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Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden of zoveel vaker als de actualiteit vergt. Hij doet verslag van de ontwikkelingen 
in het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO), dat zich richt op het onderzoek van slachtoffers van 
marteling en inhumane behandeling, in het bijzonder in het kader van de asielprocedure. De nieuwsbrief wordt elektronisch 
verspreid onder de medewerkers en vrijwilligers betrokken bij IMMO, de founding partners (zie onderaan deze pagina), de 
fondsen Adessium Foundation, Ars Donandi, Cordaid, Eureko Achmea Foundation, FondsDBL, PIN en Triodos Foundation en 
andere belangstellenden. Vragen of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief graag naar rene@renepeters.nl 
(voorlopig mailadres). 

Bureau IMMO van start 
 
Per 1 januari is het bureau van IMMO van start gegaan. In de maanden januari en 
februari vinden de voorbereidingen in de back office plaats. Zo wordt de website 
voorbereid, de kantoorautomatisering op orde gebracht en worden enkele 
bedrijfsprocessen opgezet. Vanaf maandag 5 maart zal het IMMO naar buiten toe 
operationeel zijn en verzoeken voor forensisch medische onderzoeken en 
trainingen gaan aannemen. 
 
De bureaumedewerkers 
 
Binnen het bureau is inmiddels ook de medische vacature ingevuld in de persoon 
van Evert Bloemen, arts. Hij is tot op heden werkzaam bij Stichting Pharos en bij 
GGZ-instelling Altrecht en beschikt over een grote en unieke ervaring op het 
werkterrein van het IMMO. Evert Bloemen blijft naast zijn werk voor het IMMO ook 
voor Pharos werkzaam. Hierdoor is er sprake van een goede verbinding met dit 
kennisinstituut, dat in het verleden zowel met het MOG als het MAPP veel heeft 
samengewerkt. De procedure voor het werven van een office-manager zal in de 
loop van de maand januari worden afgerond. 
 
De vorige nieuwsbrief bevatte het curriculum vitae van Riëtte Mellink, die per 1 juni 
als directeur aantreedt. Hieronder stellen de overige bureaumedewerkers zich voor. 
 

 

Evert Bloemen, arts 
 
Na mijn artsexamen in 1982 werkte ik een jaar als algemeen assistent in 
een ziekenhuis en daarna een jaar in een vluchtelingenkamp op de grens 
tussen Thailand en Cambodja. Terug in Nederland heb ik de opleiding tot 
huisarts gedaan. Ik was zo gegrepen door het fenomeen ‘vluchteling’ dat 
ik een plek vond in de toen net opkomende gezondheidszorg voor 
vluchtelingen. Sindsdien ben ik als arts, trainer en adviseur werkzaam in 
dit werkveld, eerst bij het Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen, en 
later bij Pharos, kenniscentrum, migranten, vluchtelingen en gezondheid.  
 
De laatste tien jaar combineer ik het werk bij Pharos met een functie voor 
anderhalve dag per week als arts in de uitvoerende ggz bij Altrecht in 
Utrecht, waar ik vooral getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen 

heb behandeld. Dit uitvoerende curatieve werk verruil ik nu voor werkzaamheden bij het IMMO.  
Binnen Pharos heb ik mij het laatste decennium vooral bezig gehouden met de medische aspecten van 

 
Evert Bloemen 

 

mailto:rene@renepeters.nl
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de asielprocedure. Op het snijvlak van gezondheid(szorg) en de juridische asielprocedure is uitwisseling 
van kennis en ervaringen van groot belang om te komen tot zowel een kwalitatief goede asielbeoordeling 
als goede gezondheidszorg voor asielzoekers. Over dit thema publiceer ik regelmatig, verzorg ik 
trainingen aan hulpverleners, advocaten en medewerkers van de IND. Verder ben ik als adviseur voor 
partijen als IND en Medifirst nauw betrokken bij de recente vernieuwingen in de asielprocedure.  
Mijn andere specifieke deskundigheidsgebieden zijn o.a. ggz en huisartsenzorg voor deze doelgroep, 
gevolgen van martelingen en de zorg voor illegale vreemdelingen. 
 
Werken bij het IMMO is voor mij een logische vervolgstap na betrokkenheid bij zowel de Medische 
Onderzoeksgroep van Amnesty International als het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen. 
Ik ben erg gemotiveerd om in het belang van asielzoekers mee te werken aan het zo vroeg mogelijk 
medisch en psychologisch onderzoeken en documenteren van de gevolgen van ondergaan geweld. Mijn 
medische, psychiatrisch en juridische kennis kan ik hiervoor goed inzetten. Centraal staan hierbij voor mij 
begrippen als mensenrechten, waardigheid en rechtvaardigheid. Via werkzaamheden bij het IMMO hoop 
ik hieraan bij te dragen.  
 

Paul Dallinga MSc, juridisch medewerker 
 
De Medisch Onderzoeksgroep levert sinds 1977 een belangrijke bijdrage 
aan de erkenning van slachtoffers van marteling en inhumane 
behandeling. Sindsdien is er ook een langzame bewustwording in gang 
gezet dat medisch onderzoek kan bijdrage aan de waarheidsvinding in de 
asielprocedure. IMMO gaat dit belangrijke werk voortzetten.  
 
Tijdens mijn studie politicologie en een minor international 
ontwikkelingsstudies raakte ik geïnteresseerd in het onderwerp migratie 
en vluchtelingen. Dit mondde uit in een scriptie over de eerste fase van de 
harmonisatie van het Europese asiel en immigratiebeleid. In de loop der 
jaren heb ik diverse trainingen en cursussen gevolgd op het gebied van 
vluchtelingenrecht en het doen van onderzoek in individuele 
asieldossiers.  

 
Vanaf 2006 werkte ik in verschillende functies op het gebied van asielzoekers en vluchtelingen bij de 
Nederlandse afdeling van Amnesty International. Ik begon als vrijwillige landenresearcher, waarbij ik 
onderzoek deed in zaken van individuele asielzoekers afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord Afrika. 
Later werkte ik als betaalde medewerker bij het programma vluchteling en migranten. Tussendoor heb ik 
een periode met veel plezier gewerkt bij het UAF, Stichting voor Vluchteling-Studenten. In februari 2010 
keerde ik terug bij Amnesty in de functie van dossiermedewerker voor de Medisch Onderzoeksgroep.  
 
Binnen deze functie was ik samen met een collega en enkele vrijwilligers verantwoordelijk voor de 
bureau-ondersteuning van de onderzoeken door de artsen en psychiaters van de Medische 
Onderzoeksgroep. Een belangrijk onderdeel van de het werk was een zorgvuldige selectie maken van de 
aanvragen door de advocatuur. Op zowel juridische als inhoudelijk gronden beoordeelde wij, samen met 
een beoordelend arts, in welke dossiers een medisch onderzoek opportuun was.  
 
