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“Genezing in de nasleep van oorlog: conceptualisatie en evaluatie van psychiatrische  en 
psychosociale steun voor populaties blootgesteld aan politiek geweld in lage-inkomensge-
bieden”

INLEIdINg

Recent gepubliceerde berekeningen van de Wereldbank hebben aangetoond dat 
problemen op het vlak van de geestelijke gezondheid in belangrijke mate bijdragen 
aan de wereldwijde ziektelast. In 2001 werd in  lage- en midden-inkomenslanden 11.1% 
van de ziektelast veroorzaakt door geestelijke gezondheidsproblematiek, meer dan 
tuberculosis, HIV/AIDS en malaria tezamen. Desalniettemin is er in deze landen over het 
algemeen nauwelijks sprake van een infrastructuur, van goed opgeleide mensen, of van 
overheidsbeleid met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg. Wereldwijd bestaat er 
dus een enorme kloof tussen geestelijke gezondheidsbehoeften en voorzieningen. Poli-
tiek geweld, zoals oorlog, welke zich met name afspeelt in lage- en midden-inkomens-
landen, versterkt deze kloof, omdat zij de psychiatrische en psychosociale problematiek 
vergroot en de toch al gering aanwezige (geestelijke) gezondheidszorg verder afbreekt. 
Om deze kloof te dichten is er kennis nodig met betrekking tot toepasbare en effectieve 
behandelmethoden voor psychiatrische en psychosociale problematiek in door oorlog 
getroffen gebieden. Kennis uit Westerse hoge-inkomenslanden is slechts in beperkte 
mate relevant voor dit soort situaties, anwege de afwijkende sociaal-culturele omstan-
digheden waaronder deze kennis is vergaard, de verschillende aard van de problema-
tiek, en de verschillende wijze waarop de gezondheidszorg is georganiseerd in lage- en 
middeninkomenslanden. Er wordt echter maar zeer weinig onderzoek uitgevoerd in 
lage- en midden-inkomenslanden. Momenteel komt 4% van het gepubliceerd onder-
zoek uit deze landen, terwijl zij 80% van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

Een groeiende tak van wetenschap houdt zich bezig met onderzoek naar pro-
gramma’s om het psychisch lijden van populaties tijdens rampen en politiek geweld te 
verminderen, maar zij staat nog in de kinderschoenen. Erbinnen zijn scherpe debatten 
gaande, bijvoorbeeld ten aanzien van de toepasbaarheid van ‘Westerse’ psychiatrische 
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classificatie-systemen, de rol van de sociaal-culturele context en de werkzaamheid 
van in het Westen gangbare behandelingen in andere delen van de wereld. Binnen 
deze debatten zijn er twee verschillende paradigma’s te onderscheiden. Het eerste  
psychiatrisch (biomedisch) paradigma legt de nadruk op psychologische problemen of 
psychopathologie, met name posttraumatische stress klachten. Het tweede paradigma 
legt de nadruk op de invloed van omgevingsfactoren en cultuur op psychologisch 
functioneren. Dit tweede paradigma hanteert daarbij de term psychosociaal in plaats 
van de term geestelijke gezondheid, om specifiek de relaties tussen sociale context 
en psychologisch welzijn te benadrukken. Aangezien de begrippen in de praktijk veel 
overlap vertonen gebruik ik hieronder zoveel mogelijk - de  huidige consensus volgend 
– beide termen tegelijkertijd.

