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Nascholing

De kans dat u een alleenstaande vluchtelingjongere op uw 
spreekuur krijgt wordt steeds groter. Want als huisarts bent 
u de zorgverlener met wie vluchtelingen na plaatsing in een 
gemeente het meest te maken krijgen. Het is dan vaak aan u 
om eventuele psychische problemen op te sporen. Maar hoe 
doet u dat, gezien het taalprobleem en de onbekendheid 
met de problematiek van vluchtelingkinderen en -jongeren?

Is deze situatie voor u herkenbaar? Zakt de moed al in uw 
schoenen bij het voeren van zo’n consult, met een taalbarrière, 
mogelijk psychiatrische problematiek bij een alleenstaande 
vluchtelingjongere en bureaucratische regels met betrek-
king tot inburgering? Toch is de kans dat u er in uw praktijk 
mee te maken krijgt redelijk groot, want u bent als huisarts 
de zorgverlener met wie vluchtelingen na plaatsing in een 
gemeente het meest te maken krijgen.1,2 Hiermee speelt u een 
rol in de vroege signalering en behandeling van psychische 
problemen. Maar wat weten we eigenlijk van de problematiek 
bij vluchtelingkinderen en -jongeren? Hoe kunt u dit soort 
problemen het beste aanpakken?

ONTWIKKELEN PSYCHOPATHOLOGIE
Kinderen en adolescenten die zijn gevlucht uit hun thuisland 
hebben vaak weken- of maandenlang in onzekere en gevaar-
lijke omstandigheden geleefd. Meestal zijn ze met hun ouders 
gevlucht, maar soms bereiken ze het gastland in hun eentje.1,2 
Sinds 2013 is het aantal minderjarige asielzoekers in Neder-
land verdrievoudigd. In 2015 kwamen 18.630 minderjarige 
asielzoekers naar ons land. Van hen arriveerde twintig procent 
zonder begeleiding van een volwassen familielid – deze 
groep noemen we alleenstaande minderjarige vreemdelingen 
(AMV’s). Vooral 16- tot 18-jarigen hadden de vlucht vaker 
alleen ondernomen. De voornaamste herkomstlanden zijn 
Syrië, Eritrea en Afghanistan.3 De meeste vluchtelingkinderen 
en -jongeren ontwikkelen zich goed en beschikken over een 
grote veerkracht, maar toch zijn zij ook kwetsbaar voor het 
ontwikkelen van psychische problemen.
Directe en cumulatieve blootstelling aan geweld voor, tijdens 
en na de vlucht vormt een belangrijke risicofactor voor het 
ontwikkelen van psychopathologie, waaronder een posttrau-
matische stressstoornis (PTSS).1,4-6 De prevalentie van PTSS 
bij vluchtelingkinderen schat men op 11%, en bij alleenstaan-
de minderjarige asielzoekers zelfs op 20-53%.7,8 Behalve PTSS 
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CASUS
Een 18-jarige alleenstaande mannelijke vluchteling uit Syrië komt 
op het spreekuur omdat hij nauwelijks kan slapen en weinig eetlust 
heeft. Hij krijgt niet meer dan drie uur per dag slaap en slaapt soms 
overdag. Bij navraag geeft hij aan last te hebben van nachtmerries. De 
inhoud van zijn nachtmerries varieert van dromen over de oorlogssi-
tuatie, tot beelden over zijn vlucht en verblijf in het AZC. Hij drinkt zes 
koppen koffie en vier energiedrankjes op een dag, en zijn eetpatroon is 
onregelmatig. Hij kent een aantal vluchtelingen nog uit het AZC, maar 
heeft verder geen andere sociale contacten. De patiënt geeft aan zich 
eenzaam, somber en doelloos te voelen. Hij vertelt dat het zo niet 
langer gaat, maar weet niet waar hij moet beginnen om zijn situatie te 
veranderen.

Een stabiele omgeving is bevorderlijk voor de verwerking van een 
trauma van een vluchtelingjongere. Foto: Kees van de Veen/Hollandse Hoogte
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komen ook aanpassingsstoornissen, slaapstoornissen, concen-
tratiestoornissen, somatisatie, angststoornissen, secundaire 
enuresis, depressie en gedragsstoornissen geregeld voor.9-11

Externaliserend gedrag, waaronder oppositioneel, agressief, 
impulsief, hyperactief en antisociaal gedrag, komt vooral voor 
bij jongens.12-14 Vluchtelingenmeisjes hebben een grotere kans 
om internaliserende problemen te ontwikkelen. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld depressie en neerslachtigheid, paniek- en 

angstgevoelens, onzekerheid en teruggetrokken gedrag, en 
zelfb eschadiging.15,16 Bij adolescenten kan de identiteitsontwik-
keling verstoord raken – het doormaken van een migratie-
proces interfereert vaak met de identiteitsvorming.17 Deze 
kinderen gaan ernstig twijfelen aan hun vermogen om een 
toekomst in het gastland op te bouwen, zoeken naar een iden-
titeit die balanceert tussen een gebroken verleden en een open 
toekomst, en ervaren ambivalentie rond culturele waarden. 
Het is niet eenvoudig om mentale distress bij adolescenten 
te herkennen.18 Vaak maken zorgverleners geen onderscheid 
tussen fysieke en mentale symptomen en omschrijven ze het 
ervaren van psychiatrische distress nogal eens als algehele 
malaise of gegeneraliseerde pijn.

