. In deze wijk wonen veel alleenstaande moeders 

(Damons, 2015). Uit onderzoek is gebleken dat de meeste scheidingen bij de zwarte afrikanen 

voorkomen. Van de 20980 huwelijken die in 2011 plaats vonden, ging 35,8% van de zwarte afrikanen 

weer scheiden. Van deze 35,8% zwarte afrikanen die gingen scheiden had 57,1% kinderen. 

Scheidingen komt het meest voor bij mensen die niet economisch actief zijn (Lehohla, 2012) De 

ouders en kinderen in Port Elizabeth kampen met verschillende sociale problemen, zoals verslavingen. 

Uit onderzoek blijkt dat bij patiënten in Port Elizabeth die zijn opgenomen met verslavingsproblemen 

vaak verslaafd waren aan alcohol, dagga (cannabis), crack of heroïne. De meeste verslaafde mensen 

aan alcohol en dagga zijn gekleurde mensen. In Port Elizabeth gebruikten 23% van de 74 patiënten die 

opgenomen waren met verslavingsproblemen onder de twintig jaar, alcohol en dagga. (Plüddemann, et 

al., 2010)  Ook is er in de wijk Booysen park veel armoede te zien, hierdoor komen veel inwoners in 



3 
 

contact met de criminele wereld. In 2011 hebben 42.529 mensen onder de 25 jaar ingebroken in een 

huis en 10.703 mensen onder de 25 jaar een huis overvallen. De meeste inbraken en overvallen in 

huizen worden gepleegd door zwarte afrikanen. (Lehola, 2011) 

 

In 2007 is bij de Sapphire Road Primary School een gezondheidskliniek geopend. Zoals in de 

richtlijnen van de National Heath Policy is beschreven, houdt de school zich bezig met 

gezondheidsprogramma’s. In eerste instantie was de kliniek gebouwd met als doel de community met 

gezondheidsproblemen te helpen. De kliniek begon met tien vrijwillige ouders en een 

toezichthoudende arts, die vrijwillig eens per week langs kwam. Ook was er altijd een gekwalificeerde 

verpleegkundige in de kliniek aanwezig. De school lanceerde een aantal campagnes zoals bijvoorbeeld 

een mazelen immunisatie campagne, een TBC test voor de community en een gezondheidscheck voor 

alle leraren en scholieren van de school. Op de school zitten veel leerlingen met HIV/Aids waarvan de 

ouders het ook hebben. Er is veel onwetendheid omtrent deze ziekte en de school vond het daarom ook 

van belang deze onwetendheid te verslaan door constant lopende voorlichtingen te geven. De kliniek 

van de school zou toezicht houden op de gezondheid van de geïnfecteerde families met HIV/aids. Ook 

zijn er leraren gekozen, die in de zogenaamde HEC (Health Education Commitee) zitten. Dit houdt in 

dat deze leraren direct contact met de kliniek hebben en op de hoogte zijn van de voorlichtingen, die 

het personeel uit de kliniek in de klassen geeft. (Damons, 2015) 

 

In de kliniek van de Sapphire Road Primary School werkt op dit moment geen gediplomeerde 

verpleegkundige meer, maar werken er alleen nog vrijwilligers. Ook is er geen toezichthoudende arts 

meer die eens per week langs komt. De reden van deze verandering is een tekort aan geld bij de school 

om de arts en verpleegkundige te kunnen betalen. De zogenaamde ‘caregivers’ die hier als 

vrijwilligers werken, houden zich in de dagelijkse praktijk bezig met preventie door middel van 

voorlichtingen, screening van kinderen en het doorverwijzen van kinderen naar de algemene 

gezondheidskliniek, de tandarts of het ziekenhuis. Het doel van de kliniek is in de jaren aangepast, 

omdat er niet voldoende geld aanwezig was. (Damons, 2015) 

1.3 Hoofdvraag en aandachtsgebieden 

Via de vrijwilligersorganisatie Ready 4 life, die nauw contact heeft met de Sapphire Road Primary 

School, werd er vernomen dat er veel problemen liggen bij de dagelijkse praktijk van de schoolkliniek 

van deze school. De problemen die volgens Jacco Wolters, de directeur van Ready 4 life, optreden zijn 

slechte data verzameling waardoor er niet bekend is of de kliniek effectief werkt, incomplete 

screeningslijsten en beperkte voorlichtingen. Ook geeft Jacco Wolters aan dat er vorig jaar vier 

verpleegkunde studenten zijn geweest die hebben geholpen bij het opzetten van screening en preventie 

voorlichtingen op de school. Dit hebben zij samen met de caregivers van de schoolkliniek gedaan en 

de vraag is of deze nog worden uitgevoerd en op de juiste manier worden uitgevoerd. Uit het verslag 
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van de verpleegkunde studenten en een gesprek met Jacco Wolters blijkt dat de kliniek zich op dit 

moment vooral bezig houdt in de dagelijkse praktijk met voorlichtingen geven, screenings uitvoeren 

en het diagnosticeren en doorverwijzen van kinderen naar andere gezondheidsinstellingen.  

 

Hiernaast is er door Bruce Damson, de directeur van de school, aangegeven dat de sociale relatie 

ouder kind veel knelpunten geeft bij de dagelijkse praktijk van de kliniek. De directeur geeft als 

probleem aan dat ouders niet altijd tijd hebben en of de moeite nemen om met het kind, wanneer het 

wordt doorverwezen, naar de gezondheidskliniek te gaan. Ook uit de literatuur blijkt dat de relatie 

ouder en kind anders is in Zuid-Afrika. In een onderzoek bij 722 psychologie studenten aan de 

University of the North, in Zuid-Afrika is er gekeken naar de ouderlijke fysieke beschikbaarheid 

tijdens de kindertijd en jeugd. Hier is ook gekeken naar seksueel, emotioneel en fysiek misbruik. 

Hieruit blijkt dat 13% van de studenten niet bij hun biologische moeder heeft gewoond tot ze 

tenminste 16 jaar oud waren en 34,3% niet bij hun biologische vader. Van de 722 studenten was 

25,6% seksueel misbruikt, 26,9% is fysiek mishandeld en 15,2% psychisch misbruikt. Seksueel 

misbruik kwam alleen bij studenten voor die niet tot hun 16de bij hun biologische moeder hebben 

gewoond en of een stiefvader of adoptie vader hadden tot minimaal hun 16de. Emotioneel misbruik 

kwam alleen bij studenten voor met een stiefvader of adoptievader. (Madu, 2003)  

 

Vanuit Ready 4 Life en Bruce Damson, de directeur van de Sapphire Road Primary School, kwam de 

vraag om te onderzoeken welke problemen de schoolkliniek ondervindt bij de vroege signalering van 

ziektes van kinderen op deze school, zodat deze opgelost kunnen worden en de schoolkliniek in de 

toekomst beter kan functioneren.  Uitgaande van de bovenstaande informatie is de volgende 

onderzoeksvraag ontstaan: 

 

Wat zijn de knelpunten bij vroege signalering van ziektes bij kinderen tussen de vijf en vijftien jaar op 

de Sapphire Road Primary School volgens de verschillende stakeholders?  

De aandachtsgebieden: 

 Voorlichting 

 Screening 

 Diagnosticeren en doorverwijzen 

 Sociale relatie ouder-kind  

 

 

 

 



5 
 

2. Methoden van het onderzoek 

Design  

Het onderzoek dat uitgevoerd zal worden, is een explorerend kwalitatief onderzoek naar de knelpunten 

van de Sapphire Road Primary schoolkliniek. Er is sprake van een explorerend onderzoek, omdat bij 

dit onderzoek de nadruk ligt op het inzichtelijk maken van de knelpunten die ervoor zorgen dat er geen  

optimale vroege signalering van ziektes bij de kinderen van de Sapphire Road Primary School 

plaatsvindt. Dit zal gedaan worden door middel van twee kwalitatieve methodes. Om de 

onderzoeksvraag te beantwoorden, wordt er naar de knelpunten van de kliniek bij de Sapphire Road 

Primary School gekeken. Hiervoor vinden er gedurende vijf werkdagen observaties plaats in de 

gezondheidskliniek van deze school. Zo wordt er een goed beeld verkregen van het werk dat op dit 

moment wordt gedaan in de kliniek en het gedrag dat hierbij wordt vertoond. Omdat niet alle 

knelpunten uit het gedrag van de caregivers naar voren zou kunnen komen, is er voor gekozen om 

daarnaast interviews te houden met twee leraren en de psycholoog van de school.  Zo wordt 

inzichtelijk waar volgens hen de verschillende knelpunten liggen.  

 

Onderzoeksobject 

In dit onderzoek is de Sapphire Road Primary School het onderzoeksobject. Door een aantal 

onderdelen van de school te bestuderen, worden kenmerken van de Sapphire Road Primary School en 

bijbehorende kliniek verzameld. Als eerste zullen de twee ‘caregivers’, Phumala Cele en Shamielah 

Salie, die op dit moment werkzaam zijn in de kliniek, vijf werkdagen worden geobserveerd. Zo wordt 

er  gekeken tegen welke problemen zij in de dagelijkse praktijk aanlopen. Naast observatie van het 

personeel, de resultatenverwerking en de aandachtsgebieden worden de locatie en middelen van de 

kliniek geïnventariseerd. Vervolgens zullen door middel van interviews de leraren en psycholoog als 

onderzoeksobject worden genomen.  

 

Data verzameling  

Er wordt tijdens dit onderzoek eerst geobserveerd om objectieve informatie te krijgen over het gedrag 

van de caregivers in de dagelijkse praktijk. Op deze wijze is het kijken met een brede en open blik 

naar de caregivers en kliniek gewaarborgd. Ook zorgt het voor valide informatie, omdat observaties 

sociaal wenselijke antwoorden voorkomen, die tijdens een interview zouden kunnen worden gegeven. 

Er wordt gebruik gemaakt van een beschrijvende observatie zodat alles wat opvalt, genoteerd kan 

worden. Dit geeft een compleet beeld van de situatie dat zich op dit moment afspeelt in de kliniek. In 

de observatie checklist, zie bijlage 1, wordt er naast observatie van het personeel, de 

resultatenverwerking en de aandachtsgebieden ook geïnventariseerd naar de locatie en de materialen 

van de kliniek. Hiervoor is gekozen, omdat deze onderwerpen invloed kunnen hebben op het werk dat 

de carergivers doen bij de aandachtsgebieden. Door alleen naar de aandachtsgebieden te kijken, 
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zouden er knelpunten gemist kunnen worden die van invloed kunnen zijn op de onderzoeksvraag. 

Vervolgens worden deze observaties naast elkaar gelegd en wordt er gekeken of  hier een patroon in te 

vinden is.  

 

Wanneer de observaties zijn uitgevoerd, wordt er als tweede methode geïnterviewd. De sociale relatie 

ouder kind is door de Bruce Damson van te voren aangegeven als knelpunt bij de kliniek. Omdat dit 

knelpunt niet volledig beschreven kan worden aan de hand van observaties, wordt dit aandachtspunt 

verder beschreven aan de hand van interviews. Aangezien het wegens de cultuurverschillen en de tijd 

en bereidheid van ouders tot een interview niet mogelijk is om ouders te interviewen over dit 

aandachtsgebied wordt als eerste de schoolpsycholoog geïnterviewd. De schoolpsycholoog heeft veel 

te maken met kinderen, waarbij er thuis veel problemen zijn en hij kan daardoor meer vertellen over 

de relatie ouder en kind in Zuid-Afrika. Tijdens dit interview zal er gevraagd worden naar problemen 

van de kinderen op de school, sociale economische problemen bij ouders, de buurt waarin de school 

ligt en wat dit voor een invloed heeft op de sociale relatie ouder en kind. Deze onderwerpen zijn 

voorafgaand aan het interview gedefinieerd met behulp van informatie gegeven door de directeur van 

de school.  

 

Om meer informatie te verkrijgen over hoe de leraren over de gezondheidskliniek op school denken en 

hoe zij de sociale relatie ouder kind van hun leerlingen zien, worden er ook twee docenten 

geïnterviewd. Tijdens deze interviews wordt er naar de aandachtspunten preventie en doorverwijzen 

gevraagd, omdat de leraren  hier volgens de observaties een rol bij spelen. Er zal tijdens de interviews 

gevraagd worden naar de veelvoorkomende klachten van de kinderen in de klas, maar ook naar de 

preventievoorlichtingen, die door de carergivers worden gegeven in de klas. Zo wordt er een beeld 

geschetst wanneer leraren kinderen doorsturen naar de klas en hoe zij denken over het werk dat wordt 

gedaan door de carergivers in de kliniek. Hiernaast wordt er ook  naar de sociale relatie ouder kind 

gevraagd, omdat de leraren door hun beroep ook betrokken zijn bij de thuissituatie van de kinderen in 

hun klas. Hierdoor kunnen de leraren nuttige informatie hebben over de relatie oud kind en wordt er zo 

meer informatie over dit aandachtsgebied verkregen.  

 

Analyse 

Om analyse van de knelpunten mogelijk te maken, worden de observaties en interviews gecodeerd. 

Tijdens de eerste fase, namelijk het open coderen, wordt de informatie uit de observaties en interviews 

gescand op relevante informatie voor de onderzoeksvraag. Elk fragment dat relevant is voor de 

onderzoeksvraag wordt hierbij gelabeld. Vervolgens worden de labels, die zijn ontstaan bij het open 

coderen, bij het axiaal coderen gegroepeerd tot categorieën die dezelfde kenmerken vertonen. Hierna  

worden er door middel van selectieve codering frequenties aangegeven en wordt er verdere structuur 

aangebracht in de afzonderlijke hoofd- en subcodes die zijn ontstaan tijdens het open en axiaal 
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coderen. Deze hiërarchische  structuur wordt aangegeven door middel van een tabel in de vorm van 

een boomstructuur.  

 

Om te kijken wat knelpunten zijn, wordt er hieronder een gewenste situatie vanuit de literatuur 

geschetst. Deze situatie wordt naast de daadwerkelijke situatie uit de observaties en interviews gelegd. 

Zo wordt er gekeken wat afwijkt van de gewenste situatie en wat het daardoor een knelpunten maakt. 

Daarnaast worden andere knelpunten direct uit de observaties en interviews gehaald. Dit zijn 

knelpunten die voor het onderzoek al zijn aangegeven door de directeur of knelpunten die door ons of 

de stakeholders als direct knelpunt worden gezien. Hieruit wordt vervolgens een tabel gemaakt, die de 

knelpunten in de structuur van een boomdiagram weergeeft. In de tabel worden de frequenties, hoe 

vaak iets voorkomt tijdens de vijf observatie dagen, genoteerd. Met behulp van literatuuronderzoek 

wordt achtergrondinformatie opgezocht dat een ondersteuning biedt bij de gevonden 

aandachtsgebieden en het ideaalbeeld dat hierbij wordt gezien. Ook wordt aan de hand van de 

statistieken van de kliniek, gekeken of de kliniek van belang is wanneer er wordt gekeken naar het 

aantal kinderen dat per maand de kliniek bezoekt.  

2.1 Gewenste situatie 

In de gewenste situatie wordt beschreven waar de gezondheidskliniek zich bij het screenen en 

voorlichting op zou moeten richten. Ook wordt er een ideaal beeld geschetst hoe het contact tussen de 

verschillende stakeholders zou moeten zijn. Daarnaast wordt er nog gekeken welke middelen er nodig 

zijn in de kliniek, hoe de resultaatverwerking zou moeten zijn en waar de locatie van de kliniek aan 

moet voldoen. Deze onderwerpen zijn aan de hand van de observatie checklist, zie bijlage 1, gekozen.  

2.1.1 Screenen en voorlichting 

De National School Heath Policy heeft richtlijnen bepaald voor scholen in Zuid-Afrika. In deze 

richtlijnen staat onder andere dat basisschool leerlingen in Zuid-Afrika jaarlijks gescreend moeten 

worden en waarover in de klassen voorlichtingen gegeven moet worden door verpleegkundige. In 

tabel 1 is te zien wanneer en op wat voor onderwerpen kinderen op basisscholen in Zuid-Afrika 

gescreend moeten worden en waarover voorlichtingen gegeven moeten worden. Elk kind zal in elke 

fase van zijn of haar schooltijd gescreend moeten worden op de bijbehorende factoren van die fase. 

Daarnaast zal elk kind in elke fase voorlichting moeten krijgen over de bijbehorende onderwerpen van 

die fase. (Motsoaledi & Motshekga, 2010)  Dit moet in het bijzonder gebeuren bij gebieden die minder 

ontwikkeld zijn, zoals de Oost-Kaap. Hier leven veel leerlingen met een handicap die niet 

geïdentificeerd zijn en dit heeft ingrijpende gevolgen voor hun vermogen om te leren. (Cook & Pasio, 

2013) 
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School klassen Screening Voorlichting 

R-3 

(4-9 jaar) 

- Orale 

gezondheid 

- Zien 

- Gehoor 

- Spraak 

- Voeding 

- Fysieke 

evaluatie 

(motoriek) 

- Geestelijke 

gezondheid 

- Tuberculose 

- Chronische 

ziekten 

- Psychische 

steun 

- Handen wassen 

- Persoonlijke hygiëne en 

van de omgeving 

- Voeding 

- Tuberculose 

- Verkeersveiligheid 

- Ontdekking van het 

lichaam 

- Vergiftiging 

- Seksuele, fysieke en 

emotioneel misbruik 

4-6 

(9-12 jaar) 

- Orale 

gezondheid 

- Zien 

- Gehoor 

- Spraak 

- Voeding 

- Psychische 

steun 

- Geestelijke 

gezondheid 

- Tuberculose 

- Chronische 

ziekten 

- Persoonlijke hygiëne en 

van de omgeving 

- Voeding 

- Tuberculose 

- Besnijdenis 

- Seksueel, fysiek en 

emotioneel misbruik 

waaronder pesten en 

geweld 

- Puberteit (bijvoorbeeld 

fysieke en emotionele 

veranderingen, 

menstruatie en 

tienerzwangerschap) 

- Drugs en misbruik 

7-9 

(12-15 jaar) 

- Orale 

gezondheid 

- Zien 

- Gehoor 

- Spraak 

- Voeding 

- Fysieke 

beoordeling 

inclusief 

bloedarmoede 

- Geestelijke 

gezondheid 

- Tuberculose 

- Chronische 

ziekten 

- Psychische 

steun 

- Persoonlijke hygiëne en 

van de omgeving 

- Voeding  

- Tuberculose 

- Seksueel, fysiek en 

emotioneel 

misbruik waaronder 

pesten en geweld 

- Seksuele en 

reproductieve 

gezondheid 

- Menstruatie  

- Anticonceptie  

- Soa’s (met name HIV) 

- Besnijdenis  

- Tienerzwangerschap 

- HIV omgang en testen 

- Drugs en drugsmisbruik 

- Zelfmoord 

10-12 

(15-18 jaar) 

- Orale 

gezondheid 

- Zien 

- Persoonlijke hygiëne en 

van de omgeving 

- Voeding 
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- Gehoor 

- Spraak 

- Voeding 

- Fysieke 

beoordeling 

inclusief 

bloedarmoe 

- Geestelijke 

gezondheid 

- Tuberculose 

- Chronische 

ziekten 

- Psychische 

steun 

- Tuberculose  

- Seksueel, fysiek en 

emotioneel misbruik 

waaronder pesten en 

geweld 

- Seksuele en 

reproductieve 

gezondheid 

- Menstruatie 

- Anticonceptie  

- Soa’s (met name HIV) 

- Tienerzwangerschap 

- HIV omgang en testen 

- Drugs en verslaving 

- Zelfmoord  

Tabel 1: Screening en voorlichtingen (Motsoaledi & Motshekga, 2010) 

 

Uit het verslag van de verpleegkunde studenten blijkt dat de caregivers uit de kliniek op dit moment 

alleen voorlichting over hygiëne in de klassen geven. Het is belangrijk om voorlichting te geven over 

hygiëne, omdat hygiëne ervoor zorgt dat de verspreiding van bacteriën en ziekten beperkt wordt. Op 

een basisschool als de Sapphire Road Primary School met ongeveer 1300 leerlingen zijn veel bacteriën 

aanwezig. Hierbij spelen de kinderen vaak buiten op straat en is het daarom belangrijk dat zij 

regelmatig hun handen wassen. Het regelmatig handen wassen op jonge leeftijd kan helpen bij de 

ontwikkeling van kinderen in bepaalde omstandigheden. Het voorlichten van kinderen over hygiëne in 

de vorm van handen wassen, vermindert; het aantal kinderen dat ziek wordt door diarree met 31%, het 

aantal kinderen met een zwak immuunsysteem met diarree ziekten met 58% en het aantal kinderen 

met luchtwegaandoeningen als verkoudheid met 21%. (Centers for Disease Control and Prevention, 

2013) 

 

Ook blijkt uit het verslag van de verpleegkunde studenten dat op dit moment tijdens de screening als 

eerste de ogen worden gemeten. Screenen van de ogen is van belang om blijvende gevolgen van een 

gestoorde ontwikkeling te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken door tijdig behandeling in gang 

te zetten. Door systematisch onderzoek kan men afwijkingen aan het oog en het gezichtsvermogen 

vroegtijdig op sporen vanuit de overtuiging dat er gezondheidswinst behaald kan worden. Het is 

belangrijk de juiste methoden op de juiste wijze te hanteren. (Coenen- van Vroonhoven, 2010) Voor 

kinderen die niet allemaal kunnen lezen is de Tumbling E-chart een goede methode, omdat kinderen 

voor deze oog test niet bekend hoeven zijn met letters of getallen. Zij hoeven alleen te zien wanneer de 

E naar links, rechts, boven of onder wijst en aan de hand hiervan wordt bepaald hoe scherp het kind 

kan zien. Voor deze test wordt uitgevoerd, moet duidelijk zijn of het kind weet welke kant de E op 

wijst en dit kan worden gedaan door het kind dit aan te laten wijzen. Voor deze test is een E snel test 

poster, een klaslokaal, een ooglapje, een klassenlijst en een feedbackformulier nodig. (Cook & Pasio, 

2013) 



10 
 

 

Na het meten van de ogen wordt tijdens de screening de Body Mass Index (BMI) berekend om te 

kijken of het kind onder- of overgewicht heeft. Om het BMI te berekenen worden de kinderen tijdens 

de screening opgemeten en gewogen. Om tot een betrouwbaar gewicht te komen, moeten de kinderen 

hun schoenen uittrekken en zo min mogelijk kleding aanlaten. Voor het meten van de kinderen moeten 

de kinderen tegen een rechte muur staan en moet de meetlat hier strak tegenaan worden gelegd. 

