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VOORWOORD
Veel vluchtelingen en hun kinderen hebben stress. Daar worden 
ze soms ziek van. 
Huisartsen en anderen willen hen graag helpen, maar soms is 
dat moeilijk. Zij weten niet altijd wat vluchtelingen willen, of be-
langrijk vinden. Vaak is het moeilijk elkaar goed te begrijpen.
Wij wilden weten hoe vluchtelingen en hun kinderen het beste 
ondersteund kunnen worden.

In 2019 kregen wij geld van ZonMw om dit samen met vluch-
telingen, huisartsen en anderen uit te zoeken. Dat was de start 
van het Empowerment project. Een project om vluchtelingen en 
hun kinderen te versterken, te empoweren, als ze stress hebben.
De afgelopen jaren spraken we met heel veel vluchtelingen, 
en huisartsen, praktijkondersteuners en andere mensen. We 
maakten lessen voor de medewerkers in de huisartsenpraktijk. 
In 4 steden overlegden mensen uit de huisartsenpraktijk met 
anderen in de gemeente wat er allemaal was om kinderen van 
vluchtelingen te ondersteunen. Nu is het project afgelopen.

We hebben veel geleerd: wat kan helpen om makkelijker met 
vluchtelingen te praten over stress, en hoe kinderen het beste 
ondersteund kunnen worden. In dit verslag kunt u hierover lezen. 
Dit verslag is niet zo groot. Het is geschreven in eenvoudige 
taal, zodat veel mensen het kunnen lezen. Alles wat we gedaan 
en geleerd hebben staat veel uitgebreider op de website:  
www.ru.nl/runomi/research/empowerment/
We denken dat dit huisartsen en praktijkondersteuners en ande-
ren helpt om hun zorg makkelijker en beter te maken. En vooral 
hopen we dat vluchtelingen zich gehoord, gezien en versterkt 
voelen.
We bedanken alle mensen die mee hebben gedaan in het pro-
ject heel erg. Het was vaak niet makkelijk om in Corona tijd ook 
nog mee te doen met een les, of een bijeenkomst, of een inter-
view.

Mieke de Klein
José Renkens

Maria van den Muijsenbergh
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deelonderzoek interviews huisartsen en 
praktijkondersteuners – voormeting 

presentatie Empowerment op KAMG congres

deelonderzoek interviews JGZ en 
maatschappelijk werkers

Sep’ 19

Dec’19

Mei’20

Nov’ 19

Nov’ 19

deelonderzoek dossieronderzoek in 4 
huisartspraktijken – voormeting

officiële start project met Kick-Off

1e training bij huisartspraktijk CuijkJan’ 20



1.INLEIDING
1.1. Waarom deden 

we het Empowerment 
project?

Sinds 2015 zijn veel nieuwe vluchte-
lingen in Nederland komen wonen, 
ook veel kinderen. 
Veel vluchtelingen en hun kinderen 
hebben last van stress, en soms ook 

psychische problemen. Vooral jonge vluchtelingen die zonder 
familie naar Nederland zijn gekomen hebben problemen. 

Stress kan komen door de nare dingen in het land waar ze van-
daan komen. Ook op reis naar Nederland gebeuren veel nare 
dingen, bijvoorbeeld veel geweld. En in Nederland zijn er veel 
problemen: zorgen om geld of om de familie die nog in hun 
land zijn. Ook is het moeilijk om werk te krijgen. Het is  moeilijk 
om te wennen aan het leven in een nieuw land met een nieuwe 
taal. Soms worden vluchtelingen gediscrimineerd. 
Van al die stress worden vluchtelingen soms ziek. En hun kinde-
ren ook.
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Alle vluchtelingen hebben een huisarts. De huisarts en de ver-
pleegkundige in de praktijk (de POH) kunnen mensen met stress 
goed helpen. Maar vluchtelingen gaan minder snel naar de huis-
arts met problemen dan andere mensen. Ze praten niet makke-
lijk met de huisarts over hun problemen. Dit is jammer omdat ze 
meer stress en psychische problemen hebben. 

