Hoe nu verder?
De inventarisatie heeft laten zien dat landelijke uitrol
van preventieve interventies belangrijk is. Zowel bij de
opvang als binnen de gemeente moet daarbij rekening
worden gehouden met contextfactoren als beperkte
middelen, korte verblijfsduur in opvang, belang van
samenwerking met ketenpartners en beperkte acceptatie door de doelgroep.
De kans op uitvoering van interventies op diverse
plaatsen in het land is het grootst als een interventie
overdraagbaar is, de onderliggende financiering helder is en als een interventie bewezen effectief is. Voor
uitvoering in de opvang van asielzoekers is de duur van
de interventie essentieel omdat de in- en uitstroom
van asielzoekers groot is. Ook cultuursensitiviteit moet
een vaste waarde in de interventies zijn. Interventies
die voor landelijke uitbreiding in aanmerking komen,
zijn bijvoorbeeld KOPP-interventies (kinderen van
ouders met psychische problemen), de ‘Gezonde school
en genotmiddelen’, en interventies op het gebied van
depressie- en angstpreventie, zoals de effectief bewezen
‘Klachtgerichte Mini Interventies (gericht op piekeren,
slapen en stress)’. Aandacht voor alternatieven zoals
e-mental health en betere samenwerking tussen de
diverse partijen in de zorgketen is eveneens aangewezen.

Het rapport met de 22 preventieve interventies is te
downloaden op de website: migratie.arq.org/preventie/
inventarisatie-preventie
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‘Eenmaal de drempel over, komt de
discussie los’
Interview met twee Mind Spring trainers: ‘Hij
had nachtmerries over strijders die op hem
afkwamen met zwaarden.’
‘Ik weet hoe ik moeilijke onderwerpen het beste kan
aansnijden en kan de juiste praktijkvoorbeelden bedenken
zodat de deelnemers alle informatie goed begrijpen.’ Aan
het woord is Michael Kidane (32). Hij is een van de MindSpring trainers, net als Evelyn Kaizer (33), die naast hem
zit in haar kantoor bij Arq Psychotrauma Expert Groep in
Diemen.
Ze knikt: ‘Soms vertel ik wat tijdens een training en
vervolgens vertaalt de tolk het, maar het kwartje valt dan
nog niet echt. Michael zegt het dan nog een keer in zijn
eigen woorden met een voorbeeld erbij. Dan snappen ze
het wel. Bovendien kan hij de deelnemers op hun gemak
stellen omdat hij ook uit Eritrea komt.’
Veel vluchtelingen en asielzoekers zijn een oorlog of
onderdrukkend regime ontvlucht en hebben vaak heel
wat meegemaakt tijdens hun reis. Daarnaast is er de onzekerheid of ze hier wel mogen blijven. Dit alles leidt vaak
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tot psychische problemen. Mind-Spring trainingen worden
ter preventie aangeboden, zodat de deelnemers hopelijk
geen klachten ontwikkelen en om bestaande problemen
te erkennen.
De trainingen worden sinds 2004 in Nederland gegeven
en zijn oorspronkelijk in 1996 in Sierra Leone ontwikkeld
door gezondheidspsycholoog en orthopedagoog Paul
Sterk. Ze worden ook aangeboden in België, Duitsland,
Oostenrijk, Denemarken, Sierra Leone en Burundi.
Eigen taal en cultuur
Bijzonder is dat de trainingen in de taal en cultuur van de
deelnemers plaatsvinden. ‘Ze zijn meestal nog maar kort
in Nederland’, zegt Kaizer. ‘Een paar weken of maanden,
dus ze spreken nog niet of nauwelijks Nederlands.’ Er zijn
altijd twee trainers bij: een GGZ-trainer en een trainer die
zelf ook naar Nederland gevlucht is.
De huidige 45 ‘ervaringsdeskundige’ Mind-Spring trainers
komen uit Eritrea, Syrië, Irak, Afghanistan, Iran, Somalië en
Franstalig Afrika. De meeste vraag naar trainingen komt
momenteel van vluchtelingen uit Eritrea en Syrië.
Kidane en Kaizer gaven afgelopen zomer in het asielzoe-

kerscentrum van Rijswijk een Mind-Spring training aan elf
Eritrese kinderen en hun ouders. Dat ging in het Tigrinya,
legt Kidane uit, de taal die de deelnemers spraken in
Eritrea. Gedurende acht weken kwam de groep een keer
per week samen, in de ochtend de ouders en ’s middags
hun kinderen.