De afgelopen jaren heb ik vele indrukwekkend verhalen van asielzoekers gelezen, die waren opgetekend 
in zeer nauwgezette en in vaak uitvoerige opgestelde medische rapportages. Ik heb ook gezien hoe 
belangrijk erkenning is voor slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen. Deze ervaring 
motiveer mij nu zeer om voor het IMMO, als voortzetting van de Medische Onderzoeksgroep en het 
Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen, aan de slag te gaan.  
 
Mijn wens voor het nieuwe jaar is dat het IMMO in 2012 mag uitgroeien tot een volwaardig expertise 
centrum op het gebied van medisch onderzoek in de asielprocedure. Met veel enthousiasme kijk ik er 
naar uit om samen met de vrijwilligers en de stafmedewerkers te werken aan het verwezenlijken van de 
doelen van het IMMO.  
 

 
Paul Dallinga 
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Drs. Annemieke Keunen, interim-coördinator bureau 
 
In 1996 heb ik mijn promotieonderzoek naar aanklachten wegens eer en 
belediging in 19e eeuwse politie- en justitiearchieven verruild voor een 
baan als onderzoeker en projectcoördinator bij de Stichting Medisch 
Advies Kollektief. Dit is een kleine non-profit organisatie waar medisch 
advies wordt verzorgd voor minvermogende cliënten en hun advocaten 
die in uiteenlopende juridische procedures een medisch adviseur nodig 
hebben; de artsen verbonden aan de stichting hebben hun werk altijd 
vrijwillig verricht. Ik was voor de stichting de afgelopen 15 jaar betrokken 
bij verschillende onderzoeksprojecten met betrekking tot de 
gezondheidstoestand van asielzoekers.  
 
Een lopend onderzoeksproject betreft de betrouwbaarheid en 
gezondheidsrechtelijke implicaties van leeftijdsonderzoeken bij 

minderjarige asielzoekers. We werken hierbij samen met (kinder)artsen van verschillende universiteiten 
en organisaties als Nidos en Defence for Children. Komend voorjaar organiseren we een congres over 
dit medisch forensisch onderzoek in de asielprocedure.  
 
Het afgelopen anderhalf jaar was ik daarnaast projectcoördinator van het ASKV project Zorg voor 
Asielzoekers met Psychische Problemen (ZAPP)—een door het EVF, Innovatiefonds en Fonds 
Psychische Gezondheid gefinancierd project met als doel de zorgketen voor deze patiëntengroep te 
versterken. Daartoe zijn verschillende onderzoeken verricht en hebben expertmeetings met de 
ketenpartners de aandacht voor deze kwetsbare groep zichtbaar vergroot. Het project is afgesloten met 
nieuw voorlichtingsmateriaal dat in de opvang en de zorg voor asielzoekers door het COA en het GC-A 
gebruikt gaat worden. 
 
Ik heb 15 jaar ervaring met het organiseren van medisch forensische onderzoeken bij asielzoekers en 
daarbij geleerd hoe gecompliceerd het is om deze groep met vaak ernstige gezondheidsschade recht te 
doen. Een open houding is daarbij essentieel, net als met respect voor ieders rol samenwerken met alle 
partijen die asielzoekers in Nederland opvangen en begeleiden. Mede daarom heb ik met veel 
enthousiasme meegewerkt aan de oprichting van het IMMO en zal ik graag in het komende jaar mijn 
bijdrage leveren aan de opstart ervan. 
 

 
Annemieke Keunen 

 

Drs. Elsbeth Kors, klinisch psycholoog 
 
Ik ben Elsbeth Kors (1958), klinisch psycholoog en psychotherapeut. Mijn 
belangstelling voor mensen uit andere culturen is er al sinds lange tijd. 
Tijdens mijn studie psychologie gaf ik als vrijwilligster Nederlandse les 
aan buitenlandse (veelal Turkse en Marokkaanse) vrouwen. In die tijd heb 
ik twee maal langere tijd in Afrika en Z.O. Azië rond gereisd. De laatste 
jaren ben ik weer opnieuw in de gelegenheid om verschillende landen en 
culturen te bezoeken. 
 
Van begin 1983 tot half 1987 ben ik met mijn partner uitgezonden 
geweest naar een missieziekenhuis in Kenia. Hij als tropenarts, ik eerst 
werkzaam aan een sociaal economisch onderzoek in de sloppen wijken 
van een grote stad in Kenia, daarna op een gesloten psychiatrieafdeling 
en polikliniek van een provinciaal ziekenhuis. Tegelijkertijd gaf ik 

psychiatrieles aan verpleegkundigen in opleiding van ons missie ziekenhuis, die vervolgens stage op de 
psychiatrieafdeling in het provinciale ziekenhuis kwamen lopen. In die tijd ben ik veel in aanraking 
gekomen met kwetsbare mensen uit een andere cultuur. Terug in Nederland heb ik me gevestigd als 
zelfstandig psycholoog in een groeiende groepspraktijk. Een deel van mijn werkzaamheden daar bestaat 
uit traumabehandeling. 
 
Ik ben betrokken geweest bij de opzet en bouw van twee gezondheidscentra in Amersfoort. Naast mijn 
werk als behandelaar, ben ik actief op bestuurlijk niveau binnen mijn beroepsgroep, eerst regionaal, nu 
landelijk. Toen ik geattendeerd werd op de start van het MAPP, heb ik me aangemeld als onderzoeker. 
Gaande weg ben ik daar actiever in geworden.  Eerst ben ik gevraagd meelezer van gedane 
onderzoeken te worden,daarna ben ik trainingen over vroeg signaleren van psychische problemen gaan 
geven aan advocaten en vrijwilligers bij VWN. Verder heb ik voordrachten over dit onderwerp voor 
verschillende rechtbanken gehouden. Het laatste jaar van het MAPP was ik één dag in de week 
verbonden aan het bureau.  
 

 
Elsbeth Kors 

 

nieuwsbrief IMMO nr.3 2012-01-14 3



  IMMO 
Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek 

 

 

Nieuwsbrief IMMO  3
Datum: 14 januari 2012  

(Dubbel)klik op 
onderstaand icoon 

om bijlage te 
raadplegen 

 
Mijn motivatie om actief te zijn is gelegen in mijn oprechte mening dat iedereen, ook kwetsbare mensen, 
recht hebben op een eerlijke procedure. Onderzoek naar eventuele complicerende factoren daarbij vind 
ik daarom van groot belang, evenals kennis overdragen over dit onderwerp aan andere werkers in dit 
veld. Daarnaast vind ik het een verrijking om met mensen uit andere culturen te werken. 
Het mee mogen opzetten en vorm geven van het IMMO zie ik als een eer en uitdaging.  
 