Huisarts en POH vinden de zorg voor vluchtelingen moeilijk. Dat 
komt omdat ze nog niet goed Nederlands spreken, en veel ver-
schillende problemen hebben. En ze vinden het moeilijk om met 
vluchtelingen over psychische problemen te praten. 

Daarom deden we het Em-
powerment project. In dit 
project wilden we de huisarts 
en de POH helpen om goed 
te zorgen voor vluchtelingen 
met stress en hun kinderen. 
Zodat ze herkennen wanneer 
er stress of psychische problemen zijn bij de vluchtelingen en 
erover kunnen praten. Daarvoor is het nodig dat huisarts en 
POH een goede band met de vluchteling krijgen. Ze moeten 
bijvoorbeeld leren om goede vragen te stellen.
Ook moeten huisarts en POH weten wie kan helpen als een 
vluchteling stress heeft. Wat kan helpen om de vluchteling 
sterker te maken? Dat heet empowerment. Daarom heet ons 
project zo.
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“In dit project wilden we de 
huisarts en de POH helpen 
om goed te zorgen voor 
vluchtelingen met stress en 
hun kinderen.” 

deelonderzoek interviews jongvolwassen 
vluchtelingen uit vroeger gevluchte gezinnen

1e training bij praktijk Eindhoven  

Jun’20

Jul’20

Nov’ 19deelonderzoek interviews jongvolwassen vluchtelingen 
als alleenstaand minderjarig nr NL gekomen

Start projectgroep CuijkSep’20

1e training praktijk Oss  Okt’20



1.2. Met wie deden we 
het project?

In dit project werkten we samen 
met 4 huisartspraktijken: Traverse 
uit Cuijk, Talmastraat uit Oss, Sibe-
lius uit Eindhoven en de Wedren 
uit Nijmegen. 

Bij elke praktijk maakten we een groep met andere mensen 
die belangrijk zijn voor vluchtelingen met stress. Bijvoorbeeld 
een vluchteling, iemand van de gemeente, een sociaal werker, 
iemand uit het onderwijs en een jongerenwerker. Samen met 
hen bedachten we wat er in die stad nodig is. We wilden beter 
samenwerken voor vluchtelingen. Iedereen in de groep had 
evenveel te zeggen. Ook vluchtelingen die de Nederlandse taal 
nog niet helemaal goed spraken konden meedoen. Zij waren 
het belangrijkste, want zij weten het beste wat vluchtelingen 
nodig hebben. 
Verder deden er nog allerlei mensen mee in het project die veel 
verstand hebben van vluchtelingen, of van goede zorg. 
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2.Wat vinden 

“Eerlijk gezegd is het erg 
moeilijk om over mijn stress 

of die van de kinderen te 
praten. Eigenlijk lopen we 

ervoor weg. Als ik naar een 
oplossing zoek, krijg ik ook 

stress maar ik vind geen 
oplossing” -vrouw uit Syrië-

Voor dit onderzoek spraken 
we met vluchtelingouders 
uit Afghanistan, Eritrea, Iran, 
Armenië, Vietnam, Syrië en 
Jemen. 

vluchtelingen(ouders)
belangrijk?

“Had je dit met je huisarts 
willen bespreken? Geen 
idee, ik heb m’n hele leven 
nog geen huisarts nodig 
gehad, dus ik weet het niet. 
Naar wie ga je toe, voor 
advies? Mijn moeder, zij 
helpt me zoveel, en geeft me 
advies, en helpt me met de 
kinderen” -vrouw uit Yemen-

We begonnen met te vragen wat zij doen als ze stress hebben. 
Wat zouden zij graag willen dat de huisarts en POH doen?
Zij vertelden dat zij veel stress 
hebben. Zij voelen zich er ziek 
door, en heel moe en verdrie-
tig, en het doet pijn. Bij kinde-
ren herkennen ze stress als het 
gedrag van het kind verandert. 
Bijvoorbeeld veel ruzie maakt, 
of steeds alleen speelt. 