Om de hierboven beschreven kloof te helpen dichten heeft het onderzoek in dit 
proefschrift zich gericht op het onderzoeken van de werkzaamheid van psychosociale 
en geestelijke gezondheidszorg programma’s voor mensen die zijn blootgesteld aan 
politiek geweld in niet-Westerse, lage-inkomensgebieden. Daarbij zijn drie onderzoeks-
vragen aan bod gekomen: (a) hoe kan de invloed van politiek geweld en oorlog op de 
geestelijke gezondheid en het psychosociale welzijn het beste worden beschreven?; (b) 
welke interventie strategieën zijn toepasbaar op (niet-Westerse) populaties getroffen 
door politiek geweld en oorlog?; en (c) wat is de effectiviteit van huidige psychosociale 
en geestelijke gezondheidsprogramma’s voor deze doelgroep? Bij het  beantwoorden 
van deze onderzoeksvragen is getracht om inter-disciplinair te werken en voort te bou-
wen op inzichten uit de beide genoemde paradigma’s. Door middel van het combineren 
van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodologie, het kritisch bevragen en 
empirisch onderzoeken van premissen van beide onderzoekstradities en de toepassing 
van onderzoeks methoden die het mogelijk maken om de relaties tussen sociale context 
en individueel welzijn te meten, is gepoogd om los van de stevig verankerde assumpties 
van beide onderzoekstradities een weg te bewandelen die tot integratie van kennis kan 
leiden.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode 2002-2007  en heeft zich specifiek 
gericht op twee Aziatische populaties: (1) volwassen martelslachtoffers in het door 
een Maoïstische opstand getroffen Nepal, en (2) kinderen (8 tot 12 jaar) uit gebieden 
geteisterd door politiek geweld op het Indonesische eiland Sulawesi. 

NEPALESE MArTELSLACHToffErS

Hoofdstuk twee beschrijft onderzoek gericht op het verduidelijken van relaties tussen 
psychiatrische klachten en het functioneren in het dagelijks leven van Nepalese martel-
slachtoffers. Tijdens de Maoistische opstand (1996 - 2006) namen overheid en rebellen 
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in toenemende mate toevlucht tot mensenrechtenschendingen als marteling. In tegen-
stelling tot eerdere onderzoeksbevindingen bij vluchtelingen uit andere landen, bleek 
uit ons onderzoek dat klachten die behoren bij de Posttraumatische Stress Stoornis 
(PTSS) een belangrijke rol speelden in het voorspellen van verstoord dagelijks functi-
oneren. De bevindingen illustreren daarmee het gevaar van het ‘alles of niets’ karakter 
van de huidige debatten rond de toepasbaarheid van PTSS voor getroffenen van poli-
tiek geweld in gebieden met een andere sociaal-culturele achtergrond, waarin PTSS als 
voornaamste prioriteit voor behandeling wordt gezien óf categorisch wordt verworpen 
als relevant voor behandeling. Voor oorlogsvluchtelingen in het algemeen lijken PTSS 
klachten inderdaad niet de meest relevante groep van klachten, aangezien onderzoek 
aantoont dat PTSS klachten over het algemeen niet zijn gerelateerd aan functioneren in 
het dagelijks leven. Voor Nepalese martelslachtoffers echter, die als groep in een nabije 
interpersoonlijke relatie fysiek en psychologisch geweld hebben ondervonden, blijken 
PTSS klachten wel degelijk relevant. Uit deze bevindingen kan worden geconcludeerd 
dat het noodzakelijk is om met meer precisie en op basis van onderzoeksresultaten te 
bepalen welke door oorlog getroffen populaties gebaat zijn bij de behandeling van 
PTSS, in plaats van dit a priori op basis van (ideologische) standpunten aan te nemen. 

Hoofdstuk drie beschrijft een conceptuele analyse van noodzakelijke culturele aan-
passingen van psychosociale interventie (counseling), die onderdeel uitmaakt van een 
multidisciplinaire behandeling van martelslachtoffers in Nepal. Die aanpassingen waren 
nodig om om rekening te houden met de culturele achtergrond van cliënten en met  
verschillen in de houding van cliënten ten aanzien van behandeling voor psychosociale 
problemen. De aanpassingen betreffen aspecten in de therapeutische relatie, conceptu-
alisaties van het zelf, de mate van introspectie en abstractie, en lokaal gangbare ideeën 
over ziekte en genezing. Hierbij wordt, ditmaal op basis van klinische ervaring, wederom 
een standpunt tussen de gepolariseerde posities van het huidige debat. betoogd. De 
toepasbaarheid en werkzaamheid van Westerse behandelmethodes voor niet-Westerse 
populaties worden niet bij voorbaat uitgesloten, maar het belang van aanpassingen op 
basis van de sociaal-culturele context wordt benadrukt.

