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Opvang na een schokkende gebeurtenis 
 
Elk incident heeft gevolgen voor de betrokkenen. Meestal zijn die gevolgen beperkt. 
Een enkele keer is er sprake van materiële of immateriële schade. Het is van belang 
om voor alle betrokkenen de juiste opvang te verzorgen. 
In dit hoofdstuk bieden wij een aantal handvatten om incidenten te bespreken en 
collega’s en cliënten op te vangen. 
 
Na dit hoofdstuk kun je: 

 Een aantal theoretische concepten m.b.t. psychotrauma beschrijven. 

 Concreet aangeven hoe je de eerste opvang van een collega of andere 

betrokkene professioneel kunt aanpakken. 

 Aandachtspunten noemen voor het eerste opvanggesprek. 

 De stappen noemen die leiden tot een succesvolle afwikkeling van vervelende 

incidenten. 

 Elke stap aan de hand van aandachtspunten optimaliseren en voorbereiden.. 

 
. 
Wie lopen risico? 
Iedereen loopt het risico om een schokkende gebeurtenis mee te maken. Of die 
gebeurtenis leidt tot een psychotrauma hangt af van veel factoren. 
Binnen de gezondheidszorg en in het bijzonder binnen de gesloten afdelingen is de 
kans op incidenten groter. Dit geldt niet alleen voor de directe collega’s! Ook 
medewerkers van de facilitaire diensten, vrijwilligers kunnen betrokken of getuige 
zijn, of betrokken raken bij een schokkende gebeurtenis. Als professional 
en als vertegenwoordiger van het team heeft de afdelingsverpleegkundige de 
verantwoordelijkheid en de zorg voor alle aanwezigen. De zorg geldt voor alle 
betrokkenen, en het kan nodig zijn dat ook zij worden doorverwezen. 
 
 
Cliënten, bezoekers, familieleden 
Een belangrijke groep betrokkenen zijn de mede 
cliënten, hun bezoek en familieleden. Incidenten die op 
de afdeling plaatsvinden kunnen op hen een diepe 
indruk maken, ook wanneer ze alleen maar getuige zijn. 
We horen voorbeelden van cliënten die bij incidenten in 
de afdelingshuiskamer betrokken raken of getuige zijn 
van agressie van hun mede cliënten. 
Van familie horen we verhalen hoe zij geschokt zijn door 
het bizarre gedrag van hun eigen familielid of van mede 
cliënten op de afdeling. 
 
 
Wat is een psychotrauma? 
Medewerkers krijgen dus soms te maken met schokkende gebeurtenissen. Dat 
kunnen uiteenlopende situaties zijn. Voorbeelden zijn: Suïcide(-poging), ongevallen,  
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ernstige fouten, mislukte reanimaties, ernstige (onterechte) beschuldigingen, 
agressie enzovoorts. In het kader van deze training belichten we vooral de reacties 
op agressie. 
 
Het meemaken van een schokkende gebeurtenis en de reacties hierop zijn op zich 
zelf nog geen psychotrauma. Zowel de psychologische als biologische reacties zijn in 
eerste instantie gericht op overleven en de eerste verschijnselen erna zijn een gevolg 
van het herstellen van de lichamelijke en psychische balans (Schreuder, B.J.N., 
2003). 
 
In veel situaties zijn mensen in staat op eigen kracht een ingrijpende gebeurtenis te 
verwerken, eventueel met de hulp van partner, familie en vrienden. Een minderheid 
(20%) lukt het niet om zelfstandig de ingrijpende gebeurtenis een plaats te geven 
(Mittendorff, 1997). 
 
 
Wat zijn normale reacties? 
Veel reacties zijn dus normaal, Buijssen (2002) noemt als normale reactie de 
volgende gevoelens: 

 Ontbrekende energie en futloosheid 

 Schaamte 

 Verhoogde waakzaamheid 

 Schrikachtigheid 

 Neerslachtigheid 

 Eenzaamheid 

 Teleurstelling 

 Schuldgevoelens 

 Angst 

 Emotionele dofheid 

 Terugkerende gedachten 

 Verdriet 

 Boosheid 

 Ontreddering 

 Herinneringen 

 Jaloezie 

 Vervreemding 

 Wanhoop 

 

 

Wat zijn normale lichamelijke reacties? 
De normale lichamelijke reacties op een schokkende gebeurtenis kunnen zijn: 

