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Er is weinig bekend over de effectiviteit van traumabehande-
ling bij vluchtelingenkinderen, terwijl veel kinderen die zijn 
gevlucht naar West-Europese landen als Nederland schok-
kende beelden op hun netvlies hebben. Om deze getrauma-
tiseerde kinderen te helpen zijn goede interventies nood-
zakelijk. In het project KIEM (Kennis Innovatie Mapping) 
wordt onderzocht of een traumagerichte behandeling effect 
heeft. Huisartsen kunnen nog kinderen aanmelden voor dit 
onderzoek.

Het onderzoek betreft vluchtelingenkinderen van 8-18 jaar. 
De onderzoekers vergelijken narratieve exposure therapie 
voor kinderen (KIDNET) of EMDR bij kinderen met een 
posttraumatische stressstoornis (PTSS) met kinderen die op 
de wachtlijst staan voor traumabehandeling (de controle-
groep). 
Getraumatiseerde vluchtelingenkinderen vertonen vaak een 
complex scala aan symptomen. Velen van hen zijn blootge-
steld aan meerdere stressvolle ervaringen zoals geweld, verlies, 
migratie en moeilijke leefomstandigheden. Daardoor hebben 
zij last van concentratiestoornissen, slaapproblemen en nacht-
merries, en problemen met emotieregulatie.1,2 De opstapeling 
aan stressoren heeft nadelige gevolgen voor de algemene 
ontwikkeling en de persoonlijkheid.3-5 Om getraumatiseerde 
vluchtelingenkinderen te helpen en een kans te bieden op 
herstel zijn effectieve interventies noodzakelijk. 
Het onderzoeksproject KIEM is een RCT waarin wordt 
onderzocht of een traumagerichte behandeling bij vluchte-
lingenkinderen effectief is in het verminderen van PTSS in 
vergelijking met kinderen die op een wachtlijst staan voor 
traumabehandeling. De 2 secundaire onderzoeksvragen zijn: 
is er een verschil in effectiviteit tussen KIDNET en EMDR, en 
zijn er factoren die de uitkomsten van de behandeling kunnen 
voorspellen?1,2 
De KIEM-traumabehandeling omvat 8 sessies door getrainde 
therapeuten, dicht bij de woonplaats van het kind, en er is 
geen wachtlijst. De traumabehandeling wordt bekostigd door 
de verschillende gemeenten en het onderzoek wordt gefinan-
cierd door ZonMw en Stichting tot Steun VCVGZ. Van de 93 
beoogde deelnemers zijn er inmiddels 51 geïncludeerd. Er is 
nog ruimte voor nieuwe aanmeldingen door huisartsen. De 
eerste resultaten van dit onderzoek worden verwacht in het 
najaar van 2022. ■
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dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, 
geschreven door een promovendus.

Kinderen die zijn gevlucht naar West-Europese landen hebben vaak 
schokkende ervaringen achter de rug.  Foto: Shutterstock
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