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Het verhaal achter ons logo 

Dit logo stelt vluchtelingen voor als een (trek)vogel die weer probeert te vliegen. Daarom staan de vleugels 
gedeeltelijk open naar boven (de eerste fase is ingezet), klaar om helemaal uit te slaan. Eén vleugel is gewond 
(rood – wijst op een trauma als gevolg van "de vlam van de oorlog die blijft branden en 
daardoor inwendige pijn veroorzaakt"). De rode vleugel zit gedeeltelijk verborgen achter 
het lichaam (een trauma is niet altijd zichtbaar maar het bestaat wel degelijk en moet naar 
behoren behandeld worden). De blauwe kleur is die van de lucht (vliegend naar een betere 
toekomst, de blik hoopvol naar boven gericht) – de lucht die zonder grenzen rechtstreeks 
verbindt met het thuisland van de vluchtelingen, hun keuzevrijheid, "kop op" voor een 
nieuw leven/nieuwe start in het gastland. 

Anders bekeken roept het logo ook het beeld op van een bloem die, om te bloeien, moet kunnen wortelen 
in de grond waar ze zich toevallig bevindt en die in dat ecosysteem moet worden opgenomen. 

(Christopher Rigas, ontwerper van het PTI-logo) 

 

Deze richtlijnen zijn opgesteld in het kader van het project "Posttraumatische Integratie – Laagdrempelige 
Psychosociale Steun en Interventie voor Vluchtelingen", mede gefinancierd door de Europese Unie, 
Erasmus+, 2017-1-BE02-KA202-034725. 
 
De geformuleerde standpunten zijn uitsluitend die van het projectconsortium in het kader van het project 
en weerspiegelen geenszins de standpunten van de EU, van regeringen of andere partijen. 
De inhoud van dit rapport is voor het laatst bijgewerkt op 21/10/2019. 

 

Deze richtlijnen zijn opgesteld met bijdragen van: 

Wolfgang Eisenreich, Wissenschaftsinitiative Niederösterreich, WIN (Oostenrijk) 
Stephan Parmentier en Laura Hein, KU LEUVEN (België) 
Tanja Frančišković, Marina Letica Crepulja, Aleksandra Stevanovic, Departement psychiatrie en 
psychologische geneeskunde, Geneeskundefaculteit, Universiteit van Rijeka, MEDRI (Kroatië) 
Bianca Schmolze, Bochum Medische Hulp voor Vluchtelingen Bochum, MFH (Duitsland) 
Pantelis Balaouras en Costas Tsibanis, Grieks Universitair Netwerk, GUNET (Griekenland) 
Jana Butekova en Alenka Valjašková, QUALification and Education, QUALED (Slowakije) 
Sonja Bercko Eisenreich, INTEGRA INSTITUT Instituut voor de ontwikkeling van menselijk potentieel 
(Slovenië) 
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INLEIDING TOT HET PROJECT  

Hoewel de massale migratiebeweging waardoor in 2015 meer dan een miljoen vluchtelingen 

naar Europese landen kwamen de jongste jaren afgenomen is, valt te verwachten dat de komende 

jaren veel vluchtelingen in Europa zullen blijven aankomen.1 Deze enorme uitdaging vergt niet 

alleen bijkomende budgetten voor registratie, onderdak, voeding, medische zorgen en onderwijs, 

maar ook de inzet van zeer veel mensen. 

Een aantal van deze mensen heeft weliswaar een professionele achtergrond als psycholoog of 

maatschappelijk werker, maar de overgrote meerderheid van de mensen die met vluchtelingen 

werken, vooral dan binnen ngo's en in het vrijwilligerswerk, hebben alleen een administratieve of 

andere professionele achtergrond en verder alleen hun goede wil om te helpen. Maar er is nood 

aan meer opgeleide vrijwilligers, opvoeders en eerstelijnshulpverleners die dagelijks in direct 

contact staan met grote aantallen vluchtelingen. 

Dit aspect is vooral van belang wanneer men ervan uitgaat dat ongeveer 50 procent van de 

vluchtelingen die in Europa aankomen psychologische nood en mentale problemen ervaart als 

gevolg van trauma (BPtK, 2017). Bijna de helft van deze vluchtelingen kunnen lijden aan PTSS – 

posttraumatische stressstoornis (BPtK, 2017). Deze posttraumatische gevolgen worden echter vaak 

over het hoofd gezien, gewoonweg omdat de meeste eerstelijnswerkers (personen in direct contact 

met aankomende vluchtelingen) zich er niet van bewust zijn. Zoals blijkt uit de eerste bevindingen 

van de projectenquête in 2018, waarbij 158 eerstelijnswerknemers uit de zeven verschillende 

projectlanden betrokken waren: 

 
1 De term 'vluchtelingen' wordt binnen dit project in de algemene zin van het woord gebruikt om te verwijzen naar alle mensen die 

hun land van herkomst of verblijf ontvluchten om hun toevlucht te zoeken in een ander land. Een groot deel van hen, maar niet 
allemaal, zal asiel aanvragen in een ander land en een deel daarvan zal uiteindelijk de wettelijke status van vluchteling krijgen. Zie 
verder. 



 
 
 
 

 

 

6 

 

 

 

Figuur 1. Enquêteresultaten van het project Posttraumatische Integratie – Laagdrempelige Psychosociale Steun en 
Interventie voor Vluchtelingen, 2018. 
 

De doelstellingen van het project 'posttraumatische integratie' zijn dan ook tweeledig: 

- In de eerste plaats professionelen die met vluchtelingen werken bewuster maken rond het 

voorkomen van posttraumatische problemen en rond laagdrempelige psychosociale ondersteuning. 

Het gaat hierbij in het bijzonder om: (a) al wie als eerstelijnswerker met vluchtelingen in contact 

komt (zoals artsen en verplegers, maatschappelijk werkers en juridische hulpverleners), en (b) 

opvoeders (zoals leerkrachten, opleiders, mentoren en jeugdwerkers), die werken met kinderen, 

adolescenten en (meestal jonge) volwassenen in vluchtelingengemeenschappen. We willen beide 

groepen stimuleren om op hun werkplek voldoende uitgerust te zijn om de symptomen van 

posttraumatische stressstoornis op te sporen en er juist op te reageren. 

- In de tweede plaats wil dit project uiteindelijk, door adequate antwoorden te bieden op de 

posttraumatische problemen van vluchtelingen, tot snellere en effectievere integratie van deze 

mensen komen in hun gastland in Europa of waar hun eindbestemming ook moge zijn. 

Hoewel de doelgroepen van ons project eerstelijnswerkers en opvoeders zijn die met vluchtelingen 

werken, moet het dus duidelijk zijn dat de uiteindelijke begunstigden de vluchtelingen zelf zijn. 

Daarom is er nood aan bewustmaking op dit punt en zal hun integratie en maatschappelijke inclusie 

in hun nieuwe omgeving daardoor worden vergemakkelijkt. 

 

Om deze doelstellingen te bereiken heeft het projectteam bewustmakings-, informatie- en 

lesmateriaal en aanbevelingen voor de eerstelijnsaanpak ontwikkeld voor niet-gespecialiseerde 

zorgverleners, leerkrachten en opleiders om hen in staat te stellen in een vroeg stadium 
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laagdrempelige psychosociale ondersteuning en geestelijke gezondheidszorg te bieden aan 

vluchtelingen, wat de snelle en effectieve integratie van deze vluchtelingen ten goede zal komen. 

Het gaat om het volgende materiaal:  

• Bewustmakingsrichtlijnen rond PTSS, die een eenvoudig en praktisch instrument zullen 

vormen voor een complexe ondersteuning en informatieachtergrond voor de mensen die met 

vluchtelingen werken.  

• Actiefiches met daarin: activiteiten als aanbevelingen en belangrijke acties om tegemoet te 

komen aan de noden van vluchtelingen, en opleidingsmodules over posttraumatische problemen 

en PTSS die ingaan op mogelijk gedrag van vluchtelingen en op de belangrijkste 

onderzoeksbevindingen. 

• Online netwerkplatform waar al het materiaal toegankelijk is via een webgebaseerd 

informatiesysteem voor vluchtelingenwerkers (www.posttraumatic-integration.eu). Het omvat ook 

een interactief forum voor het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken. Het forum van het 

platform maakt gebruik van de nieuwe technologie voor automatische vertaling die ‘realtime’ 

vertalen vergemakkelijkt en al krachtig genoeg is om de taalbarrière tussen gebruikers die 

verschillende talen spreken te slechten. 

• Smartphone-applicatie: een deel van het materiaal is ook beschikbaar via een smartphone-

app (https://play.google.com/store/apps/details?id=crossmobile.gunet.posttraumatic ). 

 

De volgende partnerorganisaties nemen deel aan dit project:  

Katholieke Universiteit (KU) Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie, België, www.kuleuven.be 

INTEGRA Institut, Institut za razvoj clovekovih potentialov, Velenje, Slovenië, www.eu-integra.eu 

Akadimaiko Diadiktyo (GUNET), Athene, Griekenland, www.gunet.gr 

MEDRI, Medicinski Fakultet, Sveuciliste u Rijeci, Kroatië, www.medri.uniri.hr 

Medizinische Flüchtlingshilfe (MFH), Bochum, Duitsland, www.mfh-bochum.de 

Wissenschaftsinitiative Niederösterreich (WIN), Würnitz, Oostenrijk, 

www.wissenschaftsinitiative.at 

QUALED, Kvalifikácia a vzdelávanie, Slowakije, www.qualed.net 

 

Referenties:  

http://www.posttraumatic-integration.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=crossmobile.gunet.posttraumatic
http://www.kuleuven.be/
http://www.eu-integra.eu/
http://www.gunet.gr/
http://www.medri.uniri.hr/
http://www.mfh-bochum.de/
http://www.wissenschaftsinitiative.at/
http://www.qualed.net/
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- BPtK, Bundes Psychotherapeuten Kammer (2017), Psychotherapeutic Care for refugees in Europe. 
http://www.npce.eu/mediapool/113/1137650/data/20171006/psychotherapeutic_care_for_refugees_in_europe.pdf 

 

 

 

  

De producten die het projectconsortium heeft ontwikkeld, zijn bedoeld om het tekort aan 

vereiste vaardigheden bij de doelgroepen op te vangen en om het effect op de 

laagdrempelige psychosociale ondersteuning van de eindbegunstigden te vergroten. 

