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OPVANG en BEGELEIDING
De inzet van landelijke overheid, gemeenten,
maatschappelijke organisaties en duizenden
vrijwilligers heeft laten zien dat deze mensen er niet
alleen voor staan.

Het Nederlandse Rode Kruis en Dokters van de Wereld
hebben in september 2015 op aanvraag van
Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) tijdelijk een
medische hulppost op Heumensoord en Ter Apel
opgezet om 24uurs zorg te kunnen garanderen. Deze
inzet is inmiddels niet meer nodig.

De ervaring leert echter dat vluchtelingen
spanningsklachten blijven houden die regelmatig leiden
tot psychosociale problematiek, waarover men vaker
zwijgt dan spreekt. Enerzijds ervaren veel vluchtelingen
moeilijkheden met de gezondheidszorg die in
Nederland geboden wordt; men voelt zich vaak niet
gehoord en raakt gefrustreerd vanuit onbegrip en
verkeerde verwachtingen.

Anderzijds, in ons goed georganiseerde zorgsysteem
dat gestoeld is op efficiëntie en zelfredzaamheid, is de
toegankelijkheid naar huisarts en GGZ consulenten
voor (lichte) spanningsklachten beperkt en biedt het
weinig ruimte om uiting te geven hieraan.

Bovenstaande signalen worden onderschreven door
bekende kennisinstituten, overheidsinstellingen en het
internationale netwerk van het Rode Kruis en Dokters
van de Wereld. Goede informatievoorziening en
vroegtijdige psychosociale zorg wordt aanbevolen .

Tijd voor het Zorgcafé! 

WAT IS HET ZORGCAFÉ? 
Het Zorgcafé is een makkelijk toegankelijke plek waar
vluchtelingen (asielzoekers en statushouders) terecht
kunnen met hun vraag, verhaal of probleem. Door
vraaggericht werken en het erkennen van een
behoefte die onder kwetsbare vluchtelingen bestaat,
wordt de zelfredzaamheid vergroot en een leemte
opgevuld binnen het netwerk van sociale activiteiten
en reguliere zorgverleners.

De laagdrempelige zorg in het Zorgcafé bestaat uit:
I. Informatie over de gezondheid en organisatie van
gezondheidszorg, en toeleiding naar de zorg.
II. Koffietafel gesprekken waar er een ‘luisterend oor’
is voor verhalen, zorgen, spanning en frustratie die
mensen bij zich dragen maar nergens kwijt kunnen.
Tevens worden er themabijeenkomsten o.b.v.
inschrijving aangeboden. Een plaats waar men even
kan ‘ontladen’ en weer richting en ruimte in het hoofd
kan krijgen.
III. Vroegtijdig signaleren van ernstige ggz problema-
tiek als depressie of PTSD, met vroegtijdige
doorverwijzen naar GCA of huisarts.
IV. Individuele begeleiding naar ziekenhuis of andere
externe zorginstelling, van vluchtelingen die tijdelijk
betreffende ondersteuning nodig hebben.

WAT WILLEN WE HIERMEE BEREIKEN?
❖ Goed geïnformeerde vluchtelingen over de
gezondheidszorgdiensten en regelgeving zodat zij
beter gebruik kunnen maken van het zorgsysteem en
waardoor de zorg beter aansluit op de hulpvraag.
❖ Vluchtelingen die zich gehoord voelen waardoor zij
beter kunnen omgaan met de stressvolle periode
waarin zij zich bevinden.

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld in het thuisland of
doordat zij getroffen zijn door armoede en gebreken. Sinds 2015 hebben meer dan 70.000
mensen in Nederland asiel aangevraagd. Een groep mensen ver van huis, onbekend met dit
land en de taal, met veelal traumatische ervaringen en een leven vol onzekerheid over de
eigen toekomst en achtergebleven familieleden.
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WIE WERKT ER IN HET ZORGCAFÉ?
In het Zorgcafé werken 2 à 3 medische vrijwilligers,
psychosociaal ondersteuners, een tolk Arabisch, Farsi en
Tigrinya, en een gastvrouw.

