
EERSTELIJNSZORG

Met deze zorg heb je vast wel eens te maken: bijvoorbeeld de huisarts, de tandarts, de fysio
therapeut of de apotheker. In deze beroepen ben je het eerste aanspreekpunt (eerstelijns) 
wanneer mensen zorg nodig hebben.

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

In de geestelijke gezondheidszorg werk je met mensen van alle leeftijden die psychische pro
blemen hebben zoals depressie, een eetstoornis, autisme of een verslaving. Jij ondersteunt hen 
in het dagelijkse leven en helpt hen op weg naar een betere toekomst.

GEHANDICAPTENZORG

Wanneer je in de gehandicaptenzorg werkt, zorg jij er voor dat mensen met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. De client doet 
zelfstandig wat kan en jij ondersteunt wanneer het nodig is.

JEUGDZORG

Je werkt met kinderen en jongeren tot 21 jaar die problemen hebben. Dat kan variëren van 
onzekerheid tot mishandeling en van schulden tot crimineel gedrag. Samen zoeken jullie naar 
oplossingen.

THUISZORG

Je werkt zelfstandig bij mensen thuis. Je biedt verpleging, verzorging en ondersteuning. Meest
al gaat het om ouderen, maar soms ook om mensen die herstellen van een ongeluk of gezinnen 
met een pasgeboren baby.

VERPLEEGHUIZEN

Ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen of mensen die moeten revalideren kunnen 
terecht in een verpleeghuis. Je draagt bij aan het welzijn van de bewoners en je ondersteunt ze 
met persoonlijke en huishoudelijke zorg.

WELZIJN

Je kan welzijnswerk opdelen in maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk. In het maat
schappelijk werk begeleid je mensen met uiteenlopende problemen zoals schulden, eenzaam
heid of huiselijk geweld. Jij lost hun problemen niet op. Je begeleidt hen om het zélf weer op 
orde te krijgen. In het sociaal cultureel werk probeer je mensen in een wijk bijvoorbeeld te 
motiveren om hun vrije tijd zinvol te besteden.

ZIEKENHUIS

Een ziekenhuis biedt specialistische zorg aan mensen van alle leeftijden en met verschillende 
aandoeningen. Je hebt intensief contact met de patiënten en hun familie. Je werkt in een 
medisch team.

KINDEROPVANG

In de kinderopvang werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. Je biedt opvang en verzorging, maar 
stimuleert ook de ontwikkeling van kinderen.

WAAR KUN JE WERKEN 
IN ZORG EN WELZIJN?
OVERZICHT OPLEIDINGEN EN BEROEPEN
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ASSOCIATE DEGREE

Er is zoveel te kiezen in zorg en welzijn. Daarmee kies je voor bijzonder werk waarin 
je echt het verschil maakt in iemand leven. Zit jij vol energie, ben je een geboren 
captain, of heb je een luisterend oor? Kom zorgen dan!

VOOR WELKE STUDIE KIES JIJ?
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