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De titel van je proefschrift is Crossing borders: 
trauma and resilience in young refugees. Wat 
is resilience, ofwel veerkracht, eigenlijk?
“In veel wetenschappelijke disciplines en ook in de 
media wordt regelmatig, en op verschillende manie-
ren, over veerkracht gesproken. In mijn promotieon-
derzoek stelde ik deze vragen ook aan mezelf: wat be-
tekent veerkracht nu precies en hoe ziet het eruit bij 
jonge vluchtelingen? Op basis van mijn proefschrift en 
andere recente literatuur zie ik veerkracht voorname-
lijk als een dynamisch proces van goede aanpassing, 
ondanks ernstige bedreigingen. Uit de resultaten van 
mijn onderzoek blijkt ook dat veerkracht niet zozeer 
gezien moet worden als een persoonlijkheidskenmerk, 
maar meer als een proces dat afhankelijk is van tijd en 
andere factoren. Het blijft echter een wat ongrijpbaar 
construct. Ik denk dat het van belang is dat we erover 
blijven discussiëren en het blijven benaderen, omdat 
de onderliggende boodschap belangrijk is, namelijk dat 
het meemaken van negatieve gebeurtenissen niet al-
leen pathologie voorbrengt.” 

De ondertitel van je proefschrift is: A multi-
method study. Wat bedoel je daarmee?
“Omdat veerkracht zo’n ongrijpbaar construct is, heb ik 
geprobeerd om het vanuit verschillende invalshoeken 
en methodieken te onderzoeken. Daarbij heb ik gebruik 
gemaakt van psychobiologische, kwalitatieve en kwan-
titatieve data. Zodoende is het dus een multi-method 
studie.” 

Je begon met een literatuurstudie. Op basis 
daarvan beschrijf je zes bronnen van veer-
kracht, waaronder hoop en religie. Ook ‘ver-
mijding’ staat in het rijtje, terwijl dat vaak juist 
als iets ongunstigs wordt gezien. Hoe verklaar 
je dat?
“Die bevinding komt uit een review waarin is beschreven 
welke bronnen jongeren zelf als bronnen van veerkracht 
aangeven. Ook in onze studie vertelden jonge vluchtelin-
gen tijdens de interviews dat het op bepaalde momenten 
gewoon heel erg helpt om niet aan nare herinneringen te 
denken. Een jongere zei letterlijk: ‘Op dit moment heeft 
het zin om te vermijden, maar ik weet zelf ook wel dat ik 
over tien jaar misschien wel iets met de dingen die ik het 
verleden heb meegemaakt moet gaan doen. Maar op dit 
moment is het voor mij functioneel om te vermijden’.” 

Zou je kunnen zeggen dat  tijdelijke vermijding, 
in tegenstelling tot de ideeën over vroegtijdige 
interventie, soms heel functioneel kan zijn? 
“Ik denk dat je goed moet luisteren naar de behoefte 
van de jongere en moet kijken waar zijn of haar kernpro-
blemen liggen. Bij veel jonge vluchtelingen ligt de eerste 
behoefte bij het wegnemen van stressoren en onzeker-
heden. Helaas ben je als hulpverlener vaak niet in staat 
om dit voor elkaar te krijgen, maar je kunt jongeren na-
tuurlijk al wel direct steunen en ze voorbereiden op het 
omgaan met deze stressoren en onzekerheden. Volgens 
een systematische review ontwikkelt 35 procent van de 
adolescente vluchtelingen een PTSS. Deze jongeren zou-
den mogelijk baat kunnen hebben bij traumabehande-
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ling. De hulp in Nederland lijkt echter niet goed aan te 
sluiten bij hun behoefte en er worden obstakels waar-
genomen gedurende de doorverwijsprocedure naar de 
geestelijke gezondheidszorg. Bovendien weten we nog 
niet goed wat voor deze doelgroep werkt en wanneer 
traumabehandeling het beste aangeboden kan worden. 
De eerste (case)studies naar traumagerichte behande-
lingen bij adolescente vluchtelingen zijn hoopgevend, 
maar meer onderzoek naar de haalbaarheid en effectivi-
teit van traumagerichte behandeling bij deze doelgroep 
is hard nodig.”