De producten zijn niet bedoeld om te worden gebruikt als diagnostisch instrument of ter 

vervanging van elke andere actie die tot de bevoegdheid van officiële medische, 

psychologische en maatschappelijke deskundigen behoort.  

 

http://www.npce.eu/mediapool/113/1137650/data/20171006/psychotherapeutic_care_for_refugees_in_europe.pdf
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1. ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
In de eerste plaats is het nuttig dit project te situeren binnen een breder sociaal-politiek en juridisch 
kader. 

 
1.1  Sociaal-politiek kader van het project 

Het migratie- en vluchtelingenvraagstuk is een van de belangrijkste uitdagingen waar de 

internationale gemeenschap momenteel mee wordt geconfronteerd en die in de toekomst een 

enorme maatschappelijke, politieke en economische impact zal hebben. In de Europese Unie maar 

ook onder de lidstaten is de aanpak van de migratiestroom een belangrijk discussiepunt dat een 

uitdagende politieke en maatschappelijke spanning schept die de fundamentele beginselen waarop 

het integratieproces van de Europese Unie (EU) is gebaseerd zelf ter discussie stelt. De EU-lidstaten 

hebben binnen de hele EU asielprocedures vastgelegd, zodat aan al wie in de EU-lidstaten asiel 

aanvraagt bepaalde elementaire voorwaarden inzake opvang, bescherming en toegang tot de 

asielprocedures worden gegarandeerd. Maar sommige beleidsmaatregelen in de lidstaten maken 

van bepaalde vluchtelingen migranten zonder papieren en schermen EU-lidstaten af voor hun 

internationale juridische verplichtingen.  

 
Een van de belangrijkste kwesties die op nationaal en Europees niveau worden besproken, is de 

maatschappelijke integratie van vluchtelingen in de samenleving die hen opvangt. In verband 

hiermee en voor de reikwijdte van ons project is het vermeldenswaard dat uit relevant onderzoek 

blijkt dat de omstandigheden en ervaringen van gedwongen migratie diepgaande gevolgen hebben 

voor de gezondheid van de vluchtelingen en hun integratie in de gastsamenleving. De mate waarin 

vluchtelingen geïntegreerd raken hangt dus af van een aantal factoren, waaronder hun ervaringen 

Wat zijn de recente feiten en cijfers met betrekking tot de 

vluchtelingenstromen in Europa en de posttraumatische problemen bij 

vluchtelingen? 

Welke zijn de belangrijkste internationale en Europese juridische instrumenten 

op het gebied van de geestelijke gezondheid van vluchtelingen?  
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vóór de migratie, het vertrekproces, en de ervaringen en de omgeving na hun aankomst. Studies 

hebben aangetoond dat de aanwezigheid van deze potentiële traumatische ervaringen 

posttraumatische syndromen kan veroorzaken die een rechtstreekse weerslag hebben op de manier 

waarop wordt beslist over het vluchtelingenstatuut, posttraumatische stressstoornis (PTSS) of 

andere posttraumatische stoornissen (Robila, 2018). 

 

1.1.1. Lopende conflicten en oorzaken van ontheemding 

Ongeveer 65 miljoen mensen leven gedwongen ontheemd: bijna 1 procent van de 

wereldbevolking (Wereldbank, 2017). Het conflict in de Arabische Republiek Syrië en de 

vluchtelingenstroom naar de EU die daarvan het gevolg is, zijn slechts een onderdeel van een veel 

breder verhaal. De crisis van de gedwongen ontheemding is niet nieuw: tientallen jaren lang hebben 

conflicten, geweld en armoede grote aantallen mensen gedwongen hun thuis te ontvluchten. Nieuw 

is de toenemende omvang en complexiteit van de crisis in een geglobaliseerde wereld en het 

groeiende besef dat het om een humanitaire uitdaging en een uitdaging op het vlak van 

ontwikkeling gaat, maar ook een politieke en economische uitdaging (Wereldbank, 2017).  

 

De internationale gemeenschap heeft het recht op internationale bescherming ontwikkeld, een 

behoefte die ontstaat wanneer nationale bescherming wordt geweigerd of anderszins niet 

beschikbaar is en mensen niet naar huis kunnen terugkeren omdat ze daar gevaar lopen. Klassieke 

risico's waardoor de nood aan internationale bescherming ontstaat, zijn onder meer vervolging, 

bedreiging van leven, vrijheid of fysieke integriteit als gevolg van gewapende conflicten, ernstige 

verstoring van de openbare orde of allerlei geweldsituaties (UNHCR, 2017). Vluchtelingen hebben 

per definitie internationale bescherming nodig. Bovendien kunnen mensen die zich buiten hun land 

van herkomst bevinden maar die mogelijk niet als vluchteling kunnen worden aangemerkt in de zin 

van het internationale of regionale recht, in bepaalde omstandigheden tijdelijk of voor langere tijd 

eveneens internationale bescherming nodig hebben. Overeenkomstig deze "subsidiaire 

bescherming" kunnen staten op humanitaire basis bescherming bieden aan mensen wier eigen land 

niet in staat is hen te beschermen tegen ernstige schade, bijvoorbeeld bij natuurrampen of in 

noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid (UNHCR, 2017). Bovendien erkent de Europese 

Richtlijn 2011/95/EU, de zogeheten Kwalificatierichtlijn, de subsidiaire bescherming voor 
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onderdanen van derde landen (of staatlozen) die niet als vluchteling in aanmerking komen maar wel 

gegronde redenen hebben om aan te nemen dat zij bij terugkeer naar hun land van herkomst het 

reële risico zouden lopen dat ze ernstige schade ondervinden. Overeenkomstig bovengenoemde 

EU-richtlijn wordt onder ernstige schade verstaan: doodstraf of executie, foltering of andere vormen 

van veroordeling, onmenselijke of vernederende behandeling, ernstige en persoonlijke 

doodsbedreiging of dreiging voor een burger als gevolg van willekeurig geweld bij een binnenlands 

of internationaal gewapend conflict.  

 

1.1.2. Feiten en cijfers 

In 2018 waren er in de EU plus Noorwegen en Zwitserland 634.700 verzoeken om internationale 

bescherming, een daling in vergelijking met de 728.470 verzoeken in 2017 en de bijna 1,3 miljoen 

in 2016 (Europees Parlement, 2018). Volgens Eurostat (2019) heeft in 2018 in de EU-28 37% van de 

asielbeslissingen in eerste aanleg geleid tot positieve resultaten, namelijk de toekenning van het 

vluchtelingenstatuut, de subsidiaire bescherming of een verblijfsvergunning om humanitaire 

redenen. En in 2018 in de EU-28 leidde ongeveer 56% van alle positieve beslissingen in eerste aanleg 

tot de toekenning van het vluchtelingenstatuut. 

In absolute cijfers hebben de EU-landen in 2018 aan bijna 333.400 asielzoekers bescherming 

verleend, een daling met bijna 40% ten opzichte van 2017. Bijna een op de drie (29%) onder hen 

was afkomstig uit Syrië, terwijl Afghanistan (16%) en Irak (7%) de top drie aanvulden (Europees 

Parlement, 2018), stuk voor stuk landen die te maken hebben met langdurige gewelddadige 

conflicten. Volgens Eurostat (2019) was Duitsland het land van bestemming dat in 2018 het hoogste 

aantal aanvragers registreerde (31%), gevolgd door Italië (20%) en Frankrijk (14%). 

 

Hoewel uit relevante studies blijkt dat traumagerelateerde psychische stoornissen onder 

vluchtelingen zeer vaak voorkomen, bestaat er tussen deze studies een aanzienlijk verschil wat de 

percentages van de geïdentificeerde psychische stoornissen betreft 

(Wereldgezondheidsorganisatie). Dit ligt aan drie hoofdfactoren: de kenmerken en achtergronden 

van de bestudeerde vluchtelingengroepen; de context in het gastland (hoe armer het gastland hoe 

groter de prevalentie van psychische stoornissen); en de kwaliteit en de steekproefmethode van de 

studies zelf (Wereldgezondheidsorganisatie). De aantallen en conclusies kunnen dus aanzienlijk 
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verschillen van studie tot studie. In een recente publicatie over vluchtelingen en maatschappelijke 

integratie in Europa stellen de Verenigde Naties (VN) dat de meest voorkomende stoornissen onder 

vluchtelingen posttraumatische stressstoornis en ernstige depressie, trauma en verlies zijn. Voorts 

vermeldt deze publicatie dat psychiatrisch onderzoek onder vluchtelingen heeft uitgewezen dat 9% 

van de volwassenen aan PTSS leed, 4% aan veralgemeende angststoornis en 5% aan ernstige 

depressie, terwijl 11% van de kinderen aan PTSS leed (Robila, 2018). De 

Wereldgezondheidsorganisatie stelt dan weer dat het percentage van depressies en psychosen 

onder vluchtelingen in Europa vergelijkbaar is met het percentage bij de algemene bevolking in 

westerse landen.  