Contactgegevens bureau 
 
Het bureau is als volgt bereikbaar. In de volgende nieuwsbrief komt een overzicht 
met de overige contactgegevens van het bureau van IMMO en zijn medewerkers. 
 

T 020-8407670 
P  AE Diemen 

o  XE Diemen

elefoon : 
ostadres : Postbus 240, 1110

Bez ekadres : Nienoord 5, 1112  
  

 

Reglement Rapporteurs IMMO 
 
Het IMMO heeft de belangrijkste afspraken die gelden bij het als arts of psycholoog 
werkzaam zijn voor het IMMO vastgelegd in het Reglement Rapporteurs IMMO. 
Een concept hiervan is eerst consulterend voorgelegd aan de artsen en 
psychologen die gelieerd zijn aan de Medische Onderzoeksgroep van Amnesty 
International (MOG) en het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen 
(MAPP).  
 
De regeling geeft allereerst uitdrukking aan de duurzame relatie die het IMMO met 
de aan hem verbonden rapporteurs wil onderhouden. Die duurzaamheid krijgt 
gestalte in de inschrijving van de betreffende professionals in het Tableau van 
Rapporteurs van IMMO. De regeling is verder nodig met het oog op 
kwaliteitsborging en externe verantwoording. 
 
Het Reglement bevat afspraken over herkenbare onderwerpen, zoals 
vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid, professionele standaard, ondersteuning door 
de bureauorganisatie en (beperking van) aansprakelijkheid. Het is voorts zo 
opgesteld dat het toekomstige ontwikkelingen accommodeert. Het volledige 
Reglement en de daarbij behorende Verklaring zijn hiernaast te raadplegen. 
 
Jaarlijks stelt het IMMO vast welke vergoeding aan de rapporteurs kan worden 
geboden. Voor het jaar 2012 beperkt deze zich tot een vergoeding van de 
reiskosten en eventuele andere kosten die zijn gemaakt. Rapporteurs kunnen 
overigens van declaratie hiervan afzien. Bijgaand het besluit voor 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement 
Rapporteurs 

IMMO 
 
 
 

Verklaring 
Inschrijving 

Tableau 
Rapporteurs 

 
 
 

Regeling 
Vergoedingen 

Rapporteurs 2012 

Bijeenkomsten 
 
Op donderdag 9 februari (avond) organiseert het IMMO een bijeenkomst met de 
rapporteurs die – vaak al vele jaren – bij een van de founding partners van het 
IMMO forensisch medische onderzoeken bij asielzoekers uitvoeren. De avond is 
bedoeld voor wederzijdse kennismaking en het voorstellen en bespreken van de 
werkwijze van het IMMO. Tevens zullen de laatste ontwikkelingen met betrekking 
tot de asielprocedure worden belicht. Aan alle betrokkenen is inmiddels een 
uitnodiging per e-mail gezonden. 
 
Op donderdag 16 februari (avond) is er voor alle artsen en psychologen, die zich 
de afgelopen maanden als nieuwe vrijwilliger hebben aangemeld, een 
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Reglement Rapporteurs IMMO 
 
Preambule 
 
Het IMMO beoogt een bijdrage te leveren aan de bescherming van de mensenrechten, in het 
bijzonder door het uitvoeren van onderzoeken van slachtoffers van marteling en inhumane 
behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van de 
asielprocedure. 
 
Het IMMO maakt hiertoe gebruik van free lance professionals – in het bijzonder medici en 
psychologen – die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid, die zich op basis van 
vrijwilligheid beschikbaar stellen en die niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan het IMMO 
zijn verbonden. De relatie tussen het IMMO en deze professionals is gekenmerkt door duurzaamheid, 
gedeelde visie en wederzijds respect. De betreffende personen worden in dit reglement aangeduid als 
‘rapporteur’.  
 
Rapporteurs voeren, met inachtneming van binnen het IMMO geldende procedures, formats en 
protocollen, vanuit een eigen professionele verantwoordelijkheid zelfstandig diagnostiek uit en 
rapporteren hun bevindingen aan de directie van het IMMO. 
 
Het IMMO is een vertrouwensinstituut, waaraan uit de aard van de activiteiten hoge eisen van 
integriteit en vertrouwelijkheid moeten worden gesteld. In het IMMO wordt gevoelige informatie over 
personen gewisseld, waarvan openbaarheid of kennisname door derden schade voor het IMMO en 
voor betrokkenen kan veroorzaken. 
 
Het IMMO is voorts een instituut dat zich wil profileren op de kwaliteit van het af te geven 
professioneel oordeel. 
 
Met het oog op de duidelijkheid voor betrokkenen, de borging van de kwaliteit en de externe 
verantwoording is het wenselijk dat de positie van de rapporteur is geregeld. Dit reglement legt de 
belangrijkste rechten en verplichtingen van het IMMO en de rapporteur vast. Onder de werkzaamheid 
als rapporteur wordt, benevens de uitvoering van onderzoeken, tevens verstaan werkzaamheden ter 
zake van projecten en commissies van het IMMO. 
 
Reglement 
 
1.  Definities 


 
 In dit reglement worden de onderstaande begrippen als volgt gedefinieerd. 


 
1.1.  Andere werkzaamheden: 


Werkzaamheden ten behoeve van het IMMO die niet direct een onderzoek betreffen, 
zoals de deelname aan commissies en projectgroepen, ontwikkelwerkzaamheden en 
trainingen. 
 


1.2.  Onderzochte persoon: 
De natuurlijke persoon die een onderzoek ondergaat dan wel voor wie een onderzoek 
is aangevraagd. 
 


1.3.  Rapporteur:  
De aan het IMMO gelieerde professional – medicus, psycholoog of anderszins – die, 
met inachtneming van binnen het IMMO geldende procedures, formats en protocollen, 
vanuit een eigen professionele verantwoordelijkheid zelfstandig diagnostiek uitvoert en 
de bevindingen rapporteert aan de directie van het IMMO. 
 


1.4.  Onderzoek: 
Het forensisch medisch en/of psychologisch onderzoek van een natuurlijke persoon of 
natuurlijke personen ter zake van vraagstellingen betrekking hebbend op marteling 
en/of inhumane behandeling. 
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1.5.  Tableau van Rapporteurs: 
De lijst van rapporteurs met wie het IMMO een duurzame samenwerking heeft en die 
in overleg kunnen worden opgeroepen voor het uitvoeren van onderzoeken. 
 


