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1.Gezinshereniging, Elize Smal, Pharos en Ruth de Wit, GGD 
Gelderland-Zuid

2.Mind Power, Bärbel Kühn, Vluchtelingenwerk
3. (Eritrese AMV in Den Haag, Fieke Pannebakker, TNO)
4.Discussie 

Jongeren en gezinnen

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/zorg-voor-vluchtelingen/eritrese-amv-in-den-haag-integrale-ketensamenwerking-voor-een-goede-transitie-van-18-naar-18/


Wat zijn de knelpunten bij 
gezinshereniging? 

En hoe zou een betere 
voorbereiding kunnen helpen? 

Gezinshereniging 



• Aanvraag vanuit AMV of volwassene (= referent)

• Binnen 3 maanden na vergunning

• Huwelijk en/of gezin bestonden al (bewijs!)

• Ophalen visum bij dichtstbijzijnde ambassade

• Afgeleide verblijfsstatus

• In NL: enkele dagen in opvanglocatie

Gezinshereniging: hoe zit het ook alweer? 



• Tijdelijk eenoudergezin, of zonder 
ouders overleven

• Onderling contact, positief en 
negatief effect

• Stress door wachttijd heeft grote 
impact

• Gezinshereniger in onveilige situatie
• Impact op gezondheid, welzijn, 

integratie

Gezinshereniging: de wachttijd



De impact van afwijzing 

• Psychische gevolgen (wat is de zin nog?)

“Ze willen geen hulp. Ze willen eerst iemand vertrouwen, 
voordat ze gaan praten. Dat kost tijd. Ondertussen voelen 
ze zich schuldig en waardeloos.” 

• Familie en relaties (onbegrip, taboes, falen)

• Financieel
“Na verwijten van vader, moeder of zus verdwijnt een 
aanmaning van de woningbouwvereniging of andere 
rekening in Nederland dan al snel weer onder aan de stapel. 
De familie gaat toch voor.’

• Jongeren

“Ze missen twee dingen: hun familie en hun toekomst.” 



Spanningen in relaties

Scheidingen

• Spanningen tussen partners

• Vrijheid vrouwen in NL

• Nieuwe partner

Na hereniging 



Veranderende relatie:
• Ouders afhankelijker van kinderen, bijv. tolken
• Opvoeden in Nederland

Amv-ers:
• Accepteren ouderlijk gezag moeilijk na 

hereniging
• (Te?) zwaar belast door familie, machtspositie 

t.o.v. ouders

Huiselijk geweld:  
• Profs: moeilijk om signalen op te pakken/ 

bespreken
• Ouders durven niet, angst uit huis plaatsing

Na hereniging 
Gezinsdynamiek: relatie ouder - kind

file://localhost/Users/Elize/Desktop/ervaring statushouders met gezondheidszorg_KDP.mp4


• Informatieachterstand en afhankelijkheid 
van referent 

• Extra communicatieproblemen, versterkt 
afhankelijkheid

• Schulden, werkloosheid, 
opvoedingsproblemen. 

Impact op gezondheid en integratie







Wachttijd:
• Bespreek verwachtingen. Wat kun je verwachten – wat doet het met je 

partner/kind/gezin?
• GGD Gelderland-Zuid: handreiking en gesprekstool voor professionals
• Nidos: tips over de documenten uit Eritrea. 
• Nidos: Tips over communicatie en het contact tussen amv’s hier en hun familie in 

Eritrea.

Afwijzing
- psychisch, financieel, relaties met familie
- Blijf ondersteunen, relatie, toekomst, sleutelpersonen, groepsgewijs

Waar kun je op letten in de begeleiding? 

https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2020/01/20200121-GGD-Gezinshereniging-handreiking.pdf
https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2020/01/GGD-Gezinshereniging-gesprekstool-LR.pdf
https://www.nidos.nl/wp-content/uploads/2018/05/9.Wat-zou-ik-moeten-weten-over-documenten-uit-Eritrea.pdf
https://www.nidos.nl/wp-content/uploads/2018/05/8.Contact-met-familie-in-Eritrea-waar-moet-je-rekening-mee-houden.pdf


Na hereniging: 
- Begeleiding van gezin en de gezinsleden
- Afstemming begeleiders, onderwijs, anderen
- Rekening houdend met de verwerkingsfasen (artikel 2 van het drieluik). 
- De gespreksleidraad van GGD Gelderland-Zuid 
- Competenties versterken van professionals en vrijwilligers over het begeleiden van 

vluchtelingengezinnen

Waar kun je op letten? 


