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VOORLOPIG ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD:  
Nr. 9425 

 

Antwoordelementen betreffende de psychologische  
opvang en ondersteuning na terroristische incidenten  

en hieraan gerelateerde rampsituaties 
 

In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 
Belgium provides recommendations on preventing and managing long-term psychosocial 

effects in the wake of individual or collective emergencies.  

 
These recommendations apply to all those involved (victims, witnesses, relatives, first 

responders) as well as to the general population.  

 
Versie gevalideerd op het College van 

Mei 20171 

 
 
 

I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft van minister Maggie De Block, minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, een dringend verzoek ontvangen voor advies over de 
psychologische opvang en ondersteuning van personen na terroristische aanslagen of 
aanverwante rampen.  
 
In het kader van de recente terroristische aanslagen is de minister immers van oordeel dat er 
in ons land nood is aan het verder ontwikkelen van de crisispsychologie en 
psychotraumatologie in de geestelijke gezondheidszorg.  
 
De overheid is een wetsontwerp aan het voorbereiden betreffende de oprichting van het 
statuut van nationale solidariteit voor de slachtoffers van daden van terrorisme, de toekenning 
van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorgen. 
 
Deze vraag om advies gebeurde in het kader van het voornoemde wetsontwerp, aangezien 
deze "zorgen" ook geestelijke gezondheidszorgen omvatten die moeten of waarschijnlijk 
zullen moeten worden toegediend aan de slachtoffers en, in voorkomend geval, hun familie of 
naasten, om hen te begeleiden en te ondersteunen in hun verwerkingsproces van het 
psychologische trauma en om de daaruit voortvloeiende chronische psychologische 
stoornissen en disfuncties in verschillende levensdomeinen te voorkomen.  
 
 
 
 

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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Concreet stelt de Minister de volgende vragen aan de HGR: 
 

1. Gegeven dat dit een relatief jonge subdiscipline is binnen de psychologie, is het 
wenselijk te beschikken over evidentie inzake de expertise en het profiel van 
dergelijke beoefenaar in de crisispsychologie. 
Hierover kan onderzoek van internationale literatuur nuttig zijn. Het is eventueel 
denkbaar dat psychologen die expertise hebben, aangesproken worden om 
collega's ter zake te trainen.  

 
2. Het vastleggen van een model van zorgtraject voor psychologische opvang in eerste 

lijn, en eventueel in meer gespecialiseerde lijnen of voorzieningen, waarbij op 
gestructureerde wijze consultaties worden ingepland, een diagnostische en 
behandelingswijze wordt geïndiceerd, en de eventuele nood aan een vorm van 
psychotherapie. De omschrijving van de klinische psychologie binnen de 
gecoördineerde wet op de uitoefening van de gezondheidsberoepen van 
20/05/2015 moet hierbij het basispsychologisch kader zijn. De vraag stelt zich in 
hoeverre het klinisch psychologisch zorgtraject interdisciplinair met andere 
gezondheidszorgbeoefenaars kan afgestemd en ingepland worden, bijvoorbeeld 
met revalidatieartsen, kinesitherapeuten, enz.; in elk geval dient het model holistisch 
te zijn en dit veronderstelt interdisciplinair overleg.  

 
3. Nader in te gaan op het differentiëren van slachtoffers die baat hebben bij een kort 

gelimiteerd zorgtraject, versus personen waarbij aan de hand van "red flags" 
chroniciteit kan worden verwacht, het geen allicht een andere benadering vergt. 

 
4. De indicatiestelling voor verwijzing naar medisch-psychiatrische zorgvormen.  
 
5. Het nut van een groepsgewijze psychologische of psychotherapeutische 

benadering. 
 
6. Het limiteren van farmacotherapeutische benaderingen, tenzij medisch geïndiceerd. 
 
7. Het ontwikkelen van instrumenten voor  "zelfhulp", individueel of in groep.  
 
8. De wijze waarop met andere eerstelijnsvoorzieningen, onder meer de huisartsen, 

kan worden samengewerkt; de wijze waarop de communicatie wordt gevoerd met 
andere professionele stakeholders binnen de zorg (zowel in acute fase, als tijdens 
revalidatie en na somatisch herstel). 

 
9. De rol die ervaringsdeskundigen kunnen spelen -in een begeleid kader 
 

10.  De rol die contacten met lotgenoten kan spelen -in een begeleid kader. 
 

Gezien het parlementair wetgevend proces lopende is, en mede gezien de talrijke vragen die 
terecht door de maatschappij en bij de bevolking, en niet in het minst door de slachtoffers en 
hun verwanten worden gesteld, is deze adviesvraag urgent.  
 
