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Waar 

kunt u hulp vinden voor 

uw psychische klachten?

NEDERLANDS - SORANI

Informatie voor vluchtelingen
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Voorbeeld maatschappelijk werk

De problemen van Amar en Fatiha

Amar (37 jaar) is met zijn vrouw 
Fatiha (34 jaar) en hun twee kinderen 
twee jaar geleden uit Irak gevlucht. De 
ouders maken zich zorgen omdat hun 
kinderen, 13 en 14 jaar, steeds onge-
hoorzamer worden. Ze tonen weinig 
respect voor hun ouders. Fatiha vraagt 
zich af hoe ze haar kinderen in een 
opvanglocatie in Nederland zo goed 
mogelijk kan opvoeden. Ze heeft van 
alles al geprobeerd; vriendelijk blijven, 
boos worden. Niets helpt. Fatiha ligt er 
’s nachts over te piekeren. Ze meldt zich 
met slaapproblemen bij de dokter van 
de opvanglocatie. Op zijn vraag of ze 
zorgen heeft, vertelt Fatiha hem over de 
problemen met haar kinderen. De dok-
ter zegt dat het maatschappelijk werk 
haar kan helpen. Fatiha gaat praten 
met een maatschappelijk werkster. Ein-
delijk kan ze haar hart luchten! Later 
neemt Fatiha ook Amar mee naar de 
gesprekken. Samen krijgen ze adviezen 
om het contact met hun kinderen te 
verbeteren.

 
Waar kunt u terecht met psychische 
klachten?

In Nederland maken we een onderscheid in 
lichamelijke klachten en psychische klachten. De 
dokter verwijst mensen met lichamelijke klachten 
naar een ziekenhuis. Wanneer u psychische 
klachten heeft, wordt u verwezen naar gespecia-
liseerde verpleegkundigen of psychologen. Deze 
brochure gaat over het hebben van psychische 
klachten en welke hulp u kunt krijgen.

Herkent u onderstaande klachten:

	 Slecht slapen.
	 Vaak dromen en nachtmerries.
	 Van alles schrikken.
	 Snel bang zijn.
	 Gespannen zijn (soms uit zich dat in 

lichamelijke klachten zoals spierpijn, 
hartkloppingen of benauwdheid).

	 Niet goed meer kunnen concentreren.
	 Erg vergeetachtig zijn.
	 Heel snel boos worden (soms om niets).
	 Niemand meer vertrouwen.
	 Nergens zin meer in hebben.
	 Het liefst alleen willen zijn.
	 Veel piekeren.
	 Alcohol, drugs of qat nodig hebben om u 

beter te voelen.
	 Het eten smaakt niet meer, je eet omdat 

het moet.
	 Soms hoofdpijn, buikpijn, rugpijn.
	 Achterdochtig zijn of het gevoel dat je 

bedreigd wordt.
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Dokter

In Nederland gaat eerst iedereen naar een dokter 
toe (de dokter kan een man of een vrouw zijn, in 
deze folder schrijven we over een man). Alleen in 
spoedgevallen (zoals bijvoorbeeld een gebroken 
been, of een ongeluk) kunnen mensen direct naar 
de eerste hulp van een ziekenhuis. Voor klachten 
die minder spoed hebben moet u naar de dokter 
toe. Hij luistert naar uw klachten. Bij klachten 
die hij zelf kan behandelen (zoals bijvoorbeeld 
hoesten, koorts, hoofdpijn) wordt u niet door-
verwezen. Voor klachten die de dokter niet zelf 
kan behandelen (angst, erg somber zijn), stuurt 
hij u door naar een specialist. Hij schrijft dan een 
verwijzing met daarin de klacht van de patiënt. 
Pas wanneer iemand deze verwijzing heeft kan hij 
naar een ziekenhuis of een andere specialist.

