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De diensten GGZ Clinique de l’exil
Opgericht in 1999 door de Provincie Namen om
 in te spelen op de demografische evolutie van onze samenleving, die steeds 

multicultureler wordt
 te proberen de cultuur- en taaldrempels voor toegang tot GGZ te verlagen
 ondersteuning te bieden aan de toestroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden en die 

lijden aan psychotrauma’s: Rwanda , Kosovo, Tsjetsjenië, Irak, Syrie, Afghanistan , ,,,

Interventieterrein
 Therapeutische consultaties (90%) voor families, adolescenten

en volwassenen in moeilijkheden. Dit kan individueel, in 
familieverband, koppels, … met tolken van Setis Wallonië, ook
conversatie hypnose 

 Steun aan het netwerk
 overleg
 sensibilisering 
 lokale intervisie (Mosaïques) 
 publicaties,…  

 Groepsactiviteiten

De Psychiatern, een expert? 
Een reeks zorgen
Therapie en expertise
Principes van hulp aan slachtoffers en

psychotraumatologie
Werken in netwerkverband
 Illustreren

Paul JACQUES, Nouné KARA KHANIAN, Elsa XHEMA, 2016 "La guerre, ... des années après"
Une pratique à plusieurs voie » , in Soigner l’Autre en contexte interculturel, sous la
direction de Luc Snoeck et Altay manço, l’Harmattan
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Wat verwachten het CGVSA of de 
RVB van een rapport  

 Beschrijving van de relatie tussen huidige lijden en vermeend geweld
 Het vastgesteld lijden is een vermoedelijk gevolg van de feiten vermeld in de 

asielaanvraag
 Het vastgesteld lijden beïnvloedt de bekwaamheid om het verhoor te doen
 De traumatische ervaring in het land van herkomst heeft altijd psychologische 

gevolgen in het heden
 De psychologische toestand kan tegenstrijdigheden, onjuistheden of 

weglatingen in het verhaal verklaren
 Het lijden is een indicatie dat de persoon werd vervolgd als dit lijden accuraat 

en in detail beschreven wordt
 De frequentie en intensiteit van psychologische behandeling is een begin van 

bewijs van de vermeende feiten
 Als het CGVS bij het beoordelen van de geloofwaardigheid geen rekening hield 

met de geattesteerde kwetsbaarheid, kan de rechter het besluit tot weigering 
van bescherming annuleren

Tekenen van traumatisch lijden

Acute stress
Post-traumatische stress
Comorbide stoornis
Complexe psychotraumatische problemen
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Post traumatische stress 
 Symptomen van intrusie
 Symptomen van vermijding
 Neurovegetatieve symptomen
 Duur
 Achteruitgang van het sociaal, professioneel

functioneren, 

Symptomen PTSS
 Terugkerende en indringende herinneringen aan de gebeurtenis, 

met inbegrip van beelden, gedachten of waarnemingen die een 
gevoel van ontreddering veroorzaken

 Terugkerende dromen over de gebeurtenis die een gevoel van 
ontreddering met zich meebrengen

 Plotse indrukken of handelingen alsof de traumatische
gebeurtenis zich herhaalt (illusies, flash-backs, hallucinaties)

 Intense psychische ontreddering bij blootstelling aan interne of 
externe stimuli die herinneren aan of lijken op een van de 
aspecten van het traumatisch gebeuren

 Fysiologische reactiviteit bij blootstelling aan interne of externe 
stimuli die een aspect van de traumatische gebeurtenis oproepen
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Symptomen van vermijding
 Vermijden van gedachten, gevoelens of gesprekken verbonden

met het trauma
 Vermijden van activiteiten, plaatsen of mensen die 

herinneringen aan het trauma oproepen
 Onvermogen om zich een belangrijk aspect van het trauma te 

herinneren
 Duidelijk minder interesse in of verminderde deelname aan

belangrijke activiteiten
 Gevoelens van vervreemding tegenover anderen of vervreemden

