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              The studies in this thesis focus on the utility and clinical relevance of symptom validity 

assessment in refugee mental health. The few studies that have been published on this topic 

suggest that the usefulness of symptom validity tests (SVTs) is precarious due to the cultural 

and linguistic diversity of the refugee population. 

              Most data for this thesis were obtained at a clinical referral center for refugee mental 

health in the Netherlands (“Phoenix” in Wolfheze, part of ProPersona Mental Health) between 

2005 and 2012. In 2005, a study into the prevalence of the mirror sign was started in this 

facility. In 2008, SVTs were introduced, initially as part of a project for implementing Routine 

Outcome Monitoring, but soon they became an integral part of the diagnostic routine of the 

center. Their main purpose was to establish whether standard psychological tests would be 

suitable for specific patients. If the results indicated that they would not, these patients were 

informed accordingly. Almost all patients admitted to the center participated in this program; 

less than 5% refused permission or were too ill to do so. 

              Chapter 1 provides a general introduction to the subject of symptom validity in refugee 

mental health. The need for its assessment to prevent unnecessary treatments and admissions 

is highlighted, as are the challenges posed by cultural and linguistic diversity. 

              Chapter 2 describes two cases of patients who were admitted to the abovementioned 

center.  This illustrates how patients may present with severe symptoms in a consistent and 

credible manner throughout a protracted period of admission without their symptom over-

reporting being detected, but with a severe risk of iatrogenic damage. 

              Chapter 3 describes the case of a near fatal side-effect of medication in a refugee, who 

was being treated with a potentially hazardous drug (an irreversible MAO inhibitor) because 

of therapy-resistant symptomatology. The side-effects, which culminated in a subarachnoid 

hemorrhage, started shortly after the patient had used a small dose of khat. 

              Chapter 4 compares three samples of 85, 38, and 27 patients. We assessed how often 

they reported episodes with severe dissociative symptoms. Specifically, we were interested in 

two symptoms: not recognizing oneself in a mirror, and the experience of observing traumatic 

events in a mirror. We used three types of measurements. In the first sample, we used open 

interviews; in the second sample, an inventory of implausible symptoms was administered to 

which the dissociative key symptoms had been added; and in the third sample, the Dissociative 

Experiences Scale (DES) was given. Next, we investigated whether the outcomes, particularly 

reports of the key symptoms, were associated with the results of SVTs. Two SVTs were used. 
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The first SVT was a Self-Report Validity Test (SRVT), which is an inventory of implausible 

symptoms, to screen for exaggeration of symptoms. It is based on the notion that patients 

who exaggerate symptoms will also be inclined to endorse unlikely symptoms. The second SVT 

was a Performance Validity Test (PVT). This type of test is designed in such a way that patients 

with genuine impairments will still make few errors, provided they exert sufficient effort. Both 

types of SVT use a cut-off point above which it is reasonable to suspect poor symptom validity. 

The SRVT was an adapted version of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology 

(SIMS); and the PVT was a forced-choice task modeled after Morels’ Emotional Numbing Test 

(MENT). In the latter test, patients are asked to identify emotions in facial expressions as 

depicted on photographs. For these photographs, two actors were used, a man and a woman, 

who posed for ten different emotions. For each item, the patient had to choose between 

two options (one obviously right, the other obviously wrong), that were repeated in different 

combinations throughout the test to decrease the cognitive load.

              We also investigated whether test results were associated with external incentives 

of patients to exaggerate or with poor proficiency in Dutch. This part of the study used the 

differential prevalence method, which was also used in the studies reported in Chapters 6 

through 9. As to incentives for distorting symptoms, patients in these studies were assigned 

to a group with a “positive” incentive to exaggerate symptoms (e.g., to obtain a residence 

permit), a group with a “negative” incentive, i.e.  an incentive to deny symptoms (as in the 

case of a compulsory admission), and an intermediate group without incentives or with mixed 

incentives. Incentives were identified independently by the social workers of the referral center 

based on the patients’ records. Regarding language proficiency, the Dutch language teachers 

of the center assigned the patients to one of three groups: a group with a poor proficiency in 

Dutch, a group with a good proficiency, and an intermediate group.

