
20-12-16

1

Psychosociale begeleiding van 
migrantenkinderen

Geertrui Serneels 
Kinderpsychologe

Directrice Solentra vzw
18/11/2016

Presentatie Solentra

 Binnen de kinderpsychiatrie van het UZ Brussel

Gesticht in 2001 

Vaststellingen 
 Inefficiënte oriëntering van vluchtelingen aan vertrouwenscentra 

kindermishandeling 
 Ondervertegenwoordiging van bepaalde doelgroepen in de 

kinderpsychiatrie 
 Stijgend aantal families met een migratieachtergrond

- Regio Brussel
 Prevalentie van psychische problemen: allochtone kinderen = 

autochtone kinderen
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 Doelgroep

 Slachtoffers van traumatische gebeurtenissen

 Verschillende culturele afkomst: 
migrantenkinderen, minderjarige vluchtelingen 
en niet-begeleide minderjarigen
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Aanbod

 Diagnostiek

 Therapie (met tolk en transcultureel)

 Supervisie, intervisie, opleiding

 Telefonische helpdesk
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 Missie: dienstverlening in de mentale gezondheidszorg 
toegankelijker en doeltreffender maken  

 Vele hindernissen 
 Taal
 Het bestaan van een hulpvraag
 Cultuur
 Houdt onvoldoende rekening met de bredere context

- Potentieel destructief karakter van het migratieproces
- Economische en sociale gevolgen

Meestal te etnocentrische visie
 Anderzijds

opname, verbinding met anderen als basis van welzijn
Integratie als bron van welzijn, als ondersteuning voor 

traumatherapie
 Nood aan een ecologische visie
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1. Het ecologisch model van 
Bronfenbrenner
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 Vooral met betrekking tot seksueel geweld (machtsmisbruik)

 Complexiteit van lijden, meer dan het fysieke en psychische

 Invloed van sociale relaties op de individuele beleving

 Ieder zijn bestaan is ingebed in een kluwen van menselijke 
relaties waarin de mens zijn geschiedenis vertelt (Arendt).

- Interpretaties van ervaringen van seksueel misbruik zijn 
geen stabiele entiteiten en louter individueel maar 
dynamische en circulaire interacties tussen diegene die het 
geweld heeft ondergaan en zijn omgeving (Summerfield, 
1998)

- Belang van een economische en politieke structuur, het 
toebehoren aan een minderheid
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 Vooral met betrekking tot seksueel geweld (machtsmisbruik) 

 PTSD = te enge lectuur

 Beschermingsmechanisme: het stilzwijgen

- Verschillende functies: 
Schaamte: angst voor negatieve sociale gevolgen 
Vorm van controle- en machtsherstel
Belang in identiteitsontwikkeling en zelfbeschikking   
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 Vooral kinderen of kinderen van ouders die blootgesteld zijn geweest 
aan seksueel misbruik

 In volle identiteitsontwikkeling

 Extra ontwikkelingsopdracht
 Biculturele en tweetalige vermaatschappelijking

 Niet-begeleide minderjarige jongens 

 In het land van herkomst, tijdens de tocht, hier
 Beschermingsmechanisme: stilzwijgen

- Verschillende functies: 
Schaamte: angst voor negatieve sociale gevolgen 
Vorm van controle- en machtsherstel
Belang in zijn identiteitsontwikkeling en zelfbeschikking     
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Methodologie

 PACCT (®): Psychiatry Assisting the Cultural diverse Community in 
Creating healing Ties

 2 interventiepistes:

 Communautaire consultaties/interventies 
- Het versterken van de relatie tussen de familie en sociale 

structuren
- Beroep doen op veerkracht

 Transculturele traumaconsultaties 
- De culturele betekenissen en remedies in de cultuur van de cliënt 

overwegen
- Het belang van de moedertaal
- Verschillende behandelingen: het narratieve belang
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Contact

www.solentra.be

Adres: Sainctelette Square 17, 1000 Bruxelles

Helpdesk: 0483/61.34.84
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