Het AZC; een jeugdarts vertelt!
‘Hoe gaat het met jullie?’
‘Hamdalah, het gaat goed’
(God zij dank).
Zo begint vaak het gesprek
op het asielzoekerscentrum
(AZC). Non-verbaal gebeurt
er ondertussen heel veel! Het
is beleefd om te antwoorden
met Hamdalah, maar hoe krijg
je de werkelijke situatie naar
boven?

Door: Desirée van Klaveren
Desirée is respectievelijk ruim zes en
twee jaar jaar werkzaam op de asielzoekerscentra Leersum en Zeist. Enthousiast mailde ze de redactie, toen ze
vernam dat er een JA! kwam over het
thema Vluchtelingen. Op de volgende
pagina’s geeft ze ons een gevarieerd
inkijkje in haar werk.

DRUKKE TIJD
We hebben een hele drukke tijd gehad
op de AZC’s. We probeerden elk kind te
zien, maar soms, door de snelle doorstroom, lukte dit niet. Het is nu weer iets
rustiger. De mensen die op dit moment
komen hebben wel meer meegemaakt,
doordat de oorlog in bijvoorbeeld Syrië
maar voortduurt. Ze hebben soms
familie verloren bij bombardementen of

‘Humor zorgt vaak
voor een twinkeling.’
gevechten en hebben regelmatig voedseltekorten gehad.
Veel ouders en kinderen hebben een of
meerdere schokkende gebeurtenissen
meegemaakt, waarna ze vaak posttraumatische stressklachten ontwikkelen.
De meeste mensen kunnen de ellende
verwerken, maar een aantal van hen
krijgt te maken met een posttraumatische stressstoornis (PTSS), waarvoor
meer hulp nodig is.

PRAKTIJK

VUURWERK EN BRANDALARMEN
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Op het AZC helpt het ritme van het naarschool-gaan de kinderen al goed. Dan
zien we ze weer een beetje opbloeien.
Maar als ouders erg getraumatiseerd
zijn, veel nachtmerries hebben en ‘s
nachts gillen en huilen … Of als ouders
erg ‘vergeetachtig’ zijn, dan merken kinderen dit goed. Ze vertellen dit tijdens
consulten. Angst, stress en depressieve
kenmerken hebben een enorme weerslag op kinderen. Kinderen houden zich
dan ‘groot’. Ze proberen het leven zoveel
mogelijk ‘normaal’ te leven. Ze cijferen
zichzelf vaak weg. Zo was er een meisje
van zeven jaar dat niet meer wilde
spelen en niet meer naar buiten ging. Ze
bleef continu bij haar zwaar getraumatiseerde moeder, ze ‘vergat’ kind te zijn.

Ook op de peuterspeelzaal op het AZC
merken ze aan kinderen hoeveel impact
een oorlog heeft. Toen een vliegtuig eens
laag overvloog, dook even zo snel een
jongetje van tweeënhalf jaar onder de
tafel. Hij greep ook andere kinderen vast
en trok hen mee onder diezelfde tafel.
Onweer en vuurwerk rond de jaarwisseling en brandalarmen die afgaan, zijn
ook stressvol voor veel kinderen en hun
ouders.

HUWELIJK MET OOM
Minder-hoogopgeleide mensen komen
nu ook naar Nederland. Regelmatig zijn
ouders niet of weinig naar school geweest; ze komen uit afgelegen gebieden
waar het heel gewoon is dat meisjes op
jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt. We
hebben een 14-jarig meisje gehad met
een baby, uitgehuwelijkt aan een echtgenoot van 21. Ook was er een meisje van
17 jaar met al drie kinderen, waarvan de
jongste een paar maanden oud.
En dan het meisje van 16, die gehuwd
was in Libanon met een oom met al vier
kinderen uit een ander huwelijk. Zij
werd overgeplaatst naar een ander AZC
(een geheim adres voor deze oom). Ze
was dolblij te horen dat haar huwelijk in
Nederland niet wettig was en dat ze nu
haar eigen leven kon leiden.