De minister vraagt eerst om een spoedig en beknopt antwoord van de HGR. In deze brief 
zouden op de eerste plaats elementen worden aangehaald voor een antwoord en algemene 
aanbevelingen worden geformuleerd die later in het advies zullen worden uitgebreid: nood 
aan opleiding voor beroepsbeoefenaars en onderlinge coördinatie, een evidence-based 
aanpak bij het beheren van posttraumatische stress, het klassieke zorgtraject.  
Een meer uitgebreid en uitgewerkt advies wordt tegen het einde van 2017 gevraagd.  
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II METHODOLOGIE 

Na analyse van de aanvraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige 
expertises bepaald. Op basis daarvan werd een ad-hoc werkgroep samengesteld die 
beschikte over expertise op het vlak van psychologie, traumapsychologie en psychosociaal 
management. De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en 
een ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico 
op belangenconflicten beoordeeld. 
 
De HGR heeft elementen voor een antwoord op de gestelde vragen aangehaald die 
gebaseerd zijn op enerzijds een review van de wetenschappelijke literatuur, die zowel in 
wetenschappelijke tijdschriften als in rapporten van ter zake bevoegde nationale en 
internationale organisaties (peer-reviewed) werd gepubliceerd, en anderzijds op de mening 
van de experts. Deze antwoordelementen zullen op een later tijdstip verder worden uitgebreid.  
 
Na goedkeuring van de antwoorden door de werkgroep heeft het College ze in laatste instantie 
bekrachtigd. 

 

 

Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 
 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 

                                                
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Crisis 
intervention 

 Crisis psychology Crisispsychologie Psychologie de crise Krisenpsychologie 

  Psychotraumatology Psychotraumatologie Psychotraumatologie Psychotraumatologie 

Psychotherapy  Psychotherapy Psychotherapie Psychothérapie Psychotherapie 

Terrorism  Terrorist attack Terroristische 
aanslag  

Attentat Terroranschlag  

Mass casualty 
incident 

 Disaster Ramp  Catastrophe Katastrophe  

Disaster 
victims 

 Victim Slachtoffer Victime Opfer 

  Care process Zorgtraject  Trajet de soins Pflegeverlauf  

Therapeutics  Care Opvang  Prise en charge Versorgung  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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Lijst van afkortingen  

 
APA  American Psychological Association 
BEP  Brief Eclectic Psychotherapy 
CAW  Centrum voor Algemene Welzijnswerk 
CPT  Cognitive Processing Therapy 
DSM  Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
EMDS  Eye Movement Desensitization and Reprocessing  
HGR  Hoge Gezondheidsraad 
NET  Narrative Exposure Therapy  
NICE   National Institute for Health and Care Excellence 
NtVP  Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma 
PTSD  Posttraumatic Stress Disorder 
PTSS  Posttraumatische stressstoornis 
PSIP   Psychosociaal interventieplan  
SS  Seeking Safety 
 

III UITWERKING EN ANTWOORDELEMENTEN  

1 Inleiding 

In dit advies haalt de HGR elementen aan voor een antwoord op de vragen van de minister 
en zal deze op een later tijdstip in een uitgebreider advies verder uitwerken. Hij betreurt echter 
dat hij onder tijdsdruk heeft moeten werken, terwijl de aangekaarte punten onderzoek en 
overleg vergen.  
 
De onderstaande antwoordelementen gelden ongeacht het slachtoffer en mogen zeker niet 
worden beperkt tot slachtoffers van terroristische aanslagen of hieraan gerelateerde 
noodsituaties. Voor alle slachtoffers worden dezelfde regels en dezelfde houding verwacht. 
De communicatie over dit onderwerp moet zodanig worden aangepast dat de "andere" 
slachtoffers niet worden beledigd.  
De definitie van "slachtoffer" moet daarom in ruime zin worden begrepen, aangezien heel wat 
slachtoffers op het moment zelf van de noodsituatie niet konden worden geregistreerd en 
bovendien andere personen dan de rechtstreeks betrokkenen (gewonden, ongedeerden, 
naasten, hulpverleners, enz.) zich als slachtoffers kunnen voelen en kunnen lijden onder wat 
ze hebben gevoeld, gezien, meegemaakt, enz. (bv. de algemene bevolking, ongedeerde 
getuigen, gelegenheidshulpverleners, enz.).  
 