Je reisde heel Nederland door om jonge vluch-
telingen en asielzoekers te interviewen. Hoe 
heb je dat beleefd?
“Ik heb ook voor stichting Vrolijkheid gewerkt, dus ik was 
al wat vaker in AZC’s geweest. Ik vind het bijzonder dat 
ik me daar altijd heel welkom voel, juist in een omgeving 
waar mensen verblijven die niet altijd welkom zijn in ons 
land. Overal werd ik uitgenodigd om wat te komen eten 
en drinken, terwijl ze eigenlijk helemaal niks hadden.” 

Uit de interviews die je hebt afgenomen kwa-
men vier belangrijke strategieën naar voren 
om met de schokkende ervaringen en met de 
actuele stressoren om te gaan: autonoom han-
delen, presteren op school, ervaren van sociale 
steun en deelnemen aan een nieuwe samen-
leving. In hoeverre worden deze strategieën 
gefaciliteerd, of juist belemmerd door de Ne-
derlandse overheid? 
“Dat verschilt enorm. Als je boven de achttien jaar 
bent en je hebt geen toegang meer tot een school, dan 
worden bepaalde mogelijkheden gehinderd. Verder 
verhuizen jongeren in AZC’s gemiddeld één keer per 
jaar, terwijl Nederlandse jongeren gemiddeld eens per 
tien jaar verhuizen. Een verhuizing betekent vaak dat 
je moet wisselen van school en weer aansluiting moet 
vinden in een nieuwe klas. De toepassing van strate-
gieën wordt dus bemoeilijkt door onzekerheid en ge-
brek aan continuïteit. Als je dit vergelijkt met andere 
landen, dan doet Nederland het op bepaalde gebieden 
goed. Er zijn heel veel vrijwilligersorganisaties die kei-
hard werken voor deze groep, en medewerkers van 
verschillende overheidsinstanties die de belangen van 
jongeren met man en macht proberen te behartigen. 
Al blijven er ook kinderen de dupe van specifieke om-
standigheden, kijk maar naar de uitkomsten van het 
kinderpardon.”

Het kinderpardon werd in 2012 aan het begin 
van jouw promotietraject ingevoerd en was 
heel belangrijk voor jouw doelgroep. Kun je 
dat toelichten? 
“Het kinderpardon betekent dat kinderen of jongeren die 
langer dan vijf jaar in Nederland geworteld zijn, hier een 
toekomst mogen opbouwen. Ik herinner me nog dat ik 
sprak met jongeren die al langer dan vijf jaar in Neder-
land waren en zei: ‘Nou wat mooi hè, het kinderpardon?’  
Maar een meisje antwoordde: ‘Ja, maar eerst zien, dan 

geloven.’ Ik vond dat destijds nogal wantrouwend en 
dacht zelf dat het wel goed zou komen. Een half jaar 
geleden zag ik datzelfde meisje op televisie. Ze vertelde 
dat haar verzoek, vanwege bepaalde voorwaarden waar 
ze niet aan voldeed, niet was gehonoreerd. Ik wist inmid-
dels wel dat negentig procent van de aanvragen, van-
wege dergelijke redenen, niet was gehonoreerd, maar 
toch raakte dit mij enorm.”

Er zijn ook jongeren bij wie de eerder genoem-
de strategieën voor veerkracht niet meer wer-
ken. Kun je daar iets over vertellen?
“Dat was letterlijk wat die jongeren zeiden. Zij kwamen 
hier vol hoop en verwachtingen voor een goede toekomst. 
Na verloop van tijd merken ze echter dat datgene wat ze 
proberen te bereiken, niet wordt beantwoord; ze komen 
niet vooruit. Uiteindelijk verdwijnt dan die hoop waarmee 
die jonge vluchtelingen naar Nederland kwamen.”         

31  | EMDR Magazine 14



Kan je een specifieke groep aanwijzen die ri-
sico loopt om hun hoop of andere strategieën 
te verliezen?
“Uit mijn studie blijkt dat het vooral lastig is voor de 
oudere jongeren, bijvoorbeeld degene die naar Neder-
land komen als ze zeventien of achttien jaar oud zijn. 
Zij hebben het moeilijk met instromen en met de taal, 
en ze nemen veel verantwoordelijkheden op zich ten 
opzichte van de andere gezinsleden. Ook voor alleen-
staande vluchtelingen is het moeilijk. Zij ontvangen 
geen of in mindere mate steun van ouders en moeten 
dus nog harder werken aan de opbouw van een soci-
aal netwerk. Bovendien kan het uitmaken of je gewend 
bent aan een stad en Engels kunt spreken: dat kan al 
best veel helpen.”