Het is echter belangrijk erop te wijzen dat bovengenoemde studies het eens zijn over twee 

belangrijke punten: vluchtelingen die Europa binnenkomen hebben veel meer kans op 

posttraumatische stressstoornis (PTSS) dan de algemene bevolking in westerse landen (9% van de 

vluchtelingen in het algemeen en 11% van de kinderen en adolescenten); en de stressfactoren 

waaraan vluchtelingen kunnen worden blootgesteld en die hun geestelijke gezondheid beïnvloeden 

zijn onder meer: factoren vóór de migratie (zoals vervolging, economische tegenspoed), 

migratiefactoren (fysiek gevaar, scheiding) en factoren na de migratie (detentie, vijandigheid, 

onzekerheid). 

 

 

Figuur 2. Enquêteresultaten van het project Posttraumatische Integratie – Laagdrempelige Psychosociale Steun en 
Interventie voor Vluchtelingen, 2018. 
 

1.2 Juridisch kader van het project 
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Enkele belangrijke definities zijn cruciaal om dit project beter te begrijpen: 

- Vluchtelingen in ruime zin zijn mensen met een gegronde vrees voor vervolging op grond van ras, 

godsdienst, nationaliteit, politiek of het behoren tot een bepaalde maatschappelijke groep, die als 

zodanig zijn aanvaard en erkend in hun gastland. Zoals reeds vermeld bepaalt de Kwalificatierichtlijn 

van 2011 (die deel uitmaakt van het zogeheten CEAS – Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel) 

richtsnoeren voor het verlenen van internationale bescherming aan degenen die ze nodig hebben. 

Momenteel moeten onderdanen van derde landen bescherming aanvragen in het eerste EU-land 

dat zij binnenkomen (Dublinverordening van 2013). 

- Het indienen van een aanvraag betekent dat zij asielaanvrager (of asielzoeker) worden. 

- Zij krijgen pas het vluchtelingenstatuut of een andere vorm van internationale bescherming zodra 

de nationale overheid een positieve beslissing heeft genomen. 

 

Mensen die om internationale bescherming verzoeken, zijn over het algemeen kwetsbare personen, 

aangezien zij die hun thuis en hun vertrouwde omgeving verlaten, geconfronteerd worden met een 

aantal moeilijke uitdagingen. Zowel op VN- als op EU-niveau wordt echter erkend dat een aantal 

van deze personen met bijkomende moeilijkheden wordt geconfronteerd; zij worden als kwetsbare 

groepen aangemerkt en hebben daarom bijkomende ondersteuning nodig. De volgende paragrafen 

geven een overzicht van de voornaamste juridische elementen die relevant zijn voor ons project.  

1.2.1. Internationaal Vluchtelingenrecht en internationale verdragen inzake de 

mensenrechten  

 Op internationaal niveau hebben verschillende juridische documenten betrekking op de status 

van vluchtelingen in de brede zin van het woord. Het belangrijkste juridisch document blijft tot op 

heden het Verdrag van Genève van 1951. Artikel 1 daarvan definieert een vluchteling als iemand 

die met een “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 hoofde van bovenbedoelde 

vrees, niet wil inroepen”. Volgens de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde 

Naties zijn asielzoekers mensen die "hun land van herkomst hebben verlaten, internationale 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170615IPR77507/recognised-refugees-should-get-five-year-renewable-residence-permits
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bescherming hebben gezocht, een aanvraag hebben ingediend om als vluchteling te worden erkend 

en wachten op een beslissing van de regering van het gastland" (Robila, 2018). 

Naast deze specifieke instrumenten voor de categorieën van vluchtelingen kunnen zij zich ook 

beroepen op de internationale rechtsinstrumenten met betrekking tot de mensenrechten in het 

algemeen, d.w.z. die voor alle mensen gelden. Tot de belangrijkste op universeel niveau behoren 

de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten; het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten; het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie; het 

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen; het Verdrag tegen 

foltering; het Verdrag inzake de rechten van het kind; en het Verdrag inzake de bescherming tegen 

gedwongen verdwijning. Op regionaal niveau verdienen het Europees Verdrag tot bescherming van 

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het Inter-Amerikaans Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Afrikaans Handvest 

voor de rechten van de mens en de volkeren bijzondere vermelding als juridische instrumenten met 

een aantal bepalingen ter bescherming van vluchtelingen. 

Opgemerkt dient te worden dat internationale mensenrechtenverdragen het genot van de hoogst 

haalbare standaard van (geestelijke) gezondheid erkennen als een fundamenteel mensenrecht van 

ieder individu, ongeacht ras, religie, politieke overtuiging, economische of maatschappelijke situatie 

en immigratiestatus. Er bestaat niet één allesomvattend internationaal instrument ter bescherming 

van de rechten van alle mensen die migreren, met inbegrip van gezondheidsgerelateerde rechten, 

aangezien hun rechten worden erkend in verscheidene instrumenten en onderdelen van het 

internationaal recht (Pace, 2009). 

 

 1.2.2. Gemeenschappelijk Europees asielstelsel 

Sinds 1999 werkt de EU aan de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel (CEAS) en aan het verbeteren van het huidig wetgevend kader. In de loop der jaren zijn 

verschillende wetgevende maatregelen aangenomen om de gemeenschappelijke minimumnormen 

voor asiel te harmoniseren. Sinds het begin van deze harmonisatie van het asielbeleid in de EU is 
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bijzondere zorg voor mensen uit kwetsbare groepen onder vluchtelingen en asielzoekers verplicht 

voor de EU-lidstaten. 

In artikel 21 van de Richtlijn over de normen voor opvang (2013/33/EU) staat meer bepaald: "De 

lidstaten houden in hun nationale recht tot uitvoering van deze richtlijn rekening met de specifieke 

situatie van kwetsbare personen zoals minderjarigen, niet-begeleide minderjarigen, personen met 

een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen, 

slachtoffers van mensenhandel, personen met ernstige ziekten, personen met mentale stoornissen 

en personen die folteringen hebben ondergaan, zijn verkracht of aan andere ernstige vormen van 

psychologisch, fysiek of seksueel geweld zijn blootgesteld, zoals slachtoffers van vrouwelijke 

genitale verminking." Hoewel mensen met PTSS niet als zodanig in deze categorieën zijn 

opgenomen, kunnen we er toch van uitgaan dat een deel van de als kwetsbaar aangemerkte 

personen waarschijnlijk symptomen van PTSS zal vertonen. 

 

De Richtlijnen van de Raad van de Europese Unie willen ervoor zorgen dat de lidstaten kwetsbare 

personen de noodzakelijke behandeling geven voor de schade die door de bovengenoemde situaties 

is veroorzaakt, zodat door middel van specifieke maatregelen doeltreffend in hun bijzondere 

behoeften wordt voorzien. Deze maatregelen omvatten adequate ondersteuning in alle stadia van 

de asielprocedure; bijzondere opvangbehoeften, met inbegrip van materiële opvangvoorzieningen; 

toegang tot de aangewezen medische en psychologische behandeling of zorg (artikels 19 en 25). 

Bovendien voorziet de Richtlijn over asielprocedures (2013/32/EU) in bijzondere procedurele 

waarborgen voor asielzoekers die als kwetsbaar worden beschouwd (artikel 29), alsook in adequate 

ondersteuning gedurende de gehele asielprocedure. 

 

De belangrijkste uitdaging die ons project wil aanpakken is dat betrokkenen (vluchteling en/of 

asielzoeker), om toegang te krijgen tot de bovengenoemde maatregelen, na een individuele 

evaluatie van hun situatie erkend moeten worden als persoon met bijzondere behoeften (Art. 22 

RCD). Zo is de vroegtijdige identificatie van asielzoekers/vluchtelingen die traumatische ervaringen 

hebben meegemaakt, nu een belangrijk punt voor alle organisaties die betrokken zijn bij de 

asielproblematiek in Europa, en voor Europese en nationale instellingen. 



 
 
 
 

 

 

16 

 

 

 

Op te merken valt dat deskundigen het erover eens zijn (Hruschka & Leboeuf, 2019) dat er over de 

EU-richtlijnen heen geen consistente of sluitende categorie "kwetsbare personen" bestaat en dat er 

onduidelijkheid heerst over de definitie van wat kwetsbaarheid inhoudt. Dit heeft geleid tot 

verschillen tussen nationale rechtsstelsels met betrekking tot de vraag wie kwetsbare asielzoekers 

zijn. Zoals een rapport van de ECRE (European Council on Refugees and Exiles) uit 2017 benadrukt, 

worden asielzoekers met psychische stoornissen bijvoorbeeld in sommige lidstaten als kwetsbaar 

erkend en in andere niet. 

 

Op 6 april 2016 heeft de Commissie een mededeling voorgesteld met de titel "Naar een hervorming 

van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en een verbetering van de legale mogelijkheden 

om naar Europa te komen" en sindsdien bespreken de EU-lidstaten de herziening van het 

gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de richtlijnen over opvangnormen en 

over asielprocedures. De behandeling van kwetsbare groepen in de EU is een van de prioritaire 

gebieden van de hervorming van het CEAS die de Commissie in 2016 heeft voorgesteld (ECRE, 2017). 

Het is van belang te vermelden dat het standpunt van het Europees Parlement over de hervorming 

van de Opvangrichtlijn ook pleit voor een ruimere indicatieve lijst van categorieën met specifieke 

opvangbehoeften, waaronder personen met een posttraumatische stressstoornis (ECRE, 2017). 