Ze hebben ook een mentor van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
op het AZC die hen begeleidt. Maar toch
moeten ze voor zichzelf zorgen, naast
school ook boodschappen doen en koken. Veel komt er op hen af, naast vaak
traumatische ervaringen die niet zelden
slaapproblemen geven. Regelmatig zien
we jongeren met automutilatie en suïcidale gedachten.
Ze zijn leerplichtig tot 18 jaar en gaan
dan naar ISK: Internationale Schakelklas. In schakelklassen krijgen kinderen
met een taalachterstand in kleine groepjes les. Als de leerling geen achterstand
meer heeft, mag hij of zij naar een
‘gewone’ school.
We werken samen met de jeugdartsen
die verbonden zijn aan deze scholen.

KIND OP STRAAT

We zien ook veel afwijkingen die we
in Nederland niet meer tegenkomen:
klompvoeten bij een jongen van tien
jaar, een baby met schisis die een keer
geopereerd was en daarna niet meer,
door de oorlog. En dan die 10-jarige
jongen die met tante was meegekomen
… Zij wist niet van de GPD (Glucose
6 fosfaat deficiëntie) bij de jongen. Na
het eten van tuinbonen kreeg hij een
massale hemolyse en moest hij met gillende sirenes naar het ziekenhuis voor
bloedtransfusies.
Ook zien we extra vingers, botbreuken
die scheef genezen zijn en kinderen met
heftige brandwonden door de bombardementen; ik heb nog granaatscherven
gevoeld in de onderarm van een kind. En
we komen syndromen tegen die nog niet
onderkend waren; zoals een 14-jarige
jongen met Prader Willi syndroom.
Ik had ook een keer een voor mij
onbekende baby van drie maanden oud
op het spreekuur. Moeder was aan het
wandelen in de gang en ik had haar
uitgenodigd om eens te komen. Haar
kindje bleek een langzame nystagmus
aan beide ogen te hebben en luide souffle over het hart en een matige groei. Dit
kindje heb ik dezelfde middag doorgestuurd naar de kinderarts. Dat bete-

kende voor mij veel bellen; van overleg
met kinderarts en medische dienst van
het AZC, tot het regelen van een taxi aan
toe. De baby bleek blind te zijn en een
matig groot VSD te hebben.

ALLEENSTAAND EN MINDERJARIG
Ook een speciale groep zijn de alleenstaande minderjarige asielzoekers
(AMA’s): zij krijgen een voogd toegewezen van Nidos, een onafhankelijke
(gezins-)voogdij instelling, waar ze
gemiddeld een keer per drie weken een
gesprek mee hebben.
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KLOMPVOETEN EN EXTRA VINGERS

De AMA’s volgen dezelfde procedure
als andere asielzoekers. Maar als hun
aanvraag wordt afgewezen, mogen ze
toch vaak tot hun achttiende in Nederland blijven, omdat er voor hen speciaal
beleid is. Maar daarna is het erg moeilijk
voor de jongens en meiden als ze worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Nadat ze zich hebben voorbereid
op een plek in de Nederlandse samenleving en Nederlands hebben geleerd.
Ook kunnen ze op straat worden gezet
in Nederland als er nog ergens een procedure loopt, maar ze geen recht hebben
op opvang. Onlangs hadden we een
18-jarige jongen die dakloos zou worden.
Er volgt dan ontruiming door de politie
van de kamer op het AZC. Deze jongen
dreigde met zelfmoord. Hij was niet
zomaar gevlucht uit Afghanistan en hij
zei vastberaden dat: ‘als Nederland zich
aan de regels ging houden hij echt geen
andere uitweg meer zag’ ... We hebben
VluchtelingenWerk benaderd voor een
andere opvangplek, maar uiteindelijk
mocht hij toch bij ons blijven door een
herstart van de procedure.
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HOE IS HET LEVEN OP EEN AZC?
Kleine families van vier personen krijgen
vaak één kamer met twee stapelbedden,
een koelkast, TV, eettafel en stoelen.
Keuken, toilet, douche en wasmachines
zijn in gemeenschappelijke ruimtes.
Grotere families krijgen vaak meerdere
kamers en soms een eigen keuken en
toilet op een unit. Kinderbedjes worden
ook verstrekt, maar baby’s slapen er
bijna nooit in, die liggen bijna altijd bij
moeder in bed.
Op beide AZC‘s waar ik werk is er een