              The two key dissociative symptoms were reported by between 27% and 63% of the 

patients. These are not excessive proportions compared with other clinical centers. However, 

patients who reported these symptoms did have elevated SRVT and PVT scores. Symptom 

validity was poor: between 63% and 87% of the patients endorsed too many implausible 

symptoms,  and between 41% and 58% made too many errors on the forced-choice task. 

There was a strong association of suspicious symptom validity with positive incentives, but not 

with poor proficiency. We concluded that symptom validity should not be taken for granted in 

this target group, and that both an SRVT and PVT may yield important information about this. 

             Chapter 5 focusses on one of the symptoms discussed of the previous chapter: the 
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experience of not recognizing oneself in the mirror, which is known as the “mirror sign”. 

According to French psychoanalyst Lacan and his followers, it heralds a psychotic breakdown; 

according to Anglo-Saxon authors, it is a dissociative symptom that reflects depersonalization. 

Using groups of students as subjects, we investigated both options. Too many students endorsed 

this key symptom to conceptualize it as a possible pre-psychotic phenomenon. A sizable 

number of students also endorsed a symptom in which self-recognition is actually supposed 

to be intact during depersonalization. Furthermore, endorsement of the mirror sign was 

found to be associated with endorsement of implausible symptoms on a SRVT. Although the 

mirror sign may indeed be a psychotic symptom, in subjects who are not psychotic it indicates 

exaggeration of symptoms more than anything else. 

              Chapter 6 describes a study with two samples, one with 27 patients and one with 35 

patients. We related SRVT and PVT scores to the outcomes of two standard psychological tests 

that are frequently used in refugee populations: the DES, a standard measure of dissociative 

symptomatology, in the first sample, and the Harvard Trauma Questionnaire (HTQ), a self-report 

measure of distressing events, in the second. Again, a sizable proportion of patients endorsed 

too many implausible symptoms on the SRVT (63% in the first group and 83% in the second) 

or made too many errors on the PVT (41% and 71%, respectively). The SRVT and PVT scores 

were associated with the outcomes of the standard tests. All test outcomes were associated 

with positive incentives, but not with poor language proficiency. These findings indicate that 

the validity of standard psychological tests to assess symptom severity or treatment progress 

in this target group should not be taken for granted.

              Chapter 7 describes a study that focuses on additional confounding effects such as 

a current psychosis. Earlier studies confirmed confounding effects of psychotic symptoms on 

the outcomes of the SIMS in native Dutch patients. The forced-choice task we used in previous 

studies (see above) is based on the intact ability to recognize emotions in facial expressions, 

but this may be impaired in psychotic patients. Based on a sample of 80 patients who had no 

incentive to exaggerate, we compared PVT performance of those with a diagnosis of psychosis 

and those without. The psychotic patients made significantly more errors. Next, we selected 

24 patients with a negative incentive, of which 79% had been diagnosed with a psychotic 

disorder. We compared their error scores with error scores of 47 native Dutch, chronic psychotic 

patients and with error scores of 51 healthy controls. The proportion of refugee mental health 

patients who failed the PVT was similar to the proportion in the native Dutch, chronically 

psychotic patients (21%), and significantly exceeded the proportion in healthy controls (2%). 
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We regard this as preliminary evidence that PVTs may be confounded by psychotic symptoms 

– or antipsychotic medication  - in refugee mental health patients. Psychotic symptoms could 

also be also be partly responsible for PVT failure in the negative incentive group.

              Chapter 8 focuses on the “floor effect” rationale of PVTs, which  is used to detect 

suboptimal performance. In patients with psychotic symptoms, intellectual impairment or 

traits such as alexithymia, it tends to fail  in up to 25% of the cases. This is because even simple 

tasks may put too much cognitive load on patients in these groups who do show sufficient 

effort. In addition, refugee mental health patients are faced with the effects of differences in 

language and culture. 

              We included  56 inpatients from the refugee mental health center in a study to 

determine whether the floor effect strategy is also usable in refugee mental health patients 

with severe psychiatric symptoms. These patients were assessed with the forced-choice task 

described above as well as with an additional PVT: Tombaugh’s Test of Memory Malingering 

(TOMM). Patients also completed a standard cognitive test: the Study Path Selection Test 

(SPST). This test is used by Dutch language teachers to assess whether patients are suitable 

for fast-track or slow-track language classes. In comparison to patients with an incentive to 

exaggerate their impairment, patients without such an incentive made significantly fewer 

errors on the PVTs, but not on the SPST. The floor effect strategy thus appears to be usable 

in refugee mental health patients, even when they suffer from severe psychiatric morbidity. 

