Vluchtelingenkinderen; trauma en veerkracht
In de spreekkamer hoor ik
verhalen over marteling en
gevangenschap, over moeders
die door soldaten verkracht
worden, kinderen die niet weten
waar hun vader is en of hij nog
in leven is. Verhalen van onzekerheid, pijn, oorlog, verdriet,
afscheid en nog veel meer.

Als ik over psychotrauma bij vluchtelingenkinderen schrijf, heb ik een dubbel
gevoel. Moet de focus liggen op alles
wat de kinderen meegemaakt hebben?
Moeten wij het hebben over alles waar
ze getuigen van zijn geweest? Of leg ik
het accent meer op de enorme kracht
en weerbaarheid, de veerkracht. In het
Engels gebruiken ze daar het woord
‘resilience’ voor:
‘resilience is the ability to bend and not
break, to bounce back and sometimes
even grow when faced with adversity’.
Als jeugdarts kijk ik het liefst naar de
kracht van het kind en gezin, maar in
mijn achterhoofd moet ik niet vergeten welke uitdagingen en ingrijpende
gebeurtenissen vluchtelingenkinderen
en hun ouders mogelijk meegemaakt
hebben. Hoe verweef je beide zaken in je
dagelijks werk? Kijken naar veerkracht
en tegelijk bewust zijn van de kwetsbaarheden, van de risico’s, dat doen wij
toch bij ieder kind, dat is toch waar wij
als jeugdartsen goed in zijn? De vraag
is vooral hoe we die veerkracht kunnen
versterken en vergroten.
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Verhalen die met mij mee naar huis
gaan. Verhalen van ver weg, maar ook
van dichtbij. Met deze verhalen en het
verleden moeten vluchtelingenkinderen
leven. Het leven gaat door. Wij vragen
naar weggestopte verhalen. Ze moeten
weer verteld worden, aan de IND en aan
de medische dienst bij de intake.
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Eind jaren negentig werkte ik bij de medische dienst van het Opvang Centrum
voor asielzoekers in Leiden. Scherp voor
de geest staat mij nog een moment dat
ik uit mijn spreekkamer naar buiten kijk
en spelende kinderen zie. De veerkracht
van die kinderen spreekt mij enorm aan.
Ondanks dat ze zoveel meegemaakt hebben kunnen ze nog spelen, ze hebben het
vermogen om het ‘gewone’ leven weer
op te pakken. De basisschool op het centrum is de favoriete plek van de meeste
kinderen. Ze willen nieuwe dingen leren
en even niet aan andere dingen denken.
Woensdag vinden ze een vervelende dag.
Ze hebben dan ’s middags geen school.
Zij willen liever naar school.

VOORZICHTIGHEID GEBODEN
Alle vluchtelingenkinderen hebben een
reis meegemaakt, hebben familie, vrienden, school en hun vertrouwde omgeving achtergelaten. Om de woorden van
Bram Tuk (Pharos) te gebruiken: ‘Een
migrant reist ergens naar toe, een vluchteling ergens vandaan’. Soms hebben ze
zelfs geen afscheid kunnen nemen. In
ieder geval zijn ze aangekomen in een
nieuw land, in een nieuwe cultuur waar
ze de regels en de taal niet kennen. Dat
alleen al is een grote opgave! Voeg daaraan toe het oorlogsverleden en de onzekerheid van de asielprocedure. Tijdens
die asielprocedure worden gezinnen
herhaaldelijk gedwongen te verhuizen.
Kinderen die vaker dan eens per jaar
‘overgeplaatst’ worden naar een ander
asielzoekerscentrum blijken tweeënhalf
keer zo vaak psychische en gedragsproblemen vertonen als kinderen die
minder dan een keer per twee jaar
worden overgeplaatst. En kinderen die
in de eerste maanden na aankomst in
Nederland al psychische klachten vertonen, die zelf blootgesteld waren aan
geweld of van wie de moeder aan PTSS

of depressie leed, zijn extra kwetsbaar
(Goosen, 2014).
Summerfield (2000) signaleert dat in de
Westerse cultuur snel over trauma en
PTSS gesproken wordt, met het idee
dat zo iemand professionele hulp nodig
heeft. Voorzichtigheid is echter geboden.
Kinderen kunnen klachten ontwikkelen
na schokkende en levensbedreigende
gebeurtenissen, maar veelal verdwijnen
de klachten weer vanzelf. Een beperkt
aantal kinderen heeft wel hulp nodig, we
kunnen ze verwijzen naar de GGZ voor
een cultuur-sensitief en evidence based
behandeling.

