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Beste Thirza,
Je brief van 11 november 2021 heb ik met veel interesse gelezen. Er is sinds je
stage en het incident veel gebeurd. Ik ben blij dat de bloemen jou destijds goed
hebben gedaan.
Ik schreef drie jaar geleden "hopelijk weerhoudt het je er niet van het belangrijke
werk in de zorg voort te zetten". Uit je indrukkende brief blijkt dat deze nare
gebeurtenis een enorme impact op je leven heeft gehad. Maar dat deze
gebeurtenis je ook sterker heeft gemaakt en je ook geholpen heeft een andere
draai aan je werk te geven. In je brief lees ik dat je nog gemotiveerder bent om
aan de slag te gaan met de (geestelijke) gezondheidszorg voor
ongedocumenteerden en de toegang tot zorg voor deze mensen en de rol die jij
daar als sociaal werker in zou willen vervullen.
Na het lezen van de brief kwam ik tot de conclusie dat jouw verhaal verteld zou
moeten worden. In complexe aangelegenheden zie je nog weleens de neiging om
te zeggen: "Hier ga ik niet over, hier moet de ander maar verantwoordelijkheid
over nemen." Terwijl de essentie juist is dat je zaken samen oppakt. Even bij
elkaar zitten en verbinding zoeken en kijken wat er wel mogelijk is.
Met het lezen van jouw brief heb ik dit advies ter harte genomen. Ik heb contact
gelegd met de Stichting Pharos. Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij
aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doet Pharos door
nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het
gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners,
beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie
het uiteindelijk gaat. Binnen de Stichting Pharos bestaat ook een programmalijn
rondom migranten en gezondheid. Ik heb met drs. Catelijne Mittendorff
(c.mittendorf@pharos.n1) gesproken over jouw brief en de vraag wat Pharos
hierin zou kunnen betekenen. Je mag, als je wilt, met Catelijne contact opnemen
en bespreken wat zij kunnen betekenen in het verder brengen van jouw
boodschap. Want jouw ervaringsverhaal moet verteld worden.
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Naast Pharos bestaan er ook nog andere initiatieven. Ik noem de Zorg voor
ongedocumenteerden - Dokters van de Wereld', maar ook het Landelijk
informatie- en adviespunt over de zorg aan ongedocumenteerden = LAMPION2.
Daarnaast heeft het CAK3 ook oog voor mensen die anders buiten het Nederlandse
zorgstelsel zouden vallen (de regeling onverzekerbare vreemdelingen). Misschien
kun je jouw ervaring ook met deze mensen delen.
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Ik hoop dat de bovenstaande informatie je verder heeft geholpen en wil je bij deze
nog bedanken voor je mooie brief.
Met hartelijke groet,
Paul Blokhuis
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Dokters van de Wereld - Strijd voor het recht op zorg
Landelijk informatie- en adviespunt over de zorg aan ongedocumenteerden = LAMPION
3 CAK - Regeling onverzekerden (hetcak.nl)

1

2

Pagina 2 van 2