              Chapter 9 describes a study that investigated another a factor that may confound SVT 

outcomes: the effect of regional differences. We previously found that poor proficiency in 

Dutch is not associated with over-endorsement of implausible symptoms, but is associated with 

increased error scores on the forced-choice task. This was unexpected, as the forced-choice 

task has minimal verbal mediation in comparison to the implausible symptom inventory. After 

closer analysis, we found that one of the subscales of the implausible symptom inventory, a 

scale that screens for exaggeration of low intellect, did correlate with poor proficiency. We 

considered two possible explanations for this correlation: 1) the proficiency estimates by the 

Dutch language teachers were confounded by patients exaggerating intellectual impairment 

in the low proficiency group; 2) this type of test, which is tailored to American and European 

patients, is genuinely too difficult for some patients from other regions. We tested the latter 

hypothesis in a sample of 203 patients from Africa, the former Soviet Union, the Middle East, 

East Asia, and the former Yugoslavia. Next, the mean error scores on the forced-choice task of 

the regions were compared. After we limited the comparison to patients without incentives to 



168

exaggerate (either no incentive or a negative incentive), group differences between the regions 

were no longer significant. This analysis was also conducted for the implausible symptom 

inventory, with a similar result.              

              This chapter also describes a check on our method of assigning patients to incentive 

groups. This check was carried out in two ways. First, we investigated whether patients were 

inclined to make fewer errors towards the end of the forced-choice task, indicating a learning 

effect. This was only  found in patients without an incentive to exaggerate. Next, we selected 

patients who completed the forced-choice task twice, and passed it the first time. The first 

time, it was presented at admission and the second time before discharge. Only patients 

without incentives had comparable error scores at admission and discharge measurements; 

patients with an incentive to exaggerate were inclined to make considerably more errors 

before discharge. Our conclusions were as follows: 1) Our assessment of incentive status and 

the corresponding assignment to incentive groups is useful; 2) Although regional differences 

in culture and education may indeed explain differences in standard test results, the results of 

this study do not support the notion that these differences also affect PVT or SRVT outcomes.

              Chapter 10 consists of a general discussion of the limitations and strengths of the studies 

included in this thesis, their implications for clinical practice, and avenues for future research. 

             Four limitations should be noted: 1) A differential prevalence design allows for 

inferences about association of test outcomes with incentives, but not about the prevalence 

of actual malingering in a sample; 2). In our design, we did not include “internal” incentives, 

which patients may not be aware of, but that can still affect test outcomes; 3). Due to the 

lack of validated translations, professional interpreters assisted in the presentation of the 

test materials. Although this method does reflect clinical practice, it is also prone to error; 4) 

Only clinical refugee mental health patients in a highly specialized facility were included in 

the studies presented in this thesis, so the outcomes cannot be generalized to other refugee 

mental health settings, such as outpatient departments. 

              Several strengths of our studies should also be noted. First, almost all patients who 

were admitted to the refugee mental health center participated in the studies, and the testing 

was done in a manner that reflects clinical practice in this type of center. Although the findings 

in our studies cannot be generalized to outpatient settings, they are still highly informative for 

clinical practice in refugee mental health. Second, even though the outcomes of our studies 

were potentially disadvantageous to the referral center concerned, the staff who conducted 

the studies in this center demonstrated scientific integrity in line with the best traditions in 
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scientific research by their attempts to refute their own findings. 

              Regarding implications for clinical practice, the studies showed that SVTs are useful 

and relevant to the target group, that they may be used to avoid unnecessary treatments and 

admissions, and that they can reduce the amount of coercion that may accompany admission. 

Future research into symptom validity assessment should be expanded to other areas in 

refugee mental health, such as outpatient settings or medical facilities in refugee camps. 

When knowledge and experience in the field accumulates in this way, other designs that 

enable base-rate estimates of malingering will become possible. The current cross-sectional 

approach may be improved by longitudinal study designs. Furthermore, there is a need for 

new, reliable measures for the impact of differences in language and culture. 