van anderen
 Afremmen van genegenheid (bijv.: onvermogen om lief te 

hebben)
 Gevoel dat toekomst “geblokkeerd” is

Neurovegetatieve symptomen

Inslaapmoeilijkheden of onderbroken slaap
Prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen
Concentratieproblemen
Hyperwaakzaamheid
Overdreven schrikreacties
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COMORBIDE STOORNIS
 Depressies [...], soms met suïcidale crisis
 Veralgemeende angststoornis, paniekstoornis, specifieke

fobie, sociale fobie, agorafobie
 Somatoforme stoornissen
 Verslavend risicogedrag - drugsverslaving en/of 

alcoholisme = een poging tot zelfmedicatie tegen
symptomen van PTSS of autonome hyperarousal PTSS.

 Post-traumatische dissociatiestoornis = 
verdedigingsmodus meestal gebruikt tegen
psychotraumatische symptomen om  angstige herbeleving
te vermijden

COMPLEXE PSYCHOTRAUMATISCHE 
PROBLEMEN

 dissociatieve stoornissen
 onvermogen anderen te vertrouwen
 agressiviteit
 herhaling van de traumatiserende  elementen in huidige relaties
 overgaan tot hetero-aggressieve en seksuele daden
 zelfverminking 
 zelfmoordgedachten
 nemen van buitensporige risico’s 
 afwezigheid van gevoel van eigenwaarde
 zwaar schuldgevoel 
 schaamte
 neiging om de agressor te idealiseren
 Revictimisatie
 Somatoforme stoornis
 Eetstoornissen
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Comorbide en complexe psychotraumatische
stoornissen blijven vaak onopgemerkt omdat de persoon 
klaagt over pijn maar de link niet legt met een 
traumatische gebeurtenis door het mechanisme van 
ontkenning, dissociatie, tegenstelling, karakteristiek 
voor een traumatische herinnering 
De emotionele hersenen en het limbisch systeem 
worden losgekoppeld van de prefrontale cortex, die in 
normale omstandigheden de herinnering behandelt en 
verwerkt

Tekenen van dissociatie en emotionele
verdoving

 zelfverminking,
 risicogedrag
 Hetero-aggressief gedrag
 gebruik van psychotoxische middelen
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Tekenen van ontregelde
emotiebeheersing

Herhaling van scenario’s van mishandeling, 
verlating, incest via

 prostitutie 
 huiselijk geweld 
 afwijzing of verleiden van professionals
 agressie door identificatie met de agressor 
 zich laten mishandelen door te mishandelen
 de affectieve relatie  testen om te zien of men 

opnieuw verlaten wordt 

Tools voor het schrijven van een
rapport

 Klinische observaties maken
 Het asielverhaal laten opstellen door een andere

gespecialiseerde dienst, CINL, APD, BCHV 
 Een deel van het rapport laten opstellen door een

collega psychiater
 Medische expertise vragen aan vzw Constats of  

gezinsplanning
 Samenwerken met een advocaat ivm samenhang

tussen verhaal en vaststellingen van de psychiater



20-12-16

9

Verzamelen van informatie
 Op welke manier onthult de persoon een

geweldsituatie
 Op welk moment openbaart de persoon dit
 Medisch onderzoek: anamnese, familiegeschiedenis
 Waarneming en klinisch onderzoek: zijn er 

noemenswaardige problemen? Zie lijst in punt 4 
 Eventueel de graad van trauma 
 Analyse van de inhoud van het verhaal
 Bevestiging van de inhoud

Tools, tips
 Gids voor psychologen ivm Verdrag van Istanbul
 Ingrijpen bij het begin van de asielprocedure

(IRCT)
 Ontvang het verhaal op een respectvolle en niet 

suggestieve manier
 Medisch onderzoek
 Stemmen de psychologisch waarnemingen

overeen met de vermeende misbruiken? 
 Afwezigheid van symptomen
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Welke symptomen wijzen op een
traumatische gebeurtenis

 Analyse van het verhaal
 Volgens Statement Validity Analysis (SVA): analyse van 

de  waarde van de verklaring
 Tabel van Steller & Koehnken, 1989 et Raskin & Yuille, 

1989 (vertaald door Hubert Van Gijseghem, 
Universiteit van Montréal, 1993)

