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Het iMMO stelt zich voor
In hoeverre erkent de IND het belang van medisch onderzoek in de asielprocedure?
‘Het lijkt wel eens alsof alleen advocaten er belang bij zouden hebben dat het verhaal
van een asielzoeker op medisch gebied compleet is.’ In gesprek met
Evert Bloemen en Annemieke Keunen van het instituut voor Mensenrechten en
Medisch Onderzoek (IMMO), dat sinds maart 2012 operationeel is.

ewijsnood kan om aanvul
lend medisch onderzoek
vragen, Vat arts Evert
Bloemen de kerngeclachte
van het instituut voor Mensenrechten
en Medisch Onderzoek (iMMO) samen.
Wij zien mensen met [ittekens en
psychische klachten van ondergaan
geweld: belangrijke aanvullende infor
matie waarover je uitspra ken kunt doen
in relatie tot het asielrelaas. Maar die
informatie wordt vaak niet meegeno
men. Daar lopen we in de Nedc’rlandse

medisch onderzoek tegemoet te tre
den,’ benadrukt directeur Annemieke
Keunen, maar voor bepaalde groepen
asielzoekers zou cle procedure er echt
zorgvuldiger (loot worden, en ook snellet-. En dat komt ook weer de gezondheid
van martelingsslachtoffers ten goede.’

Rapportages
De rapportages van het iMMO be
slaan twee soorten onderzoek, vertelt
Bloemen. ‘We doeti onderzoek dat als

asielprocedure nog steeds tegenaan.’

steunbewijs kan dienen bij asielzoekers
die stellen slachtoffer te zijn geweest
van marteling of andere i nhumane 1w-

liet is een van de doelstellingen van het
iMMO om te bewerkstellingen dat die
aanvullende informatie juist wel wordt

handeling in het land van herkomst en
onderzoeken naar medische en psychi
sche Problematiek die van invloed kan

meegenomen in asielprocedu res. Zestig
Vrijwillige artsen en psychologen schrij

zijn op het vermogen van de asielzoeker
om zijn of haar asielverzoek 01) (‘en goe
de wijze naar voren te brengen: Vaak
blijken die twee ooderzoeksgchieden

yen daartoe medisch-psychologische
rapportages. 1-let is absoluut niet onze
bedoeling om iedereen met een enorm

sterk met elkaar samen te hangen: ‘We

krijgen steeds vaker aanvragen waarbij
zowel sprake is van lichamelijke ets psy
chische verschijtiselen die te relateren
zijn aan het asielrelaas, als beperkingen
in liet goed kunnen vertellen over alles
rotidont het asielrelaas.’
110e besluit men bij het iMMO of tot een
onderzoek wordt overgegaan? BlocToen: ‘Er moeten in elk geval medische
aanlcnopingspu ntcn zijn, bijvoorbeeld
littekens, waarvan iemand zegt dat ze
het gevolg zijn van liet geweld dat is
ondergaan. Daarnaast is het van belang
dat medisch onderzoek het verschil
kan maken: als het relaas door de END
weliswaar geloolwaardig wordt geacht,
maar niet zwaarwegend genoeg wordt
bevonden, kan medisch onderzoek niet
veel uit haleti Als medisch otiderzoek
naar het idee van het iMMO wel iets kan
uithalen, is de centrale vraag van bijna
elk onderzoek ofer een causale relatie
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bestaat tussen dc gestelde medische

Medifirst rapporten: de artsen zouden

problemat iek en het asielrelaas. Om
die vraag te beantwoorden, lezen cle

zich bijvoorbeeld te formeel opstellen
en geen goede methoden tot lntn be
schikkitig hebben. Keu non en Bloemen

rapporteurs eerst alle relevante stukken
uit het medische en juridische dossier
en gaan ze in gesprek met de asiel
zoeker. Die laatste vertelt zijn relaas

waarop de menselijke psycho werkt dat
problematiek in veel gevallen pas in
een later stadium duidelijk wordt als
-

zien dit anders. ‘In principe zijn we blij

MediFi rit een gepasseerd station is. Dat
kan door psychische problemen, door

met de komst van Medifirst,’ vertelt
Bloemets. ‘Er is nu vroeg in de asielpro

vermijding, ontkenning ofschaamte ko
men, waardoor iets later pas naar boven

je kunt dan wel eisen dat iemand direct vertelt over
een verkrachting, maar studies laten zien dat mensen
dat niet altijd onmiddellijk kunnen.’