Concluding remark

              The research in this thesis indicates that the validity of the symptoms as presented by a 

sizable proportion of the patients in the refugee mental health center should not be taken for 

granted. It is tempting to assume that this subgroup feigned or malingered symptoms. However, 

it is important to note that in general, patients do not feign or malinger for antisocial or criminal 

purposes, but rather to cope with harsh, or even inhuman circumstances. Unfortunately, 

persons seeking asylum and refugees are still faced with such circumstances.
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Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op de bruikbaarheid en de klinische 

relevantie van tests voor symptoomvaliditeit in de geestelijke gezondheidzorg voor asielzoekers 

en vluchtelingen (“vluchtelingen-ggz”). Dit soort tests (zgn. symptoomvaliditeitstests, of SVTs) 

wordt nauwelijks gebruikt bij deze doelgroep. De weinige studies die er zijn over dit onderwerp, 

suggereren dat SVTs beperkt bruikbaar zijn omdat testuitkomsten worden vertekend door 

taal- en cultuurverschillen. 

              De data voor dit onderzoek zijn afkomstig uit een afdeling voor vluchtelingen-ggz (de 

afdeling “Phoenix” van ProPersona in Wolfheze). In 2005 werd hier een onderzoek gestart 

naar de prevalentie van het zgn. “spiegelteken”, een psychiatrisch symptoom. In 2008 werden 

SVTs voor het eerst gebruikt in deze afdeling; aanvankelijk nog als kwaliteitsindicators bij het 

implementeren van psychologische vragenlijsten voor Routine Outcome Monitoring, maar na 

verloop van tijd werden ze onderdeel van de diagnostische routine in de kliniek. Ze waren in 

de eerste plaats bedoeld om te kijken of psychologische testdiagnostiek bruikbaar zou zijn bij 

een patiënt; bleek dat niet het geval, dan werd deze daarover ingelicht. Bijna alle opgenomen 

patiënten werden getest; minder dan 5% weigerde toestemming of was te verward om die 

te geven.

              Hoofdstuk 1 biedt een algemene inleiding in het onderwerp van symptoomvaliditeit in 

de vluchtelingen-ggz. Het benadrukt de noodzaak om de validiteit van symptomen te bepalen 

in deze vorm van ggz om schade door onnodige behandeling en opname te voorkomen, maar 

bespreekt ook de moeilijkheden die dat met zich meebrengt vanwege verschillen in taal en 

cultuur. 

              Hoofdstuk 2 beschrijft twee gevallen van patiënten die waren opgenomen in de 

bovengenoemde afdeling voor vluchtelingen-ggz en laat zien hoe deze patiënten erin slaagden 

om op een consistente en geloofwaardige manier ernstige symptomen te veinzen tijdens een 

langdurige opname, zonder ontdekt te worden  - maar met een fors risico op iatrogene schade. 

              Hoofdstuk 3 beschrijft het geval van een bijna dodelijke bijwerking van medicatie bij een 

vluchteling, die was ingesteld op een risicovol type medicatie (een irreversibele MAO-remmer), 

omdat zijn symptomen niet hadden gereageerd op meer gebruikelijke behandelingen. De 

bijwerking, een hersenbloeding, trad op vlak nadat hij een kleine hoeveelheid khat had gebruikt.

              Hoofdstuk 4 In dit hoofdstuk worden drie steekproeven van respectievelijk 85, 38 en 

27 patiënten vergeleken, waarbij telkens werd onderzocht hoe vaak ze episodes met ernstige 

dissociatieve symptomen rapporteerden. Het ging om twee specifieke symptomen; een waarbij 
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de patiënt zegt zichzelf niet meer in de spiegel te herkennen; en een waarbij de patiënt zegt 

beelden van traumatische gebeurtenissen in de spiegel te zien. De symptomen werden op 

drie verschillende manieren uitgevraagd. In de eerste steekproef met een open interview; in 

de tweede steekproef via een vragenlijst met onwaarschijnlijke symptomen, waaraan deze 

twee symptomen waren toegevoegd; en in de derde steekproef werd een vragenlijst voor 

dissociatieve symptomen afgenomen, namelijk de veel gebruikte Dissociative Experiences 

Scale (DES).