De HGR wenst bovendien de aandacht te vestigen op de risico’s die een statuut van nationale 
solidariteit voor de slachtoffers van terroristische daden inhoudt. De betrokkene kan er immers 
door gestigmatiseerd worden, zich vereenzelvigen met en gevangen raken in een statuut waar 
nog moeilijk uit te raken is, vooral als dat statuut allerlei voordelen biedt. De doelstellingen van 
de psychologische behandeling en begeleiding zijn echter de persoon zijn autonomie terug te 
schenken en hem te helpen om zo snel mogelijk uit het statuut van “slachtoffer” te raken. De 
persoon die psychische schade heeft opgelopen, moet zijn eigen leven in handen houden en 
het trauma moet een klinisch gegeven blijven waarvoor specifieke zorg binnen een medisch-
psychologische logica nodig is en niet iets waarop hij aanspraak kan maken. Een mogelijke 
oplossing zou zijn om een tijdslijn te verbinden aan het zorgtraject en het statuut van 
slachtoffer. Het is ook niet wenselijk om elke burger die geschokt is door de gebeurtenis, 
zonder er concreet mee geconfronteerd te zijn geweest, in dit systeem op te nemen. Het 
trauma van die personen - als het al bestaat - hangt af van een persoonlijke gevoeligheid die 
de algemene sociale zekerheid op zich kan nemen. Het is ook belangrijk dat die personen hun 
autonomie bewaren als ze zorg verlangen. 
 

https://ntvp.nl/nl
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Ten slotte dringt de HGR erop aan dat de autonomie van de slachtoffers wordt gerespecteerd 
en een toegankelijke zorgverlening wordt gewaarborgd. Bijgevolg adviseert hij om een 
overdreven geformaliseerd systeem te vermijden.  
 

2 Antwoordelementen 

2.1 Zorgtraject op interdisciplinaire basis  

Onder dit punt worden de antwoorden op vragen 2, 4, 6 en 8 samengevat/gebundeld.  
 
In het zorgtraject na een traumatiserende gebeurtenis worden er drie belangrijke fasen 
onderscheiden: de impactfase (gebeurtenis), de acute fase (4 weken na de gebeurtenis) en 
de chronische fase.  
 

2.1.1 Impactfase - gebeurtenis 

Tijdens deze fase is het Psychosociaal interventieplan (PSIP) van toepassing. Dat vermeldt 
duidelijk de taken van de verschillende hulpverleners.  
Op het ogenblik van de gebeurtenis zijn de eerste noden/behoeften zeer concreet en gaat het 
er vooral om de personen zo goed en zo snel mogelijk gerust te stellen. De elementaire 
veiligheid moet worden hersteld, voornamelijk door het hervatten van sociale relaties en vaak 
door materiële handelingen en communicatie. Op dat moment moeten ook verdwaalde en 
gedesoriënteerde personen worden opgevangen om hun veiligheid en hun bescherming te 
verzekeren. Anderen kunnen hun behoeften uitdrukken, die vaak slechts secundair 
psychologisch zijn. Het gaat hier veeleer om sociale maatregelen dan om een psychologische 
tussenkomst (een telefoon kunnen gebruiken om naasten op te bellen enz.). De aanwezigheid 
van daartoe opgeleide personen is van fundamenteel belang.  
De personen die zijn opgeleid om direct ter plaatse op te treden, hoeven niet noodzakelijk 
psychologen te zijn. Er moet geen specifieke psychotherapeutische technische handeling 
gebeuren. Als de hulpverlener ter plaatse is en in de veronderstelling dat hij niet zelf 
geterroriseerd of gedesorganiseerd is door de emotie, moet hij ervoor zorgen dat hij de 
hulpdiensten niet hindert, in staat zijn om oog te hebben voor de concrete problemen van de 
mensen en eventueel te helpen met het oplossen van kleine problemen, met het in veiligheid 
brengen van mensen, met het geven van informatie (indien mogelijk), met mensen gezelschap 
te houden en de dingen te vereenvoudigen. 
Voor deze opvang kunnen de richtlijnen van het European Network for Traumatic Stress in 
verband met de psychosociale zorg na een collectieve noodsituatie worden gevolgd (TENTS, 
2008).  
 