2.  Profiel van de rapporteur 
 


2.1.  De rapporteur beschikt over een voor het uitvoeren van onderzoeken relevante 
beroepsopleiding en –ervaring, alsmede een affiniteit met het specifieke 
onderzoeksgebied van (schendingen van) mensenrechten. Hij/zij is bereid zich 
specifieke kennis en vaardigheden eigen te maken en actueel te houden en bereid te 
leren van peer reviews. 
  


2.2.  De rapporteur is ingeschreven in het BIG-register, indien en voor zover dit voor de 
betreffende professie van toepassing is. 
 


2.3.  De rapporteur onderschrijft de missie, visie en waarden van het IMMO. 
 


2.4.  De rapporteur heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, in het bijzonder in de 
herkenning en waardering van culturele verschillen die in de communicatie en duiding 
van symptomen een rol spelen, meer in het bijzonder bij getraumatiseerde personen.  
 


2.5.  De rapporteur beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid, in het bijzonder een rapportagevaardigheid, in de 
Nederlandse en zo mogelijk in de Engelse taal. 
 


2.6.  De rapporteur beschikt over een adequate beheersing van PC-vaardigheden, in het 
bijzonder word processing en e-mail. 
 


3.  Begin en einde van de verbondenheid als rapporteur 
 


3.1.  De rapporteur die door het IMMO als zodanig is aanvaard wordt ingeschreven in het 
Tableau van Rapporteurs. Hij/zij tekent daartoe een Verklaring Inschrijving Tableau 
van Rapporteurs, waarin hij/zij zich verbindt zich te houden aan de bepalingen van dit 
reglement alsmede aan andere relevante regels van het IMMO. 
 


3.2.  Het IMMO kan de inschrijving te allen tijde met redenen omkleed beëindigen 
(schrappen van het tableau), door middel van een schriftelijke aanzegging of e-mail 
aan de rapporteur. 
 


3.3.  De rapporteur kan de inschrijving te allen tijde en zonder opgave van redenen doen 
beëindigen, door middel van een schriftelijke aanzegging of e-mail aan het IMMO. 
 


4.  Algemene verplichtingen IMMO 
 


4.1.  Het IMMO draagt zorg voor een deugdelijke organisatie van het onderzoeksproces – 
waaronder planning, informatievoorziening en het inschakelen van tolkendiensten – en 
reageert tijdig en adequaat op hulp- en informatievragen van de rapporteur. 
 


4.2.  Het IMMO biedt de rapporteur per rapportage coaching middels peer review. 
 


4.3.  Het IMMO informeert de rapporteur naar vermogen tijdig en adequaat over de 
voortgang van de asielprocedure van de door de hem/haar onderzochte persoon. 
 


4.4.  Het IMMO stelt de rapporteur met regelmaat op de hoogte van de beleidsmatige 
ontwikkeling van het instituut. Beleidsmatige veranderingen in het IMMO, die voor de 
rapporteur van grote invloed zijn op zijn/haar functioneren worden, indien de 
omstandigheden dit toelaten, eerst in consulterende sfeer voorgelegd. 
 


4.5.  Het IMMO ontwikkelt en realiseert een programma van deskundigheidsbevordering, 
waaraan de rapporteur kosteloos kan participeren. 
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5.  Algemene verplichtingen van de rapporteur 
 


5.1.  In overleg met hem/haar en met inachtneming van de bepalingen van dit reglement zal 
de rapporteur beschikbaar zijn voor de in dit reglement omschreven werkzaamheden. 
Hij/zij committeert zich aan de binnen het IMMO afgesproken tijdsinvestering voor de 
voorbereiding, uitvoering en rapportage van een onderzoek en de daarmee 
samenhangende planning. 
 


5.2.  De rapporteur vervult zijn/haar taak in overeenstemming met de zorgvuldigheid die het 
IMMO van een goed rapporteur mag verwachten en die in overeenstemming is met de 
in de betreffende beroepsgroep geldende standaarden. 
 


5.3.  De rapporteur informeert het IMMO tijdig en adequaat over verandering van zijn/haar 
functie, een mogelijk belangenconflict, het mogelijk niet langer voldoen aan de 
profieleisen van een rapporteur, beperkingen dan wel wijzigingen in de bevoegdheid 
tot de beroepsuitoefening, waaronder een strafrechtelijke en tuchtrechtelijke 
veroordeling, dan wel andere zaken waarvan hij/zij moet begrijpen dat die van 
wezenlijke invloed zijn op het functioneren als rapporteur. 
 


5.4.  De rapporteur neemt met goed gevolg deel aan het door het IMMO voor Rapporteurs 
vastgestelde programma voor deskundigheidsbevordering en werkt mee aan peer 
reviews en andere evaluaties. 
 


5.5.  De rapporteur werkt mee aan de door het IMMO ingestelde procedure voor 
klachtenbehandeling. 
 


6.  Onafhankelijkheid 
 


6.1.  De rapporteur mag niet eerder betrokken zijn geweest bij onderzoek en/of behandeling 
van de onderzochte persoon.  
 


6.2.  De rapporteur die door het IMMO voor de uitvoering van een bepaald onderzoek wordt 
gevraagd, zal – indien van toepassing – ter gelegenheid van dit aanzoek uit eigen 
beweging aan het IMMO melding maken van een mogelijk belangenconflict. 
 


6.3.  De rapporteur zal na de uitbrenging van zijn/haar advies aan het IMMO tot het moment 
dat in de rechtsgang van de onderzochte persoon alle rechtsmiddelen zijn uitgeput en 
in ieder geval tot een jaar na de uitbrenging van dat advies – anders dan vervolgacties 
ten behoeve van het IMMO – geen activiteiten, onder welke benaming dan ook, ten 
behoeve van de onderzochte persoon verrichten en ook geen toezegging tot het 
verrichten van activiteiten na deze termijn doen of accepteren. 
 


6.4.  De rapporteur zal in verband met door hem/haar uit te voeren onderzoeken noch 
onmiddellijk noch middellijk van andere personen of instanties dan het IMMO enige 
provisie, tegemoetkoming, vergoeding of enig ander gunstbetoon – in welke vorm dan 
ook – aannemen of bedingen, dan wel enige aanbieding – van welke aard deze ook 
moge zijn – accepteren. 
 


7.  Geheimhouding 
 


7.1.  De rapporteur zal in overeenstemming met de WGBO geheim houden al hetgeen 
hem/haar ter kennis komt als rapporteur. Deze geheimhouding heeft betrekking op alle 
informatie waarvan hij/zij de vertrouwelijkheid moet begrijpen. 
 


7.2.  De rapporteur draagt zorg dat ter zake tot zijn/haar beschikking gekomen en komende 
bescheiden, in papieren, elektronische of andere vorm, niet door derden kunnen 
worden ingezien. De rapporteur draagt zorg voor een adequate vernietiging van deze 
bescheiden of biedt deze ter vernietiging aan aan het secretariaat van het IMMO, met 
inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijnen. 
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7.3.  De rapporteur zal van deze informatie geen gebruik maken voor doeleinden uit hoofde 
van een andere functie dan die in het IMMO. 
 