konit.Je kunt dan wel eisen dat ie,nand
direct vertelt over een verkrachting,
maar studies laten zien dat mensen dat
i,iet altijd onmiddellijk kunnen. Dat is
een normaal menseljlc fenomeen waar
je rekening mee moet houden.’

specifiek gericht op het geweld dat hij
heeft ondervonden. Vervolgens wordt de
gezondheidssituatic voor, tijdens en na

cedure aandacht voor beperkingen om
goed te kunnen verklaren en het is erg

‘Medifirst weet ook heel goed dat zij

goed dat zij alle asielzoekers bereiken.

een momentopname maken,’ denkt

het geweld besproken en volgt licha
meljk en/of psychiatrisch onderzoek.

De winst zit dus in de aantallen die
medisch gezien worden. De keerzijde
daarvan is dat de ruimte voor uitge

Keunen. Bloemen knikt: ‘Ook in hun
werkinstructie (2010/13) staat inderdaad
dat er ruimte moet zijn voor een tweede

breider onderzoek beperkt is.’ Kou nen:

beoordeling in een later stadium, omdat
het gebruikelijk is dat problemen soms

Daar wordt tenslotte een duiding aan
gegeven, volgens het Istanhul Protocol.
Op basis van dat protocol kunnen we
uitspraken doen over gradaties van de
causale relatie tussen de bevindingen
en datgene

Wat

iemand vertelt.’

Met reguliere aanvragen op medische
gronden houdt het iMMO zich (in elk
geval voorlopig) nïet bezig, hoewel daar
wel behoefte aan zou zijn. Bloemen: De
deskundigen die in cle reguliere zaken
de adviezen opsrellen, gaan erg uit van
het juridische kader waarbinnen ze wer
ken en staan ver van de medische lie
handelpraktijk. Daar heerst bij advoca

‘MediFirst is heel belangrijk als vroeg
signaal dat er medisch gezien extra
gelet moet worden op een asielzoeker.
En het filtert de ergste gevallen van psy
chische problematiek eruit. Maar wat
wij doen heeft een heel ander doel.’
Moeten de onderzoeken van het iMMO
gezien worden als contra-expertises bij
de rapporten van MediFirst? Bloemen:
1 let lijkt ee’s beetje dat karakter te heb
ben, maar het zijn vooral aanvullingen.

pas later naar bove’n komen.’ Maar de
IND nioet daartoe opdracht geven, en
dat gebeurt niet altijd. ‘Ik zou de IND
willen oproepen veel ruimte te geven
om mensen een tweede keer te laten
beoordelen als er uit het nader gehoor
of vanuit de advocaat aanwijzingen zijn
dat er na de eerste beoordeling alsnog
psychische problemen zijn gaan spelen.
Want nogmaals: dit is een heel normaal
tnetsseljk lenomeen.’

De onderzoeken van het iMMO hebben

ten en behandelaars in de zorg terecht

menteel niet’. 1-let iMMO heeft er op dit

‘Is een hiaat in het asielrelaas te accepteren vanwege
hetfit dat er psychische problematiek is geconstateerd?
Dat vraagt om individueel maatwerk.’

moment cle mogelijkheden niet toe. ‘De
reguliere vraag is een heel lastige, die
een heel andere aanpak vraagt. Je zou

een andere aanpak qua intensiteit en
diepgang. Wij zijn specifiek deskundig

veel onvrede over, maar een instituut
voor second opinions dat goede bronnen
heeft en transparant werkt, bestaat mo

een enorme datahase nodig hebben met
beschikbare behandelmogel ijkheden

op de gevolgen van martelingen en
ander ondergaan geweld, in onze no

‘Ook met meer ruimte voor zon tweede
beoordeling ben je er nog niet’, vervolgt
Bloemen. ‘Misschien wel de moeilijkste
vraag is hoe de conclusies en bevin