              Vervolgens werd bepaald of de uitkomsten geassocieerd waren met afwijkende uitslagen 

op een SVT. Hiervoor werden twee SVTs gebruikt. De eerste was een zgn. Self Report Validity 

Test (SRVT); het ging om een lijst met onwaarschijnlijke symptomen die gebaseerd is op de 

aanname dat mensen die symptomen willen overdrijven de neiging hebben om onwaarschijnlijke 

symptomen aan te vinken. De tweede was een test die kijkt of de patiënt zich voldoende 

heeft ingespannen voor een goed testresultaat, een zgn. Performance Validity Test (PVT). Die 

zijn zo gemaakt dat patiënten met echte beperkingen toch weinig fouten maken zo lang ze 

voldoende hun best doen. Beide soorten tests hanteren een afkappunt: boven een bepaald 

aantal aangekruiste symptomen of fouten wordt gesproken van onvoldoende validiteit. Als 

SRVT werd een aangepaste versie van de Structured Inventory of Malingered Symptomatology 

(SIMS) gebruikt; en als PVT een tweekeuze taak naar voorbeeld van de Emotional Numbing 

Test van Morel (MENT). Dat is een test waarbij de patiënt moet proberen een bepaalde 

emotie te herkennen aan de hand van een gezichtsuitdrukking op een foto. Voor de foto’s 

zijn twee acteurs gebruikt, een man en een vrouw, die tien verschillende emoties uitbeelden. 

De patiënt moet telkens kiezen uit twee antwoordopties (waarvan een goed en een fout), die 

in wisselende samenstellingen tijdens de test herhaald worden om het makkelijk te maken.

              Ook werd gekeken of de testuitslagen samenhingen met een belang van patiënten 

bij het overdrijven van symptomen of met een slechte beheersing van de Nederlandse taal. 

Dat werd gedaan in een opzet die bekend staat als de differentiële prevalentie-methode. 

Deze methode werd ook gebruikt in hoofdstukken 6 – 9. Ze bestaat eruit dat testuitslagen 

worden gerelateerd aan de belangen die patiënten hebben om hun symptomen anders 

voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. In dit proefschrift werden patiënten verdeeld in 

een groep met een “positief” belang om symptomen te overdrijven (bijvoorbeeld, voor het 

verkrijgen van een verblijfsvergunning), een groep met een “negatief” belang – een belang 

om symptomen te ontkennen (bijvoorbeeld bij een onvrijwillige opname) en een groep daar 

tussenin - zonder belangen, of met zowel een positief als een negatief belang. De aanwezigheid 
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van positieve of negatieve belangen werd onafhankelijk van het testonderzoek vastgesteld 

door de maatschappelijk werkers van de afdeling aan de hand van de medische dossiers van de 

patiënten. Ondertussen verdeelden de leraren Nederlands van de afdeling, ook onafhankelijk 

van het testonderzoek, de patiënten in een groep die nog slecht Nederlands sprak, een groep 

die al goed Nederlands sprak en een groep daar tussenin.           

               De twee dissociatieve symptomen werden in de verschillende samples  gerapporteerd 

door een deel van de patiënten dat varieerde tussen de 27% en 63%. Dat zijn geen ongebruikelijke 

percentages voor een klinische afdeling. Patiënten die de symptomen rapporteerden hadden 

wel vaker (te) hoge SRVT- of PVT scores. De symptoomvaliditeit was problematisch: 63% tot 

87% van de patiënten gaven teveel onwaarschijnlijke symptomen aan, en 41% tot 58% maakte 

teveel fouten bij de tweekeuze toets. Er werd een sterke associatie gevonden met belangen 

om symptomen te overdrijven, maar niet met een slechte beheersing van het Nederlands. 

Onze conclusie is dat de validiteit van door patiënten uit deze doelgroep gerapporteerde 

symptomen niet vanzelfsprekend is en dat zowel een SRVT als een PVT in dat verband belangrijke 

informatie kunnen opleveren. 

             Hoofdstuk 5 gaat nog eens in op één van de twee symptomen uit het vorige hoofdstuk: 

de ervaring dat je jezelf niet herkent in de spiegel, ook wel bekend als het “spiegelteken”. 

Volgens de Franse psychoanalyticus Lacan en zijn volgelingen is het een aanwijzing voor een 

op handen zijnde psychotische ontregeling. Engelstalige auteurs zien het meer zien als een 

teken van depersonalisatie, een dissociatief symptoom dus. We onderzochten beide opties aan 

de hand van steekproeven onder studenten. Er waren teveel studenten die het spiegelteken 

rapporteerden om er redelijkerwijze een aanwijzing voor een op handen zijnde psychose in 

te kunnen zien. Een niet onaanzienlijk aantal studenten kruiste bovendien een symptoom 

aan dat juist wèl veronderstelt dat je jezelf herkent in de spiegel tijdens depersonalisatie. 