De bevindingen van onderzoek naar de effectiviteit van een multidisciplinaire behan-
deling, gericht op het verminderen van psychiatrische klachten alswel het verbeteren 
van dagelijks functioneren bij martelslachtoffers, worden beschreven in hoofdstuk vier. 
De behandeling was kort van duur (gemiddeld 2 tot 4 sessies) en bevatte naast psy-
chosociale interventie (counseling, yoga, en ontspanningsoefeningen) ook een korte 
medische behandeling en juridische bijstand. Een vergelijkingsgroep werd psycho-
educatie aangeboden.  De effectiviteit werd geëvalueerd met behulp van gestructu-
reerde interviews voor en na behandeling met cliënten over psychiatrische klachten, 
lichamelijke klachten en functioneren. Alhoewel de multidisciplinaire behandeling voor 
martelslachtoffers gematigd effectief bleek met betrekking tot lichamelijke klachten en 
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algemeen functioneren, werden geen duidelijke verschillen met de controlegroep met 
betrekking tot specifieke psychiatrische klachten (PTSS, angst- en depressieklachten) 
geconstateerd. De conclusie van dit hoofdstuk is dat, gezien de doelgroep (een popula-
tie die sterk verhoogde psychiatrische klachten toont) en de opzet van gespecialiseerde 
klinische centra die erop gericht zijn dit soort klachten te behandelen, er gezocht moet 
worden naar een therapievorm die ook de psychiatrische klachten kan verminderen.

Het laatste hoofdstuk van dit deel van het proefschrift, tenslotte, is bedoeld als een 
blik voorwaarts aangaande onderzoek en programma’s voor getroffenen van politiek 
geweld in Nepal vanuit een multidisciplinair perspectief. Gezamenlijk met een groep 
van academici, behandelaars en beleidsmakers uit verschillende wetenschapsgebieden 
(culturele antropologie, psychologie, geneeskunde) werd een systematisch literatuur-
onderzoek uitgevoerd naar gepubliceerde resultaten op het gebied van politiek geweld, 
geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn in Nepal. Een aantal aanbevelingen 
kwam uit dit literatuuronderzoek naar voren. Ten eerste wordt de noodzaak beschreven 
om preventieprogramma’s te ontwikkelen voor de algemene populatie in plaats van 
alleen voor specifieke doelgroepen. Recente bevindingen tonen namelijk aan dat ge-
martelde vluchtelingen niet in ernstiger mate problemen in hun dagelijks leven onder-
vinden dan niet-gemartelde vluchtelingen. Tevens benadrukt de sociaal wetenschappe-
lijke literatuur dat er voor de algemene populatie een aantal risicofactoren geldt, zoals 
bijvoorbeeld  verslechtering van economische omstandigheden en veranderde sociale 
relaties op gemeenschapsniveau. Ten tweede wordt op basis van bevindingen betoogd 
dat behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers hun aandacht moeten verbreden 
naar specifieke culturele uitingen van klachten in Nepal, naast de traditionele aandacht 
voor PTSS. Tenslotte wordt gepleit voor meer onderzoek naar de mogelijke effectiviteit 
van lokaal gangbare benaderingen van psychosociale en psychiatrische klachten, zoals 
traditionele en religieuze behandelingen.

kINdErEN EN PoLITIEk gEWELd IN INdoNESIë

Het tweede gedeelte van dit proefschrift beschrijft onderzoek onder kinderen met psy-
chosociale klachten in midden-Sulawesi, waar sinds 1998 een conflict tussen Protestant 
Christelijke en Islamitische bevolkingsgroepen plaatsvindt. Gezien de aanbevelingen 
uit het eerste deel van het proefschrift om sterker rekening te houden met de sociaal-
culturele context bij de beschrijving van de psychosociale gevolgen van politiek geweld 
en de behandeling daarvan, wordt er in dit onderzoek systematischer gebruik gemaakt 
van kwalitatieve onderzoeksmethoden om deze context te beschrijven. Bevindingen uit 
dit kwalitatieve onderzoek worden vervolgens gebruikt om (a) instrumentatie te ontwik-
kelen die een cultureel valide evaluatie van psychosociale programma’s mogelijk maakt, 
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(b) te begrijpen binnen welke context de resultaten van het onderzoek geïnterpreteerd 
moeten worden, en (c) een theoretisch interventie-concept te ontwikkelen, waarin reke-
ning wordt gehouden met contextuele variabelen. Dit theoretisch interventie-concept 
wordt tenslotte met behulp van data uit een experimenteel behandel-onderzoek (een 
zogenoemde ‘Cluster Randomized Trial’) empirisch getoetst. 

