
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1. INLEIDING 
Sinds 1 maart 2012 is het instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) operationeel 
en worden forensisch-medische rapportages opgesteld ten behoeve van asielzoekers met fysieke 
en/of psychische problematiek. Het werk van iMMO en het belang van medisch steunbewijs wordt 
uitgebreid besproken in twee artikelen in Asiel- en Migrantenrecht (A&MR)

1
.  

Er zijn soms vragen over de werkwijze van iMMO of over de conclusies van een iMMO-rapportage. 
Met dit document hoopt iMMO een aantal zaken te verhelderen en minder aanvullende uitleg te 
hoeven geven.   
 
2. iMMO 
iMMO is een onafhankelijke organisatie en is gevestigd in Diemen. Op het bureau van iMMO werken 
vijf (parttime) betaalde medewerkers (een directeur, twee bureaumedewerkers, een klinisch 
psycholoog en een arts). De medewerkers van het bureau verzorgen de inhoudelijke en logistieke 
ondersteuning voor ongeveer 50 rapporteurs, artsen en psychologen die op vrijwillige basis hun 
deskundigheid inzetten voor het doen van onderzoek en het maken van de forensisch-medische 
rapportages. 
 
3. DOEL iMMO-ONDERZOEK 
Van ondergane martelingen en ander (o.a. seksueel geweld) bestaat in de regel geen enkel schriftelijk 
bewijs. Overlevenden van marteling en geweld verkeren dan ook vaak in bewijsnood om hun 
asielrelaas te onderbouwen. Medische bevindingen kunnen aanvullend bewijs leveren ter 
onderbouwing van een asielrelaas; het dient dan als medisch steunbewijs. Daarnaast is uit onderzoek 
bekend dat asielzoekers meer dan gemiddeld te maken hebben met psychische problematiek en dat 
dit interfereert met de cognitieve functies zoals het geheugen en de concentratie. Die twee functies 
zijn nu juist  essentieel om  een asielrelaas compleet, coherent en consistent naar voren te brengen.  
Het doel van iMMO is het verrichten van een onafhankelijk onderzoek en het  beschrijven van 
medische (lichamelijke en psychische) symptomen en restverschijnselen als mogelijk gevolg van 
ondergaan geweld en andere ervaringen die te maken hebben met de asielaanvraag. Dit onderzoek is 
gebaseerd op het Istanbul Protocol, de door de Verenigde Naties aanvaarde handleiding voor het 
medisch onderzoek bij slachtoffers van marteling
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4. WERKWIJZE BIJ AANVRAGEN 
Aanvragen voor een iMMO-onderzoek kunnen door verschillende partijen, zoals een advocaat, 
VluchtelingenWerk, de rechter of de IND, worden ingediend. De aanvraag geschiedt aan de hand van 
een uitgebreid aanvraagformulier en moet vergezeld gaan van alle relevante medische en juridische 
informatie. iMMO toetst of de aanvraag past bij de doelstellingen van iMMO. Een iMMO-onderzoek 
wordt  overwogen indien er aanwijzingen zijn dat de asielzoeker slachtoffer is geweest van marteling 
of andere inhumane behandeling en een onderzoek een zinvolle bijdrage kan leveren aan de 
beoordeling van het asielrelaas. De beoordeling van aanvragen gebeurt in het wekelijks overleg van 
de iMMO-staf. 
Niet alle aanvragen worden gehonoreerd; tot op heden valt ongeveer 23% van de aanvragen af. De 
staf van iMMO beslist naar aanleiding van de medische en juridische stukken of een iMMO-onderzoek 
wordt gedaan en welke standaard vraagstellingen beantwoord zullen worden. Deze vraagstelling wijkt 
soms af van de vraagstelling die de aanvrager beantwoord wil zien, omdat iMMO soms meer of 
minder aanknopingspunten ziet voor een bepaalde vraagstelling dan de aanvrager.  
  

                                                 
1
 Evert Bloemen & Annemieke Keunen. ‘Ik heb alle bewijzen op mijn lichaam’. De eerste ervaringen na anderhalf jaar iMMO’. 

A&MR 2013, 9: 454-460; 
Karin Zwaan. ‘Medisch Steunbewijs in de asielprocedure: de processie van Echternach’. A&MR 2013, 10: 527-533.  

