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·ver1,eersveiligheid vergt een Deltaplan

Psycholoog Huub Buijssen in Tilburg schreef een boek
over verkeersongelukken en hun nasleep. Volgens
hem is dit de eerste zelfhulpgids voor de slachtoffers
en andere betrokkenen.
Tilburg

Boek

door Joke Knoop

Het is het zoveelste bijna-onge
luk dat de Tilburgse psycholoog
Huub Buijssen (50} ertoe zet om
samen met Susan Buis (43) het
boek 'Na de klap' te schrijven.
Nog dezelfde dag dat hij op de
Spoorlaan door het oog van de
naald kruipt, begint hij met
schrijven. Buijssen heeft twee
zware ongelukken meege
maakt en hoort tijdens zijn
training trauma-opvang vaak
verhalen over verkeersongeluk
ken. ,,Het is een dagelijks gege
ven. De menselijke
geest rea
1
geert niet op die gewenning,
terwijl juist verkeersongeluk
ken het grootste gevaar vor
men. Er is een veel grotere
kans om te verongelukken dan

om neergestoken te worden.
Maar de menselijke geest rea
geert alleen op verandering om
dat eil<e verandering een ge
vaar inhoudt. Bijvoorbeeld als
een scholier·een conrector
doodschiet. Dan komt er een de
bat op gang, worden er maatre
gelen getroffen. Na de waters
noodramp in 1953 heeft er in
Nederland nog vijftig keer een
ramp van dezelfde omvang
plaatsgevonden op de wegen.
Desondanks is er nooit een Del
taplan voor de verkeersveilig
heid ontwild<eld."
De maatschappij mag dan lij
den aan gewenning, de slachtof
fers en hun naasten ervaren dat
een verkeersongeluk - ongeacht
de afloop - hun leven op de kop
kan zetten.
Twaalf verhalen van 'ervarings-

deskundigen' laten dat zien.
Het boek draait om herkenning
en erkenping. Lotgenoten laten
zien dat er na alle verdriet toch
weer hoop gloort zoals Toon uit
Brabant die op de voorzichtige
mededelingen van zijn ouders
,,hersenschudding, je pols ge
broken en je rug is ook niet in
orde' nuchter reageerde met:
,,Dat worden vier wieltjes on
der mijn kont". Toon weet on
danks zijn dwarslaesie de moed
te vinden om elke dag goedge
mutst te begroeten.
Zo zijn er meer verhalen. Van
de koster die een dodelijk onge
luk veroorzaakt en in korte tijd
toevallig drie mensen treft die
hetzelfde meemaken. Het ver
haal van Evert die vrouw en
kind verliest en jaren later ge
lukkig kan zijn met een nieuwe
partner en hun kinderen.
Raadgevingen

In het tweede deel van het
boek gaan de auteurs in op de
psychische gevolgen van een
ongeluk. Wat zijn normale ge
voelens en wanneer is hulp ge
boden? Er zijn raadgevingen
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Verkeersongelukken

• In 2002 overleden 1066 men
sen in Nederland door een ver
keersongeval. Mannen zijn drie
keer vaker slachtoffer dan vrou
wen. Dertig procent van de ver
keersdoden is tussen de 15 en
30 jaar.
• leder jaar is ruim een procent
van de Nederlandse bevolking
betrokken bij een ernstig onge
luk.
• Een kwart van de verkeers
slachtoffers heeft ernstige ver
werkingsproblemen.
• Medische en materiële kosten
zijn becijferd op 10 miljard eu
ro per jaar. Arbeidsongeschikt
heid vormt de grootste kosten
post.
• Als iedereen zich houdt aan de
snelheid, scheelt dat 250 do
den en een veelvoud aan ge
wonden.

voor de naasten.
Een tip voor de troostenden: ga
niet te snel, pas het tempo aan.
Buijssen: ..Ah er iets vre.-:elijks

• Huub Buijssen toont zijn boek
'Na de klap', over de ervaringen
van slachtoffers van een ongeval.
Foto Marie-Thérèse Kierkels/PVE

gebeurt, voelt het slachtoffer
zich op een eiland. Alsof hjj on
der een glazen stolp leeft en
geen deel uitmaakt van de ge
wone wereld. .,
Geen goedbedoelde opmerkfo
gen als 'van verdriet kun je le
ren' of 'kijk naar wat je wel
kunt'. Dat kan pas in de eindfa
se.
Het slachtoffer moet eerst de
moeilijke tussenfa e door.
Ieder ongeval. zo weet Bwj
sen, telt vijf inrurecte �lachtof
fers: men en rue hun naaste ver
liezen of die hun kind veran
derd weten. Driekwan van hen
redden het zonder hulp van bui
ten. Buij!>sen: .,Zie het boek a)
een winkelwagentje in de u
permarkt. Je pakt eruit wat je
kunt gebruiken, de re.!:it laat je
staan."
· 'a de klap, gids voor zelfhulp e �
slachtoffers en hun nabestaanden' 1s m
de boekhandel erknJgbaar en ost
14,90 euro.