Referenties: 

- Wereldbank, 2017, Forcibly Displaced: Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, 
and Their Hosts, Washington, DC: World Bank. doi: 10.1596/978–1-4648–0938–5. Licentie: Creative Commons 
Attribution CC BY 3.0 IGO 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=11 
 
- Directoraat-Generaal Communicatie van het Europees Parlement, 2018, Asiel en migratie in de EU: feiten en cijfers  
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20170629STO78630/asiel-en-migratie-in-de-eu-feiten-
en-cijfers 
 
- Eurostat, Statistics Explained (2019), Statistieken over asiel  
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics/nl 
 
- Wereldgezondheidsorganisatie: “Who Europe Policy Brief on Migration and Health: Mental health care for Refugees” 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/293271/Policy-Brief-Migration-Health-Mental-Health-Care-

Refugees.pdf 

 

- UNHCR (2017), Persons in need of international protection 

https://www.refworld.org/pdfid/596787734.pdf 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25016/9781464809385.pdf?sequence=11
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/asylum-and-migration-in-the-eu-facts-and-figures
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/293271/Policy-Brief-Migration-Health-Mental-Health-Care-Refugees.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/293271/Policy-Brief-Migration-Health-Mental-Health-Care-Refugees.pdf
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- Robila, M. (2018), Refugees and Social Integration in Europe, UNDESA  
https://www.un.org/development/desa/family/wp-content/uploads/sites/23/2018/05/Robila_EGM_2018.pdf 
 
- Pace P. (2009), Migration and the Right to Health: A Review of International Law, Internationale Organisatie voor 
Migratie (IOM) 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_19.pdf 
 
- Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning 
van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een 
uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor 
de inhoud van de verleende bescherming 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX:32011L0095 
 
- Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de 
opvang van verzoekers om internationale bescherming 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0033 
 
- ECRE (2017), Vulnerability in European asylum procedures: New AIDA comparative report. Beschikbaar via: https:// 
www.ecre.org/vulnerability-in-european-asylum-procedures- new-aida-comparative-report/. 
 
- Hruschka C. & Leboeuf L., Vulnerability. A Buzzword or a Standard for Migration Governance? In Population & Policy 
Compact Policy Brief, No. 20 January 2019: file:///C:/Users/user/Downloads/pb20_vulnerability_web.pdf 
 
 

  

https://www.un.org/development/desa/family/wp-content/uploads/sites/23/2018/05/Robila_EGM_2018.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_19.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0033&from=en
http://www.ecre.org/vulnerability-in-european-asylum-procedures-%20new-aida-comparative-report/
file:///C:/Users/user/Downloads/pb20_vulnerability_web.pdf
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2. PSYCHOSOCIALE ASPECTEN VAN ERVARINGEN VAN VLUCHTELINGEN 

 

Volgens het UNHCR hebben meer dan 20 miljoen vluchtelingen hun land van herkomst moeten 

ontvluchten als gevolg van oorlog, door de mens veroorzaakte rampen en ernstige schendingen van 

de mensenrechten door actoren die al dan niet tot de overheid behoren (tot 2018). Veel van deze 

vluchtelingen hebben niet alleen in hun land van herkomst maar ook tijdens hun ontsnapping en 

zelfs in de landen waar ze werden opgevangen te maken gehad met geweld. 

Veel vluchtelingen die door de mens veroorzaakte rampen hebben overleefd, zijn getraumatiseerd 

en behoren dus volgens de Opvangrichtlijn van de EU tot de bijzonder kwetsbare personen met 

recht op rehabilitatie. Deze rechten worden momenteel echter belemmerd door steeds 

restrictievere asielwetgeving en door de politieke wil om zoveel mogelijk vluchtelingen uit te zetten. 

Asielprocedures zijn in het algemeen geneigd aan te nemen dat vluchtelingen geen wettige redenen 

hebben om hun land te ontvluchten. Zij moeten zelf bewijzen dat zij ernstige schendingen van de 

mensenrechten, zoals marteling, hebben overleefd en dat is bijna onmogelijk zonder degelijke 

documentatie van de marteling. Bovendien zijn veel getraumatiseerde vluchtelingen niet in staat 

om over het geweld dat ze hebben ervaren te spreken in een procedure waarbij zij die over hen 

beslissen aannemen dat ze liegen en hen confronteren met vragen die veel vluchtelingen 

herinneren aan eerder beleefde ondervragingen. Deze procedures kunnen ernstige negatieve 

gevolgen hebben voor getraumatiseerde vluchtelingen aangezien zij opnieuw worden getroffen, 

deze keer door de autoriteiten van EU-landen die weigeren hen op te nemen en hun verplichtingen 

inzake behandeling en rehabilitatie na te komen. Vluchtelingen ervaren in de samenlevingen waar 

ze terechtkomen ook wijdverbreide xenofobie en racisme, die hun gevoel van onveiligheid 

aanwakkeren en de gevolgen van traumatisering in de hand kunnen werken. Dit is heel vaak het 

geval op plaatsen waar grote aantallen vluchtelingen opgevangen worden, waar geen privacy en 

Met welke uitdagingen worden getraumatiseerde vluchtelingen 

geconfronteerd zodra zij in Europa zijn aangekomen? 

Welke zijn de belangrijkste principes die in acht moeten worden genomen voor 

de psychosociale bijstand aan getraumatiseerde vluchtelingen? 
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een groot gevaar voor seksueel getint geweld bestaat, vooral voor alleenstaande vrouwen of 

LGTBQI. Het vraagt van vluchtelingen veel kracht om geweld te overleven en het land van herkomst 

te ontvluchten, maar als vluchteling in de EU moeten zij nog meer kracht en middelen opbrengen 

om alle obstakels te overwinnen die hun rechten minimaliseren; dat kan ertoe leiden dat hun 

trauma geïnstitutionaliseerd raakt door systematische machteloosheid, hulpeloosheid, verlies van 

controle en afhankelijkheid.  

In EU-landen zijn er psychosociale centra die rehabilitatiediensten aanbieden voor 

getraumatiseerde vluchtelingen. Ze beschikken over de vereiste professionele achtergrond, over 

interculturele competenties en over de wil om vluchtelingen te helpen om een legaal statuut te 

verwerven en hun trauma's een plaats te geven in hun levensloop teneinde persoonlijke middelen 

en doelstellingen te creëren voor een nieuw leven na het trauma. Deze centra gaan meestal te werk 

met ‘empowerment’ en helpen vluchtelingen om zichzelf te helpen.  

 

Werken met getraumatiseerde vluchtelingen vergt een holistische benadering van de psychosociale 

bijstand, die rekening houdt met de volgende aspecten:  

- hun persoonlijk verhaal/relaas en de situatie van de gezinsleden 

- de redenen om te vluchten en wat er op weg naar Europa is gebeurd 

- de levensomstandigheden in het opvangland en hun wettelijke en sociaaleconomische 

noden zoals verblijfsvergunningen, huisvesting, toegang tot onderwijs, werk en 

gezondheidsdiensten, taalbarrières, opruiing 

- hun seksuele geaardheid in het geval van vervolging op basis van geslacht 

- hun bijzondere behoeften als bijzonder kwetsbaar persoon 

 

De volgende beginselen voor de psychosociale bijstand aan getraumatiseerde vluchtelingen moeten 

worden nageleefd: 

1. erkenning in plaats van pathologisering  

2. ingaan op de behoeften die getraumatiseerde vluchtelingen uiten 

3. bescherming van de privacy van de lijdende vluchtelingen 
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4. de sociaal-politieke processen van traumatisering aan de orde stellen 

5. aansluiten bij het proces van psychosociale bijstand 

6. als bondgenoot optreden in plaats van onpartijdig te zijn 

7. psychosociale bijstand zien als actief mensenrechtenwerk 

Psychosociaal werk met getraumatiseerde vluchtelingen is vaak de enige vorm van erkenning voor 

wat zij moesten ervaren in de context van de systematische straffeloosheid van de plegers van door 

de mens veroorzaakte rampen. 

Referenties:  

- Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg): Dieter Filsinger: Soziale Arbeit mit Flüchtlingen. Strukturen, Konzepte und Perspektiven. 
https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13765.pdf 
 
- Medico international: Positionen zur pychosozialen Arbeit. 
https://www.medico.de/positionen-zur-psychosozialen-arbeit-14765 
  
- UNHCR Statistiken: https://www.unhcr.org/dach/de/services/statistiken 
 
- Eurostat Statistiken über Asyl: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Asylum_statistics/de 
 
- Knut Rauchfuss (2003), Flucht und Trauma. In: Internationaler Verein für Menschenrechte der Kurden IMK e.V. (Hrsg.): 
Trauma und Therapie, pp 9-45.  
 

  

https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13765.pdf
https://www.medico.de/positionen-zur-psychosozialen-arbeit-14765/
https://www.unhcr.org/dach/de/services/statistiken
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Asylum_statistics/de
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Courante mythes over PTSS 
 
Mythe 1: Mensen lijden onmiddellijk na een trauma aan PTSS-symptomen 
Vaak treden symptomen op tijdens de eerste maanden na een traumatische gebeurtenis, maar soms gebeurt dat pas 
jaren later. Het is anders voor iedereen die PTSS krijgt. 
 

Mythe 2: Mensen met PTSS zijn gevaarlijk 
De meeste mensen met PTSS vertonen geen gewelddadig gedrag. PTSS wordt geassocieerd met een verhoogd 

geweldrisico maar de meeste mensen met PTSS hebben nooit geweld gepleegd. Uit onderzoek blijkt dat de associatie 

tussen PTSS en gewelddadig gedrag aanzienlijk afneemt wanneer rekening wordt gehouden met risicofactoren die 

verband houden met PTSS. 

 

Mythe 3: PTSS kan alleen volwassenen treffen 
Een andere mythe rond PTSS is dat kinderen en tieners deze geestelijke stoornis niet kunnen ontwikkelen omdat ze 
veerkracht hebben en in staat zijn ernstige ontberingen te overwinnen. Maar zelfs kinderen jonger dan zes jaar kunnen 
PTSS-symptomen vertonen. 
 

Mythe 4: PTSS-symptomen verdwijnen naarmate men van het trauma geneest 
PTSS-symptomen kunnen komen en gaan, en de intensiteit ervan kan wisselen in de tijd. Herinneringen aan het 
trauma, zelfs vele jaren later, kunnen ertoe leiden dat sluimerende symptomen opnieuw optreden. Men spreekt dan 
van herbeleving van een trauma, wat bij mensen met PTSS vaak voorkomt. 
 

