Persbericht
Handreiking ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers
Zorgverleners worstelen regelmatig met ethische dilemma’s in de GGZ voor
asielzoekers. Ze kunnen hun standaarden voor goed zorgverlenerschap vaak niet
waarmaken. In de dagelijkse praktijk is er lang niet altijd tijd en ruimte om stil te staan
bij alle afwegingen die ze moeten maken. Dit blijkt uit een onderzoek van de Johannes
Wier Stichting, dat op 24 maart 2015 werd gepresenteerd.
Dilemma’s: ‘pijn in mijn buik’
Zorgverleners voelen zich persoonlijk te betrokken of houden juist teveel afstand. Ze twijfelen
over of een psychiatrische diagnose wel de kern van de klachten dekt en of een asielzoeker
gebaat is bij zo’n diagnose. Maar ook in hun contacten met advocaten en andere organisaties
doen zich dilemma’s voor: welke informatie kunnen ze wel en niet delen, wat is nog wel en
wat niet meer in het belang van hun cliënt?
‘Ik heb pijn in mijn buik als ik op een AZC kom’, zegt een zorgverlener. Sommigen voelen een
sterk appèl om collectief de situatie van asielzoekers te verbeteren, maar voelen zich niet
gesteund door de ggz-instelling of hun beroepsorganisatie.
Onderzoek
Voor het onderzoek is de internationale literatuur bestudeerd, zijn individuele interviews
gehouden en focusgroepen met hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg;
psychiaters, artsen, psychologen, verpleegkundigen. Op basis van de dilemma’s die zij
ervaren, hun argumenten en afwegingen, is een handreiking ontwikkeld.
Handreiking
In de handreiking beschrijven de auteurs twaalf ethische vragen, met argumenten en
handreikingen voor zorgverleners. Dit helpt de zorgverleners bij het reflecteren op de
dilemma’s die zij dagelijks tegenkomen. Zo’n handreiking kan echt ondersteunen, want, zoals
een zorgverlener stelt: ‘je bent al dichter bij een oplossing, als je je ervan bewust bent dat er
een dilemma is.’
Tevens is praktische informatie opgenomen over medische zorg in de opvang voor
asielzoekers, de werkwijze van het Bureau Medische Advisering en organisaties waar
zorgverleners terecht kunnen.
Informatie
De handreiking is op te vragen bij de Johannes Wier Stichting (http://www.johanneswier.nl/bijzondere-dossiers/ethische-dilemmas-in-de-ggz-voor-asielzoekers/). Het
onderzoeksverslag is op die pagina te downloaden.
Het project is uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen de Johannes Wier Stichting,
de Universiteit Utrecht, de Stichting Diversiteit en Inclusie in zorg en welzijn (voorheen
Mikado kenniscentrum interculturele zorg), het Academisch Medisch Centrum van de
Universiteit van Amsterdam en Centrum ’45. Het project werd mogelijk gemaakt door ZonMw.
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