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'De zorg voor de Marokkaanse psychische patient in Mechelen, 

de huidige stand van zaken.' 

 



Geschiedenis vd migratie in België 

• Begin 20ste eeuw 3%  vreemdelingen in B waarvan 90% uit de 
buurlanden 

• Tussen de 2 WO stijging tot 4% (italië en oost-europa) 

• Vanaf 1936 arbeidsvergunning verplicht 

• Sinds de jaren 60 vooral Spanjaarden en Grieken, later Turken en 
Marokkanen 

• Grootste niet-europese groep migranten: marokkanen en turken) 

 

 





Mechelen 

• Een stad met 128 nationaliteiten 

• Eerste Marokkanen in Mechelen: 1961-62 

• Momenteel is tussen 14 a 16% van de Mechelse populatie van 
Marokkaanse origine (+-12.000) (“tweede Vlaamse 
Marokkanenstad”) 

• Reeds derde en vierde generatie aanwezig 

• Na 50 jaar is de eerste generatie nu rond de 70 jaar 

 



Mechelen 

• Grootste groep niet europese allochtonen: Marokkanen (3 
generaties) +- 12.000 
• (70% amazigh, 30%arabisch sprekend) 

• Gevolgd door een grote groep Assyriers (300 gezinnen) 

• Armeniers, Kongolezen, Soedanezen,  

 ex – Sovetjetunie…. 

 

Vandaag specifiek islamitische allochtonen 

 





 



Praktijk Hanswijk 

• 1 van de grotere mechelse praktijken 

• Meer dan 65% marokkaanse origine 

• De rest: vlamingen , afrikanen, middenoosten 

• Vanaf september psychotherapeute Malika Zariouh 

• Ook vroedvrouw, en 3 vaste en 1 tijdelijke huisartsen 

 



Drempels in de psychische hulpverlening 

 



Doorverwijzing ggz (vooral bij jongeren) 

• Gebrek aan kennis over hulpverleningsmogelijkheden 

• Wantrouwen en schaamte over psychische problemen en 
gedragsstoornissen (bij ouders bv) 

• Wantrouwen tegenover het systeem van geestelijke 
gezondheidszorg 

 

Deze remmen het hulpzoekgedrag van de jongeren en ouders 
nemen zelf geen initiatief  

 

 



• Spanningen ontstaan tussen ouders en hulpverleners  omwille van 
verschillende verwachtingen en percepties over de problematiek 
en de hulpverlening. 

• (angst voor uithuisplaatsing verhindert signaleren van problemen) 

• Gebruik maken van psychiaters in Marokko 

• Gebruik maken van alternatieve circuits om betovering te 
verbreken 

 

 



 



 Marokko: 
Patiënt zelf: de patiënt is zelf verantwoordelijk voor het ontstaan 
van ziekte (agv slechte voedings-, rook of drinkgewoonte) 
 
Natuurlijke wereld: aspecten van de natuurlijke omgeving (extreme 
warmte/koude, wind, regen) 
 
Sociale wereld (menselijke oorzaken): kwaadwilligheid tussen 
personen (toverij (voodoo), het boze oog) 
 
Bovennatuurlijke wereld: directe handelingen van bovennatuurlijke 
wezens (goden of geesten, “djinns”)l 



 

- Zwarte magie (toverij): uitspreken van formules of het 
uitvoeren van rituelen  
- Het boze oog: individu heeft de kracht om een ander schade 
te berokkenen (kijken), vaak geassocieerd met jaloezie)  
- Boze geesten (‘djinns’): onzichtbare wezens die zich in de 
vorm van een mens of dier kunnen openbaren (helpen – 
kwaad verspreiden) 



 



Bij hulpverleners 

• Wachtlijsten 

• Clienten die hun motivatie goed kunnen verwoorden krijgen 
voorrang (ook bij drusverslaving) 

 



Drempel doorverwijzing psychiaters en 
psychologen/psychotherapeuten 

 

• Taal (patient wordt teruggestuurd: te weinig taalkennis) 

• Er wordt niet altijd beroep gedaan op ICB 

• Psychiaters met dezelfde culturele achtergrond zeer moeilijk te 
vinden. 

• Psychologen/psychotherapeuten met dezelfde cult achtergrond : 
recent  

 



Vroegere werkwijze: 

• Zelf behelpen ondanks onvoldoende opleiding 

• Als mensen alternatieve geneeswijzen volgden werd dit ook ter 
sprake gebracht 

• Mensen doorverwijzen naar psychotherapeuten buiten de regio 



Problematiek 

• Is meer bespreekbaar door de situatie op het terrein en ook door 
info uit het land van herkomst (schotelantennes) 

• Taboes en vooroordelen smelten stilletjesaan weg 



Samenwerking 

• Zorgverleners van allochtone afkomst 

• Noodzaak om psychologische hulpverlening te voorzien binnen de 
huisartspraktijk 

• ICB 

• Netwerk van sociaal assistenten, verenigingen, religieuzen enz 

 


