Mohamed Isse Hersi:
‘Probeer open te zijn over ALLE onderwerpen’

OPINIE

Edith Langeveld, jeugdarts en arts M&G
i.o. bij de GGD Amsterdam, interviewde
haar collega Mohamed Isse Hersi (44), ook
jeugdarts bij de GGD Amsterdam. Mohamed
is geboren in Somalië. In 1992 is hij naar
Nederland gevlucht. Na verblijf in asielzoekerscentra, kreeg hij in 1995 een verblijfsstatus.
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HOE KWAM JE ERACHTER DAT JE
GENEESKUNDE WILDE STUDEREN?

HAD JE AL EEN SPECIALISATIE VOOR
OGEN?

“In Somalië wist ik nog helemaal niet
wat ik wilde gaan doen. ik had niet
geleerd om vooruit te kijken. Dat kon
ook niet. Ik groeide op in een arm gezin
met acht kinderen, en ging bij mijn tante
wonen om naar de middelbare school te
kunnen. Precies op dat moment brak de
oorlog uit en moest ik vluchten. Later,
toen ik in Nederland terechtkwam,
verhuisde ik van het ene naar het andere
asielzoekerscentrum. Dat was een heel
hectische tijd. Tijdens de oorlog in
Somalië had ik wel verpleegkundigen
bezig gezien. Wat zij deden trok me wel.
Ik wilde iets maatschappelijk relevants
doen. Ik voelde er bijvoorbeeld niets
voor om rechten te gaan studeren,
want je hebt niks aan advocaten in
oorlogstijd. In de zomer van 1995 ben
ik ingestroomd in een soort voorbereidende cursus op de VU, waarbij je kon
kiezen tussen alfa en bèta. Toen ben ik
steeds meer vakken voor geneeskunde
gaan volgen.”

“Ook dat heb ik lange tijd niet geweten.
Ik merkte wel dat chirurgie me niet lag.
Psychiatrie trok me wel, maar daarvoor
moet je communicatief heel vaardig zijn
en dat vond ik mezelf niet, ik had toch
een taalachterstand als nieuwkomer. Tijdens de opleiding werd wel eens gesproken over het belang van preventie, werd
het voorbeeld van de aanleg van de riolering gebruikt. Dat vond ik interessant,
dat het meer gezondheidswinst oplevert
om met collectieve preventie bezig te
zijn dan met individuen. Daarnaast kom
je als jeugdarts in aanraking met alle
leeftijden en met allerlei groepen uit de
samenleving. Het vak is heel breed.”

VIND JE DAT ER IN DE JEUGDARTSENOPLEIDING VOLDOENDE AANDACHT
IS VOOR MIGRANTENPROBLEMATIEK
EN COMMUNICATIE MET
VLUCHTELINGEN?
“Nee! Ik kan me maar een dag herinneren dat we het over interculturele

communicatie hebben gehad. Nederland
heeft veel migranten. Dit is een kwetsbare groep en de kinderen groeien dus
ook in kwetsbaarheid op.”

WAAR MOET VOLGENS JOU MEER
AANDACHT VOOR KOMEN IN HET
OMGAAN MET VLUCHTELINGEN EN
MIGRANTEN?
“Ik werk als jeugdarts vooral in Amsterdam Oost. Het valt me op dat er al
op de basisschool segregatie optreedt.
Blank versus kinderen met een andere
afkomst. Dat vind ik zorgelijk. Kinderen
van migranten/vluchtelingen groeien
veel vaker op in armoede en in slechtere
gezondheid door een lage sociaal-economische status. Dus ook slechtere gezondheid. Ik verwacht dat jeugdartsen,
maar zeker ook de politiek hier meer
mee gaan doen.”

VAAK IS ER AANDACHT VOOR
ONBEGRIP VAN DE CULTURELE
ACHTERGROND VAN NIET-WESTERSE
MIGRANTEN. KEN JIJ DAAR
VOORBEELDEN VAN?
“Tijdens zorg-overleggen op school hoor
ik mensen dingen zeggen die te snel
geconcludeerd zijn. In Nederland roepen
sommige zaken heel snel veel emoties op, zoals islamitische mannen die
vrouwen geen hand geven. Daar heeft
iedereen dan direct een mening over,
ze vinden dat belachelijk, terwijl ze niet
weten wat de reden ervan is. Of, soms
zijn er kinderen op school die iets zeg-

‘Je mag best met de ander
van mening verschillen.’
gen over de islam. Dan wordt er meteen
gedacht aan radicalisering, terwijl dat
misschien helemaal niet zo is. Je moet
met elkaar in gesprek gaan, pas dan kom
je erachter wat de ander beweegt.”

kunnen bieden aan deze kinderen. We
kunnen gezondheidsproblemen goed signaleren, maar er zijn te weinig mogelijkheden om de problemen bij deze groep
ook werkelijk aan pakken.

