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Zorgen voor vluchtelingen

Niet wegkijken,  
maar handelen
Het lot van de grote stroom vluchtelingen raakt veel medisch specialisten recht 

in het hart. Sommigen komen persoonlijk in actie. Zo vertrok kinderarts Hans van 

Goudoever vorig jaar naar Lesbos om vluchtelingen op te vangen en behandelt 

psychiater Mario Braakman dagelijks vluchtelingen. 

‘Ik vond dat ik iets moest doen, net als de mensen 
die destijds mijn ouders opvingen in de oorlog. 
Toen mijn oudste dochter (21) in het voorjaar 

van 2016 opperde dat ze naar Griekenland wilde om 
vluchtelingen te helpen, wilde ik direct mee. We sloten 
ons aan bij de Britse organisatie Lighthouse en stonden 
niet veel later in de nog winterse kou op het strand van 
Lesbos.

Elke nacht kwamen tientallen bootjes aan vol mensen. 
Bejaarde mannen, zwangere vrouwen en heel veel 
kinderen. Ze waren doorweekt, koud en soms ziek. 
Ondanks de ontberingen waren ze euforisch: ze hadden 
Europa bereikt! Ze wilden allemaal naar Duitsland, 
het land van Merkel met haar ‘Wir schaffen das’. We 
vertelden ze maar niet dat ze hierna nog zeker een 
halfjaar door Europa moesten reizen. We gunden ze  
hun paar uurtjes vreugde.
Als kinderarts behandelde ik vooral eerstelijns kinder-
geneeskundige problemen, zoals long ontstekingen en 
otitis media, een bacteriële of virale infectie van het 
middenoor. Maar ik zag ook vrouwen die zwanger  
waren en wilden weten of de foetus nog in leven was. 

Dan maakte ik een echo. Verder gaven we de mensen  
te eten, schone kleren en hielpen ze verder op weg.

De organisatie was een geoliede machine. Na de eerste 
opvang op het strand werden de vluchtelingen begeleid 
naar tenten, apart voor mannen en voor vrouwen en 
kinderen. Ook was er een aparte, verwarmde tent voor 
zieken en kleine kinderen. Sommige vrijwilligers hielpen 
daar, maar er was ook een keukenploeg en speciale 
wasservice die 10.000 kilo was per dag deed.

Ik zag het verdriet, de drama’s, en de mensen die  
de overtocht niet hadden overleefd. Zoals een  
meisje wiens hoofd in de schroef van een boot was 
geraakt en compleet verminkt aanspoelde. Je voelt 
ongeloof, verdriet en onmacht, maar ook woede.  
Het zijn mensen, net als wij. Gezinnen die huis en  
haard verlaten omdat de oorlog om hen heen zo 
erg is dat ze alles moeten loslaten. Hier zag ik geen 
gelukszoekers, zoals zoveel mensen thuis beweerden, 
maar wanhopige mensen op zoek naar een veilige  
toekomst.
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‘Ik zag geen gelukszoekers,  
maar wanhopige mensen’
Kinderen van vluchtelingen verdienen net zoveel kansen als kinderen die in Nederland zijn geboren, 
vindt kinderarts en afdelingshoofd kindergeneeskunde Hans van Goudoever van het AMC-VUmc 
Amsterdam. Vorig jaar vertrok hij naar Lesbos om vluchtelingen te helpen.
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‘Pas nu komen de 
trauma’s naar boven’
Nu de meeste vluchtelingen voorzien zijn in 
hun eerste levensbehoeften, steken psychische 
problemen de kop op. Psychiater en cultureel 
antropoloog Mario Braakman van Pro Persona 
in Arnhem en Nijmegen behandelt dagelijks 
vluchtelingen in zijn praktijk.

Nu help ik vanuit ons ziekenhuis. We hebben ons 
personeelsbeleid aangepast. Artsen of verpleeg-
kundigen die vluchtelingen willen helpen, hier of in het 
buitenland, doen dat in ‘onze tijd’ – zonder dat zij salaris 
of vakantiedagen kwijt zijn. Verder vind ik dat de zorg 
voor vluchtelingenkinderen structureel beter moet.  
Ik erger me zeer aan hoe deze gezinnen van hot naar 
her worden gestuurd. Soms doen ze twaalf plekken aan 
in een paar maanden tijd. Dat is voor niemand gezond, 
zeker niet voor kinderen uit oorlogsgebieden. Omdat 
het daar nog steeds oorlog is, zullen ze langere tijd  
– zo niet altijd – in ons land blijven. Dus moeten we  
met elkaar zorgen dat vluchtelingkinderen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen, net als kinderen die hier worden 
geboren.