Vervolgens moet het lichaamsgewicht in kilo’s worden gedeeld door het kwadraat van de lengte van 

het kind in meters. Dit geeft aan of het lichaamsgewicht van een kind met een bepaald geslacht en 

leeftijd goed in verhouding is met de lengte. (M E G Armstrong, 2014) 

2.1.2 Middelen en doorverwijzen 

Om kinderen met een gezondheidsprobleem zelf te kunnen behandelen, zijn er op basisscholen in 

Zuid-Afrika de volgende middelen nodig; 

- Parasiet controle 

- Immunisaties 

- Middelen voor de behandeling van kleine kwalen  

- Eerste hulp verlening 

- Meetinstrumenten om te screenen 

- Voldoende water en sanitaire voorzieningen 

- Verstrekken van condooms en HIV testen 

Deze middelen zouden kunnen worden verstrekt door verpleegkundigen die één keer in de zoveel tijd 

op school langs komen. Hierdoor hoeven kinderen niet meteen door verwezen te worden naar een 

gezondheidsinstelling als ze een klacht hebben. Voor het doorverwijzen zouden, wanneer nodig,  

financiële middelen moeten worden uitgereikt om de vervoerskosten naar de doorverwezen kliniek 

en/of ziekenhuis te vergoeden. (Motsoaledi & Motshekga, 2010) 

2.1.3 Contact stakeholders 

Internationaal bewijs toont aan dat succesvolle uitvoering van gezondheidsprogramma’s op scholen 

afhankelijk is van een goede relatie tussen onderwijs en gezondheidssector, leraren en caregivers, 

scholen en community en leerlingen en caregivers. Hiervoor is het belangrijk dat er regelmatig 

bijeenkomsten zijn en het contact tussen de verschillende stakeholders goed is. Dit zorgt er namelijk 

voor dat er goede samenwerking plaatsvindt en dit zal de uitvoering van het gezondheidsprogramma 

op school vergemakkelijken. Verder moet er overleg zijn tussen de docent en caregivers, wanneer er 

gescreend moet worden. Er moet gescreend worden met voorkeur naar dagdelen dat de leerling weinig 

mist van de activiteiten in de klas. Dit geldt ook wanneer de kinderen worden doorverwezen naar de 

gezondheidskliniek in de buurt. De doorverwezen kinderen zouden, wanneer mogelijk is, op juiste 

momenten in gepland moeten worden voor  een afspraak  in de kliniek(dat wil zeggen in de middag of 

tijdens vakanties). Bij het screenen van de kinderen op school is er tot het veertiende levensjaar 
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toestemming nodig van de ouders. Daarna mogen de kinderen het zelf bepalen of ze gescreend willen 

worden. Wel zouden ze geadviseerd moeten worden om te informeren bij hun ouders en het met hen te 

bespreken. (Motsoaledi & Motshekga, 2010)  

2.1.4 Locatie 

Een gezonde fysieke leeromgeving is een belangrijk factor bij de gezondheid van de kinderen. Er moet 

nadruk liggen op het verkrijgen van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen op school en 

de kliniek. Sanitaire voorzieningen moeten regelmatig schoon worden gemaakt en worden 

onderhouden, om eventuele besmettingen te voorkomen.  Verder is het van belang om een aparte 

ruimte te hebben waar de kinderen gescreend en behandeld kunnen worden, in verband met de privacy 

van de kinderen. (Motsoaledi & Motshekga, 2010). 

2.1.5 Resultaat verwerking 

Bij de GGD schoolonderzoeken in Nederland wordt gebruik gemaakt van gezondheidsdossiers voor 

alle kinderen die bij de schoolarts langskomen om gescreend te worden. Hierin worden alle gegevens 

van het kind opgeslagen, zodat er een volledig digitaal kind dossier ontstaat. Elk contact moment met 

het kind wordt geregistreerd zodat alles goed bijgehouden kan worden. (GGD Flevoland, 2014) 
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3. Resultaten 
In de resultaten is naar de statistieken van de schoolkliniek gekeken om te kijken hoeveel kinderen er 

jaarlijks langskomen. Ook is er gekeken naar de resultaten die zijn verkregen uit de observaties bij de 

caregivers en naar geïnterviewde leraren en psycholoog. Er is in de resultaten gekeken naar directe 

knelpunten en knelpunten die naast de gewenste situatie zijn gelegd en daarvan afwijken.  

3.1 Statistieken gezondheidskliniek 

Uit de statistieken van de afgelopen vier jaar van de gezondheidskliniek bij de Sapphire Road Primary 

School is de onderstaande grafiek ontstaan. Dit zijn de gegevens per maand over vier jaar hoeveel 

kinderen er in de kliniek langs komen met een klacht, zie bijlage 4. Uit de gegevens van de volgende 

grafiek blijkt dat het wel degelijk belangrijk is dat de schoolkliniek aanwezig is. Zo is te zien dat er 

buiten de schoolvakanties van december en juli gemiddeld elke maand  meer dan 50 kinderen in de 

kliniek komen. Er is een lichte daling afgelopen jaren te zien,  maar ook in 2014 bleven er meer dan 50 

kinderen per maand langs komen in de schoolkliniek. Uit de observaties en interviews blijkt dat de 

meeste kinderen bij de schoolkliniek met klachten komen als hoofdpijn, buikpijn, verkoudheid en 

wonden.  

 

 

 

Grafiek 1: Aantal bezoekers per maand in de gezondheidskliniek 
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3.2 Knelpunten analyse 

Uit de observaties en interviews blijken verschillende knelpunten voor te komen in en rondom de gezondheidskliniek van de Sapphire Road Primary School. 

In de onderstaande tabel zijn alle knelpunten verwerkt in directe knelpunten, die volgens ons en de stakeholders direct invloed hebben op het functioneren van 

de gezondheidskliniek. Ook zijn er knelpunten gevonden door de huidige situatie naast de gewenste situatie te leggen. De onderwerpen uit de gewenste 

situatie komen uit de observatie checklist, zie bijlage 1, waardoor de gewenste situatie goed naast de daadwerkelijke situatie gelegd kan worden en de 

afwijkingen duidelijk te zien zijn. Deze afwijkingen zijn als knelpunten verder verwerkt in de onderstaande tabel.  

 

Beperkte 

beschikbaarheid goede 

materialen 

Werkhouding Onvolledig volgen van procedures Onvoldoende (mogelijkheid tot) inzet 

van mensen in omgeving 

Afwezigheid 

 

materialen 

 

 

Onnauwkeur

igheid 

 

materialen 

 

Cultuur van 

werken 

 

 

 

Onregelmatig 

handelen 

Onvolledig 

handelen 

Onvoldoende 

adequaat 

contact met 

andere 

partijen  

Weinig 

ondersteuni

ng ouders 

Karige 

leefomstandighed

en 

ouders/kinderen 

Geen verband 

aanwezig. n=1 

(r1165) 

 

Geen pleisters 

aanwezig. n=2 

(r 847, 850) 

 

Geen water 

aanwezig. n=1 

(r422) 

Onnauwkeuri

ge  uitkomst 

thermometer. 

n=2 (r314, 

673) 

 

Onnauwkeuri

ge uitkomst 

weegschaal. 

n=4, (r244) 

 

De twee carers 

werken die dag 

vrijwillig in de 

kliniek. n=5 ( 

r34,r205,r400, 588,  

r757, r933, r1080, 

r1237) 

 

Op zoek naar 

betaalde baan. n=1 

(r1063-1066) 

Geen resultaten 

verwerking over wie 

wanneer gescreend. 

n=5(r252, r295-296, 

r811, r980, r1291) 

 

Bij hoofdpijn panado  

en vervolgens direct 

doorverwijzen naar 

algemene 

gezondheidskliniek 

Vergeten van 

toelichtingsmateriaal 

tijdens voorlichting. 

n=1( r 621-622) 

 

Alleen onderwerp 

hygiëne behandelen 

tijdens voorlichting. 

n=1 (r703) 

 

Onvolledige informatie 

Overleg met 

leraar of er op 

dat moment een 

voorlichting kan 

plaatsvinden. 

n=1 (r 577-578) 

 

Overleg met 

leraar of er op 

dat moment 

kinderen mee 

Ouders 

nemen kind 

niet mee 

naar 

doorverweze

n kliniek. 

n=2 (r886-

888, r146) 

n=2   (r1446-

1448, r1547-

1548) 

Leven aan 

economische 

onderkant van de 

maatschappij. n=1 

(r1417) 

 

Laag opgeleide 

ouders. n=1 (r1420-

1421) 
 

Ouders moeten 
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Geen andere 

medicijnen dan 

Panado of 

Comphor 

water 

aanwezig. n=1 

(r1509) 

 

Kinderen geen 

eigen dossier. 

n=30 (r84, 

r258, r460-

461, r640, 

r811-812, 

r978, r1129, 

r1289) 

 

   

Te laat komen of 

eerder stoppen van 

personeel. n=3 (r 

565, r918, 1221-

1222) 

 

Afwezigheid 

personeel. n=2 (r 

171-172, r360-361) 

 

Andere bezigheden 

tijdens werktijd. n= 

1 (r1056 + r1218) 

 

(n=2) (r118+128, 

r311+324) 

 

Bij hoofdpijn Panado 

geven en terug sturen 

naar klas. n=2 ( r495, 

r1166-1167) 

 

Bij buikpijn eerst 

Camphor water en dan 

direct doorverwijzen 

naar de algemene 

kliniek. n=2 

( r199+126-127, 

311+316) 

 

Bij buikpijn Camphor 

water geven en terug 

sturen naar de klas. 

n=3 ( r496, 

r1007+1013     

1316+1320) 

 

Zonder de klacht te 

bekijken meteen 

doorverwijzen. n=2 ( 

r504-505,r849) 

tijdens voorlichting. 

n=1 (r545 + 394-398) 

 

Niet voordoen hoe 

kinderen hun handen 

zouden moeten wassen 

tijdens voorlichting. 

n=1 (r583-584 ) 

 

Geen uitleg oogmeting. 

n=4 (r273-274) 

 

Geen kleding 

uittrekken bij lichaam 

beoordelen. n=4 (r277) 

 

Onhygiënisch te werk 

gaan. n=8 (r117, r405-

406, r630-631, r855-

856, r858, r938, r1161-

1162, r1084 

 

Bij tandpijn zonder te 

kijken direct 

doorverwijzen naar 

tandarts. n=2 

(r669+677, r 859-

860+875) 

 

Niet weten bij hoeveel 

graden een kind 

koorts heeft. n=3 

kunnen komen 

voor screening. 

n=1 (r 271-272) 

 

Overleg met 

directeur. n=1 

(r27-28) 

 

Vragen geen 

toestemming 

aan ouders voor 

screenen van 

kinderen .n=4 

(r271-272) 

 

 

 

 

 

 

Verstoorde 

relatie 

ouder/kind 

door veel 

alleenstaand

e moeders. 

n=2 (r1462-

1467, r 1596) 

 

Ouders 

kijken niet 

om naar het 

kind. n=2  

(r1595-

1596,1679-

1680) 
 

werken om te 

kunnen overleven. 

n=1 ( r14672 -1473) 

 

Maaltijden worden 

bij kinderen 

overgeslagen, n=1 ( 

r1392 ) 
 

Ouders en kinderen 

kampen met 

verslavingsproblem

en, n=1 (r 1404-

1408) 
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(r202, r674-675) 

 

Niet weten hoe BMI 

berekend moet 

worden. n=4 (r203) 

 

Gehele week geen 

officiële 

verpleegkundige 

aanwezig . n=1 (r1489) 

 

Beperkte 

screeningstesten n=1 

(r1496) 

 
 

 

 

 

 

 
Tabel 2: Knelpuntenanalyse  

         

Leganda 

- Huidige situatie, die afwijkt van gewenste situatie 

- Directe knelpunten 

n=…, aantal keer dat iets voorkomt in vijf dagen observeren     

n=…, aantal keer dat iets genoemd is tijdens interviews 
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Uit de tabel blijkt dat er vier overkoepelende hoofdknelpunten zijn namelijk, een beperkte 

beschikbaarheid van goede materialen, werkhouding, het onvolledig opvolgen van procedures en een 

onvolledige (mogelijkheid tot) inzet van mensen in de omgeving. Deze zijn ontstaan uit verschillende 

categorieën en labels en dit zal hieronder beknopt weergegeven worden.  

3.2.1 Beperkte beschikbaarheid goede materialen 

Het knelpunt beperkte beschikbaarheid van goede materialen is onder te verdelen in twee soorten 

categorieën, namelijk de afwezigheid van materialen en de onnauwkeurigheid van materialen. Uit de 

observaties bleek dat er in de gezondheidskliniek vaak materialen afwezig waren. Zo konden de 

caregives een kind niet goed behandelen, omdat er geen verband of pleister aanwezig was: ‘’ Kind met 

een wond op de knie kreeg ook verband, omdat er geen pleisters waren’’. In de gewenste situatie staat 

hierover beschreven dat de kliniek altijd middelen moet hebben om kleine kwalen te behandelen. 

Tijdens de observaties viel ook op dat er weinig diversiteit aan medicatie was. De caregivers 

gebruikten alleen Panado of Comphor water als medicatie om de kinderen met klachten als hoofdpijn 

en buikpijn te helpen. Zo zegt de psycholoog zegt: ‘’ De caregivers hebben niet veel verschillende 

middelen en medicatie om de kinderen te helpen’’. 

 

Ook wordt er in de schoolkliniek onnauwkeurige materiaal gebruikt. Tijdens het observeren hebben de 

caregivers vier kinderen gescreend en hier bleek dat de weegschaal niet nauwkeurig werkte. Op het 

gewicht dat de weegschaal aangaf, moest ongeveer tien kilo worden geteld om volgens de caregivers 

tot het juiste gewicht van de kinderen te komen. Ook bleek dat de thermometer bij het diagnosticeren 

niet naar behoren werkte. De thermometer gaf bij de kinderen een gemiddelde temperatuur van rond 

de 33 graden Celsius, dit is onmogelijk. Dit is een belangrijk knelpunt, omdat onnauwkeurige 

resultaten tijdens het diagnosticeren, kunnen leiden tot verkeerde behandeling. 

3.2.2 Werkhouding 

Onder het knelpunt werkhouding valt de categorie cultuur van werken in de gezondheidskliniek in 

Port Elizabeth, Zuid-Afrika. In de observaties is daarom naar het personeel van de schoolkliniek 

gekeken. Tijdens de observaties vertelden de caregivers uit de gezondheidskliniek dat zij eerder 

betaald kregen voor hun werk, maar dat zij sinds januari 2015 geen vergoeding meer krijgen en het 

werk nu vrijwillig doen. Zo bleek tijdens de observaties dat één van de caregivers dan ook opzoek was 

naar een betaalde baan en aan het solliciteren was naar een andere functie op de school. Hiernaast viel 

op dat één van de caregivers twee dagen afwezig was in de kliniek. Haar college was niet de hoogte 

van de reden van afwezigheid. Ook houdt het personeel zich niet aan de werktijden. Het kwam vaak 

voor dat één van de caregivers s ’morgens te laat in de kliniek kwam of in de middag eerder naar huis 

ging. Ten slotte bleek tijdens de observaties dat de carergivers vaak andere bezigheden hadden tijdens 

werktijd. Zo kwam het voor dat er een hele middag niet werd gewerkt, omdat er een verjaardag werd 
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gevierd. Ook zaten er regelmatig collega’s van de school in de kliniek om een praatje met de 

caregivers te maken.

3.2.3 Onvolledig opvolgen van procedures 

Onder het knelpunt onvolledig opvolgen van de procedures vallen twee soorten categorieën, namelijk 

het onregelmatig handelen en onvolledig handelen van de caregivers. Wanneer er tijdens de 

observaties werd gekeken naar het onregelmatig handelen van de caregivers viel op dat er geen 

volledige resultaten verwerking van de screening plaatsvond in de kliniek. Na de screening bleven alle 

uitslagen op een papier genoteerd en deze papieren bleven vervolgens tijdens de observatie periode op 

een tafel liggen en werd niks mee gedaan. Ook waren er geen persoonlijke dossiers voor de kinderen 

en werd alles op een los vel papier genoteerd. In de gewenste situatie staat beschreven dat elke keer 

wanneer een kind langskomt voor een screening dit bij gehouden moet worden in het dossier van het 

kind. Door elk kind een eigen dossier te geven kan de verandering van het kind in de jaren worden 

gezien. 

 

Ook bleek uit de observaties dat de caregivers niet constant waren met het doorverwijzen van 

kinderen. Wanneer een kind hoofdpijn had, kreeg het standaard als medicatie Panado. In sommige 

gevallen werd het kind na de medicatie direct terug naar de klas gestuurd en in andere gevallen werd 

het kind doorgestuurd naar gezondheidskliniek in de buurt. Ook bij buikpijn was de doorverwijzing 

niet constant. Bij kinderen met andere klachten dan buikpijn of hoofdpijn werd er alleen naar de klacht 

gevraagd . Er werd vervolgens geen lichamelijk onderzoek gedaan naar de klacht, maar direct 

doorverwezen naar de gezondheidskliniek in de buurt.  

 

Wanneer er werd gekeken naar het onvolledig opvolgen van procedures bleek dat er in de 

gezondheidskliniek van de Sapphire Road Primary School geen gediplomeerde verpleegkundigen 

werken. Zo zegt de psycholoog: ‘’ Ik denk dat het personeel in de schoolkliniek een verpleegkundige 

scholing moet krijgen om de kinderen van de school goed  te kunnen helpen.’’ In de gewenste situatie 

staat beschreven dat de voorlichtingen en screenings bij de kinderen moeten worden uitgevoerd door 

een gekwalificeerde verpleegkundige. Een aantal keer kwam daarom ook tijdens de observaties naar 

voren dat de caregivers niet wisten hoe te handelen. Zo wisten de caregivers niet bij hoeveel graden de 

kinderen koorts hadden en gingen zij regelmatig onhygiënisch te werk.   

 

Uit de observaties bleek dat er door de caregivers alleen voorlichting in de klassen werd gegeven over 

hygiëne. In de gewenste situatie staat per klas aangegeven over welke onderwerpen voorlichting 

gegeven moet worden door de caregivers. Hieruit blijkt dat er op dit moment veel te weinig 

voorlichtingen worden gegeven door de caregivers. Ook viel tijdens de observaties op dat de screening 

niet volledig is. Zo kregen de kinderen tijdens de oog test geen uitleg en zorgde dit voor 
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onnauwkeurige resultaten. Vervolgens wisten de caregivers na het meten en wegen niet meer hoe de 

BMI berekend moest worden en kwamen hier onnauwkeurige resultaten uit. Daarnaast zouden er 

tijdens de screening, volgens de gewenste situatie, veel meer testen moeten worden gedaan dan alleen 

de oog test en BMI meting.  

3.2.4 Onvolledig (mogelijkheid tot) inzet van mensen in de omgeving 

De onvolledige inzet van (mogelijkheid tot) mensen in de omgeving is in drie soort categorieën onder 

te verdelen namelijk, onvoldoende adequaat contact met andere partijen, weinig steun van ouders en 

de karige leefomstandigheden van de ouders en het kind. Wanneer er wordt gekeken naar onvoldoende 

adequaat contact met andere partijen staat in de gewenste situatie beschreven dat het voor de kliniek 

van belang is om regelmatig contact te hebben met verschillende stakeholders. Uit de observaties 

blijkt dat wanneer de caregivers kinderen willen screenen of een voorlichting in de klas willen geven, 

de caregivers op dat moment zelf pas toestemming vragen aan de docent. Ook hebben ze tijdens de 

observatie week, maar één keer contact met de directeur gehad en is er geen overleg of bijeenkomst 

geweest.  