Verder bleek dat studenten die het spiegelteken rapporteerden ook vaker onwaarschijnlijke 

symptomen omarmden op een SRVT. Onze conclusie: het is best mogelijk dat het spiegelteken 

voorkomt bij psychotische patiënten, maar in andere groepen wijst het waarschijnlijk eerder 

op het overdrijven van symptomen dan op iets anders. 

              Hoofdstuk 6 beschrijft een studie met twee steekproeven van 27 en 35 patiënten. 

Dezelfde SRVT en PVT als in hoofdstuk 4 werden gebruikt, en de uitkomsten daarvan werden 

gekoppeld aan die van twee courante klinische vragenlijsten. In de eerste steekproef was dat 

de al eerder genoemde DES en in tweede steekproef de Harvard Trauma Questionnaire (HTQ). 

Beide instrumenten worden regelmatig ingezet in de vluchtelingen-ggz. Opnieuw omarmde 
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een aanzienlijk deel van de patiënten teveel onwaarschijnlijke symptomen (respectievelijk 63 

en 83%) en/of maakte teveel fouten bij de tweekeuze-toets (respectievelijk 41% en 71%). De 

uitkomsten van beide SVTs bleken geassocieerd met de uitkomsten van de courante tests: bij 

een overmaat aan onwaarschijnlijke symptomen of fouten vielen de scores op de DES en de 

HTQ eveneens hoog uit. Ook bleken alle testresultaten sterk geassocieerd met belangen om 

te overdrijven, maar niet met een slechte beheersing van het Nederlands. Onze conclusie is 

dat deze bevindingen aanleiding geven om te twijfelen aan de validiteit van courante klinische 

schalen als het gaat om het meten van de ernst van symptomen of de voorgang van de 

behandeling in deze doelgroep. 

              Hoofdstuk 7 beschrijft een studie die zich richt op de mogelijke vertekenende effecten 

van psychotische symptomen op de uitkomsten van PVTs. Eerdere studies vonden zulke effecten 

al wel voor de SIMS bij Nederlandse psychiatrische patiënten. Bovendien is het vermogen om 

gezichtsuitdrukkingen accuraat op emotionele waarde te taxeren nogal eens verminderd bij 

psychotische patiënten. In een groep van 80 patiënten die geen belang hadden bij overdrijven 

van hun symptomen werd het aantal fouten op de tweekeuze-toets van patiënten met een 

psychotische aandoening vergeleken met dat van patiënten zonder een dergelijke diagnose. 

De psychotische patiënten maakten significant meer fouten. Vervolgens verzamelden we 24 

patiënten die belang hadden bij het ontkennen van hun symptomen; 79% van deze groep had 

als diagnose een psychotische stoornis. We vergeleken het aantal fouten dat zij maakten met 

dat van een groep van 47 Nederlandse patiënten met een chronische psychotische aandoening 

en met 51 gezonde controles. De patiënten van de afdeling voor vluchtelingen-ggz maakten 

even vaak teveel fouten als de Nederlandse psychotische patiënten (21%), maar dat percentage 

lag wel substantieel boven de twee procent gezonde controles die teveel fouten maakten. 

We beschouwen dit als een voorlopig bewijs dat psychotische symptomen – of mogelijk de 

medicatie die daartegen gebruikt wordt - de uitkomsten van PVTs vertekenen in deze doelgroep. 

We beschouwen dat ook als een van de mogelijke verklaringen voor het deel van de patiënten 

dat ondanks een “negatief” belang toch teveel fouten maakte op de tweekeuze-toets.

