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Voorwoord 

In het kader van mijn Masteropleiding Klinische en Gezondheidspsychologie heb ik huidig onderzoek 

uitgevoerd. De opleiding vereist het zelfstandig uitvoeren van een onderzoek met daaraan gekoppeld 

het schrijven van een thesis. 

Huidig onderzoek behandelt de lichamelijke en psychische symptomen na marteling bij langer in 

Nederland verblijvende vluchtelingen, die in behandeling zijn bij Centrum ’45. Voor mij was het een 

uitdaging om aan de slag te gaan met een onderwerp waar nog weinig over bekend is. Daarnaast was 

het voor mij ook een poging om bij te kunnen dragen aan het onderzoek dat reeds bestaat over het 

onderwerp marteling. 

Gedurende mijn onderzoek ben ik bijgestaan door Wim Kleijn voor het analyseren van de beschikbaar 

gestelde data van Centrum ’45. Ik wil hem da ook bedanken voor de nieuwe inzichten die hij mij 

gegeven heeft om toch verder te kunnen. Verder ben ik begeleid geweest door Jeroen Knipscheer. Zijn 

feedback en gegeven commentaar hebben mij tot dit mooie resultaat van mijn onderzoek gebracht. 

Mijn dank gaat dan ook naar hem uit. 
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Samenvatting  

Het huidige onderzoek biedt een aanvulling op bestaande kennis rond psychische en lichamelijke 

gevolgen van marteling. Door middel van analyse van digitale databestanden en patiëntendossiers van 

Centrum ’45, met betrekking tot het onderwerp marteling, wordt de bestaande kennis rond de 

gevolgen van  marteling vergroot. Gekeken is naar de invloed van marteling op het rapporteren van 

lichamelijke en psychische (angst, depressie en PTSS) symptomen. Wanneer gekeken wordt naar 

enkel marteling met een univariate analyse, dan heeft dit op zichzelf geen invloed op de rapportage 

van psychische klachten en lichamelijke klachten. Wanneer er een multivariate analyse, waarbij regio 

en geslacht zijn toegevoegd, wordt uitgevoerd blijken er wel verschillen te zijn voor lichamelijke 

klachten. Zo rapporteren mannen en vrouwen uit Zuidoost Europa meer lichamelijke klachten dan 

mannen en vrouwen uit Midden-Oosten. Daarnaast rapporteren vrouwen meer lichamelijke klachten 

dan mannen. Gebleken is dat hoe groter het aantal meegemaakte trauma’s, hoe meer rapportage van 

depressieve- en PTSS klachten. Leeftijd en geslacht zijn niet van invloed gebleken op de rapportage 

van lichamelijke en psychische symptomen. Wel rapporteren vrouwen meer martelervaring en meer 

meegemaakte trauma’s, maar niet meer psychische klachten. Verder is er een interactie-effect 

gebleken voor regio en geslacht op de rapportage van lichamelijke en psychische symptomen. De 

invloed van cultuur en de verscheidenheid en hoeveelheid aan trauma’s laten zien dat er een complexe 

wisselwerking is tussen deze twee. Hierdoor zijn er nog genoeg openingen voor vervolgonderzoek. 
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Summary 

This research offers an addition on existing knowledge of psychological and physical consequences of 

torture. By means of analysis of digital data and patients files of Centrum '45, concerning the subject 

torture, the existing knowledge of the consequences of torture will be increased. In this present study, 

the influence of torture on the reporting of physical and psychological (fear, depression and PTSS) 

symptoms are investigated. The results of univariate analysis show that torture has on itself no 

influence on the report of physical and psychological complaints. When the data is analysed by a 

multivariate analyse it turns out that torture is of influence on the report of physical complaints. This 

means that men and women of South-East Europe report more physical complaints then men and 

women of Middle East. Furthermore it turns out that women report more physical complaints then 

men. It turns out that when there are more experienced traumatic events, the report of depressive- and 

PTSS complaints will increase. Age and gender do not influence the report of physical and 

psychological symptoms. Though, women report more torture experience and more experienced 

traumas, they do not report more psychological symptoms. Further there is an interaction-effect of 

region and gender on the report of physical and psychological symptoms. The influence of culture and 

the diversity and amount of traumas, show that there is a complex interaction between those two. This 

will leave enough space for further research. 
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1. Inleiding  

Verschillende internationale organisaties hebben verdragen en verklaringen opgesteld om wereldwijd 

de rechten van de mens aan te kaarten en veilig te stellen. De Verenigde Naties (VN) werden in 1945 

opgericht met als doel om de internationale vrede en veiligheid te waarborgen (UN, 2008). Een 

veelomvattend onderwerp dat hier deel van uit maakt zijn de mensenrechten. De ‘Universele 

verklaring van de rechten van de mens’ werd in 1948 door de VN opgesteld om op wereldwijd niveau 

deze rechten te verankeren (UN, 2008). In artikel 5 van dit verdrag wordt het volgende genoemd: 

‘Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende 

behandeling of bestraffing’.  In 1984 werd hier de ‘Verklaring inzake de Bescherming van Alle 

Personen tegen Foltering en Andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing’ 

door de UN aan toegevoegd (Amnesty International, 2008). Ondanks deze verdragen worden er 

vandaag de dag wereldwijd mensen blootgesteld aan marteling en ernstige mishandeling. Wereldwijd 

zijn er bijna 14 miljoen vluchtelingen (World Refugee Survey, 2007) en 5 tot 35 procent van deze 

vluchtelingen zijn met marteling in aanraking gekomen (Baker, 1992; Basoglu, 1992, In Campbell 

2006).  

1.1 Definities van marteling 

Een definitie van marteling wordt gegeven door het VN-verdrag uit 1984: 'Iedere handeling waardoor 

opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk of geestelijk, wordt toegebracht met zulke oogmerken 

als het verkrijgen van inlichtingen, bestraffing, intimidatie of dwang, wanneer zulke pijn wordt 

toegebracht door of met instemming van een overheidsfunctionaris’(OHCHR, 2008). Deze definitie 

omvat dus geen slachtoffers van marteling gepleegd door mensen buiten overheidinstanties zoals 

geweld op straat, bij iemand thuis of in vluchtelingen kampen, maar om marteling gepleegd door 

overheidsagenten of door personen die vanuit andere officiële instanties handelen. De World Medical 

Association (WMA) defineert marteling als ‘opzettelijk, systematisch of buitensporig toepassen van 

fysiek of geestelijk straffen door één of meerdere personen die alleen, of op orde van een autoriteit 

handelen, om zo een persoon te dwingen om informatie te geven, een bekentenis te doen of voor 

andere redenen (WMA, 2008). Volgens de International Rehabilitation Council for Torture Victims 

(IRCT) is het doel van marteling de persoonlijkheid van de persoon te breken en niet om te doden. 

Verschillende definities over marteling bestaan, maar er is geen twijfel te vinden in de literatuur dat 

marteling bestaat. 

Amnesty International (2008) en Forrest (1999) hebben veel voorkomende martelmethodes 

beschreven. Fysieke vormen van marteling zijn: slaan en schoppen; verhongering of het 'zwarte dieet' 

(Afrika); gedwongen toediening van water, olie e.d.; ophangen aan de armen of benen 

('papegaaienstok', Latijns Amerika); bijna-verstikking door bijv. onderdompeling in vuil water, 
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uitwerpselen e.d. ('submarino', Latijns Amerika); toedienen van elektrische schokken; slaan op de 

voetzolen (falaka, Midden-Oosten); schijnexecutie; verkrachting en ander seksueel geweld. 

Psychologische vormen die als marteling worden gebruikt: de persoon isoleren, getuigen laten zijn van 

andere martelingen en vernedering (IRCT, 2008). Seroni en Branche (2002) hebben vormen van 

marteling ondergebracht in 5 classificaties: (1) onthouding van eten, drinken, medische zorg en 

isolatie; (2) Herhaaldelijk terrorriseren door schelden, meerdere pogingen tot moord plegen, het 

verplichten tot marteling van ander, het getuigen laten zijn van marteling van anderen; (3) Pijn die 

veroorzaakt wordt door veelvuldig slaan en schoppen, electrische schokken, nagels uittrekken, 

brandmerken met sigaret en slaan op de voetzolen; (4) Overtreden van taboe en vernederen door 

verkrachting of ander seksueel geweld, forceren van eten en drinken van urine, rond laten springen als 

een pad of laten blaffen als een hond; (5) Steeds nieuw bedachte situatie zoals ophangen aan de polsen 

of de persoon in een bad duwen dat vol met braaksel en uitwerpselen zit. In zijn proefschrift ‘Health 

Care and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in Asylum Seekers in Germany’  beschrijft 

Gotthardt (2006) een classificatie van Vesti, Somnier en, Kastrup, (1992) en zij onderscheiden; 

onthouding technieken, dwangactie technieken, communicatie technieken, farmaceutische technieken 

en seksueel gewelddadige technieken.  