Mythe 5: Iedereen reageert op dezelfde manier op een trauma 
Dat mensen soortgelijke traumatische ervaringen meemaken betekent niet dat die hen op precies dezelfde manier 
zullen treffen. Jouw geestelijke gezondheid en levenservaringen zijn niet identiek aan die van iemand anders, dus je 
reactie op een trauma en je herstel zullen ook niet identiek zijn aan die van iemand anders.  
 

Mythe 6: Als er geen lichamelijk letsel is vraagt PTSS geen medische aanpak 
Zelfs zonder lichamelijke verwonding wijst PTSS op een kwetsuur. Het dagelijks leven van veel mensen met PTSS wordt 
onderbroken door symptomen zoals paniekaanvallen en slapeloosheid. 
 

Mythe 7: PTSS treft alleen zwakke mensen 
Het is geen kwestie van kracht of van emotioneel weerstandsvermogen. Er is een aantal factoren dat bepaalt of 
iemand die een trauma heeft opgelopen PTSS ontwikkelt. Het risico dat men PTSS krijgt is mede afhankelijk van een 
combinatie van risicofactoren en factoren die veerkracht geven. 

 
Mythe 8: PTSS zit alleen tussen de oren 
Traumatische gebeurtenissen kunnen iets veranderen aan de manier waarop de hersenen werken. PTSS leidt tot 
meetbare veranderingen in de hersenen en in het lichaam van iemand die aan een trauma is blootgesteld. 

 
Mythe 9: PTSS valt niet te behandelen 
PTSS is eigenlijk heel goed te behandelen, wat nog niet betekent dat iedereen er volledig van geneest. PTSS wordt vaak 
behandeld met medicijnen in combinatie met psychotherapie. De meest gebruikte therapieën zijn counseling, 
blootstellingstherapie, gedragstherapie en EMDR. Voeding is een belangrijk onderdeel van elk genezingsproces en er is 
ook bewijs dat meditatie mensen met PTSS kan helpen. 
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3.  PSYCHOLOGISCHE KORTETERMIJNEFFECTEN VAN TRAUMA 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een traumatische gebeurtenis of een psychologisch trauma is, valt moeilijk te 

definiëren. Elk organisme streeft naar zelfbehoud en naar een evenwichtstoestand, die men 

homeostase noemt. Wanneer iets (van binnen of van buiten) de homeostase in gevaar brengt – 

d.w.z. onder druk zet – start het organisme complexe mechanismen om de oorspronkelijke toestand 

te herstellen. Die complexe mechanismen vormen synergetische interacties tussen biologische en 

psychologische stelsels bij wijze van adaptieve reacties op stressvolle gebeurtenissen. Vaak wordt 

een gebeurtenis als stressvol gedefinieerd als de impact ervan het vermogen van het organisme om 

ze zonder inspanningen het hoofd te bieden en zich aan te passen overstijgt. Of een gebeurtenis al 

dan niet als stressvol wordt ervaren, is bijgevolg een individuele aangelegenheid omdat er een nauw 

verband is met subjectieve inschatting. Hetzelfde geldt voor trauma's, maar bij traumatische 

gebeurtenissen zijn – over het algemeen – dood of de dreiging daarvan, werkelijke of dreigende 

ernstige verwondingen of dreigend seksueel geweld betrokken. Belangrijke kenmerken van 

traumatische gebeurtenissen zijn dat ze gevoelens van angst, hulpeloosheid en overweldigende 

spanning oproepen. De menselijke reactie op gevaar is een ingewikkeld stelsel van aanpassing op 

fysiek, cognitief en emotioneel niveau. Wanneer de menselijke hersenen worden geconfronteerd 

met dreigende situaties, sturen zij allerlei alarmsignalen uit en worden we hyperalert met het oog 

op zelfbehoud. Hyperalertheid wordt gekenmerkt door een snelle hartslag, zweten, veranderingen 

in aandacht en zintuiglijk bewustzijn (we zoeken naar specifieke aanwijzingen, schrikken 

gemakkelijk op, enz.), en we voelen angst of woede. Ons organisme bereidt ons voor op vechten of 

vluchten. In de meeste gevallen herstellen we kort na de gebeurtenis en keren we terug naar 

homeostase.  Het onderzoek op het gebied van PTSS heeft echter aangetoond dat na langdurige of 

Wat is psychologisch trauma? Verschilt het van een traumatische gebeurtenis? 

Wat is homeostase? 

Wat is hyperalertheid? 

Wat zijn typische reacties op traumatische gebeurtenissen? 

Wat is acute stressstoornis? 
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herhaalde blootstelling aan traumatische gebeurtenissen de homeostatische toestand mogelijk niet 

wordt hersteld (Wilson & Keane, 2004). Het organisme blijft dan in een verlengde hyperalerte 

toestand en blijft functioneren alsof het trauma aan de gang is. Het komt erop neer dat het 

alarmsignaal nog altijd aan staat, ook al is de crisis lang voorbij.  

De meesten van ons zullen minstens één traumatische gebeurtenis in ons leven meemaken, maar 

vluchtelingen die hun plaats van herkomst hebben verlaten als gevolg van een oorlogsconflict, 

hebben er waarschijnlijk meer dan één meegemaakt.  Ze hebben niet alleen levensbedreigende 

gebeurtenissen meegemaakt waardoor ze hun land hebben moeten verlaten, maar blijven 

traumatische en/of stressvolle gebeurtenissen meemaken op hun migratieroute. Daardoor zijn 

migranten gevoeliger voor langdurige en pathologische effecten van blootstelling aan trauma. 

Om een beter inzicht te krijgen in de kortetermijneffecten van trauma's die migranten tegenwoordig 

ondervinden, is het nuttig de typische reacties te kennen, d.w.z. posttraumatische toestanden die 

niet als een stoornis worden beschouwd maar als normale reacties op abnormale omstandigheden, 

die neerkomen op de gevechts- en operatiegebonden stressreacties (COSR) die in tabel 1 worden 

opgelijst.  

Tabel 1. Gevechts- en operatiegebonden stressreacties 

Lichamelijk Geestelijk Emotioneel Gedrag 

• vermoeidheid, 

uitputting  
• onvermogen om in te 

slapen of te blijven 

slapen 
• zweten, 

hartkloppingen 
• misselijkheid, 

verteringsproblemen 
• hoofdpijn, rug- en 

nekpijn  
• nervositeit, 

beverigheid of 

schichtigheid, 

gevoelloosheid, 

tintelingen of totaal 

functieverlies van 

ledematen of andere 

lichaamsdelen 

• concentratieproblemen, 

verwardheid 
• onvermogen om 

beslissingen te nemen, 

om informatie te 

verwerken 
• nachtmerries 
• geheugenverlies 
• flashbacks, het trauma 

herbeleven 
• verlies van 

werkelijkheidszin 
• hallucinaties of 

waanideeën 

• angst, bezorgdheid, 

extreme 

zenuwachtigheid 
• prikkelbaarheid, 

woede 
• stemmingswisselingen 
• wanhoop en verdriet 
• gevoel van isolement 

 

• onzorgvuldigheid of 

roekeloosheid 
• uitbarstingen van 

woede of agressiviteit 
• in het ijle staren 
• onvermogen om je 

werk te doen 
• toenemend gebruik 

van alcohol of drugs 
• wangedrag of misdaad 
• complete apathie 

tegenover anderen 
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Een aantal van deze reacties voelen na blootstelling aan trauma is niet ongewoon, het is een 

natuurlijke manier waarop een organisme zich aan de omstandigheden aanpast. In de meeste 

gevallen nemen deze reacties na een paar dagen af. Langdurige blootstelling aan stress maakt de 

situatie echter ingewikkelder. Als de reacties langer dan zeven dagen aanhouden en gepaard gaan 

met dissociatieve verschijnselen (loskoppeling van de directe omgeving of van fysieke en 

emotionele ervaringen) spreken we van psychopathologische reacties, die acute stressreactie of 

acute stressstoornis (ASS) worden genoemd.  Die benaming is in het leven geroepen als aanvullende 

diagnostische categorie naast PTSS om rekening te houden met de voorbijgaande aard van 

posttraumatische reacties. ASS is te vergelijken met PTSS omdat ze dezelfde symptomen hebben 

maar een ander tijdsbestek: bij ASS ontwikkelen de symptomen zich en nemen ze af binnen een 

maand na de gebeurtenis. Meer over PTSS is te vinden in het volgende hoofdstuk.  

Natuurlijk zal niet iedereen COSR ervaren en nog minder mensen zullen ASS of PTSS ontwikkelen 

omdat de reacties op traumatische en stressvolle gebeurtenissen afhankelijk zijn van individuele 

persoonlijke middelen, van eerdere blootstelling aan trauma, van het soort trauma en van de 

beschikbare middelen na het trauma. In de nasleep van traumatische gebeurtenissen of tijdens en 

na stressvolle gebeurtenissen is het belangrijkste dat men voorziet in basisbehoeften en 

maatschappelijke steun geeft aan mensen in nood, om spontaan herstel mogelijk te maken.  

Referenties: 

- American Psychiatric Association (2013), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5). Arlington, 
VA: American Psychiatric Publishing. 
 
- A Multi Agency Guidance Note (2015), Mental Health and Psychosocial Support for Refugees, Asylum Seekers and 
Migrants on the Move in Europe. Beschikbaar via: http://pscentre.org/wp-content/uploads/MHPSS-Guidance-note-
FINAL-12-2015.pdf 
 
- Bustamante, L.H.U., Cerqueira, R.O., Leclerc, E., & Brietzke, E. (2018). Stress, trauma, and posttraumatic stress disorder 
in migrants: a comprehensive review. Brazilian Journal of Psychiatry, 40(2), 220-225. E-pub 19 oktober 2017. 
https://dx.doi.org/10.1590/1516-4446-2017-2290. 
 
