
Jonge Amir gehertraumatiseerd door Nederlandse isoleercel 
 
De jonge vluchteling Amir moet wederom door een traumatische ervaring heen. Dit keer in 
een isoleercel in Detentiecentrum Rotterdam. In het detentiecentrum worden mensen 
opgesloten die Nederland moeten verlaten. Het detentiecentrum is onderdeel van de 
migratieketen en heeft niets met het strafrecht te maken. De Dienst Terugkeer en Vertrek 
kent de details van zijn traumatische verleden en geeft willens en wetens opdracht hem in 
de vroege ochtend van zijn bed te lichten en hem op te laten sluiten in Detentiecentrum 
Rotterdam. Zijn verleden komt in alle hevigheid terug, hij is intens verdrietig en hij kan niet 
meer stoppen met huilen. Hij heeft een arm om hem heen nodig. In plaats daarvan, zit hij 
vier lange dagen in een kale isoleercel. 
 
Het is winter 2020 en we staan met Amir in alle vroegte bij de bushalte. Het is koud en het 
regent. Een spannende dag, want hij heeft een zitting in het zuiden van het land. Hoe hij daar 
moet komen, weet hij niet, dus daarom gaan wij met hem mee.  
 
Amir is jong. De IND zegt 18 jaar, maar wij vermoeden een stuk jonger. Hij is gevlucht voor de 
oorlog in zijn land. Het was een traumatische vlucht. Hij zat anderhalf jaar gevangen in Libië, 
moest dwangarbeid doen en maakte een gevaarlijke bootreis. Voordat hij Nederland bereikt, 
leeft hij maanden op straat in Italië met vele ontberingen. Elke nacht achtervolgen deze 
ervaringen hem in zijn dromen. Soms deelt hij ze met ons waarbij hij intens verdrietig is. Helaas 
is zijn lot onzeker. De IND wil hem terugsturen naar Italië. Vanwege zijn kwetsbaarheid zet zijn 
advocaat alles op alles om dit te voorkomen. 
 
Zijn zitting is zwaar en zichtbaar aangeslagen komt hij naar buiten. De advocaat is betrokken 
en steunt Amir in alles. De gespecialiseerde GGZ start intensieve traumabehandeling op. Wij 
zoeken de jongen elke week op, nemen zijn post door, leren hem de weg kennen naar de 
supermarkt en hoe het openbaar voervoer werkt. In de maanden die volgen gaat het steeds 
wat beter met Amir. Hij volgt zelfs Nederlandse les! Hij lijkt wat rust te vinden en zich veilig te 
gaan voelen. Hij maakt een vriend uit hetzelfde land van herkomst en een lach verschijnt op 
zijn gezicht.  
 
En dan staan op een ochtend in het voorjaar van 2021 in alle vroegte ziet hij ineens ongeveer 
10 mensen naast zijn bed en krijgt hij de instructie om zijn spullen te pakken, vertelde Amir. 
Hij wordt naar Detentiecentrum Rotterdam gebracht.  
 
Amir begrijpt niet wat hem overkomt en is zóó verdrietig…  Tijdens de medische intake praat 
hij over zijn traumatische ervaringen. Hem wordt gevraagd naar suïcidale gedachten. Amir 
geeft aan deze niet te hebben. In zijn cel neemt zijn verdriet toe en Amir kruipt huilend onder 
zijn deken. De bewakers lijken zich er niet goed raad mee te weten. Hij wordt naar de 



isoleercel gebracht. In het medisch dossier is te lezen: In scheurkleding1 met camera in OBS2 
geplaatst i.v.m. gemoedstoestand (zeer emotioneel). Kan niet aangeven zichzelf iets aan te 
gaan doen. In de isoleercel vraagt een bewaker aan Amir of hij suïcidaal is. Amir zegt dat de 
dood de wil is van God en God bepaalt. De bewaker die tolkt begrijpt hem niet goed omdat hij 
een heel ander dialect spreekt en geeft door dat Amir aan zelfmoord denkt.  
 