1.2 Risicofactoren 

Er worden in de literatuur verschillende risicofactoren voor marteling genoemd. Wanneer iemand een 

vluchtelingenstatus heeft of asielzoeker is, leider van een oppositie partij is geweest, verwantschap met 

overlevende van marteling heeft, geschiedenis van arrestatie en detentie heeft, uit politiek onstabiel 

land komt, oorlogsgevangene is (geweest), geëmigreerd uit een land met militair regime, behoort tot 

een minderheidsgroep of er een burgeroorlog in land van herkomst heeft plaatsgevonden, is de kans 

groot dat die persoon in aanraking is gekomen met marteling (Weinstein, Dansky & Iacopino, 1996). 

Deze kansen zijn opgesteld na klinische ervaring met meer dan 300 vluchtelingen.  

1.3 Gevolgen van marteling 

Wanneer het effect van marteling onderzocht wordt, moet duidelijk zijn welke definitie gehanteerd 

wordt, zeker betreffende de korte- en lange termijn effecten van marteling (Campbell, 2007). Omdat 

verschillende definities van marteling worden gehanteerd bestaan er ook verschillende onderzoeken 

gedaan de psychologische effecten van marteling. Niettemin is de literatuur eenstemmig over het feit 

dat marteling een groot aantal psychologische stoornissen veroorzaakt. De studie van Petersen en 

Jacobsen (1985) liet zien dat de meest voorkomende psychische symptomen depressie, angst, 

emotionele labiliteit, verminderd vermogen om contact te maken, verstoorde slaap, nachtmerries en 

verminderde concentratie en geheugen zijn. Deze bevindingen komen deels overeen met de studie van 

Hougen, Kelstrup, Petersen en Rasmussen (1988). Deze studie vergeleek 14 Turkse personen die in 
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aanraking waren geweest met 14 andere Turkse personen die naar eigen zeggen nooit te maken hebben 

gehad met marteling. Degene die met marteling in aanraking waren geweest bleken meer psychische 

klachten te vermelden. De klachten bestonden uit verstoorde slaap, nachtmerries en verminderd 

geheugen. Uit een Nederlandse studie van Gerritsen, Bramsen, Devillé, van Willigen, Hovens en van 

der Ploeg (2006) naar fysieke en mentale klachten bij Afghaanse, Iranese en Somalische asielzoekers 

en vluchtelingen, kwamen ook symptomen als depressie/ angst en PTSS klachten naar voren. 

Vrouwelijk geslacht werd geassocieerd met chronische condities, PTSS en depressie/ angst. Een 

hogere leeftijd was geassocieerd met een slechtere gezondheidsconditie in het algemeen en met 

chronische condities. Verder is gebleken dat een groter aantal meegemaakte trauma’s samenhangt met 

de gevolgen voor de gezondheid op alle gebieden.  

Vaak wordt de Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) genoemd als een karakteristieke respons op 

een extreme gebeurtenis of trauma (Wenzel, Griengl, Stompe, Mirzaei, & Kieffer, 2000). Volgens de 

criteria van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ 4e editie TR (DSM-IV TR) 

wordt de diagnose PTSS gesteld als ‘de betrokkene is blootgesteld aan een traumatische ervaring 

waarbij beide van de volgende van toepassing zijn: (1) de betrokkene heeft ondervonden, is getuige 

geweest van of werd geconfronteerd met één of meerdere gebeurtenissen die een feitelijke of 

dreigende dood of een ernstige verwonding met zich meebracht, of die een bedreiging vormde voor de 

fysieke integriteit van betrokkene of van anderen; en (2) tot de reacties van betrokkene behoorde 

intense angst, hulpeloosheid of afschuw. (Bij kinderen kan dit zich overigens in plaats hiervan uiten in 

chaotisch of geagiteerd gedrag’). In het onderzoek van Wenzel et al. (2000) wordt gewaarschuwd voor 

het gebruik van enkel de diagnose PTSS; ook al komt deze vaak voor bij overlevenden van marteling, 

het is niet het enige aandachtspunt. Er zou gekeken moeten worden naar een bredere benadering voor 

de symptomen  na marteling.  

1.4 Predictoren van PTSS na marteling 

In een recente meta-analyse (Johnson & Thompson, 2008) zijn 48 studies bekeken die allen gericht 

waren op PTSS als psychische stoornis onder getroffenen van oorlogstrauma en marteling. Studies die 

steekproeven bevatten bestaande uit veteranen en studies die niet in het Engels waren geschreven, 

waren uitgesloten van de meta-analyse. De meta-analyse betrof dus voornamelijk getroffenen uit de 

algemene bevolking van landen als Irak, Bhutan, Albanië, Sri Lanka, en Japan. In de meeste 

epidemiologische studies worden relatief lage prevalenties van PTSS gerapporteerd. Gesuggereerd 

wordt dat er bewijs is voor een ‘dosis- respons relatie’ tussen een toename van oorlogstrauma en 

marteling en de ontwikkeling en de instandhouding van PTSS; wanneer de ernst van de marteling 

toeneemt, nemen PTSS gerelateerde klachten ook toe. Enig bewijs is gevonden dat vrouwelijk 

geslacht en oudere leeftijd risicofactoren zijn voor de ontwikkeling van PTSS. Verschillen tussen  
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vluchtelingengroepen in de mate van PTSS en factoren die bijdragen aan het behouden ervan zijn 

weinig onderzocht. Enkele studies hebben aangetoond dat de kwaliteit van het vluchtelingenkamp, 

vertraging bij asielaanvraag, moeilijkheden met immigratieorganisaties, het moeilijk werk vinden, 

discriminatie, eenzaamheid en verveling geassocieerd zijn met de ontwikkeling van PTSS (Johnson & 

Thompson, 2008). De mate van voorbereiding op de marteling, sociale support en 

geloofsovertuigingen werken beschermend voor de ontwikkeling van PTSS.  

Bewijs voor een ‘dosis- respons relatie’ is gevonden in onder andere de studie van Scholte, Olff, 

Ventevogel, de Vries, Jansveld, Cardozo en Crawford (2004). Zij vonden bij inwoners van  Nangahar 

(provincie Afghanistan) die jarenlang onderdrukt werden door de Taliban, een hoge prevalentie van 

PTSS. Hoge prevalentie van PTSS was geassocieerd met meerdere ervaren trauma’s.  Uit een 

steekproef onder inwoners uit Servië en Bosnië- Herzegovina is gebleken dat 3 jaar na de oorlog 

mensen uit een medische behandelgroep, psychische behandelgroep en uit een groep die random werd 

gekozen gemiddeld 24 in aanraking waren gekomen met een traumatische gebeurtenis. Bij alle 3 de 

groepen bleek PTSS voor te komen (Rosner, Powell & Butollo, 2003).  Ai, Peterson en Ubelhor 

(2002) vonden in hun studie onder Kosovaarse volwassen vluchtelingen dat een hogere prevalentie 

van PTSS geassocieerd was met meerdere traumatische gebeurtenissen. Onderzoek van Başoğlu en 

Parker (1995) bracht andere factoren die van invloed zijn op de psychologische status van overlevende 

na marteling aan het licht. Onderzocht werd of de hevigheid van marteling de psychologische 

responsen voorspelt na de marteling bij 55 gemartelde Turkse politieke ex-gevangenen. De hevigheid 

werd gedefinieerd als het aantal doorgemaakte typen van marteling, de frequentie van de 

blootstellingen aan marteling, de duur van gevangenschap en de mate van hevigheid van de marteling. 

Na een multiple regressieanalyse bleek dat alleen de mate van ervaren ernst van de marteling en de 

duur van gevangenschap het aantal PTSS symptomen voorspelden. Het aantal blootstellingen aan 

marteling bleek geen relatie te hebben met PTSS symptomen. Dit is tegengesteld aan de boven 

genoemde ‘dosis- respons relatie’, die uitgaat van een positieve relatie tussen hoeveelheid trauma 

(marteling) en PTSS. Blootstelling aan enkel marteling is dus geen voldoende voorwaarde voor het 

ontwikkelen van PTSS symptomen. 

1.5 Behandeling van gemartelden 

Eenduidige behandelmethoden voor slachtoffers van marteling zijn tot heden nog niet ontwikkeld en 

ook weinig of nauwelijks onderzocht. In 1973 deed Amnesty International een oproep aan de 

medische wereld om onderzoek te doen naar slachtoffers van oorlogsmarteling en marteling in het 

algemeen en om rond te reizen door landen waar marteling plaatsvindt (Kastrup, Kemp Genefke, 

Lunde & Ortman, 1988). Het rehabilitatie en onderzoekscentrum te Kopenhagen was de eerste die een 

medische groep vond die deze onderzoeken wilden uitvoeren. Uiteindelijk ging de in 1982 opgerichte 
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International Rehabilitation and Research Centre for Toture Victims in 1984 officieel open. Volgens 

Kastrup et al. (1988) zijn er meerdere onderzoeken gedaan (deze worden in het artikel niet specifiek 

vermeld) naar slachtoffers van marteling resulteerde in een aantal principes waar behandeling aan zou 

moeten voldoen: (1) elke methode dat het slachtoffer aan de marteling herinnert, moet zo veel 

mogelijk worden vermeden, (2) behandeling omvat gelijke start van zowel fysieke als psychologische 

behandeling, en lopen parallel aan elkaar, (3) zowel de persoon zelf als zijn/haar familie worden in de 

behandeling betrokken, (4) het nader toelichten van sociale condities samen met persoonlijke sociale 

hulpverlening, zoals het bieden van handvatten bij het aanleggen van nieuwe contacten, als belangrijke 

factor bij rehabilitatie (Lunde, Boysen, & Ortmann, 1986 in: Kastrup, Kemp Genefke, Lunde en 

Ortmann, 1988). Jaranson (In Campbell, 2007) heeft 11 principes vastgesteld na literatuur onderzoek. 