- Wereldgezondheidsorganisatie (1992), ICD-10 Classifications of Mental and Behavioural Disorder: Clinical Descriptions 
and Diagnostic Guidelines. WGO: Geneve. 
 
- Inter-Agency Standing Committee (IASC) (2007), IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in 
Emergency Settings. Geneve: IASC. Beschikbaar via: 
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf 
 
- Van der Kolk, B.A., McFarlane, A.C., & Weisaeth, L. (1996), Traumatic Stress: The effects of Overwhelming Experience 
on Mind, Body, and Society. New York, NY: The Guildford Press. 

http://pscentre.org/wp-content/uploads/MHPSS-Guidance-note-FINAL-12-2015.pdf
http://pscentre.org/wp-content/uploads/MHPSS-Guidance-note-FINAL-12-2015.pdf
https://dx.doi.org/10.1590/1516-4446-2017-2290
http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
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4. PSYCHOLOGISCHE LANGETERMIJNEFFECTEN VAN TRAUMA 

 

Terwijl in het vorige deel werd beschreven wat er kort na het ervaren van stressvolle of 

traumatische gebeurtenissen gebeurt, wordt in dit deel besproken wat er gebeurt als de reacties op 

het trauma worden verlengd of uitgesteld.  

In gevallen waarin het psychologisch evenwicht (homeostase) niet hersteld wordt, blijft het 

organisme in een staat van 'allostase', d.w.z. een posttraumatisch stressresponspatroon om na een 

verandering in de homeostatische basis stabiliteit in het functioneren te zoeken. Deze 

posttraumatische stressrespons wordt posttraumatische stressstoornis (PTSS) genoemd en vormt 

een aanzienlijk gezondheidsprobleem dat wordt beschreven als een chronische aandoening die 

gepaard gaat met moeilijkheden tegenover werk en maatschappij en met tal van andere 

gezondheidsproblemen. In tegenstelling tot andere psychische stoornissen heeft PTSS een externe 

oorzaak, namelijk het trauma. Men kan daarbij zelf rechtstreeks worden blootgesteld aan een 

traumatische gebeurtenis, te maken krijgen met de traumatische blootstelling van een naaste 

(familielid, goede vriend) of voortdurend – rechtstreeks of onrechtstreeks – aan traumatische 

gebeurtenissen worden blootgesteld door wat men doet (bijvoorbeeld hulpverleners of mensen die 

werken met getraumatiseerde bevolkingsgroepen).  

PTSS-symptomen vallen uiteen in drie groepen: 

- Herbeleving van de traumatische gebeurtenis: beelden, gedachten of waarnemingen die 

zich opdringen; pijnlijke dromen die optreden of aanvoelen alsof de gebeurtenis zich 

Wat is allostase? Hoe verhoudt allostase zich tot PTSS? 

Wat is PTSS? Wat zijn de symptomen van PTSS? 

Wat is complexe PTSS? 

Zijn vluchtelingen en migranten kwetsbaarder voor psychische stoornissen? 

Kunnen trauma's die men beleefd heeft positieve gevolgen hebben? 
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herhaalt; psychologische en fysiologische reactiviteit op interne of externe signalen die op 

de gebeurtenis lijken. 

- Vermijding: inspanningen om gedachten, gevoelens of gesprekken over het trauma te 

vermijden; inspanningen om activiteiten, plaatsen of mensen te vermijden die aan het 

trauma herinneren; onvermogen om belangrijke aspecten van het trauma op te roepen; 

verminderde belangstelling voor activiteiten, beperkt affectbereik, gevoel van een verkorte 

toekomst. 

- Hyperalertheid: slaapmoeilijkheden; prikkelbaarheid en uitbarstingen van woede; 

concentratieproblemen; hypervigilantie; overdreven schrikreactie. 

De drie groepen symptomen zijn dynamisch met elkaar verbonden. Zo zal iets wat aan een 

traumatische stressfactor doet denken, zoals het zien van nieuwsbeelden over de oorlog, de 

herinneringen aan het trauma activeren (herbeleving) en die zullen op hun beurt een fysiologische 

vecht- of vluchtreactie activeren, zoals veranderingen in hartslag en affect (hyperalertheid). Het 

onaangename van gevoelens leidt ertoe dat men zich bewust inspant om niet aan het trauma te 

denken of bijvoorbeeld vlucht in alcoholmisbruik (vermijding). PTSS kan zich op elk moment in het 

leven ontwikkelen; afhankelijk van het begin en de duur van de symptomen spreekt men van acute 

(minder dan drie maanden) of chronische PTSS (drie maanden of langer) of PTSS met uitgesteld 

begin. In de algemene bevolking bedraagt de prevalentie van PTSS ongeveer 10%, maar in groepen 

die zijn blootgesteld aan oorlogs- en/of gevechtstrauma of bij mensen die zijn blootgesteld aan 

seksuele trauma's, kan ze oplopen tot 30%. In de meeste gevallen verdwijnen PTSS-symptomen 

spontaan of gaan ze in remissie vijf tot zeven jaar na het trauma, en in de meeste gevallen duiken 

ze weer op rond de tijd van de verjaardag van de gebeurtenis.  

Maar intense en langdurige blootstelling aan traumatische gebeurtenissen, in combinatie met 

andere risicofactoren zoals leeftijd, mentale gezondheidsproblemen vóór het trauma, trauma's op 

jonge leeftijd en een gebrek aan maatschappelijke steun, kan leiden tot significante veranderingen 

in de persoonlijkheidsontwikkeling. Dit langetermijneffect van een trauma wordt 'complexe PTSS' 

genoemd. Naast PTSS-symptomen ligt bij de complexe vorm de nadruk op veranderingen op 

persoonlijkheidsniveau door wijzigingen in de regulering van affect en impulsen, aandacht of 

bewustzijn, zelfbeeld, relaties met anderen, betekenisstelsels en somatisaties.  
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Een van de kenmerken van complexe PTSS zijn cognitieve vervormingen. Trauma's en dus ook PTSS 

zijn in staat om het gevoel van identiteit, eigenwaarde en kernopvattingen over de wereld te 

veranderen. Wie aan complexe PTSS lijdt, heeft hardnekkige negatieve ideeën over zichzelf (d.w.z. 

"Ik deug niet") en de wereld ("Ik kan niemand vertrouwen"), en een overdreven beschuldiging van 

zichzelf of anderen als oorzaak van het trauma ("Ik verdiende dat dit met mij is gebeurd"). 

Ook belangrijk om vast te stellen is dat bijna 80% van de mensen met PTSS ten minste nog één 

andere geestelijke gezondheidsstoornis heeft, meestal depressie en drugsmisbruik. 

Vluchteling zijn maakt mensen niet significant kwetsbaarder voor psychische stoornissen, maar 

vluchtelingen kunnen wel worden blootgesteld aan allerlei stressfactoren die hun geestelijk welzijn 

beïnvloeden.  

De traditionele benadering van het psychologisch welzijn van vluchtelingen was gericht op 

"trauma's" of op "emotionele burn-out" bij degenen die werken met getraumatiseerde 

bevolkingsgroepen. De keerzijde van deze benadering is dat ze zich toespitst op de negatieve 

gevolgen op individueel niveau. Traumatische gebeurtenissen kunnen en moeten echter ook op 

maatschappelijk niveau worden gezien, omdat ze eveneens een weerslag hebben op de 

gemeenschap (rechtstreeks of via een individu in nood), maar er moet ook oog zijn voor positieve 

effecten. Traumatische ervaringen kunnen de veerkracht vergroten en positieve veranderingen 

afdwingen via ontwikkeling die door tegenslag wordt geactiveerd. Veel mensen die extreem 

traumatische gebeurtenissen hebben overleefd, hebben bijvoorbeeld betekenis gevonden in hun 

lijden, zijn in staat gebleken om hun negatieve ervaringen op een positieve manier om te zetten en 

hebben nieuwe kracht in zichzelf gevonden. 

Bij het werken met vluchtelingen is het van belang twee dingen in gedachten te houden: 

- ten eerste dat posttraumatische reacties een manier zijn om op een natuurlijke wijze om te gaan 

met een abnormale situatie; 

- ten tweede dat PTSS een ernstige aandoening is die professionele aandacht vereist.  
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Referenties:  
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5. ROL VAN STEUNVERLENERS EN SOCIALE ASPECTEN 

 

 

 

 

Mensen die als vrijwilliger met vluchtelingen werken, hebben zelden een relevante 

beroepsopleiding als maatschappelijk werker of psycholoog. De meesten van hen zijn zeer 

gemotiveerd om personen in nood te steunen en hebben zich daarom bij informele ad-hocgroepen 

gevoegd (of hebben er zelf een opgericht) of sloten aan bij een van een van de vele ngo's die in deze 

sector actief zijn. Wat ze daarbinnen ook doen, ze krijgen waarschijnlijk te maken met mensen met 

traumatische achtergronden die een invloed hebben op hun mentale toestand. 

Elke steunverlener moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij waarschijnlijk in contact zal komen met 

vluchtelingen of getraumatiseerde mensen, en dat hij/zij zeer waarschijnlijk meer informatie nodig 

zal hebben om te kunnen helpen. In dit verband moeten steunverleners zich de volgende vragen 

stellen: 

• Wat moet ik verwachten als ik te maken heb met mensen die zo'n ernstig emotioneel leed 

hebben geleden? 

• Hoe kan ik helpen? 

• Wat kan ik verkeerd doen? 

• Aan welke aspecten moet ik denken met betrekking tot de zorg voor mezelf? 

Deze richtlijnen en actiefiches (opleidingsmodules en activiteiten) geven informatie over 

psychologische traumatisering, over de oorzaken en symptomen en over mogelijke hulp. Tegelijk 

vernemen de gebruikers hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze zelf emotioneel gezond blijven. 

Goede wil om te helpen volstaat niet, aan vrijwilligerswerk met vluchtelingen zijn ook 

psychologische aspecten verbonden die problemen kunnen opleveren: 

Wat kun je ondernemen om zelf emotioneel gezond te blijven? 