Het Nederlandse Rode Kruis zet haar jarenlange ervaring in op
het gebied van hulpverlening en werken met kwetsbare
groepen. Met medische buddies zal het Rode Kruis zorg en
begeleiding bieden en zullen de vrijwillige maatschappelijk
werkers praatgroepen faciliteren met betrekking tot relevante
thema’s. Tevens kunnen er EHBO-trainingen aangeboden
worden en zal via de belbus contact hersteld en/of behouden
kunnen worden met familieleden in het land van herkomst.

Dokters van de Wereld gebruikt haar expertise en ervaringen in
directe begeleiding aan ongedocumenteerde migranten en
asielzoekers via spreekuren, helpdesk en Zorgbus. DvdW zet
artsen, verpleegkundigen en psychologen in, om voorlichting
over de organisatie van gezondheidszorg te geven, een
laagdrempelig professioneel ‘luisterend oor’ te bieden, en
vroegtijdige tekenen te signaleren van PTSD of depressie.

Stichting Mind-Spring zet haar expertise in op gebied van
deskundigheidsbevordering door middel van een tweedaagse
training aan alle vrijwilligers op gebied van cultuur-sensitieve
psychosociale begeleiding en laagdrempelige
gesprekstechnieken. Om kwaliteit van zorg te bewaken zal er
maandelijks intervisie met alle vrijwilligers gehouden worden.

Tolken: Er zullen externe tolken in Arabisch, Farsi en Tigrinya
ingezet worden die al langer in Nederland verblijven, en zij
zullen training bijwonen.

Vrijwilligers uit doelgroep: Uiteraard zullen mensen uit de
doelgroep met een achtergrond in gezondheidszorg actief
betrokken kunnen worden bij deze pilot.

Dokters van de Wereld en Rode Kruis zijn de penvoerders en uitvoerders van deze pilot.

Stichting Mind-Spring/Arq en Pharos hebben een adviserende rol.

LOCATIES PILOT ZORGCAFÉ?
De pilot van het ZORGCAFÉ duurt 6 maanden. Omdat we het Zorgcafé zo vroeg mogelijk in de asielprocedure willen 
aanbieden, zitten we bij voorkeur op een AZC of in wijkcentra waar asielzoekers komen. 
Ontmoetingscentrum BOOST is daarom geselecteerd omdat er asielzoekers uit het AZC Wenckebach komen en 
statushouders die pas in de gemeente Amsterdam zijn komen wonen. 
Een tweede pilot locatie elders in het land wordt nog geselecteerd.   

SAMENWERKING MET PARTNERS
Een nauwe samenwerking met de vrijwilligers
van BOOST is zeer belangrijk zodat wij elkaar
makkelijk weten te vinden indien er
asielzoekers zijn die extra aandacht en
psychosociale begeleiding behoeven.

Samenwerking met asielketen-partners als COA,
GCA, GGD en Vluchtelingen-Werk is belangrijk
om een Zorgcafe goed te kunnen positioneren
binnen dit netwerk, enerzijds om overlap van
zorg te voorkomen en anderzijds om een
vroegtijdige doorverwijzing van mensen binnen
reguliere zorg te bewerkstelligen.

Tevens zal dit concept bij gemeenten onder de
aandacht worden gebracht zodat bewoners
ook buiten de opvanglocaties deze
laagdrempelige zorg kunnen ontvangen.

MONITORING EN EVALUATIE
De voortgang van deze pilot zal met behulp van
goede dataverzameling en analyse over aantal
bezoekers, doelgroepen, testimonies,
hulpvragen, doorverwijzingen en evaluaties
onder bezoekers en relevante organisaties
gevolgd kunnen worden. Ook zal hiermee het
beoogde nut en de mogelijke leemtes in het
zorgaanbod aangetoond worden. De resultaten
van de eindevaluatie zullen gedeeld worden
met asielketenpartners en kennisinstituten om
te bepalen of er voldoende grond is om het
project voort te zetten en uit te breiden op
grotere schaal.