Want vaak is er hulp nodig van iemand anders dan van een dok-
ter of een psycholoog. Bijvoorbeeld hulp om de taal te leren. 
Of om genoeg geld te hebben. Of niet gepest te worden op 
school. Om vluchtelingen goed te kunnen helpen is daarom sa-
menwerking nodig met anderen. Bijvoorbeeld met de vluchte-
lingen die al langer hier zijn, scholen, de GGD, en de gemeente. 
Twee vragen zijn hierbij belangrijk: hoe past de normale huis-
artszorg bij de speciale problemen van de vluchteling? De twee-
de vraag is hoe kunnen we huisarts en POH hierbij helpen? Door 
de samenwerkende hulp die de huisarts en POH krijgen door 
het Empowerment project kunnen zij vluchtelingen en hun gezin 
goed helpen. Ze kunnen ze misschien doorsturen naar een an-
dere arts. Samen met vluchteling-artsen en vluchteling-ouders, 
scholen, sociale en zorgprofessionals en sociale wijkteams kun-
nen de huisartsen deze mensen mentaal sterker maken. Hierbij 
is samenwerking met andere organisaties in de buurt belangrijk.

1e bijeenkomst Begeleidingscommissie Nov’20 start projectgroep Eindhoven
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“We namen haar mee 
naar het CJG om sterker 
te worden; ze was altijd 
zo bang om iets nieuws 

te proberen, zoals 
fietsen. Ze durfde dit 
niet tot ze zeven jaar 

was, ze werd altijd erg 
gestressed en moest dan 

huilen.” -vrouw uit Syrië-

“Nee, mensen uit mijn 
land zullen niet snel naar 
de huisarts gaan als hun 
kinderen psychische 
problemen hebben. 
Omdat de mentaliteit niet 
veel op elkaar lijkt. Tenzij 
het een hulpverlener van 
buitenlandse afkomst 
is of dat ze vinden 
dat degene, ondanks 
zijn Nederlander zijn, 
meeleeft. Dan pas laten 
ze het toe.”
 -vrouw uit Armenië-

Zij weten dat ze naar de huisart-
sen praktijk kunnen gaan, maar 
vinden het vaak moeilijk om daar 
hulp te vragen. Ze weten niet 
goed wat een huisarts kan, want 
in hun eigen land bestaan geen 
huisartsen. Daar gaan mensen 
meteen naar het ziekenhuis als 
ze ziek zijn. Ze weten niet of de 
Nederlandse huisarts wel een 
goede dokter is, want hij geeft 
weinig medicijnen en onderzoekt 

niet veel. Daardoor voelen veel vluchtelingen niet dat de huisarts 
serieus naar hen luistert. De nieuwe taal is ook een probleem. 

Veel vluchtelingen vinden dat huisartsen te weinig afweten van 
hun cultuur. Ook weet de huisarts te weinig wat zij graag willen 
van een dokter. Zij willen graag dat de huisarts meer tijd neemt 
dan tien minuten. Ze willen ook 
meer aandacht voor het hele 
gezin. Zij verwachten dat de huis-
arts duidelijke adviezen geeft. 
En ze willen graag dat de huis-
artsenpraktijk een tolk voor hen 
regelt. Ze willen graag duidelijke 
informatie over de Nederlandse 
gezondheidszorg. En informatie 
hoe je psychische problemen bij 
kinderen kunt herkennen.

“We hoefden er niet 
mee naar de huisarts, 
we haalden de mooie 

herinneringen aan 
vroeger op, niet de nare 

dingen, niet de oorlog. 
Bijvoorbeeld hoe fijn het 
was bij opa en oma, we 

proberen te focussen 
op de positieve dingen, 

proberen leuke dingen te 
doen samen” 

-vrouw uit Syrië-

Zelf doen ze allerlei dingen om min-
der last te hebben van de stress. 
Soms gaan ze iets leuks doen, 
bijvoorbeeld sporten of wandelen 
of aan leuke dingen van vroeger 
denken. Ook gaan veel vluchtelin-
gen bidden. Sommigen doen niks 
speciaals, zijn geduldig, lijden, en 
proberen gewoon te overleven.
Vaak schamen ze zich om te praten 
met een dokter over psychische 
problemen. Dat doen ze alleen 
met familie. Zij hebben geen medi-
sche hulp nodig, maar hulp om hun 
omstandigheden te verbeteren. Ze 
hebben behoefte aan een netwerk 
dat steun geeft. Aan een goed 
huis, met ruimte om alleen te zijn 
en dichtbij de natuur.