Deze moeten door alle behandelaars worden gevolgd ongeacht de vorm van therapie en luiden als 

volgt: (1) doe geen kwaad, (2) voer een functieanalyse uit van de primaire problemen en richt de 

behandeling op individuele behoeften, (3) laat cliënt in eigen tempo zijn/haar verhaal vertellen, (4) laat 

1 persoon de behandeling doen, (5) gebruik psychofarmaca om herbelevingen te verminderen, (6) 

houd regelmatige en voorspelbare ontmoetingen, (7) steun fysieke, sociale en medische behoeften, (8) 

herken culturele verschillen die aanwezig kunnen zijn zoals positie van mannen t.o.v. vrouwen, (9) 

overweeg groepstherapie voor sociale steun, (10) steun traditionele religieuze overtuigingen en (11) 

begrijp dat de cliënt behoefte zal hebben aan het behouden van de therapeutische relatie op langere 

termijn.  

In Nederland worden slachtoffers van (oorlogs)marteling behandeld in Stichting Centrum ’45, het 

landelijk behandel- en expertisecentrum voor getroffenen door vervolging, oorlog en geweld (Centrum 

’45, 2008). Vluchtelingen die langer in Nederland (LIN) verblijven kunnen bij Centrum ’45 een 

specifiek behandelaanbod krijgen, de zogenaamde LIN behandeling. Er gelden wel enkele 

voorwaarden; (1) patiënt wil en kan praten over de klachten, (2) de Nederlandse taal wordt (redelijk) 

beheerst en (3) patiënt is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Na een intake en al dan niet een 

psychodiagnostisch onderzoek wordt er beoordeeld of behandeling binnen Stichting Centrum ’45 

mogelijk is. Er zijn verschillende mogelijkheden tot behandeling; bij poliklinische behandeling is er 1 

keer per week of 1 keer in de paar weken contact met de behandelaar waarbij het mogelijk is om 

individuele psychotherapie, groepstherapie, partnerrelatietherapie te volgen, of individuele begeleiding 

te krijgen door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (Centrum ’45, 2008). Het is ook mogelijk 

een dagklinische behandeling te volgen. Dat houdt in dat de patiënt 1 dag per week in groepsverband 

behandeling krijgt en is gericht op het structureel verminderen van de psychische klachten. Tot slot is 

er de klinische behandeling waarbij patiënt voor een bepaalde tijd wordt opgenomen voor 5 tot 7 

dagen per week. De klachten zijn dan zo ernstig dat men thuis niet meer naar behoren kan 

functioneren. 
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1.6 Het huidige onderzoek 

In Nederland is er een landelijk dekkend netwerk voor psychotraumahulpverlening (NPN). De visie 

van NPN is dat iedereen die slachtoffer is geweest van geweld, al of niet recent, op enig moment in 

zijn leven beroep moet kunnen doen op professionele hulp bij de verwerking hiervan (NPN, 2008). 

Verschillende organisaties hebben zich in NPN verenigd zoals: Cogis, een instituut voor de sociale en 

psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld, en hulpverleningsorganisaties als Centrum 

’45. De doelstelling van dit centrum is landelijk specialistische psychotraumabehandeling te bieden 

aan getroffenen door vervolging, oorlog en geweld, en om de kennis en expertise op het gebied van de 

psychotraumatologie verder te ontwikkelen (Centrum ’45, 2005).  

Doel van dit onderzoek is om een aanvulling te bieden op de reeds bestaande kennis rond de 

psychische gevolgen van marteling en deze gevolgen empirisch te onderzoeken. De bestaande kennis 

binnen de internationale wetenschappelijke literatuur over marteling is nog vrij recent en mede 

daardoor nog niet allesomvattend. Dit onderzoek poogt door middel van analyse van de digitale 

databestanden en patiëntendossiers de huidige stand van zaken binnen Centrum ’45 met betrekking tot 

het onderwerp marteling te bestuderen en zo de bestaande kennis rond gevolgen en 

behandelmogelijkheden te vergroten.  

De volgende vraagstellingen hierbij zijn relevant: (1) hoeveel langer in Nederland verblijvende 

vluchtelingen binnen Centrum ’45 hebben ervaring met marteling gehad?; (2) wat hebben ze 

meegemaakt en welke lichamelijke en psychologische symptomen/ klachten rapporteren de 

gemartelden?; (3) zijn er verschillen in psychisch en lichamelijk welbevinden tussen gemartelden en 

niet-gemartelden?; (4) zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in klachtenrapportage binnen de 

gemartelde groep; (5) wat is de rol van leeftijd op de psychische en lichamelijke klachten in deze 

groep?; en (6) welke zijn de verschillen in klachtenrapportage die betrekking hebben op etnische 

afkomst van gemartelden?; (7) in hoeverre gaat binnen de huidige steekproef de dosis-response relatie 

op?; (8) hangt een hogere rapportage van marteling samen met een hogere score op angst, depressie en 

PTSS? 

Verwacht wordt dat (hypothese 1) gemartelden meer psychische en lichamelijke symptomen zullen 

rapporteren dan niet gemartelden. Petersen en Jacobsen (1985) geven aan dat depressie, angst en 

emotionele labiliteit de meest voorkomende psychische symptomen zijn na marteling en vaak 

voorkomen. Hougen, Kelstrup, Petersen en Rasmussen (1988) hebben deze bevindingen middels hun 

studie bevestigd. Daarnaast hebben meerdere onderzoeken (Ai et al., 2002; Gerritsen et al., 2006; 

Rosner et al., 2003; Scholte et al., 2004) ondersteuning voor een ‘dosis- respons relatie’ aangedragen 

als verband tussen trauma en PTSS. Daarom luidt hypothese 2 dat naarmate een hoger aantal 

meegemaakte trauma’s worden gemeld een slechtere gezondheid (zowel psychisch als lichamelijk) 
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wordt gerapporteerd. Deze hypothese is onderverdeeld in de drie schalen voor psychische gezondheid. 

Een hogere score op angst, depressie en PTSS symptomen hangt dus samen met een hoger aantal 

gerapporteerde trauma’s.  

Uit eerder onderzoek is gebleken dat vrouwen vaker PTSS ontwikkelen dan mannen. Zo laat de studie 

van Scholte et al. (2004) zien dat vrouwen meer PTSS symptomen rapporteerden dan mannen. De 

studie van Ekblad, Prochazka en Roth (2002), naar de psychologische impact van marteling bij 

geëvacueerde Kosovaarse volwassenen, vond dat psychische symptomen en slecht kunnen omgaan 

met het trauma geassocieerd waren met vrouwelijk geslacht. Ai et al. (2002) vonden onder Kosovaarse 

vluchtelingen dat vrouwelijk geslacht geassocieerd was met hogere scores voor PTSS. Hypothese 3 

luidt daarom dat gemartelde vrouwen binnen de LIN-groep meer psychische en lichamelijke 

symptomen zullen rapporteren dan gemartelde mannen. De psychische symptomen worden gesplitst in 

drie schalen, te weten angst, depressie en PTSS symptomen. Voor elk van deze drie schalen wordt 

verwacht dat vrouwen hoger zullen scoren dan mannen. 

Het is gebleken dat leeftijd ook een rol speelt bij het hebben van psychische symptomen na marteling. 

Het onderzoek van Gerritsen et al. (2006) bij Afghaanse, Iranees en Somalische vluchtelingen vond 

een verband tussen leeftijd en gezondheid, in de zin dat ouderen een slechte gezondheid rapporteerden. 

Dahl, Mutapcic en Schei (1998) vonden dit verband ook in hun onderzoek onder Bosnische 

ontheemde vrouwen in oorlogsgebied. De vierde hypothese is dat een hogere leeftijd samenhangt met 

een slechtere psychische en lichamelijke gezondheid binnen de gemartelde groep.  