 

Wanneer er wordt gekeken naar de steun van de ouders bleek uit de observaties en interviews dat 

kinderen niet altijd na een doorverwijzing van de schoolkliniek door hun ouders worden meegenomen 

naar de gezondheidskliniek in de buurt. De psycholoog zei hierover: ‘’  Ouders kunnen geen dag vrij 

nemen om met het kind naar de kliniek te gaan, omdat zij elke dag moeten werken om geld te 

verdienen en dit geld hebben zij nodig om te overleven’’. In wijk Booysen park zijn veel alleenstaande 

moeders die de kinderen opvoeden.. De psycholoog zei hierover:’’ Veel alleenstaande moeders  hier in 

Booysen park krijgen veel verschillende mannen over de vloer en dit verstoort de relatie tussen 

moeder en kind, omdat het kind telkens andere mannen in huis ziet’’. Ook gaven de leraren aan dat er 

vaak een verstoorde relatie tussen ouder en kind is. Volgens een leraar kijken veel ouders niet om naar 

hun kind en hebben zij niet de emotionele en fysieke energie om hun kind genoeg aandacht te geven. 

De leraar zegt: ‘’ Wanneer er thuis niet naar het kind wordt omgekeken, krijgt het kind van school eten 

en kleren’’. 

 

Ten slotte zijn er de karige leefomstandigheden van ouders en kinderen. De psycholoog geeft in het 

interview aan dat veel families in Booysen park aan de economische onderkant van de maatschappij 

leven: ‘’ Sommige kinderen krijgen amper te eten en sommige ouders geven de kinderen koffie of thee 

in hun fles in plaats van melk, omdat melk te duur is’’. Verder zie je in de buurt Booysen park bij 

zowel ouders als kinderen veel drugs en alcohol gebruik. De psycholoog geeft aan dat hij kinderen van 

vier en vijf jaar in zijn kliniek heeft gehad, die al verslaafd waren aan drugs. De psycholoog zegt 

hierover:’’ Veel ouders grijpen naar de alcohol of drugs, omdat het de goedkoopste oplossing is om de 

problemen te vergeten. Een psycholoog bezoeken is te duur voor deze mensen’’. 
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3.3 Boomdiagram knelpunten 

In de onderstaande boomdiagram is een samenvattend overzicht gemaakt van de knelpunten die gevonden zijn tijdens de observaties en de interviews met de 

stakeholders in de Sapphire Road Primary schoolkliniek. 

 

 

 

knelpunten 

Beperkte beschikbare 
goede materialen 

Afwezigheid 
materialen 

Onnauwkeurigheid 
materialen 

Werkhouding 

Cultuur van werken 

Onvolledig volgen van 
procedure 

Onregelmatig 
handelen 

Onvolledig handelen 

Onvoldoende 
(mogelijkheid tot) 

inzet van mensen in 
de omgeving 

 Onvoldoende 
adequaat contact met 

andere partijen  

 Weinig 
ondersteuning ouders 

Karige 
leefomstandigheden 

ouders/kinderen 
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4. Discussie 

De conclusie start met het beantwoorden van de onderzoeksvraag van deze bachelor scriptie. 

Vervolgens vindt er een reflectie plaats ten aanzien van de te verwachte resultaten voorafgaand aan dit 

onderzoek. Ook wordt er gekeken naar de sterkte en zwakke punten van dit onderzoek zijn. Ten slotte 

eindigt de discussie met een aanbeveling en eventueel vervolgonderzoek. 

4.1 Conclusie 

De onderzoekvraag die in deze bachelor opdracht centraal stond luidt: ‘Wat zijn de knelpunten bij 

vroege signalering van ziektes bij kinderen tussen de vijf en vijftien jaar op de Sapphire Road Primary 

school volgens verschillende stakeholders?’. Om deze vraag te beantwoorden zijn voorlichting, 

screening, diagnosticeren en doorverwijzen en sociale relatie ouder kind als vier aandachtsgebieden 

gekozen, omdat de verwachting was dat er de binnen deze gebieden de meeste knelpunten lagen. 

Hierbij is door middel van observaties bij de caregivers, interviews met de schoolpsycholoog en twee 

leraren en een inventarisatie van de materialen en locatie gekeken welke knelpunten er aanwezig zijn 

in de Sapphire Road Primary schoolkliniek. 

 

Tijdens dit onderzoek naar de gezondheidskliniek bij de Sapphire Road Primary school zijn 

verschillende knelpunten gevonden, die onder te verdelen zijn in de categorieën: beperkte beschikbare 

goede materialen, werkhouding, onvolledig volgen van de procedure en onvoldoende (mogelijkheid 

tot) inzet van mensen in de omgeving. Hieruit is de conclusie dat de kliniek maar een beperkte 

beschikbaarheid aan goede materialen heeft waardoor er geen nauwkeurige metingen plaats vinden. 

Daarnaast hebben de werkzame caregivers uit de kliniek een bepaalde cultuur van werken die 

resulteert in geen optimale werkhouding en onvoldoende productieve uren.  De procedures blijken 

door de caregivers niet voldoende gevolgd, wat wil zeggen dat de caregivers niet regelmatig en 

volledig handelen als het gaat om de dagelijkse praktijk die zij uitvoeren. Tevens is de conclusie dat de 

caregivers door onvoldoende adequaat contact met andere partijen binnen de school niet instaat blijken 

te zijn om succesvol het gezondheidsprogramma uit te voeren. Ten slotte is de conclusie dat de ouders 

onvoldoende mee werken wat betreft het opvolgen van doorverwijzingsadviezen. 

 

Ook al zijn er in dit onderzoek veel knelpunten gevonden bij de schoolkliniek van de Sapphire Road 

Primary School, toont dit onderzoek aan dat het bestaansrecht van de gezondheidskliniek op de 

Sapphire Road Primary school ondanks enige daling in bezoekersaantallen zeker aanwezig is. Uit de 

statistieken van de schoolkliniek blijkt dat er nog steeds veel kinderen van de school maandelijks met 

gezondheidsproblemen de kliniek bezoeken. Uit de observaties en interviews blijkt dat ouders hun 

kinderen niet altijd mee naar de doorverwezen gezondheidsinstelling nemen. Doordat de leraren de 

kinderen naar de schoolkliniek sturen of de kinderen zelf in de pauze kunnen naar de schoolkliniek 
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gaan, zorgt dit ervoor dat ziektes bij kinderen eerder gesignaleerd worden dan wanneer de ouders met 

de kinderen naar een gezondheidskliniek in de buurt moeten en dit niet altijd doen. Indien de kliniek 

zou sluiten, zou deze mogelijkheid om vroegtijdig te signaleren komen te vervallen. Daarbij kunnen 

kinderen met kleine klachten zoals hoofdpijn in de kliniek medicatie krijgen en terug naar de klas 

worden gestuurd, waardoor hun leerproces niet verstoord wordt. Dit is één van de belangrijkste doelen 

van een Health Promoting school en daarom moet de Sapphire Road Primary School de 

gezondheidskliniek behouden. 

4.2 Verwachte resultaten 

Voorafgaand aan dit onderzoek was de verwachting dat er veel knelpunten in de kliniek zouden zijn 

door gebrek aan geld, omdat de schoolkliniek in een township in Zuid-Afrika ligt. Hierdoor was de 

verwachting dat de kliniek niet over alle benodigde middelen zou beschikken en dat daarom daar 

knelpunten in te vinden zouden zijn. Vooraf was de inschatting dat de deskundigheid van het 

personeel niet optimaal zou zijn, omdat er vorig jaar een project was gedaan door verpleegkunde 

studenten bij deze kliniek. Er werd uitgegaan van dat naast de caregivers ook gediplomeerde 

verpleegkundigen aanwezig waren in de kliniek, die betaalde werkzaamheden uitvoerden. Dit zou 

betekenen dat het personeel wel over enige verpleegkundige kennis zouden beschikken. Echter bleek 

de betaalde verpleegkundige er niet meer te zijn. Een onverwacht resultaat was dat de caregivers 

slechts over een zeer beperkte basale medische kennis bleken te beschikken.  

 

Een andere verwachting was dat gezien het feit dat de gezondheidszorg in Zuid-Afrika gratis is, de 

ouders zonder moeite de doorverwijzingen zouden opvolgen van de schoolkliniek. Dit bleek niet het 

resultaat te zijn, omdat ouders om andere sociale factoren hier vaak geen gehoor aan geven.  

4.3 Reflectie 

Een sterk punt van dit onderzoek is de keuze voor de onderzoeksinstrumenten, te weten: beschrijvende 

observaties en inventarisaties, interviews en literatuuronderzoek. Deze instrumenten gaven voldoende 

resultaten om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Er zijn geen hiaten geconstateerd, die we 

met een ander onderzoeksinstrument hadden moeten onderzoeken.   

 

Een ander sterk punt van dit onderzoek is het gebruik van de boomdiagram. De directeur van de 

Sapphire Road Primary School kan door middel van de knelpunten boomdiagram in één oogopslag 

zien wat de knelpunten van de kliniek zijn en hiermee kan hij aan de slag kan om deze in de toekomst 

te verbeteren.  

 

Gezien de korte periode van dit onderzoek is het een sterk punt dat er zoveel onderzoeksgegevens zijn 

weten te vergaren via diverse onderzoeksmethodieken en daaruit bruikbare conclusies geformuleerd 

zijn. 



22 
 

Voor het uitvoeren van dit onderzoek was het van belang om over goede sociale vaardigheden te 

beschikken om zo het vertrouwen van de te observeren en te interviewen personen te winnen. Uit de 

resultaten blijkt dat dit geslaagd is, omdat de geïnterviewde en geobserveerde personen in alle 

openheid en in een plezierige sfeer ons deelgenoot hebben gemaakt van hun ervaringen, meningen en 

werkzaamheden.  

 

Een verbeterpunt aan dit onderzoek zou de lengte van de observaties zijn. De lengte van de observaties 

zou langer moeten zijn om aan betrouwbaardere resultaten te komen. De observaties tijdens dit 

onderzoek zijn vanwege tijdsgebrek gebaseerd op vijf werkdagen en om de informatie betrouwbaarder 

te maken, is het beter om langer te observeren. Hierdoor zijn er meer patronen te herkennen en kan 

worden gezien hoe vaak iets voorkomt over een lange periode.  

4.4 Aanbeveling 

Uit de resultaten die zijn verkregen aan de hand van dit onderzoek kan Bruce Damson, de directeur 

van de school, gaan kijken hoe hij de knelpunten in de toekomst kan verbeteren aan de hand van de 

kennis en middelen waarover hij beschikt. Zo kunnen knelpunten in beperkte beschikbare goede 

materialen in de toekomst kunnen worden opgelost door tijdig nieuw materiaal aan te leveren en oude 

(meet)materialen te vervangen voor nieuwe. 

 

Ook kan Bruce Damson kijken of er in het budget van de school ruimte is om een verpleegkundige aan 

te nemen. Dit zorgt ervoor dat er een deel van de knelpunten in het onvolledig opvolgen van 

procedures zal verdwijnen, met name de knelpunten die te maken hebben met de deskundigheid van 

de caregivers. De verpleegkundige zou op basis van de gesignaleerde knelpunten een plan van aanpak 

kunnen opstellen. Na de uitvoering hiervan zal blijken of knelpunten ontstaan waren door gebrek aan 

kennis of dat er mogelijk ook andere oorzaken aan te wijzen zijn.  

 

Ten slotte zou de gezondheidskliniek de onderwerpen kunnen implementeren die staan beschreven in 

dit onderzoek bij de gewenste situatie van screening en voorlichten, zie tabel 1. Uit onderzoek blijkt 

namelijk dat wanneer scholieren voorlichtingen krijgen over HIV/Aids, de scholieren veel meer kennis 

hebben over dit onderwerp dan scholieren die geen voorlichting hebben gekregen (James, Reddy, 

Ruiter, & Borne, 2006). Wanneer deze onderwerpen worden geïmplementeerd, zou er een onderzoek 

gedaan moeten worden per voorlichting of deze effectief werkt, zoals bij het bovenstaande onderzoek. 

Dit geldt hetzelfde voor de screening, zodat er onderzocht kan worden welke onderwerpen effectief 

zijn om tijdens de screening bij de kinderen op deze school te onderzoeken om vroege signalering van 

ziektes bij kinderen te optimaliseren. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: observaties  

 

Doel: 

Doormiddel van observeren wordt er gekeken tegen welke problemen de twee ‘caregivers’, die in de 

kliniek van de Sapphire Road Primary School werkzaam zijn, in de dagelijkse praktijk aanlopen. 

 

Doelgroep: 

De twee ‘caregivers’ Phumla Cele en Shamielah Salie, die werkzaam zijn in de kliniek bij de Sapphire 

Road Primary School. 

 

Tijdsbestek: 

Vijf dagen van acht uur in de morgen tot half 3 in de middag. 

 

Plaats:  

Port Elizabeth, Zuid-Afrika. 

 

Soort onderzoek: 

Beschrijvende observatie. 

 

Onderwerpen: 

Personeel, locatie, materialen, screening, diagnosticeren, preventie, doorverwijzen, resultaten. 

 

Labels: 

Beperkte beschikbare materialen, Onvolleding opvolgen procedure, werkhouding, betrokkenen 

 
Observatieschema Phumla 4 Mei 1 
Naam: Phumla Cele 2 
Leeftijd: 31 3 
Plaats: Port Elizabeth 4 
Datum: 4 Mei 2015 5 
Tijd: 08:00-14:30 6 
Observeerder: Angela van Akker 7 
 8 

Algemene observatie 9 

 10 

Personeel 11 

Aanwezigheid personeel 12 
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Phumla was vandaag alleen in de kliniek, Shamielah kwam niet opdagen en Phumla wist niet 13 
waarom niet. 14 
Werktijden 15 
Dit is de tijd dat de school open is, dus dit is van 08:00 tot 14:30. Phumla was op tijd en is 16 
vandaag na schooltijd nog langer doorgegaan, omdat ze met een kind naar de algemene 17 
gezondheidskliniek moest. 18 
Taken 19 
Phumla heeft vandaag vier kinderen gediagnosticeerd.  20 
Eindverantwoordelijk 21 
Phumla is samen met Shamielah eindverantwoordelijk voor de kliniek.  22 
Contact ouders 23 
Phumla heeft vandaag de ouders van een kind proberen te bellen om te vragen of ze met hun 24 
kind naar de algemene gezondheidskliniek konden gaan.  25 
Contact directeur 26 
Phumla heeft vandaag met de directeur contact gehad over een kind dat na schooltijd nog naar 27 
de algemene gezondheidskliniek moest. 28 
Contact leraren 29 
Phumla heeft vandaag geen contact met leraren gehad. 30 
Kennis 31 
Het viel op dat Phumala de kinderen vrij snel doorverwijst.  32 
Loon 33 
Phumla werkt vrijwillig in de kliniek en krijgt dus niet betaald. 34 
 35 

Locatie 36 

Hygiëne kliniek  37 
Phumla heeft vandaag een doekje over alle tafels heen gehaald, dus de kliniek zag er redelijk 38 
schoon uit. 39 
Onderhoud kliniek 40 
De kliniek ziet er redelijk onderhouden uit. Wel zit er een scheur in een muur en zit er geen 41 
deurtje voor de elektriciteitskast. Ook heeft de wc geen bril. 42 
Werkruimte 43 
De kliniek heeft vier ruimtes, een ruimte waar de kinderen binnen komen met hun klachten, een 44 
ruimte waar een soort kleine keuken is, een soort klein badkamertje en een ruimte waar een bed 45 
staat voor een kind om op te slapen en een tafel om aan te zitten. In de laatste ruimte staan ook 46 
de voorraadkasten en de instrumenten om een screening te doen. Phumla is vandaag vooral 47 
bezig geweest in de ruimte waar de kinderen binnen komen om ze te diagnosticeren. 48 
Omgeving 49 
De kliniek ligt in een township in Port Elizabeth. Er zijn veel gesubsidieerde huisjes door de 50 
overheid geplaats waardoor de wijk er nog redelijk uit ziet. De algemene kliniek, tandarts en het 51 
ziekenhuis waarnaar doorverwezen wordt, liggen alle drie in dezelfde buurt als de school. Op 52 
het schoolplein ligt veel afval. 53 
Riolering  54 
In de kliniek is er sprake van een goede riolering, want er komt drinkwater uit de kraan en de 55 
wc is ook aangesloten aan de riolering. 56 
Elektriciteit  57 
In de kliniek zijn genoeg stopcontacten voor stroom aanwezig, maar sommigen hiervan doen het 58 
niet. Phumla heeft vandaag geen stroom nodig gehad voor haar taken. Wanneer de stroom uit 59 
zal vallen door loadshedding zal alleen het licht uit vallen, maar het licht staat overdag vaak niet 60 
eens aan. 61 

 62 

Materialen 63 

Screening 64 
Er heeft vandaag geen screening plaatsgevonden. 65 
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Preventie 66 
Er heeft vandaag geen preventie plaatsgevonden. 67 
Diagnosticeren 68 
Phumla heeft vandaag twee kinderen Panado gegeven tegen de hoofdpijn en één kind Camphor 69 
water tegen de buikpijn. 70 
Nauwkeurigheid 71 
n.v.t. 72 
Afval 73 
Het afval wordt allemaal in dezelfde vuilniszak gegooid. 74 
 75 

Resultaten/Archief 76 

Resultaten screening 77 
n.v.t. 78 
Gegevens kind 79 
Wanneer er een kind in de kliniek komt, wordt van dit kind de naam, leeftijd en klas genoteerd. 80 
Deze gegevens worden in een map bewaard en hieruit wordt later berekend hoeveel kinderen er 81 
per maand langs zijn gekomen. 82 
Dossier 83 
De kinderen hebben geen eigen dossier. 84 
Statistieken 85 
De statistieken van de gediagnosticeerde kinderen is Phumla vandaag van de laatste maand aan 86 
het noteren. Van elk jaar wordt een blad gemaakt met het aantal kinderen dat per maand in de 87 
kliniek is geweest. Zo kan er bij worden gehouden hoeveel kinderen er de laatste jaren in de 88 
kliniek zijn geweest 89 
 90 

Specifieke observatie 91 

 92 

Screening 93 

Manier  94 
n.v.t. 95 
Tijd 96 
n.v.t. 97 
Regelmaat 98 
n.v.t. 99 
Betrokkenen  100 
n.v.t 101 
Resultaten  102 
n.v.t. 103 
Afwijking  104 
n.v.t. 105 

 106 

Diagnosticeren 107 

Wanneer 108 
Kinderen worden door de leraar naar de kliniek gestuurd, wanneer ze ergens last van hebben. 109 
Ook komen kinderen zelf bijvoorbeeld in de pauze als ze zijn gevallen of een andere klacht 110 
hebben. Er komen dus de hele dag door kinderen bij de kliniek en Phumla is dus de hele dag 111 
bezig met het diagnosticeren van kinderen. 112 
Klachten 113 
Vandaag is er in de pauze een kindje gekomen met een bloed lip. Tijdens de lessen zijn er drie 114 
kinderen geweest, waarvan twee kinderen met hoofdpijn en één kind met buikpijn.  115 
Behandeling 116 
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Phumla heeft het kind met de bloed lip naar de badkamer gebracht en heeft het kind hier zelf 117 
zijn lip met water laten schoonmaken. Vervolgens heeft ze hem weer het schoolplein op laten 118 
gaan. Phumla heeft het kind met buikpijn Camphor water gegeven en op het bed gelegd zodat ze 119 
even uit kon rusten. De kinderen met hoofdpijn heeft Phumla Panado gegeven en ook op bed 120 
gelegd.  121 
Methode 122 
Comphor water 123 
Panado 124 
Vervolg 125 
Na een tijdje heeft Phumla de kinderen wakker gemaakt en ze een doorverwijsbrief voor de 126 
algemene gezondheidskliniek gegeven. Hierna heeft ze twee van de drie kinderen weer terug 127 
naar de klas gestuurd en het andere kindje laten slapen tot de school uit was. 128 
Rol leraar 129 
Verschillende leraren hebben kinderen naar de kliniek gestuurd, omdat de kinderen ergens last 130 
van hadden. 131 