landen van herkomst. Wij worden al zo
overspoeld door asiclvragen, dat we die

clerzoeken kunnen we daar ook echt cle
diepte in gaan. En in tegenstelling tot

psychologische beperkingen

reguliere vraag terzijde hebben moeten

Medifirst spreken wij nadrukkelijk over

schuiven:

de martelingen en de traumatische er
varingen, vaak de kern van het asielre

dilirst of van liet iMMO door de IND
moete:s worden gewogen in de beoorde

Medifirst

laas. Een groot verschil is bovendien de
t im ing: waar een Mcdi First-onderzoek

Sinds 2010 maakt een medische
advisering van Medifirst standaard
onderdeel uit van de asielprocedure. Uit
liet ACVZ-rapport Expertise getoetst (2012)
blijkt dat maatschappelijke organisaties
ontevreden zijn over de kwaliteit van de

102

\&\IR 2013 Nr 02

voor het begin van de procedure plaats
vindt, doet het iMMO ook onderzoek
als mensen later in de procedure of in
een herhaalde aanvraag zitten.’ En dat
is nodig. ‘Het is inherent aan de wijze

dingen van medisch onderzoek naar
van Me
—

—

ling van het astelrelaas. Het gehoor kun
je aanpassen door pauzes in te lassen.
Maar daarna komt alsnog de vraag hoe
de beperking gewogen moet wordc’n bij
cle beoordeling van het asielrelaas. Is
een Isiaat te accepteren vanwege liet feit
dat er psychische problematiek is ge
constateerd? Daar zijn geen eenduidige

richtlijnen voor te gevc’n. 1 let vraagt om

wijze ons onderzoek daaraan heeft

het asiel relaas. Uiteindelijk blijft dat

individueel maatwerk.’ De beoordeling

bijgedragen. Bovendien zien we veel

door de INt) wordt er beter door, maar

verschillen tussen rechters.’

wel altijd een kwestie van graclaties. Wij
kunnen dingen niet zwart-wit maken.

wel ingewikkelder, erkent hij. ‘Je moet
met meer factoren rekening gaan hou

Dat er helemaal niets te zeggen valt over

den, en er komen allerlei gradaties in.
Dat is lastig, zeker omdat de medische
kennis bij de (Nl) gering is: er kijken

cle oorzaken van medische klachten
en liltekens, lijkt in elk geval niemand
meer te geloven. ‘De tendens is dat ook

omdat we te maken hebben met moei
lijk le beoordelen en complexe situaties.
Voor juristen is dat lastig, omdat er
uiteindelijk toch een heldere beslissing
uit moet komen. Maar we kunnen ons
zelf geen geweld aandoen: we proberen

geen ged ragscleskundige ii mee.’

im inigratiediensten serieus nemen dat
er wel degelijk uitspraken te doen zijn

Toegenomen waardering

over het causale verband tussen medi
sche probletnatiek en het asielrelaas,’

geven.’

zegt Keunen. Dat komt volgens haar
vooral doordat er cle afgelopen decennia

Gemiste kans

Ook waar het om steunbewijs gaat,
speelt de vraag hoe dat bewijs prec’ies
moet worden meegewogen. En ook daar
blijkt een gebrek aan medische kennis
een goed begrip van de rapport ages
soms in de weg staan. Bloemen: ‘Soms
zien we rechters of IND-ambtenaren die
onze rapportages niet helemaal goed
interpreteren. Daarin ligt voor ons dus
nog een taak om dingen uit te leggen.’
De waarde die rechters eis IND aats
medisch steunbewijs hechten, lijkt de
afgelopen jaren wel te zijn toegenomen.
Maar welke rol het inmiddels precies
speelt, is volgens l3loemen en Keunen
oog steeds lastig te zeggen. Kennen: ‘In
positieve beschikkingen eis uitspraken
wordt nauwelijks gemotiveerd, waar
cloorwe niet kunnen zien ofen op welke

steeds meer beketsd is geworden over
patronen in littekens en marteling. ‘Er
wordt helaas nog steeds gruwelijk veel
gemarteld in deze wereld. Daardoor is
er ook steeds meer informatie over cle
gevolgen van bepaalde types marteling.
Organisaties als PHR (Physicians for
Huttu an Right s), de IRC’l’ (International
Rehabilitation Council for Tortttre

