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Huisarts in een asielzoekerscentrum
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Midden in de stad
Beïnvloedt de huidige toestroom van vluchtelingen 
de sfeer in de AZC’s? Knapen: “Bij de mensen die 
al weten dat ze weinig kans maken op een vluch-
telingenstatus, heeft het zeker invloed. Gezien de 
nieuwe toestroom zijn ze bang voor uitzetting. Maar 
dit speelt nauwelijks in het AZC Breda, dat gericht 
is op inburgering en niet op uitzetting. Hier hebben 
de meeste mensen al een vluchtelingenstatus of 
uitzicht erop. Mensen hebben het relatief naar hun 
zin in deze voormalige koepelgevangenis, en het 
helpt dat het midden in de stad ligt. Er zijn hier 400 
mensen. Ze komen bijvoorbeeld uit Syrië, Eritrea, 
Irak, Somalië, Afghanistan en Iran.” 

Verwachting preventie aanpassen
“Als huisarts in een AZC heb je affiniteit met psy-
chosociale problematiek nodig”, vervolgt Knapen. 
“Zeker de helft van de gezondheidsklachten hangt 
samen met PTSS (post-traumatische stressstoor-
nis) zoals depressie en angst. Ook zijn mensen vaak 
misbruikt en ben ik vaak de eerste aan wie ze dat 
vertellen.” 

Onlangs was in het nieuws dat de vertrouwensband 
met de huisarts voor Syrische asielzoekers moeilijk 
is, ook omdat ze meer gewend zijn direct naar een 
ziekenhuis te gaan, en dat het lastig is om preventie 
aan deze mensen mee te geven. Knapen reageert: 
“Ik merk daar weinig van. Mijn patiënten vertrou-
wen mij meestal meteen, ik ben vaak ook hun laatste 
strohalm. Preventie, zoals stoppen met roken of 
gezonder eten, is inderdaad wel lastig, maar je moet 
ook je verwachtingen aanpassen. Het vergt tijd om 
uit te leggen hoe de Nederlandse gezondheidszorg 
werkt. Dat hameren op preventie is ook maar 
relatief wanneer je een analfabete Afghaanse boer 
voor je hebt wiens hele bestaan is vernietigd door 
de Taliban die zijn vee afslachtte en zijn dochter 
ontvoerde.”

e moet een beetje eelt op je ziel kweken, 
want wat mensen hebben meegemaakt is 
vaak heel erg, maar te véél eelt is ook niet 

goed”, zegt vluchtelingenhuisarts dr. Hein Knapen 
in zijn kantoor in het Asielzoekerscentrum Breda. 
“Met mijn patiënten meehuilen heeft geen zin; 
dat verwachten ze ook niet van mij, maar ik vind 
het verschrikkelijk wat mensen elkaar aan doen. 
Bijvoorbeeld iemand die gemarteld is door al zijn 
teennagels uit te trekken; daar kan ik me nog steeds 
kwaad over maken. Zulke onmenselijkheden moet je 
nooit accepteren. Nee ik raak niet afgestompt.” 

Vliegende kiep
Knapen houdt van zijn vak: “Ik ben een reiziger. 
Toen dit werk op mijn pad kwam, keerde ik net terug 
van een wereldreis en had mijn huisartsenpraktijk  
in België verkocht. Ik hou van de verschillende 
culturen. De wereld komt bij mij op consult.”  
De Vlaamse huisarts werkt al zeventien jaar in 
asielzoekerscentra (AZC’s). Momenteel doet hij dat 
vier dagen per week op vier locaties: in Breda, Gilze 
en op twee plekken in Goes (AZC en noodopvang). 
Als enige huisarts is Knapen een soort vliegende 
kiep, met vaste spreekuren per centrum. Zelf maakt 
hij zich daar niet druk om: “Het is goed te doen, de 
locaties Gilze en Breda liggen heel dicht bij elkaar en 
ik ben ook altijd telefonisch bereikbaar. En in Breda 
springt een lokale huisarts bij in geval van nood.” 