 132 

Doorverwijzen 133 

Kliniek 134 
Drie kinderen zijn naar de algemene gezondheidskliniek in de buurt doorverwezen. 135 
Ziekenhuis 136 
Niemand is naar het ziekenhuis doorverwezen. 137 
Tandarts 138 
Niemand is naar de tandarts doorverwezen. 139 
Methode 140 
De doorverwijzing vond plaats door middel van doorverwijsbrieven. Hierop werden de naam, 141 
leeftijd, adres en klachten van het kind genoteerd. Deze brief moeten de kinderen thuis afgeven. 142 
Ook moet het telefoonnummer van de ouders worden genoteerd, maar dit is niet gebeurd. 143 
Transport 144 
Phumla vertelt de kinderen dat de ouders de volgende dag met hun naar de algemene kliniek in 145 
de buurt moet gaan. Phumla is zelf na schooltijd met een kind naar de kliniek gegaan, omdat ze 146 
de ouders niet kon bereiken. 147 
Rol ouders 148 
De ouders zullen met het kind naar de kliniek moeten gaan. Bij één kind was het vandaag nodig, 149 
maar hierbij is het niet gebeurd en is Phumla zelf met het kind naar de kliniek geweest. 150 

 151 

Preventie 152 

Soorten voorlichtingen 153 
n.v.t. 154 
Betrokkenen 155 
n.v.t. 156 
Doelgroep 157 
n.v.t. 158 
Tijd 159 
n.v.t. 160 
Inentingen 161 
n.v.t.162 
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Observatieschema Shamielah 4 Mei 163 
Naam: Shamielah Salie 164 
Leeftijd: 51 165 
Plaats: Port Elizabeth, Sapphire school 166 
Datum: 04-05-2015 167 
Tijd: nvt 168 
 169 
 170 
Shamielah was vandaag niet in de kliniek, de reden is onbekend. Phumala haar collega wist ook niet 171 
waar ze was. Hierdoor kon ze vandaag niet geobserveerd worden. 172 
 173 
Observatieschema Phumla 5 Mei 174 
Naam: Phumla Cele 175 
Leeftijd: 31 176 
Plaats: Port Elizabeth 177 
Datum: 5 Mei 2015 178 
Tijd: 08:00-14:30 179 
Observeerder: Angela van Akker 180 
 181 

Algemene observatie 182 

 183 

Personeel 184 

Aanwezigheid personeel 185 
Phumla was aanwezig van 08:00 tot 14:30, Shamielah kwam niet opdagen, dus Phumla was de 186 
hele dag alleen.  187 
Werktijden 188 
Dit is de tijd dat de school open is, dus dit is van 08:00 tot 14:30. Phumla was op tijd. 189 
Taken 190 
Vandaag heeft Phumla vier kinderen gediagnosticeerd en 4 kinderen gescreend. 191 
Eindverantwoordelijk 192 
Phumla is samen met haar collega Shamielah de eindverantwoordelijke voor wat zij doen in de 193 
kliniek.  194 
Contact ouders 195 
Vandaag heeft er geen contact met de ouders plaatsgevonden. 196 
Contact directeur 197 
Vandaag heeft er geen contact met de directeur plaatsgevonden. 198 
Contact leraren 199 
Phumla heeft na overleg met een lerares vier kinderen meegenomen voor screening. 200 
Kennis 201 
Phumla dacht dat een kind in Afrika een gemiddelde temperatuur van 33 graden heeft. Ook wist 202 
ze na het kind te wegen en meten niet hoe ze de BMI moest uitrekenen.  203 
Loon 204 
Phumla krijgt sinds Januari geen vergoeding meer voor haar werk, ze werkt dus vrijwillig. 205 

 206 

Locatie 207 

Hygiëne kliniek  208 
Phumla heeft niks schoongemaakt vandaag en er was geen wc papier. 209 
Onderhoud kliniek 210 
De kliniek ziet er redelijk onderhouden uit. Wel zit er een scheur in een muur en zit er geen 211 
deurtje voor de elektriciteitskast. Ook heeft de wc geen bril. 212 
Werkruimte 213 
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De kliniek heeft vier ruimtes, een ruimte waar de kinderen binnen komen met hun klachten, een 214 
ruimte waar een soort kleine keuken is, een soort klein badkamertje en een ruimte waar een bed 215 
staat voor een kind om op te slapen en een tafel om aan te zitten. In de laatste ruimte staan ook 216 
de voorraadkasten en de instrumenten om een screening te doen. Phumla is vandaag bezig 217 
geweest in de ruimte waar de kinderen binnen komen om ze te diagnosticeren en in de andere 218 
ruimte bezig gegaan met de screening van de kinderen. 219 
Omgeving 220 
De kliniek ligt in een township in Port Elizabeth. Er zijn veel gesubsidieerde huisjes door de 221 
overheid geplaats waardoor de wijk er nog redelijk uit ziet. De algemene kliniek, tandarts en het 222 
ziekenhuis waarnaar doorverwezen wordt, liggen alle drie in dezelfde buurt als de school. Op 223 
het schoolplein ligt veel afval. 224 
Riolering  225 
In de kliniek is er sprake van een goede riolering, want er komt drinkwater uit de kraan en de 226 
wc is ook aangesloten aan de riolering.  227 
Elektriciteit  228 
In de kliniek zijn genoeg stopcontacten voor stroom aanwezig, maar sommigen hiervan doen het 229 
niet. Phumla heeft vandaag geen stroom nodig gehad voor haar taken. Wanneer de stroom uit 230 
zal vallen door loadshedding zal alleen het licht uit vallen, maar het licht staat overdag vaak niet 231 
eens aan. 232 
 233 

Materialen 234 

Screening 235 
Bij de screening werd er gebruik gemaakt van een weegschaal, meetlat, oogmeetposter en een 236 
boekje om voor het oog te houden.  237 
Preventie 238 
Phumla heeft vandaag niks aan preventie gedaan. 239 
Diagnosticeren 240 
Om de temperatuur te meten heeft Pumla een thermometer gebruikt. Ook heeft ze twee 241 
kinderen Panado gegeven tegen de hoofdpijn en één kind Camphor water tegen de buikpijn. 242 
Nauwkeurigheid 243 
Bij de screening vertelde Phumla dat we bij het wegen 10kg erbij op moesten tellen, omdat het 244 
anders niet klopte. Ook gaf de thermometer steeds verschillende temperaturen aan bij hetzelfde 245 
kind en deze temperatuur lag tussen de 33 en 35 graden. 246 
Afval 247 
Al het afval gooit Phumla in dezelfde vuilniszak 248 
 249 

Resultaten/Archief 250 

Resultaten screening 251 
De resultaten van de screening werden genoteerd en verder bleven deze notities op tafel liggen. 252 
Gegevens kind 253 
Wanneer er een kind in de kliniek komt, wordt van dit kind de naam, leeftijd en klas genoteerd. 254 
Deze gegevens worden in een map bewaard en hieruit wordt later berekend hoeveel kinderen er 255 
per maand langs zijn gekomen. 256 
Dossier 257 
De kinderen hebben geen eigen dossier. 258 
Statistieken 259 
De statistieken van de gediagnosticeerde kinderen is Phumla vandaag weer verder van de laatste 260 
maand aan het noteren. Van elk jaar wordt een blad gemaakt met het aantal kinderen dat per 261 
maand in de kliniek is geweest. Zo kan er bij worden gehouden hoeveel kinderen er de laatste 262 
jaren in de kliniek zijn geweest. 263 
 264 

 265 
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Specifieke observatie 266 

 267 

Screening 268 

Manier  269 
Voor de screening werden vier kinderen uit een random klas gehaald. De carers vragen op dat 270 
moment aan de lerares of er tijd voor is en dan bepaalt de lerares welke kinderen er mee naar de 271 
kliniek mogen. Vervolgens werden eerst de ogen van de kinderen gemeten. Dit werd gedaan 272 
door een E-poster en de kinderen moesten op afstand zeggen of de E naar boven, beneden, recht 273 
of links stond, maar dit werd van te voren niet uitgelegd. Vervolgens werd van de poster 274 
afgelezen welke uitkomst het kind had en dit werd genoteerd op een screeningsblad. Vervolgens 275 
werden de kinderen in een andere ruimte gewogen en gemeten, waaruit vervolgens het BMI 276 
werd berekend. De kleding werd niet uitgetrokken.  Op het screeningsblad stond een grafiek met 277 
welk BMI een kind gemiddeld moest hebben en wanneer het te ver afweek. In de grafiek werd 278 
een stipje gezet bij het BMI dat het kind had. Phumla wist niet meer precies hoe ze BMI moest 279 
uitrekenen, dit heeft ze aan ons gevraagd. Vervolgens werd er bij de kinderen gekeken of ze er 280 
dik of dun uitzagen zonder de kleren uit te doen. Ook werd er gekeken of de kinderen een 281 
zogenaamd oude gezicht hebben(ingevallen gezicht) en of het kind symptomen van Oedeem 282 
heeft. Vervolgens mochten de kinderen gaan, omdat het pauze was. Phumla heeft later een 283 
doorverwijsbrief geschreven voor een kind dat volgens de oogtest niet goed kon zien en die brief 284 
heeft ze aan het kind gegeven. 285 
Tijd 286 
In totaal heeft Phumla ongeveer 30min over de screening van vier kinderen gedaan. 287 
Regelmaat 288 
Vorig jaar waren alle kinderen gescreend en was ze begonnen de resultaten uit te werken, maar 289 
was ze te druk om het af te maken. Nu is ze er weer mee begonnen, omdat wij er naar vroegen. 290 
Betrokkenen  291 
De lerares werd gevraagd of er even wat kinderen mee mochten om gescreend te worden. 292 
Verder is er behalve de kinderen en Phumla niemand bij betrokken.  293 
Resultaten  294 
De resultaten van de testen werden opgeschreven op een screeningsblad en deze bleven op tafel 295 
liggen.  296 
Afwijking  297 
Er was een kindje, die volgens de oog test slecht kon zien en voor haar heeft Phumla een 298 
doorverwijsbrief voor de algemene gezondheidskliniek geschreven. 299 
 300 

Diagnosticeren 301 

Wanneer 302 
Kinderen worden door de leraar naar de kliniek gestuurd, wanneer ze ergens last van hebben. 303 
Ook komen kinderen zelf bijvoorbeeld in de pauze als ze zijn gevallen of een andere klacht 304 
hebben. Er komen dus de hele dag door kinderen bij de kliniek. 305 
Klachten 306 
Er waren twee kinderen met hoofdpijn, één kind met buikpijn en één kind met koorts(volgens 307 
Phumla) 308 
Behandeling 309 
Phumla heeft twee kinderen Panado gegeven tegen de hoofdpijn en één kind Camphor water 310 
tegen de buikpijn. Het kind met koorts heeft ze op bed gelegd in de kliniek. 311 
Methode 312 
Phumla heeft met een thermometer de temperatuur van een kind gemeten. Hier kwam 33 313 
graden uit. 314 
Vervolg 315 
Phumla heeft alle vier de kinderen door gestuurd naar de algemene gezondheidskliniek in de 316 
buurt. 317 
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Rol leraar 318 
De leraar heeft de kinderen naar de kliniek gestuurd, omdat de kinderen aan hadden gegeven 319 
ergens last van te hebben. 320 
 321 

Doorverwijzen 322 

Kliniek 323 
Alle vier de kinderen zijn naar de algemene gezondheidskliniek doorgestuurd. 324 
Ziekenhuis 325 
Niemand is naar het ziekenhuis doorgestuurd. 326 
Tandarts 327 
Niemand is naar de tandarts doorgestuurd. 328 
Methode 329 
De doorverwijzing vond plaats door middel van doorverwijsbrieven. Hierop werden de naam, 330 
leeftijd, adres en klachten van het kind genoteerd. Deze brief moeten de kinderen thuis afgeven. 331 
Ook moet het telefoonnummer van de ouders worden genoteerd, maar dit is niet gebeurd. 332 
Transport 333 
Phumla vertelt de kinderen dat de ouders de volgende dag met hun naar de algemene kliniek in 334 
de buurt moet gaan.  335 
Rol ouders 336 
De ouders zullen met het kind naar de kliniek moeten gaan. 337 
 338 

Preventie 339 

Soorten voorlichtingen 340 
Vandaag heeft Phumla geen voorlichtingen gegeven. 341 
Betrokkenen 342 
n.v.t. 343 
Doelgroep 344 
n.v.t. 345 
Tijd 346 
n.v.t. 347 
Inentingen 348 
n.v.t. 349 
 350 
 351 
Observatieschema Shamielah 5 Mei 352 
Naam: Shamielah Salie 353 
Leeftijd: 51 354 
Plaats: Port Elizabeth, Sapphire school 355 
Datum: 05-05-2015 356 
Tijd: nvt 357 
 358 
 359 
Shamielah was ook vandaag niet in de kliniek, de reden is onbekend. Phumala haar collega wist nog 360 
nog steeds niet waar ze was en heeft niks van haar gehoord. Hierdoor kon ze vandaag niet 361 
geobserveerd worden. 362 
 363 

Observatieschema Phumla 6 Mei 364 
Naam: Phumla Cele 365 
Leeftijd: 31 366 
Plaats: Port Elizabeth, Sapphire primary school 367 
Datum: 6-5-2015 368 
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Tijd: 8.00-14.30 369 
Observatie door: Deirdre van den Nieuwenhuizen 370 
 371 

Algemene observatie 372 
 373 

Personeel 374 

Aanwezigheid personeel 375 
Vandaag zijn er drie mensen aanwezig. Shamielah, Phumla, Nosithembiso. Nosithembiso doet 376 
een opleiding tot kleuterlijster en die zit daar de hele dag te studeren en bemoeit zich verder niet 377 
met de kinderen. 378 
Werktijden 379 
Phumla was vandaag op tijd in de kliniek om 8 uur en ging om half 3 naar huis. 380 
Taken 381 
Vandaag geven Phumla en Shamielah een voorlichting in de klassen over hygiëne. Verder 382 
diagnosticeren ze de kinderen die in de kliniek komen. 383 
Eindverantwoordelijk 384 
De eindverantwoordelijkheid van de kliniek ligt in handen bij Phumla en Shamielah. 385 
Contact ouders 386 
Er heeft vandaag geen contact plaats gevonden met de ouders. 387 
Contact directeur 388 
Er heeft vandaag geen contact plaats gevonden met de directeur 389 
Contact leraren 390 
Tijdens de voorlichting is er snel aan de leraar gevraagd of ze iets mochten komen vertellen over 391 
de hygiëne. 392 
Kennis 393 
Tijdens de voorlichting viel het op dat ze over weinig kennis beschikten. De leraar greep in, om 394 
extra informatie er bij te vertellen. Ze vertelden namelijk over luizen, maar legden niet aan de 395 
kinderen uit hoe de luizen er uit zien en waar ze vaak zitten. De leraar van de klas vertelde deze 396 
informatie tussen door aan de kinderen. Ze waren tijdens de voorlichting ook de folder over 397 
luizen shampoo vergeten mee te nemen. 398 
Loon 399 
Op dit moment krijgen ze geen loon. 400 
 401 

Locatie 402 

Hygiëne kliniek  403 
Het ziet er redelijk schoon uit. Er was op het toilet alleen geen wc papier meer. Verder heb ik 404 
Phumla niet zien schoonmaken. De bedden waar de kinderen mogen rusten wanneer zij zich niet 405 
lekker voelen, zijn aan het eind van de dag niet gewassen. Hier hebben vandaag twee kinderen 406 
op geslapen. 407 
Onderhoudt kliniek 408 
Vandaag is er niemand geweest die dingen komt repareren in en rondom de kliniek. Voor de 409 
elektriciteit kast hang geen deur, dit kan gevaarlijk zijn. Verder zitten en scheuren in de muren. 410 
De wc heeft geen bril.  411 
Werkruimte 412 
Er zijn in totaal vier ruimtes in de kliniek. Een toilet met een wasbak, een klein keukentje met 413 
een koelkast en vries vak. Verder zijn er twee behandel ruimtes. In beiden kamers staat een bed 414 
waar de kinderen kunnen rusten als ze zich niet goed voelen. Verder staat in er in beiden 415 
ruimtes een tafel met wat stoelen om aan te werken. 416 
Omgeving 417 
De kliniek staat in een town ship. Er staan veel gesubsidieerde huizen van de overheid, waardoor 418 
het er redelijk goed uit ziet. De kliniek en het ziekenhuis liggen in deze buurt. Mensen hoeven 419 
niet ver te reizen om daar te komen. Verder ligt er op het schoolplein veel afval.  420 
Riolering  421 
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Er is vandaag geen goede riolering in de kliniek, want er komt geen water uit de kraan.  422 
Elektriciteit  423 
Er zijn voldoende elektriciteit punten aanwezig in de kliniek. Wel staat het kastje waar alle 424 
draden in komen open, er zit geen deurtje voor. Het hangt wel hoog, dus kinderen kunnen er 425 
niet bij. Wanneer er loadshedding is, dat is de overheid ingesteld, omdat er te weinig elektriciteit 426 
in Zuid-Afrika is. Heeft de kliniek ook geen stroom, ze hebben geen generator. Ze gebruiken in 427 
de kliniek geen materialen die op stroom werken, ze hebben dan alleen geen licht. 428 

 429 

Materialen 430 

Screening 431 
Niet van toepassing vandaag, er is niet gescreend. 432 
Preventie 433 
Voor de voorlichting over hygiëne die ze vandaag hebben gegeven hadden ze geen materialen bij 434 
zich. Ze waren de folder over luizen shampoo vergeten. Ze gaven verder aan dat de shampoo 435 
van de folder erg prijzig is en de meeste ouders gebruiken petrol in een handdoek om te luizen 436 
van de kinderen te doden, dit is een goedkopere methode. Verder gebruiken ze tijdens de 437 
preventie voorlichting geen posters of andere materialen die het zouden kunnen verduidelijken. 438 
Diagnosticeren 439 
Vandaag zijn de volgende materialen gebruikt bij het diagnosticeren door Phumla: 440 

- Panado 441 
- Comphor water 442 
- Icepack 443 

Toiletpapier 444 
Nauwkeurigheid 445 
Niet van toepassing 446 
Afval 447 
Vandaag was er geen afval zak aanwezig op de kliniek. Ze gooien het afval aan de achterkant 448 
van de kliniek. 449 
 450 

Resultaten/Archief 451 

Resultaten screening 452 
Niet van toepassing 453 
Gegevens kind 454 
Wanneer het kind met klachten komt schrijft Phumla de naam, achternaam, leeftijd, klas, 455 
klachten en eventuele doorverwijzing op. Ze schrijft dit in een schrift. Voor elk jaar hebben ze 456 
een boek, waarin per werkdag van het jaar staat welke kinderen er zijn gekomen met welke 457 
klachten en de doorverwijzing. 458 
Dossier 459 
De screeningspapier die ze gister heeft gebruikt en ingevuld liggen nog steeds ongesorteerd op 460 
een tafel. De papier worden niet opgeborgen in een dossier per kind. 461 
Statistieken 462 
Vandaag heeft ze de statistieken niet bijgewerkt. 463 

 464 

Specifieke observatie 465 

 466 

Screening 467 

Manier  468 
Niet van toepassing 469 
Tijd 470 
Niet van toepassing 471 
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Regelmaat 472 
Niet van toepassing 473 
Betrokkenen  474 
Niet van toepassing 475 
Resultaten  476 
Niet van toepassing 477 
Afwijking  478 
Niet van toepassing 479 

 480 

Diagnosticeren 481 

Wanneer 482 
Phumla diagnosticeert de hele dag. In de pauzes is het drukker, omdat er dan vaak kleine 483 
ongevallen plaats vinden als wonden en bloedneuzen. Vandaag kwam er een jongen met een 484 
bloedneus in de pauze naar de kliniek. Tijdens de lessen komen er ook wel eens kinderen, deze 485 
voelen zich vaak niet lekker. De twee kinderen met buikpijn en hoofdpijn kwamen tijdens de les. 486 
Klachten 487 
Vandaag  zijn er meerdere kinderen gekomen: 488 

- Kind met hoofdpijn 489 
- Twee kinderen met buikpijn 490 
- Kind met rugpijn 491 
- Kind met oogpijn 492 

Kind met pijn op de heup 493 
Behandeling 494 

- Voor hoofdpijn krijgen de kinderen Panado (soort paracetamol) 495 
- Voor buikpijn comphor water 496 
- Rugpijn, moet het kindje even rust nemen op bed 497 
- Kindje met oogpijn kreeg een ice-pack 498 
- Kindje met pijn aan de heup werd doorverwezen 499 

Methode 500 
-  heeft alleen bij het kindje met oogpijn in het oog gekeken. 501 
-  Verder heeft ze bij het kindje met heuppijn verder gevraagd wat voor pijn hij precies 502 

had.  503 
De rest van de kinderen vertelde alleen de klacht die ze hadden en heeft Phumla verder niet 504 
naar doorgevraagd of naar gekeken. 505 
Vervolg 506 
Er is vandaag één kindje met heuppijn door Phumla naar de kliniek verwezen in de buurt. De 507 
rest van de kinderen is behandeld in de kliniek op school. 508 
Rol leraar 509 
De twee kinderen met buikpijn en het andere kind met hoofdpijn zijn tijdens de les naar de 510 
kliniek gekomen. Ze komen dan eerst met de klacht bij de leraar en die zegt dat ze naar de 511 
kliniek moeten gaan. 512 
 513 

