‘Overleven door
te ontkennen en
te negeren.’
Vluchten in het leven
- Column -

Vrijdagochtend en de SEH-arts belt de vertrouwensarts op
voor advies. Ze heeft een Syrische vluchteling, een jongen van
14 jaar, met brandwonden in zijn gezicht op de Spoedeisende
Hulp. De jongen vertelt haar dat zijn vader boos op hem was
en heet water in zijn gezicht heeft gegooid. Zelf vindt hij dat
terecht: hij had zich niet aan de regels gehouden en daar hoort
straf bij. Hij wil dan ook niet dat zijn vader aangegeven wordt
bij de politie of dat Veilig Thuis erbij betrokken wordt. Wat kan
de SEH-arts doen?

VRIJWILLIG KADER MITS ...
Vertrouwensartsen komen in beeld bij vermoedens van
kindermishandeling, in het bijzonder als medische aspecten
voorop staan. Juridisch gezien wordt gewerkt in een vrijwillig kader. Echter, als de veiligheid in het geding is en blijft
ondanks gesprekken met ouders, kan VT verwijzen naar de
Bescherm Tafel: dan wordt samen met ouders en de Raad voor
de Kinderbescherming onderzocht of een ‘maatregel’ (zoals
Ondertoezichtstelling met of zonder Machtiging Uithuisplaatsing) te voorkomen is. Is een situatie zo acuut dat onmiddellijk
ingrijpen met een kinderbeschermingsmaatregel noodzakelijk
is, dan doet VT (of de betrokken arts) zijn melding direct bij
de Raad. Als de rechter die melding honoreert, wordt hulp en
bescherming gerealiseerd in het gedwongen kader.
De vertrouwensarts heeft de SEH-arts geadviseerd hoe het
gesprek aan te gaan met de jongen zonder al melding te doen.
Daarbij gaf de vertrouwensarts uitleg over het gedrag van deze
jongen.

OUDER ENIGE HOUVAST
In alle situaties van kindermishandeling moet je rekening
houden met de loyaliteit van kinderen naar hun ouders, hun
voorgeschiedenis en cultuurverschillen met andere normen
en waarden. Vluchtelingenkinderen zijn vaak getraumatiseerd.
Ieder probeert op zijn of haar manier te overleven en een
‘coping’ strategie te vinden die hem helpt om te gaan met overweldigende omstandigheden3. Voor veel van deze kinderen is
het veiliger om zichzelf de schuld te geven, dan de relatie met
hun verzorger in gevaar te brengen. Immers, ze zijn vreemd in
het land; de enige houvast die ze hebben zijn de ouders/verzorgers en het adaptieve gedrag, overleven door te ontkennen en
negeren. Op de langere termijn kan het gedrag ook gevolgen
hebben voor het functioneren in het dagelijkse leven, met het
ontwikkelen van ernstige psychische problematiek.
In de casus van de jongen gaat het allereerst over de directe
veiligheid en hoe daarover met hem te communiceren. We
adviseren de SEH-arts het met de jongen te hebben over de
pijn van de brandwonden en wat die pijn met hem doet. Deze
insteek helpt de jongen in te zien dat het de SEH-arts te doen
is om zijn veiligheid en dat hij samen met zijn vader hulp nodig
heeft.
De SEH-arts kan het advies toepassen: de jongen kan zich toch
vinden in een melding bij VT. Een overwinning voor de jongen!
En een kans om negatieve gevolgen van mishandeling op de
lange termijn te beperken of zelfs te voorkomen.
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In maart 2016 woonden ruim 45.000 asielmigranten1
(‘erkende vluchtelingen’) in de centrale opvang waarvan
bijna de helft van Syrische2 afkomst. Onder hen zijn veel
kinderen. De Van Dale beschrijft ‘vluchten’ als: ‘zich
verwijderen uit angst voor iets’. In dit stuk laat ik aan
de hand van casuïstiek zien wat angst en afhankelijkheid
met een kind doet. Ook wat het een arts kan opleveren
om advies te vragen bij de vertrouwensarts van Veilig
Thuis (VT).
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