Onderzoek naar de invloed van cultuur op psychische gezondheid staat nog in de kinderschoenen. Het 

onderzoek dat er is laat zien dat het verschil tussen culturen in psychisch welbevinden te maken heeft 

met verschillende factoren. Zo beschrijft Stronks (2004) de factoren die bij bepaalde groepen in meer 

of mindere mate voorkomen. Deze factoren bepalen wat de verschillen zijn in gezondheidsproblemen 

tussen etnische groepen. De verschillende factoren die genoemd worden zijn; leefstijl, fysieke 

omgeving, sociale omgeving, psychosociale stress en het gebruik van zorg. Gezien het feit dat huidig 

onderzoek participanten bevat uit verschillende regio’s, wordt verwacht (hypothese 5) dat deze 

groepen van elkaar zullen verschillen in rapportage van lichamelijke en psychische symptomen. Wat 

precies de verschillen zijn is niet duidelijk aan te geven, aangezien de literatuur hierover niet 

eenduidig is.  
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2. Opzet en uitvoering van onderzoek 

2.1 Methodische karakterisering van het onderzoek 

Gekozen is voor een descriptief onderzoek. Er is informatie verzameld over het voorkomen van 

marteling in de betreffende LIN-groep en de frequentie en aard van de psychische en fysieke 

symptomen die hierbij optreden. Ook is er gekeken naar de verschillen tussen groepen op basis van 

geslacht, etniciteit, leeftijd en wel of niet blootgesteld zijn aan marteling. Naar aanleiding van 

beschikbare literatuur is hypothesetoetsend onderzoek gedaan om te onderzoeken of bestaande 

theorieën en gevonden uitkomsten ook bij op de LIN-groep binnen Centrum ’45 van toepassing waren.  

2.2 Populatie 

De participanten komen allen uit de zogenaamde langer in Nederland verblijvende vluchtelingen groep 

(LIN-groep). Er is voor deze groep gekozen omdat over marteling binnen deze groep de meest 

volledige informatie beschikbaar is. Ze hebben allemaal dezelfde vragenlijsten ingevuld en zij volgen 

dezelfde vormen van therapie. Aannemelijk is ook dat deze groep op een of andere manier met 

marteling in aanraking is gekomen omdat ze veelal uit oorlogsgebied en/of politiek onrustige landen 

komen.  

Tabel 1: Verdeling mannen en vrouwen van de totale LIN-groep opgesplitst in gemiddelde leeftijd in jaren met 

standaarddeviatie (SD) en de verdeling uit land van herkomst . 

 Man Vrouw Totaal 
Aantal 151 44 195 
Leeftijd (gemiddeld) 42,2  (SD 7,5) 43,8  (SD 8) 42,6  (SD 7,6) 
Afghanistan 
Algarije 
Armenië 
Azerbeidzjan 
Bosnië 
Cambodja 
Chili 
Congo 
El Salvador 
Eritrea 
Georgië 
Irak 
Iran 
Joegoslavië 
Kosovo 
Kroatië 
Libanon 
 

19 
1 
2 
0 
27 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
27 
35 
2 
1 
2 
4 

0 
0 
0 
1 
17 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
3 
10 
1 
0 
3 
0 

19 
1 
2 
1 
44 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
30 
45 
3 
1 
5 
4 
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Montenegro 
Niger 
Turkije 
Pakistan 
Perzië 
Servië 
Siërra Leone 
Soedan 
Somalië 
Sri Lanka 
Syrië 
Vietnam 
Westelijke Sahara 
Onbekend 

0 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

Totaal 151 44 195 

 

2.3 Beschrijving en verantwoording 

Om de meegemaakte ervaringen en de klachten./symptomen te inventariseren is gebruik gemaakt van 

de Harvard Trauma Questionnaire en de Hopkins Symptom checklist- 25 (Bijlage 1). De originele 

versies van deze vragenlijsten waren geschreven en gevalideerd in Cambodjaanse, Laos, en 

Vietnamese taal (Mollica, Caspi-Yavin, Lavelle, Tor, Yang, Pham et al., 1992). Om van deze 

vragenlijsten gebruik te maken in Centrum ’45, waar vluchtelingen komen die meestal andere talen 

spreken, zijn er vertalingen gemaakt. Deze zijn vervolgens door Kleijn, Hovens en Rodenburg (2001) 

getoetst, en gebleken is dat deze vertalingen van beide testen adequaat en toepasbaar zijn over 

verschillende culturen. In het algemeen zijn ze ook bruikbaar om depressie, angst en PTSS symptomen 

te meten. Om lichamelijke symptomen te meten is gebruik gemaakt van de somatisatie- vragenlijst de 

Pennebaker Inventory of Limbic Languidness (PILL).  

HTQ (Mollica, Caspi-Yavin, Lavelle, Tor, Yang, Pham et al., 1992) 

Het eerste gedeelte van de HTQ bestaat uit 17 items die verschillende traumatische gebeurtenissen 

beschrijven zoals ‘gebrek aan voedsel of water’; ‘gedwongen isolatie van gezins-/ familieleden’ en 

‘bijna dood geweest’. Er waren vier antwoordmogelijkheden ervaren; ‘getuigen van geweest’; ‘over 

horen spreken’ en ‘nee’. Het tweede gedeelte bevat een viertal vragen over traumatische 

gebeurtenissen, ‘verdrinking’; ‘verstikking’; ‘slagen op het hoofd’ en ‘bewusteloos geraakt’. Hierna 

volgt een gedeelte met dertig items waarvan de eerste zestien ontwikkeld zijn aan de hand van de 

DSM-III-R criteria voor Post traumatische stress stoornis en specificeren een cluster symptomen dat 

geassocieerd is met overweldigende omgevingsstress. Dit is gedaan door middel van drie dimensies; 

herbeleven van het trauma, vermijding en verhoogde prikkelbaarheid. 

De betrouwbaarheid van de HTQ is door middel van drie methodes bepaald; inter-beoordelaars 

betrouwbaarheid, test-hertest betrouwbaarheid en interne consistentie. De inter-beoordelaars 
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betrouwbaarheid (in welke mate er overeenkomst is tussen verschillende metingen geacht de betekenis 

van de items van de vragenlijst) bleek bij de HTQ hoog te zijn voor zowel de trauma gebeurtenissen (r 

= .93) als de trauma gerelateerde symptomen (r = .98). De test- hertest betrouwbaarheid (meting van 

de stabiliteit van de uitkomst over tijd) was ook hoog voor trauma gebeurtenissen (r = .89, p<.0001) en 

voor trauma gerelateerde symptomen (r = .92, p<.0001). De interne consistentie is gemeten door 

Cronbach’s alpha (mate waarin items van een vragenlijst interne correlatie hebben) en bleek eveneens 

hoog voor trauma gebeurtenissen (.90) en trauma gerelateerde symptomen (.96). Van de 

Nederlandstalige versie wordt verwacht dat deze voldoende betrouwbaar is. De HTQ is over 

verscheidene culturen, cultureel gevoelig is gebleken. Dat maakt het daardoor bruikbaar  voor gebruik 

bij getraumatiseerde niet-westerse populaties (Mollica, Caspi-Yavin, Bollini, Truong, Tor & Lavelle, 

1992; Smith Fawzi, Murphy, Pham, Lin, Poole & Mollica, 1997). 

HSCL-25 (Mollica, Wyshak, de Marneffe, Tu, Yang, Khuon, Coelho & Lavelle, 1987) 

Deze vragenlijst hanteert 10 items uit het angstcluster van de HSCL-58. Vragen die gesteld worden 

gaan o.a. over; ‘plotseling schrikken of bang worden’; ‘je bang voelen’; ‘je slap, duizelig of zwak 

voelen’. Daarnaast zijn er nog 2 items aan toegevoegd die somatische symptomen bevatten; ‘weinig 

eetlust hebben’ en ‘moeite met inslapen of door kunnen slapen’.  

De betrouwbaarheid van de HSCL-25 is gemeten door test-herstestbetrouwbaarheid en inter-

beoordelaar betrouwbaarheid. Voor de Vietnamese, Combodjaanse en Loatiaanse versies totaal samen 

was dit .89 ( angst .84 en depressie .82). De inter-beoordelaar betrouwbaarheid voor de totale score, 

voor angst en voor depressie van alle drie de groepen waren allen groter dan .98. Mollica, Wyshak, de 

Marneffe, Khuon, & Lavelle (1987) hebben aangegeven dat de HSCL-25 gevoelig is over 

verscheidene culturen, voor het inventariseren van depressieve- en angstklachten. De Nederlandstalige 

versie van de HSCL-25 heeft een betrouwbaarheid van .84 tot .95 (Bean, Derluyn, Eurelings-

Bontekoe, Broekaert, & Spinhoven, 2007). 

PILL (Pennebaker, 1982) 

Deze vragenlijst bestaat uit 54 items en meet het aantal voorkomende psychofysiologische symptomen 

en sensaties. Cronbach’s alpha voor de verschillende schalen ligt tussen de .88 en .91. De test- hertest 

betrouwbaarheid ligt tussen .79 en .83. Voor het gebruik in het Leids Universitair Medisch Centrum 

(LUMC) zijn er nog 5 vragen aan toegevoegd om zo een beter beeld te krijgen over somatisatie. 

(http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/faculty/Pennebaker/questionnaires/QuestionnaireIndex.ht

ml). De Nederlandse versie is vanuit het Engels vertaald en bewerkt door  K. v. Vliet (1992). Deze 

versie van de PILL bestaat uit negenenvijftig items, met een vijfpuntsschaal. De schaal loopt van 

‘zelden of nooit’ tot ‘bijna altijd’. Om gebruik te maken van de PILL binnen Stichting Centrum ’45 is 
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de vragenlijst aangepast door W. Chr. Kleijn. Er zijn geen gegevens bekend over crossculturele 

validiteit. 