Doorverwijzen 514 

Kliniek 515 
Vandaag is er kind met heuppijn direct doorverwezen naar de kliniek door Phumla. 516 
Ziekenhuis 517 
Niet van toepassing 518 
Tandarts 519 
Niet van toepassing 520 
Methode 521 
Phumla had besloten dat het kind naar de kliniek moest. Ze hebben kant en klaar brieven op het 522 
kantoor liggen die de carers moeten invullen. Hier moet ze de datum, naam/achternaam, klacht, 523 
geboortedatum, adres, telefoonnummer ouders. Telefoonnummer ouders vult ze niet in.  524 
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Transport 525 
De kliniek ligt in Booyston Park, dit is de buurt waar de school zich ook bevindt. Ook de 526 
ziekenhuizen liggen in deze buurt. Ze zouden daar heen kunnen lopen of met de bus gaan. 527 
Rol ouders 528 
Het kind neemt het doorverwijsbriefje mee naar huis. Hier kunnen de ouders op zien, waarom 529 
het kind is doorverwezen. Het is aan de ouders de verantwoordelijkheid om met het kind mee 530 
naar het ziekenhuis of de kliniek te gaan. 531 
 532 

Preventie 533 

Soorten voorlichtingen 534 
Vandaag is een voorlichting gegeven over hygiëne. Ze hebben in een boek staan wanneer ze deze  535 
voorlichtingen geven. 536 
Met de nationale dag voor Aids, komt de verpleegkundige van de Booysen park kliniek langs. 537 
Betrokkenen 538 
Bij de voorlichtingen over hygiëne zijn Phumla en Shamielah. Ze geven de voorlichting in het 539 
Engels, Afrikaans en, Xhosa zodat het bij alle kinderen goed aankomt. 540 
Doelgroep 541 
Vandaag waren het de kinderen van klas 3 aan beurt, maar ze doen deze voorlichting bij alle 542 
klassen. 543 
Tijd 544 
De voorlichting duurde nog geen tien minuten. De docent heeft ongeveer de helft van de tijd 545 
gepraat. 546 
Inentingen 547 
Vandaag zijn er geen inentingen gedaan. Uit het boek wat ze lieten zien, zien we dat er twee keer 548 
per jaar wordt ingeënt op baarmoederhalskanker bij meisje vanaf grade 4 549 
 550 
Observatieschema Shamielah 6 Mei 551 
Naam: Shamielah Salie 552 
Leeftijd: 51 553 
Plaats: Port Elizabeth 554 
Datum: 6 mei 555 
Tijd: 08:00-14:30 556 
Observeerder: Angela van Akker 557 
 558 

Algemene observatie 559 
 560 

Personeel 561 

Aanwezigheid personeel 562 
Vandaag zijn Shamielah en Phumla aanwezig in de kliniek. 563 
Werktijden 564 
Shamielah kwam om 08:30 in de kliniek, terwijl de kliniek vanaf 08:00 open is en Phumla er 565 
toen ook al was. Shamielah ging om half drie smiddags weer naar huis. 566 
Taken 567 
Vandaag heeft Shamielah twee kinderen gediagnosticeerd en samen met Phumla heeft ze  568 
voorlichting gegeven over hygiëne in grade 3. 569 
Eindverantwoordelijk 570 
Shamielah is samen met Phumla eindverantwoordelijke voor de kliniek. 571 
Contact ouders 572 
Vandaag heeft er geen contact met ouders plaatsgevonden. 573 
Contact directeur 574 
Vandaag heeft er geen contact met de directeur plaatsgevonden. 575 
Contact leraren 576 
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Vandaag is er contact geweest met twee leraren om te vragen of het goed was als ze een 577 
voorlichting over hygiëne kwamen geven in de klas.  578 
Kennis 579 
Tijdens de voorlichting kwam naar voren dat Shamielah niet erg veel kennis had over hygiëne. 580 
Ze vertelde eigenlijk alleen dat kinderen elke week hun haren moeten wassen om luizen te 581 
voorkomen, maar ze kon niet vertellen hoe luizen eruit zien en wat ze doen. Ook vertelde 582 
Shamielah dat de kinderen hun handen regelmatig moeten wassen, maar liet ze niet zien hoe. 583 
Ook vertelde ze dat de kinderen op tijd naar bed moeten, maar de kinderen moesten alleen 584 
maar lachen en de lerares moest het overnemen om duidelijk te maken waarom het belangrijk is 585 
om hun handen te wassen.  586 
Loon 587 
Shamielah werkt net als Phumla als vrijwilliger, dus zij krijgt geen loon. 588 
 589 

Locatie 590 

Hygiëne kliniek  591 
Shamielah heeft vandaag niks schoongemaakt in de kliniek. 592 
Onderhoudt kliniek 593 
De kliniek ziet er redelijk onderhouden uit. Wel zit er een scheur in een muur en zit er geen 594 
deurtje voor de elektriciteitskast. Ook heeft de wc geen bril. 595 
Werkruimte 596 
De kliniek heeft vier ruimtes, een ruimte waar de kinderen binnen komen met hun klachten, een 597 
ruimte waar een soort kleine keuken is, een soort klein badkamertje en een ruimte waar een bed 598 
staat voor een kind om op te slapen en een tafel om aan te zitten. In de laatste ruimte staan ook 599 
de voorraadkasten en de instrumenten om een screening te doen. Shamielah is vandaag bezig 600 
geweest in de ruimte waar de kinderen binnen komen om ze te diagnosticeren en in een 601 
klaslokaal om een voorlichting te geven over hygiëne.  602 
Omgeving 603 
De kliniek ligt in een township in Port Elizabeth. Er zijn veel gesubsidieerde huisjes door de 604 
overheid geplaats waardoor de wijk er nog redelijk uit ziet. De algemene kliniek, tandarts en het 605 
ziekenhuis waarnaar doorverwezen wordt, liggen alle drie in dezelfde buurt als de school. Er ligt 606 
vandaag veel afval op het schoolplein. 607 
Riolering  608 
In de kliniek is er sprake van een goede riolering, want er komt drinkwater uit de kraan en de 609 
wc is ook aangesloten aan de riolering. 610 
Elektriciteit  611 
In de kliniek zijn genoeg stopcontacten voor stroom aanwezig, maar sommigen hiervan doen het 612 
niet. Shamielah heeft vandaag geen stroom nodig gehad voor haar taken. Wanneer de stroom uit 613 
zal vallen door loadshedding zal alleen het licht uit vallen, maar het licht staat overdag vaak niet 614 
eens aan. 615 
 616 

Materialen 617 

Screening 618 
Shamielah heeft vandaag geen screening uitgevoerd. 619 
Preventie 620 
Voor de voorlichting over hygiëne was er een folder over luizen, maar deze waren ze vergeten 621 
mee te nemen naar de klas. 622 
Diagnosticeren 623 
Shamielah heeft vandaag om de temperatuur van een kind op te meten de thermometer 624 
gebruikt. 625 
Nauwkeurigheid 626 
Als resultaat kreeg Shamielah een waarde van 34,5 graden. Dit is onmogelijk, dus de 627 
thermometer is niet nauwkeurig. 628 
Afval 629 
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Er was geen vuilniszak aanwezig in de kliniek, daarom werd het afval achter de kliniek in de 630 
tuin gegooid. 631 
 632 

Resultaten/Archief 633 

Resultaten screening 634 
n.v.t. 635 
Gegevens kind 636 
Van de kinderen die met klachten in de kliniek kwamen, werd de naam, leeftijd, klas en 637 
klachten genoteerd.  638 
Dossier 639 
De kinderen hebben geen eigen dossier. 640 
Statistieken 641 
Shamielah heeft de statistieken vandaag niet bijgewerkt. 642 
 643 

Specifieke observatie 644 

 645 

Screening 646 

Manier  647 
n.v.t. 648 
Tijd 649 
n.v.t. 650 
Regelmaat 651 
n.v.t. 652 
Betrokkenen  653 
n.v.t. 654 
Resultaten  655 
n.v.t. 656 
Afwijking  657 
n.v.t. 658 
 659 

Diagnosticeren 660 

Wanneer 661 
Kinderen worden door de leraar naar de kliniek gestuurd, wanneer ze ergens last van hebben. 662 
Ook komen kinderen zelf bijvoorbeeld in de pauze als ze zijn gevallen of een andere klacht 663 
hebben. Er komen dus de hele dag door kinderen bij de kliniek. 664 
Klachten 665 
Één van de kinderen had last van haar tand en het andere kind had last van buikpijn en 666 
hoofdpijn.  667 
Behandeling 668 
Bij het kind met tandpijn keek Shamielah even snel in de mond gekekenen bij het kind met 669 
buikpijn en hoofdpijn heeft Shamielah de temperatuur gemeten om te kijken of ze koorts had en 670 
haar vervolgens naar het bed in de kliniek gestuurd. 671 
Methode 672 
Shamielah heeft met een thermometer de temperatuur van het kind met buikpijn en hoofdpijn 673 
gemeten. Hier kwam een onmogelijke waarde van 34 graden uit, maar Shamielah dacht alsnog 674 
dat het kind koorts had. 675 
Vervolg 676 
Het kind met tandpijn is doorgestuurd naar de tandarts in de buurt en het kind met koorts naar 677 
de algemene gezondheidskliniek. 678 
Rol leraar 679 
Het kind met buikpijn en hoofdpijn is door de leraar naar de kliniek gestuurd en het kind met 680 
tandpijn is in de pauze zelf naar de kliniek gelopen. 681 
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Doorverwijzen 682 

Kliniek 683 
Het kind met buikpijn en hoofdpijn is doorgestuurd naar de algemene gezondheidskliniek in de 684 
buurt.het kind met tandpijn is naar de tandarts doorgestuurd. 685 
Ziekenhuis 686 
Er is niemand doorgestuurd naar het ziekenhuis. 687 
Tandarts 688 
Het kind met tandpijn is doorgestuurd naar de tandarts. 689 
Methode 690 
De doorverwijzing vond plaats door middel van doorverwijsbrieven. Hierop werden de naam, 691 
leeftijd, adres en klachten van het kind genoteerd. Deze brief moeten de kinderen thuis afgeven. 692 
Ook moet het telefoonnummer van de ouders worden genoteerd, maar dit is niet gebeurd. 693 
Transport 694 
Shamielah vertelt de kinderen dat ze hun ouders moeten zeggen om morgen met hun naar de 695 
kliniek of tandarts te gaan. 696 
Rol ouders 697 
De ouders van het kind met buikpijn en hoofdpijn zullen naar de kliniek moeten gaan en de 698 
ouders van het kind met tandpijn zullen naar de tandarts moeten gaan. 699 
 700 

Preventie 701 

Soorten voorlichtingen 702 
Shamielah heeft vandaag samen met Phumla een voorlichting over hygiëne gegeven. Tijdens 703 
deze voorlichting werd eerst verteld dat kinderen elke week hun haar moeten wassen om luizen 704 
te voorkomen. Hierna werd verteld dat kinderen regelmatig hun handen moeten wassen om te 705 
voorkomen dat bacteriën werden overgedragen en ook werd verteld dat de kinderen om 20u 706 
naar in de avond naar bed moeten.  Er werd niet verteld hoe luizen eruit zagen en wat ze deden 707 
en ook werd er niet verteld hoe de kinderen hun handen goed kunnen wassen en waarom ze om 708 
20u naar bed moeten. 709 
Betrokkenen 710 
De betrokkenen waren de lerares en de kinderen, omdat de lerares eerst toestemming moest 711 
geven om de voorlichting plaats te laten vinden en vervolgens af en toe ingreep tijdens de 712 
voorlichting om iets toe te lichten. De kinderen waren betrokken, omdat zij naar de voorlichting 713 
moesten luisteren en af en toe vragen konden stellen.  714 
Doelgroep 715 
Vandaag is de voorlichting in grade 3 gegeven, dus bij kinderen rond de 7 jaar, maar ze doen 716 
deze voorlichting bij alle klassen. 717 
Tijd 718 
De voorlichting duurde ongeveer tien minuten. 719 
Inentingen 720 
Er hebben geen inentingen plaatsgevonden vandaag. 721 
 722 
 723 
Observatieschema Phumla 7 Mei 724 
Naam: Phumla Celie 725 
Leeftijd: 31 726 
Plaats: Port Elizabeth, Sapphire primary Road school 727 
Datum: 7-5-2015 728 
Tijd: `8.00-14.30 729 
Geobserveerd door: Deirdre van den Nieuwenhuizen 730 
 731 
Geld, kennis, werkhouding, betrokkenen 732 
 733 
 734 
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Algemene observatie 735 

 736 

Personeel 737 

Aanwezigheid personeel 738 
Vandaag zijn er drie mensen aanwezig. Shamielah, Phumla, Nosithembiso. Nosithembiso doet 739 
een opleiding tot kleuterlijster en die zit daar de hele dag te studeren en bemoeit zich verder niet 740 
met de kinderen. 741 
Werktijden 742 
Phumla was vandaag op tijd in de kliniek om 8 uur en ging om half 3 naar huis. 743 
Taken 744 
Vandaag hebben ze buiten het diagnosticeren van kinderen niks anders erbij gedaan. 745 
Eindverantwoordelijk 746 
De eindverantwoordelijkheid van de kliniek ligt in handen bij Phumla en Shamielah. 747 
Contact ouders 748 
Er is vandaag geen contact geweest met de ouders 749 
Contact directeur 750 
Er is vandaag geen contact geweest met de directeur 751 
Contact leraren 752 
Phumla heeft geen direct contact gehad met de leraren vandaag. 753 
Kennis 754 
Phumla wist bij de behandeling niet goed wat te doen. 755 
Loon 756 
Phumla krijgt geen loon, het werk is vrijwillig 757 
 758 

Locatie 759 

Hygiëne kliniek  760 
Het ziet er redelijk schoon uit. Ik heb Phumla vandaag niet zien schoonmaken. De bedden waar 761 
de kinderen mogen rusten wanneer zij zich niet lekker voelen, zijn aan het eind van de dag niet 762 
gewassen. Hier heeft vandaag wel een kind op geslapen. 763 
Onderhoudt kliniek 764 
Vandaag is er niemand geweest die dingen komt repareren in en rondom de kliniek. Voor de 765 
elektriciteit kast hang geen deur, dit kan gevaarlijk zijn. Verder zitten en scheuren in de muren. 766 
De wc heeft geen bril. 767 
Werkruimte 768 
Er zijn in totaal vier ruimtes in de kliniek. Een toilet met een wasbak, een klein keukentje met 769 
een koelkast en vries vak. Verder zijn er twee behandel ruimtes. In beiden kamers staat een bed 770 
waar de kinderen kunnen rusten als ze zich niet goed voelen. Verder staat in er in beiden 771 
ruimtes een tafel met wat stoelen om aan te werken. 772 
Omgeving 773 
De kliniek staat in een township. Er staan veel gesubsidieerde huizen van de overheid, waardoor 774 
het er redelijk goed uit ziet. De kliniek en het ziekenhuis liggen in deze buurt. Mensen hoeven 775 
niet ver te reizen om daar te komen. Verder ligt er op het schoolplein veel afval. 776 
Riolering 777 
Er is goede riolering aanwezig in de kliniek. Er komt drinkwater uit de kraan en de toilet zitten 778 
ook aan een riolering geïnstalleerd.  779 
Elektriciteit  780 
Er zijn voldoende elektriciteit punten aanwezig in de kliniek. Wel staat het kastje waar alle 781 
draden in komen open, er zit geen deurtje voor. Het hangt wel hoog, dus kinderen kunnen er 782 
niet bij. Wanneer er loadshedding is, dat is de overheid ingesteld, omdat er te weinig elektriciteit 783 
in Zuid-Afrika is, heeft de kliniek ook geen stroom, ze hebben geen generator. Ze gebruiken in 784 
de kliniek geen materialen die op stroom werken, ze hebben dan alleen geen licht. 785 
 786 
 787 
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Materialen 788 

Screening 789 
Niet van toepassing vandaag, er is niet gescreend. 790 
Preventie 791 
Niet van toepassing vandaag, er is geen voorlichting gegeven. 792 
Diagnosticeren 793 
Pleister 794 
Nauwkeurigheid 795 
Niet van toepassing 796 
Afval 797 
Er stond een vuilniszak bij hek van de kliniek. Deze staat open en bloot. Aan het eind van de dag 798 
werd deze opgehaald door een paar schoolkinderen. Die ze naar de parkeerplaats brengen, daar 799 
staat een busje die de vuilnis ophaalt. 800 
 801 

Resultaten/Archief 802 

Resultaten screening 803 
Niet van toepassing 804 
Gegevens kind 805 
Wanneer het kind met klachten komt schrijft Phumla de naam, achternaam, leeftijd, klas, 806 
klachten en eventuele doorverwijzing op. Ze schrijft dit in een schrift. Voor elk jaar hebben ze 807 
een boek, waarin per werkdag van het jaar staat welke kinderen er zijn gekomen met welke 808 
klachten en de doorverwijzing. 809 
Dossier 810 
De screeningspapieren van twee dagen geleden die Phumla heeft gebruikt en ingevuld liggen nog 811 
steeds op de tafel. Ze worden niet opgeborgen in een dossier. 812 
Statistieken 813 
Vandaag heeft ze de statistieken niet bijgewerkt 814 
 815 

Specifieke observatie 816 

Screening 817 

Manier  818 
Niet van toepassing 819 
Tijd 820 
Niet van toepassing 821 
Regelmaat 822 
Niet van toepassing 823 
Betrokkenen  824 
Niet van toepassing 825 
Resultaten  826 
Niet van toepassing 827 
Afwijking  828 
Niet van toepassing 829 
 830 

Diagnosticeren 831 

Wanneer 832 
Phumla diagnosticeert de hele dag. In de pauzes is het drukker, omdat er dan vaak kleine 833 
ongevallen plaats vinden als wonden en bloedneuzen. Vandaag kwam er een meisje met een 834 
wond aan de achterkant van haar knie in de pauze naar de kliniek en een jongen met een wond 835 
op zijn knie. Tijdens de lessen komen er ook wel eens kinderen, deze voelen zich vaak niet 836 
lekker. Zoals vandaag de kinderen met hoofdpijn en buikpijn 837 
 838 
 839 
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Klachten  840 
Vandaag zijn er meerdere kinderen door Phumla geholpen: 841 

- Kind met een wond achterop haar knie 842 
- Kind met oog pijn 843 
- Kind met een wond op de knie 844 
- Kind met tandpijn 845 

Behandeling 846 
- Voor de wond  achterop de knie kreeg het kind verband erom, omdat er geen pleisters 847 

aanwezig waren en hierna kreeg het kind een doorverwijzing naar de kliniek 848 
- Oog pijn werd doorverwezen naar de kliniek 849 
- Kind met de wond op de knie kreeg ook verband, omdat er geen pleisters waren 850 

Kind met tandpijn werd naar de tandarts doorverwezen 851 
Methode 852 

- Bij het meisje met de wond achterop de knie heeft Phumala eerst gekeken, deze wond zat 853 
er al langere tijd. Vervolgens heeft ze de wond behandeld. Ze heeft niet eerst haar 854 
handen gewassen en ze heeft de wond ook niet schoongemaakt. Ze heeft meteen het 855 
verband aangebracht en nogmaals een verwijzing geschreven voor de kliniek. 856 

- Kind met de wond op de knie, heeft ze ook niet eerst schoongemaakt en zelf haar handen 857 
van te voren en erna gewassen. Ze heeft direct het verband erom gedaan. 858 

Bij de rest van de verwondingen en/of klachten heeft ze niet eerst gekeken naar het kind, maar 859 
heeft ze of meteen een medicatie gegeven of doorgestuurd naar de kliniek. 860 
Vervolg 861 
Er zijn vandaag twee kinderen doorverwezen naar de kliniek en één kind naar de tandarts. De 862 
rest is behandeld in de kliniek op school. 863 
Rol leraar 864 
De twee kinderen met buikpijn en hoofdpijn zijn tijdens de les naar de kliniek gekomen. Ze 865 
komen dan eerst met de klacht bij de leraar en die zegt dat ze naar de kliniek moeten gaan. 866 
 867 

Doorverwijzen 868 

Kliniek 869 
Phumla heeft twee kinderen doorverwezen, één met oogpijn en één met een grote wond achterop 870 
de knie. 871 
Ziekenhuis 872 
Niet van toepassing 873 
Tandarts 874 
Kind met tand pijn is door Phumla vandaag doorwezen naar de tandarts. 875 
Methode 876 
Phumla had besloten dat de kinderen naar de kliniek en de tandarts moesten. Ze hebben kant en 877 
klaar brieven op het kantoor liggen die de carers moeten invullen. Hier moet ze de datum, 878 
naam/achternaam, klacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer ouders. Telefoonnummer 879 
ouders vult ze niet in. 880 
Transport 881 
Zowel de kliniek als de tandarts ligt in dezelfde wijk als de school, namelijk Booyston Park 882 
Rol ouders 883 
Het kind neemt het doorverwijsbriefje mee naar huis. Hier kunnen de ouders op zien, waarom 884 
het kind is doorverwezen. Het is aan de ouders de verantwoordelijkheid om met het kind mee 885 
naar het ziekenhuis of de kliniek te gaan. Het meisje met de wond achterop haar knie, heeft al 886 
een keer een doorverwijzing naar de kliniek gehad, maar de ouders zijn niet met het meisje 887 
gegaan. 888 
 889 