BENADERING EN BEGELEIDING 
We kunnen de psychosociale zorg voor vluchtelingen 
weergeven met behulp van de interventiepiramide [fi guur 

1].2,6,10,19 De basis van de piramide wordt gevormd door de 
aanwezigheid van veiligheid, onderdak en voeding. Om psy-
chisch gezond te worden en/of te blijven moet er gelegenheid 
zijn om een nieuwe maatschappelijke rol te ontwikkelen en 
sociale contacten op te bouwen. Voor kinderen en ouders in 
isolement is het moeilijker om doorgemaakte trauma’s te ver-
werken en is de kans op nieuwe nare ervaringen groter. Een 
groot deel van de psychosociale hulpverlening blijft  dus buiten 
de muren van de ggz en vindt plaats binnen de nulde of eerste 
lijn, of op school.

FOCUS OP HIER EN NU
Het eerste wat u tijdens het spreekuur doet is uitleggen 
waaruit uw rol als huisarts bestaat. Het is belangrijk duidelijk 
te maken wat het beroepsgeheim inhoudt, want vluchtelingen 
kunnen eerder te maken hebben gehad met hulpverleners die 
hun vertrouwen hebben geschonden.1 U vraagt naar de ach-
tergrond en de hulpvraag van de vluchteling. Praten over en 
vragen naar traumatische gebeurtenissen mag, maar de details 
van de gebeurtenissen zijn minder belangrijk. Respecteer het 
wanneer een patiënt daar niet over wil praten. Het is belang-
rijk om de mogelijkheid van doorgemaakt seksueel geweld te 
overwegen.20 Het geven van psycho-educatie over emoties en 
(lichamelijke) reacties die kunnen ontstaan na heft ige gebeur-
tenissen kan tevens inzicht en controle bieden. 
Toch is het verstandig om u niet alleen te concentreren op 
doorgemaakte traumatische gebeurtenissen. Een focus op het 
hier en nu is vele malen belangrijker, omdat daarmee psy-
chische problemen voorkomen kunnen worden en omdat een 
stabiele omgeving bevorderlijk is voor de verwerking van het 
trauma. Bij het verlenen van psychosociale hulp gaat het dus 

Figuur 1
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vooral om het creëren van een stabiele woon- en leefsituatie, 
zorgen voor structuur, verminderen of voorkomen van een 
isolement en aansluiting zoeken bij de lokale omgeving door 
onder andere school/opleiding.
Organisaties die belangrijk zijn om mee samen te werken, 
zoals Vluchtelingenwerk, kunnen ondersteuning bieden bij 
veel praktische zaken, van het aanvragen van een burgerser-
vicenummer, helpen bij het aanmelden bij een opleiding tot 
het organiseren van kindervakantieweken. Het Rode Kruis 
kan familieleden opsporen (tracing) en heeft verschillende 
projecten, bijvoorbeeld kookprojecten, waarmee (ouders van) 
vluchtelingen sociale contacten kunnen opdoen. NIDOS voert 
de voogdijtaak uit voor de AMV’s en is bovendien een exper-
tisecentrum waar u met vragen terecht kunt. 
Ondanks uw inzet en begeleiding kunnen kinderen of 
jongeren in toenemende mate last krijgen van psychische 
symptomen. Indien er sprake is van symptomen die de 
ontwikkeling en/of het functioneren op school verstoren 
kunt u de jongere hebt best naar de ggz verwijzen. Er zijn 
verschillende effectieve behandelinterventies mogelijk vanuit 
de specialistische ggz voor vluchtelingkinderen/-jongeren.2 
Evidence-based therapieën zijn onder andere Trauma Focused 
cognitieve gedragstherapie (TF-CBT), Eye Movement Desen-
sitization and Reprocessing (EMDR) en Narratieve Exposure 
Therapie (NET) voor kinderen (kidNET).22-25

FOCUS PSYCHOSOCIALE HULP
Vluchtelingkinderen en -jongeren beschikken over veel veer-
kracht, maar lopen tegelijkertijd het risico op het ontwikkelen 
van psychische problemen. De focus van het verlenen van psy-
chosociale hulp ligt niet zozeer op het gebied van de trauma-
verwerking, als wel op het creëren van een stabiele omgeving 
waarin ruimte is voor ontwikkeling, het opbouwen van sociale 
contacten en het verkrijgen van een sociale rol. ■
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VERVOLG CASUS
Samen met de patiënt stel ik een stappenplan op. Hij gaat zich be-
perken tot maximaal twee koppen koffie per dag en drinkt helemaal 
geen energiedrankjes meer. Verder gaat hij zich extra verdiepen in de 
taal. Via vluchtelingenwerk heb ik hiervoor begeleiding geregeld. Een 
vrijwilliger zal bijvoorbeeld met hem meegaan om het lidmaatschap van 
de bibliotheek te regelen. De patiënt blijkt sportief te zijn en besluit zich 
aan te melden bij een voetbalclub.
Na een aantal consulten groet de patiënt mij in het Nederlands en wil 
hij het consult gedeeltelijk in het Nederlands proberen te voeren. Hij 
kookt inmiddels voor zichzelf, slaapt rond middernacht in, ontwikkelt 
steeds meer contacten en blijkt een belangrijke spilfunctie te hebben 
voor andere vluchtelingen.
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