Het is in dit stadium ook belangrijk dat de personen weten dat ze het de komende uren en 
dagen moeilijk kunnen krijgen en dat ze, als ze dat willen, kunnen beslissen om erover te 
spreken met professionele hulpverleners.  
Dit is het moment om hen te vragen naar hun identiteit en hun mening over de mogelijkheid 
om later contact met hen op te nemen (vragen hoe het met hen gaat, nagaan of eventuele 
ondernomen stappen succesvol zijn enz.).  
Deze registratie moet later worden aangevuld omdat het niet mogelijk zal zijn sommige 
personen te identificeren (bijvoorbeeld personen die geen fysieke letsels hebben opgelopen 
en/of meteen naar huis zijn gegaan). 
Het zou ook nuttig kunnen zijn om een systeem uit te bouwen waarmee in collectieve 
noodsituaties objectieve gegevens kunnen worden verzameld.  
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Het is ook een goed moment om hen alle nuttige informatie in verband met eventuele 
psychologische follow-up of ondersteuning te geven. Daarom stellen de experts van de HGR 
voor om een folder samen te stellen waarin alle nuttige informatie staat, zoals het adres van 
de erkende hulpcentra, de lijst van de psychologen die bevoegd zijn voor traumabehandeling, 
links naar een website met de lijst van alle voor deze materie erkende centra, enz.  

 
2.1.2 Acute fase (periode van vier weken na de gebeurtenis) 

De meeste personen die een traumatiserende gebeurtenis hebben meegemaakt, zullen in de 
uren of dagen erna normale posttraumatische reacties vertonen. Die verdwijnen meestal na 
een maand. De "psychologische triage" moet dus niet onmiddellijk gebeuren, wanneer nog 
niet voldaan is aan de behoefte van elementaire veiligheid.  

Tijdens dit normale, 4 weken durende proces van terugkeer naar de vroegere toestand kan 
het nuttig zijn om te voorzien in begeleiding door professionele hulpverleners (in de 
eerstelijnszorg). Zij kunnen de personen informatie verschaffen en vaststellen of de 
symptomen spontaan afnemen dan wel of het risico bestaat dat ze chronisch worden (zonder 
de symptomen te psychologiseren of pathologiseren). In bepaalde gevallen blijven de reacties 
immers aanhouden en worden ze klinische symptomen van een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS). Dan is begeleiding door traumaspecialisten nodig.  
Volgens de criteria van de DSM5 (APA, 2013) is een voorwaarde voor de diagnose van een 
posttraumatische stressstoornis dat de persoon een traumatiserende ervaring heeft 
meegemaakt, namelijk door rechtstreekse blootstelling, als getuige, als naaste van een direct 
slachtoffer of door het herhaalde relaas van de traumatiserende gebeurtenissen in het kader 
van zijn werk. Er zijn vier soorten symptomen: opnieuw beleven, vermijding, negatieve 
veranderingen in cognities en stemming, en hyperreactiviteit. De diagnose van 
posttraumatische stress kan pas worden gesteld na een maand. Wanneer de blootstelling 
recenter is (3 dagen tot 1 maand), wordt een diagnose van acute stress gesteld. Als de 
symptomen meer dan zes maanden na de gebeurtenis optreden, spreken we van uitgestelde 
expressie.  
 
De registratie van personen die de dag van de gebeurtenis getroffen zijn, kan waarschijnlijk 
ook tijdens deze periode worden aangevuld via het “terugvinden” van betrokkenen via de 
media, de werkgever of via een andere weg. Daarom verdient het aanbeveling om na de 
collectieve noodsituatie proactief een systeem op poten te zetten zodat wie dit wil, er behoefte 
aan heeft en niet werd opgenomen in de initiële lijst van betrokkenen zich later kan laten 
identificeren als een persoon met psychische schade. 

 
2.1.3 Chronische fase - Mogelijke follow-up na 4 weken 

1) Organisatie van de follow-up 
 

Als gespecialiseerde steun en een psychologische follow-up nodig blijken, is het essentieel 
dat de personen snel correcte informatie kunnen vinden en dat er dichtbij concrete hulp 
beschikbaar is. Om de overgang tussen de acute fase (wanneer het psychosociaal 
interventieplan van toepassing is) en de follow-up op langere termijn te verbeteren, is het 
belangrijk stappen te ondernemen om de samenwerking tussen de diensten te verbeteren.  
 