1e boosterZoom met deelnemende huisartsen en POH’s

start projectgroep Oss

2e bijeenkomst projectgroep Cuijk

Dec’20

Jan’21

Nov’ 19

Nov’ 19

deelonderzoek bij Somalische vluchtelingen 
en sociale- en zorgprofessionals
minderjarig nr NL gekomen

1e training praktijk NijmegenMaa’21
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2e bijeenkomst projectgroep Oss deelonderzoek interviews zorg- en sociale professionalsApr’21

2e BoosterZoom met deelnemende huisartsen en POH’s

Presentatie onderzoeksresultaten op SSPC conferentie

We hebben ook gesproken met huisartsen, praktijkondersteu-
ners, verpleegkundigen van de GGD, en met sociaal werkers. 
We vroegen wat hen kan helpen in de zorg voor vluchtelingen. 
Zij vinden die zorg moeilijk. Omdat vluchtelingen niet goed Ne-
derlands spreken en veel problemen hebben. En omdat ze vaak 
niet makkelijk vertellen over psychische problemen. Ze komen 
dan met een lichamelijke klacht waarvan de huisarts denkt dat 
het door stress komt. Maar dan weten de huisarts en POH niet 
goed hoe ze daarover moeten praten met de vluchteling. Dat 

willen ze graag leren. Ze willen 
ook graag meer leren over de 
cultuur van vluchtelingen. En 
ook wie in de buurt van de 
praktijk vluchtelingen kan hel-
pen. Ze denken dat het beste 
zou zijn om samen te werken, 
en niet alleen te kijken naar 
de medische problemen maar 
naar alle problemen van de 
vluchteling. 

3.Wat willen 
huisartsen, praktijk-

ondersteuners en 
anderen?

“En wat ook kan helpen, 
is gewoon weten over het 
land of in ieder geval het 

deel van het land waar 
die persoon gewoond 

heeft. En dat geeft het 
gevoel dat de dokter 

geïnteresseerd is”. 

2e bijeenkomst projectgroep Eindhoven Mei’21

??? ?? ?

Start projectgroep Nijmegen

Deelonderzoek interviews zorg- 
en sociale professionals

Start extra groep in Oss

3e bijeenkomst projectgroep Cuijk

Jun’21
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Eerst hebben we dus gepraat met vluchtelingen en hulpver-
leners. Toen hebben we in de vier huisartspraktijken gekeken 
hoeveel kinderen van vluchtelingen bij hen op het spreekuur 
kwamen. Met welke vragen en problemen kwamen zij naar de 
dokter? Was dit anders dan bij andere kinderen? Inderdaad 
spraken huisartsen veel minder vaak met vluchtelingen over 
psychische problemen. 

We wisten nu dat de huisartsen 
en de POH graag beter wilden 
leren hoe ze met vluchtelingen 
kunnen praten over psychische 
problemen.
Daarom maakten we een trai-
ning voor hen. Daarin leerden ze 
over wat vluchtelingen belangrijk 
vinden. Over de psychische problemen die veel kinderen van 
vluchtelingen hebben. Ze leerden ook hoe je over problemen 
kunt praten. En ook hoe ze de kinderen sterker kunnen maken. 
Ze gingen oefenen met een vluchteling die zelf dokter is, en 
goed weet wat andere vluchtelingen fijn vinden bij de huisarts. 
Omdat één keer oefenen niet genoeg is, kwamen we regelmatig 
daarna bij elkaar. Dan konden de huisartsen en de POH vragen 
stellen over wat ze nog moeilijk vonden in de praktijk.

We maakten ook een poster voor in de huisartsenpraktijk. 
Daarop stonden allerlei tips voor de zorg voor vluchtelingen. 
Bijvoorbeeld hoe je een tolk kunt bellen. En wat je allemaal zou 
kunnen vragen om een vluchteling beter te leren kennen. En 
met wie in de buurt de huisartsenpraktijk kan samenwerken voor 
vluchtelingen. Deze poster hingen de huisartsen en POH op in 
hun praktijk.

