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Voorlichting, advies en
instructie
Over deze training
Je hebt vast weleens voorlichting gehad over het drinken van alcohol. Het doel van deze
voorlichting is, dat je geen alcohol gebruikt voordat je achttien jaar bent en dat je er daarna
verstandig mee omgaat. Het drinken van alcohol geeft een gezondheidsrisico; het is gevaarlijk
voor de ontwikkeling van je hersenen. Drank maakt meer kapot dan je lief is! Voorlichting
over het gebruik van alcohol is een vorm van preventie. Preventie betekent: iets voorkomen.
Weet je nog dat je geleerd hebt om je tanden te poetsen? Je vader of moeder heeft
waarschijnlijk eerst voorgedaan hoe het moest. Je ouders hebben je instructie gegeven.
Tandenpoetsen valt ook onder preventie: het voorkomt tandbederf.
Voordat we het in deze training gaan hebben over voorlichting, advies en instructie, duiken
we in de onderwerpen: preventie, gezondheid, gezondheidsgedrag en gezondheidsrisico.

Gesprek met cliënt.

Leerdoelen
Je kunt:
• de verschillende indelingen van preventie uitleggen en voorbeelden geven van

preventiemaatregelen
• het verband tussen de begrippen gezondheid, ziekte, gedrag en leefstijl uitleggen
• uitleggen waarom het belangrijk is om voorlichting, advies en instructie af te stemmen

op de cliënt(groep) en vertellen hoe je dit doet
• het wat, hoe en waarom over voorlichting en advies uitleggen
• het wat, hoe en waarom over instructie uitleggen
• voorlichting, advies en instructie geven en evalueren.

4

Voorlichting, advies en instructie



Samen brochures bekijken.

Beoordeling

Beoordelingsformulier
<

Je wordt op verschillende punten beoordeeld. Deze punten kun je in het
beoordelingsformulier terugvinden. De volgende punten zijn belangrijk bij de beoordeling.
• Je doet actief mee aan de lessen.
• Je bereidt je demonstratie goed voor, voert de demonstratie goed uit en evalueert de

demonstratie volgens de STARRT-methodiek.

Planning

Planningsformulier
<

Aan het einde van de training moet je een demonstratie uitvoeren. Plan deze demonstratie
tijdig in. Lees eerst de demonstratie goed door en vul daarna het planningsformulier in.
Neem ook de andere oefeningen van deze training op in je totale planning. Zo voorkom je
dat je in tijdnood komt.

Oefening Demonstratie: Geven van voorlichting,
advies of instructie (2):

Werkmodel
Stappenplan
voorlichting en
advies
<

Werkmodel
Stappenplan
instructie
<

Je krijgt van je docent te horen of je voorlichting of advies aan een simulatiecliënt volgens
het Werkmodel Stappenplan voorlichting en advies, of instructie aan een simulatiecliënt
volgens het Werkmodel Stappenplan instructie moet gaan geven.

Casus

Werkmodel Casus
demonstratie
<

Bestudeer de casus in het Werkmodel Casus demonstratie die bij deze demonstratie hoort.

Voorbereiding
Maak een planning en een taakverdeling.
Bestudeer de theorie.
Maak een instructieplan of een voorlichtings-/adviesplan.
Verzamel alle benodigde informatie en materialen.
Maak indien nodig zelf materialen die nodig zijn bij de demonstratie.
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