zo precies mogelijk te duiden. Volledige
zekerheid kunnen we doorgaans niet

Met dat gebrek aan volledige zekerheid
confronteert de IND het iMMO nog
wel eens. Keunen: ‘Wat ik soms heel
ntoeilijk vincI is dat wanneer we met een
genuanceerd en weloverwogen rapport
komen, de INI) gaat kijken hoe ze daar
het beste een gat in kunnen schieten.’
Het frustreert haar. ‘Waarotss denkers ze
niet: “wat mooi dat er een deskundige
naar heeft gekeken, daar heb ik heel

Victims) en Freeclotn from Torture heb
ben veel informatie verzameld.’ Al die
kennis draagt hij aan de betrouwbaar

veel aan”? Wij vragen alleen een seri
euze kijk op het werk dat hier verricht

heid van de rapportages. ‘We kus men ge

wut’dt.’

gronde, goed onderbouwde uit spra ken
doen over het causale verband tussen
lichamelijke en psychische klachten en

De houding van de IND houtdt verband
met het uitgangspunt in de Vreensclelin

Het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek
Het Instituut voor Mensenrechten en Me
disch onderzoek werd begin 2011 door

fondsen, waarmee wordt gekeken of een
structurele positie binnen de Nederlandse

over hun cliënten schrijven, een onafhan
kelilk instituut voor medisch-psycholo

zeven samenwerkende partijen (de Jo
hannes Wierstichting. VluchtelingenWerk,

asielprocedure kan worden verworven.

gische rapportages bestond nog niet.

Amnesty International, ASKV, SMAK,
Pharos en Arq) opgericht. Het instituut

Van de subsidie worden een directeur,
een arts, een klinisch psycholoog beiden

In maart 2012 is het iMMO begonnen met
haar onderzoeken. In totaal kwamen 210

bundelt verschillende initiatieven om
medische onderzoeken een plek te geven

part-time) en twee ondersteunende

aanvragen binnen. Van de 148 inhoude
lijk behandelde verzoeken werden er 38
afgewezen (= 25%), 68 zaken zn afge

in de asielprocedure. waaronder de taken
van het vroegere Meldpunt Asiezoekers
met Psychische Problemen (MAPP). dat
onderzoek deed naar asielzoekers met
psychische problemen. en de Medische
Onderzoeksgroep (MOG) van Amnesty
International, die decennia lang medisch
steunbewijs voor asielzaken verzamelde.
Er is voor drie aar subsidie van diverse

medewerkers betaald. Verder draait
het instituut op de inzet van zo’n zestig
vrijwili’ge artsen (huisartsen en medisch
specialisten) en psychologen die getraind
worden in het schrijven van forensische
rapportages. Het instituut is daarmee
uniek in zijn soort: in Europa bestaan wel
iswaar veel NGOs die zich bezighouden
met de medische behandeling van slacht

sloten met een onderzoek en rapportage
(op het resultaat wordt nog gewacht).
en de overige verzoeken zijn nog in be
handeling. Daarnaast gat het iMMO bijna
honderd adviezen over medische zaken
die in een asielprocedure kunnen spelen.

offers van marteling, en daarbij rapporten
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gencirculaire, schat Bloemen in. Daar

calisering is niet louter een negatief

die aan ons zien. Daar kunnen we vaak
al iets over zeggen, en dan heb je soms
al ccii begiti van bewijs.’

verschijnsel: het goal niet direct out of
control zodra je er nsedisch onderzoek

niet toe doen, maar (lat ze in het totaal
worden meegenomen zodra zo zich aan

En er is nog een verzoek aan advocaten.

hij haalt.’ Sterker nog. een duidelij
ke plek voor medische aspecten zou

dienen. Enorm

dubbel.’ Dc’ overheid ziet
het nog steeds nier als haar taak om zelf

Keunen: ‘We nsoeteml bij advocaten vaak
zeuremm om te horemt wat liet resultaat

medisch onderzoek te laten verrichten
naar littekeris of psychische restver

was van onze inspanningen. Het is van
belang dat we snel horen wat het effect

schijnselen als dat relevant zou kunnen
zijn voor het asielrelaas, Die opvatting

is van onze rapportages, niet alleen voor
ons eigen werk, maar ook voor onze

lijkt op gespannen voet te staan niet de
uitspraak van het EHRM in R.C. tegen

rapporteurs. Zij zijti vrijwillig vele uren
niet zon zaak bezig, en liggen soms

Zweden. In elk geval is het een gemis
te kans, stellen Kennen en Bloetnen.
‘Zeker als een advocaat aangeeft dat

