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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). 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).

Voorbereidingen IMMO voortgezet
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief (14 september) zijn de
voorbereidingen voor de start van het IMMO – het instituut dat zich gaat inzetten
voor het onderzoek van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling, in het
bijzonder in het kader van de asielprocedure – doorgegaan. De benoeming van de
directie en de eerste bemensing van de ondersteunende staf heeft met succes
plaatsgevonden. De werkzaamheden beginnen per 1 januari 2012. In de maanden
januari en februari worden de voorbereidingen in de ‘back office’ afgerond, IMMO
zal dan volledig operationeel zijn per 1 maart 2012. Vanaf dat moment worden door
IMMO onderzoeksvragen aangenomen en trainingen verzorgd. Ten behoeve van de
direct betrokkenen volgt hierover te zijner tijd nader bericht.
Directeur IMMO benoemd
Het bestuur heeft na een selectieprocedure, waarin een benoemingscommissie van
artsen en psychologen uit de medische adviesgroep (MOG) van Amnesty
International en het Meldpunt Asielzoekers met Psychische Problemen (MAPP)
fungeerde, drs. Riëtte Mellink benoemd als directeur van het IMMO.

Riëtte Mellink

Riëtte (1963) beschikt over ruim twintig jaar ervaring als GZ psycholoog en
psychotherapeut en is thans in dit vakgebied werkzaam als teamleider bij
Jeugdriagg NHZ. Zij was mede-initiatiefnemer van het project MAPP en actief
betrokken bij de oprichting van het IMMO. Nevenstaand verkort CV biedt
achtergrondinformatie over haar opleidingen en werkervaring.

Verkort CV
Riëtte Mellink

Stichting IMMO is een initiatief van Amnesty International NL, Arq Psychotrauma Expert Groep,
ASKV, Johannes Wierstichting, Pharos, SMAK en Vluchtelingenwerk Nederland
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Door lopende persoonlijke verplichtingen zal Riëtte niet direct per 1 januari 2012,
maar per 1 juni 2012 aantreden. Vanaf 1 januari tot haar aantreden zal de
coördinatie van IMMO worden waargenomen door drs. Annemieke Keunen, vanuit
het ASKV en SMAK nauw betrokken bij de oprichting van het IMMO en tevens lid
van het eerste bestuur. Zij zal per 1 januari 2012 uit het bestuur terugtreden.
Benoemingen bureau
De bureauorganisatie zal de artsen en psychologen, die de forensisch medische
onderzoeken uitvoeren, ondersteunen met organisatie, logistiek en inhoudelijke
advisering. Per 1 januari zal een eerste, voorlopige invulling plaatsvinden. De
volgende personen zijn dan aan de bureauorganisatie verbonden.
Paul Dallinga MSc

:

Drs. Annemieke Keunen
Drs. Elsbeth Kors,
klinisch psycholoog

:
:

als juridisch medewerker. Paul is momenteel
verbonden aan Amnesty International en
ondersteunt daar de artsen van de Medische
Onderzoeksgroep (MOG).
als interim-coördinator bureau.
als psycholoog. Elsbeth was als vrijwilliger al
verbonden aan het Meldpunt Asielzoekers met
Psychische Problemen (MAPP).

De werving van een medicus ten behoeve van de bureauorganisatie is nog gaande
maar al wel gevorderd. Naar verwachting zal de volgende nieuwsbrief hierover
nader bericht geven.