Binnen de Nederlandse Vereniging voor Kinder-
geneeskunde (NVK) hebben we sinds een jaar het 
Meldpunt zorgproblemen kinderen van vluchtelingen, 
waar kinderartsen problemen kunnen melden. En samen 
met kinderarts Albertine Baauw van het Rijnstate zet ik 
me in om een landelijke polikliniek op te zetten voor 
vluchtelingenkinderen. Zo kunnen ze allemaal op 
dezelfde manier gecheckt worden op ziekten en 
gezondheid. De Federatie kan ook veel betekenen, 
bijvoorbeeld door hardop aandacht voor vluchtelingen 
te vragen en met een duidelijk standpunt naar de 
politiek te stappen. Dan laten we zien wat voor krachtige 
samenleving we zijn en waar we als medisch specialisten 
voor staan. Dat is mijn streven.’

‘Sinds jaar en dag ben ik gespecialiseerd in 
migrantenproblematiek. Psychiaters uit het hele 
land sturen patiënten aan mij door. Ik zie alleen 

nog vluchtelingen en migranten. Juist die culturele 
factor boeit mij. Onlangs had ik een intakegesprek 
met een Armeense jongen van dertien jaar oud, die 
veel gepest wordt en suïcidale neigingen heeft. Hij 
ging van azc naar azc en is in een paar jaar tijd dertien 
keer van basisschool gewisseld. Hoe kan zo’n knul 
zich nu ontwikkelen, vriendjes maken, zich hechten? 
Dit soort individuele drama’s van ons hardvochtige 
vluchtelingenbeleid zie ik elke dag.

Kinderarts Hans van Goudoever:

‘Je voelt 
ongeloof, 
verdriet en 
onmacht, 
maar ook 
woede’
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Vooral de ongedocumenteerden (illegale migranten die 
geen geldige verblijfspapieren hebben, maar wel recht 
hebben op medische noodzakelijke zorg, red.) gaan mij 
aan het hart. Deze mensen leven met de voortdurende 
angst om opgepakt te worden, hun huis of zelfs het 
land uitgezet te worden. Dat geeft zoveel stress en 
angst – bovenop de trauma’s die ze in hun land van 
herkomst hebben opgedaan. Als ik zie dat ondanks alle 
tegenslagen deze mensen het volhouden, en doorgaan 
met overleven, dan kan ik alleen maar diep respect voor 
hen opbrengen. Zij inspireren mij dagelijks.

Vorig jaar heb ik meerdere keren opvangcentrum 
Heumensoord bij Nijmegen bezocht om te kijken of ik 
iets vanuit mijn expertise kon betekenen. Zoiets had 
ik nog nooit meegemaakt; drieduizend mensen die 
allemaal zo snel mogelijk weg wilden naar een veilig 
onderkomen. Rijen bange mensen en daartussen 
spelende kinderen. Ik had grote bewondering voor de 
huisartsen die daar de zorg verleenden. Ik kon toen nog 
niet veel betekenen: daar waren de vluchtelingen vooral 
bezig met hun eerste levensbehoeften. Pas nu komen  
de trauma’s en psychiatrische problemen meer naar 
boven en merken we dat deze groep een beroep doet 
op de ggz.

Om mijn collega’s in het hele land zo goed mogelijk te 
helpen de juiste behandeling in te zetten, hebben we 

binnen de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP) 
de Taskforce Vluchtelingen opgericht. Vanuit die taskforce 
staan we klaar voor vragen van collega’s en collega-
instellingen en hebben we vragenlijsten opgesteld die 
psychiaters kunnen inzetten. Goede psychiatrische zorg 
voor deze mensen staat of valt bij psychiaters die over 
hun eigen etnocentrische denken heen kunnen stappen. 
Daarmee bedoel ik: je realiseren dat deze mensen 
denken vanuit de wij-cultuur – en niet zoals bij ons zaken 
vanuit het individu benaderen. Zelf probeer ik me in te 
leven met veel culturele empathie in de patiënt. Wanneer 
je via die ingang een vertrouwensband kunt opbouwen, 
ben je al een heel eind.

Een vertrouwensband krijgen begint met begrip hebben 
én elkaar kunnen verstaan. Maak niet de beginnersfout 
door een familielid te laten vertalen; dat is te gebrekkig 
en onveilig. Bij een psychiatrisch consult heb je een 
professionele tolk nodig – een dienst die tot 2012 
nog vergoed werd, maar inmiddels grotendeels is 
wegbezuinigd, net als de tolkentelefoon overigens. 
Daarom zijn we nu samen met de KNMG bezig daar 
vergoeding voor te krijgen. Binnenkort spreken we 
hierover met topambtenaren van het ministerie van VWS. 
Binnen mijn organisatie hebben we er nu een speciaal 
potje voor, maar die tolkenvergoeding moet zo snel 
mogelijk worden geregeld. Dan kunnen we pas echt 
passende zorg bieden.’ 

Psychiater Mario Braakman: 

‘Zo’n situatie 
als in 
Heumensoord 
had ik 
nog nooit 
meegemaakt’


