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naar project

m a r i e k e s t o p e l – Meestal komt informatie pas naar buiten wanneer
een project helemaal is afgerond. Wij vinden het belangrijk dat er ook tijdens de loop van een project interactie kan plaatsvinden met belangstel-

aansluitende informatie over de ziekte en de angst voor
stigmatisering. Hierdoor vinden veel Marokkaanse Nederlanders moeizaam de weg naar de reguliere zorg.
Contact met familieleden vormt de sleutel tot het tijdig zoeken naar passende hulp. Daarom is binnen dit
project een grote rol weggelegd voor ervaringsdeskundige ouders die hun eigen ervaringen delen met de familie van deze jongeren. Het eerste contact wordt gelegd door een intermediair. Dit is een tussenpersoon
die al bekend is met het gezin vanuit zijn of haar maatschappelijke positie (bijvoorbeeld sociaal werk, Marokkaanse gemeenschap, wijkverpleegkundige). Op deze
manier worden minimaal dertig jongeren, van wie een
vermoeden van psychose bestaat, toegeleid naar de juiste zorg. Tijdige hulp bij psychotische stoornissen biedt
de grootste kans op herstel en een goede toekomst.

lenden. Daarom laten we in deze rubriek enkele projecten de revue passeren die recentelijk zijn binnengehaald.

verkenning: vgv in nederland bij
meisjes en vrouwen met een indonesische of maleisische achtergrond?
Meisjesbesnijdenis lijkt momenteel ook op grote
schaal plaats te vinden in Indonesië en Maleisië. Tot
voor kort werden deze landen niet als risicolanden voor
vrouwelijke genitale verminking (vgv) beschouwd.
Deze nieuwe kennis uit Indonesië en Maleisië roept de
vraag op wat de situatie in Nederland is voor vrouwen
en meisjes met een Indonesische of Maleisische achtergrond. Om hier een beeld van te krijgen doen we een
verkenning. We verzamelen door middel van focusgroepbijeenkomsten zo veel mogelijk relevante onderzoeksgegevens. Vervolgens zullen diepte-interviews de
gelegenheid bieden om nadere informatie te vergaren.
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toeleiding marokkaans-nederlandse
jongvolwassenen met schizofrenie –
of verwante psychotische stoornissen – naar reguliere zorg
Bij Marokkaanse Nederlanders komen schizofrenie en
andere psychotische stoornissen vijf keer zo vaak voor als
bij andere Nederlanders. Bij de jongere generatie mannen zelfs zeven keer zo vaak. Een passende behandeling
van de psychose blijft bij deze groep vaak te lang uit.
Het ontbreekt vaak aan kennis over schizofrenie en
andere psychotische stoornissen door onvoldoende
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mediaopvoedondersteuning voor
ouders met kinderen op de voorschool
Laagopgeleide ouders en ouders met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal willen weten hoe zij
hun kinderen kunnen begeleiden in het juiste gebruik
van het internet en hoe zij samen met hun kinderen activiteiten op internet kunnen uitvoeren. In de praktijk
blijkt er voor deze ouders weinig passend aanbod rond
het gebruik van sociale media en internet te zijn. Het
huidige aanbod sluit vaak niet aan bij de beperkte beheersing van het Nederlands, verschillende culturele
achtergronden en een lage scholingsachtergrond. Dit
betreft enerzijds het materiaal dat niet goed afgestemd
is op deze doelgroepen, anderzijds de communicatie
met deze groep ouders. Bij ouders met een migrantenachtergrond is het bijvoorbeeld van groot belang om
een vertrouwensrelatie op te bouwen en een veilige omgeving te creëren, zodat zij zich niet schamen om vragen te stellen.
In het project ‘Mediaopvoedondersteuning voor ouders met kinderen op de voorschool’ werken we aan
een passend aanbod voor deze ouders. Zodat zij beter
in staat zijn hun kinderen te helpen om te gaan met sociale media en het internet.
Samenwerkingspartners Ouder- en Kindcentrum Amsterdam West (Centrum voor Jeugd en Gezin), MiraMedia
Financier Oranjefonds
Meer informatie Projectleider Marjolijn van Leeuwen,
m.leeuwen@pharos.nl
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