Je hebt bij adolescente vluchtelingen en bij 
Nederlandse leeftijdsgenoten onderzocht in 
hoeverre veerkracht daadwerkelijk beschermt 
tegen de ontwikkeling van PTSS-klachten. Wat 
heb je gevonden?
“In mijn kwantitatieve studie heb ik veerkracht als per-
soonlijkheidskenmerk gemeten met behulp van een 
vragenlijst. Veerkracht bleek bij Nederlandse jongeren 
wel te beschermen tegen de ontwikkeling van emoti-
onele problemen en achteruitgang in de kwaliteit van 
leven, maar bij de jonge vluchtelingen niet. Zij scoorden 
even hoog op veerkracht, maar het was geen bescher-
mende factor. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn 
dat niet iedereen in gelijke mate kan profiteren van be-
schermende factoren, gezien de verschillende niveaus 
van risico. Amerikaanse psychiaters en psychologen 
concludeerden na de Tweede Wereldoorlog dat zelfs 
de meest geharde soldaat uiteindelijk na 200 tot 240 
dagen aan het front zal instorten. Met andere woorden: 
als je zoiets meemaakt, dan is het logisch dat je daar 
klachten aan overhoudt.”

Je bent nu bezig met een behandelstudie naar 
de effectiviteit van EMDR bij jonge vluchtelingen 
uit Eritrea. Kun je daar al wat over vertellen?
“Ik werk nu samen met Stichting NIDOS en Stichting 
Centrum ’45 aan een project waarin we een EMDR-
module specifiek voor alleenstaande minderjarige 
vluchtelingen uit Eritrea proberen te ontwikkelen en te 
toetsen op haalbaarheid. We kijken of deze jongeren 
hier behoefte aan hebben, of ze de instructies begrij-
pen en of het ook tot klachtenvermindering leidt. We 
hebben een pre-pilot gedaan. Dat had nogal wat voe-

ten in de aarde. We merkten dat er een taboe heerst 
rondom praten met een psycholoog. Daarnaast spelen 
er in deze groep veel hedendaagse stressoren, wat het 
lastig maakt om direct traumafocused te werken. Ze 
hadden er meer behoefte aan om gewoon hun verhaal 
te doen en moesten eerst vertrouwen krijgen in de 
hulpverlener. We willen dus nu eerst gaan werken met 
een groep die gemotiveerd is voor behandeling en zijn 
bezig om de psycho-educatie aan te passen voor deze 
specifieke groep. We werken met cultural mediators, 
dat zijn jonge Eritreeërs die net iets ouder zijn dan onze 
doelgroep en waarmee wij intensief samenwerken. We 
hebben ze ook opgeleid om bij de EMDR aanwezig te 
zijn en actiever deel te nemen aan het communicatie-
proces dan tolken die alleen vertalen.”

Tot slot: we hebben gehoord dat er een mys-
tery guest heeft gesproken op je promotiefeest. 
Kun je onthullen wie dat was?
“De mystery guest was Rodaan el Galidi, een van mijn 
favoriete schrijvers. Mijn promotor Rolf Kleber en co-
promotoren Trudy Mooren en Hennie Boeien hadden 
hem als verrassing uitgenodigd. Rodaan komt uit Irak 
en schreef het boek Hoe ik talent voor het leven kreeg, 
over negen jaar leven in AZC’s en zijn ontmoeting met 
de Nederlandse cultuur. Nadat ik dit boek had gele-
zen, hat ik het gevoel dat mijn proefschrift overbodig 
was. Hij beschrijft het allemaal op zo’n treffende en 
humoristisch manier. Hij heeft op mijn feest gedichten 
voorgedragen en de totstandkoming van het boek ont-
huld.” 
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“Bij veel jonge 
vluchtelingen ligt de 
eerste behoefte bij 
het wegnemen van
stressoren en 
onzekerheden.”
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