2
 Istanbul Protocol. Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or degrading 
Treatment or Punishment. Professional Training series No. 8. New York and Geneva: United Nations. par. 121: ‘The broad 
purpose of the investigation is to establish the facts related to alleged incidents of torture.’  En par. 122: ‘The purpose of the 
written or oral testimony of the physician is to provide expert opinion on the degree to which medical findings correlate with the 
patient’s allegation of abuse and to communicate effectively the physician’s medical findings and interpretations to the 
judiciary or other appropriate authorities.’ 
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5. CRITERIA BEOORDELING 
Bij een eerste asielaanvraag wacht iMMO in de regel met het beoordelen van een onderzoek tot  na 
een voornemen tot afwijzing. Pas na een voornemen kan de doelmatigheid van het onderzoek goed 
beoordeeld worden. Op veel asielverzoeken kan de IND een zorgvuldige beslissing nemen op de 
aanvraag zonder dat een medisch onderzoek nodig is. In specifieke gevallen kan het wenselijk zijn om 
toch vóór een voornemen een medisch onderzoek te organiseren, bijvoorbeeld als er sterke 
aanwijzingen zijn dat  recent letsel meteen onderzocht moet worden.  
Contra-indicaties voor het doen van onderzoek door iMMO kunnen zijn een Dublinclaim, dan wel een 
onbestreden individueel ambtsbericht of een taalanalyse die het relaas van de asielzoeker verregaand 
ondermijnen. Een iMMO-rapportage kan dan meestal geen verschil maken.  
Als er een vermoeden bestaat dat een asielzoeker vanwege psychische problematiek niet goed zijn 
asielrelaas heeft kunnen vertellen, signaleert de aanvrager vaak dat deze problematiek in een eerder 
stadium over het hoofd is gezien of zich nog niet gemanifesteerd had. Daardoor kan het voorkomen 
dat de medische toestand ten tijde van het iMMO-onderzoek (soms jaren later) afwijkt van de toestand 
tijdens het voor het begin van de asielprocedure gegeven Medisch Advies Horen en Beslissen van 
MediFirst. Als het niet lukt om via de geëigende weg bij de IND een nieuw Medisch Advies Horen en 
Beslissen te organiseren, kan dit reden zijn voor een iMMO-onderzoek. Het kan dus gaan om 
onderzoek naar medische beperkingen relevant voor het horen en beslissen door de IND, zowel in het 
heden als in het verleden. Het geven van een oordeel met terugwerkende kracht, over beperkingen in 
het verleden, kan vrijwel alleen als er aanwijzingen zijn voor medische symptomen in het medische en 
juridische dossier uit de periode van de betreffende asielgehoren.  
Bij de toewijzing van een onderzoek wordt gekeken naar welke rapporteur (discipline, specialisme, 
man/vrouw) het beste past bij de casus en de vraagstelling. Soms zijn twee rapporteurs van 
verschillende disciplines gewenst. De aanvrager krijgt een bericht van toewijzing met daarin de 
vraagstellingen waar het onderzoek zich op zal richten en op welke termijn de rapportage te 
verwachten is. Een afwijzing wordt altijd gemotiveerd.  
 
6. VRAAGSTELLINGEN 
De werkwijze van iMMO is gebaseerd op de richtlijnen van het Istanbul Protocol, die aan de basis 
staan van onderzoeken door de voormalige Medische Onderzoeksgroep (MOG) van Amnesty 
International
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 en het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP)
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iMMO hanteert de volgende vraagstellingen: 
A. Is het aannemelijk dat de littekens en/of fysieke klachten zijn voortgekomen uit het gestelde relaas 

dat ten grondslag ligt aan het asielverzoek? 
B. Is het aannemelijk dat de psychische klachten zijn voortgekomen uit het gestelde relaas dat ten 

grondslag ligt aan het asielverzoek? 
C. Is er op dit moment sprake van psychische problematiek die interfereert met het vermogen om 

compleet, coherent en consistent te verklaren in het kader van de asielaanvraag? 
D. Zijn er aanwijzingen voor psychische problematiek die ten tijde van de eerdere asielgehoren heeft 

geïnterfereerd met het vermogen om compleet, coherent en consistent te verklaren in het kader 
van de asielaanvraag? 

Daarbij leveren A en B een oordeel op over de mate van medisch steunbewijs en C en D over de mate 
van beperkingen. In de meeste zaken is er sprake van een combinatie van vraagstellingen.  
Daarnaast is er een mogelijkheid voor een vraagstelling (E) op maat voor de restcategorie die buiten 
bovenstaande vraagstellingen vallen.  
 