De huisarts en POH kregen ook nog uitgebreide informatie op 
papier over goede zorg voor kinderen van vluchtelingen met 
stress of psychische problemen.

Na de training nodigden de huisartsen in hun eigen praktijk 
vluchtelingen uit voor een uitgebreid gesprek om kennis te 
maken. In dit gesprek letten ze goed op of er veel stress was 
en waardoor dat kwam. Dit gebeurde door uitgebreid te vragen 
naar hoe de vluchtelingen leefden en hoe het met hen was en 
met hun familie. In dat gesprek legden ze ook uit wat een huis-
arts in Nederland doet. En wat de POH en de assistente in de 
praktijk doen.

4.Wat hebben we 
gedaan in het 

project?

Voor het project maakten we ook een groep in elke stad. Daarin 
zaten een huisarts of POH, een vluchteling, iemand van de GGD, 
iemand uit het onderwijs, een sociaal werker of een jongeren-
werker of iemand van de gemeente. De groep besprak hoe ze 
het beste konden samenwerken voor kinderen van vluchtelingen 
met stress of psychische problemen.

Na twee jaar keken we weer in de huisartsenpraktijk hoeveel 
kinderen van vluchtelingen op het spreekuur waren geweest. 
Was er vaker met hen over psychische problemen gesproken? 
In de twee jaar was inderdaad vaker gesproken met vluchte-
lingen over psychische problemen. De extra aandacht voor het 
vluchtelingengezin in de kennismakingsgesprekken is dus zinvol 
geweest. 

“We maakten we 
een training voor de 
huisartsen en de POH. 
Daarin leerden ze over 
wat vluchtelingen 
belangrijk vinden.”

 2e bijeenkomst Begeleidingscommissie 

3e bijeenkomst projectgroep OssJun’21
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In de vier praktijken kwamen 152 kinderen van vluchtelingen op 
het spreekuur. We vergeleken deze kinderen met 152 Neder-
landse kinderen in de praktijken.
In vijf jaar voordat dit project begon kwamen die kinderen in 
totaal 1.023 keer bij de huisarts. Dit was minder dan de Neder-
landse kinderen. Die kwamen in totaal 1.677 keer bij de huisarts. 
Met de vluchtelingen sprak de huisarts veel minder vaak over 
psychische problemen. Daarover sprak hij met 19 vluchtelingen 
en met 55 Nederlandse kinderen. Maar één vluchteling kind 
werd naar een psycholoog gestuurd en 16 Nederlandse kinde-
ren. Bij vluchtelingenkinderen zag de huisarts 53 keer stress pro-
blemen, en bij Nederlandse kinderen was dit 97 keer. Kinderen 
van vluchtelingen werden vaker verwezen naar logopedie, maar 
veel minder vaak naar de kinderarts. 23 Nederlandse kinderen 
werden doorgestuurd naar de kinderarts en 11 vluchtelingkin-
deren. 

Aan het eind van het project keken we nog een keer hoeveel 
kinderen van vluchtelingen op het spreekuur kwamen. En hoe 
vaak er met hen over psychische problemen was gesproken. 
De huisartsen hadden met 13 vluchtelinggezinnen een kennis-
makingsgesprek gehouden. Bij deze 13 vluchtelinggezinnen 
horen 29 kinderen. Dat was minder dan ze van plan waren. Dat 
kwam vooral door Corona. Daardoor hadden de huisartsenprak-
tijken het veel te druk en konden ze een tijd lang geen mensen 
uitnodigen om naar de praktijk te komen.

Er werd na de training wel vaker bij kinderen van vluchtelingen 
over psychische problemen. In totaal werd 12 keer in twee jaar 
gesproken over psychische problemen. Dit houdt in dat de kans 
groot is als de dokters doorgaan met de kennismakingsgesprek-
ken er veel vaker en makkelijker gepraat kan worden met vluch-
teling(kinderen) over psychische problemen. Verder was er niet 
veel verschil met de vijf jaar voor het project. 

