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Aantallen
o 79,5 miljoen mensen gedwongen op de vlucht aan het eind van 2019 

o 26 miljoen vluchtelingen 

o 40% van alle mensen op de vlucht is kind 

o 73% van de vluchtelingen wordt opgevangen in buurlanden 

o 30.000 asielaanvragen in Nederland per jaar sinds 2016

o 94.430 vluchtelingen in Nederland eind 2019 

Bron: UNHCR, Vluchtelingenwerk



Prevalentie psychische problemen
o Meer ingrijpende gebeurtenissen (voor, tijdens en na de vlucht) 

o Verhoogd risico op psychische problemen; o.a. PTSS, depressie, angststoornis 

Bron: Bronstein & Montgomery, 2011; Horlings & Hein, 2018



Onderzoeksproject
o Beperkt gebruik van jeugdzorg onder vluchtelingenkinderen 

o JGZ speelt belangrijke rol in (preventieve) zorg 

o Behoefte aan ‘tools’ bij JGZ-professionals

Wetenschappelijk onderbouwde toolbox



Literatuuronderzoek 
o Vluchtelingen, asielzoekers en ontheemde (IDP) kinderen van 0 – 18 jaar

o Signaleringsvragenlijsten voor PTSS, depressie, angst en algemene psychosociale welbevinden  

o Psychometrische eigenschappen (betrouwbaarheid en validiteit) 



Vragenlijsten
o Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

o Children’s Revised Impact of Event Scale (CRIES)

o Stressful Life Events (SLE)

o Refugee Health Screener (RHS)

Bron: Goodman, 2016; Children and War Foundation, 1998; Bean et al., 2004; Hollifield et al., 2013



Expertmeeting
o Aanbevelingen uit de praktijk 



Pilotonderzoek
o GGD Flevoland (AZC Almere, AZC Luttelgeest)

o GGD Gelderland Zuid (AZC Nijmegen)

o GGD Hollands Midden (AZC Katwijk, AZC Rijswijk) 

o GGD regio Utrecht (AZC Leersum) 

o GGD Zuid Limburg (AZC Heerlen, AZC Sweikhuizen)  



Inclusies 
o Vluchtelingenkinderen; asielzoekers en statushouders 

o Leeftijd 3 tot 18 jaar 

o Arabisch, Dari, Farsi, Pashto, Tigrinya en Turks



MultiCASI
o Multilingual Computer Assisted Self-Interview

o Digitale vragenlijsten met audio

o Laaggeletterden 

o Gevoelige vragen 

o Geen tolk 

o Tijd- en kostenbesparend 

Bron: Jakobsen et al., 2017; Knaevelsrud & Müller, 2008 





Onderzoeksresultaten
o Ervaring jeugdverpleegkundigen- en artsen m.b.t. bruikbaarheid vragenlijsten

o Psychometrische eigenschappen vragenlijsten 

o Prevalentie psychosociale problemen 

o Correlaties risico- en beschermende factoren 

 Implementatie toolbox in JGZ



Vragen? 



Contact
o Ilse Verhagen  - i.l.verhagen@amsterdamumc.nl

o Irma Hein – i.hein@debascule.com

o Mariëtte Hoogsteder – m.hoogsteder@amsterdamumc.nl

mailto:i.l.verhagen@amsterdamumc.nl
mailto:i.hein@debascule.com
mailto:m.hoogsteder@amsterdamumc.nl


Bedankt

Iedereen die heeft geholpen met de vertalingen en het inspreken van de vragenlijsten, 
& alle deelnemende jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen
& alle kinderen en ouders die meedoen aan het onderzoek 

BEDANKT!
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