7. RAPPORTEURS 
De rapporteurs zijn BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren: artsen (huisartsen of medisch 
specialisten) en psychologen (GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychotherapeut). Zij zijn als 
zodanig bevoegd en gekwalificeerd tot het doen van onderzoek voor iMMO. Alle rapporteurs worden 
via een interne scholing opgeleid om dit specifieke type forensisch onderzoek te doen en een 
deskundigenrapport te schrijven volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol. De rapporteurs 
worden bijgeschoold op de studiedagen en intervisiebijeenkomsten. Zij ontvangen relevante literatuur. 
Verder wordt hun werk regelmatig geëvalueerd.. Een deel van hen heeft veel ervaring bij één van de 
voorgangers van iMMO.  
 

                                                 
3 De Medische Onderzoeksgroep (MOG) bestond sinds 1977. Het werk van de MOG wordt sinds 2012 voortgezet door iMMO.  

Werkwijze en resultaten van de MOG zijn beschreven in het volgende artikel:  Stolwijk M. (2010). Medisch onderzoek als 
steunbewijs: een onderzoek naar de beslispraktijk. Asiel- en Migrantenrecht, 1: 17-27  

4 Het MAPP was een project van het ASKV  dat liep van 2006 -2010. Het werk van het MAPP wordt sinds 2012 voortgezet door 
iMMO. De werkwijze is beschreven in: MAPP. Goed Gehoord. Drie jaar Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen. 
Amsterdam: ASKV / Steunpunt Vluchtelingen, 2009.  
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De iMMO-rapporteur is geregistreerd in het iMMO-Tableau van Rapporteurs en onderschrijft het 
reglement voor rapporteurs

5
. iMMO zal een zaak altijd toewijzen aan een rapporteur die daar vanuit 

zijn of haar specifieke deskundigheid bij past. 
Rapporteurs voeren vanuit hun eigen professionele verantwoordelijk en de binnen iMMO geldende 
werkwijze onderzoek uit en rapporteren hun bevindingen aan de staf van iMMO. Iedere concept 
rapportage wordt door middel van peer review beoordeeld en besproken; de noodzakelijke 
intercollegiale tegenspraak. Dit gebeurt door de staf en/of een ervaren collega rapporteur. 
Zij doen dit werk voor iMMO op vrijwillige basis. 
 
8. WERKWIJZE ONDERZOEK  
De rapporteur bestudeert voor het onderzoek de beschikbare medische en juridische stukken. Het 
iMMO-onderzoek verloopt bijna altijd volgens een vast stramien. Afhankelijk van de vraagstelling 
zullen bepaalde onderdelen wel of niet worden uitgevoerd. De verschillende onderdelen zijn:  
 

a. Uitleg aan de betrokkene over het doel en werkwijze van het onderzoek; 
b. Navraag naar de sociale achtergrond (o.a. gezin, scholing, religie) van de betrokkene; 
c. Bespreking van de kern van het asielrelaas: detentie, martelingen, mishandeling en/of 

traumatische gebeurtenissen; 
d. Anamnese gericht op de vroegere gezondheid, op gezondheidsklachten tijdens en na de 

onder c. beschreven gebeurtenissen en op de huidige gezondheid; 
e. Lichamelijk onderzoek, bestaand uit een oriënterend onderzoek, een onderzoek naar 

littekens en een specifiek onderzoek naar aanleiding van de benoemde fysieke klachten en 
verschijnselen. Dit lichamelijk onderzoek resulteert in een oordeel over de causale relatie 
tussen relaas, anamnese en onderzoeksbevindingen.  

f. Psychiatrisch onderzoek, waarbij aan de hand van de gedane observaties de algemene 
psychische indruk, de cognitieve en emotionele functies worden beschreven, gevolgd door 
een diagnostische beschrijving. Dit onderzoek resulteert in een oordeel over de causale 
relatie tussen relaas, anamnese en onderzoeksbevindingen. 

g. Psychodiagnostisch onderzoek, waarbij aan de hand van een aantal psychodiagnostische 
testen gericht onderzoek wordt gedaan. Het gaat dan om het objectiveren van zaken als 
aandacht en concentratie (Bourdon-Wiersma test), om de diagnostiek van trauma-
gerelateerde problematiek (Harvard Trauma Questionnaire) en om een indruk te krijgen van 
de psychische problematiek in de volle breedte (Brief Symptom Inventory). Dit resulteert in 
een oordeel over de gevolgen van de beperkingen op basis van de bevindingen van de tests 
en op basis van de andere onderdelen van het onderzoek. 