Hoofdstuk zes beschrijft kwalitatief onderzoek naar het perspectief van kinderen, 
ouders/ verzorgers en onderwijzers omtrent de negatieve gevolgen van geweld voor 
psychosociaal welzijn en lokaal gangbare methoden om hiermee om te gaan. Het 
onderzoek toonde aan dat het moeilijk is om lokaal beschreven individuele ‘trauma’-
klachten te isoleren van de gevolgen van geweld op de lokale context, waaronder waar-
genomen veranderingen in moreel gedrag, toegenomen economische ongelijkheid, 
en religieuze spanningen. Er wordt aanbevolen dat psychosociale interventies zich ook 
moeten richten op veranderingen in de lokale  context en dat daar met name ouders, 
massagegenezers en de lokale gezondheidswerkers bij betrokken moeten worden.

Evenals bij volwassenen wordt er in internationaal onderzoek met kinderen getwijfeld 
aan de universele toepasbaarheid van huidige psychiatrische classificatiesystemen. On-
derzoekers die de werkzaamheid van psychosociale programma’s voor oorlogsgetroffen 
kinderen willen evalueren, zouden vanwege deze reden gebaat zijn bij vragenlijsten die 
het dagelijks functioneren op een cultureel valide wijze kunnen meten. Zulke maten 
zijn echter niet voldoende beschikbaar. In hoofdstuk zeven wordt daarom uiteengezet 
hoe men een cultureel aangepaste vragenlijst kan construeren om verstoring in het 
dagelijks functioneren van kinderen te meten. In deze methode wordt een vragenlijst 
geconstrueerd met behulp van kwalitatieve methodes en gevalideerd met behulp van 
statistische analyses. Later in het proefschrift wordt beschreven hoe deze vragenlijst 
werd toegepast om de effectiviteit van psychosociale behandeling met betrekking tot 
dagelijks functioneren te meten.

Bevindingen van het uitgevoerde kwalitatieve onderzoek kunnen worden vertaald 
naar een theoretisch concept van ‘ecologische veerkracht‘. Ecologische veerkracht, zoals 
beschreven in hoofdstuk acht, verwijst hier naar de eigenschappen en processen, op 
verschillende sociaal-ecologische niveaus (familie, leeftijdsgenoten, school, gemeen-
schap), die een bewezen relatie hebben met een goede ontwikkeling van kinderen in 
de context van gewapend conflict. Na een samenvatting van de nog weinig beschikbare 
bevindingen rond ecologische veerkracht, volgt een stapsgewijze beschrijving van hoe 
ecologische veerkracht in de ontwikkeling van psychosociale programma’s kan worden 
opgenomen.