Hoofdlijnen beleid IMMO
Op 24 september vond de jaarlijkse studiedag van de Medische Onderzoeksgroep
(MOG) van Amnesty plaats. Ook de collega’s van het MAPP waren hiervoor
uitgenodigd. René Peters, voorzitter van het bestuur van IMMO, hield een inleiding
over de vorderingen van het IMMO en de hoofdlijnen van beleid die inmiddels zijn
uitgezet. Zijn volledige presentatie is hiernaast te raadplegen. Enkele high lights
daaruit.
Missie en profilering IMMO
De missie van IMMO is omschreven als het leveren van een bijdrage aan de
bescherming van mensenrechten door twee hoofdactiviteiten:
1. het geïndiceerd uitvoeren van forensisch medische onderzoeken
2. expertiseoverdracht (naar alle betrokkenen bij de asielprocedure).
Resultaat hiervan is dat het oordeel van IMMO als een gezaghebbend professioneel
judicium door allen wordt aanvaard en dat het forensisch medisch onderzoek als
onderdeel van de asielprocedure is geborgd.
IMMO zal zich (moeten) profileren over de boeg van het professioneel gezag. IMMO
is dus geen belangenbehartiger – van asielzoeker of overheid of zorginstellingen – ,
IMMO beoogt voorts om de asielprocedure niet te medicaliseren.
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Raming aantallen onderzoeken
Als vertrekpunt voor de opzet van het instituut is de externe vraagstelling als
uitgangspunt genomen, niet de historische (arbitraire) capaciteit van de
onderzoekers. Het IMMO heeft ramingen gemaakt van het aantal onderzoeken dat
het instituut naar verwachting jaarlijks zal moeten uitvoeren. Input hiervoor vormen
de ervaringen van MAPP en MOG, ervaringen uit het buitenland (met name het
Verenigd Koninkrijk) en de literatuur. De historische aantallen die in MAPP en MOG
worden gerealiseerd hebben als beperkende factor de eigen capaciteit (vooral
MAPP) of de beperking tot een bepaalde fase van de procedure (vooral MOG). Er
moet dus rekening worden gehouden met een latente behoefte.
Het IMMO raamt nu dat zo’n 10 % van de asielzoekers voor doorverwijzing naar het
IMMO in aanmerking komt, waarvan circa 2/3 na een vooronderzoek een volledig
forensisch medisch onderzoek krijgt. MAPP en MOG zitten nu op een niveau van
minder dan 2 %, er zal dus een relatief flinke groei nodig zijn. Het IMMO verwacht
deze in vijf jaar in gelijke stappen van telkens 2 % te kunnen realiseren.
Vooralsnog is hierbij geraamd met de ‘klassieke’ MAPP- en MOG-onderzoeken. In
de verdere ontwikkeling van IMMO zal dit onderscheid vervallen en zullen
waarschijnlijk ook andere (multidisciplinaire) modaliteiten ontstaan. Onderstaande
tabel geeft het overzicht van hoe IMMO de groei van het aantal verrichtingen
prognosticeert, uitgaande van een jaarlijkse instroom van 13.000 asielzoekers.
jaar
% aanmelding
aanmeldingen
aantal ‘onderzoeken MAPP’
aantal ‘onderzoeken MOG’
totaal onderzoeken

2012
2%
260
110
59
169

2013
4%
520
220
118
338

2014
6%
780
330
177
507

2015
8%
1.040
439
237
676

2016
10%
1.300
549
296
845

Het tempo van dit groeipad is bepaald door de beschikbare financiële middelen en
de mogelijkheid de beoordelende artsen en psychologen te behouden en nieuwe
aan te trekken. Dit laatste zal zeker moeten gebeuren, de bestaande groep
professionals is niet groot genoeg om de verwachte belasting aan te kunnen.
Bekostiging
Het IMMO zal de eerste jaren (de projectfase) bekostigd worden door bijdragen van
de founding partners en een aantal fondsen en de belangeloze bijdrage van de
vrijwilligers. De reeds gedane toezeggingen zijn op dit moment toereikend om een
start met IMMO te kunnen maken. Uiteindelijk wil IMMO naar een bedrijfsmodel
waarbij de diensten van IMMO op ‘normale’ wijze en via ‘normale’ tarieven worden
gehonoreerd. Dit geldt uiteindelijk ook – geheel of gedeeltelijk – voor de inzet van
vrijwilligers. Het IMMO denkt dat het model om (alleen maar) met vrijwilligers te
werken op den duur geen stand zal houden, vandaar deze beleidslijn.
Het IMMO zal in de projectfase met de betrokken overheden in overleg gaan om
voor de bekostiging een structurele regeling te treffen.
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Bestuur IMMO
Stichting IMMO is op 14 juli van start gegaan met een voorlopig bestuur, bestaande
uit René Peters (definitief voorzitter), Annemieke Keunen en Jan Schaart. Wilco de
Jonge, Director Human Rights Policy van Amnesty International NL, woont de
bestuursvergaderingen als toehoorder bij.
De statuten schrijven voor dat “bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op
diverse facetten die de aandacht van het bestuur vragen, waarbij het bestuur als
geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke
kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van
deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van
een lid van het bestuur gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in
algemene zin door het bestuur in een profielschets vastgesteld.”
Het voorlopige bestuur heeft inmiddels een notitie vastgesteld met daarin het profiel
voor de invulling van het definitieve bestuur. Deze notitie is nevenstaand te lezen.
Het bestuur is voornemens om vóór de operationele start van het IMMO (1 maart
2012) het bestuur in definitieve samenstelling gereed te hebben.

