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Niet-westerse
vrouwen gebruiken
verloskundige zorg
niet optimaal
Eerste en tweede generatie niet-westerse vrouwen maken minder optimaal gebruik
van de verloskundige zorg in Nederland en daarbij spelen meerdere factoren een
rol. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL waarop Agatha Boerleider op 2 april jl.
promoveerde. Agatha begon haar loopbaan als huisarts in Suriname en kwam
naar Nederland om Public Health te studeren. Sinds haar promotieonderzoek is
ze als docent/onderzoeker verbonden aan de opleiding verpleegkunde van Saxion
Hogescholen. Enthousiast vertelt ze over de bevindingen van haar onderzoek.
Tekst: Eveline van Herwaarden
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