Hoe voorkom je overbelasting en stress bij het werken met vluchtelingen? 
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• Onrealistische verwachtingen van vrijwilligerswerk 

• Uiteenlopende, soms moeilijk op te lossen taken 

• Traumatisering van vluchtelingen 

• Afwijzing door vluchtelingen of medeburgers 

• Bedreigingen of agressie uitgaande van vluchtelingen of medeburgers 

Deze omstandigheden kunnen leiden tot zowel fysieke als mentale en emotionele overbelasting en 

stress. Vooral als het vrijwilligerswerk van de steunverleners bovenop de verplichtingen van hun 

dagelijks leven komt, die eveneens veel inzet vergen (werk, gezin, enz.), bestaat het risico van 

overbelasting en spanning. 

De volgende paragrafen geven een kort overzicht van de meest voorkomende gebeurtenissen en 

situaties waarvan de hulpverleners zich bewust moeten zijn om overbelasting en stress bij het 

werken met vluchtelingen te voorkomen. 

- Realistische verwachtingen  

Het belangrijkste aspect is: realistische verwachtingen hebben van het vrijwilligerswerk. Als groot 

engagement niet tot het gewenste succes leidt, kan dat frustrerend zijn. Dat kan bij elke 

vrijwilligersactiviteit gebeuren, en vooral bij het werken voor vluchtelingen. Zo kan het gebeuren 

dat de integratie van individuele vluchtelingen geen succes heeft, dat vluchtelingen naar andere 

regio's of landen worden gestuurd of dat hun asielaanvraag wordt afgewezen. Dergelijke 

gebeurtenissen kunnen leiden tot sterke gevoelens van medelijden en schuld, tot frustratie over de 

eigen machteloosheid of tot woede. Daarom is het van groot belang dat de hulpverleners met 

realistische verwachtingen aan hun werk beginnen en hun gevoelens niet "inslikken". 
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Figuur 3. Enquêteresultaten van het project Posttraumatische Integratie – Laagdrempelige Psychosociale Steun en 
Interventie voor Vluchtelingen, in 2018. 
 

- Omgaan met een verscheidenheid aan taken, waarvan sommige moeilijk op te lossen zijn 

Vrijwilligers worden in korte tijd met een reeks verschillende taken geconfronteerd. Sommige 

daarvan kunnen alleen met grote persoonlijke inzet worden aangepakt. Misschien zullen sommige 

vrijwilligers in die inspanningen zoveel tijd en energie investeren dat het moeilijk wordt werk, gezin 

en privébelangen met elkaar te verzoenen. Daar komen conflicten van. Bovendien kan het gebeuren 

dat hun omgeving hun inzet voor vluchtelingenhulp niet begrijpt of afkeurt. 

- Omgaan met getraumatiseerde vluchtelingen 

Veel mensen die gevlucht zijn uit oorlogs- en crisisgebieden, gaan psychologisch gebukt onder wat 

ze in hun thuisland en tijdens hun vlucht hebben meegemaakt. Sommigen van hen zijn 

psychologisch getraumatiseerd. Tekenen van ernstig psychologisch trauma zijn vaak te zien in het 

gedrag van wie erdoor getroffen is. 

- Omgaan met afwijzing 

De meeste vluchtelingen hebben slechte ervaringen gehad en weten niet hoe hun toekomst eruit 

zal zien. In de meeste gevallen is hun maatschappelijke situatie moeilijk en hebben zij vaak weinig 

mogelijkheden om problemen en zorgen even te vergeten. Wachten op de behandeling van 

aanvragen en omgaan met negatieve beslissingen over asiel zijn zeer frustrerend voor wie ermee te 

maken krijgt. Deze stressfactoren kunnen ook leiden tot negatief gedrag ten opzichte van 

hulpverleners. Voor afwijzing of afstandelijk gedrag kunnen ook culturele redenen bestaan, vooral 

1% 1%

6%

27%

65%

Bij het werken met vluchtelingen is het van belang dat men 
posttraumatische reacties begrijpt 

Helemaal niet mee eens

Grotendeels niet mee eens
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wanneer vluchtelingen afkomstig zijn uit tradities waarin andere manieren van handelen of 

communiceren bestaan tussen mannen en vrouwen of tussen ouderen en jongeren. 

- Omgaan met bedreigingen en agressie 

Met name waar vluchtelingen collectief worden gehuisvest kunnen de beperkte ruimte en het 

gebrek aan privacy, de onzekere toekomst en cultuurverschillen leiden tot bedreigingen of zelfs 

gewelddadige conflicten tussen bewoners. Frustratie over overheidsbeslissingen kan ook leiden tot 

bedreigingen of agressie tegenover werknemers of vrijwillige helpers. Helaas kunnen ook 

medeburgers bedreigingen uiten en geweld plegen tegen vluchtelingen of hun helpers. 
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6. HOE OPTREDEN (EN HOE NIET)  

 

 

 

 

 

 

Om niet-gespecialiseerde verleners van zorgen aan vluchtelingen in staat te stellen 

vluchtelingen met posttraumatische problemen (en PTSS) te herkennen, hun laagdrempelige 

psychosociale ondersteuning te geven en in een vroeg stadium laagdrempelig in te grijpen op het 

vlak van de geestelijke gezondheidszorg, hebben we praktische instrumenten ontwikkeld om hen 

op een alomvattende manier te ondersteunen en te informeren. Een van die instrumenten zijn de 

Actiefiches. Die bevatten: activiteiten als aanbevelingen en belangrijke acties om tegemoet te 

komen aan de noden van vluchtelingen en migranten; korte opleidingsmodules over de beoordeling 

van en het omgaan met posttraumatische problemen (waaronder PTSS), waarin lastig gedrag van 

cliënten, opzet van interventies en aflevering en belangrijke bevindingen van het onderzoek aan 

bod komen. Ze zullen een modulair gamma van materiaal voor bewustmaking, opleiding en 

demonstratie aanbieden. De opleidingsmodules en activiteiten staan op het PTIP Open eClass 

Platform en zijn gemakkelijk toegankelijk voor de gebruikers (zie hoofdstuk 7 voor meer informatie 

over de toegang tot het online materiaal). 

 

De Actiefiches (Opleidingsmodules en activiteiten) zijn georganiseerd rond 3 modules: 

Bewustwording, Interventie en Zelfzorg. 

Elke module bevat verschillende submodules, eenheden en activiteiten. In de volgende tabellen 

vind je een overzicht van de opleidingsmodules en aanverwante activiteiten.  

Hoe kun je optreden? 

Wat voor instrumenten bieden wij aan? 

Welke informatie bevatten de actiefiches (opleidingsmodules en activiteiten)? 
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Submodules Overview Units Activities

M1S1 - Traumatic Events

Before posttraumatic reaction(s) there must be a 

traumatic event (TE). It is the aim of this submodule to 

define what traumatic events are and how people 

adapt to them. Along with the main features of TE 

such as frequency and duration, common reactions to 

TE are described as well as the specifics related to 

refugees' traumatic experiences.

1. What is a traumatic event?

2. Adaptation to traumatic events

3. Refugees and traumatic events

A1. Why do people flee?

A2. Life events checklist LEC-5

M1S2 - Stress

Submodule 1.2 is dealing with the background of stress 

reactions and shows that in our life, most stress is 

produced not so much through what happens to us but 

through how people take it. It gives information about 

the mind and body connection and highlights some 

important strategies and solutions how one can 

decrease one’s level of stress.

1. How do I know when I am having 

stress?

2. Mind and body connection

3. Stress and traumatic events

4. Stress reduction script

A1. External and Internal Triggers

A2. My resilience

M1S3 - Symptoms

Submodule 1.3 is dealing with processes that cause 

posttraumatic reactions. We will learn how to 

distinguish and recognize possible signs and symptoms 

of posttraumatic reactions and posttraumatic 

disorders. The clinical picture of acute and chronic 

posttraumatic disorders will be presented as well.

1. Background of posttraumatic 

reactions

2. Signs and symptoms of 

posttraumatic reaction

3. Acute stress  disorder

4. Posttraumatic stress reaction

A1. Harvard trauma questionnaire

A2. Hopkin’s symptom check list-25

A3. PTSD test

M1S4 - Intercultural 

aspects

This submodule focuses on the assistance context in 

which front-line care providers work with refugees 

that can be characterized by extreme cultural diversity, 

both in terms of the different cultural backgrounds of 

refugees as well as the cultural distance itself between 

them and the front-line workers. This can lead to a 

potential for miscommunication and 

misunderstanding, even more when addressing highly 

sensitive topics as posttraumatic distresses and PTSD. 

Different cultural settings can vary extremely in the 

ways to approach mental health problems, often 

considered taboos. Therefore, the preferred approach 

to addressing the needs of refugees with psychosocial 

problems requires particular attention to their 

culturally different backgrounds.

1. Traumatic experiences faced by 

refugees

2. How much culture matters for PT

3. Taboos and stigmatization

4. Cultural competences

A1. Circle of My Multicultural Self

A2. Understanding the Depth and 

Breadth of "Multicultural"

M1S5 - Concentration 

and memory

Submodule 1.5 is dealing with the effects that PTSD 

has on the concentration and memory abilities of a 

person. It shows that the damages in the brain caused 

by PTSD can cause problems with learning, with short 

term memory and with concentration. It will explain 

the effect of anxiety disorder on memory and 

concentration and show that many persons suffering 

from PTSD are fighting with learning difficulties.

