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We hebben op 3 juli uw antwoord ontvangen op onze brief
van 26 mei j.l., waarin we u verzochten om vóór 15 juni te
reageren.
In uw antwoord zegt u voor deze groep geen speciaal beleid
te willen maken. Ook zegt u dat de getraumatiseerde
overlevenden het land dienen te verlaten zodra ze kunnen
reizen en/of medische zorg beschikbaar is in het land van
herkomst. U zult de betrokkenen voor 1 augustus berichten
over hun verblijfstatus.
Vanuit onze behandelverantwoordelijkheid vinden we uw
antwoord onbevredigend en de consequenties ervan
onverantwoord. We hebben u eerder aangegeven dat een
dergelijk kader van onzekerheid, onduidelijke verblijfsstatus
en dreigende uitzetting, niet de condities biedt om de
adequate hulpverlening en maximale zorg te geven die hen is
toegezegd, en door ons als opdracht is aanvaard.
In onze inspanningen om die maximale zorg en adequate hulp
te bieden, hebben we steeds aangegeven wat hiervoor nodig
is. De verantwoordelijk instanties verwezen steeds naar uw
bevoegdheid om hiervoor een kader te scheppen, met name
ten aanzien van een zekergestelde, minimale verblijfsduur
voor de behandeling. Ondanks de ondersteunende zorg die
we de overlevenden vrijwel vanaf het begin van hun komst
naar Groningen bieden, ontbreekt tot nu toe het gevraagde
kader voor vervolgbehandeling gericht op verwerking.
De overlevenden waarmee wij contact hebben verkeren
dagelijks in angst om te worden uitgezet. Hierdoor ontbreekt
de basisveiligheid voor een traumaverwerkende behandeling,
ofwel ‘There is no therapy on a battlefield’. We hebben ook
gesignaleerd dat de onzekerheid waarin deze mensen vanaf
de brand verkeren hun klachten verergeren en opnieuw
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traumatiserend werkt. Vanuit medisch-psychiatrisch
perspectief is hun toestand schrijnend. Ze voelen zich
opnieuw niet beschermd. Dit staat herstel in de weg en
beïnvloedt de prognose in ongunstige zin. Te verwachten is
dat de uitzetting ingrijpende (medische) gevolgen zal hebben
voor de individuen in kwestie en anderen uit deze groep.
Op grond van voorgaande mag onze conclusie duidelijk zijn:
het is schrijnend dat tot op heden niet aan de voorwaarden is
voldaan om deze mensen op een verantwoorde manier te
kunnen behandelen voor hun in Nederland opgelopen
trauma’s. Vanuit medisch-psychiatrisch perspectief
veroorzaakt dit onnodig ernstig lijden en leidt het tot
onverantwoorde situaties. Het spreekt voor zich dat we,
evenals in de afgelopen periode, vanuit onze deskundigheid
begeleiding en steun bieden aan de groep overlevenden
waarvoor wij de zorg hebben.
Uiteraard zijn we opnieuw bereid tot nadere toelichting en
overleg.
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