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Vragen en Doorvragen



Programma

 Eritrese Vluchtelingen

 Gezondheid en Vaardigheden

 Gezondheidsrisico’s

 Asense

 Tools

 Doorverwijzen

 Communicatie



Eritrese Vluchtelingen

 Vluchtelingenstromen vanuit Eritrea : sinds 1983 

 Land zelf: totalitair regime.

 Opleidingsniveau huidige groep: relatief laag.

 90 % behoort tot etnische groep Tigrinya

 Vaak jonge mannen en jonge vrouwen.

 Grote kennisachterstand seksuele gezondheid

 Prevalentie VGV in Eritrea: 89 %  In Ned.: 50 – 75%

 Religie: Koptisch-Christelijk

 Opvoeding: 

in de dorpen: taak voor moeders, vaders kostwinner

in de steden:  vaak vrijere opvoeding

 Onderling grote verschillen in politieke visie: kan soms 

leiden tot spanningen.



Gezondheid en Vaardigheden
Eritrese Vluchtelingen: 

 Relatief gezond vanwege leeftijd

 Lange periode van vlucht achter de rug

Met soms extreem stressvolle gebeurtenissen

 Hoe gezond kan je zijn met een onzekere basis:

verleden / heden / toekomst

 Wirwar van zorgloketten in Nederland

 Geleerd om op te komen voor jezelf?



Ik heb exceem,..

1. Ik maak een afspraak bij de dokter

2. Ik zoek met mijn tom tom waar de dokter woont en 

3. ga naar de dokter, vertel mijn probleem 

4. en ik krijg een recept

5. ga naar de apotheek

6. de zalf moet ik er 2x per dag op smeren

7. En weer mijn huis terug vinden,..

Elke dag smeer ik 2x per dag

Na 2 weken: 

De exceem is er nog steeds

Wat doe ik dan?



Een sierlijke bescheidenheid

 Een persoon uit Eritrea zal niet zo gauw voor een 

tweede keer naar de dokter gaan.

 Hij / zij is niet gewend om te vragen

 Voor zichzelf op te komen

 Kwetsbaar in relaties

 Leergierig



Gezondheids-risico’s

 Lichamelijke klachten blijven, worden ernstiger.

zoals scabiës, malaria, tbc

 Psychische trauma’s kunnen leiden tot slecht slapen, 

nachtmerries, PTSS en depressie

 Sociaal isolement in de Nederlandse maatschappij

 Seksueel: ongewenste zwangerschappen en soa

 Klachten ten gevolge van meisjesbesnijdenis



Wat is Asense

 Methode van voorlichting door en voor de doelgroep

 Peer educators worden getraind in seksuele 

gezondheid en daarna geven ze met professionals 

informatie door middel van

 Eén op één gesprekken

 Activiteiten

 Theater



Communicatie

 Basis:   Respect Vertrouwen Eenvoud Kader

Taal met oog voor humor en ernst

Aansluiten bij waar iemand is.

 Vragen, op wat voor manier:

Wat Hoe Waar Wanneer Wie

Doorvragen

 Even laten vieren, niet alles tegelijk willen

 Goed eten

 En hoe verder,…



Doorverwijzing

 Lichamelijke, psychische klachten – huisarts

 Via huisarts doorverwijzen naar specialist

 Sociaal isolement: 

betrekken bij activiteiten in de buurt

 Seksueel geweld: Centrum voor Seksueel Geweld

 Praten over seksualiteit en soa: Sense NN

 Dreiging Meisjesbesnijdenis: JGZ

 Klachten na Meisjesbesnijdenis: 

Nazorg spreekuur bij Sense NN



Tools

Wat gebruiken wij als professionals en peer educators:

 Anatomische pop

 Beeldmateriaal

 Uitleg geven over de Gezondheidszorg in Nederland

 Meegaan naar de dokter, tandarts, ziekenhuis totdat 

hij / zij het zelf kan.

 Arts van de andere sekse kan drempelverhogend zijn.

 Taboe onderwerpen bespreekbaar maken.

Gesprekstechniek Motivational Interviewing



Een gezonde brug begint bij 

vragen én doorvragen…

Dank voor uw aandacht