 
Als er geen littekens zijn of geen lichamelijke problematiek speelt zal het lichamelijk onderzoek 
achterwege blijven. Bij een vraag naar beperkingen ten gevolge van psychische problematiek zal de 
focus liggen op het psychiatrisch en psychodiagnostisch onderzoek.  
Het is vanzelfsprekend dat een lichamelijk onderzoek slechts door een arts kan worden gedaan. Bij 
het littekenonderzoek bestaat, indien daar aanleiding voor is, de mogelijkheid tot samenwerking met 
de afdeling dermatologie van het AMC. 
Artsen en psychologen zijn in staat en bevoegd om psychiatrisch onderzoek te verrichten.  
Het psychodiagnostisch onderzoek kan in principe door alle iMMO-rapporteurs worden gedaan. Zij zijn 
allen geïnstrueerd over het afnemen van de testen. De interpretatie van de testresultaten geschiedt 
altijd door een daartoe bevoegde psycholoog. 
 
9. CONCLUSIES RAPPORTAGE 
Na het onderzoek wordt de rapportage opgemaakt. De conclusies van de iMMO-rapportage zijn 
gebaseerd op de verschillende onderdelen van het onderzoek. De interpretaties van de bevindingen 
van het lichamelijk onderzoek, het psychiatrisch onderzoek en het psychodiagnostisch onderzoek 
vormen de basis voor het beantwoorden van de vraagstellingen aan het eind van de rapportage.  
Daarbij wordt de causale relatie tussen de medische bevindingen en het asielrelaas beoordeeld 
volgens de gradaties (§ 187) en binnen het klinisch kader (§ 287-290) van het Istanbul Protocol. 
Indien het de vraag betreft naar de mate waarin de psychische problematiek interfereert met het 
compleet, coherent en consistent kunnen verklaren over details van het asielrelaas, wordt de mate 
van interferentie omschreven gebaseerd op het eerder genoemde protocol van het MAPP.  
  

                                                 
5
 Te vinden op www.stichtingimmo.nl.  

http://www.stichtingimmo.nl/
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Bij vraagstelling A en B wordt de causale relatie tussen de medische en psychiatrische bevindingen en 
de gestelde ervaringen uit het asielrelaas geïnterpreteerd volgens de gradaties uit § 187 van het 
Istanbul Protocol.

6
 Die gradaties zijn:  

a) Niet consistent: het litteken of de medische klacht kan niet zijn veroorzaakt door de 
gebeurtenis beschreven door betrokkene. 

b) Consistent: het litteken of de klacht kan zijn veroorzaakt door de gebeurtenis beschreven door 
betrokkene, maar er zijn veel andere mogelijke oorzaken.   

c) Zeer consistent: het litteken of de klacht kan zijn veroorzaakt door de gebeurtenis beschreven 
door betrokkene, en er zijn een paar andere mogelijke oorzaken.   

d) Typerend: deze verschijnselen worden meestal waargenomen bij dit type mishandeling of 
gebeurtenis, maar er zijn andere mogelijke oorzaken. 

e) Kenmerkend: de verschijnselen kunnen niet op andere wijze zijn ontstaan dan op de manier 
zoals betrokkene die beschrijft.  

Het causaal verband wordt in de loop van deze reeks steeds sterker omdat er steeds minder andere 
oorzaken mogelijk zijn die de fysieke klacht, het litteken of de psychische klacht van betrokkene 
kunnen verklaren. De sterkste kwalificatie ‘kenmerkend’ is eigenlijk absoluut medisch bewijs omdat die 
past bij een bevinding die alleen maar kan zijn veroorzaakt zoals betrokkene heeft beschreven.  
 

Bij vraagstelling C en D over beperkingen gaat het om de mate waarin de psychische problematiek 
interfereert met het compleet, coherent en consistent kunnen verklaren over details van het 
asielrelaas. Daarin worden de volgende omschrijvingen gebruikt voor de mate van interferentie, 
gebaseerd op de werkwijze van het MAPP 

7
:  

(a) Niet: er zijn geen psychische problemen of de psychische problemen interfereren niet, 
(b) Mogelijk: er zijn psychische problemen, die kunnen interfereren, maar dit niet altijd doen. 
(c) Waarschijnlijk: de psychische problemen interfereren vermoedelijk, maar zeker is dit niet 
(d) Zeer waarschijnlijk: er is een grote mate van zekerheid dat de psychische problemen 

interfereren. 
(e) Zeker:de psychische problemen zijn van dien aard en ernst dat ze zeker zullen interfereren. 

