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Stellingen

1. Vluchtelingen die over het algemeen tevreden zijn over hun begeleiding, hebben ook 
meer vertrouwen in hun begeleiding en ervaren deze als rechtvaardig (dit proefschrift). 

2. Vluchtelingen en asielzoekers hechten veel waarde aan een persoonlijke manier van 
begeleiding die respect toont voor hun culturele achtergrond (dit proefschrift). 

3. Begeleiding van vluchtelingen door gewone burgers is effectiever en waarschijnlijk 
goedkoper dan het inhuren van professionals (dit proefschrift).

4. Het ontbreken van voldoende sociale steun, acculturatiestress, de onzekerheid over 
de uitkomst van de asielaanvraag en het leven in asielzoekerscentra leiden tot meer 
psychopathologische klachten bij vluchtelingen dan bij de normale populatie (dit 
proefschrift). 

5. De effectiviteit van een copingstrategie hangt van de situatie af waarin deze wordt 
toegepast (Lazarus & Folkman, 1984). Voor asielzoekers is soms ‘rustig afwachten’ een 
effectievere coping dan actief- en oplossingsgericht handelen.

6. Voor een begeleidingsrelatie – en zeker met getraumatiseerde vluchtelingen – gelden 
dezelfde hechtingsregels als voor ouders met betrekking tot hun kinderen: veiligheid, 
reflexiviteit en responsiviteit dienen hierin voorop te staan (Mikulincer & Shaver, 2009).

7. We zien in een azc een identieke situatie als Seligman (1979) heeft beschreven als ‘aan-
geleerde hulpeloosheid’: de asielzoeker kan zich nauwelijks ‘gezond verweren’ tegen-
over tegenslagen en onduidelijkheid over zijn lot. 

8. Wanneer men in een begeleidingsgesprek het kader van het gesprek en de verwach-
ting over de ander duidelijk en regelmatig uitspreekt, zal de kwaliteit van de bege-
leiding verbeteren en zal het onderlinge vertrouwen en het geloof in ‘persoonlijke 
inspraak’ sneller groeien. 

9. Een dag lang samen met vrijwilligers stroopwafels maken en verkopen op de markt 
is beter voor de gezondheid en bevordert de integratie meer dan een dag in een azc. 

10. De natuurlijke wijze van vrouwen om om te gaan met stress (met elkaar luchtig com-
municeren, en dingen samen doen) past beter bij het leven in een azc dan die van 
mannen. 
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