Zoals hierboven vermeld, staat de wetenschappelijke evaluatie van psychosociale 
programma’s in oorlogsgebieden in de kinderschoenen. Hoofdstuk negen beschrijft een 
evaluatieonderzoek, uitgevoerd volgens de strenge internationale wetenschappelijke 
criteria voor experimenteel behandelonderzoek, van een schoolprogramma gericht 
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op het verminderen van psychosociale klachten van kinderen in een psychiatrische 
risicogroep. Dit schoolprogramma bestond uit gestructureerde groepsbijeenkomsten 
waarin naast cognitief-gedragsmatige technieken gericht op het verminderen van 
traumaklachten ook door middel van creatief-expressieve methodes (muziek, tekenen, 
drama, dans) werd getracht om de psychologische weerbaarheid van kinderen te ver-
groten. Het programma van vijftien sessies, verspreid over vijf weken, werd uitgevoerd 
door mensen zonder een gespecialiseerde opleiding die daarvoor een korte intensieve 
training kregen. De uitkomsten van dit onderzoek tonen aan dat de behandeling - ook 
na zes maanden – effectief is voor  meisjes. Meisjes die hebben deelgenomen aan het 
schoolprogramma, in vergelijking met meisjes die op een wachtlijst stonden, lieten 
een sterkere vermindering zien van PTSS klachten en een sterkere vermindering van 
verstoring in het dagelijks functioneren. Ook verloren kinderen die op de wachtlijst 
stonden ‘hoop’ - gemeten als de mening van kinderen dat zij oplossingen voor pro-
blemen konden bedenken en uitvoeren -, terwijl deze gelijk bleef bij de kinderen die 
deelnamen aan het schoolprogramma. Dat laatste gold voor zowel meisjes als jongens. 
Deze bevindingen kunnen positief genoemd worden, gezien de moeilijke omstandig-
heden waaronder behandeling plaatsvond en het feit dat zij werd uitgevoerd door (kort 
getrainde) groepsleiders zonder een specifieke opleiding. Een eerste aanbeveling die uit 
dit onderzoek voortkomt is het verder inbedden van het schoolprogramma in bredere 
armoedebestrijding. Ten tweede is het nodig om het schoolprogramma te verbeteren 
zodat de brede groep van klachten als gevolg van oorlog, met name de lokaal omschre-
ven ‘trauma’-klachten, verminderd kan worden.

Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk wederom een perspectief naar de toekomst 
geboden, ditmaal door met behulp van statistische modeltoetsing de werkzame 
bestanddelen van het geëvalueerde schoolprogramma te verduidelijken. Alhoewel er 
recentelijk een aantal experimentele behandelonderzoeken zijn gepubliceerd, geven 
deze studies over het algemeen weinig aanwijzingen voor benodigde verbeteringen 
om het effect van psychosociale programma’s te optimaliseren. In tegenstelling tot onze 
hypotheses, werden de positieve veranderingen naar aanleiding van het schoolpro-
gramma niet gestuurd door veranderingen in coping, sociale steun en familie cohesie. 
Verbetering van PTSS klachten en hoop leek daarentegen gedeeltelijk bemiddeld te 
worden door een initiële vermindering van verstoringen in het dagelijks functioneren. 
Aangezien coping en materiële sociale steun los van behandeling wel van invloed wa-
ren op verandering in klachtenpatronen, zou het schoolprogramma verbeterd kunnen 
worden door een sterkere aandacht voor het verbeteren van coping en het betrekken 
van ouders/ verzorgers bij de behandeling. Bevindingen uit dit onderzoek ondersteunen 
het theoretisch concept van ecologische veerkracht, aangezien emprisich wordt aange-
toond dat variabelen op verschillende ecologische niveau’s (economische positie van de 
familie, sociale steun van leeftijdsgenoten) van belang zijn tijdens de behandeling van 
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de individuele gevolgen van oorlog (PTSS klachten en het verlies van hoop).  Belangrijke 
punten voor vervolgonderzoek zijn het verbeteren van cultuursensitieve meetinstru-
menten voor positief geformuleerde constructen (bijvoorbeeld familiecohesie) en het 
vaststellen of specifieke cognities mogelijk een rol spelen tijdens veranderingen van 
klachtenpatronen.

EPILoog

Het proefschrift eindigt met een bespreking van het biopsychosociale model van En-
gel. Het onderzoek in dit proefschrift heeft zich gaandeweg intensiever gericht op de 
relaties tussen individuele klachten en de sociaal-culturele context waarin deze geuit 
en behandeld kunnen worden. Tegelijkertijd is er in dit veld een trend waarneembaar 
van toenemende integratie van individuele (biologische en psychologische) en sociale 
variabelen in onderzoek en behandeling. Middels de bespreking van recente onder-
zoeksbevindingen en methodologische ontwikkelingen wordt gepostuleerd dat het 
biopsychosociale model zou kunnen dienen als theoretisch raamwerk om de bevin-
dingen uit verschillende vakgebieden die zich bezighouden met de psychiatrische en 
psychosociale gevolgen van politiek geweld te integreren.


