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ACHTERGROND

Onderzoek wijst uit dat ongeveer de helft van de 
vluchtelingen die in Europe aankomen psychologische 
stress ervaart als gevolg van trauma. Bijna de helft van 
deze vluchtelingen kunnen lijden aan post-traumatische 
problemen, met inbegrip van post-traumatische 
stressstoornissen (PTSS). 
Deze post-traumatische gevolgen worden vaak over 
het hoofd gezien, gewoonweg omdat de meeste 
eerstelijnswerkers (personen in direct contact met 
aankomende asielzoekers, zoals reddingswerkers, 
educatief personeel, etc) hiervan niet op de hoogte 
zijn en/of geen achtergrond als psychiater/psycholoog 
bezitten. 

De vorming van competente hulpverleners is daarom 
cruciaal om deze uitdagingen aan te gaan.

DOELSTELLINGEN

Niet-gespecialiseerde hulpverleners voor 
vluchtelingen in staat stellen om laagdrempelige 

psychosociale steun en vroegtijdige 
laagdrempelige interventies van geestelijke 

gezondheidszorg te bieden aan vluchtelingen 
met post-traumatische problemen (en PTSS). 

PROJECTPRODUCTEN

DOELGROEPEN

De doelgroepen en belanghebbenden van het project 
Post-traumatische integratie omvatten: 

 ● Personen zonder psychiatrische of 
psychologische opleiding, die op een contractuele 
of vrijwillige basis werken met vluchtelingen (vb. 
sociale en medische diensten, jeugdwerkers, etc);

 ● Taalleerkrachten en vormingswerkers; 
leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs 
die werken met leerlingen met een vluchtelingen- of 
migratie-achtergrond, alsook vormingswerkers voor 
volwassenen;

 ● Organisaties die instaan voor de ontvangst en/of 
de administratie van vluchtelingen en asielzoekers 

Uitwerking van een behoeftenanalyse en beschrijving 
van de meest recente situatie van vluchtelingen en 
migranten in de zeven projectlanden; integratie van alle 
landenrapporten in één alomvattend behoeftenevalu-
atierapport. Het rapport dient als één instrument om te 
sensibiliseren en de grondslag te leggen voor een dicht 
netwerk van strategische samenwerkingspartners.

Rapport over behoeftenevaluatie1

Ontwikkeling van een praktisch instrument ter informatie 
en steun, op een alomvattende manier, van personen 
die werken met vluchtelingen met traumatische  
achtergronden.

Richtlijnen voor sensibilisering2

The actiefiches bevatten aanbevelingen en sleutelacties 
om aan de noden van vluchtelingen en migranten te 
voldoen, alsook korte modules over de evaluatie van en 
het omgaan met post-traumatische problemen (inclusief 
PTSS). Zij bieden een modulaire reeks van materialen 
voor sensibilisering, vorming en demonstratie.

Post-traumatische actiefiches3

Het e-Platform ondersteunt de online aflevering van 
de instrumenten die zijn ontwikkeld door het project, 
en bieden bijkomende interactieve instrumenten zoals 
fora, blogs en sociale netwerkapplicaties.

e-Platform voor post-traumatische 
integratie
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Het project past geselecteerde online materialen van 
de Richtlijnen en de Actiefiches op een pedagogisch 
verantwoorde manier aan tot geïntegreerde applicaties 
voor slimme telefoons en mobiele toestellen.

Mobiele applicaties voor  
post-traumatische integratie
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