STRESSOREN IN NIEUWE LAND
Uit Deens onderzoek blijkt dat de
traumatische ervaringen die kinderen in
land van herkomst hebben meegemaakt,
maar beperkt van invloed zijn op de
psychische gezondheid op lange termijn.
Vooral de stressoren in het nieuwe land,
inclusief het ervaren van discriminatie,
blijken van grote invloed. Naar school
gaan, Deense vrienden hebben, de
nieuwe taal spreken en het opleidingsniveau van de moeder droegen bij aan
minder psychologische problemen op de
lange termijn (Montgomery, 2011). Uit
een review blijkt dat blootstelling aan
geweld in land van herkomst een risicofactor is voor de psychische gezondheid,
terwijl steun van ouders en een betrokken gezin, zelf gerapporteerde steun
van vrienden en positieve ervaringen op
school beschermend zijn (Fazel, 2012).
Een specifieke kwetsbare groep zijn de
AMV’s, de alleenstaande minderjarige
vluchtelingen. Het blijkt dat deze groep
een zeer hoog niveau van psychosociale
klachten heeft, onder andere angst, de-

Trauma-sensitief werken omvat
drie pijlers van steun waarop je je
handelen richt:
1. Veiligheid: een basisvoorwaarde
voor kinderen om zich te ontwikkelen.
2. Relaties stimuleren
3. Emoties en gedrag hanteren
Door je te richten op deze drie
pijlers help je de stress bij kinderen
te zakken en help je de natuurlijke veerkracht van het kind te
vergroten.

De tekening is van Mamadi Bennoh Jabbi uit Sierra Leone.
‘Aankomst in Nederland’ met tekeningen en gedichten van asielzoekers. Een uitgave van Projectbureau Medische Opvang
Asielzoekers Spijkenisse.

AANBEVELINGEN JEUGDARTS
Vanuit mijn eigen ervaring met het
werken met vluchtelingenouders en
-kinderen denk ik dat het belangrijk is
om een open houding te hebben, goed
te luisteren en door te vragen. Daar heb
je vaak extra tijd voor nodig. Zeker als
er ook sprake is van een taalbarrière.
Maak gebruik van de tolkentelefoon
zodat het kind niet hoeft te tolken. Om
ouders naar ervaringen in het verleden
te vragen, moeten wij over onze eigen
schroom heen stappen. Gevleugelde
uitspraak van Petra de Jong, jeugdarts in
de gezinslocatie in Katwijk (zie ook pagina 29), is daarbij: ‘als je iets niet weet,
vraag het gewoon’. Laten wij doen waar
wij goed in zijn: kijken naar de kracht
van het kind en gezin, maar bewust zijn
van de kwetsbaarheden en de risico’s
afwegen. De jeugdgezondheidszorg moet
ouders aanmoedigen hun ouderrol op
te pakken en hen daarbij ondersteunen. Handig daarbij is de folder voor
ouders van vluchtelingenkinderen. Het
is belangrijk dat ouders kinderen leren
om emoties te herkennen en deze te
benoemen.
Er moet meer onderzoek komen (zie
aanbevelingen rapport ZonMw) zoals

longitudinaal onderzoek naar gezondheid en welzijn van vluchtelingenkinderen gekoppeld aan de JGZ-contactmomenten.
Tot slot noem ik drie aanbevelingen uit
het onderzoek van Simone Goosen:
- Beperk het aantal verhuizingen van
kinderen.
- Geef opvoedingsondersteuning aan
ouders en signaleer psychische problemen in gezinnen vroeg
- Zorg ervoor dat vluchtelingenkinderen
naar school gaan
Hiermee kun je ook het risico op nieuwe
traumatisering beperken.
Maatschappelijk handelen is een van
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onze CanMed-competenties. Health
Advocacy noemen ze het in het Engels:
op de bres staan voor de gezondheid van
onder andere vluchtelingenkinderen. De
verhalen van deze vluchtelingenkinderen
en hun gezinnen doen beroep op ons om
traumasensitief te werken (Augeo) en
op de bres te staan voor hun gezondheid
en hun kansen om kind te zijn.
Oorlogsverhalen zullen we voorlopig
blijven horen. Gelukkig hebben kinderen
het vermogen om (weer) te spelen. Ze
zijn veerkrachtig. Wij kunnen hen helpen
door hun veerkracht te versterken en te
voorkomen dat ze hier opnieuw ingrijpende levensgebeurtenissen meemaken;
door hen hier weer kind te laten zijn.
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pressie en posttraumatische stressklachten (Bean, 2006). Zij zijn nadrukkelijk
gebaat bij veiligheid en stabiliteit, het
afronden van een opleiding en het aanleren van positieve copingvaardigheden.
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