Dit bedrag is bedoeld voor de aanschaf
van kleding, toiletartikelen en andere
persoonlijke uitgaven. Het geld voor de
kinderen wordt aan de ouders uitbetaald.
Hierbij komen soms nog eenmalige
vergoedingen voor keukenspullen of
een babyuitzet (als moeder zwanger is),
reiskosten voor de asielprocedure en
schoolkosten.
Het COA sluit de zorgverzekering af
voor asielzoekers. Omdat ze meestal
weinig geld hebben, hoeven ze geen
eigen bijdrage te betalen

niet wilde spelen.’
lagere school en een VVE peuterspeelzaal. Voor ouders en kinderen is deze
nabijheid goed, het voelt het veilig.
Ook is er een computerruimte waar
kinderen huiswerk kunnen maken, een
recreatiezaal en een fitnessruimte. En
buiten: een speeltuin en voetbalveld.

LEEFGELD VOOR GEZIN
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Het eetgeld is afhankelijk van leeftijd en
de gezinssamenstelling. In 2016 kreeg
een alleenstaande asielzoeker € 45,36 per
week voor voeding. Een gezin met twee
kinderen ontving circa € 112 per week.
Het zakgeld is € 12,95 per week per
persoon. Dat geldt ook voor kinderen.
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Als ze zich ergens gaan vestigen in het
land, krijgen zij van de gemeente een inrichtingskrediet (per gemeente verschilt
dit bedrag). Met dit geld kunnen ze de
meest basale benodigdheden voor het
nieuwe huis aanschaffen. Het inrichtingskrediet is bedoeld als lening, maar
sommige gemeenten bieden het geld ook
aan als gift, wat goed bedoeld is maar
wel weer ongelijkheid geeft.

CONSULT IN DE SPREEKKAMER
We bellen in via de tolkentelefoon en op
de speaker kunnen we het gesprek voeren. Oogcontact maken en non-verbale
signalen opvangen is belangrijk. Omdat

er eerst met de tolk wordt gesproken
is er een vertraging. We proberen ook
moeilijke vragen zo te stellen dat het
veilig is om te antwoorden.

EEN VOORBEELD:
We weten dat als kinderen veel meegemaakt hebben, ze vaak weer in bed
plassen. Is dit misschien bij uw kind
ook zo?
Kinderen worden hiervoor soms gestraft
en dit willen we bespreekbaar maken.
Het weer in bed plassen komt erg veel
voor op de basisschoolleeftijd als je er
naar vraagt. Zelf komen ouders bijna
nooit met dit probleem.

Ook wat betreft anticonceptie, seksualiteit, drugs, alcohol zeg ik als jeugdarts
dat het misschien moeilijk is voor hen
om over te praten, omdat het in land van
herkomst niet gebruikelijk is, maar …
dat het in Nederland wel gewoon is om
het er over te hebben. En dan lukt het
meestal wel goed om moeilijke onderwerpen te bespreken.
Ook bij zeer moeilijke gesprekken over
situaties van seksueel misbruik, is het
heel goed om te observeren hoe het is
voor de ander en tot hoever we de vragen kunnen stellen.
De informatie is wel belangrijk om de
juiste hulp te kunnen inzetten.

GEWEND AAN MEDICATIE
In veel landen zijn mensen gewend om
voor elke klacht naar een gespeciali-

het consult … met humor ergens in het
gesprek, krijg ik vaak weer de twinkeling in de ogen van de ander. Dan is er
nog energie om door te gaan, om de
draad weer op te pakken.
Ik heb eens meegemaakt dat een moeder
echt ‘weg’ was, nauwelijks nog een teken van leven, zo heftig was ze getraumatiseerd. Er volgde een opname in
Centrum 45, maar ze bleef een wandelend lichaam, zonder levensenergie. Ze
had een baby gekregen, maar het deed
haar niets. Vader heeft het kind verder
opgevoed. Dit heb ik gelukkig maar één
keer gezien in al die jaren.

