
 

 
De Evenaar 

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord Nederland  
 
 

Netwerkmiddag  
6 december 2018 



 

• 14:45 Post traumatische problematiek binnen de 

 Evenaar, Wim Thijs 

• 15:05 Visie, Werkwijze, aanmelding, intake, Anne 

 Visser   

• 15:25 SSKK model, Marianne de Vries 

• 15:45 pauze 

• 16:00 Preventie, Miramsyrela Eloise 

• 16:20 Jeugd, Marianne de Vries 

• 16:40 Vragen 

• 17:00 afsluiting & (optioneel) rondleiding polikliniek  

 

Programma 



Vluchtelingen & Asielzoekers in de 
GGZ: meer dan trauma alleen… 

Netwerkbijeenkomst  

Heerenveen , 6 december 2018  

Wim Thijs, psychiater  

De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie 

 



            Nu.nl  

* IND betaalt meer dan 1 miljoen euro dwangsom aan 
asielzoekers 

* Harbers stelt onderzoek in lange verblijfsduur 
asielzoekers 

* Verdachten steekpartij zijn bewoners AZC 

* Buurt met AZC niet onveiliger 

* COA verlaagt aantal opvangplekken voor asielzoekers 

* Situatie kinderen in AZC’s voldoet niet aan 
kinderrechtenverdrag VN  

* Slechts 1 op de toen statushouders werk na 2 ½ jaar  

 



 
 
                Casus Jean 
 
Een 25 jarige Congolese asielzoeker, 2 jaar NL  
In Congo in detentie, gemarteld 
Gezin achtergebleven, geen contact 
Negatieve beschikking  
Gezin met 2 kinderen achtergebleven 
Angstig, wantrouwen, slaapproblemen, nachtmerries, 
hoofdpijn, isoleert zich, eet slecht, suïcidegedachten. 
Hoort regelmatig zijn beul schreeuwen. Regelmatig 
uit het contact.  
 
 
 
 
 
 



    Diagnostiek  

 

- Posttraumatische stress    
stoornis (PTSS) 

- Depressieve episode 

- Psychose (sec.) 

- Dissociatiestoornis 



Aantallen asielzoekers  

 Top 10  asielaanvragen aug. 2016-aug.2017 

                                                                                          

                                                                      

Top Total asylum applications in  

The Netherlands October 2018  

Country of citizenship %  

 

1 Syrian Arab Republic 449 15%  
2 Iran (Islamic Republic of) 369 13%  

3 Eritrea 206 7%  

4 Algeria 155 5%  

5 Iraq 154 5%  

6 Turkey 133 5%  
7 Moldova, Republic of 113 4%  

8 Morocco 105 4%  

9 Afghanistan 103 4%  

10 Yemen 101 3%  

Others 1.021 35%  
Total October 2018 2.909 100%  



 

                     

                                 Vele stressoren:   

 

                                - traumatische ervaringen   

                                - verlies 

                                - asielprocedure (IND, DT&V)  

                                - wonen AZC, niet werken  

                                - verhuizen  

                                - acculturatie   

                                - contacten familie 

 



                                     
 

    Asielzoekers 
 
                                   Kenmerken trauma   
                                - structureel georganiseerd geweld 
                                  - sequentieel  
                                  - onzekerheid, in beleving: niet ten   
                                             einde 

 
 
 
 
 

   
   
 



 
   
 
 
 
 

 

Lange asielprocedure (> 2 jaar) 
verdubbelt de kans op het hebben van 
een psychiatrische stoornis, 
onafhankelijk van de ervaringen in het 
land van herkomst, OR 2.16 (1.15-4.08). 
Dit risico is hoger dan dat van 
traumatische ervaringen.      

 

(Laban, 2005)   



 
   
Gevolgen traumatische ervaringen: 
 
- Post traumatische stress stoornis 
(PTSS) 
- Psychotische klachten  
- Dissociatie  
- Angstklachten  
- Depressieve klachten  
- Lichamelijke klachten  
- Verslaving (alcohol, drugs)  
- Persoonlijkheidsveranderingen 

 

 

 



  
  
  

  

     Laban           
   (2004) *  
  

       N = 294 

Gerritsen e.a. 

(2006) ** 
  

     N = 232 

Nederlandse        

       Pop. *  
  

    N= 7076 

  

Angst st. 
  