U heeft ook een dokter. Deze komt naar de 
opvanglocatie toe of u gaat naar zijn praktijk 
vlakbij de opvanglocatie. U kunt niet zomaar naar 
de dokter toe, u moet een afspraak maken per 
telefoon of op het spreekuur in de opvanglocatie. 

De afspraak per telefoon maakt u via het 
Gezondheid Centrum Asielzoekers (GC A)
0881-122 112. 
De medewerker van de Praktijklijn praat met u 
over uw klacht of vraag. Als u naar een dokter 
moet, kan zij een afspraak voor u maken. Indien 
nodig, wordt er een tolk ingeschakeld. Op die ma-
nier kan iedereen bellen met de Praktijklijn, ook 
als iemand geen of weinig Engels of Nederlands 
spreekt. De GC A Praktijklijn is bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag, van 08:30 tot 17:00 
voor al uw vragen. Op andere tijden alleen in 
geval van spoed. De praktijklijn maakt, indien 
nodig, ook afspraken voor u bij andere dokters of 
verpleegkundigen waar u naar verwezen bent. 

Voor het inloopspreekuur in de opvanglocatie 
hoeft u geen afspraak te maken. U kunt meestal 
snel terecht bij de praktijkverpleegkundige. Zij is 
een verpleegkundige die met de dokter samen-
werkt. Ze vraagt naar uw klachten en ze zal eerst 
met u kijken wat u zelf aan de klachten kan doen. 
Als blijkt dat de dokter daar naar moet kijken, 
maakt ze een afspraak voor u bij de dokter. 

Algemeen maatschappelijk werk

De dokter of praktijkverpleegkundige kunnen u 
verwijzen naar het algemeen maatschappelijk 
werk (AMW). Het AMW kan u helpen bij omgaan 
met verlies van een overleden persoon, relatie-
problemen of huiselijk geweld (mishandelen van 
partner en/of kinderen). Daarnaast kunnen ze u 
helpen met het zoeken naar een oplossing wan-
neer u in Nederland schulden heeft gemaakt, of 
niet rond kan komen met uw geld. 
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Consulent ggz

De consulent ggz is een sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige die veel ervaring heeft met 
asielzoekers met psychische problemen die, 
bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door wat ze in hun 
eigen land hebben mee gemaakt. Zij praat met u 
over uw klachten, situatie en wat u heeft mee ge-
maakt. Ze kan u informatie geven over de oorzaak 
van uw klachten en hoe u hiermee om kunt gaan. 
In overleg met u kan ook uw partner of gezin bij 
de gesprekken betrokken worden. Door erover te 
praten kunt u uw ervaringen meer achter u laten. 
In overleg met de dokter van de opvanglocatie 
kan er medicatie worden voorgeschreven waar-
door u zich, na verloop van een aantal weken, 
iets beter gaat voelen. Medicijnen kunnen uw 
problemen niet oplossen, maar ze kunnen er wel 
voor zorgen dat u zich beter voelt. De dokter kan 
ook medicijnen voorschrijven om beter te slapen 
of om u minder angstig of somber te voelen. 
Soms besteedt de consulent ggz veel aandacht 
aan uw lichamelijke (pijn)klachten. Bijvoorbeeld 
in de vorm van ontspanningsoefeningen.

Wat als deze hulp niet helpt?

Als uit de gesprekken met de consulent ggz 
blijkt dat u toch meer en intensievere hulp nodig 
heeft, kan zij u doorverwijzen naar de geestelijke 
gezondheidszorg (ggz) of verslavingszorg bij u in 
de buurt. Het kan zijn dat u niet direct geholpen 
kan worden. Vaak zijn er wachtlijsten in de ggz.

