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Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

Omkijken naar asielzoekers
Voor asielzoekers in de regio biedt Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) 
ondersteuning voor kinderen van 0 tot 4 jaar en volwassenen. In 2020 kwam ZONL de ouders met jonge 
kinderen letterlijk tegemoet door op het AZC in Luttelgeest het consultatiebureau te vestigen. “We merkten dat 
bezoek aan ons bureau in Emmeloord bij de jonge ouders veel onrust veroorzaakte. Er moest gereisd worden, 
vaak met illegale taxi’s, en het bracht extra kosten met zich mee,” legt jeugdverpleegkundige Vera Wagensveld 
uit. 

Laagdrempelig
Zodra de kinderen met hun ouders 
in Nederland komen en hun intrek 
nemen in het Asielzoekerscentrum 
van Luttelgeest vindt er een ver-
pleegkundige intake plaats. Er wordt 
gekeken  naar de medische achter-
grond, of het kindje alle vaccinaties 
heeft gehad en wat er verder in het 
gezin speelt. Dan volgt een medische 
controle door de jeugdarts en wordt, 
als dat nodig is, een vaccinatieschema 
opgesteld. Tenslotte komt het con-
sultatiebureau in beeld die de eerste 
jaren verder met de ouders en hun 
kindje meeloopt. “We merken écht 
verschil nu we op het AZC zitten,” blikt 
Vera op het eerste jaar terug. “We 
zijn laagdrempeliger bereikbaar, men 
weet wanneer we er zijn en soms 
komt een ouder gewoon nog even 
met een vraag binnengewandeld.” De 
winst is dus al meteen zichtbaar voor 
de jeugdverpleegkundigen van ZONL 
die fijn gebruik maken van de ruimte 
die de GGD hen op het AZC biedt. En 
is de taal een probleem, dan kan een 
tolk worden ingeschakeld.  Vera: “Het 
resultaat is dat we nu veel meer kin-
deren zien en hen ook regelmatig zien. 
Er zijn minder ‘no-shows’.” 

Problematiö en
Eenmaal op de afspraak krijgen de 
jonge ouders informatie over voeding, 
opvoedingstips en de Nederlandse 
cultuur. Beroepsmatig geniet Vera 
duidelijk van de ontmoetingen. “Er 
spelen toch weer andere problema-
tieken,” begint ze. “Vaak lastig kunnen 
slapen, moeilijk poepen en plassen, 
slecht eten. Ouders gaan dan vaak in 
op de symptomen van het kind maar 
vaak is het ook het gevolg van de 
stress bij de ouders. Dat is voor hen 
dan wel lastig om in te zien. Je pro-

beert ze dan ook gerust te stellen en 
ze regelmatig te zien.” En dat gebeurt 
inmiddels veelvuldig. “In het land van 
herkomst waren veel asielzoekers 
gewend om met medische vragen 
naar de dokter te gaan. Die moest 
betaald worden. Het fenomeen jeugd-
gezondheidszorg kennen ze niet. Dat 
ze nu gratis hulp krijgen, daar zijn ze 
heel dankbaar voor. En wij merken dat 
weer in de aanloop. Ik heb wel eens 
honderd kinderen in mijn werkschema 
gehad. Dat is een goed teken!” 

Jeugdverpleegkundige Vera Wagensveld
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Vluchteling wordt 
hulpverlener
Vanuit Algemeen Maatschappelijk 
Werk (AMW) houdt Manouchehr M. 
Fard zich nadrukkelijk bezig met de 
hulpvragen en problemen waarmee 
asielzoekers te kampen hebben. 
Manouchehr is in het najaar van 1988 
gevlucht uit Iran naar Pakistan. Drie 
jaar later kwam hij als uitgenodigd 
vluchteling naar Nederland. Dit door 
bemiddeling van Amnesty Interna-
tional en na het interview met een 
Nederlandse delegatie van Vluchtelin-
gen Werk en Nederlandse ambassade 
in Pakistan. Hij kan zich dus als geen 
ander verplaatsen in de problemen 
die asielzoekers in Nederland kunnen 
ervaren. 

