Expertiseteam Ongedocumenteerden en
Psychotrauma
Psychiatrische hulpverlening aan ongedocumenteerde vreemdelingen in
Amsterdam
Sinds september 2014 hebben we een
behandelaanbod onder de naam Expertiseteam
Ongedocumenteerden en Psychotrauma (EOP).

Vorm en werkwijze
De behandeling kenmerkt zich door een evidence based
en afgebakend zorgtraject. We werken intensief samen

Het aanbod richt zich specifiek op

met de Amsterdamse GGZ, en in nauwe afstemming met

getraumatiseerde ongedocumenteerde

andere bij de doelgroep betrokken organisaties en

asielzoekers, van wie de verblijfsaanvraag vrijwel

instanties. Het behandelprogramma is aangepast op de

uitzichtloos of afgewezen is. Zij kunnen alleen op
de meest basale maatschappelijke voorzieningen
aanspraak maken.

specifieke sociale situatie van de doelgroep. In principe
wordt aan alle patiënten traumagerichte psychotherapie
geboden, ongeacht de ongunstige sociale situatie. Dit is
uniek, omdat een stabiele sociaal maatschappelijke situatie
veelal wordt gezien als voorwaarde voor behandeling. De
nadruk bij de diagnostiek en behandeling ligt op de
behandeling van traumagerelateerde stoornissen.
De module Toekomst-oriëntatie, is tevens een belangrijk
onderdeel. Door de samenwerking met de andere GGZpartners kunnen patiënten, bij wie na de intake blijkt dat ze
psychopathologie hebben die niet trauma gerelateerd is,
gericht worden doorverwezen naar andere GGZ
instellingen.
Naast behandeling biedt EOP voor deze doelgroep tevens

Doelstelling

2nd opinions en indicatie stelling voor FPC Veldzicht.
We dragen bij aan kennisontwikkeling en wetenschappelijk
onderzoek en vragen patiënten om deel te nemen aan

Doel van de behandeling is het verminderen van de

onderzoek.

mentale klachten en het vergroten van de redzaamheid.
Specifiek bij deze doelgroep is de behandeling erop gericht
om patiënten beter in staat te stellen op eigen kracht
invulling te geven aan hun toekomst in Nederland of elders
in de wereld.

ARQ Centrum’45 is hét landelijk centrum voor
specialistische diagnostiek en behandeling van
mensen met complexe psychotraumaklachten.
www.arqcentrum45.org

Kenmerken van de behandeling
•

•

traumagerichte psychotherapie/ toekomst

Voor aanmelding wordt samengewerkt met

oriëntatie).

hulporganisaties (ASKV, Wereldhuis, SVAZ, Kruispost),

Inzetten op traumagerichte psychotherapie.

GGD, GGZ en huisartsen. Voor vragen over aanmeldingen

Dit is de meest effectieve vorm van

kunt u kijken op de website van www.arqcentrum45.org of

behandeling van de posttraumatische

mail naar arqcentrum45@arq.org

stressstoornis (PTSS).
•

Het overbruggen van taal- en
cultuurverschillen; hiervoor is specifieke
expertise aanwezig. Zo wordt bijvoorbeeld het
werken met tolken gefaciliteerd.

•

Een beperkte duur van de behandeling:

•

Afstemming van behandeling en benadering

tussen minimaal 2 en maximaal 12 maanden.
op de juridisch maatschappelijke context van
de betrokkene, die in feite weinig tot geen
uitzicht heeft op rechtmatig verblijf in
Nederland.
•

Koppeling van behandeling aan het verrichten
van wetenschappelijk onderzoek (een studie
naar het functioneren van het aanbod en de
effectiviteit van de geboden behandelingen).

•

Nauwe samenwerking met ketenpartners,
waaronder 1ste en 2de lijns zorg (huisartsen
en GGZ instellingen) maar ook overleg en
afstemming met GGD, Gemeente, DT&V en
IND.

.

Informatie en aanmelden

Fasegericht behandelen (stabilisatie/