Wat is de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg biedt hulp aan 
mensen met psychische klachten. In de ggz 
werken psychiaters, psychologen en sociaal 
psychiatrisch verpleegkundigen die veel kennis 
hebben over psychische klachten. Zij helpen 
iedereen ongeacht afkomst. Meestal gaat u eens 
per week of twee weken voor een afspraak naar 
de ggz instelling toe. Dit heet ambulante hulp. 
Soms komt een verpleegkundige bij u thuis 
praten. Als dat nodig is krijgt u meer hulp. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat u een dag per week of 
meerdere dagen per week naar de ggz instelling 
voor therapie gaat volgens een vast programma. 
Dit heet dagbehandeling.
Het kan ook zijn dat u wordt opgenomen in een 
psychiatrisch ziekenhuis. Dit heet opname. U 
krijgt daar dan hulp volgens een dagprogramma 
en verblijft er ook ’s nachts.

Wat kunt u van de ggz verwachten?

Het eerste gesprek met een ggz verpleegkun-
dige is meestal met een sociaal psychiatrisch 
verpleegkundige, net zoals de consulent ggz. Dit 
gesprek is bedoeld om alle problemen en moge-
lijke oorzaken van deze problemen op een rij te 
zetten. Naar aanleiding daarvan vertelt hij u welke 
ziekte u heeft, hoe dat is ontstaan en wat de beste 
behandeling daarvoor is. Soms spreekt u daarna 
met een psychiater die zo nodig medicatie voor-
schrijft. De meeste medicatie die gegeven wordt 
is tegen depressie en angstklachten. Binnen de 
ggz zijn diverse behandelmogelijkheden voor 
mensen met uw klachten. Samen met u wordt 
besproken welke behandeling het beste bij u past. 
Indien nodig maken de verpleegkundigen daarbij 
gebruik van een tolk.
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In de brochure Langdurige stressklachten en wat 
u er aan doen kunt (verkrijgbaar bij COA en GC A) 
staan tips wat u zelf aan de klachten kunt doen. 
Als u alleen of met behulp van familie of vrienden 
niet van de klachten kunt afkomen, kunt u beter 
hulp zoeken. In deze brochure vindt u informatie 
over de hulp die dan geboden kan worden.

Waarom hulp zoeken?

Als asielzoekers heeft u meestal veel meege-
maakt. Misschien had u al last van bovenstaande 
klachten voordat u vluchtte omdat u nare dingen 
in uw eigen land heeft meegemaakt. Mogelijk is 
uw familie achtergebleven, en heeft u een zware 
reis of vlucht naar Nederland achter de rug. U 
komt in een voor u vreemd land, met een vreem-
de taal in een  asielzoekerscentrum. Daar wonen 
veel mensen dicht op elkaar. Ieder met zijn eigen 
manieren en gebruiken. Waarschijnlijk wacht u op 
de uitslag van uw asielprocedure en heeft u niet 
veel geld om van te leven. Overdag heeft u (nog) 
niet veel te doen. Als u de psychische klachten 
gedurende vier tot zes weken heeft en u merkt 
dat ze niet overgaan, wat u ook probeert te doen 
om het te verhelpen, dan adviseren we u om hulp 
te vragen bij de praktijkverpleegkundige van de 
opvanglocatie. Zij kan u doorverwijzen naar de 
consulent ggz.

Het is geen schande om 
hulp te vragen

Sommige mensen schamen zich als ze bij 
psychische klachten om hulp vragen. Ze denken 
dat ze zwak zijn, of dat ze gek zijn. Dat is niet zo. 
Net als een gebroken been of suikerziekte, kunt 
u ook psychische klachten krijgen. Als u heeft 
geprobeerd om zelf van de klachten af te komen 
en het helpt niet, is het juist heel goed om hulp te 
vragen. Veel van de hiervoor genoemde klachten 
kunnen goed worden behandeld. Gespecialiseer-
de verpleegkundigen of psychologen helpen om 
de klachten te verminderen.

