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Beyond borders: kennen kunnen durven zoeken

Cultuursensitief proberen we in ons vak allemaal te zijn. Het aanbieden van GGZ
aan kinderen en gezinnen met migratieachtergrond en in het bijzonder aan hen die
hier (over)leven na een moeilijk traject blijft een uitdaging . Deze dag is een aanzet
om hierover te reflecteren én good practices te belichten.

(Fatinha Ramos)
Fatinha Ramos is een spring-in-’t-veld met Portugese roots en op-en-top een
illustratrice. Ze illustreerde verschillende kinderboeken die in de internationale
prijzen vielen. Haar unieke en herkenbare stijl neemt je mee op reis door een
magische droomwereld.

PROGRAMMA
Dagvoorzitter: Winny Ang
9u00 – 9u30:

Onthaal met koffie en thee

9u30 – 9u45:

Dr. Annik Lampo en Dr. Winny Ang: inleiding

Personalia
Annik Lampo is kinder- en jeugdpsychiater, diensthoofd PAika/UZBrussel en
gastprofessor aan de VUB:
Winny Ang is kinder- en jeugdpsychiater en werkzaam te Antwerpen (praktijk voor kind en
context ‘t verhaal, MFC Heder, Universieit Antwerpen). Ze heeft een Msc in Cultural Psychiatry
(Mc Gill University) en is gepassioneerd door creatieve transculturele paden in de klinische
praktijk ingebed in onze maatschappij.

9u45- 10u25:

Superdiversiteit als nieuwe realiteit. Over de noodzaak
van divers-sensitief werken
Dr. Dirk Geldof

Personalia
Dr. Dirk Geldof (Universiteit Antwerpen, Odisee Kenniscentrum Gezinswetenschappen) is
socioloog, onderzoeker, auteur van ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving
verandert’
Inhoud
Vlaanderen wordt superdivers. In bijna alle centrumsteden heeft de helft van alle kinderen een
migratie-achtergrond; in Brussel of Antwerpen is dit twee op drie. Deze transitie naar
superdiversiteit maakt divers-sensitief werken de uitdaging voor de 21ste eeuw.
Dr. Dirk Geldof, socioloog en auteur van ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving
verandert’ (Acco, 9de herziene druk 2019) schetst deze demografische transitie en de
uitdagingen voor gezondheidszorg en kinderpsychiatrie.

10u25 – 11u05:

Boze ogen en Djinns: islamitische visies op
(kinder)psychiatrie
Sofian El Bouazati

Personalia
Sofian El Bouazati coördineert het postgraduaat Interculturele Hulpverlening binnen het
departement Toegepaste Psychologie van de Thomas More hogeschool. Hij werkt daarnaast als
systeem-therapeut binnen zijn praktijk Mijn Balans, waar hij voornamelijk gezinnen en
individuen met een moslimachtergrond begeleidt. In 2014 volgde hij een opleiding Islamic
Counseling te Londen (Stephen Maynard & Associates) en sindsdien probeert hij om in zijn
praktijk dat kader te hanteren (in combinatie met een systemische visie). Hij is dan ook de
eerste Islamic Counselor in Vlaanderen die vanuit zijn therapeutische rol de nadruk legt op
spirituele/religieuze dimensies.
Inhoud
Tijdens deze presentatie zoomen we in op een aantal algemene islamitische visies op
psychische aandoeningen en de behandeling ervan. We bespreken verder hoe moslimgezinnen
in ons land omgaan met deze problematiek en hoe wij vanuit onze Westerse hulpverlening
aansluiting kunnen vinden bij kinderen of ouders die een ander verklaringsmodel hanteren.
We maken tot slot kennis met ‘islamic counseling’ en we zien of en hoe deze benadering nuttig
kan zijn voor de psychiatrische praktijk in Vlaanderen.

11u05 – 11u35:

KOFFIEPAUZE

11u35 – 12u15:

De complexe realiteit van vluchtelingen.
Geertrui Serneels

Personalia
Geertrui Serneels is juriste/psycholoog, coördinator van de vzw SOLENTRA/UZVUB PAika , een
vzw met als missie een grotere toegankelijkheid en efficiëntie van de geestelijke
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren met een migratie-achtergrond, in het bijzonder
vluchtelingenkinderen.
Inhoud
Aan de hand van kwalitatief onderzoek van 92 dossiers, wordt aangetoond dat veel
symptomen bij vluchtelingen veroorzaakt worden door acute context gebonden stressoren
van migratie en acculturatie. Het is de doelgroep bij uitstek die aantoont dat een
cultuursensitieve benadering steeds community-based is. De bevindingen benadrukken verder
het belang van een correcte doorverwijzing en van deskundigheidsbevordering van een breed
gamma van potentiële doorverwijzers.

12u15 – 12u45:

Algemene vergadering

12u45 – 13u45:

BROODJESLUNCH

13u45 – 14u20:

Een sprong naar de toekomst
Elmira Erstukajeva

Personalia
Elmira Erstukajeva, stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen, coördinator Mind-Spring.
Elmira is arts van opleiding. Ze moest 19 jaar geleden vluchten voor de oorlog in Tsjetsjenië.
Tussen 2004 en 2016 heeft ze gewerkt als vluchtelingenveldwerkster bij de stad Sint-Niklaas.
Sinds 2010 is ze opleider van de Mind-Spring trainers en co-begeleiders in Vlaanderen.
Inhoud
Elmira neemt ons mee in haar verhaal als ervaringsdeskundige en koppelt het aan aan haar
professionele ervaringen als hulpverlener en Mind-Spring-medewerkster.

14u20 – 15u40:

Good practices



14u20-14u40: Culturele formulering in de kinder-en jeugdpsychiatrie:
Het Cultural Formulation Interview
Dr. Jakob Versteele - Kinder-en Jeugdpsychiater



14u40-15u00: Werking van het Mobiele Vluchtelingenteam Limburg
Dr. Marijke Van den Noortgate

Personalia
Marijke Van den Noortgate werkt als kinderpsychiater in haar privé-praktijk in Zutendaal én
binnen het CGGlitp, vestiging Beringen (West-Limburg). Vanuit deze 2 werkplekken verbonden
aan het Mobiele Vluchtelingenteam Limburg, dat in 2016 opgestart is.



15u00-15u20: Cultuursensitieve zorg: zoektocht naar binding vanuit
het verschil: hoe doet OTA dit?
Itsen Gonzalez

Personalia
Itsen Gonzalez is stafmedewerker vorming en procesbegeleider in diversiteit bij OTA.
OTA (ondersteuningsteam allochtonen) ondersteunt hulpverleners wanneer ze werken met
jongeren met een migratieachtergrond om zo bij te dragen aan hulpverlening op maat.



15u20-15u40: Positieve identiteit voor Marokkaanse jongeren
Jamal El Boujddaini

Personalia
Jamal El Boujddaini is teamcoach, medewerker vzw De Touter en
Vormingswerker, divers-sensitieve zorg.

15u40 – 16u00:

Dr. Annik Lampo en Dr. Winny Ang: afsluitend woord

Accreditering ethiek en economie is aangevraagd.
Graag uw aanwezigheid bevestigen via www.vvk.be – studiedagen (beveiligd
gedeelte website)
Uw inschrijving is pas definitief na het storten van 75.00 € (kinderpsychiaters)
10.00 € (assistenten) op rek. nr. van de VVK: BE52 0012 5558 8309 met
vermelding van naam + Lentevergadering 2019.

