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Asielzoekers en vluchtelingen  
met ernstige psychiatrische  
problematiek

SYMPOSIUM

29-11
2 0 1 7

9.00 -17.00 UUR

PROVINCIEHUIS LEUVEN

Provincieplein 1 |  3010 Leuven



PROGRAMMA WORKSHOPS
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09.00 uur Onthaal van de deelnemers WS 01 De asielprocedure en haar knelpunten
Meester Liselotte Rector

WS 02

WS 03

WS 04

De impact van chronische stress op asielzoekers en de 
zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum
Mevrouw Katia Verbiest, Rode Kruis Vlaanderen

Inzet van toeleiders in de diversiteit en LOI-ondersteuning
VZW Pin

Mindspring: psycho-educatie/groepssessie voor vluchte-
lingen
Mevrouw Elmira Erstukajeva, stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen

In deze workshop wordt toelich-
ting gegeven bij het verloop van 
de asielprocedure. Meer bepaald 
overlopen we de fases van de 
asielprocedure, gaande van de 
registratie van de asielaanvraag 
tot de uiteindelijke beslissing en 

dus de eventuele toekenning van 
verblijfsdocumenten. Bijzondere 
aandacht wordt verleend aan de 
problemen die zich vandaag de 
dag stellen, in het bijzonder voor 
asielzoekers met een psychiatri-
sche problematiek.

Het Rode Kruis is een belangrij-
ke organisatie in de opvang van 
vluchtelingen en asielzoekers. Zij 
worden dikwijls als eerste gecon-

fronteerd met vluchtelingen die 
psychische problemen hebben in 
hun opvangcentra en pogen daar 
een antwoord op te geven.

VZW Pin is het lokale integratie-
centrum voor de regio Halle-Vil-
voorde en werkt samen met het 
provinciebestuur, de gemeenten 
en de OCMW’s om integratiebe-
vorderende activiteiten op te zet-
ten. Toeleiders in de diversiteit 

heeft als doel ervaringsdeskundi-
gen uit de doelgroep etnisch-cul-
turele minderheden in te zetten 
om andere nieuwkomers wegwijs 
te maken in de lokale samenle-
ving.

Mindspring is een psycho-educa-
tief groepsaanbod voor vluchte-
lingen. Het programma verhoogt 
de mentale weerbaarheid vanuit 
de eigen kracht en helpt de toe-
komst aan te pakken. Cliënten 
krijgen inzicht in veelvoorkomen-

de psychosociale en psychische 
klachten en verwerven vaardig-
heden om hiermee om te gaan. 
De groep wordt begeleid door een 
ervaringsdeskundige en een pro-
fessional.

09.30 uur Opening symposium
dr. Hoogewys (geneesheer Fedasil)

09.40 uur Verschillende perspectieven op ziekte en gezondheid
prof. dr. Matthys (diensthoofd psychiatrie UZ Brussel)  

10.25 uur Asiel in België: opvang aangepast aan specifieke noden?
mevrouw François (directeur beleidsondersteuning Fedasil) 

10.50 uur Koffiepauze

11.10 uur Psychiatrisch lijden van vluchtelingen in context: de rol van 
gezin, cultuur en sociale conditie in zorg aan vluchtelingen
prof. De Haene (KU Leuven) 

12.00 uur Project-Psychiatrische ondersteuning en zorgtraject voor  
asielzoekers aan huis (POZAH)
mevrouw Baillieu (netwerkcoördinator, PZ Sint-Alexius Grimbergen)

12.45 uur Pauze met broodjeslunch

13.40 uur Workshop - reeks A

14.40 uur Workshop - reeks B

15.30 uur Koffiepauze

15.50 uur Panelgesprek 
Onder leiding van Chris Van Den Abeele (journalist, VRT)

16.45 uur Receptie

Het POZAH-project kwam tot stand met financiële steun van de EU, naar een meer geïntegreerd 
migratiebeleid, dankzij het AMIF-ISF

REEKS A
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WS 01 De asielprocedure en haar knelpunten
Meester Liselotte Rector

WS 02

WS 03

WS 04

De impact van chronische stress op asielzoekers en de 
zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum
Mevrouw Katia Verbiest, Rode Kruis Vlaanderen

Inzet van toeleiders in de diversiteit en LOI-ondersteuning
VZW Pin

Werken met toolkit: educatieve en begeleidingsmethodie-
ken voor asielzoekers
Mevrouw Jolien Vancoillie en mevrouw Hanna Peeters, VAD 

In deze workshop wordt toelich-
ting gegeven bij het verloop van 
de asielprocedure. Meer bepaald 
overlopen we de fases van de 
asielprocedure, gaande van de 
registratie van de asielaanvraag 
tot de uiteindelijke beslissing en 

dus de eventuele toekenning van 
verblijfsdocumenten. Bijzondere 
aandacht wordt verleend aan de 
problemen die zich vandaag de 
dag stellen, in het bijzonder voor 
asielzoekers met een psychiatri-
sche problematiek.

Het Rode Kruis is een belangrij-
ke organisatie in de opvang van 
vluchtelingen en asielzoekers. Zij 
worden dikwijls als eerste gecon-

fronteerd met vluchtelingen die 
psychische problemen hebben in 
hun opvangcentra en pogen daar 
een antwoord op te geven.

VZW Pin is het lokale integratie-
centrum voor de regio Halle-Vil-
voorde en werkt samen met het 
provinciebestuur, de gemeenten 
en de OCMW’s om integratiebevor-
derende activiteiten op te zetten. 

Toeleiders in de diversiteit heeft 
als doel ervaringsdeskundigen 
uit de doelgroep etnisch-culturele 
minderheden in te zetten om ande-
re nieuwkomers wegwijs te maken 
in de lokale samenleving.

VAD ontwikkelde verschillende 
methodieken, tools en gespreks-
handvatten om asielzoekers die 
alcohol of drugs gebruiken in hun 
setting in individueel te begelei-

den en om in groep educatief te 
werken rond het thema. Tijdens 
de workshop maakt men op een 
interactieve manier kennis met de 
toolkit.

Inschrijven via www.alexiusgrimbergen.be
of info@alexiusgrimbergen.be
Deelname kost € 60, over te schrijven op 
BE93 7995 1528 9967
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