Preventie 890 

Soorten voorlichtingen 891 
Niet van toepassing 892 
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Betrokkenen 893 
Niet van toepassing 894 
Doelgroep 895 
Niet van toepassing 896 
Tijd 897 
Niet van toepassing 898 
Inentingen 899 
Niet van toepassing 900 
 901 

Observatieschema Shamielah 7 Mei 902 
Naam: Shamielah Salie 903 
Leeftijd: 51 904 
Plaats: Port Elizabeth 905 
Datum: 7 mei 906 
Tijd: 08:00-14:30 907 
Observeerder: Angela van Akker 908 
 909 

Algemene observatie 910 
 911 

Personeel 912 

Aanwezigheid personeel 913 
Vandaag zijn Shamielah, Phumla en Nosithembiso aanwezig. Nosithembiso doet een opleiding 914 
tot kleuterjuf en zij zit dan ook de hele dag te studeren en bemoeit zich verder niet met de 915 
kliniek. 916 
Werktijden 917 
Shamielah kwam om kwart over acht de kliniek binnen en ging om twee uur in de middag naar 918 
huis.  919 
Taken 920 
Shamielah heeft vandaag twee kinderen gediagnosticeerd.  921 
Eindverantwoordelijk 922 
De eindverantwoordelijkheid van de kliniek ligt in handen van  Shamielah en Phumla. 923 
Contact ouders 924 
Er is vandaag geen contact geweest met ouders van de kinderen. 925 
Contact directeur 926 
Er is vandaag geen contact met de directeur geweest. 927 
Contact leraren 928 
Er is vandaag geen contact met de leraren geweest. 929 
Kennis 930 
Het valt op dat Shamielah niet doorvraagt wanneer de kinderen komen met een klacht. 931 
Loon 932 
Shamielah werkt vrijwillig in de kliniek en krijgt dus niet betaald. 933 
 934 

Locatie 935 

Hygiëne kliniek  936 
Het ziet er redelijk schoon uit vandaag in de kliniek. Shamielah heeft vandaag niet 937 
schoongemaakt en het beddengoed van gister ligt er ook nog steeds.  938 
Onderhoudt kliniek 939 
Voor de elektriciteit kast hang geen deur, dit kan gevaarlijk zijn. Ook zitten en scheuren in de 940 
muren en heeft de wc heeft geen bril. 941 
Werkruimte 942 
Er zijn in totaal vier ruimtes in de kliniek. Een toilet met een wasbak, een klein keukentje met 943 
een koelkast en vries vak en twee behandel ruimtes. In beiden behandelruimtes staat een bed 944 
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waar de kinderen kunnen rusten als ze zich niet goed voelen. Verder staat in er in beide ruimtes 945 
een tafel met wat stoelen eromheen om aan te werken. 946 
Omgeving 947 
De kliniek staat in een town ship. Er staan veel gesubsidieerde huizen van de overheid, waardoor 948 
de buurt er nog redelijk goed uit ziet. De kliniek en het ziekenhuis waar naar wordt 949 
doorverwezen liggen in dezelfde buurt. Mensen hoeven niet ver te reizen om daar te komen. 950 
Verder ligt er op het schoolplein veel afval. 951 
Riolering  952 
Er is goede riolering aanwezig in de kliniek. Er komt drinkwater uit de kraan en de toilet zitten 953 
ook aan de riolering geïnstalleerd. 954 

Materialen 955 

Screening 956 
n.v.t. 957 
Preventie 958 
n.v.t. 959 
Diagnosticeren 960 
Shamielah heeft vandaag ijs- en comphor water gebruikt. 961 
Nauwkeurigheid 962 
n.v.t. 963 
Afval 964 
Vandaag stond er een vuilniszak bij het hek van de kliniek. Aan het eind van de dag werd deze 965 
opgehaald door een paar schoolkinderen, die ze naar de parkeerplaats brachten, daar wordt de 966 
vuilnis opgehaald. 967 
 968 

Resultaten/Archief 969 

Resultaten screening 970 
n.v.t. 971 
Gegevens kind 972 
Wanneer een kind met klachten komt schrijft Shamielah de naam, achternaam, leeftijd, klas, 973 
klachten en eventuele doorverwijzing op. Ze schrijft dit in een schrift en voor elk jaar hebben ze 974 
een boek, waarin per werkdag van het jaar staat welke kinderen er zijn gekomen met welke 975 
klachten en waarheen ze zijn doorverwezen. 976 
Dossier 977 
Er is geen dossier aanwezig voor de kinderen 978 
Statistieken 979 
Shamielah heeft vandaag niet de statistieken bijgewerkt. 980 
 981 

Specifieke observatie 982 
 983 

Screening 984 

Manier  985 
n.v.t. 986 
Tijd 987 
n.v.t. 988 
Regelmaat 989 
n.v.t. 990 
Betrokkenen  991 
n.v.t. 992 
Resultaten  993 
n.v.t. 994 
Afwijking  995 
n.v.t. 996 
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 997 

Diagnosticeren 998 

Wanneer 999 
Shamielah diagnosticeert de hele dag wanneer er kinderen komen. Tijdens de lessen kwamen er 1000 
vandaag twee kinderen, zij voelden zich niet lekker en werden door de leraar naar de kliniek 1001 
gestuurd. 1002 
Klachten 1003 
Shamielah heeft vandaag een kind geholpen met buikpijn en een kind met hoofdpijn. 1004 
Behandeling 1005 
Als behandeling heeft Shamielah het kind met hoofdpijn ijswater gegeven en het kind met 1006 
buikpijn Camphor water. 1007 
Methode 1008 
Shamielah vroeg aan het kind met buikpijn wat ze die ochtend had gegeten en gaf haar hierna 1009 
meteen Camphor water. Aan het kind met hoofdpijn vroeg ze helemaal niet hoe het kwam en gaf 1010 
ze meteen ijswater. 1011 
Vervolg 1012 
De kinderen zijn door Shamielah weer terug naar de klas gestuurd. 1013 
Rol leraar 1014 
De kinderen met buikpijn en hoofdpijn zijn tijdens de les naar de kliniek gekomen. Ze komen 1015 
dan eerst met de klacht bij de leraar en die zegt dat ze naar de kliniek moeten gaan. 1016 

 1017 

Doorverwijzen 1018 

Kliniek 1019 
n.v.t. 1020 
Ziekenhuis 1021 
n.v.t. 1022 
Tandarts 1023 
n.v.t. 1024 
Methode 1025 
n.v.t. 1026 
Transport 1027 
n.v.t. 1028 
Rol ouders 1029 
n.v.t. 1030 

 1031 

Preventie 1032 

Soorten voorlichtingen 1033 
n.v.t. 1034 
Betrokkenen 1035 
n.v.t. 1036 
Doelgroep 1037 
n.v.t. 1038 
Tijd 1039 
n.v.t. 1040 
Inentingen 1041 
n.v.t. 1042 
 1043 
Observatieschema Phumla 8 Mei 1044 
Naam: Phumla Celie 1045 
Leeftijd: 32 1046 
Plaats: Port Elizabeth, Sapphire school 1047 
Datum: 08-05-2015 1048 
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Tijd: 8.00-13.30 1049 
Observeerder: Deirdre van den Nieuwenhuizen 1050 
 1051 

Algemene observatie 1052 
 1053 

Personeel 1054 

Aanwezigheid personeel 1055 
Vandaag is er veel personeel van de school in de kliniek aanwezig. Phumla viert vandaag haar 1056 
verjaardag. Dit betekend dat iedereen waar ze goed mee omgaat in de kliniek is uitgenodigd om 1057 
taart te eten. 1058 
Werktijden 1059 
Phumla was om acht uur aanwezig in de kliniek en ging toen de school sloot om half twee naar 1060 
huis. 1061 
Taken 1062 
Phumla heeft vandaag alleen kinderen gediagnosticeerd en geholpen. Phumla heeft tijdens 1063 
werktijd in een computer lokaal haar CV uitgetypt. Ze wil solliciteren als klasse assistent op de 1064 
school, hier krijg ze betaald voor, dus wil ze dit graag doen. Hierdoor was ze tijdens de 1065 
openingstijden van de kliniek, weinig aanwezig vandaag.  1066 
Eindverantwoordelijk 1067 
De eindverantwoordelijkheid van de kliniek ligt in handen bij Phumla en Shamielah. 1068 
Contact ouders 1069 
Er is vandaag geen contact geweest met de ouders van de kinderen. 1070 
Contact directeur 1071 
Phumla is vandaag even bij de directeur geweest, om haar CV in te leveren. Verder heeft ze 1072 
toestemming gevraagd om met ons naar de Booyston park clinic te gaan volgende week. Ze heeft 1073 
geen contact met de directeur gehad over de kinderen. 1074 
Contact leraren 1075 
Phumla heeft vandaag geen contact gehad met de leraren. 1076 
Kennis 1077 
Het valt op dat Phumla de kinderen niet echt volledig bekijkt, wanneer ze een klacht hebben.  1078 
Loon  1079 
Phumla krijgt geen loon voor haar werkzaamheden in de kliniek. 1080 
 1081 

Locatie 1082 

Hygiëne kliniek  1083 
Phumla heeft vandaag niks schoongemaakt  1084 
Onderhoudt kliniek 1085 
Vandaag is er niemand geweest of heeft Phumla iets gemaakt of opgeknapt. 1086 
Werkruimte 1087 
Er zijn in totaal vier ruimtes in de kliniek. Een toilet met een wasbak, een klein keukentje met 1088 
een koelkast en vries vak. Verder zijn er twee behandel ruimtes. In beiden kamers staat een bed 1089 
waar de kinderen kunnen rusten als ze zich niet goed voelen. Verder staat in er in beiden 1090 
ruimtes een tafel met wat stoelen om aan te werken. 1091 
Omgeving 1092 
De kliniek staat in een town ship. Er staan veel gesubsidieerde huizen van de overheid, waardoor 1093 
het er redelijk goed uit ziet. De kliniek en het ziekenhuis liggen in deze buurt. Mensen hoeven 1094 
niet ver te reizen om daar te komen. Rondom de kliniek ligt veel afval. 1095 
Riolering  1096 
Er is goede riolering aanwezig in de kliniek. Er komt drinkwater uit de kraan en de toilet zitten 1097 
ook aan een riolering geïnstalleerd. 1098 
Elektriciteit  1099 
Er zijn voldoende elektriciteit punten aanwezig in de kliniek. Wel staat het kastje waar alle 1100 
draden in komen open, er zit geen deurtje voor. Het hangt wel hoog, dus kinderen kunnen er 1101 
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niet bij. Wanneer er loadshedding is, dat is de overheid ingesteld, omdat er te weinig elektriciteit 1102 
in Zuid-Afrika is. Heeft de kliniek ook geen stroom, ze hebben geen generator. Ze gebruiken in 1103 
de kliniek geen materialen die op stroom werken, ze hebben dan alleen geen licht. 1104 

 1105 

Materialen 1106 

Screening 1107 
Niet van toepassing 1108 
Preventie 1109 
Niet van toepassing 1110 
Diagnosticeren 1111 
Vandaag zijn de volgende materialen gebruikt bij het diagnosticeren door Phumla: 1112 

- Panado 1113 
- Pleister 1114 

Nauwkeurigheid 1115 
Niet van toepassing 1116 
Afval 1117 
Er stond vandaag geen afvalzak bij de kliniek. Afval wordt achter de kliniek weggegooid. 1118 
 1119 

Resultaten/Archief 1120 

Resultaten screening 1121 
Niet van toepassing 1122 
Gegevens kind 1123 
Wanneer het kind met klachten komt schrijft Phumla de naam, achternaam, leeftijd, klas, 1124 
klachten en eventuele doorverwijzing op. Ze schrijft dit in een schrift. Voor elk jaar hebben ze 1125 
een boek, waarin per werkdag van het jaar staat welke kinderen er zijn gekomen met welke 1126 
klachten en de doorverwijzing. 1127 
Dossier  1128 
Er wordt geen dossier van de kinderen bijgehouden. 1129 
Statistieken 1130 
De statistieken zijn vandaag niet bij geschreven in het schema door Phumla 1131 
 1132 

Specifieke observatie 1133 
 1134 

Screening 1135 

Manier  1136 
Niet van toepassing 1137 
Tijd 1138 
Niet van toepassing 1139 
Regelmaat 1140 
Niet van toepassing 1141 
Betrokkenen  1142 
Niet van toepassing 1143 
Resultaten  1144 
Niet van toepassing 1145 
Afwijking  1146 
Niet van toepassing 1147 
 1148 

Diagnosticeren 1149 

Wanneer 1150 
Phumla diagnosticeert de hele dag. In de pauzes is het drukker, omdat er dan vaak kleine 1151 
ongevallen plaats vinden als wonden en bloedneuzen. Vandaag kwam er een jongen met een met 1152 
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een schaafwond in de pauze naar de kliniek. Tijdens de lessen komen er ook wel eens kinderen, 1153 
deze voelen zich vaak niet lekker.  1154 
Klachten 1155 
Vandaag  zijn er meerdere kinderen bij Phumla gekomen: 1156 

- Kind met een schaafwond 1157 
- Kind met snee in hand 1158 
- Twee kinderen met hoofdpijn 1159 

Behandeling  1160 
Phumla heeft bij het kind met een schaafwond een pleister geplakt. Ze heeft niet haar handen 1161 
van te voren gewassen, vervolgens de wond schoongemaakt en daarna weer haar handen niet 1162 
gewassen. Ze heeft direct de pleister erop geplakt en daarna het kind weer terug gestuurd. Ook 1163 
kwam er een kind met een snee in haar hand en hier heeft Phumla een pleister op geplakt. 1164 
Vervolgens wou ze hier nog verband omheen doen, maar het verband in de kliniek was op.  1165 
Bij de kinderen met hoofdpijn heeft Phumla ze panado gegeven. Één kindje heeft een uur in de 1166 
kliniek geslapen en is vervolgens weer naar de klas gestuurd. 1167 
Methode 1168 
Bij de wond heeft ze vluchtig gekeken hoe ernstig het was. 1169 
Bij de kinderen met hoofdpijn heeft ze meteen medicatie gegeven. Phumla heeft geen 1170 
tempratuur opgemeten of verder gevraagd hoe lang ze al hoofdpijn hadden. 1171 
Vervolg 1172 
De kinderen zijn na de behandeling allemaal terug gestuurd naar de klas. 1173 
Rol leraar 1174 
De twee kinderen met hoofdpijn zijn tijdens de les in de kliniek gekomen. Ze hebben dus 1175 
toestemming aan de leraar moeten vragen of ze naar de kliniek mochten komen. De leraar vond 1176 
in dit geval het relevant genoeg om tijdens de les weg te gaan. 1177 
 1178 

Doorverwijzen 1179 

Kliniek 1180 
Niet van toepassing 1181 
Ziekenhuis 1182 
Niet van toepassing 1183 
Tandarts 1184 
Niet van toepassing 1185 
Methode 1186 
Niet van toepassing 1187 
Transport 1188 
Niet van toepassing 1189 
Rol ouders 1190 
Niet van toepassing 1191 
 1192 

Preventie 1193 

Soorten voorlichtingen 1194 
Niet van toepassing 1195 
Betrokkenen 1196 
Niet van toepassing 1197 
Doelgroep 1198 
Niet van toepassing 1199 
Tijd 1200 
Niet van toepassing 1201 
Inentingen 1202 
Niet van toepassing 1203 
 1204 
Observatieschema Samielah 8 Mei 1205 
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Naam: Shamielah Salie 1206 
Leeftijd: 51 1207 
Plaats: Port Elizabeth, Sapphire school 1208 
Datum: 08-05-2015 1209 
Tijd: 8.00-13.30 1210 
Observatie door: Deirdre van den Nieuwenhuizen 1211 
 1212 

Algemene observatie 1213 

 1214 

Personeel 1215 

Aanwezigheid personeel 1216 
Vandaag is er veel personeel van de school in de kliniek aanwezig. Phumla viert vandaag haar 1217 
verjaardag. Dit betekend dat iedereen waar ze goed mee omgaat in de kliniek is uitgenodigd om 1218 
taart te eten.  1219 
Werktijden 1220 
Shamielah kwam was ruim voor 8 uur aanwezig in de kliniek. Op vrijdag sluit de school om half 1221 
2, tot dan is ze gebleven. 1222 
Taken 1223 
Vandaag heeft Shamielah alleen kinderen gediagnosticeerd en geholpen. 1224 
Eindverantwoordelijk 1225 
De eindverantwoordelijkheid van de kliniek ligt in handen bij Phumla en Shamielah. 1226 
Contact ouders 1227 
Er is vandaag geen contact geweest met de ouders van de kinderen. 1228 
Contact directeur 1229 
Shamielah heeft vandaag geen contact gehad met de directeur. 1230 
Contact leraren 1231 
Shamielah heeft vandaag geen contact gehad met de leraren. 1232 
Kennis 1233 
Het valt op dat Shamielah de kinderen niet verder onderzoekt als ze binnen komen met een 1234 
klacht 1235 
Loon 1236 
Shamielah krijgt geen loon voor haar werkzaamheden in de kliniek. 1237 
 1238 

Locatie 1239 

Hygiëne kliniek  1240 
Shamielah heeft vandaag de vloer gedweild en een doekje over alle kasten van de kliniek 1241 
gehaald. Vervolgens hebben we gevraagd wanneer ze de bedden verschoonde, ze zei dat ze dat 1242 
één keer in de twee weken doet. Dit kunnen we door deze observatie niet controleren. 1243 
Onderhoudt kliniek 1244 
Vandaag is er niemand geweest of heeft Shamielah iets gemaakt of opgeknapt. 1245 
Werkruimte 1246 
Er zijn in totaal vier ruimtes in de kliniek. Een toilet met een wasbak, een klein keukentje met 1247 
een koelkast en vries vak. Verder zijn er twee behandel ruimtes. In beiden kamers staat een bed 1248 
waar de kinderen kunnen rusten als ze zich niet goed voelen. Verder staat in er in beiden 1249 
ruimtes een tafel met wat stoelen om aan te werken. 1250 
Omgeving 1251 
De kliniek staat in een town ship. Er staan veel gesubsidieerde huizen van de overheid, waardoor 1252 
het er redelijk goed uit ziet. De kliniek en het ziekenhuis liggen in deze buurt. Mensen hoeven 1253 
niet ver te reizen om daar te komen. Rondom de kliniek ligt veel afval. 1254 
Riolering   1255 
Er is goede riolering aanwezig in de kliniek. Er komt drinkwater uit de kraan en de toilet zitten 1256 
ook aan een riolering geïnstalleerd. 1257 
Elektriciteit  1258 



50 
 

Er zijn voldoende elektriciteit punten aanwezig in de kliniek. Wel staat het kastje waar alle 1259 
draden in komen open, er zit geen deurtje voor. Het hangt wel hoog, dus kinderen kunnen er 1260 
niet bij. Wanneer er loadshedding is, dat is de overheid ingesteld, omdat er te weinig elektriciteit 1261 
in Zuid-Afrika is. Heeft de kliniek ook geen stroom, ze hebben geen generator. Ze gebruiken in 1262 
de kliniek geen materialen die op stroom werken, ze hebben dan alleen geen licht. 1263 
 1264 
 1265 
 1266 

Materialen 1267 

Screening 1268 
Niet van toepassing 1269 
Preventie 1270 
Niet van toepassing 1271 
Diagnosticeren 1272 
Vandaag zijn de volgende materialen gebruikt bij het diagnosticeren door Shamielah: 1273 
Comphor Water 1274 
Nauwkeurigheid 1275 
Niet van toepassing 1276 
Afval 1277 
Er stond vandaag geen afvalzak bij de kliniek. Afval wordt achter de kliniek weggegooid. 1278 
 1279 

Resultaten/Archief 1280 

Resultaten screening 1281 
Niet van toepassing 1282 
Gegevens kind 1283 
Wanneer het kind met klachten komt schrijft Shamielah de naam, achternaam, leeftijd, klas, 1284 
klachten en eventuele doorverwijzing op. Ze schrijft dit in een schrift. Voor elk jaar hebben ze 1285 
een boek, waarin per werkdag van het jaar staat welke kinderen er zijn gekomen met welke 1286 
klachten en de doorverwijzing. 1287 
Dossier 1288 
Er wordt geen dossier van de kinderen bijgehouden. 1289 
Statistieken 1290 
De statistieken zijn vandaag niet bijgewerkt in het schema door Shamielah 1291 
 1292 
 1293 

Specifieke observatie 1294 
 1295 

Screening 1296 

Manier  1297 
Niet van toepassing 1298 
Tijd 1299 
Niet van toepassing 1300 
Regelmaat 1301 
Niet van toepassing 1302 
Betrokkenen  1303 
Niet van toepassing 1304 
Resultaten  1305 
Niet van toepassing 1306 
Afwijking  1307 
Niet van toepassing 1308 
 1309 

