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In het eigen land 

Structureel repressief geweld 

Gevangenschap 

Marteling 

Oorlogsgeweld: verlies van geliefden en bekenden  

 door dood, vermissing, gevangenschap;  

 daderschap 

Verlies van eigendommen 

Gedwongen migratie 

 

De vlucht 

Mensensmokkelaars 

Ontberingen tijdens de reis 

 

Achtergronden 



Opvang in Nederland 

 

Opvang in AZC’s, noodopvang  
Asiel onvraag onzeker 
Ontheemding op diverse gebieden 
Onbekend met taal en cultuur 
Verlies van cultuur, taal 
Verlies van oude rol, beroepsidentiteit, inkomen, status 
e.d. 
Acculturatie, van wij naar ik cultuur 
Verlies van gezondheid: fysiek en psychisch 
Verlies van vertrouwen in zichzelf, anderen en omgeving 
Verlies van betekenisgeving van de wereld; het 
wereldbeeld 
Vreemdelingenhaat; xenofobie 



Vluchtelingenverdrag Geneve 1951 

 

In artikel 1 van het Verdrag staat wanneer iemand een 

vluchteling is en dus recht heeft op bescherming 

Een vluchteling is iemand die uit gegronde vrees 

voor vervolging wegens 

zijn ras, godsdienst, nationaliteit,  het behoren tot een 

bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich 

bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en 

die de bescherming van dat land niet kan of, uit vrees voor 

vervolging, niet wil vragen.  
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Inleiding: 

 

De diagnostiek en de behandeling van vluchtelingen met complexe 

problematiek is misschien voor de behandelaren net zo ingewikkeld als 

voor de patiënt. 

 

Continu Psycho-educatie aanbieden is belangrijk: over traumatisering en 

complicaties. 

Doelen formuleren bij elke fase in de behandeling is essentieel om de 

motivatie, inzet en samenwerking te versterken. 

Pijnlijke en diepe gevoelens bespreekbaar maken helpt bij het formuleren 

van de doelen van de behandeling en benoem ook het beoogde effect van 

de behandeling. 
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Vluchtelingen met PTSS klachten in de GGZ 

Taboe op klachten 
Klachtenpresentatie: veel lichamelijke klachten. 
Niet gewend een hulpvraag te formuleren 
Verwachting  t.o.v de hulpverlener: de 4I interesse, 
intelligentie, invoelend , inspanning 
Veel psychische klachten; angst, nervositeit, moeite 
met inslapen, nachtmerries, herbelevingen, 
concentratie en geheugenproblemen, prikkelbaarheid 
en geïrriteerdheid, woede en wraakgevoelens, 
wantrouwen en achterdocht, overmatige schuld- en 
schaamtegevoelens, somberheid.            



Obstakels voor de hulpverleners 

Vertrouwen  

Taal barrière  

No shows /Vermijding 

Schaamte en angst  

PTSS in context van leven, werk en relatie 

Doelen en verwachtingen van de therapie  

De psychisch sociale toestand van de patiënt 

Gebruik van middelen, medicatie-ontrouw  

Bijgeloof en alternatieve behandelingen  

Slachtofferrol 

Coping en Coping strategieën 

Goede diagnostiek 
 





Sociale en maatschappelijke kwetsbaarheid 

Leven in een AZC 
Marginale positie in de samenleving 
Wet inburgering Nederland 
Sociaal isolement 
Grote afstand van de arbeidsmarkt 
Geen erkenning van bestaande diploma's 
Statusval 
Onbekendheid met het hulpverleningssysteem 
Angst over achtergebleven familieleden 
Denken vanuit Wij cultuur, familie 
Een constante vraag om financiële ondersteuning 
vanuit het land van herkomst, het wordt als recht 
gezien vanuit de vragers. 
 



Vermaatschappelijking, herstel, empowerment en 

ervaringsdeskundigheid in de GGZ 

Vijf kenmerken van vermaatschappelijking zijn: 

 

Zorg en ondersteuning vanuit de naaste omgeving 

Ruimte voor eigen initiatieven en eigen ervaringen van 

mensen met psychische handicaps 

Draagvlak en beeldvorming in de samenleving 

Ondersteuning  bij sociale en maatschappelijke 

participatie 

Sturing en organisatie vanuit het maatschappelijk 

ondersteuningsaanbod 
 



Wat vluchtelingen nodig hebben  voor herstel en 

vermaatschappelijking 

Toegang tot een behandeling volgens de 

multidisciplinaire  richtlijn voor PTSS 

Lotgenoten contact  

Rolmodellen om versterking in de positie van 

vluchteling met PTSS  als groep te krijgen. 

Een steunend netwerk in de naaste omgeving 

Veilige woonruimte en financiën 

Sneller duidelijkheid over de verblijfsstatus 

Werk en dagbesteding rekening houdend met 

persoonlijke positie en taalbarrière.   
 



Wat betekent dit voor de hulpverlener 

Meer dan traumabehandeling alleen 

Kennis en competenties gericht op: 

Mogelijkheden voor de cliënt creëren waarbij regie over het eigen 

leven, versterking van de eigenwaarde en zelfrespect en 

versterking van de positie van vluchteling met PTSS als groep. 

 

Een positieve en geduldige houding, waarin een beroep wordt 

gedaan op de veerkracht van betrokkene. 

De presentiebenadering (Baart, 2004) sluit daarbij goed aan; er 

zijn voor de ander, niet eisende aanwezigheid. 

Op de hoogte zijn van  situatie in het land van herkomst 

 



Inhoud van de sociaal psychiatrische behandeling 

Het cultureel interview 

Het genogram 

Psychoeducatie 

Stabilisatie technieken voor PTSS gerelateerde 

klachten. 

Lotgenotengroep/ inzetten ervaringsdeskundigheid 

Steunsysteem betrekken 

Opbouwen van een “”triade” van hulpverleners om de 

cliënt.(informele en professionele hulpverleners). 

NET, narratieve exposure therapie (R. Jongendijk) 

BEPP (B. Gerssons), levensverhaalboek (A. Hasan) 

Trajectbegeleiding/ MSS  
 





https://youtu.be/D9Ihs241zeg 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FD9Ihs241zeg&data=02%7C01%7C%7Cb20965202fda45e5a2c108d74fa44a96%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637065439346475780&sdata=UYzPjqB6yseWPYmKbDmlzeNo7YDR97OoyzVV4pMOiys%3D&reserved=0


www.arq.org 
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