2.4 Materiaalverzameling 

De hierboven genoemde vragenlijsten zijn gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Mensen 

hebben zich zelf aangemeld bij een huisarts of direct bij Centrum ’45. Bij de intake kreeg iedereen een 

vragenboekje die de verschillende vragenlijsten bevatte en moesten deze invullen. Deze gegevens zijn 

vervolgens omgezet naar een digitaal bestand.  

2.5 Verwerking en preparatie van de gegevens 

Voor de statistische analyse van de verkregen resultaten is gebruik gemaakt van het statistische 

softwarepakket Statistical Products and Service Solutions 14.0 (SPSS). Voordat met analyseren gestart 

werd zijn er fouten uit gehaald als verkeerde geboortedatum en verkeerde land van afkomst. Vooraf 

waren er al verschillende subschalen gemaakt waarmee gewerkt is en later zijn er nieuwe schalen 

gecreëerd.  

Omdat aan de PILL 5 items zijn toegevoegd ten einde somatisatie uit te sluiten bij onderzoek in het 

Leids Universitair Medisch Centrum zijn er 3 aparte schalen gecreëerd. Schaal A bevatte de 

gemiddelde itemscore 1t/m 26; schaal B 34 t/m 59; en schaal Sym voor de somatisatie items. Tot slot 

is er ook een schaal voor de totale gemiddelde itemscore van schaal A en B. Verder zijn de items 1 t/m 

59 hercodeerd waar 1,2=1 en 3,4,5=2 geldt om zo beter onderscheid te kunnen maken in welke 

personen daadwerkelijk lichamelijke klachten hadden en welke niet. De PILL is gebruikt om te 

bekijken welke klachten de gemartelde groep rapporteerden.  

Van de HTQ zijn de volgende schalen gebruikt; de som van alle daadwerkelijk ervaren trauma 

gebeurtenissen (events) waar de items 1 t/m 20 zijn opgeteld; het itemgemiddelde van alle PTSS items 

volgens de DSM criteria; item 16, de vraag over marteling. Van de HSCL-25 zijn de volgende schalen 

gebruikt; het itemgemiddelde van de angst items; het itemgemiddelde van de depressie items.  

Verder is de variabele ‘land van herkomst’ opgedeeld in vier verschillende regio’s (Midden-Oosten, 

Azië, Afrika en Zuidoost Europa). Inwoners van elke afzonderlijke regio worden geacht 

gemeenschappelijke culturele kenmerken te delen zoals religie, normen en waarde en de wijze waarop 

men tegen psychische ziekte aankijkt. 
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2.6 Beschrijving en verantwoording van de analysebeslissingen 

Om de verschillen in gemiddelden tussen gemartelden en niet gemartelden, en tussen mannen en 

vrouwen aan te tonen op lichamelijke en psychische gezondheid is gekozen voor een Independant-

Samples T test. Om het verband te onderzoeken naar het aantal meegemaakte trauma’s en gezondheid 

(lichamelijke en psychische klachten) is gebruik gemaakt van Pearson Correlation, deze toets is ook 

gebruikt om het verband na te gaan tussen leeftijd en gezondheid (lichamelijk en psychisch). De 

verschillen tussen de regio’s op gezondheid (lichamelijk en psychisch) zijn geanalyseerd aan de hand 

van een enkelvoudige variantie-analyse (one-way ANOVA). Tot slot is er een meervoudige variantie-

analyse uitgevoerd om, op basis van de literatuur, te onderzoeken wat de bijdrage van geslacht, regio 

en de variabele wel/ niet gemarteld is op gezondheid (lichamelijk en psychisch). Er is gekozen voor 

een meervoudige variantie-analyse omdat de psychische symptomen drie variabelen bevatten te weten 

angst, depressie en PTSS. Er zijn dus meerdere afhankelijke variabelen waarop wordt verwacht dat er 

verschillen zullen zijn voor geslacht, regio en wel/ niet gemarteld. Zoals ook te lezen is in de inleiding 

gaan de hypothesen over verschillen tussen groepen (geslacht bijvoorbeeld). Vandaar dat gekozen is 

voor een meervoudige variantie- analyse.  
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3. Resultaten 

Vraagstelling1: hoeveel langer in Nederland verblijvende vluchtelingen binnen Centrum ’45 hebben 

ervaring met marteling gehad? 

Van de groep LIN-ers, bestaande uit 196 personen, binnen Centrum ’45 hebben 122 personen zelf 

ervaring met lichamelijke marteling gehad en 14 personen zijn getuige geweest van anderen die 

lichamelijk werden gemarteld (zie tabel 1). Mensen uit de LIN groep gaven aan te maken hebben 

gehad met o.a. verdrinking, verstikking en slagen op het hoofd.  

Tabel 1: Ervaring met marteling binnen de groep LIN-ers, N=196) 

Groep Aantal 

LIN groep totaal 

Zelf marteling ondervonden 

Getuige geweest van marteling 

Over marteling horen spreken 

Op geen enkele manier in aanmerking gekomen met marteling 

Vraag onbeantwoord 

196 

122 

14 

27 

14 

8 

 

Vraagstelling 2: welke lichamelijke en psychologische symptomen/ klachten rapporteren de 

gemartelden? 

De meeste lichamelijke en psychologische symptomen/ klachten die de LIN- groep rapporteerden 

waren slapeloosheid, slaapproblemen, hoofdpijn, drukkend gevoel in hoofd, rugpijn, spierpijn, stijve 

spieren, zwak of flauw voelen, benauwd gevoel en stijve gewrichten (zie Tabel 2). 

Tabel 2: Percentages meest gerapporteerde lichamelijke en psychische symptomen van gemartelde respondenten, N=122. 

Lichamelijke symptomen Soms Vaak 

Slapeloosheid 7,7 90,3 

Stijve spieren 23 73,5 

Drukkend gevoel in hoofd 14,3 83,7 

Zwak of flauw voelen 26,5 69,4 

Stijve gewrichten 29,1 67,3 

Slaapproblemen 7,7 89,8 

Benauwd gevoel 30,6 64,8 

Rugpijn 15,8 81,1 

Hoofdpijn 11,2 86,2 

Spierpijn 24 74 

 



19 

 

Vraagstelling 3: zijn er verschillen in psychisch en lichamelijk welbevinden tussen gemartelden en niet 

gemartelden? en hypothese 1: gemartelden rapporteren meer lichamelijke en psychische symptomen 

dan niet gemartelden. 

Er zijn geen verschillen gevonden in gemiddelde score tussen wel en niet gemartelden in lichamelijke 

symptomen (t = .099; df = 173; p=.921); angst (t= .167; df = 182; p=.868); depressie (t=.981; df= 180; 

p= .328); PTSS symptomen (t=.884; df=185; p= .378) (Bijlage 2). 

Hypothese 2:naarmate een hoger aantal meegemaakte trauma’s worden gemeld, dan wordt er een 

slechtere gezondheid (zowel psychisch als lichamelijk) gerapporteerd. 

Er blijkt geen significant verband te zijn tussen het aantal daadwerkelijk meegemaakte trauma’s (de 

som van alle daadwerkelijke ervaren trauma events gemeten met de HTQ) en het rapporteren van 

lichamelijke symptomen (r = .049; p>0.514; n = 182). Bij psychische symptomen is er geen significant 

gebleken tussen het aantal meegemaakte trauma’s en het rapporteren van angst (r = .120; p>0.099; n = 

191). Wel is er een significant verband tussen het aantal meegemaakte trauma’s en depressie (r = .213; 

p<0.01; n = 188) en tussen het aantal meegemaakte trauma’s en PTSS (r = .251; p<0.01; 192).  Hoe 

groter het aantal meegemaakte trauma events, hoe meer rapportage van depressieve- en PTSS klachten 

Verder onderzoek met een meervoudige variantie-analyse voor psychische en lichamelijke symptomen 

onderscheiden op geslacht, regio en de variabele wel/niet gemarteld, liet zien dat voor PTSS een 

significant interactie-effect voor geslacht en regio bestaat (F=5.118); p=<0.05). Dit betekent dat zowel 

geslacht als regio samen van invloed zijn op het rapporteren van PTSS klachten. Wel of niet gemarteld 

zijn is niet van invloed gebleken op de rapportage van psychische en lichamelijke symptomen . 

Voor angst geldt een significant hoofdeffect voor geslacht (F=4.636; p=<.05) en een significant 

interactie-effect voor geslacht en regio(F=4.29; p=<.05). Dit betekent dat het rapporteren van 

angstklachten verschilt tussen mannen en vrouwen en dat geslacht en regio samen van invloed zijn op 

het ervaren van angst. 

Bij depressie is tevens een significant hoofdeffect voor geslacht (F=7.018; p=<.05) en significant 

interactie-effect gevonden voor geslacht en regio (F=6.659; p<.05). Dit betekent dat er een verschil is 

tussen mannen en vrouwen in het rapporteren van depressie en dat geslacht en regio te samen van 

invloed zijn op het rapporteren van depressieve klachten. Voor lichamelijke symptomen zijn er geen 

hoofd- en interactie-effecten gebleken.  
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Vraagstelling 4: zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in klachtenrapportage binnen de 

gemartelde groep? en hypothese 3: gemartelde vrouwen binnen de LIN-groep zullen meer psychische 

en lichamelijke symptomen rapporteren dan gemartelde mannen. 

