Onderzoek naar vluchtelingenkinderen:
wie helpt mee?
In de 100 jaar dat de jeugdgezondheidszorg in Nederland
bestaat zijn er veel vluchtelingenkinderen en minderjarige asielzoekers naar
Nederland gekomen. Heel
veel collega’s hebben met
hart en ziel gewerkt om deze
kinderen goede preventieve
begeleiding te bieden.

Door: Elly de Leeuw
Vaak met tolk of met handen en voeten
werden achterstanden op scholen en het
consultatiebureau begeleid en gediagnosticeerd; denk aan een achterstand in
de groei, overgewicht, visus en gehoorstoornissen, (tropische) infectieziekten,
erfelijke aandoeningen en posttraumatische stressklachten. Jammer genoeg
werd in de jeugdgezondheidszorg tot nu
toe weinig wetenschappelijk onderzoek
verricht naar deze nieuwkomers.
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In 1992 werd een promotieonderzoek
naar Post Traumatische Stress Stoornis-

sen (PTSS) bij vluchtelingen van Loes
van Willigen gepubliceerd, waaruit bleek
dat ongeveer 10% van de erkende vluchtelingen de DSM-diagnose PTSS kreeg.
(1) In 1997 schreef ondergetekende (Elly
de Leeuw red.), een afstudeerscriptie
voor de opleiding tot sociaal geneeskundige en constateerde inhaalgroei in hun
eerste jaar in Nederland bij 60 Vietnamese en Iraakse vluchtelingenbaby’s. (2)
In 2014 promoveerde Simone Goosen
op onderzoek naar de gezondheid van
vluchtelingen. (3) Zij concludeerde dat
asielzoekers een hoger risico hebben op
ongunstige zwangerschapsuitkomsten,
bepaalde chronische ziekten en psychische problemen dan andere inwoners
van Nederland. In 2016 verscheen een
literatuurstudie voor de Nederlandse
Gezondheidsraad van de Pakistaanse
arts Umar Ikram en professor Karien
Stronks. Men constateerde tussen de
13% en 25% PTSS en depressies bij
vluchtelingen. (4)
Bijna alle studies in Nederland hebben
als onderzoekspopulatie de volwassen
vluchtelingen, terwijl infectieziekten,
posttraumatische stressstoornissen
en groei- en ontwikkelingsstoornissen
veel grotere of andere effecten hebben
op kinderen. Internationaal zijn er wel

studies verricht en richtlijnen ontwikkeld voor de medische zorg aan vluchtelingenkinderen, maar deze zijn nog
onvoldoende vertaald naar de zorg in
Nederland. (5)

VEEL VRAGEN BIJ JEUGDARTSEN
Leeftijd-gerelateerd vervolgonderzoek
naar ziekten bij vluchtelingenkinderen is
nauwelijks gepubliceerd en is wel nodig
om deze kinderen een goede start te
kunnen geven in ons land. In de praktijk
leven er veel vragen zoals: Wanneer
kunnen we als jeugdartsen normaliseren of afwachten en wanneer besluiten
we tijdens het nieuwkomersonderzoek
om te starten met laboratoriumonderzoek of te verwijzen naar kinderarts
of kinderpsychiater? Op welke wijze
en voor welke doelgroep starten we
gerichte preventieve interventies in een
asielzoekerscentrum of taalschool zoals
inhaalvaccinaties en voorlichting over
voeding, tienerzwangerschap of verslaving? Is het vele verzuim op taalscholen
voor het basis- en middelbaar onderwijs
een gevolg van ziekte of een gevolg
van bijvoorbeeld mantelzorgtaken?
Welke fysieke en psychische problemen
ontstaan enkele maanden na aankomst
in Nederland door onderwijsachterstanden, armoede of een oorlogsverleden?

‘De juiste interventies
op het juiste moment
op de juiste manier.’
Dringende oproep evidence based
Om op al deze vragen antwoorden te
krijgen nodigt de wetenschappelijke
commissie van de AJN collega’s in de
jeugdgezondheidszorg uit om kwalitatief
en kwantitatief onderzoek te gaan doen
naar de gezondheid van vluchtelingenkinderen. Ook roepen we collega’s op
om al geschreven of gepubliceerd Nederlands- of Engelstalig onderzoek over
vluchtelingen te plaatsen op de Facebookpagina wetenschappelijk platform
van de AJN. Het is tijd om aan de slag te
gaan en ons preventiewerk in de jeugdgezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen ‘evidence based’ te maken.
Natuurlijk is het niet gemakkelijk om
onderzoek op te starten omdat hiervoor
financiering nodig is van gemeenten
(GGD-en), Zon MW of de Europese
Unie. Ook is het nodig dat afdelingen
sociale geneeskunde en academische
werkplaatsen van de UMC’s dit onderzoek belangrijk vinden en klinische
onderzoeksvoorstellen willen schrijven
voor deze hoog-risico groepen. Hopelijk
kunnen we de vernieuwde basis data set
(BDS) gaan gebruiken, mits we uniform
registreren en ons geprotocolleerd
nieuwkomersonderzoek uniform uitvoeren. Een onderzoeksprogramma opgestart door Zon MW zou erg helpen om de

juiste (preventieve) behandelkeuzes en
screeningsvoorstellen te ontwikkelen.

MELDPUNT OOK VOOR JEUGDARTSEN
Albertine Baauw kinderarts en tropenarts in het Rijnstate ziekenhuis in
Arnhem, ervaart in haar praktijk een
aantal knelpunten rondom de zorg voor
vluchtelingenkinderen en ze richtte daarom een meldpunt op voor kinderartsen
en jeugdartsen bij de Nederlandse Ver-

In haar kinderartsenpraktijk doet
Albertine Baauw veel nieuwkomersonderzoeken van adoptiekinderen volgens het Nederlandse
adoptieprotocol. Een aantal van
deze (laboratorium en vragenlijst) onderzoeken zijn ook nodig
voor vluchtelingenkinderen. Zij
ontwikkelt graag samen met de
jeugdartsen een verbeterd evidence based nieuwkomersonderzoek voor erkende vluchtelingen
(statushouders) en/of asielzoekers,
waarbij de vervolginterventies
ook wetenschappelijk worden
onderzocht. Samen met Simone
Goosen (GGD NL), Sylvia van den
Heijkant (Academische werkplaats
VU Amsterdam), en Janine Bezem
(Volksgezondheid Arnhem/Ede)
en Marjolein van der Laan (GGD
Noord Oost Groningen en bestuurslid AJN) zijn er al plannen gemaakt.
Wij kunnen in de toekomst nog veel
meer ziekte, zorgen en hoge medische kosten voor iedere vluchtelingenkind voorkomen door de juiste
interventies op het juiste moment
op de juiste manier uit te voeren.

eniging voor Kinderartsen (NVK). In het
jaar dat dit meldpunt nu bestaat kreeg
zij al 80 meldingen van collega’s die
logistieke problemen ervaren of vragen
hebben rondom de zorg voor vluchtelingenkinderen. Ze roept ook ons op om
te melden als er situaties zijn waarin de
medische zorg voor een vluchtelingenkind tekort schiet of de samenwerking
onduidelijk is.
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docent bij de afdeling Public Health van het
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jeugdarts op het AZC en de Internationale
Schakel Klas (ISK) in Utrecht. Elly is lid van
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Via deze link:
http://bit.ly/2jbCIpc kan een
(jeugd-)arts zich aanmelden bij het
meldpunt om een melding doen.
In de procedure vindt een check met
het BIG-register plaats.
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