7.4.  De verplichtingen tot geheimhouding blijven bestaan na beëindiging van een 
onderzoek dan wel andere werkzaamheden zoals bedoeld in dit reglement en 
eveneens na beëindiging van de inschrijving in het Tableau van Rapporteurs. 
 


8.  Overige aspecten in relatie tot de onderzochte persoon 
 


8.1.  De onderzochte persoon en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger dient in alle 
gevallen schriftelijk toestemming voor het onderzoek te verlenen, ongeacht van wie de 
aanvraag tot het onderzoek afkomstig is. De toestemming impliceert de toestemming 
aan IMMO om de deskundigenrapportage uit te brengen, met inachtneming van het 
bepaalde in de volgende leden. 
 


8.2.  De onderzochte persoon en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger kan de door het 
IMMO aangezochte rapporteur wraken om redenen die de aanvaarding van het 
onderzoek als objectieve professionele beoordeling in de weg staan, waaronder in 
ieder geval belangenverstrengeling, een te nauwe persoonlijke relatie, een niet 
gewenste verbondenheid met eerdere gevallen of een incompatibiliteit van personen. 
Deze wraking kan uiterlijk plaatsvinden binnen drie etmalen na het eerste gesprek van 
onderzochte persoon en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger en rapporteur.  
 


8.3.  De rapporteur kan om dezelfde redenen als die gelden voor wraking door de 
onderzochte persoon en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger aan het IMMO 
verzoeken van het onderzoek te worden ontheven. 
 


8.4.  Wraking door de onderzochte persoon en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger van 
een door het IMMO voorgedragen rapporteur kan per procedure ten hoogste twee 
maal plaatsvinden. 
 


8.5.  De rapportage van de rapporteur wordt, indien en voor zover de procedure het toelaat, 
als regel ter feitelijke correctie voorgelegd aan de onderzochte persoon en/of zijn/haar 
wettelijk vertegenwoordiger en/of zijn/haar raadsman/raadsvrouwe. Zij ontvangen in 
alle gevallen een afschrift van de door het IMMO uitgebrachte deskundigenrapportage. 
 


8.6.  Voor de uitbrenging van het rapport door IMMO is geen nadere toestemming van de 
onderzochte persoon en/of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger vereist, anders dan 
die in het eerste lid verkregen. 
 


9.  Vergoeding 
 


9.1.  De rapporteur heeft recht op een vergoeding voor de werkzaamheden, in het geval en 
voor de omvang als deze door bestuur of directie voor vergoeding vatbaar zijn gesteld. 
 


9.2.  De rapporteur kan uit eigen beweging geheel of gedeeltelijk afzien van de vergoeding 
bedoeld in het vorige lid. 
 


9.3.  De rapporteur draagt in voorkomend geval zorg voor een gespecificeerde declaratie 
volgens een model van IMMO dan wel een factuur. Hij/zij geeft aan te wiens/wier 
gunste de vergoeding betaalbaar zal worden gesteld. 
 


9.4.  In de aan de rapporteur of andere begunstigde uit te keren vergoeding worden alle 
verschuldigde afdrachten ter zake van fiscale wetgeving en sociale verzekeringen 
geacht te zijn begrepen. De rapporteur dan wel andere begunstigde draagt zelf zorg 
voor een adequate aangifte van de vergoedingen bij de belastingdienst respectievelijk 
voor afdracht bij de belastingdienst van de ter zake verschuldigde afdrachten. De 
rapporteur vrijwaart het IMMO tegen alle aanspraken van de fiscus dan wel de 
uitvoerder van de sociale verzekeringen. 
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10.  Aansprakelijkheid 
 


10.1. Het IMMO sluit ten behoeve van de rapporteur een verzekering af dan wel vrijwaart de 
rapporteur tegen aansprakelijkheid voor eventuele schade in verband met de 
werkzaamheden voor het IMMO, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan 
de zijde van de rapporteur. 
 


10.2. Het IMMO sluit ten behoeve van de rapporteur een verzekering af dan wel vrijwaart de 
rapporteur tegen de kosten van rechtsbijstand terzake van civielrechtelijke, 
strafrechtelijke dan wel tuchtrechtelijke procedures in verband met de werkzaamheden 
voor het IMMO, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de 
rapporteur. 
 


11.  Overige bepalingen 
 


11.1. De rapporteur is gerechtigd van zijn/haar inschrijving in het Tableau van Rapporteurs 
gewag te maken in zakelijke en persoonlijke communicatie-uitingen, waaronder 
curriculum vitae, briefpapier, website en sociale media. 
 


12.  Vaststelling, toepassing en wijziging reglement 
 


12.1. Dit reglement wordt vastgesteld door de directie en goedgekeurd door het bestuur. 
 


12.2. Ten aanzien van in dit reglement onvoorziene gevallen beslist de directie van het 
IMMO. De directie kan in een individueel geval om gewichtige redenen, in het belang 
van het IMMO en met inachtneming van de waarden van het IMMO en diens 
contractuele verplichtingen tegenover derden, van bepalingen in dit reglement 
afwijken. 
 


12.3. Dit reglement kan te allen tijde door de directie van het IMMO worden gewijzigd en is – 
na goedkeuring door het bestuur – alsdan in zijn gewijzigde vorm voor de rapporteur 
van kracht. 
 


12.4. De directie van het IMMO stelt de in het Tableau van Rapporteurs opgenomen 
Rapporteurs tijdig en adequaat van elke wijziging van dit reglement in kennis.  
 


 
 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur 
Diemen, 9 januari 2012. 





René Peters
Bestandsbijlage
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Verklaring Inschrijving Tableau van Rapporteurs IMMO 
 


 
Het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO), gevestigd te Diemen, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. Riëtte Mellink, directeur,  
hierna ook te noemen ‘het IMMO’ 
 
en 
 
>>>naam rapporteur<<<, woonachtig te >>>…<<<, BIG registratienummer >>>…<<<, 
hierna ook te noemen ‘de rapporteur’. 
 