 

De graduele duiding die iMMO hanteert is soms lastig in te passen in de veelal dichotome juridische 
benadering waar men liever van de arts of psycholoog wil horen dat de klacht òf wel òf niet het gevolg 
is van ondergaan geweld. Of dat de psychische problematiek wel of niet interfereert met het vermogen 
om compleet, coherent of consistent te verklaren over het asielrelaas. Maar een medisch oordeel 
hierover is gebaseerd op de integrale beoordeling van alle onderdelen van het onderzoek. En 
sommige onderdelen kunnen als zeer sterk beoordeeld worden terwijl andere dat niet zijn.  
De interpretaties in de iMMO-rapportage worden onderbouwd en gemotiveerd en zo nodig voorzien 
van verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur. Daarbij is het goed te realiseren dat er in de 
afgelopen decennia door wetenschappelijk onderzoek veel kennis is vergaard over de medische 
gevolgen van martelingen en andere vormen van mishandeling

8
. Deze kennis vormt een belangrijke 

onderbouwing voor de conclusies van de iMMO-rapportages.   
 
10. UITSPRAAK AFDELING BESTUURSRECHT VAN DE RAAD VAN STATE 
De uitspraak van de Afdeling van 31 juli 2013

9
 heeft duidelijkheid geschapen over hoe een iMMO-

rapportage beoordeeld moet worden:  
- Een iMMO-rapportage moet als deskundigenbericht worden aangemerkt. Dat betekent dat als de 

IND kritiek heeft op de iMMO-rapportage niet kan worden volstaan met het noemen van 
kritiekpunten en de rapportage verder negeren. De IND kan dan besluiten ook zelf een medisch 
onderzoek te laten uitvoeren.  

- Van medisch steunbewijs wordt niet verwacht dat het onweerlegbaar bewijs is. De conclusie 
typerend, die nog beperkte ruimte laat voor een andere oorzaak dan het relaas, is een dermate 
sterke aanwijzing voor de gestelde oorzaak dat de IND hieraan niet zonder een nader medisch 
onderzoek voorbij kan gaan.  

- Het ging in deze zaak om psychisch steunbewijs. Hiermee krijgen psychische restverschijnselen 
van marteling, dezelfde zeggingskracht inzake causaliteit en medisch steunbewijs als littekens en 
andere fysieke verschijnselen. Vanuit medisch oogpunt is dit niet meer dan logisch. 

Deze uitspraak bouwt voort op de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de 
zaak RC tegen Zweden

10
.  

                                                 
6
  Marc Stolwijk. Medisch onderzoek als steunbewijs: een onderzoek naar de beslispraktijk, A &MR 2010, 1: 17-27 

7
  Zie noot 4 en ook: Evert Bloemen & Riëtte Mellink. ‘Ik kan niet alles vertellen…’ Asielzoekers met psychische problemen in de 

asielprocedure. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 2008, 63: 890-902. 
8
  Zie o.a. de website van de International Rehabilation Council for Torture Victims (www.irct.org) of van Physicians for Human 

Rights (www.phrtoolkits.org).  
9
  Afdeling Bestuursrecht Raad van State, 31 juli 2013, 201211436/1/V4, Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013/355 noot 

K.M. Zwaan. 

http://www.irct.org/
http://www.phrtoolkits.org/
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11. MISVERSTANDEN EN UITLEG 
Soms komt het voor dat de IND, de advocaat of de rechter de conclusies van een iMMO-rapportage 
niet goed duidt, hetgeen kan leiden tot misverstanden en onjuiste gevolgtrekkingen. iMMO moet 
regelmatig aanvullende uitleg geven. De oorzaak ligt  meestal in het spanningsveld tussen een 
medisch oordeel en de juridische weging daarvan. Ook kan het voortkomen uit het feit dat niet-medici 
niet goed de betekenis van medische conclusies kunnen beoordelen. Daarom worden hieronder een 
aantal praktijksituaties besproken waar iMMO mee te maken heeft.  
 
