
Zorgconsulenten 
voor Huisartsen

Wijkcentrum De Symfonie
Eilenbergstraat 250

5011 EC Tilburg

info@zchbrabant.nl
www.zchbrabant.nl

Zorgconsulenten zijn bereikbaar via de eigen mail, 
zorgmail, de telefoon en de Siilo-app.  

Fatiha Souka
 fatiha@zchbrabant.nl      f.souka@zorgmail.nl     06 - 198 085 22 

Filiz Bulat 
 fi liz@zchbrabant.nl f.bulat@zorgmail.nl 06 - 196 315 81

Zahide Metindogan
 zahide@zchbrabant.nl   z.metindogan@zorgmail.nl 06 - 161 090 46

Karima benMohand
 karima@zchbrabant.nl  k.benmohand@zorgmail.nl  06 - 479 402 79

Emine Altun (Oss) 
 emine@zchbrabant.nl e.altun2@zorgmail..nl       06 - 440 011 36

        
Op www.zchbrabant.nl vindt u meer informatie en een verwijsformulier.

Wat doen



Vanuit het Achterstandsfonds Zuidwest-Nederland (ASF-ZWN) is in 2015 in Tilburg 

het project zorgconsulenten gestart ter ondersteuning van huisartsenpraktijken.

Doel van het project is de huisartsen en praktijkondersteuners bij te staan in de 

zorg voor patiënten met een lage sociaaleconomische status en lage gezondheids-

vaardigheden. Met name ten behoeve van patiënten met een Turkse, Marokkaanse 

of niet-westerse achtergrond. Inmiddels is het project uitgebreid naar Den Bosch, 

Oss, Breda en omliggende gemeenten. 

Aan de inzet van een zorgconsulent zijn voor de huisarts géén kosten verbonden!

www.zchbrabant.nl

Individuele gesprekken 
Door middel van een (zorgmail-)verwijzing kan de zorgconsulent ingezet 
worden voor een gesprek met de patiënt en eventuele familie. 
Dit kan plaatsvinden in de praktijk van de huisarts of bij de patiënt thuis. 
Of op het kantoor van de zorgconsulenten in Tilburg Noord. 
Hierbij moet u denken aan: 

• Driegesprek met de huisarts of praktijkondersteuner;
• Vraagverheldering;
• Adviseren / instrueren;
• Ondersteunen / motiveren; 
• Uitleg over ziektebeeld of zorgmogelijkheden;
• Familiegesprek.

Zorgconsulenten spreken meerdere talen, met name Turks, Arabisch of 
Berber. Met telefonische tolken van Global Talk kunnen zij met uw patiënt 
communiceren in hun moedertaal, veel informatie in kaart brengen en voor 
u nagaan wat uw patiënt begrepen heeft van ziektebeeld en adviezen. 
Huisartsen en praktijkondersteuners kunnen via een regeling van het 
Achterstandsfonds ook gebruik maken van Global Talk, telefonische tolken.

Zorgconsulenten worden met name ingezet bij casussen met:
diabetes, voedingsadviezen bij chronische ziekten, dementie (mmse test), 
kwetsbare ouderen, kanker, palliatieve zorg, psychosociale problematiek,
GGZ problematiek, mantelzorgers, vluchtelingen of inheemse ziekten. 
Ook aan laaggeletterde Nederlanders wordt aandacht besteed.

Consultatie
Zorgconsulenten kunnen door huisartsen en praktijkondersteuners gecon-
sulteerd worden - meestal middels een telefonisch gesprek. Met name voor 
het meedenken in een complexe casus. Maar ook door het geven van ach-
tergrondinformatie over bijvoorbeeld culturele gewoonten rondom zorg of 
voeding, geloof of bijgeloof en opvoedingsvragen. Het team heeft voor-
beelden van tweetalige informatie en info m.b.t. interculturele zorg.

Groepsvoorlichtingen
Zorgconsulenten verzorgen groepsprojecten in de eigen taal, over aan 
huisartsenzorg gerelateerde thema’s: 
 -  de cursus omgaan met diabetes;  
 -  voorlichting aan vluchtelingen over de huisartsenzorg in Nederland;
 -  voorlichting aan bestaande groepen over de praktijkondersteuner GGZ;
 -  soms voorlichting over medicatie en diabetes gedurende de Ramadan;
 -  voorlichting over actuele thema’s zoals covid-19.

Wat doet een zorgconsulent?  