De volgende dag lukt het ons in de middag eindelijk om te bellen met Amir. Hij huilt veel. Hij 
begrijpt niet waarom hij in deze kale cel zit. We vertellen aan een bewaker dat hij niet suïcidaal 
is, maar heel veel verdriet heeft en niet begrijpt wat er gebeurt. We vragen om een 
beoordeling door een psychiater om dit te bevestigen. En geven door dat Amir graag met een 
imam zou praten.  
 
In de loop van het weekend gaat het steeds slechter met Amir We bellen de medische dienst 
en uiten onze zorgen. Weer vragen we om een beoordeling door een psychiater. De 
medewerker vertelt dat dat niet kan omdat het weekend is. De verpleegkundige observeert 
dat Amir zich steeds meer terugtrekt in zijn eigen wereld. Hij gedraagt zich “verward en 
afwijkend”, vermeldt het dossier. Amir schreeuwt en maakt rare geluiden. We leggen de 
bewakers uit dat hij ernstig getraumatiseerd is en vragen hen om Amir gerust te stellen. Zij 
zijn vriendelijk en begaan met Amir.  
 
Amir vertelt ons aan de telefoon dat hij alleen maar aan zijn moeder denkt. Hij huilt veel. 
Maandag vertelt Amir dat hij een coronatest moet doen en dat hij over twee dagen op het 
vliegtuig naar Italië moet. Hij heeft veel hoofdpijn, maar krijgt geen paracetamol. Er komt geen 
imam langs, ondanks meerdere verzoeken. 
 
Op maandag worden dossiers opgevraagd van het asielzoekerscentrum en krijgt het 
detentiecentrum steeds meer informatie. De gespecialiseerde ggz-professionals die hem 
behandelden voor zijn trauma’s sturen een advies om hem per direct uit isolatie te halen. Op 
maandag dient de advocaat nogmaals een schorsingsverzoek in om Amir direct uit de 
isoleercel te halen. Het schorsingsverzoek wordt pas een dag later gehonoreerd. Rechtstreeks 
vanuit de isoleercel wordt Amir zonder begeleiding vrijgelaten. Gelukkig kunnen wij hem naar 
een asielzoekerscentrum brengen. Hij mag niet terug naar zijn eigen plek maar moet naar een 
onbekend azc elders in Nederland.  
 
We zochten hem dat weekend op om te kijken hoe het met hem gaat. Amir was blij ons te 
zien, maar maakte een vermoeide indruk en was vlak en mat in het contact. Ook zijn lichaam 
deed overal pijn vertelde hij. Het was duidelijk zichtbaar dat de dagen in isolatie duidelijk zijn 
tol hadden geëist. Inmiddels is Amir nog een keer overgeplaatst en nu in afwachting wanneer 
zijn asielprocedure gaat starten.  
 

 
1 Een scheurhemd is gemaakt van een dikke stof die niet gescheurd kan worden. Het is vaak een rechthoekig, 
wijd model met gaten voor de armen en het hoofd en ongeveer 1,3 meter lengte. Eronder is men naakt zonder 
onderbroek (zie ook Amnesty International, Stichting LOS – Meldpunt Vreemdelingendetentie en Dokters van 
de Wereld 
(2015). Isolatie in vreemdelingendetentie, en 2020: Update Isolatie in vreemdelingendetente > kan kort met 
links naar de rapporten op de website van het Meldpunt en anders van DvdW). 
22 Observatiecel. Dit is een kale cel met in de hoek een stalen toilet. Er ligt alleen een matras op de grond. Er is 
geen televisie, radio of andere afleiding aanwezig.  



… 
 
Selma Khaled de Zaaijer (Professionele cultuurmediator met migratieachtergrond bij 
meerdere organisaties) en Diana Thomas (Begeleidster GGZ (PTSS) en zelfstandig trainer op 
het gebied van interculturele communicatie) 
 
Naschrift: klacht, CvT gegrond verklaard, DCR in beroep tegen de uitspraak…. 