              In Hoofdstuk 8 wordt de strategie die bij een PVT gebruikt wordt om te bepalen of een 

patiënt voldoende inspanning vertoont voor een optimaal testresultaat – “floor effect” - nader 

onderzocht. Die strategie faalt bij patiënten met psychotische symptomen, zwakbegaafdheid 

of bijvoorbeeld alexithymie tot in 25% van de gevallen omdat een ogenschijnlijk simpele test 

toch te zwaar blijkt voor patiënten met echte beperkingen die wel hun best doen. Patiënten 

in de vluchtelingen-ggz worden bovendien gehinderd door de verschillen in taal en cultuur. 
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              Om te kijken of deze strategie nog werkt bij patiënten in de vluchtelingen-ggz met 

ernstige psychiatrische symptomen werden 56 patiënten getest met de tweekeuze-toets en 

nog een andere PVT, namelijk Tombaugh’s Test of Memory Malingering (TOMM). Daarnaast 

vulden de patiënten de trajectkeuze-toets in, een toets die werd afgenomen door de leraren 

Nederlands om te bepalen of een patiënt in aanmerking kwam voor een snel leertraject of 

juist een lang traject nodig had. Patiënten zonder belang bij het overdrijven van symptomen 

(geen belang of een negatief belang) maakten significant minder fouten op beide PVTs dan 

patiënten die daar wel een belang bij hadden, maar bij de trajectkeuze toets was dat niet 

het geval. Onze conclusie is dat de PVT strategie kennelijk toch werkt bij patiënten in de 

vluchtelingen-ggz met symptomen die ernstig genoeg zijn om ervoor te worden opgenomen.

              Hoofdstuk 9 beschrijft een studie die opnieuw kijkt naar factoren die de uitkomsten 

van SVTs kunnen vertekenen. In dit geval de verschillen die kunnen optreden in testuitkomsten 

als gevolg van regionale verschillen in de wereld. Tot dusverre bleek een slechte beheersing 

van het Nederlands alleen geassocieerd met hoge scores op de tweekeuze-toets en niet met 

het op grote schaal aanvinken van onwaarschijnlijke symptomen. Dat was niet verwacht omdat 

de tweekeuze-toets veel minder talig is dan de vragenlijst met onwaarschijnlijke symptomen. 

Bij nadere analyse bleek een subschaal van de vragenlijst met onwaarschijnlijke symptomen, 

een schaal die screent voor het veinzen van een lage intelligentie, wel geassocieerd met 

slechte beheersing van het Nederlands. Mogelijk zijn er dus twee verklaringen te geven voor 

de gevonden discrepantie. Ofwel, patiënten die volgens de leraren Nederlands de taal slecht 

beheersten hadden zich dommer voorgedaan dan ze waren, of dit soort tests, die immers 

ontwikkeld zijn voor gebruik bij Amerikaanse of Europese patiënten, zijn werkelijk te moeilijk 

voor sommige patiënten uit andere delen van de wereld. Om deze laatste hypothese te 

toetsen werden 203 patiënten verdeeld in regio’s van herkomst: Afrika, de voormalige Sovjet-

Unie, het Midden Oosten, Oost Azië en voormalig Joegoslavië. Vervolgens werd het aantal 

fouten dat ze maakten op de tweekeuze-toets per regio vergeleken. Zodra we ons daarbij 

beperkten tot patiënten zonder belang bij het overdrijven van hun symptomen vonden we 

geen significante verschillen meer. Dit was ook het geval toen we de gemiddelde scores op 

de lijst met onwaarschijnlijke symptomen per regio vergeleken.

              Verder wordt in dit hoofdstuk ook nog een vergelijking beschreven die werd 

uitgevoerd om onze groepsindeling voor de differentiële prevalentie-methode nog eens extra 

te controleren. Dat werd op twee manieren gedaan. Eerst onderzochten we of patiënten in de 

loop van de tweekeuze-toets minder fouten gingen maken vanwege het leereffect. Dat bleek 
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alleen het geval bij patiënten die geen belang hadden bij het overdrijven van hun beperkingen. 

Vervolgens keken we naar een groep patiënten bij wie de tweekeuze-toets twee keer was 

afgenomen en die de eerste keer weinig fouten hadden gemaakt. De eerste afname was aan 

het begin van hun opname, de tweede tegen het einde ervan. Alleen patiënten zonder belang 

bij het overdrijven van hun beperkingen hadden beide keren vergelijkbare scores; patiënten 

met een belang om te overdrijven maakten de tweede keer aanzienlijk meer fouten.

              Onze conclusie is dat onze groepsindeling inderdaad een onderscheid lijkt te maken 

tussen verschillende belangen. En verder, dat er ongetwijfeld verschillen zijn in testuitkomsten 

die aan taal- en cultuurverschillen geweten kunnen worden, maar dat de uitkomsten van het 

onderzoek in dit hoofdstuk niet bevestigen dat zulke verschillen ook maatgevend de uitkomsten 

van een PVT of een SRVT beïnvloeden.

