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Migrantengezinnen in hulpverlening en
behandeling
17 september 2009

09.30 uur Ontvangst & registratie

10.00 uur Opening door de voorzitter & inventarisatie onder deelnemers
Marcia Albrecht, ketenregisseur op het gebied van jeugdprostitutie, huiselijk geweld en eergerelateerd geweld,
GGD Rotterdam Rijnmond

10.20 uur Interculturele communicatie in de zorg
Kaveh Bouteh, senior adviseur/trainer (gespecialiseerd in interculturalisatie en diversiteitsmanagement), Pharos

11.05 uur Koffiepauze

11.30 uur De veranderende zorgvrager versus toegankelijkheid van de zorg
Esmae el Yakoubi, manager, De Oase

12.15 uur Bespreken en aanpakken van huiselijk geweld
- Wat zijn achtergronden en/of oorzaken?
- Hoe kom je erachter of er sprake is van huiselijk geweld?
- Huiselijk geweld door de bril van migranten: verstaan we er hetzelfde onder?
- Hoe maak je het onderwerp bespreekbaar?
- Wat zijn mogelijkheden voor aanpak?
Yener Güzelcan, psychiater, Riagg Rijnmond

13.00 uur Lunchpauze

14.00 uur 1e ronde Parallelsessies, keuze tussen A en B

A) Voorlichting over seksuele gezondheid en relaties aan allochtone vrouwen
Allochtone vrouwen zijn moeilijk bereikbaar voor hulpverleners, helemaal als het gaat om een onderwerp als
seksuele gezondheid. Deze sessie gaat in op de volgende vragen:
- Hoe bereik je allochtone vrouwen?
- Welke thema’s worden besproken, en hoe?
- Wat is het doel van de voorlichting? Informeren of empowerment?
- Ervaringen van voorlichters en deelnemers
Millie Lucia, voormalig projectcoördinator Kleurrijk Samenspel van GGD Fryslan

B) Het afnemen van een cultureel interview
Het cultureel interview is een middel om je cliënt in zijn culturele, sociale en religieuze context te plaatsen, met
daarop gebaseerde vragen en behoeften. Door met de cliënt in gesprek te gaan over o.a. zijn culturele identiteit,
zijn verklaring voor de ziekte en hulpzoekgedrag, cultureel- of migratiegerelateerde steun- en stressfactoren en
culturele elementen in de relatie tussen cliënt en hulpverlener krijg je veel relevante informatie. Daarnaast werk
je aan je behandelrelatie (het interview werkt als ‘smeerolie’ in je contact).
- In welke situaties kan een C.I. worden afgenomen en wanneer niet?
- Welke vragen komen aan bod?
Gerdien Tempelman, medisch antropoloog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en projectleider cultureel
interview, Symfora GGZ
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15.00 uur Koffiepauze

15.20 uur 2e ronde Parallelsessies, keuze tussen C en D

C) Opvoedingsondersteuning voor allochtone gezinnen
- Hoe ondersteun je ouders bij de opvoeding?
- Hoe ga je om met verschillende opvoedingsstijlen: autoritair of onderhandelen?
- Wat werkt bij allochtone gezinnen en wat werkt juist niet ?
Abdellah Mehraz, pedagoog, bureau Trias Pedagogica

D) Cultureel alternatieve geneeswijzen binnen de GGZ
Vooral op psychische aandoeningen rust vaak een taboe bij migranten. Ze schrijven deze toe aan voorouders of
‘kwade’ geesten, maar zeggen dit niet altijd tegen behandelaars.
- Moet je dit onderwerp aankaarten? En zoja, hoe?
- Hoe kom je erachter of een cliënt in alternatieve geneeswijzen gelooft?
- Wat moet je als professional weten over culturele geneeswijzen en genezers?
Koemar Gokoel, psychiater, NOAGG, Centrum voor Transculturele Geestelijke Gezondheidszorg

16.20 uur Einde programma, borrel in foyer
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