Voorbeeld psychische klachten

De klachten van Houda

Houda (24 jaar) is gevlucht uit Irak. 
Ze is sinds twee jaar in Nederland. Ze 
heeft voortdurend buikpijn. Ze slaapt 
slecht en is erg angstig. Als er iemand 
in de opvanglocatie op haar deur klopt, 
durft ze niet open te doen. De dokter 
heeft haar onderzocht, maar hij kan 
niets vinden. Ook omdat ze zo angstig 
is heeft hij haar naar de consulent ggz 
verwezen. Ze heeft elke week een ge-
sprek met deze verpleegkundige. Van 
de dokter krijgt ze medicijnen voor-
geschreven die haar minder angstig 
maken. Stukje bij beetje vertelt ze wat 
ze in Irak in de gevangenis heeft mee-
gemaakt. Dat vindt ze moeilijk want 
het zijn nare herinneringen. Toch is 
ze blij dat ze haar geheimen nu kan 
delen. Ze slaapt iets beter en heeft meer 
contacten in de opvanglocatie. 
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u uitgenodigd voor een eerste kennismaking. De 
verpleegkundige stelt u allerlei vragen. Ondertus-
sen kijkt ze ook naar het kind. 

Ze kan u vragen om een volgende keer uw kind 
alleen te zien, u wacht dan bijvoorbeeld op de 
gang. Na een aantal keer kijken (observeren) 
vertelt de verpleegkundige u wat er met uw kind 
aan de hand is, hoe dat veroorzaakt wordt en wat 
de beste behandeling is. 
De behandeling bestaat vaak uit creatieve the-
rapie of speltherapie. Op deze manier probeert 
de verpleegkundige uw kind te helpen met het 
verwerken van alles wat hij heeft mee gemaakt.
De verpleegkundige kan ook tips geven hoe u uw 
kind in deze situatie (de opvanglocatie) het beste 
kunt ondersteunen.

Waarbij kan de hulpverlening niet 
helpen?

Verpleegkundigen kunnen niet bij alle problemen 
helpen. Ze kunnen geen verblijfsvergunning 
voor u regelen. Daar heeft u een advocaat voor. 
Vluchtelingenwerk kan u daarbij ondersteunen. 
Ze kunnen ook geen andere kamer of woonruimte 
voor u regelen. Dat moet u via het COA regelen.

Geheimhouding

De dokter en verpleegkundige hebben een 
geheimhoudingsplicht. Ze mogen alleen met uw 
toestemming informatie over u aan andere men-
sen geven. Zonder uw toestemming mogen ze 
ook geen informatie aan uw familieleden geven.
Uw gegevens komen in een dossier. Alléén de 
dokter of verpleegkundige mogen dit dossier 
inzien. U kunt zelf vragen om uw dossier te lezen. 
Dit dossier wordt na verloop van tijd vernietigd.

Tolken

Als u onvoldoende Nederlands spreekt, kunnen 
de dokter of verpleegkundige een tolk inscha-
kelen. Deze kan bij het gesprek aanwezig zijn of 
telefonisch tolken. Ook de tolk heeft een geheim-
houdingsplicht.

Klachten

Als u klachten heeft over een behandeling van 
de dokter of verpleegkundige, kunt u dit melden. 
Elke instelling in de gezondheidszorg heeft hier-
voor een regeling. U kunt hiervoor bij de instel-
ling een folder krijgen. Hierin vindt u informatie 
hoe u uw klacht kunt indienen.

Kosten

Voor asielzoekers worden de kosten voor medi-
sche hulp vergoed door een zorgverzekeraar. 
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Welke behandelingen kan de ggz 
bieden?

	 Gesprekken; de verpleegkundige praat 
met u over uw klachten en geeft adviezen 
hoe om te gaan met de klachten. Samen 
zoekt u uit wat er anders moet. Dit kan 
ook samen met uw gezin of partner zijn.

	 Medicijnen: de psychiater schrijft medi-
cijnen voor, bijvoorbeeld tegen angst-
klachten of depressie.

	 Groepstherapie; in een groep mensen 
met vergelijkbare problemen en klach-
ten praat u onder begeleiding van een 
verpleegkundige over uw problemen.