Enerzijds moet er een uniek contactpunt worden opgezet dat betrouwbare informatie verschaft 
aan de bevolking en aan de betrokkenen. Na de chaos van de acute fase hebben ze immers 
nog altijd behoefte aan een plaats waar ze terecht kunnen met hun vragen, hun bezorgdheid 
en zorgen kunnen uiten enz. Ze moeten ook kunnen worden doorverwezen naar opgeleide 
professionele hulpverleners of naar adequate, erkende en gemakkelijk toegankelijke 
structuren (in de buurt van waar ze wonen, werken of elders).  

http://www.psychomedia.qc.ca/dsm-5/2015-12-03/criteres-diagnostiques-stress-aigu
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Er moet een (niet-uitputtende) lijst van beschikbare middelen verkrijgbaar zijn. Dit contactpunt 
moet op lange termijn en op verschillende manieren (website, telefoon, e-mail enz.) bereikbaar 
zijn. 
  
Anderzijds moet er ook een coördinatiestructuur worden opgericht voor alle relevante 
hulpdiensten. Er zijn immers tal van verschillende diensten, met elk hun eigen expertise en 
competentie, betrokken bij de psychosociale hulp aan de slachtoffers. Dat zorgt voor een 
waaier aan mogelijkheden die een goede coördinatie vereist.  
Ook de administratieve beslommeringen moeten tot een minimum beperkt kunnen worden. Er 
bestaat immers het risico dat het slachtoffer hierdoor in een typisch traumatogene positie, 
namelijk onmacht, geduwd wordt. Dit soort beslommeringen geeft bovendien vaak aanleiding 
tot en/of voedt een gevoel van secundaire victimisatie, wat leidt tot een hevige wrok tegen de 
maatschappij. In plaats van geformaliseerde en logge procedures zou het in de meeste 
gevallen beter zijn om deze personen de vrije keuze (autonomie) van hulpverlener of 
behandelend organisme te laten.  
Voorts moet de vrij gekozen zorg gratis zijn. Niettemin mag dit enkel gelden voor de 
behandeling van de gevolgen van de gebeurtenis, zelfs als voor andere, “persoonlijkere” 
problemen ook een behandeling vereist is. 
 
Uiteraard worden dit contactpunt en de coördinatieopdrachten idealiter samengebracht in een 
overkoepelende structuur. Na elke collectieve noodsituatie zou ook een ad-hoc comité van 
experts in medisch-psychologische noodgevallen kunnen worden opgericht om een degelijk 
wetenschappelijk kader te scheppen voor alle onmiddellijke en latere hulpacties. 
Via deze centrale coördinatie en het in kaart brengen van de competenties kunnen ieders 
verantwoordelijkheden worden bepaald en opdrachten worden verleend aan competente en 
opgeleide personen. Deze structuur kan zowel proactief handelen alsook probleemoplossend 
optreden door zich te baseren op de signalen die de verschillende kanalen uitzenden. Ze moet 
instaan voor zowel het uitvoeren van de hulpverlening alsook de theoretische en 
wetenschappelijke reflectie en de evaluatie.  
De oprichting van deze coördinatiestructuur zou een politieke prioriteit moeten zijn en dient zo 
snel mogelijk te gebeuren in plaats van in alle haast bij een nieuwe collectieve noodsituatie. 
Voor een goede follow-up in alle geografische zones van het land moet ze bovendien 
beschikken over duidelijke ankerpunten in de verschillende provincies.  
 

2) Indicaties i.v.m. de diagnostische en behandelingswijze en de eventuele nood aan een 
vorm van psychotherapie 

De American Psychological Association (APA) heeft in februari 2017 een “Clinical Practice 
Guideline for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) in Adults” gepubliceerd 
(APA, 2017). Deze richtlijn is gebaseerd op het onderzoek van een grondige en onafhankelijke 
systematische literatuurreview. 
 
De volgende interventies worden sterk aanbevolen (omdat deze therapieën veel effect 
hebben) voor volwassenen met posttraumatische stressstoornis:  

 cognitieve gedragstherapie; 

 cognitieve verwerkingstherapie (Cognitive Processing Therapy of CPT): dit is een 
vorm van cognitieve gedragstherapie die erop gericht is om in twaalf sessies de 
gedachten over de traumatiserende ervaring te veranderen;  

 cognitieve therapie;  

 “Prolonged Exposure Therapy”, een vorm van cognitieve gedragstherapie die erop 
gericht is te leren omgaan met de herinneringen aan het trauma in plaats van ze te 
vermijden. Dat gebeurt via denkbeeldige en in-vivo blootstelling.  
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Andere soorten therapieën worden gesuggereerd (matig effect): “Brief Eclectic Psychotherapy 
(BEP)”, “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” (EMDR) en “Narrative Exposure 
Therapy” (NET). Met het oog op de meest recente gegevens vermeldt de richtlijn echter dat 
deze twee laatste therapieën in toekomstige analyses eventueel een hogere aanbeveling 
zouden kunnen krijgen.  
 