FLEXIBEL EN KORTE LIJNEN

VOEDING: ZOUT EN ZOET
Veel baby’s krijgen bij zes maanden
dagelijks soep met groenten erin; dit zijn
ze in het land van herkomst zo gewend
... Tja, het zout. Ik vertel dan dat het in
Nederland niet gebruikelijk is en licht
toe wat wij geven aan baby’s van die
leeftijd.
Gezonde voeding is niet eenvoudig voor
velen. Het leven is moeilijk en troosteten is vaak aan de orde. Kinderen
worden verwend met veel chocolade en
andere zoetigheden. Ook worden er veel
sapjes en bekers melk gedronken. En in
de thee doen ouders veel suiker. Over
de voeding zijn we altijd wel een poos in
gesprek.

Zo hadden we eens een moeder uit Somalië die elke dag een kommetje suiker
gaf aan haar kind. Eindelijk was ze
zo rijk dat ze dit aan haar kind kon
schenken!

ZWEMLESSEN: CHECK!
Op het AZC in Leersum krijgen de
kinderen zwemles. De meeste kinderen
en ouders hebben nooit zwemles gehad.
De één heeft het van vrienden geleerd
of heeft zichzelf leren zwemmen. Een
ander kreeg een paar wenken van zijn
vader. VluchtelingenWerk kan eventueel
nagaan of het sportfonds kan helpen.
Sommige oudere kinderen (pubers),
denken dat ze kunnen zwemmen, maar
een check door een zwemleraar is niet
overbodig!

RESPECT EN HUMOR
Ik probeer altijd goed contact te maken
met de ander, vooral non-verbaal vind ik
erg belangrijk. En ik leef met de vluchtelingen mee. Ik heb eens van een zigeunermoeder uit Albanië gehoord dat ze bij
mij voor het eerst als mens werd gezien,
na jaren als uitschot te zijn behandeld.
Mijn attitude is: hoe zou ik zelf behandeld willen worden in zo’n situatie?
Humor is een erg belangrijk item! Hoe
zwaar het leven ook is, hoe zwaar ook

OVER DE AUTEUR:
Desirée van Klaveren is jeugdarts KNMG
(0-19) bij de GGD regio Utrecht en werkzaam
op de asielzoekerscentra Leersum en Zeist.
Ook is ze verbonden aan een antroposofisch
consultatiebureau: CB Widar in Zeist.
FOTO’S:
De fotografie is van Desiree van Klaveren,
met toestemming van (ouders van)
geportretteerden, de eigen organisatie en
COA.
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seerde arts te gaan. En daar kregen zij
dan bijna altijd medicatie. Antibiotica
konden zij zelf bij apotheken (zonder
recept) verkrijgen. Mensen durven dan
ook niet te vertrouwen op de zelfgeneeskracht van het lichaam. Ze zijn gewend
dat medicatie nodig is.
We zien op het AZC mensen soms in
paniek raken als een kind hoge koorts
heeft en geen medicatie krijgt van de
medische dienst. Ze voelen zich dan niet
serieus genomen en worden soms boos.
We proberen het goed uit te leggen,
maar dit is moeilijk voor hen.

Daarnaast moet je erg flexibel zijn.
Op zo’n spreekuur komen er allerlei
problemen naar voren. Medische problemen bij ouders. Medicatie die ‘op’ is
(bijvoorbeeld thyrax op vrijdagmiddag
als de medische dienst naar huis is …
). Mensen die analfabeet zijn en ook
niet weten hoe laat ze moeten komen;
ze komen dan op geheel andere tijden.
Meer mensen in de wachtkamer dan op
de agenda. We proberen altijd iedereen
te zien.
Mensen die niet komen, halen we soms
van de kamer op. Sommige landen
hebben een hele andere jaartelling en
mensen vergissen zich regelmatig in de
datum.
Ook korte lijnen hebben met alle ketenpartners is erg belangrijk in ons vak.
Elke maand hebben we groot overleg met de verpleegkundigen van de
medische dienst, Nidos, COA, school en
maatschappelijk werk en Veilig Thuis.
Tussendoor weten we elkaar ook te
vinden als het nodig is,
Het is mooi werk omdat je kinderen en
ouders uit de hele wereld ziet en een
stukje op weg mag helpen / mag begeleiden. Het medische deel is hetzelfde
als het werk van een jeugdarts elders,
maar wat het erg leuk maakt zijn de vele
culturen eromheen. Het maakt het werk
erg veelzijdig en het verruimt je blikveld
enorm
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