	 Creatieve therapie; door middel van cre-
atieve opdrachten, zoals tekenen, muziek 
of theater geeft u uiting aan uw proble-
men.

	 Lichaamsgerichte therapie; met behulp 
ontspanningsoefeningen leert u tot rust 
te komen.

Wat kunt u van de verslavingszorg 
verwachten?

De verslavingszorg biedt hulp aan mensen die 
problemen hebben door het gebruik van alcohol, 
drugs, qat, pillen (medicijnen) of door gokken. 
In de verslavingszorg werken verschillende 
hulpverleners zoals: maatschappelijk werkers, 
psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkun-
digen en dokteren. Zij kunnen u helpen om van 
uw verslaving af te komen. Ook uw partner of 
kinderen kunnen ondersteuning krijgen.
De hulp begint met een kennismakingsgesprek en 
een lichamelijk onderzoek. Hierna start de behan-

deling. U gaat dan regelmatig naar de instelling 
voor verslavingszorg en voert daar gesprekken 
met de verpleegkundige. Dit kan individueel of in 
een groep. Soms is het nodig dat u opgenomen 
wordt in een kliniek voor verslavingszorg. Een 
deel van de behandeling bestaat uit praktische 
begeleiding (‘coaching’). Soms schrijft de dokter 
korte tijd medicijnen voor die u helpen om geen 
middelen te gebruiken, rustiger te worden of 
beter te slapen. 

Wat is jeugd ggz?

Ook kinderen kunnen klachten krijgen nadat ze 
zijn gevlucht. Bij hen uiten die klachten zich vaak 
anders. Ze zijn bijvoorbeeld veel drukker dan 
voorheen of ze trekken zich juist meer terug. 
Soms zie je dat ze zich weer als een heel klein 
kind gedragen, plassen ze weer in hun broek 
terwijl ze dat al lang niet meer gedaan hebben. 
Dit kunnen signalen zijn dat het niet goed gaat 
met de kinderen. Voor ouders die het zelf ook 
heel moeilijk hebben is het erg om te zien dat het 
niet goed gaat met hun kinderen. Het is terecht 
dat ze zich daar zorgen om maken. Soms kunnen 
ouders het niet aan dat hun kinderen zo druk zijn: 
hierdoor gaan ze hun kind veel strenger straffen 
dan ze onder normale omstandigheden zouden 
doen. Als u zelf veel heeft meegemaakt, kan het 
voor u moeilijk zijn om altijd op een goede ma-
nier aandacht voor uw kinderen te hebben. Het is 
dan heel verstandig om via uw dokter van het 
GC A hulp in te roepen voor u zelf en uw kinderen. 

De ggz instelling bij u in de buurt heeft een aparte 
afdeling voor kinderen en jongeren. Daar werken 
verpleegkundigen en psychologen die gespeciali-
seerd zijn in kinderen. Samen met uw kind wordt 
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colofon 

Deze brochure is ontwikkeld met subsidie van 
het Europees Vluchtelingenfonds (EVF) en het 
Innovatiefonds Zorgverzekeraars. 

In samenwerking met het GC A, COA, GGZ-
Nederland, Centrum ’45 en gebaseerd op 
gesprekken met asielzoekers is deze brochure tot 
stand gekomen. 

De brochure is verkrijgbaar in het Arabisch, 
Engels, Farsi, Frans, Nederlands, Somalisch en 
Sorani. 

De brochure is ook te downloaden via het ASKV/
Steunpunt Vluchtelingen www.askv.nl en  
Pharos, Landelijk kennis- en adviescentrum 
migranten, vluchtelingen en gezondheid 
www.pharos.nl.

Vormgeving: Studio Care Graphics, Utrecht

© 2011 Pharos, Landelijk kennis- en adviescen-
trum migranten, vluchtelingen en gezondheid en 
ZAPP/ASKV Steunpunt vluchtelingen.
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