Voorts toont deze analyse aan dat er niet genoeg bewijs is om het gebruik van “Seeking 
Safety” (SS) of ontspanning (en relaxatie) aan te bevelen als specifieke behandeling van een 
psychologisch trauma.  
 
Voor medicatie suggereert de richtlijn het gebruik van fluoxetine, paroxetine, sertraline en 
venlafaxine (matig effect). Voor het gebruik van risperidone of topiramaat is er niet voldoende 
evidentie.  
 
De richtlijn doet bovendien geen aanbeveling over het gebruik van psychotherapie of 
medicatie in de eerste lijn. Er is immers niet voldoende bewijs dat één van beide doeltreffender 
is. De klinische beoordeling, de voorkeur van de patiënt en ook de respons van de patiënt op 
de maatregelen zijn dus belangrijke factoren om te beslissen of in geval van PTSS gebruik 
zal worden gemaakt van psychotherapie of psychofarmacologie.  
 
Tot slot toont de richtlijn ook het belang aan van de factoren die verband houden met de 
patiënt, de therapeut en de relatie tussen beiden op het resultaat van de behandeling.  
 
Het National Institute for Health and Care Excellence (NICE) heeft ook een klinische richtlijn 
over de beheersing van posttraumatische stress opgesteld (NICE, 2005, 2014). Deze richtlijn 
doet de volgende aanbevelingen: 

- een behandeling die focust op het trauma (cognitieve gedragstherapie of EMDR) moet 
individueel worden aangeboden, ongeacht hoeveel tijd er verstreken is sinds het 
trauma;  

- deze therapie moet (als er maar één trauma is) bestaan uit acht tot twaalf sessies van 
90 minuten, één keer per week. De behandeling kan meer dan twaalf sessies omvatten 
als er meerdere problemen moeten worden aangepakt. Specifieke sessies kunnen ook 
nuttig zijn om de therapeutische alliantie te ontwikkelen.  

- farmacotherapie moet niet worden gebruikt in de eerste lijn, maar als secundaire 
behandeling. 

 
2.2 De expertise en het profiel van de beoefenaar in de crisispsychologie  

De competenties van de hulpverleners verschillen naargelang de fase in het proces:  
 
Zo hoeven de hulpverleners die tijdens de gebeurtenis optreden niet noodzakelijk 
psychologen of traumaspecialisten te zijn. Wel moeten ze zijn opgeleid in de psychosociale 
steun in crisissituaties. Daarom zou het nuttig zijn om een opleiding eerste psychologische 
hulp op te zetten voor de leden van de hulpdiensten en de politie, het Rode Kruis, enz.  
 
Voor de begeleiding gedurende de volgende 4 weken zou vervolgens de expertise in de 
eerstelijnszorg (bv. CAW in Vlaanderen) moeten worden vergroot om proactief hulp en 
begeleiding te kunnen bieden bij het normale herstelproces en vast te kunnen stellen wanneer 
het nodig is om iemand door te verwijzen naar gespecialiseerde zorg. 
 
Voor gespecialiseerde zorg bestaat in België momenteel geen officieel erkende opleiding voor 
de behandeling van psychologisch trauma. De KUL organiseert een opleiding van 2 jaar, die 
weliswaar toegankelijk is voor een breed publiek en dus niet alleen voor clinici. De ULB en de 
UMons organiseren een interuniversitair getuigschrift Victimologie en Psychotraumatologie, 
dat zich ook tot een breed publiek richt.  
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Tot slot beschikt de faculteit Psychologie aan de ULg over een universitaire dienst die 
specifiek gespecialiseerd is in psychologisch trauma en wordt dit onderwerp daar gedoceerd 
aan de masterstudenten in de klinische psychologie. Er bestaat aan de ULg ook een 
universitair getuigschrift in de klinische victimologie, maar dat is evenmin specifiek gericht op 
de klinische psychotraumatologie en focust meer op de psychocriminologische en wettelijke 
benadering, zodat het meer onder de criminologie dan onder de klinische behandeling van 
slachtoffers valt.  
Deze behandeling moet echter absoluut door opgeleide en competente professionele 
hulpverleners worden verzekerd. Het is immers belangrijk om slachtoffers te beschermen 
tegen personen zonder opleiding die willen helpen, maar ook tegen personen die voordeel 
willen halen uit de situatie. Daarom zou het nuttig zijn om over een lijst te beschikken met de 
bevoegde professionele hulpverleners of structuren bij wie/waar personen die hulp nodig 
hebben, terecht kunnen.  
 