 Versnelde ademhaling 

 Diarree 
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 Spierspanning 

 Spierpijn 

 Ontregelde menstruatie 

 Hartkloppingen 

 Concentratiestoornissen 

 Trillingen 

 Prop in de keel 

 
 
Wanneer is er sprake van een psychotrauma? 
Soms blijven de gevolgen van een gebeurtenis langer hangen. Buijssen (2002) en 
Dobbelhoff (2000) onderscheiden hierbij drie groepen mensen: 

1. Mensen die de gebeurtenis in het hoofd telkens opnieuw beleven.  
Dit gebeurt voornamelijk wanneer iemand slaapt, maar kan ook voorkomen 
tijdens televisie kijken of dagdromen. Deze herbeleving kan zo echt lijken dat 
de persoon de gedachten aan het gebeurde niet kan onderdrukken, waardoor 
dezelfde negatieve gevoelens ontstaan die aanwezig waren toen de persoon 
de ingrijpende gebeurtenis meemaakte. 

2. Mensen die het gebeurde proberen te vermijden.  
De gedachte aan de ingrijpende gebeurtenis wordt vermeden, net als de 
situatie waarin het gebeurde. Dit kan leiden tot afwezigheid van gedachten 
tijdens het werken of zelfs een ziekmelding. De persoon steekt al zijn energie 
in het wegdrukken van het gebeurde en pakt nieuwe gewoontes op, zoals 
drinken, veel sporten of roken. Zo iemand kan uitgeput raken en zijn interesse 
verliezen in ‘oude’ bezigheden. 

3. Mensen die een verhoogde alertheid hebben. 
Deze alertheid uit zich in stress en angst om het gebeurde onder ogen te zien. 
De betrokkene blijft als het ware in een alarmfase hangen en hierdoor kan een 
overdreven schrikreactie ontstaan bij plotselinge gebeurtenissen die vóór het 
incident geen of minder impact hadden. Deze alertheid zorgt er wederom voor 
dat er minder aandacht is voor de dagelijkse bezigheden, waardoor deze 
minder goed gaan. 

 
Dit zijn stressreacties op een ingrijpende gebeurtenis. Soms zijn de gevolgen zo 
groot dat het gezond functioneren 
wordt belemmerd, dan wordt gesproken van een posttraumatische stress stoornis 
(PTSS) (Schreuder, 2003). 
 
 
Cultuur en samenwerking 
Je kunt niet voorspellen hoe iemand zal reageren. Het blijkt dat veel mensen erg 
flexibel zijn en zelfs heel vervelende gebeurtenissen een plaats kunnen geven. We 
gaan dus niet dramatisch doen, we houden het professioneel. Dit houdt in dat je 
helder je doel in gedachten houdt en de middelen kiest die nodig zijn om 
dat doel te bereiken. Het doel is het zorgen dat collega’s, cliënten en andere 
betrokkenen goed worden opgevangen, zodat zij er zo min mogelijk last van houden. 
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Dat betekent ook dat we onze ogen niet sluiten voor medewerkers die wel last krijgen 
van een gebeurtenis. En dat kunnen ook juist die collega’s zijn die tot dan toe 
nuchter en flexibel waren. 
 
Het zijn vaak de direct leidinggevenden of aandachtfunctionarissen die een expliciete 
rol en taak hebben in de opvang van medewerkers. Het opvangen van betrokkenen 
is echter ook een verantwoordelijkheid van alle professionals die betrokken zijn. Het 
is je collega of patiënt die aan jouw zorg is toevertrouwd. 
 
De teamcultuur en samenwerking zijn van groot belang. Aandacht en een positief 
kritische houding zijn daarbij ondersteunend. Op een andere plaats in de reader 
wordt ingegaan op deze aspecten. 
 
 
Opvang 
Er is de laatste jaren discussie over het effect van debriefingsbijeenkomsten na een 
schokkende gebeurtenis. In de wetenschap worden vragen gesteld bij de werking 
van het groepsgewijs debriefen (Kleber en Mittendorff, 2000). Er worden geen 
verschillen gevonden in groepen die wel of geen debriefing hebben bijgewoond. 
Ook de volgorde staat ter discussie; moet je nu eerst praktische informatie verwerken 
en pas later de emotie of juist andersom? 
Deze onderzoeken zijn vooral uitgevoerd bij rampen en 
hulpdiensten dus je kunt je vragen stellen of dit ook 
geldt voor hulpverleners in zorginstellingen. 
 