a. Medisch steunbewijs meewegen 

De conclusies van iMMO aan de hand van de gradaties van Istanbul Protocol laten vaak ruimte 
voor een of meerdere andere verklaringen voor de geconstateerde medische bevindingen. Dit 
geldt voor alle causale gradaties (behalve voor de gradatie ‘kenmerkend’, want dan gaat het om 
absoluut bewijs). Het feit dat er medisch gezien geen volledige zekerheid kan worden gegeven 
betekent niet het medisch steunbewijs geen waarde heeft en dat er alleen uitgegaan kan worden 
van de mogelijke andere oorzaken van de medische bevindingen. Ook een minder sterke causale 
relatie vraagt om een integrale beoordeling. Dat standpunt wordt ook onderschreven in de 
Vreemdelingencirculaire

11
.  

In een iMMO-rapportage kunnen zeer sterk medisch steunbewijs en minder sterk medisch 
steunbewijs naast elkaar  bestaan. Dit betekent niet dat het minder sterke steunbewijs de waarde 
van het zeer sterke steunbewijs ondermijnt. Het betekent ook niet dat het zeer sterke medische 
steunbewijs het minder sterke medisch steunbewijs versterkt. De medische bevindingen behoren 
integraal te worden beoordeeld

 
zoals ook het Istanbul Protocol in § 188 en § 261 benadrukt. Het is 

zeer vreemd als er bij de beoordeling van de iMMO-rapportage slechts gekeken wordt naar het 
minder sterke steunbewijs en de andere bevindingen met sterk of zeer sterk medisch steunbewijs 
worden genegeerd. Ook het a priori terzijde schuiven van een iMMO-rapportage omdat een ander 
deel van het asielrelaas toch al als ongeloofwaardig is afgedaan, getuigt niet van een integrale 
beoordeling. Het is daarbij cruciaal om te weten dat zowel het fysieke als het psychiatrisch 
onderzoek bijdragen aan medisch steunbewijs.   
 

b. Psychische problematiek subjectief 
Soms wordt aan psychische problematiek minder of geen waarde toegekend omdat die 
problematiek subjectief is, het is slechts de asielzoeker die het vertelt. En daarmee zou het van 
geen waarde zijn. Dit argument wordt soms gebruikt als de IND het relaas als ongeloofwaardig 
beoordeeld en iMMO komt tot psychisch steunbewijs.  
Het relaas van een asielzoeker is inderdaad subjectief, daar moeten zowel de IND als iMMO het 
mee doen. Het zijn juist de deskundigheid en vaardigheden van de iMMO-rapporteur die ingezet 
worden om te komen tot het objectiveren van de medische bevindingen in relatie tot het relaas. 
De rapporteur maakt hierbij gebruik van de hierboven genoemde medische kennis, zijn 
professionele vaardigheden én het verrichte psychiatrisch en psychodiagnostisch onderzoek. Dit 
levert volgens iMMO een nadrukkelijke meerwaarde in zaken waarbij medische problematiek 
speelt en draagt bij aan een completere en kwalitatief betere asielbeoordeling. Het Europese Hof 
voor de Rechten van de Mens en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben 
dit onderkend (zie onder 10). 

 
c. Geconstateerde medische beperkingen en IND-werkinstructie 2010/13 

Als MediFirst in het ‘Medisch Advies Horen en Beslissen’ beperkingen heeft geconstateerd die 
van invloed zijn op het horen en beslissen, dan zal iMMO daar in beginsel geen onderzoek meer 
naar doen.  Als iMMO een aanvraag krijgt vanwege een veranderde medische toestand van een 
asielzoeker tijdens diens asielprocedure, kan een nieuw medisch advies horen en beslissen 
worden aangevraagd bij de IND. Het belang hiervan lijkt steeds meer te worden onderkend. Als 
MediFirst medische beperkingen constateert, is het verder aan de IND en advocaat om te werken 
volgens de richtlijnen van werkinstructie 2010/13