              Hoofdstuk 10 is de plek voor een algemene discussie van de studies die in dit proefschrift 

worden beschreven; zwakke punten, sterke punten, implicaties voor de kliniek en aanwijzingen 

voor toekomstig onderzoek. 

              Beperkingen zijn onder andere: 1. De differentiële prevalentie-methode dient om een 

associatie te onderzoeken tussen testuitslagen en mogelijke belangen. Ze kan niet gebruikt 

worden om aan te geven welk deel van de patiënten daadwerkelijk heeft gesimuleerd.  2. In 

deze opzet worden “interne” belangen niet meegenomen. Daarmee wordt gedoeld op impliciete 

belangen waarvan patiënten zich mogelijk zelfs niet bewust zijn –  bijvoorbeeld, eerdere 

ervaringen waarbij hulp werd geweigerd. Dit soort ervaringen kan ook leiden tot een overdreven 

presentatie van symptomen. 3. Door het gebrek aan gevalideerde vertalingen van testen moest 

in de kliniek gebruik gemaakt worden van professionele tolken bij het aanbieden van de testen. 

Dat sluit op zich goed aan bij de klinische praktijk, maar deze manier van testafname geeft 

mogelijk ook meer vertekening van de testuitkomsten. 4. In dit proefschrift zijn alleen patiënten 

onderzocht die waren opgenomen in een gespecialiseerde kliniek. Hun testuitkomsten zeggen 

niet veel over andere groepen, bijvoorbeeld in de ambulante vluchtelingen-ggz. 

              Sterke punten zijn onder andere dat bijna alle patiënten meededen aan het onderzoek 

en dat de manier waarop de tests werden afgenomen een goede afspiegeling is van de klinische 

praktijk. De uitkomsten zeggen dan misschien weinig over de vluchtelingen-ggz in het algemeen, 

maar geven wel een goede indruk van het soort afdeling dat werd onderzocht. Verder is het goed 

om te bedenken dat de uitkomsten van dit onderzoek zeer ongunstig waren voor de afdeling 

waar het werd uitgevoerd. De medewerkers van de afdeling die hielpen bij de uitvoering van 

het onderzoek waren, geheel in de geest van de beste onderzoekstradities, zeer gemotiveerd 
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om hun eigen bevindingen te weerleggen.

              Voor wat het klinisch handelen aangaat, betekenen de resultaten van deze studies dat 

SVTs ook in de vluchtelingen-ggz gebruikt kunnen worden om behandelingen en opnames 

die niet nodig zijn te voorkomen en om te helpen dwang en drang terug te dringen als een 

opname toch nodig is. Voor toekomstig onderzoek is het van belang dat SVTs ook in andere 

delen van de vluchtelingen-ggz uitgeprobeerd gaan worden, bijvoorbeeld in ggz-poliklinieken 

of in de medische voorzieningen van  vluchtelingenkampen. Als er meer ervaring komt met 

het testen van symptoom validiteit in de vluchtelingen-ggz, wordt het ook mogelijk om andere 

vormen van studieopzet te gebruiken waarmee wel iets te zeggen valt over de prevalentie van 

simulatie. Sowieso zou het een vooruitgang zijn als het huidige cross-sectionele onderzoek 

werd uitgebreid met longitudinale studies. Daarnaast is er nog steeds veel behoefte aan het 

ontwikkelen van goede, objectiveerbare maten voor het meten van de invloed van taal en 

cultuur op testuitkomsten. 

Slotopmerking

              De studies in dit proefschrift laten zien dat de validiteit van de symptomen die door een 

aanzienlijk deel van de patiënten in deze kliniek voor vluchtelingen-ggz werd gerapporteerd 

ver onder de maat was. Het ligt dan voor de hand om te denken aan veinzen of simuleren. In 

dat verband is het goed om te bedenken dat mensen meestal niet veinzen vanuit antisociale 

of criminele overwegingen, maar om harde, of zelfs onmenselijke omstandigheden het hoofd 

te bieden. Helaas worden asielzoekers en vluchtelingen nog steeds geconfronteerd met 

dergelijke omstandigheden. 