“De vragen van Asielzoekers zonder 
verblijf en/of vluchtelingen met status 
zijn heel divers,” begint Manouchehr. 
“Het zijn om te beginnen veel vra-
gen zoals ze zo vaak bij ons binnen 
komen: relatieproblemen, huiselijk 
geweld, gevoelens van onveiligheid 
en omgaan met cultuurverschillen. 
Maar daarnaast ook typische vluch-
telingenvragen als opgelopen trau-
ma’s in het land van herkomst, rouw, 
gemis of de onzekere verblijfssituatie 
hier. Geregeld is uitzetting uit Neder-
land nog een reëel gevaar (voor de 
asielzoekenden zonder status). De 
onzekerheid hierover slaat ook vaak 
diepe wonden. En dan is er nog de 
onzekerheid hoe ze hun leven hier 
moeten opbouwen met alle regels en 
tradities.” Manouchehr doelt hierbij 
ook op de kansen op de arbeidsmarkt 
of mogelijkheden voor taalcursus en 
opleiding en dagbesteding.  

Samen
Inmiddels is Manouchehr een bekende 
verschijning in de AZC’s van Luttel-
geest en Balk. Daar ziet hij hoe tal van 
verschillende culturen en achtergrond 
het met elkaar moeten zien te rooien. 
“In het AZC leven vaak twee gezinnen 
in één bungalow samen. Ze komen 
uit diverse uithoeken van de wereld 
zoals Afrika en Azië en delen dan één 
keuken en soms één WC.” Gelukkig 
staat hij er niet alleen voor. “Samen 
met andere ketenpartners kijken we 
wat deze mensen nodig hebben en we 
bespreken dit dan o.a. in het multidis-
ciplinair overleg (MDO). Van daaruit 
maken we afspraken wie wat doet. 
De één doet de psychische kant en 
ik zoom dan in op de psychosociale, 
relationele problemen. Door advies te 
geven en handvatten te bieden hoop 
ik de mensen zo weer te helpen en te 
activeren.” De laatste tijden kruisten 
problemen zoals opvoedingsvraag-
stukken van alleenstaande moeders 
met kinderen en bedreigingen vanuit 
het land van herkomst zijn pad. “En 
daarnaast voer ik samen met mijn 
collega’s van NOP en Urk ook veel 
gesprekken met de nieuwkomers,” 
vult Manouchehr aan. “Zij weten vaak 
niet welke wegen ze naar de welke 
instanties moeten bewandelen. Daar 
help ik hen dan bij.” 

Hoop
Manouchehr en collega’s werken 
eendrachtig samen met de wijkagen-
ten, Veilig thuis, de Gezondheidszorg 
Asielzoekers (GZA) in de AZC’s, COA, 
Vluchtelingenwerk, de internationale 
schakelklas op het AZC en natuurlijk 
gemeenten als het om huisvesting 

gaat. Dat levert soms mooie resulta-
ten op. Manouchehr: “Er was laatste 
een jonge asielzoekster uit Irak, mijn 
voormalige buurland. Ze wachtte op 
een verblijfsvergunning. In het AZC 
had ze weinig tot geen aansluiting 
omdat ze lesbienne was. Mensen uit 
verschillende culturen wezen haar af. 
Ik heb haar geholpen aan een soci-
aal netwerk waardoor ze nu meer 
vrienden en lotgenoten heeft leren 
kennen. Het heeft haar van wanho-
pige weer iemand gemaakt met hoop 
en perspectief.” Voor Manouchehr 
heeft de gerichte ondersteuning van 
asielzoekers binnen het algemeen 
maatschappelijk werk zich in 2020 
dan ook zeker bewezen. “Ik vind dat 
we belangrijk werk doen. In het hier 
en nu mensen in een onzekere situa-
tie begeleiden en ondersteunen. Dat is 
fantastisch om te mogen doen.” 

Hulpverlener Manouchehr M. Fard