Er zijn kleine verschillen in gemiddelde scores tussen mannen en vrouwen gevonden, echter deze 

bleken geen van allen significant. Vrouwen en mannen verschillen dus niet in lichamelijke symptomen 

(t = -.353; df = 179; p=0.183); in angst (t = .357; df = 188; p=0.880); in depressie (t = .145; df = 185; 

p=0.759); in PTSS (t = .346; df = 189; p=0.645).  

Wel zijn er verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen op het rapporteren van martelervaringen. 

Vrouwen rapporteren meer martel ervaringen dan mannen (t= -4.15; df; 61.8; p<0.05). Verder is ook 

gebleken dat vrouwen meer ervaren trauma’s rapporteren dan mannen (t= -3.189; df=187; p<0.05). 

Vraagstelling 5: wat is de rol van leeftijd op de psychische en lichamelijke klachten in deze LIN-

groep) en hypothese 4: een hogere leeftijd hangt samen met een slechtere psychische en lichamelijke 

gezondheid binnen de gemartelde groep. 

Gebleken is dat leeftijd geen significant verband heeft met lichamelijke klachten (r = .065; p=0.383; n 

= 182); noch met angst (r = -.065; p=0.368; n = 191); depressie (r = .008; p=0.914; n = 188); en PTSS 

symptomen (r = .018; p=0.804; n = 192). 

Vraagstelling 6: wat zijn de verschillen in klachtenrapportage die betrekking hebben op etnische 

afkomst van gemartelden? en hypothese 4: de verschillende groepen regio’s zullen verschillen in 

rapportage van lichamelijke en psychische symptomen.  

Een enkelvoudige variantie-analyse toonde geen significant verschil aan in lichamelijke symptomen 

tussen LIN-ers uit Midden-Oosten (n = 94), uit Azië (n = 24), uit Afrika (n = 14), en uit Zuidoost 

Europa (n = 55) (F(3,170) = 1.426; p=0.237). Tevens is gebleken dat er geen significant verschil is in 

psychische symptomen tussen LIN-ers uit Midden-Oosten (n = 94), uit Azië (n = 24), uit Afrika (n = 

14), en uit Zuidoost Europa (n = 55), zowel op angst (F( 3,178) = ,266; p=0.850); als depressie 

(F(3,175) = ,822; p=0.483); en PTSS (F(3,179) = ,152; p=0.928). 

Vanwege het feit dat de variabele regio vier categorieën bevat die niet elk genoeg participanten 

bevatten is besloten om een MANOVA uit te voeren met enkel Zuidoost Europa en Midden-Oosten 

als variabele regio. Deze groepen bevatten voldoende personen om mee te analyseren en maken een 

duidelijke scheiding tussen twee verschillende regio’s. Uit deze analyse bleken andere resultaten dan 

de resultaten uit voorgaande analyses. 

Uit de MANOVA bleek een interactie-effect voor geslacht en regio op PTSS (F=6,675; p<0.05), dat 

wil zeggen dat mannen uit het Midden-Oosten minder PTSS symptomen rapporteren dan mannen uit 
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Zuidoost Europa. Vrouwen uit het Midden-Oosten rapporteren meer PTSS symptomen dan vrouwen 

uit Zuidoost Europa. Daarnaast vertonen mannen uit het Midden-Oosten minder PTSS symptomen dan 

vrouwen uit dezelfde regio. Mannen uit Zuidoost Europa vertonen meer PTSS symptomen dan 

vrouwen.  

Tevens is er een interactie-effect gevonden voor geslacht en regio op depressie (F=8,316; p<0.05), dat 

wil zeggen dat Mannen uit Zuidoost Europa meer depressie rapporteren dan mannen uit het Midden-

Oosten. Vrouwen uit Zuidoost Europa rapporteren minder depressie dan vrouwen uit het Midden-

Oosten. Mannen uit het Midden-Oosten rapporteren minder depressie dan vrouwen uit dezelfde regio. 

Mannen uit Zuidoost Europa rapporteren meer depressie dan vrouwen uit dezelfde regio.  

Er bleken verschillen tussen wel en niet gemartelden op het rapporteren van lichamelijke symptomen 

(F=3.984; p<0.05). Zo rapporteren mannen en vrouwen uit Zuidoost Europa meer lichamelijke 

klachten dan mannen en vrouwen uit het Midden-Oosten. Daarnaast rapporteren vrouwen meer 

lichamelijke klachten dan mannen. 

Regio liet een verschil zien op lichamelijke symptomen (F=4.277; p<0.05). Mensen uit het Midden-

Oosten lieten minder lichamelijke symptomen zien dan mensen uit Zuidoost Europa. Er is ook een 

verschil gebleken op depressie (F=4.412; p<0.05). Mensen uit de regio Midden-Oosten laten meer 

depressie zien dan mensen uit de regio Zuidoost Europa.  
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4.  Discussie 

Wereldwijd zijn er bijna 14 miljoen vluchtelingen (World Refugee Survey, 2007) en 5 tot 35 procent 

van deze vluchtelingen zijn met marteling in aanraking gekomen (Baker, 1992; Basoglu,1992, in 

Campbell 2006). Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van marteling op het lichamelijk 

en psychisch welbevinden bij deze vluchtelingen. Om goede zorg voor hen te kunnen bieden en om te 

weten te komen welke invloed marteling heeft is onderzoek gedaan. Het huidige onderzoek biedt een 

aanvulling op de bestaande kennis rond psychische en lichamelijke gevolgen van marteling. De kennis 

binnen de internationale wetenschappelijke literatuur over marteling bestaat nog vrij recent en is mede 

daardoor nog niet allesomvattend. Door middel van analyse van digitale databestanden en 

patiëntendossiers van Centrum ’45, met betrekking tot het onderwerp marteling, wordt de bestaande 

kennis rond de gevolgen van  marteling vergroot.  

4.1 Belangrijkste bevindingen 

Van de 196 respondenten (de zogenaamde LIN-groep), hebben er 122 zelf marteling ervaren en 14 

zijn getuige geweest van marteling. De belangrijkste lichamelijke en psychologische symptomen/ 

klachten die de gemartelde respondenten rapporteerden zijn slapeloosheid, slaapproblemen, hoofdpijn, 

drukkend gevoel in hoofd, rugpijn, spierpijn, stijve spieren, zwak of flauw voelen, benauwd gevoel en 

stijve gewrichten.  

Een opvallend resultaat is dat marteling zelf geen invloed heeft op de rapportage van psychische en 

lichamelijke klachten. Wel blijkt er een verschil in rapportage van lichamelijke klachten wanneer de 

variabelen regio en sekse worden toegevoegd in de multivariate analyse. 

 

Er zijn geen verschillen aangetroffen in klachtenrapportage tussen mannen en vrouwen. Wel 

rapporteren vrouwen meer martelervaringen en meer daadwerkelijk meegemaakte trauma’s. Ook 

leeftijd bleek geen invloed te hebben op de psychische en lichamelijke klachten. Het aantal trauma’s 

dat een respondent meemaakt blijkt van invloed te zijn op het rapporteren van psychische klachten, te 

weten hoe meer trauma’s hoe meer klachten. Tevens blijkt dat naarmate een hoger aantal 

meegemaakte trauma’s wordt gemeld, meer PTSS- en depressiesymptomen wordt gerapporteerd. Bij 

psychische klachten (PTSS, depressie en angst) werd verder een significant interactie-effect gevonden 

voor geslacht en regio. 

 

4.2 Bespreking  

Het huidige onderzoek heeft met betrekking tot marteling verschillende factoren proberen te 

identificeren die van invloed zijn op het rapporteren van lichamelijke en psychische klachten. Het is 

van belang om er achter te komen wat deze factoren zijn, om zo een goede behandeling te kunnen 
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geven en om, daar waar mogelijk, de klachten te beperken. Als we spreken over het huidige onderzoek 

en dus over de betreffende LIN-groep blijkt dat het daadwerkelijk meemaken van marteling op 

zichzelf niet van invloed is op het rapporteren van lichamelijke en psychische symptomen.  

 

Mogelijk is marteling slechts een van de vele variabelen die tezamen voor psychisch leed en 

lichamelijke ongemakken zorgen. Het zou kunnen dat de participanten uit de LIN-groep meer 

traumatische gebeurtenissen hebben ervaren, die naast marteling meer van invloed zijn op de 

rapportage van psychische en lichamelijke klachten. Tijdens het huidige onderzoek is geprobeerd om 

te werken met een zo duidelijk mogelijke definitie van marteling. De vraag die daar voor gebruikt is, is 

‘bent u lichamelijk gemarteld’ van de HTQ. De vraag is nu of de overige items ook tot marteling 

behoren in plaats van bij losse trauma ervaringen, wat de HTQ ook beoogt te meten (Mollica et al., 

1992). Deze vragen waren soms zo suggestief (bijna dood geweest zijn, op uw hoede zijn) dat gekozen 

is om deze uit de definitie te laten. 