  
        20,5 %  

  

  

       41,2 %    

  

            12,4 %    

  

PTSS 
  

        

        36,7 %     

  

      28,1 %  

  

              7,8 %  

  

Depress. st.  
  

  

        39,1 %  

  

       61,5 %  

  

              7,6 %  

   
*  Irak   (CIDI) 

** Irak, Somalië. Afghanistan  

             (HSCL-25/HTQ)  

      Psychische gezondheid asielzoekers NL 



 
                         Complexe PTSS (Herman, ’92)  
 
 
                                    * Langdurige traumatisering 
                                    * Veranderingen affectregulatie  
                                    * Bewustzijnsveranderingen  
                                    * Veranderingen zelfperceptie  
                                    * Veranderingen perceptie dader  
                                    * Veranderingen in relatie met  
       anderen  
                                    * Veranderingen in   
       zingevingssysteem   



 

 

 

 

Gebruik GGZ Asielzoekers   

 
* 8,8 % van Iraakse asielzoekers met psychiatrische   
problemen zoekt hulp bij de GGZ (Laban e.a. 2004)  

 

* bij asielzoekers (en vluchtelingen) is het gebruik van de 
GGZ lager dan dat van de Nederlandse populatie 
(Gerritsen e.a. 2006)  

 

 

 



 
                                    Behandeling trauma  
 
                                     * stabiliseren  
                                     * medicatie  
                                     * exposure, cogn. herstr., EMDR, NET  
                                                       
                                       Maar 
                                      - resultaten 
                                      - kunnen vaak niet praten over trauma  
                                      - problematiek complex 
                                      - actuele stressoren   
-   
                              Daarom: veerkracht-gericht werken   
 
 
 
 
  



                                        De Evenaar  
                            Centrum Transculturele Psychiatrie  
                              Beilen, Heerenveen, ……. 

 

                                 * 2003 Kees Laban 
                                 * Uitgebreide intake  
                                 * Cultureel interview  
                                 * Veerkracht gericht (SSKK)         
                                 * Aandacht systeem   
                                 * Contextueel   
                                 * Polikliniek, dagbehandeling Beilen                                                   
                            * Consultatie/second opinion, scholing, onderzoek 
                           * Centrum ‘45, Psychotrauma centrum Z-NL     

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                              

Dank voor uw aandacht  



De Evenaar, aanmelden 
werkwijze en samenwerking 

Anne Visser 

Psycholoog i.o. GZ-psycholoog 

 

 



Geschiedenis 

1999-2002 Project zorgvernieuwing asielzoekers 

2003 dagbehandeling 

2006 polikliniek 

2013 jeugd 

2014 preventie 

2015 start polikliniek Leeuwarden 

2018 verhuizing Leeuwarden- Heerenveen 

 



Doelgroep De Evenaar 

Asielzoekers, vluchtelingen en 
andere migranten met 

psychiatrische problemen, die 
geen 24- uurs opname nodig 

hebben 

 

 



Kenmerken patiënten 

• veel trauma’s / verlieservaringen 
meegemaakt  

• vele problemen in nieuwe land 

• meerdere psychiatrische stoornissen 
bij 1 persoon  

• veel lichamelijke klachten  

• functiebeperkingen op veel 
levensterreinen 

• meerdere mensen in 1 gezin hebben 
problemen 

 



Multidisciplinair Team  
Heerenveen 

• Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) 
• GZ-psychologen 
• Arts 
• Kinder- en Jeugd psychiater 
• Psychiater volwassenen 
• Basispsycholoog 
• Psychomotorisch Therapeut (PMT) 
• Verpleegkundig specialist (VS) 
• Creatief- en drama therapeut 
• Cultureel antropoloog 
• Psychiatrische verpleegkundige thuiszorg 
• Secretariaat (locatie Beilen) 

 



Kenmerken specialisatie 

• Kennis en ervaring doelgroep 

• Ervaring werken met tolken  

• Ervaring en kennis met psychodiagnostiek bij de 

doelgroep 

• Vertaald psycho-educatief materiaal 

• Vertaalde vragenlijsten 

• Inbreng cultureel antropoloog oa door: 

 Cultureel interview 

• Kennis asielprocedure 

 



 
 

Wat doet de Evenaar wel/niet 

Wel    Niet 

Diagnostiek  Crisis 

Behandeling  Opname 

Consultatie  Huisvesting 

Onderzoek   

Advies 

Preventie 

Second opinion 

 