 
Preambule 
 
o Het IMMO beoogt een bijdrage te leveren aan de bescherming van de mensenrechten, in het 


bijzonder door het uitvoeren van onderzoeken van slachtoffers van marteling en inhumane 
behandeling en de overdracht van expertise daarover. Dit alles in het bijzonder in de context van 
de asielprocedure. 


o Het IMMO maakt hiertoe gebruik van free lance professionals – rapporteurs, in het bijzonder 
medici en psychologen – die beschikken over de vereiste kennis en deskundigheid, die zich op 
basis van vrijwilligheid beschikbaar stellen. De relatie tussen het IMMO en deze professionals is 
gekenmerkt door duurzaamheid, gedeelde visie en wederzijds respect.  


o Rapporteurs voeren, met inachtneming van binnen het IMMO geldende procedures, formats en 
protocollen, vanuit een eigen professionele verantwoordelijkheid zelfstandig diagnostiek uit en 
rapporteren hun bevindingen aan de directie van het IMMO. 


o Het IMMO is een vertrouwensinstituut, waaraan uit de aard van de activiteiten hoge eisen van 
integriteit en vertrouwelijkheid moeten worden gesteld. In het IMMO wordt gevoelige informatie 
over personen gewisseld, waarvan openbaarheid of kennisname door derden schade voor het 
IMMO en voor betrokkenen kan veroorzaken. Het IMMO is voorts een instituut dat zich wil 
profileren op de kwaliteit van het af te geven professioneel judicium. 


o >>>naam rapporteur<<< heeft zich als rapporteur beschikbaar gesteld en blijk gegeven te voldoen 
aan de een rapporteur te stellen eisen. 


o Met deze verklaring wordt niet beoogd of bedoeld een arbeidsovereenkomst te sluiten in de zin 
van Boek 7, Titel 10 Burgerlijk Wetboek. 


 
 
Het IMMO en de rapporteur leggen het volgende vast 
 
1. Met ingang van >>>…<<< zal >>>naam rapporteur<<< als rapporteur zijn ingeschreven in het 


Tableau van Rapporteurs van het IMMO. 
 
2. De rapporteur verklaart te hebben kennisgenomen van de Missie, Visie en Waarden van het 


IMMO en met de inhoud hiervan in te stemmen. Hij/zij zal als rapporteur zich overeenkomstig 
deze lijnen gedragen, ze waar mogelijk uitdragen en hun realisatie bevorderen. 


 
3. De rapporteur verklaart te hebben kennisgenomen van het vigerende Reglement Rapporteurs 


IMMO en met de inhoud hiervan in te stemmen. Hij/zij verklaart zich consciëntieus en zonder 
voorbehoud te zullen houden aan de bepalingen in dit reglement alsmede aan andere relevante 
regels van het IMMO. 


 
Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud, 
te Diemen, >>>datum<<< 
 
 
 
 
Rapporteur 
>>>naam rapporteur<<< 


Namens het IMMO 
Drs. Riëtte Mellink, directeur 
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Regeling Vergoedingen Rapporteurs IMMO 2012 


 
 
Volgens het Reglement Rapporteurs IMMO stellen bestuur of directie de vergoedingen voor de 
rapporteurs vast. Artikel 9.1 luidt als volgt: 
 


Artikel 9.1 Reglement Rapporteurs IMMO 
De rapporteur heeft recht op een vergoeding voor de werkzaamheden, in het 
geval en voor de omvang als deze door bestuur of directie voor vergoeding 
vatbaar zijn gesteld. 


 
Voor het jaar 2012 geldt de volgende regeling. 
 
1. De rapporteur kan de door hem/haar in verband met zijn/haar werkzaamheden voor het IMMO 


gemaakte reiskosten – per eigen of openbaar vervoer – declareren bij de directie van het IMMO, 
conform de regels vastgelegd in of krachtens de CAO GGZ. 


 
2. Declaratie van andere kosten, in redelijkheid gemaakt of te maken in verband met het uitvoeren 


van het onderzoek, vindt plaats in overleg met de directie van het IMMO. 
 
3. De rapporteur ontvangt overigens geen vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden. 
 
 
 
 
Vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur 
Diemen, 9 januari 2012. 


Regeling Vergoedingen Rapporteurs IMMO 2012 (2012-01-09) 
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Nieuwsbrief IMMO  3
Datum: 14 januari 2012  

(Dubbel)klik op 
onderstaand icoon 

om bijlage te 
raadplegen 

 
introductiebijeenkomst over het werken als rapporteur bij het IMMO. De medische, 
psychische en juridische problematiek komt in grote lijnen aan bod en er is 
gelegenheid om kennis te maken met de staf en met elkaar. Aan de hand van 
casuïstiek verkrijgen de deelnemers duidelijkheid over de werkwijze van het IMMO, 
de gevraagde inzet van de rapporteurs en de aard van de te verrichten 
onderzoeken. Voor deze bijeenkomst ontvangen de betrokkenen binnenkort een 
uitnodiging per e-mail. 
 
Eveneens op 16 februari organiseert het IMMO een bijeenkomst binnen het 
programma van de winterschool medische antropologie van de Universiteit van 
Amsterdam. Janus Oomen (lid MOG) zal een lezing houden over onder andere het 
herkennen, beschrijven en beoordelen van littekens bij mensen die gemarteld zijn. 
Annemieke Keunen zal een algemene introductie geven over het werkterrein van 
het IMMO. 
 
Website en huisstijl 
 
Per 5 maart zal de website van het IMMO operationeel zijn. Het webadres hiervan 
zal luiden: www.stichtingimmo.nl. Deze domeinnaam levert dan ook de uitgang 
van de nieuwe e-mailadressen van de IMMO-medewerkers, in de volgende 
nieuwsbrief volgt de opgave hiervan. De website van het IMMO wordt in de 
komende weken gebouwd door het bureau Link Design in Amsterdam. Karin 
Janssen, partner van dit bureau, ondersteunt het IMMO bij de vormgeving van de 
huisstijl. Zij doet dit om niet en het bureau Link Design levert zijn werkzaamheden 
tegen een sterk gereduceerd tarief. Bestuur en directie van het IMMO zijn hen 
hiervoor zeer erkentelijk. 
 

 

ANBI-status aangevraagd 
 
Het IMMO heeft in december bij de Belastingdienst de status van Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) aangevraagd. ANBI-instellingen kunnen gebruik maken 
van bepaalde belastingvoordelen bij erfenissen en schenkingen. De Belastingdienst 
beslist als regel binnen 8 weken op een dergelijke aanvraag. 
 

 

Activiteiten public relations & public affairs 
 

Het artsenblad Medisch Contact besteedde op 2 december 
in een redactioneel artikel – en wel als cover story, zie de 
afbeelding hiernaast – aandacht aan de oprichting van het 
IMMO. Het volledige artikel is nevenstaand te lezen.  

 
Naar aanleiding hiervan hebben enkele tientallen medici en 
een enkele psycholoog belangstelling voor de 
werkzaamheden van het IMMO kenbaar gemaakt. Voor hen 
wordt op 16 februari (avond) een introductiebijeenkomst 
georganiseerd, zij ontvangen een uitnodiging per e-mail. 
 