1. PTSD and Memory

2. PRSD Symptoms: A Disease of the 

Memory

3. Anxiety Disorder and 

Concentration Problems

4. Learning Difficulties for People 

with PTSD

A1. Recording Daily Thoughts 

A2. Rebuilding concentration with 

focused attention

M1S6 - Emotions 

What is an emotion? It is a complex subjective 

experience comprising psychological appraisal, 

physiological (body), behavioral and cognitive (mind) 

reactions to internal and external events. Some people 

are very good in recognizing subtle different emotional 

states and some others have difficulties in identifying 

and describing feelings and in distinguishing feelings 

from the bodily sensations of emotional arousal. In 

order to effectively manage their emotions people 

must first learn how to accurately recognize them.  

1. Context of emotions

2. Emotions, mood, mind and body 

3. The most common emotions 

4. How to recognize your own 

emotions? 

A1. Alexithymia test

A2. Wheel of emotions

Module 1:   AWARENESS
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Submodules Overview Units Activities

M2S1 - Communication

Communication is the key to solving all problems, 

issues, obstacles and most importantly, to build 

relationships. In this submodule, you will learn about 

different communication styles, about cultural barriers 

and specifics about communication with a PTSD 

person, but most importantly, you will learn a few tips 

on how to overcome these barriers and how to 

communicate effectively. 

1. Communication styles

2. Nonviolent Communication 

3. Cultural barriers to 

communication  

4. Communication with a PTSD 

person 

A1. Non-violent communication

A2. Getting into a person’s mind

M2S2 - Conflict 

Management 

Conflict appears, when different people have different 

needs and both of them want their needs to be 

fulfilled. It is a very natural thing, but quite frequently 

viewed as something bad or irritating. Nevertheless, 

this submodule demonstrates that, if people choose 

the right strategy and develop needed skills and 

techniques, solving conflicts might be creative, trust-

building and enriching.  

1. Stages of a conflict

2. Conflict management strategies

3. Resolving a conflict

A1. The orange negotiation

A2. Different ways of listening

M2S3 - Stress 

Management

This submodule deals with stress management and 

arousal and how to decrease the arousal in the body, 

which is a vital step in the process to desensitize the 

nervous system. It will show helpful strategies and 

techniques which are important to resolve stressful 

memories, and give an overview on memory work 

where the PTSD patient learns to see clearly what has 

passed and can understand the effect of his or her 

memories.

1. Stress Management and PTSD

2. Reducing Arousal

3. Helpful Strategies

4. Memory Work

5. Moving On

A1. The Power of Breath

A2. Cultivating Self – Nature of the 

Mind 

M2S4 - PTSD and the 

Brain

This submodule will inform about effects of trauma on 

the brain and how PTSD impairs learning and memory. 

It will give tips to improve one’s concentration and 

show the influence of nutrition on PTSD.

1. Effects of Trauma on the Brain

2. How PTSD Impairs Learning and 

Memory

3. Tips to Improve Your 

Concentration

4. PTSD and Nutrition

5. Sleep Problems in PTSD

A1. Core beliefs 

A2. When sleep can‘t come  

M2S5 - Social Support

This submodule will provide you with 

information about social needs and the importance of 

social support for people with trauma. You will learn 

about types of social support and social groups, and 

what could help people to overcome their insecurities 

or problems. You will learn about empowerment and 

competencies needed to help them with their social 

needs. You will also learn about the role of language 

and translators in providing social support.

1. Social needs

2. Types of social support

3. Empowerment

4. Competences

5. Language

A1. Special Vulnerability

A2. Working with translators

A3. In the shoes of a refugee...

M2S6 - Psychological & 

Social First Aid 

Psychological first aid (PFA) is a humane, supportive 

response to a fellow human being who is suffering and 

who may need support. It is not a psychological 

method. PFA is oriented towards practical care and 

support, while assessing the needs and concerns in a 

non-intrusive way. In this submodule the reader will 

learn about PFA’s basic principles and “who, when, and 

where” can benefit from them and how to recognize 

symptoms of stress and good self-care behaviours. 

The importance of cultural awareness and recognition 

of vulnerable groups is emphasized.

1. What is psychological first aid 

(PFA)?

2. Providing psychological first aid 

3. Self care and PFA

4. Cultural awareness and vulnerable 

groups 

A1. PFA role play

A2. The still face experiment

Module 2:  INTERVENTION
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Submodules Overview Units Activities

M3S1 - Burnout 

prevention

Many people in today’s society display symptoms of 

burn-out and also consider themselves to be in this 

condition. They argue that the current-day working 

and social conditions, coupled with the excessive use 

of new technologies, create excessive exhaustion. 

Some people maintain that the problem of burn-out, 

although growing in recent years, is far from new and 

already exists for more than 30 years. This submodule 

deals with three main aspects: first, to understand 

burn-out, and distinguish it from depression; second, 

to highlight the main stressors that cause burn-out and 

the ways for preventing it; and thirdly, to indicate how 

to overcome a burn-out once it has manifested itself.

1. What is burn-out?

2. How to prevent burnout?

3. How to overcome burnout?

A1. Workshop about burn-out with 

BAT (Burn-out Assessment Tool)

A2. Group discussion about burn-out 

and how to prevent it

M3S2 - Boundaries

An important part of one‘s identity and a crucial aspect 

of well-being and mental health is the ability to set 

boundaries. They can be physical or emotional and of 

course they can also range from being loose to rigid. 

In that sense, self care in volunteering or helping 

others (e.g. refugees) is an important part of the 

mentally healthy life for individuals. 

In this Submodule we will look at particular boundaries 

by giving some hints to empower the helpers and 

volunteers working with people with PTSD. 

1. Setting Boundaries and Limits

2. Preventing Emotional Overload 

A1. Somatic Inventory of Emotional 

Overload 

A2. Questionnaire on Secondary 

Traumatization

M3S3 - Supervision

This submodule deals with the basic purpose and 

benefits of supervision and explains the procedures 

necessary to begin the supervision process. It informs 

about intervision and its difference to supervision, the 

power of the group and teamwork in the delivery of 

helping others, and gives an overview about reflection 

as a complex process of learning from experience.

1. Purpose, Function and Benefits of 

Supervision

2. Supervision Policy

3. Groups and Team Work

4. Reflection and Evaluation

A1. Self Assessment Scale for the 

Group Members

A2. Keeping a  reflective diary  

Module 3:  SELF - CARE
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7. HOE GEBRUIK MAKEN VAN HET ONLINE MATERIAAL 

 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het online materiaal van het project, m.a.w. de 

ontwikkelde ‘output’, gebruikt wordt. Al het materiaal staat op het PTIP Open eClass Platform, ook 

wel online Platform genoemd; het is in twee betekenissen open: qua toegang – geen registratie of 

login vereist om toegang te krijgen tot het materiaal – en qua licenties – voor het materiaal gelden 

Creative Commons licenties. 

Als eindgebruiker vindt men het Toolbox-platform op het internet via de volgende URL: 

 

https://onlinematerial.posttraumatic-integration.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinematerial.posttraumatic-integration.eu/
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Dit platform herbergt en levert online het materiaal dat in de context van het project wordt 

geproduceerd. De inhoud is meertalig en de gebruiker kan de website van het project bezoeken 

door op de link "Project" te klikken. 

Kies om te beginnen de juiste taal door in de rechterbovenhoek op de knop in de vorm van een 

aardbol te klikken.  

Het materiaal dat het Platform levert omvat de volgende categorieën: 

• Richtlijnen  

• Opleidingsmodules  

• Activiteiten  

Het Platform is ontworpen om het selecteren van de activiteiten, de toegang tot de richtlijnen en 

opleidingsmodules zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken als haalbaar was binnen de tijdsduur 

en met de middelen in de context van het PTIP-project.  

Platformfunctionaliteit voor de richtlijnen 

De gebruiker kan de juiste taal voor hem/haar selecteren en vervolgens de knop "Richtlijnen" 

kiezen. Vervolgens verschijnt het beeld van de eerste pagina met een korte beschrijving over de 

richtlijnen, de auteurs ervan en de mededeling over het auteursrecht.  

Platformfunctionaliteit voor de opleidingsmodules 

De gebruiker kan de juiste taal voor hem/haar selecteren en vervolgens de knop 

"Opleidingsmodules" kiezen. Vervolgens verschijnt de lijst met de beschikbare modules. 

Daarna kan de gebruiker de module die hij/zij wenst te volgen kiezen door de titel ervan te 

selecteren. De online module verschijnt dan zonder dat inloggen vereist is. 

Elke opleidingsmodule bestaat uit een samenvatting, de doelstellingen en de hoofdlijnen van de 

module. 

De presentatie van de module is georganiseerd in eenheden. De hoofdlijnen van de eenheid zijn 

beschikbaar, samen met een afbeelding. De inhoud is gebaseerd op het gekozen sjabloon en werd 

door alle partners ontwikkeld volgens de principes van User-Centered Design (UCD). 



 
 
 
 

 

 

41 

 

 

De eindgebruikers kunnen de dia's online bekijken of als pdf-bestand afladen.  

Hoe de activiteiten zoeken en vinden 

De gebruikers kunnen de Activiteiten waarnaar ze op zoek zijn eenvoudig zoeken en vinden, na het 

selecteren van allerlei zoekcriteria zoals Module, Submodule, Groepsgrootte, Taal. Ook kunnen de 

gebruikers als trefwoord een tekst invoeren om inhoud op te zoeken. De eindgebruiker kan het 

zoekformulier (afbeelding hieronder) gebruiken om te zoeken naar het materiaal dat aan zijn 

zoekcriteria voldoet (één of meerdere criteria zijn mogelijk).  

 

Vervolgens kan de eindgebruiker op de zoekknop klikken en verschijnen de activiteiten die aan 

zijn/haar zoekcriteria voldoen (Zoekresultaten).  

Hij/zij kan dan op de titel van een specifieke activiteit klikken om die activiteit te bekijken. De 

toegang is open, wat betekent dat inloggen of registreren niet vereist is. De gebruiker kan de 

activiteit ook in pdf-formaat afladen door te klikken op de knop "Afladen in pdf-formaat". 

 

 