Bijzondere aandacht moet echter blijven worden besteed aan de autonomie van deze 
personen, de relatie tussen de therapeut en zijn patiënt en de therapeutische alliantie die 
daaruit volgt. Uit deze elementen volgt dat die bevoegdheid vooral ter informatie wordt 
meegedeeld en geen inbreuk mag worden gemaakt op de keuzevrijheid van de patiënten.  
 
Met het oog op de accreditering van de professionele hulpverleners die een traumaopleiding 
hebben gevolgd, heeft de NtVP (Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma) een advies 
opgesteld over de certificering van psychotraumatherapeuten. Dat bevat een omschrijving van 
het competentieprofiel van de gezondheidswerker en van de opleidingseisen.  
Volgens het rapport van deze werkgroep moet een psychotraumatherapeut: 

- een basisopleiding van klinisch psycholoog, orthopedagoog, seksuoloog of psychiater 
hebben;  

- minimaal twee jaar ervaring in de behandeling van traumagerelateerde stoornissen 
en/of minimaal tien patiënten met traumagerelateerde stoornissen kunnen voorleggen;  

- minimaal zes opleidingssessies in erkende opleidingsinstellingen hebben gevolgd en 
minimaal vijftien uur supervisie hebben uitgevoerd;  

- kunnen bewijzen te beschikken over de competenties in het competentieprofiel.  
 

Volgens dit competentieprofiel omvat het expertisedomein van de psychotraumatherapeut het 
psychodiagnostische onderzoek, het beoordelen van de resultaten daarvan en het toepassen 
van evidence-based psychologische behandelingsmethoden (bijvoorbeeld zoals vermeld in 
de Guidelines for Trauma Treatment van de International Society for Traumatic Stress 
Studies) om de gezondheidstoestand na het meemaken van een traumatiserende gebeurtenis 
te herstellen. Deze taken vereisen enerzijds specifieke competenties (in verband met de 
psychologische diagnose, de indicatie en de behandeling) en anderzijds algemene 
professionele competenties (persoonlijke ontwikkeling, kennis van het netwerk, kennis van de 
richtlijnen, oog hebben voor diversiteit enz.).  

 
2.3 Verschil tussen slachtoffers met nood aan een beperkt kortdurend zorgtraject en 

personen met een risico van chroniciteit 

Bij bepaalde personen verdwijnen de symptomen niet, maar blijven ze bestaan en ontstaat er 
PTSS met aanhoudende symptomen. De factoren die het voorkomen van chronische PTSS 
kunnen verklaren of zelfs voorspellen, worden in de wetenschappelijke literatuur uitvoerig 
besproken. De reactie op een traumatiserende gebeurtenis varieert inderdaad sterk van de 
ene persoon tot de andere, waardoor het zeer moeilijk is om te voorspellen hoe een 
psychologisch trauma vervolgens zal evolueren en dus ook om adequaat en snel te 
behandelen. Deze aanzienlijke individuele verschillen vormen een belemmering voor de 
theoretische modellering van PTSS en het verkrijgen van een beter inzicht in de factoren die 
leiden tot deze stoornis.  