René Peters (voorzitter bestuur) heeft op 16 december het IMMO voorgesteld aan 
de hoofddirectie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Afgesproken is dat 
in de loop van 2012, als het IMMO een tijd operationeel is, opnieuw overleg zal 
plaatsvinden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Medisch 
Contact 2-12-2011 

 
 
 
 

 

http://www.stichtingimmo.nl/
http://www.linkdesign.nl/
http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/index.html
http://www.ind.nl/
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actueel


Per 1 januari 2012 heeft het een staf en 
een bureau in Diemen, per 1 maart 
wordt het operationeel: het nieuwe 


Instituut voor Mensenrechten en Medisch 
Onderzoek, IMMO. Het instituut wil de iden-
tificatie van slachtoffers van marteling en inhu-
mane behandeling in de asielprocedure versnel-
len en vooral verbeteren. Het is de voortzetting 
van enkele bestaande initiatieven. Het oudste is 
dat van Amnesty International. Sinds 1977 kent 
de mensenrechtenorganisatie een artsengroep 
die op vrijwillige basis forensisch-medisch 
onderzoek doet. Verder was er tot voor kort een 
project vanuit de Amsterdamse asielopvang 
waarbij klinisch psychologen onderzoek deden 
bij asielzoekers.
‘Door bundeling van de werkzaamheden in het 
IMMO kunnen we effectiever opereren en meer 


asielzoekers onderzoeken 
en is er de mogelijkheid 
voor een kwaliteitsverbe-
tering door een multidis-
ciplinaire aanpak’, aldus 
bestuursvoorzitter René 
Peters. ‘Maar we krijgen zo 
ook een vollediger inzicht 


in de totale vraag naar medisch-forensisch on-
derzoek en de rol die rapportages spelen in de 
asielprocedure. Daardoor kunnen we knel- en 
verbeterpunten onder de aandacht brengen bij 
beleidsmakers.’
Peters, die arts en jurist is, legt uit dat in de 
huidige asielprocedure een beslissing wordt ge-
nomen op basis van afgelegde verklaringen en 


op basis van bewijs dat de asielzoeker direct na 
aankomst in Nederland moet overleggen. Heel 
belangrijk daarbij is dat de asielzoeker gewelds-
ervaringen zo vroeg mogelijk laat vastleggen. 
‘Dat gebeurt nu lang niet altijd, waardoor de 
asielaanvraag ten onrechte kan worden afgewe-
zen. Een snelle procedure is verder van belang 
omdat het de periode dat asielzoekers nog geen 
sociaaleconomische positie hebben aanzienlijk 
verkort. Zolang een asielzoeker in de asielpro-
cedure zit, heeft hij geen toegang tot basisvoor-
zieningen. Kinderen hebben leerplicht, maar 
volwassen asielzoekers mogen geen scholing 
volgen of een zelfstandig inkomen verwerven. 
En veel asielzoekers worden vóór toekenning 
van een verblijfstatus niet geaccepteerd door de 
ggz voor traumabehandeling of therapeutische 
begeleiding.’


Flinke groei
Uitgaande van een jaarlijkse instroom van 
ongeveer 13.000 asielzoekers (vorig jaar vroegen 
12.710 mensen asiel aan in Nederland) en op 
basis van ervaring, schat Peters dat zo’n 10 pro-
cent van de asielzoekers voor doorverwijzing 
naar het IMMO in aanmerking komt. ‘Daarvan 
zal circa twee derde na een vooronderzoek een 
volledig forensisch-medisch onderzoek krijgen. 
De voorgangers van het IMMO zien nu minder 
dan 2 procent van alle asielzoekers, dus er zal 
een flinke groei nodig zijn. We denken dat bin-
nen vijf jaar te kunnen realiseren. We starten 
met ongeveer 170 onderzoeken op jaarbasis. We 
willen in de loop van vijf jaar groeien naar een 


Te vaak worden asielzoekers uitgewezen, terwijl ze 


toch het slachtoffer zijn geweest van vervolging en 


marteling. Het nieuwe Instituut voor Mensenrechten 


en Medisch Onderzoek gaat ervoor zorgen dat hier 


verandering in komt.


Henk Maassen


‘Wij kunnen veel meer 
artsen gebruiken’


Forensisch onderzoek bij asielzoekers moet beter


10 procent van de asielzoekers 
komt voor doorverwijzing  
in aanmerking







2956 | Medisch Contact | 2 december 2011 | 66 nr. 48


actueel


Belangrijk is dat de asielzoeker 


geweldservaringen zo vroeg 


mogelijk laat vastleggen. 


beeld: Jim Goldberg, Magnum, 


HH


professioneel niveau, waarbij we uiteindelijk 
jaarlijks een kleine 900 onderzoeken doen.’
De Nederlandse overheid speelt momenteel 
geen rol bij de totstandkoming van dit type 
forensisch-medisch onderzoek. Wel heeft de 
Europese Unie in haar beleidsvoornemens 
opgenomen dat de lidstaten in hun asielproce-
dures meer aandacht moeten besteden aan de 
medische gevolgen van gewelddadigheden.
Peters: ‘Het is nog in geen enkel land echt goed 
geregeld. Nu zijn we een projectorganisatie, 
en daar kunnen we de eerstkomende jaren ook 
mee vooruit. Maar wij vinden dat op den duur 
de overheid de bekostiging voor haar rekening 
moet nemen. We gaan daarover in gesprek met 
de minister. De veertig medici, vooral huisart-
sen en psychiaters, en psychologen die nu voor 
ons werken, doen dit op vrijwillige basis en om 
niet. Maar met dat aantal redden we het op den 
duur niet.’
Gz-psycholoog en psychotherapeut Riëtte  
Mellink wordt directeur van het IMMO. Zij 
vult aan: ‘We kunnen veel meer artsen gebrui-
ken. Ook medisch specialisten zoals dermato-


logen en gynaecologen. Ik heb dit jarenlang 
onbetaald gedaan en ik kan zeggen: het is zeer 
bevredigend werk.’