Diagnosticeren 1310 
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Wanneer 1311 
Er kwam vandaag één kindje bij Shamielah tijdens de les. 1312 
Klachten 1313 
Vandaag is er een kindje met maagpijn bij Shamielah gekomen. 1314 
Behandeling 1315 
Het kindje heeft Comphor water gekregen. 1316 
Methode 1317 
Shamielah heeft gevraagd wat de klachten waren en vervolgens direct het water gegeven. 1318 
Vervolg 1319 
Shamielah heeft het kindje het water gegeven en toen terug naar de klas gestuurd. 1320 
Rol leraar  1321 
Wanneer het kind tijdens de lessen komt, zal het eerst toestemming moeten vragen van de leraar 1322 
om naar de kliniek te gaan. De leraar zal bepalen of  dat het kindje naar de kliniek mag gaan 1323 
tijdens de les of dat het nog even kan wachten tot na de les. 1324 
 1325 

Doorverwijzen 1326 

Kliniek 1327 
Niet van toepassing 1328 
Ziekenhuis 1329 
Niet van toepassing 1330 
Tandarts 1331 
Niet van toepassing 1332 
Methode 1333 
Niet van toepassing 1334 
Transport 1335 
Niet van toepassing 1336 
Rol ouders 1337 
Niet van toepassing 1338 
 1339 

Preventie 1340 

Soorten voorlichtingen 1341 
Niet van toepassing 1342 
Betrokkenen 1343 
Niet van toepassing 1344 
Doelgroep 1345 
Niet van toepassing 1346 
Tijd 1347 
Niet van toepassing 1348 
Inentingen 1349 
Niet van toepassing 1350 
 1351 

  1352 
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Bijlage 2: Interviews 1353 

 1354 

Interview   1355 
 1356 
Name: Keith Appolys 1357 
Age: 63 1358 
Date: 13-5-2015 1359 
Time: 10:05 1360 
Minutes: 40 1361 
 1362 

- Familie samenstelling 1363 
- Sociaal economisch status 1364 
- Sociale problemen 1365 

 1366 

1. Can you first please introduce yourself? 1367 
My name is Keith Appolys. For 23 years I worked as a professor psychologist in the United 1368 
States. I did some clinical research about black diseases and educate people about this. 1369 
Nowadays I work at the Sapphire school for one and a half day a week as a social therapist in 1370 
poverty communities. At the school I talk with children and teachers about problems like 1371 
drugs. I speak also to the principal about problems from children at the school and sometimes 1372 
I do home visits to observe and educate the parents of the children from the school about 1373 
misbehaviour and drugs. With the conversations I hope to help this people with changing their 1374 
behaviour.  1375 
 1376 

2. What is your function at the Sapphire primary Road school? 1377 
At the Sapphire Road Primary school I work as a social psychology therapist. I help some 1378 
children from grade 6 and 7 with their drugs problems. Now it only are boys, because the girls 1379 
are not motivated. I educate them and I have to shock them, because nobody else does. Parents 1380 
are often absent, so they don’t have the time to talk with their children. I also give training to 1381 
teachers and parents about who to behave in a family, like euh speaking softer to get the 1382 
attention instead of screaming.  1383 
 1384 

3. What kind of problems do you see the most by the children in your office? 1385 
It are not even problems, I would say it is pretty normal here. This is because it are not 1386 
problems when you see it in the context they are in, and two the households they are in. And 1387 
uhh three, probably sometimes the lack of understanding by the teachers to those students 1388 
right, react aggressive. If you as a teacher right, cannot calm yourself, the children laugh about 1389 
it, because the parents at home react also aggressive. So the children smile at that, because 1390 
that’s exactly what they expect.  But let’s say you don’t react with aggression, you will be 1391 
surprised. Because those children maybe didn’t eat this morning and even last night, the child 1392 
has parents who keep on fighting, hasn’t wash for days, hasn’t done anything, the child has 1393 
done some other emotional euh issues, as brother been shot, uh parents died and so on. So I 1394 
would put in in quotes, because I think it is pretty normal that children have these ‘problems’ 1395 
if, and this is the big if, if it could been attempted to the context and households the children 1396 
are in. 1397 

4. What kind of neighbourhood is Booyston Park? Do you think this neighbourhood has 1398 
influence on the behaviour on the children? 1399 
Yes, completely.  Remember you also before 21, you know, and even up 21 would say, your 1400 
pressure comes from your fellow students. Sometimes even if you don’t normally do 1401 
something, you mind find yourself, and give it to even more impressionable young people 1402 
between the ages of ten and thirteen and the pressure is huge all right, because it is available. 1403 
All of them know the badness of the drugs, they all know. Some of their families, I have for 1404 
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instance a four and five year old child who use dragga drugs, and the father of one of them 1405 
was selling drugs and so those children stole drugs and they were supposed to be at school, but 1406 
they, do you remember the bushes when you come to this school, there they go and use the 1407 
drugs. And they were doing it for a while already, smoking. So the availability and the 1408 
pressure, because I do that and you do that, makes it that they do it, so the availability and the 1409 
context they are in, let them do that and, while others been doing that wright, so they do it by 1410 
themselves. So it is difficult to say that it are problems, so that’s why I not do tests, I don’t 1411 
label, they coming here so I say you don’t have problems but you are struggling with things. 1412 
So who do we get away from the struggle, so you stay of the positive way to motivate those 1413 
children.  1414 

 1415 

5. What kind of problems in Booyston Park do you see by the parents? 1416 
Parents, they are economically on the bottom, they are struggling, highly unemployed. Euhm 1417 
and also they have come through uh hardships and also parenting that was very uhm 1418 
aggressive and hard. The parents come from a way of disciplining the hard way, get spanking 1419 
or they hit. So they lack in good discipline. They are also uhm not highly schooled, uh and 1420 
then the negatives within the communities are far more available then the parenting. Okay let 1421 
me explain that, the parents don’t have the means right, to stop the aggressiveness in the 1422 
community, so in a way they find themselves helpless right, also then they have educational 1423 
system that is the most immoral system that you can find, given that you have this community, 1424 
where the education for parents is very small. The availability of books isn’t big, so they can’t 1425 
even assist  their children. You need parents with computers, but they don’t have them, and 1426 
when they have, they don’t even know who to use it and they don’t have internet. So who is 1427 
going to help the children. And parents don’t have time, so there is nobody at home to help the 1428 
children. So in this system children cannot have assistance from their parents. It’s not that they 1429 
are unwilling, but they cant. I also see a lot of alcohol and drugs problems  by the parents also, 1430 
uhm emotionally drinking, but addiction yes, caffeine, nicotine, so it doesn’t take much to 1431 
graduate. The children see their parents over drinking and smoking cigarettes, so they think 1432 
there is nothing wrong with that wright and so on. The parents feed their children coffee and 1433 
tea in the bottle, because they only can afford that. So by parents the problem is a lack of 1434 
education, a lack of constant training that might help them. So there is a lack of resources, also 1435 
in training materials and then travelling, because some of those parents have to pick up, 1436 
because they don’t have enough money to take the taxies and all that. So the parents problems, 1437 
what I called generational, because it were problems from their parents and their parents. The 1438 
children come to an age when they leave school, because they need income. Well when you 1439 
will born at a township, people work for their family to have an income. 1440 

  1441 
 1442 

6. How is the relationship with parents and child here in South Africa and here at the 1443 
school?  1444 
 Well the parents care about their children, but they might not have the tools of what to do and 1445 
that’s why the children come here, because the parents don’t have the time, they have their 1446 
jobs, so they don’t have that, right. But for the ones who are not have a job, I have seen many 1447 
of them here. Parents are connecting to me and to the principal and they are asking about their 1448 
child. I also don’t see a child without seeing their parents or a parent all right? So if a child 1449 
misbehave in the classroom, than I ask the parents to come and I work for a while with the 1450 
parents, so that I can make sure that the connection and the understanding from the parents 1451 
before that I see the child individually also. So what we do, is that we want to strengthen the 1452 
bond of the parents and child, so that the child is better understanding. And the parents then 1453 
know where to come when they lost in what to do. But parents who work don’t want to take 1454 
off for a day, because they need the money. It is very difficult, because some parents really 1455 
want to engage, but they don’t have the time to do that and the ones who are at home they 1456 
already coming here. Even it is to complain about the child, which is good for me, because 1457 
than I get them . so the relationship between parents and child has mostly to do with the 1458 



54 
 

children and the peer pressing and they involvement there right. If the parent is also substance 1459 
abuser, than what they do than, is they want to stop the child and they punish them, but the 1460 
child learns better by what they see than what they hear. And so, parents have a  hard time, 1461 
especially the ones who are also substance abusers. There are also a lot of single parents here, 1462 
most young females, now there is also then the issues happening for the children, because 1463 
there might be several boyfriends from the mother in the house, and it messes up the healthy 1464 
sort of parent child relationship, because uhh the child then walks around with a lot of shame 1465 
and angry and aggression, because a child sees then this person, than that’s person, so the 1466 
parent get more emotional struggles with their children right. Even it is one new partner a 1467 
year, the children miss the balance at home. So, you know the relationship between parents 1468 
and children depends also a lot on the single parenting of parents, of how many partners. 1469 
Therefor there is distance between the parent and the child, but let’s say in a, a dual mom and 1470 
dad household right, then you have other issues, they both need to survive in South Africa , so 1471 
you need both parents to work. It’s a must that they both need to work in the economically 1472 
system of South Africa and their works make them physically tired out to the bone, every day. 1473 
And so they have no, besides them being low level educated right, they don’t have the 1474 
emotional as well the physical  energy to attempt to their child. Uhm who going through not 1475 
trouble, but the regular child with issues, so it blown out of proportion. So some parents really 1476 
don’t have the time to deal with their child. And if parents are physically tired, emotionally 1477 
tired and the child is just giving them a, a normal childhood issue, right, a difficulty, uhh sort 1478 
of ‘’I’m not going to do that’ right, the parents response would be angry. They scream or even 1479 
hit the child , because they emotionally tired, they had a terrible day at work, they had bosses 1480 
who were pushing them, and swearing to them at work, so it becomes naturally to react like 1481 
that.  So I would say that the relationship between most of parents and children is not healthy, 1482 
because of the unhealthy circumstances that are here in the communities. And lag of 1483 
resources, and I think its they just don’t have the funding to provide and to get help. And also 1484 
the transport, they have to walk all the way. So as I said, its comes generational.  1485 
 1486 

7. Are you, as a psychologist, working together with the health clinic? Do you refer the 1487 
children to the Sapphire health clinic and they to you? 1488 
We have a good connection, but they have , they have no provisions to do any work, so what I 1489 
do is I than appeal to my wife, she is qualified nursing sister and I ask her what is it that she 1490 
has whit the frames from the clinic to provide me, and then I let her see the children. I take my 1491 
wife with me and we are go visit the homes of children. Unfortunately we have enough, very 1492 
well trained nurses, so I ask my wife instead of the clinic. The teachers send the children to the 1493 
clinic. And so when I note there’s something wrong with a child, I ask their parents or the 1494 
principal if there is money to check the child physically out. Because here in the clinic, they 1495 
screen, but they don’t have the equipment to do like a hearing test, so then I go to, because I 1496 
work in a community, then I ask people for who I have been worked, can you recommend 1497 
someone to do that hearing test? So I think the people who work at the clinic, they need a 1498 
physical education, they need more nursing education to help the children from the school. A 1499 
lot of the children here don’t realize that their poor performs are caused by eye, speak or ear 1500 
problems, but they don’t know that and there have to be regular school nurses and 1501 
interventions to tests that kids. Also like illnesses who could the child functions better, 1502 
otherwise they blame most of the time the child. So the how to in clinic needs still to happen, 1503 
so we have a good relationship, but I think the ineffectiveness is because, one they are not 1504 
qualified and tow they don’t have the provisions, but the idea of the clinic is great and good, 1505 
okay. I don’t thinks they had the training to see what is happening with a child, if it is 1506 
emotionally or physically. Then they would know when and where to refer the children. And 1507 
to refer, you really need a good background. So I think it is far deeper than the caregivers 1508 
prepared for. They also not have all the different materials and medicines to help the children. 1509 
 1510 

8. Do you have any questions for us? 1511 
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No I don’t think so, but given this situation I’m very curious how it would assist you to 1512 
prepare a health plan or an inventory for a health situation. So if you know, I would love to see 1513 
it. 1514 

 1515 
 1516 

 1517 

                      Thank you for your time 1518 

 1519 
 1520 

 1521 

Interview  1522 
 1523 
Name: Mister Baydell 1524 
Age: 47 1525 
Date: 20-5-2015 1526 
Time: 10:15 1527 
Minutes: 20 1528 
 1529 
Doorverwijzen 1530 
Preventie 1531 
Sociale relatie ouder en kind 1532 
 1533 

1. Can you first please introduce yourself? 1534 
I’m a teacher, responsible for mainly grade 6 and 7, natural science and technology, also 1535 
economics  management and science, I’m also a GLD and other responsibilities head of 1536 
department grade 5 and 6, so I’m also responsible for teachers, I’m responsible that the work 1537 
is done. I organize regular meetings and academic meetings, so I have another responsibility at 1538 
school for the books, so I check which books come in and out. It is all part of my department 1539 
job.   1540 
 1541 

2. How is your relationship with the health clinic? 1542 
Actually,  when something happens whit my children or there is a problem in class about 1543 
health issues, then I refer the children to the health clinic. Sometimes I went in the past to the 1544 
clinic for myself, it’s an open relationship with the teachers and the health clinic. Or if there is 1545 
something happening with one of the children I can take them to the clinic and then the 1546 
teachers usually take their car and bring the children to the other clinic. I did it last time with 1547 
some of the kids, because the parents don’t pitch up so we have to go. In school time we bring 1548 
the children to the clinic when it’s an emergency and then we organize somebody who’s 1549 
taking after the class., when it’s an emergency. There was an issue, I think earlier this year, I 1550 
think it were symptoms of brain disease, so I went to the parents at home and then we went to 1551 
the clinic. 1552 
 1553 

3. When do you have contact with the health clinic? 1554 
Yes yes, so maybe last year, like those injections for my baby, they assist me to get one, 1555 
tablets and stuff and usually we work together. With the clinic also I ask them to arrange some 1556 
nails for example to show them in my class. I can ask them everything I want.  1557 
 1558 

4. When do you refer children to the health clinic?  1559 
Observing the class, observe, or when they say, or when I see they don’t feel well, I refer them 1560 
to the clinic. When I observe there are some TB symptoms and tell that to the clinic, they take 1561 
the hole class for TB testing, and we ask the parents if it’s also at home and who is involved. It 1562 
happens in the past, so we tested the hole class. We all know the symptoms of TB. 1563 
  1564 
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5. What kind of health issues do you see most in your class? 1565 
Usually it is, a lots off sicknesses that we don’t pick up easily, but usually stuff like TB. When 1566 
they complain we refer them to the clinic, also when they have headache or stomach, that also 1567 
we see a lot here. 1568 
 1569 

6. Did you learn about health issues in your study as teacher or did you have an extra 1570 
training to know more about health problems?  1571 
No, we know the symptoms, because in the past, we had before the clinic some TB 1572 
programmes and campaigns, six seven year ago, there was a TB promoting campaign. It was a 1573 
campaign for the whole community and the teachers. At all the classes we have the symptoms 1574 
and stuff, for the promoting, so all the kids know the symptoms. They also learn in life skills, 1575 
we teach them, about the symptoms of TB and other diseases. Also about Aids and HIV. 1576 
 1577 

7.  When give the carers information in your class? For example about hygiene.  1578 
It’s usually done in the life oration classes, it is also a subject in the class and the teachers will 1579 
tell about this in the classes. And if there is an issue we have to aware the children. We usually 1580 
have a poster for promoting that. Promoting hygiene is only in grade 1 to 4, because in the 1581 
bigger classes, with the older kids, we think they know that already, like washing their hands 1582 
before lunch and after break, how to use the bathroom. Sometimes they talk only with the girls 1583 
about hygiene and menstruation.  1584 
 1585 

8. And what do you think about this information? Do you think it is clear enough for the 1586 
children? 1587 
Yes I think, the children listen to them, they are usually interested. And they then see another 1588 
face like just us. They have quite an important role to get the message to the children.  1589 
 1590 

9. How is the relationship between parents and children here at the Sapphire school? 1591 
There are lot of social problems, because the child sits with social problems at home, so that is 1592 
also or main problem here at school. Then we sent them to the principal or also to social 1593 
workers in serious cases. We know about certain things, problems at home, we look after them 1594 
and then we record it, so the school looks after a lot of things. Parents are not capably of 1595 
looking after their children here, there are a lot of single parents and poverty conditions . Only 1596 
when it is not so serious, the children come to the teachers. When the parents don’t look after 1597 
the children, when they are not able to, then the children get nutrition and clothes at school 1598 
and usually give them a change after school. 1599 
 1600 

10. Do you have some recommendation for the health clinic?   1601 
What they are doing now is okay, but they need to give more programmes, like for instance 1602 
the attention of the kids and personal hygiene. We want something new, so we can see a little 1603 
more of them, not only at the clinic, because when the children see new faces at the classes, 1604 
they listen better. They do a great job. 1605 
 1606 

 1607 

Thank you for your time! 1608 

 1609 
            1610 

 1611 

Interview   1612 
 1613 
Name: Camale Ismael 1614 
Age:  49 1615 
Date: 26-5-2015 1616 
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Time: 12:00 1617 
Minute: 21 minutes 1618 
 1619 
 1620 

1. Can you first please introduce yourself? 1621 
I am an grade 2 teacher. I am also the head of department of the foundation face. I am one of 1622 
two and uhhh I am the SMT, that is the uuh senior management staf team. 1623 
 1624 

2. How is your relationship with the health clinic? 1625 
Ohh with the health clinic I am exactly not directly involved with the health clinic. We have a 1626 
HIC committee, that is the health committee and there works another teacher in. 1627 
 1628 

3. When do you have contact with the health clinic? 1629 
I have contact with them, when one of my children didn’t feel well. I send the child to the 1630 
clinic and they see if it is just a fever or uuh the child need uuh some aspirin or something. 1631 
When the child get hurt or something, they will first see them, if the child needs to go to the 1632 
clinic or hospital they give a letter to the child and that letter is for the parents. The letter is for 1633 
the parents easier, because the nurses see that the child is from Sapphire and they get attention. 1634 
Normal they have to wait, but with a letter they help them direct. And sometimes they need to 1635 
go to hospital, so than they get also letter for that. And sometimes if  the child get hurt and is 1636 
not serious and the people at the clinic help the child by them self. 1637 
 1638 

4. When do you refer children to the health clinic?  1639 

Oh if they hurt or it is bleeding uhm if they feel sick, they got a fever or sometimes I notice 1640 
that the child is sleeping in class and then I see there is something wrong and send them to the 1641 
clinic. And uh sometimes they will keep them there for the rest of the day and let them sleep 1642 
there. And sometimes if they see the child must go to the clinic, they send somebody with the 1643 
child to the parents and bring them to the clinic or to hospital, but that is when it is more 1644 
serious.  1645 
 1646 

5. What kind of health issues do you see most in your class? 1647 
A lot of colds, blocked nose and headache. All of that are symptoms of colds. 1648 
 1649 

6. Did you learn about health issues in your study as teacher or did you have an extra 1650 
training to know more about health problems?  1651 
No not really what symptoms are of health. No not in my training, but since I am teaching we 1652 
had people who come and they do like TB awareness and tell you what the symptoms are. 1653 
And also people for HIV and AIDS who come to the school and do some sort of a training 1654 
with us, to see this is what you can see and this is how you deal with it. Like uuh don’t touch 1655 
blood and everything. This are people from outside the school. Now since we have the clinic 1656 
the people from outside train the people of the clinic and then the coming around in the classes 1657 
to help us with the training. And also for, I did the medial teaching, so in the medial teaching 1658 
we also know what to look out for uhm things than can fit. Learning about colds, ear 1659 
problems. Sometimes when you see the child is struggling with hearing than we refer them to 1660 
the clinic. 1661 
 1662 

7.  When give the carers information in your class? For example about hygiene.  1663 
It like ones a term ( every 3 months) or sometimes more, but at least ones a term. They have  a 1664 
project they worked out. The HIC teacher can you tell more about all the programmes. I know 1665 
the bigger girls get more information about the menstruation and that stuff. And do 1666 
programmes as TB awareness, people of the clinic they do a small lecture with the children. In 1667 
life skilss we also teach about hygiene. Life skills is like probably history, geography and 1668 
health. You teach about health and tell the children more about how to keep safe,  uhm they 1669 
also do animals and where do you live is a part of geography. 1670 
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 1671 
8. And what do you think about this information? Do you think it is clear enough for the 1672 

children? 1673 
Yes yes, when they ladies come around in my class it is good. The only thing that I am not 1674 
sure if they have an African speaker person. But the English and Xhosa is clear. My class is 1675 
English, so  I don’t know if they go to the African class. The information is good. 1676 
 1677 

9. How is the relationship between parents and children here at the Sapphire school? 1678 
It seems to be good, uhm but we have a lot of cases that the parents do not really look after the 1679 
children. I just came back from a home visiting now, because one of my children is absent for 1680 
two weeks. So I came with my car today and took one of my children with me to show me 1681 
where the child lives. The other children stay in class. And when I got there  I found out that 1682 
the child I took with, was exactly the cousin of the child is absent. So that child mother spoke 1683 
to me and told she take the boy when he comes back, because the mother past away a couple 1684 
of weeks ago. The child stay by his sisters, but they do not exactly a good job, because the 1685 
child is absence one or twice in one week. And he was absence now for two weeks and there 1686 
was no news. And her daughter went to the same funeral and was only one day absence. The 1687 
other child was absence for two weeks now. I visit the house now, but we also have the OVC, 1688 
her name is Cynthia and she is also responsible for home visiting. But today she was visiting 1689 
somebody else house so I had to go. They are very good and work with the clinic to. And all 1690 
the children who are HIV positive they get reported to her. So she know who they are, if the 1691 
parents want to disclose, sometimes they don’t disclose. But most of them go to the OVC and 1692 
Cynthia go the house. And by schoolwork the parents are sometime not in able to help the 1693 
child. 1694 
 1695 

10. Do you have some recommendation for the health clinic? 1696 
We should really work  to get a clarified nurse in the clinic. We had one, but we don’t have 1697 
any more and I don’t know why, but we use the have one. And that worked well, when we had 1698 
a clarified nurse was there or also the doctor use to come in. But that is not happening 1699 
anymore. I don’t know why. I know that can you bring in serious cases the child to the doctors 1700 
surgery, but the doctor doesn’t come in. So that will be a recommendation to the clinic, to 1701 
have a clarified nurse to come and work, even when we have to pay them.  It will be good. 1702 
You can get funding to get a nurse, that will be good. 1703 
Yes and also a recommendation be if uhm we get more regular testing for TB . And also I 1704 
don’t know if there a possibility is, but those results don’t get so close to us. So we  don’t 1705 
know, as teachers we don’t know if the children had a positive test of TB or struggling with 1706 
TB. They test last year all the children. And also I have a few children in my class that they 1707 
went to check-up and I don’t know where the check-up is for. I want to know this, because the 1708 
information helps us to help the children better. And some parents are disclosing about HIV 1709 
status, but if they are disclose to the grade 1 teacher and then they don’t come to the grade 2 1710 
teacher next year and disclose again. And the grade 1 teacher is not allowed to tell this 1711 
information to the grade 2 teacher or another person. The parents have to do that. So if we 1712 
uuhh have a system maybe that we have a record of uhh who ever been through the system 1713 
and that they are disclose  HIV positive or that they have struggle with TB. But now it is not 1714 
recorded 1715 
 

                          Thank you for your time! 
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Bijlage 4 Reflectie verslagen 

Reflectie verslag Angela van Akker 

In september vorig jaar zijn Deirdre en ik begonnen met het nadenken over onze bachelor opdracht. 