Er zijn wel een paar algemene uitgangspunten te 
noemen: 

 Vul niet in voor de ander  

 Trek niet te snel conclusies 

 Emoties hoeven niet aanwezig te zijn of geuit te 

worden 

 Volg de ander in wat hij/zij aangeeft 

 Wees alert op signalen 

 

 

Wat kun je zelf doen? 
Goed voor jezelf zorgen is een cliché en ook hier gaat dat op. Buijssen (2002) geeft 
een aantal concrete tips: 

 Benoem je gevoelens; 

 Zie het gebeurde onder ogen; 

 Wees feitelijk; 

 Beschrijf andere positieve ervaringen; 

 Geef het herstel de tijd; 

 Gun jezelf momenten van ontspanning; 
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 Aanvaard steun en stel je kwetsbaar op; 

 Verwacht niet te snel dat je herinneringen verdwijnen; 

 Bezig zijn kan verlichtend werken, overactiviteit is niet 

goed; 

 Zorg voor rust en afleiding; 

 Wees duidelijk en eerlijk tegen je naasten over je 

behoeften; 

 Organiseer je hulp; 

 Probeer je normale leven vast te houden, probeer door te 

werken, regel eventueel met je leidinggevende tijdelijk 

een rustiger werk. 

 
 
De eerste opvang op de afdeling 
Collega’s kunnen veel voor elkaar betekenen. Ze kennen immers de situatie, de 
betrokkenen, de complexiteit van het werk en de medewerker als hun collega. Hun 
betrokkenheid is groot en ze zijn ter plekke aanwezig. 
Dit kunnen nadelen zijn wanneer zij teveel hun eigen verhaal bij de gebeurtenis 
hebben, meningen hebben over hoe het zou moeten of hoe het had gemoeten…  
Het zijn grote voordelen wanneer de collega in staat is een professioneel steunende, 
luisterende houding aan te nemen. Neem het initiatief als je denkt dat daar 
aanleiding voor is. Luister en kijk goed of je nodig bent. Afweer als “nee, het hoeft 
niet” kunnen ook geïnitieerd zijn door schaamte of geen overlast of zeur willen zijn. 
Als je te lang aandringt echter dan wordt jij de last. 
 
De hulp kan ook praktisch zijn, denk hierbij aan; vervoer regelen wanneer iemand te 
aangedaan is, kinderopvang, bezoek arts en dergelijke. 
 
Vraag na een paar weken nog eens na hoe het nu met de betreffende collega is. 
 
Ook ten aanzien van cliënten en hun bezoekers hebben de afdelingsmedewerkers 
een rol in de eerste opvang. Aandacht hebben voor de emoties, het kort stil staan bij 
een gebeurtenis en signaleren hoe men reageert, zijn de basis. Op het moment dat 
reacties erg heftig zijn of blijven hangen is, ook hier, doorverwijzen of het inschakelen 
van de behandelaar of leidinggevende aangewezen. 
 
De opvang door de leidinggevende 
Protocol 
Binnen de meeste instellingen is er een protocol ontwikkeld waarin de stappen na 
een schokkende gebeurtenis zijn vastgesteld. De leidinggevende heeft hier een 
regisserende taak; hij/zij zorgt voor de uitvoering van het protocol en is op de hoogte 
van wat er moet gebeuren. 
 
Ga het gesprek aan! 
De start van het gesprek bepaalt voor een groot deel de voortgang. Het doel van het 
gesprek is de betrokkenen zijn verhaal te laten doen; dat betekent regie houden en  
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ruimte geven. Informatie verzamelen kan in een latere fase, dus beperk je tot de 
hoofdlijnen. Behoud jouw professionaliteit, laat je niet leiden door eigen emoties 
zoals verontwaardiging, medelijden, ontsteltenis, irritatie en dergelijke. 
Je wilt niet dat de ander zich gaat verdedigen of het gevoel krijgt dat hij 
niet begrepen of gehoord wordt of weg moet. Vraag niet door naar de 
technische details maar sluit aan bij de ander. Een open vraag, niet te veel 
op gevoel of te veel in details, is het beste. Houd het eenvoudig. 
 