Samen met vier andere huisartsen heeft Hein Knapen zitting in de Adviesraad Asielzoekers van de 
Landelijke Huisartsen Vereniging: LHV-AA. Deze raad vergadert jaarlijks vier tot vijf keer en adviseert 
de LHV over de zorg aan asielzoekers en vluchtelingen.

Gezien de huidige toestroom krijgen ook reguliere huisartsen meer te maken met vluchtelingen. Het 
Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) biedt speciale nascholing voor huisartsen. Wat adviseert 
Knapen de reguliere huisarts? “Heb geen koudwatervrees. Kijk naar de mens in plaats van naar het 
geval.” Meer informatie: www.gcasielzoekers.nl

‘kijk naar de mens’ 

“J

Liesbreuken
De landen van herkomst gaan gepaard met speci-
fieke gezondheidsproblemen. Knapen: “Denk aan 
tropenziekten, zoals malaria en worminfecties. Ook 
is het belangrijk om open te staan voor uitgesproken 
pathologieën bij kinderen. Het gaat dan om aandoe-
ningen die in westerse landen al vroeg worden op-
gepikt, zoals een klompvoet. Verder lopen gevluchte 
kinderen vaak lang door met een liesbreuk. Overi-
gens hebben mijn patiënten ook last van alledaagse 
kwaaltjes: verkoudheid, griepjes en allergieën. Alle 
huidproblemen zijn wel een uitdaging; de gekleurde 
huid is een andere dan de blanke huid.”

Communicatie
Over de communicatie met zijn patiënten is Knapen 
ronduit positief. “Het is makkelijk om eerlijk met 
deze mensen te zijn. Als ik bijvoorbeeld tegen een 
patiënt met hoofdpijn zeg dat dit komt omdat hij 
zoveel piekert of jaren zijn zorgen heeft opgepot, dan 
geeft hij mij meteen gelijk. Mijn patiënten geven dat 
allemaal toe, terwijl in een reguliere praktijk mensen 
sneller ontkennen dat ze stress hebben. Natuurlijk 
speelt mee dat deze mensen mijn autoriteit als 
huisarts makkelijker accepteren. Dat heeft ook een 
keerzijde, want als je ze vraagt wat ze zelf al hebben 
gedaan, antwoorden ze vaak: niks, want u bent toch 
de expert.”
Knapen over de taalbarrière: “We werken vaak tele-
fonisch met tolken, maar ik ervaar dat niet als gedoe. 
Het is soms zelfs prettig als de patiënt praat met een 

onbekende op afstand; ze worden dan bijvoorbeeld 
minder snel boos.” Zelf kan Knapen ook het nodige 
ondervangen, want hij spreekt Frans, Engels, Duits, 
Spaans en Portugees.

Schrijnend geval
“Soms vraagt een patiënt of ik kan helpen in zijn 
asielprocedure. Dat kan ik niet en wil ik ook niet. 
Heel soms is er een schrijnend geval, psycho-
sociaal of medisch, waar ik mij hard voor maak 
door brieven te schrijven aan de overheid. Zoals 
bij een 24-jarige jongen uit Sierra Leone met een 
ernstige vorm van hepatitis B waar hij levenslange 
medicijnen voor nodig had, die niet in zijn land 
voorhanden zijn. Deze jongen heeft inmiddels een 
vluchtelingenstatus.”
Knapen blijft dit werk nog lang doen: “Ik hou van de 
eerlijke pathologie; dat ik duidelijk mag zijn tegen 
mijn patiënten en de zaken kan benoemen. Ook 
is het bijzonder om mee te helpen aan een tweede 
kans en te zien dat mensen die zoveel hebben mee-
gemaakt hun draai in het leven weer vinden.” •

“Bij vluchtelingen kan je 
gezondheidszaken vaak eerlijk 
benoemen”, zegt huisarts Hein 
Knapen, die al zeventien jaar in 
asielzoekerscentra werkt.  
Vertrouwen winnen is voor hem 
geen probleem. “Dikwijls ben  
je hun laatste strohalm en de  
eerste aan wie ze hun verhaal 
kwijt kunnen.”

‘Onmenselijkheden moet  
je nooit accepteren’
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