 

De bestaande studies hebben vooral marteling als voorspeller van PTSS onderzocht (Ai et al., 2002; 

Gerritsen et al., 2006; Rosner et al., 2003; Scholte et al., 2004).  In het huidige onderzoek is er gebruik 

gemaakt van 3 psychologische symptomen, dus kan er enkel met PTSS worden vergeleken. Het 

gevonden significante resultaat voor PTSS is in overeenstemming met de bestaande literatuur (Ai et 

al., 2002; Gerritsen et al., 2006; Rosner et al., 2003; Scholte et al., 2004; Gerritsen et al., 2006).  Angst 

en depressie zijn niet veel onderzocht. Uit de studie van  Gerritsen et al. (2006) onder asielzoekers en 

vluchtelingen bleek dat naast PTSS, depressie en angst ook veel genoemd werd. Deze twee laatste 

factoren werden voornamelijk in verband gebracht met de stress van migratie en mindere sociale 

steun. De respondenten uit LIN-groep zijn al zeker van een status in Nederland. De onzekerheid over 

een eventuele uitzetting gaat voor hen niet op. Wel zouden ze hinder kunnen ondervinden van de 

(andere) cultuur hier in Nederland. Vaak zijn ze enkel met hun gezin naar Nederland gekomen en is 

verdere familie achter gebleven waardoor ze minder sociale steun en gemis ervaren. Dit zou de 

depressieve en angst klachten, kunnen verklaren. Kamperman, Komproe en de Jong (2003) 

beschrijven in hun artikel de relatie tussen culturele aanpassing en psychische gezondheid bij de eerste 

generatie Turkse, Marokkaanse en Surinaamse migranten. Zij halen de acculturatietheorie van Berry 

(1994) aan, welke de relatie beschrijft tussen culturele aanpassing en mentale gezondheid. Zij komen 

tot de conclusie dat bij het aanpassen aan een andere cultuur, de mate van ervaren stress van invloed is 

op de psychische gezondheid. Kamperman, Komproe en de Jong spreken van een zeer complexe 

relatie tussen culturele aanpassing en mentale gezondheid. Het onderzoek dat gedaan is onder Turkse, 

Marokkaanse en Surinaamse migranten laat zien dat het psychisch welbevinden samen hangt met het 

beheersen van praktische vaardigheden en positieve ervaringen in de sociale contacten met 

Nederlanders. Dit zal ook van toepassing kunnen zijn voor de betreffende LIN-groep in het huidige 
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onderzoek. Bhugra (2004) stelt dat migratie van invloed is op de mentale gezondheid van een individu 

en hoe de betreffende persoon daar hulp voor zoekt.  Ook de personen uit de LIN-groep zijn (vaak 

noodzakelijk) gemigreerd. Dit kan bij elk individu op zich een scala aan problemen en dus psychische 

ongezondheid met zich meebrengen.  

 

De tweede hypothese ging over het verband tussen aantal meegemaakte trauma’s en een slechtere 

gezondheid (lichamelijk en psychisch). Hoe meer meegemaakte trauma’s hoe slechter de gezondheid 

wordt gerapporteerd. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met andere onderzoeken (Ai et al., 

2002; Michultka et al.,1998; Neuner et al., 2004). 

 

Verder werd er verwacht dat vrouwen meer lichamelijk en psychische klachten zouden rapporteren 

maar dit bleek niet in het huidige onderzoek. Sommige onderzoeken vonden ook  geen verschil in 

sekse (Abu-saba, 1999; Ramsay et al., 1993 in Johnson en Thompson, 2008). Daarentegen is de 

verwerping van de hypothese in strijd met andere onderzoeken. Ai et al., 2002; Ekblad et al., 2002; 

Scholte et al., 2004 vonden dat vrouwen meer en vaker PTSS gerelateerde klachten rapporteerden. 

Volgens de onderzoekers zouden vrouwen  meer risico lopen op psychische gevolgen van 

verkrachting, geweld, verlies van kinderen en het worden van weduwe. Wel rapporteerden vrouwen 

meer martelervaring en meer meegemaakte trauma’s, maar niet meer lichamelijke en psychische 

symptomen dan mannen. Het lijkt er op dat vrouwen sterker zijn dan mannen wanneer het gaat om het 

omgaan met de ervaring van marteling en andere trauma’s. 

 

Een vierde verwachting hield in dat hoe ouder iemand is, hoe meer iemand lichamelijke en psychische 

klachten zal rapporteren. De onderzoeken die gedaan zijn naar leeftijd zijn schaars.  Cardozo, Vergara, 

Agani en Gotway (2000) vonden dat vanaf een leeftijd van 65 jaar, het risico op het ontwikkelen van 

PTSS opliep. In een ander onderzoek (Dahl et al., 1998) bleek deze leeftijdsgrens te liggen op 25 jaar. 

In het huidige onderzoek loopt de leeftijd van 24 naar 65 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 42 

(mannen) en 43 (vrouwen) jaar. De leeftijden van beide groepen liggen erg dicht tegen elkaar aan en er 

zijn geen data bekend van respondenten jonger dan 25, en ouder dan 65 jaar.  De twee leeftijden die 

genoemd zijn door eerder onderzoek kunnen dus niet op huidig onderzoek worden betrokken. Naast 

het feit dat er geen significant verband was, waren de correlaties ook gering. 

 

Tot slot werden er verschillen verwacht tussen regio van herkomst in rapportage van lichamelijke en 

psychische klachten. Dit bleek niet het geval, er zijn geen verschillen gevonden in regio van herkomst. 

Verklaring hiervoor is mogelijk de indeling die gemaakt is om de groepen op basis van hun afkomst in 

te delen en de mate waarin marteling is gedefinieerd. Door het categoriseren van de beschikbare 

informatie is het mogelijk dat sommige informatie verloren is gegaan. Dit gevonden resultaat is in 
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strijd met verschillende onderzoeken waarin is gekeken naar de invloed van land en herkomst op 

gerapporteerde traumata en gezondheidsconsequenties naar aanleiding daarvan.  Zo vonden Gerritsen 

et al. (2004; 2006) dat Afghanen en Somalische asielzoekers meer trauma’s hadden meegemaakt dan 

mensen uit Iran. Verder bespreekt Campbell (2007) een aantal studies waaruit gebleken is dat 

Aziatische slachtoffers van marteling meer depressie toonden dan slachtoffers uit het Midden -  

Oosten  of Westen (Basoglu et al., 1994; Mollica et al., 1998: Shrestha et al., 1998 in Campbell, 2007). 

Cultuur heeft invloed op psychologische representaties (Kirmayer, 2001). Volgens Kirmayer geeft 

cultuur een variatie in de compositie van de familie, verschillende categorieën voor emotionele 

expressie, grenzen aan van tolerantie en is cultuur van invloed op bronnen van distress, en hulpzoek 

gedrag. Dit zorgt voor verschillen binnen en tussen culturen. Een reden voor het feit dat in dit 

onderzoek geen verschillen zijn aangetoond in regio van herkomst is het feit dat de onderzoeksgroep 

erg homogeen was. Iedere persoon heeft in hoge mate trauma’s ervaren, en vaak ook eenzelfde soort 

trauma.  

Verder kan worden afgevraagd in hoeverre de factoren als PTSS en depressie, die in het huidige 

onderzoek zijn gebruikt, toepasbaar zijn op andere culturen zoals die van de LIN-groep. Daar wordt in 

de literatuur behoorlijk over gediscussieerd. Zo beschrijven Knipscheer en Kleber (1999) in hun 

artikel dat psychische klachten bij de niet- westerse minder voorkomen dan bij de westerse cultuur. 

Vaker is somatiseren een uiting van emoties (depressie) of van ongenoegen. Verder wordt er in het 

artikel afgevraagd of de term PTSS wel volstaat voor vluchtelingen met bijvoorbeeld een 

oorlogsverleden of martel ervaring. Ook van Dijk (2005) komt tot een conclusie dat er rekening 

gehouden dient te worden met de vertekening van het westerse begrip PTSS. Wel is hij van mening 

dat PTSS zorgt voor het brengen van de aandacht naar de problemen die vluchtelingen hebben. 

4.3 Methodologie 

De gebruikte vragenlijsten waren allen in het Nederlands. Hoogstwaarschijnlijk is dit voor sommige 

LIN-ers behoorlijk onbegrijpelijk. Sommige woorden zullen niet worden herkend en soms komt een 

bepaald woord met bijbehorende betekenis niet voor in de eigen taal van de LIN-ers. De HTQ en de 

HSCL-25 waren eerder gebruikt bij niet-westerse culturen, maar niet alle culturen waren daarin 

vertegenwoordigd die wel in Centrum ’45 aanwezig waren. Sommige vragen van de HTQ zijn vaag 

(‘op uw hoede zijn’) en kunnen verschillend worden geïnterpreteerd (‘niet in staat om iets te voelen’). 