5.Wat hebben we 
geleerd in het 
project?

laatste Boosterzoomlaatste bijeenkomst projectgroep Oss

Deelonderzoek interviews huisartsen en 
praktijkondersteuners – nameting

officiële afsluiting Empowerment 
project met Kick-OutNov’21

laatste bijeenkomst projectgroep CuijkOkt’21
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Het samenwerken in de groep in elke stad kwam moeilijk op 
gang. Van te voren hadden wij bedacht dat het goed zou zijn 
als al deze mensen zouden samenwerken. Maar dat vond niet 
iedereen zelf ook zo. Bij een volgend project moeten we beter 
van tevoren vragen wat mensen zelf graag willen en belangrijk 
vinden.
De samenwerking was ook moeilijk door Corona: heel lang 
was het niet mogelijk om bij elkaar te komen. De mensen in de 
groep vonden het wel fijn elkaar te leren kennen. Ze weten nu 
beter wie wat doet voor vluchtelingen. Hierdoor verbetert de 
samenwerking.

• Nodig elke nieuwkomer die zich inschrijft in de praktijk uit voor 
een kennismaking. Bespreek daarin medische zaken maar óok 
het dagelijks leven van het gezin

• Leg ook uit hoe in Nederland de gezondheidszorg werkt. En wat 
de huisarts, POH en de assistente doen

• Vraag wat de vluchteling belangrijk vindt
• Vraag een tolk bij het gesprek 
• Neem wat extra tijd om met vluchtelingen te spreken over stress
• Vraag wat vluchtelingen zelf doen aan hun stress
• Ondersteun hen met wat zij belangrijk vinden

• Het zou heel erg helpen als er tijd en geld zou zijn voor de sa-
menwerking van alle mensen die iets kunnen doen voor het wel-
zijn van vluchtelingen en hun gezondheid.

• Vraag aan vluchtelingen die al langer in Nederland wonen om 
mee te denken en mee te helpen

• Biedt vluchtelingen ondersteuning aan op maat, voor de proble-
men in hun dagelijks leven

Voor huisartspraktijken en andere zorgverleners zou er geld 
moeten komen voor het inschakelen van een tolk.

De belangrijkste adviezen 
uit ons project zijn:

Huisartspraktijken:

→

Gemeenten:

Scholen:
• Let extra op bij kinderen van vluchtelingen of ze niet gepest 

worden

De huisartsen en POH vertelden 
dat zij door de training nu beter 
met vluchtelingen kunnen pra-
ten. De vluchtelingen vertelden 
veel over hun leven en cultuur 
tijdens het praten met de huis-
arts. Ze hebben nu meer vertrou-
wen in de huisarts. Ze begrijpen 
elkaar nu beter. De huisarts en 
POH vinden het nu makkelijker om psychische problemen te 
herkennen. Voor de huisarts is het heel belangrijk dat ze een 
tolkentelefoon kunnen bellen als ze met een vluchteling praten. 
Ook vinden ze dat ze door samen te werken met anderen, de 
vluchtelingen beter kunnen helpen. 

“ik denk ja, ik heb 
meer kennis om 
de vluchtelingen 
gezinnen beter te leren 
kennen en ook eerder 
gezondheidsproblemen 
bij kinderen te zien”   

publicatie 1e artikel interviews vluchtelingoudersNov’21

Deelonderzoek dossieronderzoek in 4 
huisartspraktijken – nameting 



Wat gebeurt er met wat 
we hebben geleerd?

Met dank aan iedereen 
die heeft deelgenomen aan het project.

De training hebben we opge-
schreven. Iedereen die dat wil 
kan die nu gebruiken voor het 

onderwijs aan studenten en verpleegkundigen, sociaal werkers 
en huisartsen en POH’s.
Ook hebben we de poster zo gemaakt dat hij gebruikt kan wor-
den in andere huisartspraktijken. 
We hebben de informatie op papier aangepast met alles wat we 
in het project hebben geleerd.
Al deze informatie staat op een website: www.ru.nl/runomi/rese-
arch/empowerment/
Op deze website staat ook een heel mooi verhaal van Soula 
Notos.
Ook staat op de website alle informatie over alle onderzoeken 
van het project.
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