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'De veerkracht van 1 l t 

slachtoffers is gro�tr�, 
Deskundigen over nazorg brand 

Minister Donner krijgt van 

Kamerleden kritiek op de 

nazorg voor de slachtoffers 

van de Schipholbrand. 

Deskundigen zijn verdeeld 

over de noodzaak van snelle 

psychische hulp. 

Door DERK WALTERS 

ROTTERDAM, 17 NOV. Diverse 
Tweede-Kamerleden zijn bezorgd 
over de nazorg van overlevenden 
van de..Schipholbrand. Slachtoffers 
krijgen niet de psychologische 
hulp waar ze om hebben gevraagd, 
·zei bijvoorbeeld Kamerlid Vos
(GroenLinks) vorige week tijdens
een debat met minister Donner
Oustitie, CDA). Haar collega's
Straub (PvdA) en De Wit (SP) uitten
zich in soortgelijke bewoordingen.
Donner wees de kritiek van de
hand. Hij verwees naar de trau
mapsycholoog van de detentiebo
ten, die had gesteld dat directe psy
chische hulp 

"
probleembevesti

gend" zou werken. 
Deskundigen zijn verdeeld over 

de kwaliteit van de opvang van 
slachtoffers van de brand in het de
tentiecentrum. Waren de slachtof
fers gebaat bij snelle .psychische 
hulp? Of hadden zij eerst een tijdje 
met rust gelaten moeten worden? 

Over één ding zijn de meeste 
deskundigen het wel eens: de spe
cifieke omstandigheden van de 
Schipholbrand -mensen zaten op
gesloten tijdens de brand, werden 
daarna weer opgesloten en worden 
nu eventueel uitgezet - zijn bij
zonder ernstig. De slachtoffers ver
keren in een situatie van zeer zwa
re stress, zegt hersenonderzoeker 
F. Lopes da Silva, emeritus hoogle
raar neurowetenschappen aan de 
Universiteit van Amsterdam. ,,Dat 
heeft niet alleen invloed op de her
senactiviteit tijdens die gebeurte
nissen, maar ook daarna." 

Volgens Lopes da Silva is 
"
on

middellijke psychische en psychia
trische behandeling" van het 
grootste belang om blijvende psy
chische schade te voorkomen. 
Daarmee keert hij zich tegen de na-

zorg die aan de slachtoffers van de 
Schipholbrand is gegeven. 

Maar niet iedereen is die mening 
toegedaan. ,,Het is beter om een 
paar weken te wachten met psy
chotherapie", zegt bijzonder 
hoogleraar psychotraumatologie 
R. Kleber van de Universiteit
Utrecht. ,,Er moet vooral prakti
sche hulp en sociale ondersteu
ning klaarstaan. Als slachtoffers
over de gebeurtenissen willen pra
ten, moet dat van henzelf komen."

Psychotraumatoloog C. Mitten
dorff vindt dat slachtoffers beter 
door hun eigen sociale omgeving 
dan door deskundigen kunnen 
worden opgevangen. Hij steunt 
daarom de hervatting van de te
rugkeer van de slachtoffers door 
minister Verdonk (Vreemdelin
genzaken; VVD): in hun land van 
herkomst zouden ze beter op ver
haal kunnen komen dan in Neder
land. Volgens Lopes da Silva is dat 
onverantwoord. ,,Pas als de behan
deling succesvol is afgerond, zou je 
deze mensen op het vliegtuig kun
nen zetten." 

Psychische schade is te zien op 
hersenscans, zegt Lopes da Silva. 

"
Stresssituaties gaan samen met 

op scans waarneembare verande
ringen in de hersenen. Bepaalde 
gebieden in de hersenen zijn be
trokken bij emotionele schade." 
Volgens de hersenonderzoeker 
kunnen scans vooral nuttig zijn bij 
de keuze van een behandelstrate
gie. Hij vindt het opnieuw opslui
ten van brandslachtoffers een hard 
gelag. ,,Brand veroorzaakt op zich
zelf al hevige stress. Normaal kun
nen slachtoffers dat in een veilige 
omgeving verwerken, met familie 
en vrienden om hen heen. Deze 
mensen niet." 

Een hele therapie, zoals Lopes da 
Silva voor de slachtoffers voor ogen 
heeft, vindt weinig bijval bij ande
re deskundigen. ,,Eén gesprek is 
voor de meesten genoeg'', zegt 
Mittendorff, die vindt dat de ernst 
van de situatie van persoon tot per
soon verschilt. ,,De vraag is of men
sen gevaar hebben ervaren. Zo niet, 
dan kunnen ze snel weer naar 
huis." 

Traumadeskundige H. Buijssen 

vindt 
"
praten met familie" belang

rijker dan psychische hulp. ,,Het is
goed als er deskundigen klaar
staan, maar je moet mensen niet 
bombarderen met vragen." Buijs
sen onderscheidt zes behoeften 
van slachtoffers na een ernstige ge
beurtenis: veiligheid, erkenning 
van het slachtofferschap, compas
sie, een luisterend oor, informatie 
over de gebeurteniss.en en hoop, in 
die volgorde. 

Directe psychische hulp is uitge
bleven, zo bleek bijvoorbeeld uit 
de woorden van Dónner. Maar het 
is nog onduidelijk hoe de opvang 
van de brandslachtoffers verder is 
verlopen. Advocaten van slachtof
fers deden hierover hun beklag, 
minister Donner zei dat de nazorg 
goed was. Voor de traumades
kundigen is het reden te wachten 
met hun oordeel, totdat uit onder
zoek blijkt wat zich precies heeft 
afgespeeld. 

Wel klagen Mittendorff en. Kle
ber over de termen die in de discus
sie over de nazorg worden ge
bruikt. Zowel minister Donner als 
de advocaten van de slachtoffers 
spraken van 'getraumatiseerde' 
gedetineerden. Ook Lopes da Silva 
gebruikt 'trauma' als situatie die 
zich snel na een schokkende ge
beurtenis voordoet. Bijzonder on
terecht, vindt Mittendorff. ,,De 
kern van een trauma is het niet 
kunnen verwerken van een ge
beurtenis. Om die reden kan een 
eventueel trauma pas na enkele 
weken worden vastgesteld." 

Ook de diagnose van een post
traumatische stressstoornis (PTSS) 
wordt te snel gesteld, aldus de 
traumatologen. Die aandoening 
treedt pas op als er ook na langere 
tijd geen verwerking optreedt. 
Mittendorf en Buijssen spreken 
daarom in deze zaak liever van een 
'verwerkingsstoornis'. 

Het woord trauma, zegt Kleber, 
is een eigen leven gaan leiden. 

"
Men zegt dat we in Nederland een 

traumacultuur hebben, maar ik 
noem het een slachtoffercultuur. 
Mensen worden te snel in een 
slachtofferrol gedrukt. Maar-we 
moeten de menselijke veerkracht 
niet onderschatten." 