Hierdoor kan de betrouwbaarheid van de vragenlijst afnemen. Er dient verder rekening gehouden te 

worden met het feit dat het zelfrapportage lijsten waren. Het zou kunnen dat men ze sociaal wenselijk 

heeft ingevuld om in aanmerking te komen voor hulp. Daardoor kan de rapportage van klachten groter 

zijn geworden, het zogenaamde ‘ticket behaviour’ (Kirmayer, 2001). De crossculturele validiteit van 

beide vragenlijsten zijn niet onderzocht, enkel voor drie Aziatische landen zijn validiteit en 
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betrouwbaarheid gebleken. De Nederlandse versie die in huidig onderzoek is gebruikt geeft voor de 

talen Russisch, Arabisch, Farsisch, Servisch- koratisch en Engels een goede betrouwbaarheid en 

validiteit. Hollifield et al. (2002) hebben een literatuurstudie gedaan naar instrumenten die trauma en 

gezondheidstatus bij vluchtelingen beogen te meten. In het review worden ook de HTQ en de HSCL-

25 besproken. Daaruit blijkt dat de HTQ handleiding wel de ontwikkeling van de vragenlijst beschrijft 

maar niet verantwoord waarom sommige items gekozen of ontworpen zijn. De traumaschaal is 

betrouwbaar in klinische steekproeven, maar sommige items zijn niet betrouwbaar. De lijst kan dus 

incompleet zijn of door een bepaalde bias zijn opgesteld waardoor de generaliseerbaarheid klein 

wordt. Als voorbeeld wordt in het review aangehaald dat er weinig data zijn van vrouwen, zij zijn in 

meerdere studies niet goed gerepresenteerd. Dit is ook het geval in huidig onderzoek. Het item 

marteling bleek op validiteit en betrouwbaarheid nergens genoemd te worden. Dit geeft aan dat 

marteling weinig is geoperationaliseerd wat de verschillen over de studies kan verklaren. Hierbij kan 

gedacht worden aan het feit dat er meerdere vragen waren uit de HTQ die ook onder marteling zouden 

kunnen horen, maar nu niet zijn meegenomen vanwege een vage vraagstelling. De HSCL-25 blijkt 

gevalideerd te zijn in de normale populatie van Amerikanen, geen vluchtelingen populatie dus. Van 

deze vragenlijst blijkt, uit het review van Hollifield, er een goede betrouwbaarheid en validiteit is. 

Daarentegen is de mogelijkheid om daadwerkelijk psychische symptomen te meten, niet bestuurd 

onder groepen vluchtelingen. 

De generaliseerbaarheid van de LIN-groep naar andere langer in Nederland verblijvende vluchtelingen 

is onduidelijk. Het huidige onderzoek heeft geen groep van LIN-ers gehad buiten het centrum. 

Mogelijk dat zij ook klachten hebben als depressie,angst en PTSS, maar hier niet voor in behandeling 

zijn. Het is dus de vraag in hoeverre de resultaten gelden voor de groep die niet in behandeling is en 

wel om kan gaan met de ervaren traumata, de zogenaamde ‘hidden majority’ (Kleber, 1995, In; van 

Dijk, 2005)  Gesteld kan worden dat de gevonden resultaten gelden voor de LIN-groep van Centrum 

’45.  

Het maken van de verschillende groepen van regio kan van invloed zijn op de resultaten. Door de 

informatie op te delen in vier regio’s is er niet alleen informatie verloren gegaan. De groepen zijn niet 

evenredig verdeeld. Zo bevat de groep ‘Afrika’13 participanten en de groep ‘Midden-Oosten’ 93 

participanten. Volgens Baarda en de Goede (2005) dient een groep minimaal 30 participanten te 

bevatten om een parametrische toets uit te voeren. Vandaar dat vervolgens enkel geanalyseerd is met 

de groep ‘Midden-Oosten’ en ‘Zuidoost Europa’. 

4.4 Vervolg onderzoek 

Vanwege het feit dat de crossculturele validiteit en betrouwbaarheid van de HTQ en de HSCL-25 over 

verschillende culturen onbekend is, zou onderzoek hierover interessant zijn. Zoals eerder aangegeven 
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worden deze vragenlijsten veelvuldig gebruikt bij mensen van verschillende etnische afkomst. De 

vraag die hierbij is, meten de vragenlijsten de juiste trauma’s en geven die vervolgens de juiste 

psychische labels (PTSS, angst en depressie) aan de psychische klachten van de mensen. Het kan zijn 

dat door middel van het gebruik van de HTQ en de HSCL-25 misleidende resultaten naar voren zijn 

gekomen, omdat de LIN-ers uit een niet-westerse cultuur komen en dus logischer wijs andere 

manieren hebben om met trauma’s (marteling) om te gaan. 

Het verzamelen van meer LIN-ers zou mogelijk een betrouwbaarder onderzoek laten zien. De 

onderzoeksgroep was nu aan de kleine kant. Daarnaast waren vrouwen onderverdeeld. Voor 

vervolgonderzoek zou het beter zijn wanneer de huidige database wordt aangevuld. 

Een ander punt voor vervolg onderzoek is de vraag of marteling op zichzelf staat, of een onderdeel is 

van trauma als begrip. In de HTQ zitten vragen die ook onder marteling verstaan zouden kunnen 

worden (verkrachting). Een doel dus voor vervolg onderzoek is om te werken met goede constructen 

door theorie ondersteund.  

4.5 Klinische aanbevelingen 

Uit het onderzoek is gebleken dat marteling op zichzelf geen invloed heeft op de rapportage van 

psychische klachten. Het zou in de behandeling dan ook aan te bevelen zijn om de nadruk niet op de 

marteling te leggen. Het wijst er op dat marteling niet als het meest traumatisch wordt beoordeeld door 

de mensen uit de LIN-groep. Een aanbeveling voor behandeling zou dan ook zijn om per individu na 

te gaan wat precies voor hem of haar de belangrijkste factor is voor de ervaren psychische symptomen 

en vervolgens daar de behandeling op te richten. 

4.6 Conclusie 

Het huidige onderzoek heeft geprobeerd om lichamelijke en psychische symptomen in kaart te 

brengen bij slachtoffers van marteling. Hoewel men bewust is van het feit dat de onderzoekspopulatie 

homogeen is, is gebleken dat marteling op zichzelf geen invloed heeft op het rapporteren van 

lichamelijke en psychische symptomen. Wel blijkt er verschil in rapportage van lichamelijke 

symptomen wanneer regio en geslacht mee worden genomen in een multivariate analyse. Regio en 

geslacht lijken van invloed te zijn op het rapporteren van klachten, zowel lichamelijk als psychisch. 

Deze resultaten laten zien dat, voor wat betreft de LIN-groep, er niet één factor is die psychische en 

lichamelijke symptomen verklaart. De invloed van cultuur en de verscheidenheid en hoeveelheid aan 

trauma’s laten zien dat er een complexe wisselwerking is tussen deze twee. Hierdoor zijn er nog 

genoeg openingen voor vervolgonderzoek. 
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6. Bijlage 1 Vragenlijsten PILL, HTQ en HSCL-25. 
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Bijlage 2 Output 

Tabel 3. Verschillen tussen wel/niet gemartelden op rapportage van lichamelijke klachten  met aantal(N), gemiddelde (mean) 
en standaarddeviatie (SD). 

              Ervaren marteling N mean SD 

pillfymT      wel gemarteld 

                  niet gemarteld 

112 

63 

2,7155 

2,7051 

,06648 

,07522 

 

 

Tabel 4. Verschil tussen mannen en vrouwen in rapportage ervaren marteling  met aantal(N), gemiddelde (mean) en 
standaarddeviatie (SD). 

                               Sekse    N      mean SD 

 Ervaren marteling       man 

                               vrouw 

     145 

      42 

    1,2690 

    1,6190 

,44469 

,49151 

 

 

Tabel 5. Verschil tussen mannen en vrouwen  in rapportage van ervaren  trauma gebeurtenissen  met aantal(N), gemiddelde 
(mean) en standaarddeviatie (SD). 

                               Sekse     N      mean SD 

Events totaal           man 

                               vrouw 

      147 

       42 

     15,3129 

    21,6190 

   11,15323 

   11,82381 

  

 

Tabel 6. Verschillen tussen wel en niet gemartelden op rapportage van PTSS symptomen met aantal(N), gemiddelde (mean) 
en standaarddeviatie (SD). 

             Ervaring marteling    N      mean   SD 

PTSS                         man 

                               vrouw 

     121 

     66 

      3,1106 

      3,0396 

      ,52766 

      ,51807 

  

 

Tabel 7. Verschillen tussen wel en niet gemartelden  op rapportage van  angst met aantal(N), gemiddelde (mean) en 
standaarddeviatie (SD). 

             Ervaring marteling   N      mean    SD 

Angst                         man 

                               vrouw 

   118 

   66 

      2,9032 

      2,8862 

      ,65596 

      ,68006 
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Tabel 8. Verschillen tussen wel en niet gemartelden  op rapportage van  depressie met aantal(N), gemiddelde (mean) en 
standaarddeviatie (SD). 

             Ervaring marteling   N      mean    SD 

Depressie                         man 

                                 vrouw 

   116 

   66 

      2,9020 

      2,8124 

      ,61551 

      ,54947 

 

 