‘s nachts zelfs wakker van de heftige
gebeurtenissen die ze te horen krijgen

staat nog altijd (lat medische aspecten
er op zichzelf genomen in principe

er relevatite littekens zijn of dat er van
alles met iemand aan de hand lijkt te

—

is van hun werk.’

Structureel

uitgebreid onderzoek?,’ merkt Kennen
op. ‘De IND zou enorm haar voordeel

De primaire doelstelling bij de oprich
ting van liet iMMO was om structureel

kunnen doen met ons werk.’ Bloemen

deel uit te gaams maken van cle Neder

vult aan: ‘Het lijkt nu wel eens alsof
alleen de advocaat er belang bij zou heb
ben dat het verhaal van de asielzoeker

landse asielprocedure en medisch

op medisch gebied compleet is. Dat is
natuurlijk niet zo. Floe meer informatie

overleg met de IND. Dat overleg bevindt

er beschikbaar is om een beslissing te
nemen, hoe zorgvuldiger en soms ook
sneller dc asielprocedure wo,’dt’

steunbewijs te kunners leveren waar
nodig. L,ulct dat? Keunen: ‘We zijn in
zich in een aftastfase, dus het is te vroeg
om daar uitsprakets over te doen. Wat in
elk geval ontzettend helpt is dat er op
Europees niveau belangrijke ontwikke
,

‘Vraag naar het ontstaan van die littekens, maak een
foto van een litteken en laat die aan ons zien.’
Advocatuur
Ook advocaten zouden nog meer hun
voordeel kunnen doen met medisch
onderzoek, denkt Bloemen. ‘In het
algemeen weten ze ons goed te vinden,

lingen plaatsvindeti.’ In de herziene ver
sie vamm de Procedurericlstlijn, waarover
nog ondc’rhandcld wordt, is opgenomen
(lat lidstaten een asielzoeker de ruimte
moeten geven om zich medisch te laten

maar het gebeurt nog svel eens dat ze

onderzoeken, en de uitkomsten van dat
onderzoek vervolgens moeten meewe

laat in cle p:ocedure bij ons komen.
teiwijl liet dan steeds moeilijker wordt

gen. ‘Het gaat dus om het faciliteren van
onderzoek naar titedisch steunbewijs

rapportages in Ii’ brengen.’ Als Mecliflrst
aantekening maakt over littekens, kun

als een asielzoeker daar om vraagt. Dat
gast veel verder dan wat Medifirst nu
doet, Ik ga er daarom van uit dat (le IND

je daar als advocast al iets nice doemt, be
nadrukt Bloemen. ‘Dat betekent nic’t dat

gaat zien.’

aan het begin van cle procedure een

ons als serieuze samenwerkingspart tse,’

je direct naar iMMO moet stappen voor
een uitgc’breid onderzoc’k. Maar vraag

Bloemen hoopt dat daarmee ook de

naar hc’t ontstaan van die littekc’ns,
maak een foto van ccli hit teken en laat

enorme angst voor medicalisering van
de asielprocedure verdwijnt: ‘Mcdi-
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diccmlisering later in de procedure juist
kunnen voorkometi. ‘De huiver tiioc’t er
nu echt uit.’

het motiveert als de advocaat vervolgens
laat weten wat uiteindelijk het resultaat

zijn, waarom stuurt cle IND zo iemand
dats niet door naar het MMD voor een

volgens Bloemen ecn ongebreidelde me

Het MMI) is vtjf dagen per week hercikl,acti
ria telefoonnmirurner 02t1 84t1 76 70.
—

(let Instituut kurt nog steeds artsen er,
psychologen gebruiken als rapporteur.
Vi;oi-

beer

inlbrruatie: wu’wsticlrtmgirnrno.nl