Extreem geweld
Forensische expertise beter borgen en via 
een educatief trainingsprogramma kennis 
en vaardigheden bij artsen en psychologen 
bevorderen, wordt een kernactiviteit van het 
nieuwe instituut. Volgens Mellink spreekt dat 
vanzelf, want ‘medisch-forensisch rapporteren 
is een vak’.
René Peters: ‘Heel belangrijk is ook dat we  
met zo’n trainings- en opleidingsprogramma 
medewerkers van de IND (Immigratie- en  
Naturalisatiedienst) en asieladvocaten bijscho-
len. Zij doen als het ware de triage. Zij moeten 
in staat zijn vroegtijdig medische en psychische 
problemen te signaleren bij asielzoekers.’
Voordat de asielprocedure begint, is er nu al wel 
een korte medische check door een verpleeg-
kundige. Mellink: ‘IND-ambtenaren mogen 
zich laten leiden door de uitslagen van het 
beperkte medisch onderzoek, maar ze moeten 
alert blijven. Het is namelijk een bekend feno-
meen dat asielaanvragers die slachtoffer zijn 
geworden van martelingen en ander extreem 
geweld vaak grote moeite hebben om direct bij 
aankomst over geweldservaringen te vertellen. 
Die medische check is een prima eerste stap, 
maar de verpleegkundige vraagt nadrukkelijk 
niet wat mensen hebben meegemaakt. Dat 
doen wij wel en daar nemen we ook de tijd voor. 
Pas dan zie je welke impact traumatische erva-
ringen kunnen hebben: mensen vallen soms stil 
of vertellen een onsamenhangend verhaal.’
Zodra advocaten of IND-medewerkers 
vermoeden dat ze met een dergelijk geval te 
maken hebben, kunnen ze straks het IMMO 
bellen. ‘Wij kunnen vervolgens nagaan of de 
asielzoeker inderdaad problemen heeft die 
interfereren met zijn vermogen om coherent 
en consistent te kunnen verklaren waarom hij 
asiel aanvraagt. Ik denk aan stoornissen van 
het geheugen of de concentratie. Ook angst, 
schaamte en wantrouwen kunnen een grote rol 
spelen. Het komt regelmatig voor dat mensen 
vreselijke ervaringen juist proberen te verge-
ten, te verzwijgen of delen van herinneringen 
kwijt zijn. Terwijl een coherente verklaring  
een must is om überhaupt kans te maken op 
asiel.’


Steunbewijs
Het IMMO gaat waar nodig ook ‘steunbewijs’ 
leveren. Mellink legt dat uit aan de hand van 
een casus. ‘Een politiek activiste uit Oeganda 
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Meer artikelen over asiel
zoekers vindt u bij dit artikel 
op www.medischcontact.nl.


vertelde gemarteld te zijn met hete ijzers en 
hete vloeistof. Ze beschikte niet over de vereiste 
identiteitspapieren. Daar wordt zeer zwaar aan 
getild in de huidige asielprocedure. Maar ze 
kon wel littekens laten zien aan de ambtenaar 
van de IND. Haar asielverzoek werd afgewe-
zen, omdat de IND onvoldoende bewezen 
achtte dat de littekens het gevolg waren van 
marteling. Dan is er dus forensisch-medisch 
onderzoek nodig om te bepalen of ze inderdaad 
het gevolg zijn van marteling. In het algemeen 
kun je zeggen dat onze artsen en psychologen 
nagaan of het aannemelijk is dat het medische 
of psychische letsel inderdaad samenhangt 
met de reden om asiel aan te vragen. Dat heet 
steunbewijs, en het onderzoek daarnaar wordt 


nu nog gedaan door de 
medische onderzoeksgroep 
van Amnesty Internatio-
nal. Zij documenteren de 
lichamelijke en psychische 
gevolgen van martelingen 
en andere mensenrech-
tenschendingen volgens 


een internationaal protocol. Die rapportages 
worden vervolgens ingebracht in de procedure, 
meestal met goed effect. Het IMMO zet dat 
voort maar met meer capaciteit.’
Bij ernstige problematiek kan het IMMO niet 
doorverwijzen voor behandeling. ‘Als asielzoe-
kers “in de procedure” zitten, vallen ze onder 
het GCA, het Gezondheidscentrum Asielzoe-
kers. Is er veel aan de hand, dan sturen we onze 
rapportage naar de huisarts onder wie het GCA 
valt’, aldus Riëtte Mellink.
Met enige nadruk zegt René Peters dat het 
IMMO geen medicalisering van de asielpro-
cedure beoogt. ‘Het IMMO is geen belangen-
behartiger, noch van de asielzoeker, noch van 
de overheid, maar wil zich profileren door de 
kwaliteit van zijn professioneel judicium.’   


Meer weten?


Het IMMO heeft nog geen website. Wie 
meer informatie wil of belangstelling heeft 
voor het werk van het IMMO kan een e
mail sturen naar bestuursvoorzitter René 
Peters (rene@renepeters.nl). 


Dokter zijn
De ggz moet veranderen, zoveel is duide
lijk. Begrijpelijk, want de kosten blijven 
stijgen. Maar de aanpassing moet niet 
op de manier die VWS tot nu toe heeft 
voorgesteld. Niet door de patiënt zelf 
te laten betalen, niet door de zorg te 
verschralen, niet door ziekenhuizen te 
sluiten, maar gewoon door de mensen in 
de ggz te laten doen waar ze goed in zijn 
en wat alleen zíj kunnen doen. 
Neem de psychiater. Die is bij uitstek 
geschikt om diagnostiek te verrichten 
over de gehele breedte van de genees
kunde. Dat kan geen verpleegkundige, 
geen psycholoog, noch een maatschap
pelijk werker. Dus waarom de psychiater 
niet aan de poort? Waarom de psychi
ater niet als eerste contact voor de 
patiënt? Het is zoveel efficiënter als hij 
de diagnostiek vanaf het eerste contact 
verricht. Hij kan meteen (en alleen – 
zonder te hoeven overleggen in een 
team of iets dergelijks) beslissen over 
het behandelplan en al dan niet terug
verwijzen naar de huisarts. En dat alles 
binnen een paar uur. Want diagnostiek 
hoeft heus geen drie intakegesprekken, 
overlegvergaderingen en vele psychologi
sche tests te kosten. De psychiater aan 
de poort is dus beter voor de patiënt, 
beter voor de wachttijden en beter voor 
de kosten. Wat wil je nog meer? 
En dan de behandeling. Zeker, soms 
zal de psychiater die moeten uitvoe
ren, vooral als het (de combinatie van 
psychotherapie met) farmacotherapie 
betreft. Maar vele behandelingen 
kunnen ook door de huisarts (farmaco
therapie) of psychologen (psychothera
pie) gebeuren, al dan niet op afstand 
begeleid door de psychiater. Gevoelig 
voor het argument dat we niet genoeg 
psychiaters zouden hebben of dat ze te 
duur voor deze taak zijn, ben ik in het 
geheel niet. Duur is het juist niet, want 
het aantal bezoeken aan de ggz voor 
de diagnostiek kan met mijn voorstel 
aanzienlijk worden gereduceerd. En we 
hebben meer dan genoeg psychiaters, 
als we ze laten doen waarvoor ze zijn 
opgeleid: dokter zijn.


René Kahn,
psychiater
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‘Het IMMO is geen 
belangenbehartiger’
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