 Beschreven door Yves-Hiram Haesevoets

CRITERIA BIJ DE ANALYSE VAN DE INHOUD 
VAN EEN VERKLARING

 Algemene karakteristieken
 Samenhang van het verhaal
 Spontane verwoording
 Voldoende gedetailleerd

 Specifieke karakteristieken
 Verankeren van de context
 Beschrijving van de interacties
 Herhaling van de gesprekken
 Verwijzing naar onverwachte verwikkelingen

 Specificiteit van de inhoud
 Ongebruikelijke details
 Perifere details
 Verwijzing naar persoonlijke psychologische toestand
 Verwijzing naar agressor 

 Inhoud met betrekking tot de motivering van de verklaring
 Spontane verbeteringen
 Toegeven van vergetelheden
 Twijfels over eigen verklaring

 Specifieke elementen over het verloop van de feiten
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Wat moet in het rapport?
 De duur van de opvolging, het aantal consultaties
 Wie heeft de patiënt/-e doorverwezen? 
 Waarneembare klinische feiten, niet het gehele asielverhaal
 Een diagnose, indien mogelijk met verwijzing naar DSM of 

ICD10 
 Beschrijving van de klinische tekenen van het trauma 
 Eventueel zich baseren op de graad 
 Wie vraagt een attest en aan wie is het gericht?  
 Welke opvolging ? Aard, duur, prognose, …
 Vermeld (als dit af te leiden is uit uw klinische observaties) dat 

de gezondheidstoestand van uw patiënt/-e gevolgen heeft op de 
bekwaamheid om zich duidelijk uit te drukken tijdens een 
verhoor, om verhoord te worden voor het CGVS of de RvV of om 
een samenhangend verhaal te brengen. 

Wat moet in het rapport (vervolg) 
 Toon dat er een verband bestaat tussen de symptomen en de gebeurtenissen 

die tot de asielaanvraag leidden. Neem eventueel contact op met de advocaat 
om de reden van de asielaanvraag te achterhalen en verifieer of er een 
eventueel verband bestaat.

 Gebruik de voorwaardelijke wijze! De slechte behandelingen, gevangenschap, 
de feiten waarvan deze persoon beweert het slachtoffer te zijn geweest.

 Vermeld of de verzoeker /-ster tot een kwetsbare  groep behoort, die speciale 
aandacht vereist bij een interview  voor het CGVS.

 Bijvb: omdat ze slachtoffer of getuige was van mishandelingen, genocides, gevechten, 
vervolging op basis van geslacht,….

 Personen met volgende karakteristieken: geestesziete, fysieke of mentale handicap, 
analfabetisme, minderjarigheid, … 

 Een gedetailleerd medisch rapport opstellen
 Vermeld uitdrukkelijk dat u dit medisch rapport aan de patiënt hebt 

overgemaakt. Op deze manier respecteert u het beroepsgeheim  en het recht 
van de patiënt om toegang te hebben tot de gegevens van haar medisch dossier.
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Niet doen
 Valse attesten, opgesteld door professionals die niet gespecialiseerd zijn in 

asiel, trauma of culturele psychiatrie
 Overvloed aan PTSS-diagnoses
 Neem de rol van de advocaat of maatschappelijk werker/-ster niet over.
 Vermeld niet dat de verzoeker/-ster als vluchteling dient erkend te worden op 

basis van de elementen
 Stel geen rapport samen op basis van één enkele consultatie
 Soms wordt het rapport opgesteld terwijl de persoon al jaren op het 

grondgebied verblijft, zonder psychologische behandeling
 Soms vraagt de advocaat inzage in het rapport na een verhoor om aan te voeren 

dat de asielzoeker/-ster lijdt aan geheugenstoornissen, enz. Vermeld niet in uw 
rapport dat de persoon niet in staat was gehoord te worden op de dag van het 
verhoor. 

 Bepaalde personen ontwikkelen een pathologie na aankomst op het 
grondgebied

 Anderen hadden een ziekte, die niet samenhangt met ondergane 
geweldpleging, alvorens naar hier te komen
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