Wij hadden al snel besloten dat het ons uitdagend leek om onze bachelor opdracht in het buitenland te 

doen. Hiervoor zijn wij gaan informeren bij de studieadviseur over de mogelijkheden hiervan. Tijdens 

de gesprekken met de studieadviseur werd duidelijk dat alles mogelijk is, maar dat je het wel zelf 

allemaal moet regelen. Hiervoor zijn wij mailtjes gaan sturen naar verschillende docenten om te 

vragen of zij nog contacten in het buitenland hadden voor een bachelor opdracht. Hier bleek al snel dat 

er niet erg veel buitenlandse contacten waren en daarom zijn wij toen zelf proberen iets te vinden in 

het buitenland. Wij hadden geen voorkeur voor een land, maar we wilden het liefst buiten Europa, 

omdat dit ons het meest uitdagend leek. Hiervoor zijn wij verschillende bedrijven gaan mailen en 

bellen en dit nam veel tijd in beslag met eerst weinig resultaat.  

 

Na een paar maanden hebben wij contact gekregen met de vrijwilligers organisatie Vrijwillig 

Wereldwijd, doordat Deirdre via deze organisatie eerder al eens vrijwilligerswerk had gedaan. Zij 

hielpen ons snel erg goed en zij zijn opzoek gegaan naar opdrachten, die bij onze studie passen. Zo 

kwamen zij al snel met een paar voorstellen en konden wij kijken wat ons het leukste leek en wat 

volgens ons het beste onderzoek voor onze studie was. Zo kwamen ze met een project bij een 

gezondheidskliniek in Zuid-Afrika. Dit leek mij erg interessant, omdat ik erg benieuwd was naar hoe 

zoiets werkt in Zuid-Afrika. Deze gezondheidskliniek bleek bij een basisschool te staan en er werd dan 

ook verteld dat de kinderen van de basisschool van die kliniek gebruik maken. Dit maakte het voor mij 

nog interessanter, omdat het mij deed denken aan de schoolarts in Nederland en ik was erg benieuwd 

of dit in Zuid-Afrika op dezelfde manier zou gaan. Omdat het Deirdre en ons beide een leuk project 

leek, kwamen we al snel in contact met Jacco Wolters, de directeur van Ready4lfe. Dit is een 

organisatie in Zuid-Afrika, die projecten aan internationale studenten uit onder andere Nederland en 

België aanbieden. Na wat mail contact met Jacco zijn we naar een paar weken gaan Skypen en heeft 

hij ons verteld dat er bij de gezondheidskliniek van de Sapphire Road Primary school in Port Elizabeth 

verschillende problemen worden ondervonden. Omdat niet duidelijk was wat deze problemen precies 

waren en hoe ze veroorzaakt worden, wilde hij en de directeur van de Saphhire Road Primary school 

dat er studenten een onderzoek naar kwamen doen. Jacco vertelde ons onder andere waar de kliniek 

zich op dat moment mee bezig hield en waar zij zelf dachten dat de problemen lagen. 

 

 Toen dit ongeveer rond was, zijn we ons meer bezig gaan houden met de begeleiders. Aangezien wij 

dat kwartiel Jeanette van manen voor een vak hadden en wij haar toevallig even hadden gesproken 

over onze plannen, leek het ons goed om haar als eerste begeleider te vragen. Met mevrouw van 

Manen zijn wij het gaan hebben over een tweede begeleider en omdat mevrouw van Manen de keuze 

aan ons liet, hebben wij Ineke Wagenaar-Bos gevraagd als tweede begeleider. Hierna hebben we al 
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snel een overleg gepland om onze plannen te bespreken. Hiervoor zijn we om de tafel gegaan en 

hebben wij uitgelegd wat wij wilden doen en wat Jacco ons allemaal had verteld over het project in 

Port Elizabeth. Vervolgens zijn we afspraken gaan plannen om tot een voorlopige onderzoeksvraag te 

komen en zoveel mogelijk al duidelijk te hebben voordat we weggingen. Dit vond ik soms nogal 

lastig, omdat we tegelijkertijd ook nog onze vakken af moesten ronden en het regelen van de bachelor 

opdracht meer tijd koste dan verwacht. Hiernaast moesten wij, omdat we naar het buitenland gingen 

ook allemaal administratieve zaken regelen op de UT en verliep dit ook niet allemaal even soepel. In 

die weken vond ik het erg spannend of het allemaal wel zou lukken, omdat het zoveel geregel was en 

we soms even vast liepen.  

 

Toen wij na meerdere afspraken met onze begeleiders en meerdere Skype gesprekken met Jacco de 

opdracht ongeveer gereed hadden, zijn wij ons vliegticket gaan boeken en de zaken om daadwerkelijk 

te vertrekken gaan regelen. Ook dit koste veel tijd, omdat er natuurlijk ook zaken als inentingen 

bijkwamen etc. Maar omdat het nu zeker was dat we naar Zuid-Afrika gingen voor onze bachelor 

opdracht was de motivatie om alles goed te regelen erg hoog. Ook hebben wij met onze begeleiders 

van de UT al voor vertrek data vastgelegd om te Skypen en dit vond ik erg prettig, omdat dit voor mijn 

gevoel goed zou helpen bij de planning en voortgang hiervan. 

  

In Zuid-Afrika aangekomen, werden we opgehaald door Jacco en Avril van Ready4life. Hier was het 

aan het begin even onhandig, omdat het blijkbaar nog niet helemaal duidelijk voor hen was wat wij 

kwamen doen. Dit zorgde voor nogal wat verwarring wat ik niet aan zag komen, omdat wij van te 

voren al meerdere malen met Jacco hadden geskyped en veel mail contact hadden gehad. In de eerste 

week liep het daarom een beetje onrustig en konden wij volgens Jacco en Avril nog niet naar de 

kliniek toe. Aangezien wij zelf graag zo snel mogelijk wilden beginnen, zijn wij zelf die week vast 

naar de Sapphire Road Primary school gegaan en hebben wij de kliniek vast bekeken en het personeel 

gesproken. Hier vond ik het raar dat het personeel niet wist dat wij hier een onderzoek zouden komen 

doen en de week erop bleek dat ook de directeur van de school hier niet bekend mee was. Dit vond ik 

heel vervelend, omdat wij voor mijn gevoel ons erg goed hadden voorbereid maar Ready4life dit niet 

goed had doorgespeeld naar het project. Gelukkig konden wij door onze ‘brutaliteit’ alsnog snel aan de 

slag en verliep het hierna vrij soepel. Wel liep hierdoor de samenwerking met Jacco iets minder goed, 

omdat wij niet meer het gevoel hadden dat hij wist waarmee wij bezig waren. Wij zijn hierna dan ook 

zelfstandig verder gegaan en hebben Jacco minder gesproken over ons project dan ik van te voren had 

verwacht. Gelukkig hadden wij wekelijks Skype contact met onze begeleiders van de UT en dit hielp 

ons dan ook goed om verder te kunnen. Ik was blij dat we ondanks dat we zover weg zaten wel goed 

contact hadden met onze begeleiders van de UT, omdat wij zo dingen konden bespreken waar wij 

moeite mee hadden en zij hier ons feedback op konden geven.  
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De samenwerking tussen Deirdre en mij verliep naar mijn gevoel erg goed. Het hielp zeker mee dat 

wij al vaker projecten samen hadden gedaan en we hierdoor goed wisten wat we aan elkaar hadden. 

Zeker omdat het de eerste week allemaal nog niet echt soepel verliep, was het fijn dat we beide erg 

gemotiveerd waren om te beginnen en we dus zelfstandig verder te werk zijn gegaan. In sommige 

gevallen merkte ik tijdens een discussie over het verslag dat ik te koppig was om toe te geven en 

omdat we beide een sterke mening hebben, kon dit dan even botsen. Gelukkig konden we dit hierna 

altijd goed uitpraten en heeft dit onze samenwerking niet in de weg gestaan. Hiernaast merkte ik dat ik 

het erg lastig vond als we even vastliepen in het verslag. Wanneer ik niet voor me zag hoe we verder 

moesten, had ik echt even een opstapje nodig om verder te kunnen. Wel vind ik dat ik ongeacht de 

omgeving, productief heb kunnen werken. Van te voren was ik bang dat het erg lang zou duren 

voordat we hier productief bezig konden, omdat je in zo’n andere cultuur beland, maar ik heb snel om 

kunnen schakelen en ik kon goed met mijn hoofd bij het onderzoek blijven. Ook heb ik gemerkt dat 

taal en communicatie mij goed afging in Zuid-Afrika en dat dit goed meehielp tijdens de observaties 

en interviews. Ook ben ik erg trots dat het ons is gelukt de bachelor opdracht in het buitenland af te 

ronden, omdat dit maanden heeft geduurd voordat het was geregeld, maar het uiteindelijk wel is 

gelukt! Ik heb hiervan geleerd dat je dus nooit moet opgeven en ergens voor moet gaan als je iets 

graag wil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1716 



66 
 

Reflectie verslag Deirdre van den Nieuwenhuizen 

In het laatste kwartiel van het derde jaar van de studie Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit 

Twente, moeten studenten een bachelor eind opdracht doen. Ik had samen met Angela van Akker 

besloten deze opdracht in het buitenland te willen doen. Het leek mij erg leuk om naar het buitenland 

te gaan, omdat we in een andere cultuur terecht zouden komen en de kennis die we de afgelopen drie 

jaar hebben opgedaan op een heel ander land toe te gaan passen. Bovendien zag ik het als een hele 

ervaring die ik graag wou toevoegen aan mijn studententijd.  Vanaf september 2015 zijn we allerlei 

organisaties en docenten gaan vragen en mailen voor eventuele mogelijkheden om onze bachelor af te 

ronden in het buitenland. Dit leek vrij lastig, maar uiteindelijk zijn we in contact gekomen met de 

organisatie vrijwillig wereldwijd. Uiteindelijk zijn we door deze organisatie  terecht gekomen bij een 

gezondheidskliniek op een school in Zuid-Afrika. Vanaf toen zijn we samen met onze begeleiders, 

mevrouw van Manen en mevrouw Wagenaar-Bos, gaan kijken hoe we het best voorbereid daar naar 

toe konden gaan reizen. Voor ons vertrek zijn er daarom meerdere afspraken met de begeleiders 

geweest, hiervoor is de nodige achtergrond informatie gezocht en zijn we samen met de begeleiders tot 

een onderzoeksvraag gekomen. Doordat de onderzoeksvraag al redelijk bekend was, konden we de 

eerste weken direct aan de slag. Ook was er vooraf veel contact met Jacco Wolters, de directeur van de 

organisatie in Zuid-Afrika en hij vertelde vooral wat ons te verwachten stond en konden alle vragen 

die we nodig hadden om aan een goede onderzoeksvraag te komen aan hem vragen. Verder hebben 

voordat we vertrokken het hele verslag van vier verpleegkunde studenten gelezen, die een half jaar 

voor ons op de gezondheidskliniek allerlei praktijk lessen hebben gegeven aan de werknemers van de 

gezondheidskliniek. Hierdoor wisten we ongeveer wat de werkzaamheden van caregivers waren in de 

gezondheidskliniek. 

 

Bij aankomst liep het helaas anders dan gepland, door de cultuur en de afwezigheid van de directeur 

begonnen we pas aan het eind van de week van aankomst. Bovendien was de school en het personeel 

van de gezondheidskliniek niet heel goed op de hoogte van onze komst. In de eerste weken bleven ze 

denken dat we verpleegkundige waren die hun kwamen helpen. Toch was het personeel erg 

vriendelijke en verwelkomde ons met open armen. De eerste week wouden ze niets liever dan ons 

helpen en al onze vragen beantwoorden. Het personeel was wel een beetje afwachtend wat wij gingen 

doen, het was volgens mij voor hen ook een teleurstelling dat wij ze niet gingen helpen in de praktijk.  

Al snel kwamen we er toen achter dat er dingen in de gezondheidskliniek wel heel anders waren dan 

wij dachten. Zo waren er geen gediplomeerde verpleegkundige aanwezig, kregen ze niet betaald en de 

eerste indruk bij ons was dat ze alleen maar kinderen doorverwijsbrieven gaven. Bovendien had ik 

vaak het gevoel dat als we vroegen of ze bepaalde dingen deden, dat ze uit beleefdheid ja zeiden, maar 

het in werkelijkheid niet deden. 
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Doordat we bijna wekelijks een skype meeting hadden met onze docenten werden we goed geholpen 

om daar allemaal door heen te kijken en werden we vooral geholpen hoe we dit onderzoek het beste 

konden aan pakken. Deze skype gesprekken waren in het begin voor ons heel belangrijk, omdat we al 

snel de neiging kregen om heel praktisch te gaan denken. Ik zag zoveel dingen misgaan daar dat ik 

dacht als je al begint met een goede meet materialen aan te schaffen en één verpleegkundige aan te 

nemen zou je al heel veel problemen oplossen. Maar we kwamen voor een onderzoek en we moesten  

valide data ’s gaan verzamelen. Al snel hadden we door dat het personeel niet te interviewen viel, want 

ze gaven te vaak antwoorden die wij volgens hen wouden horen. Al snel kwamen de observaties en 

hebben we één werkweek de kliniek geobserveerd. Zelf vond ik het erg moeilijk om heel subjectief te 

blijven en had al snel allemaal punten in mijn hoofd waar het aan kon liggen. In het begin was het 

voor ons dan ook lastig om heel subjectief te blijven en niet al de informatie die we in ons achterhoofd 

hadden er bij te gebruiken. Halve wegen onze opdracht is dan ook nog een keer het hele verslag op de 

kop gegooid om dit eruit te krijgen. 

 

Ook kwamen we al snel tijdens ons onderzoek in contact met de psycholoog die op de school loopt. 

Dit was een hoog opgeleide man en we hadden al snel het idee dat hij ons van meer informatie kon 

voorzien. Voordat we gingen vragen of hij wou meewerken aan een interview heeft hij al een uur 

allerlei dingen verteld over de kinderen en de omgeving van de school. Zonder hem hadden we nooit 

zoveel bruikbare informatie gehad over de sociale relatie ouder en kind. Ook was hij heel eerlijk en 

gaf aan dat de mensen in de kliniek het goed probeerde, maar dat het volgens hem zonder 

verpleegkundige geen zin had. Dit liet ons nadenken over het feit wat het nut van de kliniek op dit 

moment eigenlijk was en daarom zijn we ook de statistieken van de kliniek gaan bekijken. Als laatste 

data verzameling hebben we twee leraren geïnterviewd. De directeur van de school had twee docenten 

tijdens de vergadering aangewezen die ons ter woord moesten staan. Dit ging erg makkelijk, omdat de 

directeur van de school ons graag verder wou helpen met ons onderzoek. We hadden alleen tijdens de 

interviews beiden het idee dat de leraren niet helemaal precies wisten wat de mensen in de kliniek 

doen. Ook bij de leraren  hadden we weer meer te maken met gewenste antwoorden en onwetendheid 

waar we rekening mee moesten houden.  Al met al ging de data verzameling veel sneller dan ik had 

verwacht. Ik merkte in de cultuur dat mensen vaak ja zeggen of de zin dat komt morgen wel, maar bij 

het interviewen ging dit allemaal niet op en konden we de week erna al beginnen. De laatste weken 

hebben we vooral gegevens uitgewerkt en het hele verslag tot stand gebracht. We hadden in het begin 

uit alle enthousiasme heel veel informatie opgezocht, maar deze informatie moest beter gerangschikt 

worden en vooral de belangrijke punten uit worden gehaald.  Dit waren wel belangrijke punten die 

tijdens de skype sessies met beiden begeleiders naar voren kwam. De laatste weken hebben we met 

mevrouw van Manen meerdere malen contact gehad over de tabel van resultaten. Angela en ik hadden 

beiden moeite mee om een goede manier te vinden om het weer te geven. Ik merkte hoe langer we er 

over na gingen denken hoe minder we er aan uit kwamen, hieraan hebben we veel tijd verloren. 
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Ik heb tijdens dit onderzoek vooral geleerd hoe belangrijk, maar moeilijk het is om subjectief te 

blijven. Ik trek snel conclusies en werk daar vanuit verder. Ook had ik moeite met het 

wetenschappelijk schrijven, omdat je in een andere onderzoekomgeving werkt dan de onderzoeken die 

ik heb gedaan tijdens mijn opleiding. Tijdens dit onderzoek heb ik wel ontdekt hoe makkelijk ik kan 

omschakelen. Je zit in een andere cultuur en mensen hebben andere waarden en normen, ik had het 

gevoel dat ik mezelf hier makkelijk in kan verplaatsen en daar ook naar behoren in kan functioneren. 

Mensen gaan hier veel minder gehaast te werk gaan en vragen dingen op een andere manier. Ze willen 

graag eerst een praatje maken voordat je meteen met een vraag komt wat je van ze wilt, ik kon hier al 

snel naar omschakelen. Verder heb ik door dit onderzoek in het buitenland geleerd, dat als je iets echt 

wil het ook lukt. We zijn maanden bezig geweest met het zoeken van een opdracht in het buitenland. 

We hebben heel veel mensen benaderd en organisaties gemaild met weinig resultaat tot uiteindelijk er 

één organisatie een passende opdracht had die aansloot bij onze opleiding. De samenwerking tijdens 

dit onderzoek ging erg goed, we vulden elkaar goed aan en hadden beiden dingen die we leuk vonden 

en gaven elkaar daar de vrijheid in. We hadden een goede taak verdeling en stelde dagelijks een 

deadline wat we wouden afhebben, hier konden we ons zelf goed aan houden. Het was nog spannend 

of de internet altijd zou werken, maar voor zowel literatuur zoeken als de skype afspraken met de 

begeleiders werden wij hierdoor niet beperkt. Helaas hadden we vanuit Zuid-Afrika niet echt 

begeleiding gehad en waren daarom blij dat we wekelijks via skype een gesprek hadden met onze 

begeleiders. Ik ben trots dat we vanuit weinig  informatie en een concrete vraag vanuit de organisatie, 

toch een heel onderzoek hebben uitgevoerd in elf weken. 

  

 