12
. iMMO ziet dat zowel IND als advocaten 

onvoldoende handelen volgens deze werkinstructie. Advocaten, IND als rechters focussen vaak 
teveel op de vraag of er wel of niet gehoord kan worden als er bij het medisch advies medische 
beperkingen zijn geconstateerd. Dit staat haaks op het doel van de werkinstructie die juist is 
geschreven om niet in het zwart-wit denken van wel of niet horen te blijven hangen.  
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  Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 9 maart 2010, appl.no 41827/07 (RC.tegen Zweden), Jurisprudentie 
Vreemdelingenrecht 2010/147 noot T.P. Spijkerboer. 
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 Te vinden op de site www.ind.nl, zoekterm 2010/13; zie ook: E. Bloemen & K. Zwaan. “Medisch beperkt in asiel”. Medische 
en psychische problemen in de asielprocedure en de mogelijkheden van werkinstructie 2010/13. A&MR 2011, 9: 398-406  
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Het is juist de bedoeling om ook asielzoekers met medische beperkingen te horen en rekening te 
houden met die beperkingen, zowel bij het horen als bij het nemen van een beslissing. Tijdens de 
uiteindelijke beslissing door de IND wordt vooralsnog vaak onvoldoende rekening gehouden met de 
geconstateerde beperkingen. Werkinstructie 2010/13 beschrijft de te hanteren werkwijze aldus

13
: “Van 

belang bij het nemen van een beslissing is te beseffen dat een asielzoeker met medische/psychische 
problemen mogelijk niet in staat zal blijken om coherent en consistent te verklaren. Deze situatie kan 
zich ook nog steeds voordoen met inachtneming van de extra voorzieningen bij het nader gehoor. 
(….) In het rapport van gehoor, maar ook in de motivering van het voornemen en de beschikking zal 
aangegeven moeten worden op welke wijze rekening is gehouden met de medische beperkingen en 
hoe dit is meegenomen in het voorliggende besluit.”  

 
Als dit echter onvoldoende gebeurt, kan iMMO worden gevraagd om onderzoek te doen naar 
beperkingen, die al eerder door MediFirst zijn beschreven. De meerwaarde van het iMMO-
onderzoek ligt dan vooral in de specifieke vraagstelling (Is er psychische problematiek die 
interfereert met het vermogen om compleet, coherent of consistent te kunnen verklaren over het 
asielrelaas), die explicieter en duidelijker is dan de formulering van de vraagstelling van MediFirst 
in het medisch advies horen en beslissen.  
  

d. Beperkingen beoordelen met terugwerkende kracht 
Het is mogelijk dat de iMMO-rapporteur stelt dat de geconstateerde psychische problematiek ook 
tijdens de eerdere asielgehoren speelde en leidde tot beperkingen. Hiervoor geldt dat de arts of 
psycholoog dat vrijwel alleen kan doen indien er aanwijzingen te vinden zijn in het dossier uit de 
periode van de gehoren. Het gaat dan om aanwijzingen uit medische dossiers (GCA, MediFirst, 
specialisten), uit de verslagen van de gehoren zelf of uit een signaleringslijst.  
 

e. Niet alles kunnen vertellen in eerste asielaanvraag 
Juist bij emotioneel erg beladen ervaringen, zoals seksueel geweld, ziet iMMO regelmatig dat een 
asielzoeker daarover niet (alles) heeft kunnen vertellen in de eerste asielprocedure. Het gebeurt 
regelmatig dat tijdens het iMMO-onderzoek duidelijk wordt dat psychische problematiek al vóór de 
start van de asielprocedure bestond en een asielzoeker vanuit schaamte, schuldgevoel of angst 
zwijgt over (sommige) traumatische ervaringen. In een later stadium, vaak geholpen door 
behandeling of door een vertrouwenspersoon, kan een asielzoeker daar soms wel over spreken, 
al is het ook dan met veel moeite.  
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit verzwijgen regelmatig voorkomt bij asielzoekers

14
. 

De iMMO-rapporteurs hebben regelmatig hiermee te maken en onderbouwen vanuit medisch 
oogpunt hoe de problematiek tot dit zwijgen heeft geleid. Het onderkennen van dit psychologische 
fenomeen  in herhaalde asielaanvragen, door te aanvaarden dat een asielzoeker in sommige 
gevallen later met dergelijke beladen informatie kan komen, geeft erkenning aan de 
psychologische kennis hierover. Helaas gebeurt dit niet altijd   
 

f. Deskundigheid iMMO-rapporteurs 
In sommige beschikkingen of uitspraken wordt aan de deskundigheid van een iMMO-rapporteur 
getwijfeld. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de iMMO-rapportage, zoals hierboven in punt 10 
beschreven, als deskundigenbericht aangemerkt. Bij serieuze twijfel over het rapport of het 
onderzoek, is het laten verrichten van een medische contra-expertise de door de Afdeling 
aangewezen weg. 
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