WELKE TIPS OF ADVIEZEN ZOU JIJ
JEUGDARTSEN WILLEN GEVEN DIE
MET MIGRANTEN(KINDEREN) EN
ASIELZOEKERS/VLUCHTELINGEN
WERKEN?

Verder denk ik dat jeugdartsen in het
algemeen duidelijker mogen zijn tegen
nieuwkomers. Bijvoorbeeld, veel vluchtelingen komen uit een collectivistische
cultuur, net als ikzelf. Hun levenswijze
lijkt op die van Nederland in de jaren 50.
Om ze mee te krijgen in de levenswijze
in Nederland, moet je ze informeren
over de gewoontes in Nederland. Je kunt
best uitspreken dat het hier gebruikelijk
is dat meisjes ook gaan studeren. Vervolgens informeer je ouders hierover.
Hiermee stimuleer je hen tot nadenken
en maak je mensen bewust van de keuzes die ze kunnen maken.”

“Migrantenkinderen zijn oververtegenwoordigd in armoede, dat zorgt ervoor
dat zij een grotere kans hebben op problemen in hun ontwikkeling. Daarom is
mijn advies vooral: wees er alert op dat
je te maken hebt met een risicokind!
Verder moeten we, als jeugdartsen, maar
ook de politiek, nadenken over zorg die
beter aansluit bij kinderen uit migrantengezinnen. Op dit moment zijn er veel
kleine projecten, maar ik zou liever een
aanpak op grotere schaal zien.”

WAT VIND JIJ VAN DE INTERCULTURELE COMPETENTIES VAN
NEDERLANDSE JEUGDARTSEN?
“Ik vind dat de meeste jeugdartsen migranten- en vluchtelingenkinderen goed
benaderen. Ik zie alleen dat wij allemaal
worstelen met de beperkte zorg die we

ZEG JE HIERMEE DAT WE MINDER
BANG MOETEN ZIJN VOOR DE
VERSCHILLEN?
“Ja, probeer om open te zijn. Voorzie
mensen van informatie, ook op onderwerpen die je misschien moeilijk
vindt om aan te snijden, zoals seksuele
ontwikkeling. Als je die niet bespreekt,

onthoud je mensen informatie en kunnen ze geen afgewogen keuzes maken.
Dit voorkomt ook dat je als Nederlandse
jeugdarts blijft hangen in vooroordelen.
Je ziet op scholen vaak dat ouders niet
mee willen werken aan een verwijzing
naar speciaal onderwijs. Ik denk dat dit
komt omdat ouders onvoldoende geïnformeerd zijn en dan zijn ze bang om de
regie over hun kind kwijt te raken. De
jeugdarts kan hier een rol in spelen door
met deze ouders in gesprek te gaan en ze
op die manier te informeren. Dat doe ik
zelf ook en ik merk dat dit een positief
effect heeft. Natuurlijk bestaat er een
kans dat je met ouders in conflict raakt,
maar ook dat is niet zo erg. Je mag over
dingen van mening verschillen.”

De vlucht

Voor ze ons gaan pakken.
Er zit al bloed aan de dolken.
Mooi kind, mijn liefje, huil maar niet.
Ik maak je een wieg in mijn armen.
We zullen in een beter land komen.
Vlucht, vooruit, we gaan.
Lang is de weg.
Marianne Begemann, jeugdarts

PLATFORM

Opeens is de rode vlieger als een vallende ster.
Weg uit de hemel.
De vlieger ligt verscheurd tussen het pijn van het puin.
Een moeder roept door de straat:
Vooruit, maak voort, we moeten gaan.
Vlucht voor ze je gaan pakken.
Er zit al bloed aan de dolken,
Ze staan klaar om te onthoofden,
Ze staan klaar om te verkrachten.
Lang is de weg.
Vol los gescheurde harten.
Vlucht, vooruit, we gaan,
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