Stress
Er zijn aparte trainingen voor kinderen tussen de acht en
twaalf jaar, voor hun ouders, voor jongeren van dertien tot
achttien en voor volwassenen zonder kinderen. Elke week
komt een ander thema aan bod, waaronder stressklachten,
rouw en verlies, omgaan met emoties, identiteit, steun
vragen, verslavingsproblemen en de ik-cultuur in Nederland tegenover de wij-cultuur in veel andere landen. Bij
de training voor ouders ligt de nadruk op opvoedingsondersteuning. Zo kunnen ze zich bewust worden van de
diverse opvoedstijlen, de verschillen tussen Nederland en
het land waar ze vandaan komen en ook is er aandacht
voor kindermishandeling.
Kidane en Kaizer hebben gemerkt dat veel van de deelnemers last hebben van stressklachten, dat ze vaak vermoeid
zijn door slapeloosheid en moeite hebben om zich te
concentreren. ‘Een 11-jarig Eritrees jongetje vertelde dat
hij nachtmerries had over jihadstrijders die op hem af
kwamen met zwaarden’, vertelt Kaizer. ‘Dat had hij in het
echt gezien in een vluchtelingenkamp.’ En tijdens een training in Utrecht was er een Syrisch meisje van 12 jaar, dat
in het begin heel druk was en veel aandacht opeiste. ‘Toen
we erachter kwamen dat ze thuis weinig aandacht kreeg
en we haar tijdens de training wel veel aandacht konden
geven, werd ze rustiger en kon ze zich beter concentreren.’
Als de trainers merken dat deelnemers ernstige psychische problemen hebben, dan verwijzen ze hen door
naar GGZ-hulp. Zo had onlangs de helft van de Syriërs in
een groep last van depressie en andere klachten door
trauma’s.
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Niet gek
Kidane en de andere trainers met een vluchtelingenachtergrond gaan van tevoren langs de mensen die uitgenodigd zijn de training te volgen om te vertellen waar het
over gaat. ‘We maken duidelijk dat het geen therapie is,
maar informatieoverdracht en het leren van vaardigheden.’
Voor veel vluchtelingen en asielzoekers is het niet
vanzelfsprekend om gebruik te maken van professionele
hulpverlening. Ook voor Eritreeërs is het nogal een drempel, weet Kidane, die psychologie studeerde in Eritrea.
‘Naar een psycholoog gaan, betekent toegeven dat je gek
bent. In Eritrea ga je pas als het te laat is.’
Aan het begin van de training zijn de deelnemers meestal
erg afwachtend, vertelt hij verder, ‘maar vaak voelen
ze zich snel op hun gemak en komt de discussie los.’
Kinderen zijn het makkelijkst te motiveren, heeft Kaizer
gemerkt, die behalve psycholoog ook orthopedagoog is.
‘Je hoopt dat ook beide ouders komen.’ Bij de training
in Rijkswijk waren alle moeders aanwezig en een paar
vaders.

Evelyn Kaizer en Michael Kidane.
Risicogroepen
Deskundigen op de asielzoekerscentra bekijken wie het
meeste risico lopen om psychische klachten te ontwikkelen (of al laten zien) en daarom in aanmerking
komen voor de training. Lang niet alle vluchtelingen en
asielzoekers kunnen dus meedoen, daar is niet genoeg
budget voor. Zo kreeg Kidane, die twee jaar geleden naar
Nederland kwam, de training niet aangeboden tijdens zijn
verblijf in een asielzoekerscentrum.
In de afgelopen drie jaar hebben jaarlijks ruim veertig
groepen Mind-Spring trainingen gevolgd in Nederland.
De meeste vonden plaats in asielzoekerscentra, een paar
bij gemeenten. Het aantal deelnemers wisselt per groep,
maar er is een maximum van vijftien mensen.
Arq Psychotrauma Expert Groep heeft onlangs de effecten
van de Mind-Spring training onderzocht. De deelnemers
lijken minder last te hebben van klachten door angst en
depressie blijkt uit de nog ongepubliceerde studie. Ze
zijn veerkrachtiger, kunnen zich beter beheersen, geloven
meer in zichzelf en voelen zich meer geholpen door hun
omgeving. De beide trainers zijn er dan ook enthousiast
over. Ze zijn het erover eens dat het beter zou zijn als alle
asielzoekers en vluchtelingen deze training zouden kunnen volgen en daarnaast ook de migranten die het nodig
hebben. ‘Als de deelnemers eenmaal over de drempel zijn,
vinden ze het vaak jammer dat het na acht weken voorbij
is’, vertelt Kaizer. ‘Het is dankbaar werk’, vult Kidane aan. ‘Je
kunt mensen echt vooruit helpen’.

Interview: Thessa Lageman
Journalist, tekstschrijver en arabist
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