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Situering 



  

• AMIF project  (vroegere Europees Vluchtelingen Fonds) 

• Samenwerking FedAsil & St. Alexius 

• Ingebed in hervorming Geestelijke 
Gezondheidszorg Art. 107 

• Goedkeuring 2016 

• Start maart 2016 

• Duur project: 2 jaar 

• Aanvraag tot verlenging ingediend 



Doelstelling 



  
• Toegang voor asielzoekers met ernstige 

psychiatrische problemen tot gespecialiseerde 
hulpverlening faciliteren 

 

• Volgens globaal psychosociaal traject 

 

• Maximale integratie  

 

• Vergroten van de expertise bij reguliere netwerk 
(coaching, vorming) 



Doelgroep 



  • Volwassen asielzoekers (vanaf 18j) 

• die in de procedure asielaanvraag zitten  

• met een hoge kans op erkenning 

• met een ernstige psychiatrische problematiek 
– Indien geen diagnose: patiënt wordt gezien door 

externe psychiater of de centrumarts vooraleer 
aanmelding  

• Die nood hebben aan een specifieke residentiële 
behandeling 

• En met het oog op maximale integratie in de 
maatschappij (psychosociaal traject) 



Psychosociaal 
traject 



  • Opeenvolgende drie fasen 
– CURE  - fase 1 

– CARE – fase 2 

– Opvolging – fase 3 

– Coaching! 

• Elke fase heeft eigen doelstellingen en 
interventies 

• Taak kernteam Pozah in fase 1 en fase 2 

• Einddoel 
– Zo groot mogelijke zelfstandigheid 

– Maximale integratie 

– (minimale) begeleiding door reguliere zorg 

– Timing traject gemiddeld 1 jaar 

 



FASE 1 
  “CURE” 



  
• Stabilisatie en behandeling psychiatrische 

problematiek 
• In St. Alexius of ander regulier ziekenhuis (PAAZ 

of PZ) 
• Geen eigen behandeleenheid maar geïntegreerd 

in het bestaande zorgaanbod 
• Geen klassiek behandeltraject (geen verbale 

therapieën, ergo, crea…) 
• Starten met Nederlandse les (tolk) 
• Max. 3 maand verblijf residentieel  
• 3 patiënten tegelijkertijd in behandeling in 

ziekenhuis 



FASE 2 
  “CARE” 



  
• Uitbouwen hulpverleningsnetwerk i.f.v. de noden op 

de verschillende levensdomeinen 

• maximale integratie 

• Op zoek naar woonst 

• Installeren dagactiviteit, taalcursus Nederlands, 
administratieve ondersteuning, woonondersteuning, 
psychiatrische/psychologische opvolging… 

• Emotionele ondersteuning en begeleiding bij 
asielprocedure 

• Samenwerking met het GGZ Netwerk en andere 
gezondheids-, welzijnsactoren (Rode kruis, Caritas, 
OCMW, CAW, huisartsen, eerstelijnsdiensten…) 

 



FASE 3 
 “Opvolging” 



  

• Verdere opvolging door reguliere zorg- en 
welzijnsactoren 

• Neemt de zorg van het kernteam over 

• Samenwerking GGZ Netwerk 107 



Het kernteam  



  

• Psychiater (10u) 

• Maatschappelijk assistent 

• Tolk/casemanager en adm. Ondersteuning  

• Psycholoog 

• Verpleegkundige 

• Ervaringsdeskundige (in voorbereiding) 



Aanmelding 



  

• Via coördinerend arts van FedAsil (dr. 
Hoogewys) (zowel opvangcentra Fedasil als 
Rode Kruis) 

• In overleg met het kernteam 

• Centraal  nummer Pozah: 02 269 13 47 



Werkingsgebied 



  

• Vlaanderen 

• Franstalig project (Elea – in Dave) 



Cijfers 



 Caseload 

• Er werden 38 asielzoekers aangemeld, 
waarvan er 19 in het traject zijn gestapt. 

 

• De andere helft werd niet opgevolgd o.w.v. 
het feit dat patiënt dit zelf niet wou (39%), er 
geen sprake was van een ernstige 
psychiatrische problematiek (28%) of patiënt 
na de aanmelding spoorloos verdwenen was 
(17%) 



Nationaliteit 

• Het merendeel van de asielzoekers die 
aangemeld worden, komen uit Afghanistan 
(47%), Irak (16%) of Iran (11%) 

 

• Maar ook uit Turkije, Eritrea, Palestina, 
Ethiopië, Syrië 



Diagnose  

• In de meeste gevallen gaat het om 
posttrauma problematiek (33%), 
psychotische problematiek (28%) of majeure 
depressie (17%)  

 

• Daarnaast ook verslavingsproblematiek, 
dissociatieve stoornis, angststoornis NAO 



Opnameduur fase ‘cure’ 

• Doelstelling: < 3 maand hospitalisatie (daarna 
psychosociaal traject max. 9md) 

 

• Resultaat: 84 dagen (gemiddelde 
opnameduur) 

 



Knelpunten (1) 

• Onvoldoende Perzisch sprekende tolken 
 
• Doorverwijzing naar reguliere zorg verloopt moeizaam 

(taal vormt een drempel – werken met tolken) 
 
• Nood aan alternatieve behandelingen met nadruk op 

aanleren van vaardigheden (klassieke aanbod 
ontoereikend, verbale therapieën) 

 
• Asielzoekers wensen eerst duidelijkheid en zekerheid 

over de asielprocedure, pas dan komt het verwerken 
van het trauma  
 
 
 



Knelpunten (2) 

• Psychiatrische problematieken wordt op andere manier 
geuit dan in Westerse wereld (meer somatisatie en 
hysteriform gedrag) – cultuurgebonden  

 
• Bepaalde uitspraken en woordkeuzes van patiënten 

roepen ongerustheid op bij zorgverleners (vb agressief 
beladen termen) 

 
• Grootte van het werkingsgebied: nog sneller beroep doen 

op ambulante netwerk bij veraf gelegen regio’s 
 
• Vinden van woonst na het verblijf in LOI loopt moeilijk 



GETUIGENIS 