 
 

Route naar de Evenaar 

Aanmelding 
  

Triage 
 

Intakeprocedure 
 

Advies 
 

Behandeling 
 



 

• Via zorgdomein (S-GGZ Evenaar 
Beilen) 

• Bij vragen en/of spoed contact met 
triagist H. Kamps via secretariaat 

• Klachten goed inventariseren, evt. 
met gebruik van telefonische tolk 

• Vermelden (vermoeden) van As-1 
problematiek 

• Geef uitleg over verwijzing 
• Onderzoek motivatie 

Route: aanmelding 



 
 

Intakeprocedure 
  

 

• Intakegesprek met intakers en tolk 
 

• Cultureel interview 
 

• Afname vragenlijsten 
 

• Multidisciplinair overleg (MDO) 
 

• Adviesgesprek  
 
  
  



• Cultural Formulation Interview DSM-5 
• Verkorte versie (Simon Groen) 

 
• Culturele identiteit 
• Culturele verklaringen voor ziekte 
• Culturele factoren in de psychosociale 

omgeving 
• Culturele elementen tussen patiënt en 

hulpverlener 
 
 
 
 

Cultureel interview 



Doelen behandeling 

• Vermindering klachten. 

• Verbetering functioneren 

(individueel en in context). 

• Verhoging welzijn (kwaliteit van 

leven) 



 

Vragen? Hulp nodig? Informatie nodig? 
Graag overleg? Second opinion? 

 
 

Iedere dinsdag van 12.30 tot 13.30 via 
(0593) 53 58 42. 

Consultatiespreekuur 





  

Pauze 
Tot 16:00 uur 



 

Netwerkmiddag De Evenaar locatie Heerenveen 

Preventie 

 

 

 

 

 

 

 

Miramsyrela Eloise 

Agogisch regiehulpverlener 

 



 

Een programma psycho-educatie en 
opvoedingsondersteuning 

voor en door 
asielzoekers en vluchtelingen 



 

 
 

Mind  

• Idee 

• Geest (cognitie) 

 

• Spring  

• Een mechanisme dat energie kan absorberen en weer vrij 
geven 

• Lente: een nieuw begin 

 

 
 Veerkracht 

Verwijst naar het vermogen van mensen om zich aan 
te passen aan de nieuwe situatie 



 

Mind-Spring 
 
Mind-Spring opvoedondersteuning 
 
Mind-Spring Junior 
 
Mind-Spring 13+ 

4 modules: 



 

Bijeenkomst 1  
Voorlichting over de training en inschrijving 
 
Bijeenkomst 2 
De normale reactie op abnormale gebeurtenissen    
  
Bijeenkomst 3 
Stress en stressreductie 
      
Bijeenkomst 4 
Positiebepaling. ‘Hoe gaat het met je?’   
     
Bijeenkomst 5 
Rouw en rouwverwerking  
     
Bijeenkomst 6 
 Identiteit en veranderde identiteit     
     
Bijeenkomst 7 
 Balans      
  
Bijeenkomst  8 
Energiebronnen 

Bijeenkomsten: 



Bijeenkomst Thema 

Bijeenkomst 1 Hallo, wie ben jij eigenlijk? 

Bijeenkomst 2 Hallo, wie ben jij eigenlijk? 

Bijeenkomst 3 Het Heldenboek 

Bijeenkomst  4 Stress en omgaan met stress 

Bijeenkomst 5 De normale reactie op de abnormale situatie 

Bijeenkomst 6 Hebben mijn emoties mij onder controle of 
andersom?  

Bijeenkomst 7 Steun zoeken en steun vinden 

Bijeenkomst 8 Mijn krachten 





 

Met welk doel?  

• Terugvinden van positieve identiteit 

• Vertalen van ‘oude’ krachten naar nieuwe identiteit 

• Inzetten van cultuureigen coping 

• Rol-model van trainer  

    (ervaringsdeskundig) 



 

Friesland:  alexandra.rakemann@ggzdrenthe.nl  
Groningen en Drenthe:  froukje.stuiver@ggzdrenthe.nl   
 

mailto:alexandra.rakemann@ggzdrenthe.nl
mailto:froukje.stuiver@ggzdrenthe.nl


 

 

 

 
 

 

De Evenaar;  

kind, jeugd en gezin 

Marianne de Vries 

Orthopedagoog, systeemtherapeut 

en gezondheidszorgpsycholoog 



Vluchten met je gezin 
 

 

 

 

https://inktvisinkt.nl/portfolio/umar 

 

https://inktvisinkt.nl/portfolio/umar
https://inktvisinkt.nl/portfolio/umar
https://inktvisinkt.nl/portfolio/umar
https://inktvisinkt.nl/portfolio/umar
https://inktvisinkt.nl/portfolio/umar


Ingrijpende gebeurtenissen 

Onderzoek in Noorwegen bij 93 

alleenstaande minderjarige asielzoekers 

(10-16 jaar) in Noorwegen Assessment 6 

maanden na aankomst. 