Het is belangrijk dat de ander tijd krijgt om over ervaringen en gevoelens na te 
denken. En tijd krijgt om te reageren. Stel daarom niet vraag na vraag, maar doseer 
en wees geduldig. Neem ruim de tijd voor het gesprek en 
voer het in een ruimte waar je niet gestoord wordt. Wees 
voorbereid op mogelijke emotionele ontladingen van 
verdriet, boosheid, angst of zelfs lachen en blijdschap. De 
gevoelens kunnen snel afwisselen. Ondersteun de ander 
door hem serieus te nemen. 
Voeg je naar het tempo. Laat gerust stiltes vallen. Probeer 
ze niet op te vullen met een continue stroom woorden van 
troost en steun. Het is belangrijk om de gedachten van de 
ander niet actief te remmen. Dus stel niet vraag op vraag 
of vraag niet naar details ter bevrediging van je eigen 
nieuwsgierigheid. 
 
Bedenk dat jouw reactie op eenzelfde voorval, heel anders kan zijn dan die van je 
gesprekspartner. Neem hem/haar serieus in al de gedragingen en reacties, ook al 
komen die erg onwaarschijnlijk of zinloos over. 
 
 
Zorg voor ondersteuning 
Draag geen oplossingen aan die volgens jou helpen bij het verwerken. Richt je op 
voorwaardelijke maatregelen die de betrokkene tot steun kunnen zijn. 
Als de ander je vraagt wat in dergelijke gevallen kan helpen, kun je zeggen dat het 
oppakken van vooral de vertrouwde dagelijkse routine veel mensen helpt de schok 
een beetje op te vangen. Maar ook afleiding zoeken of anderen helpen werkt. 
Stimuleer de ander, voor zover hij daartoe in staat is, aan het arbeidsproces deel te 
nemen. Thuis zitten lost meestal niets op. Als leidinggevende bent je prima in staat 
iemand tijdelijk toch op het werk aanwezig te laten zijn en andere activiteiten 
omhanden te geven voor het eerste moment. 
 
 
Houdt contact 
Trauma’s openbaren zich soms op de langere termijn. Dat iemand de eerste dagen 
wat slechter slaapt of zich vervelend voelt is normaal. Als iemand drie maanden later 
nog steeds schrikt van harde geluiden, spanningshoofdpijn heeft, slaapproblemen  
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kent dan is er mogelijk sprake van een trauma. Hiervoor is professionele hulp of in 
elk geval consultatie op zijn plaats. 
 
 
Wanneer professionele hulp? 
Buijssen (2002) geeft omstandigheden aan die aanleiding kunnen zijn om 
professionele hulp in te schakelen. Belangrijke signalen zijn het wanneer je: 

 Gevoelens of lichamelijke reacties niet kunt hanteren; 

 Het gevoel hebt dat je gevoelens niet op de juiste plaats terecht komen; 

 Je gespannen, verward, leeg of uitgeput blijft voelen; 

 Herhaaldelijk de aandrang voelt je ziek te melden omdat het werk te veel energie 

vraagt; 

 Lichamelijke klachten blijft houden; 

 Na een maand nog steeds verdoofd en leeg voelt; 

 Actief moet blijven om niets te hoeven voelen; 

 Nachtmerries en slecht slapen niet over gaan; 

 Je gevoelens met niemand kunt delen; 

 Relaties onder druk komen te staan; 

 Sinds de gebeurtenis blijvend meer rookt of drinkt;  

 Geobsedeerd bent door de vrees voor herhaling; 

 Anders of buiten proporties reageert op gebeurtenissen of 

personen binnen of buiten het werk; 

 Na geruime tijd nog niet op je oude niveau functioneert; 

 Prikkelbaar blijft; 

 Schuld, angst, haat of wraakgevoelens niet minder worden; 

 Merkt dat een collega kwetsbaar blijft of niet herstelt;  

 Een van deze verschijnselen waarneemt bij een collega. 

 
 
Waar kun je terecht? 

 Binnen je eigen afdeling kun je jouw leidinggevende inschakelen. 

 Binnen je organisatie kun je de bedrijfsmaatschappelijk werker of 

vertrouwenspersoon benaderen. 

 Je kunt contact opnemen met jouw huisarts. 

 Je kunt contact opnemen met de bedrijfsarts. 
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