Profielen bestuur
IMMO 2011-11-01

OPROEP: suggesties voor kandidaten
Het bestuur van IMMO staat open voor suggesties voor kandidaten voor het bestuur
van IMMO, die aan de profielen voldoen. Suggesties hiervoor kunnen worden
gericht aan de voorzitter van het bestuur: René Peters, e-mail rene@renepeters.nl
en worden graag uiterlijk 10 december 2011 tegemoet gezien. Reacties worden
vertrouwelijk behandeld en zullen geen onderwerp van verdere correspondentie
zijn.

Activiteiten public relations & public affairs
Nationaal
Op 23 juni werd in Nijmegen het rapport ‘Gehoor geven’, een onderzoek naar de
toepassing van de IND-werkinstructie 2008/6 omtrent asielzoekers met psychische
problemen, gepresenteerd. Annemieke Keunen gaf in deze bijeenkomst een
overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van het IMMO.
Riëtte Mellink schetste bij dezelfde gelegenheid in haar voordracht in zes punten
haar ‘verlanglijstje’ voor het verbeteren van de kwaliteit van de asielprocedure voor
kwetsbare asielzoekers. De volledige voordracht is hiernaast te lezen.
Riëtte Mellink nam voorts deel aan een expertmeeting van de Adviescommissie
voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over ‘de rol van deskundigenadvies in het
vreemdelingenrecht’.
Internationaal
Op het 9e internationale congres van the International Society for Health and
Human Rights (ISHHR) begin oktober in Tbilisi (Georgië), hebben Riëtte Mellink
Sander Kramer, Loes van Willigen en Annemieke Keunen gesproken over de
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resultaten van de onderzoeken van het MAPP (Meldpunt Asielzoekers met
Psychische Problemen) en ZAPP (Zorg voor Asielzoekers met Psychische
Problemen), twee projecten van het ASKV.
In Brussel vond in oktober de Europese presentatie van het project PROTECT
(Process of Recognition and Orientation of Torture victims in European Countries to
Facilitate Care and Treatment) plaats. Resultaat van het project is een
vroegsignaleringsinstrument, de vrucht van samenwerking tussen zeven
onderzoeksinstellingen waaronder Pharos. Namens IMMO was Annemieke Keunen
bij de bijeenkomst aanwezig.
Begin oktober heeft het IMMO, evenals een reeks andere organisaties vanuit het
veld van de mensenrechten en het veld van de gezondheidszorg, een brief
geschreven aan de Bahreinse autoriteiten in verband met de veroordeling van
enkele tientallen medici die hulp hadden verleend tijdens de demonstraties in dat
land. Nevenstaand de brief aan de Koning, eenzelfde schrijven is uitgegaan naar de
Prime Minister en de minister van Justitie.

Projecten
Samen met de Stichting Arq participeert het IMMO in het nieuwe Europese project
‘Maieutics’, gefinancierd door het European Refugee Fund. Maieutics gaat zich
toeleggen op het ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak in de asielprocedure
van de vroegsignalering en begeleiding van slachtoffers van
mensenrechtenschendingen. Eind oktober vond de kick-off meeting plaats in Rome.
Naast het IMMO participeren mensenrechtenorganisaties uit Italië, Groot-Brittannië,
Griekenland en Roemenië. Het vervolg van het project zal bestaan uit het
interviewen van stakeholders en asielzoekers in de asielprocedure en het zal
uiteindelijk leiden tot een draaiboek en een aantal trainingen voor advocaten en
hulpverleners.
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