 

• Dood van een nabij familielid (68%) 

• Getuige van fysiek geweld (63%) en 

oorlog (62%) 

• Ingrijpende veranderingen in het gezin 

(58%) 

• Zelf blootgesteld aan geweld (55%) 



Psychische problemen 

    Jensen et. al  Totaal 

 

Angststoornissen   30%  30-67% 

Traumatische stressklachten 54%  20-54% 

Depressie    20%  9,4-45% 



Symptomen bij  
peuters en kleuters 

• Gevoelens van hulpeloosheid en 
gegeneraliseerde angst 

- regressief, agressief en destructief 
gedrag, moeite met separatie van de 
ouder en klampgedrag, posttraumatisch 
spel, angst om te gaan slapen en dromen 
over monsters.  



Symptomen bij schoolkinderen 
 

 

• Piekeren 

• Zich verantwoordelijk voelen voor wat er is gebeurd 

• Concentratieproblemen, leerproblemen 

• Aanhoudend piekeren over eigen veiligheid en die van 
anderen 

• Preoccupatie met hun eigen handelingswijze tijdens de 
gebeurtenis, hun eigen verantwoordelijkheid voor wat er is 
gebeurd.  

• Veel agressieve en angst inducerende fantasieën. In het spel 
worden situaties eindeloos herhaald, overspoeld door 
verdriet en angsten 

• Slaapproblemen en nachtmerries 

• Lichamelijke klachten 

• Omen formatie 



INTAKE 
 
 

Intake door GZ-psycholoog en kinder- en 
jeugdpsychiater 

 

- Kennismaking jeugdige en ouder(s)/voogd 

- Klachtenanamnese kind en ouder(s)/voogd 

- Ontwikkelingsanamnese met ouder(s)/voogd  
- Cultureel interview met ouders (bij kinderen tot 

12 jaar) en met jongere   

- Voor jongeren vragenlijsten: SLE (life-events), 
RATS (PTSS), HSCL-37a 

  

 
 



    

Cultureel interview met ouders 
 

Culturele identiteit: gezin van oorsprong en eigen opvoeding 

• Hoe zag uw opvoeding van u en uw partner eruit?  

• Waren er veel verschillen tussen opvoeding van jongens en meisjes? 

• Was geloof belangrijk in uw opvoeding?  

• Heeft uw partner dezelfde ideeën over de opvoeding van de kinderen als u? Zo 

nee, hoe lost u dat op? 

• Is de rolverdeling tussen u en uw partner veranderd sinds u in Nederland bent?  

 

Culturele factoren psychosociale omgeving: opvoeding kinderen 

• Voedt u uw kinderen anders op dan u zelf bent opgevoed? Zo ja, hoe anders? 

• Wat wilt u uw kinderen doorgeven van uw eigen opvoeding? Verschilt dat van 

wat u weet over opvoeding in Nederland? 

• Vindt u het belangrijk dat uw kinderen veel weten van uw 

taal/cultuur/gewoontes?  

 

 Toekomst 

• Wat vindt u ervan dat uw kinderen in een ander land opgroeien dan u zelf? 

• Hoe ziet u de toekomst van uw kinderen? Heeft u bepaalde verwachtingen? 
 
 

 

 
 



Diagnostiek en behandeling 

Diagnostiek op zowel individueel niveau 

als op interactioneel niveau 

 

- Individuele behandeling; 

veerkrachtmethodiek, psychotherapie, 

speltherapie, EMDR, KID-NET, PMT, 

CBT, Dramatherapie 

- Ouderbegeleiding 

- Ouder-kind interactiebegeleiding 

- Systeemtherapie 

- MFT 



Vragen?  



Rondleiding 

• EMDR 

• NET 

• Hartritmecoherentie 