https://ntvp.nl/nl
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Deze theoretische leemte heeft niet alleen gevolgen voor de klinische opvang, maar ook voor 
de preventie, met name voor het nauwkeuriger identificeren van mensen bij wie er een risico 
is dat achteraf een PTSS tot stand komt.  
In de literatuur werden echter verschillende voorspellende factoren aangetoond i.v.m. het 
psychisch trauma dat kan ontstaan na het meemaken van potentieel traumatiserende 
gebeurtenissen. Een synthese daarvan is te vinden in het rapport over de impact van de ramp 
van Gellingen (Versporten et al., 2006). Dat rapport vermeldt dat de onmiddellijke reacties op 
het ogenblik van de gebeurtenis, zoals peritraumatische dissociatie, extreme angst, paniek en 
negatieve emoties, belangrijke voorspellende factoren van chronische symptomen blijken te 
zijn.  
Peritraumatische dissociatie zou één van de voornaamste indicatoren zijn, hoewel ze vaak 
gepaard gaat met andere verschijnselen (Van der Velden et al., 2006; Bryant et al., 2010). 
Hierbij treden dissociatieve symptomen op (wijzigingen op cognitief vlak of van de zintuiglijke 
functies) tijdens of onmiddellijk na de blootstelling aan een extreme situatie.  
De negatieve emotionele symptomen (angst, onmacht, afgrijzen enz.) die tijdens of 
onmiddellijk na de traumatiserende gebeurtenis optreden, lijken eveneens belangrijke 
voorspellende factoren te zijn.  
Uit de literatuur blijkt bovendien dat eerdere gevoeligheden alsook fysieke verwonding verdere 
voorspellende factoren zijn voor het tot stand komen van PTSS (De Soir et al., 2014; De Soir 
et al., 2015a; De Soir et al., 2015b) en in het bijzonder van het chronisch worden ervan.  
Erkend wordt dat bepaalde kenmerken die verband houden met de gebeurtenis (de intensiteit, 
de frequentie enz.) of met de persoon (bijvoorbeeld zijn psychiatrische voorgeschiedenis) een 
rol kunnen spelen, maar het verband met het ontwikkelen van een psychologisch trauma is 
niet altijd duidelijk en is dat nog minder voor andere factoren. Bovendien hebben bepaalde 
auteurs aangetoond dat de impact van de interindividuele variabiliteit afhangt van de ernst van 
de gebeurtenis: de individuele aanleg speelt immers een grotere rol als de stressvolle 
elementen in verband met de gebeurtenis minder ernstig zijn (McNally, 2009; McNally & 
Robinaugh, 2011). Volgens deze theorie zijn de individuele verschillen m.b.t. de gevoeligheid 
voor PTSS groter wanneer het gaat om minder zware traumatiserende gebeurtenissen, 
hetgeen overeenkomt met de situaties die de meeste slachtoffers in onze maatschappij 
hebben meegemaakt. Deze hypothese wordt echter nog maar pas getoetst (Bresleau et al., 
2013) en recente studies stellen dit verband tussen de ernst van de gebeurtenis en de invloed 
van een zekere individuele aanleg voor PTSS ter discussie (intelligentie in Bresleau et al., 
2013 en al bestaande stoornissen en de psychopathologie van de ouders in Bresleau et al., 
2012). 
Tot slot lopen vrouwen twee keer meer risico op de ontwikkeling van PTSS dan mannen. Deze 
vaststelling wordt algemeen aanvaard in de wetenschappelijke literatuur (Kessler et al., 1995; 
Bresleau et al., 1998; Tolin & Foa, 2006 ; Irish et al., 2011). De verklaring voor het verschil in 
gevoeligheid voor PTSS tussen mannen en vrouwen zou meer bepaald liggen bij verschillen 
op het vlak van de perceptie van de dreiging, de dissociatieve processen, de copingstijl en de 
sociale ondersteuning (Olff et al., 2007). 
 
Deze voorspellende factoren m.b.t. het risico op het ontstaan van chronische symptomen 
mogen uiteraard niet worden gebruikt als criteria voor de toegang tot de zorg, maar geven een 
indicatie van wie het hoogste risico op PTSS heeft.  
 

2.4 Nut van een groepsgewijze psychologische of psychotherapeutische benadering 

In zijn klinische richtlijn beveelt het NICE (NICE 2005, 2014) aan om de behandeling van 
PTSS op individuele basis uit te voeren.  
Groepstherapie lijkt enkel wenselijk te zijn voor personen die elkaar reeds kennen en hetzelfde 
hebben meegemaakt, bijvoorbeeld het metropersoneel dat ter plaatse was tijdens de 
gebeurtenis. Het gevoel van verbondenheid en solidariteit is gunstig en het is heel belangrijk 
dat het bedrijf en de chefs zich inzetten voor deze hulp.  
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De groep is vooral nuttig om sociale erkenning te bevorderen en om te helpen erkenning of 
gehoor te krijgen (bijvoorbeeld bij justitie).  
 
Een groepsgewijze benadering kan ook van belang zijn voor psycho-educatie, maar alleen 
als de groep wordt begeleid door een beoefenaar van de geestelijke gezondheidszorg 
(omwille van het risico dat de symptomen worden gestimuleerd). 
 
Deze groepen mogen in ieder geval niet door de staat worden gestructureerd. 
 

2.5 Instrumenten voor 'zelfhulp', individueel of in groep 

De HGR raadt geen middelen aan voor 'zelfhulp', individueel of in groep. Bevoegde en 
opgeleide professionele hulpverleners moeten in interactie kunnen treden met de personen, 
want de therapeutische relatie speelt een belangrijke rol bij het slagen van de behandeling.  
Zoals eerder aangehaald zijn een duidelijk contactpunt en degelijke informatiebronnen 
aanbevolen zodat slachtoffers op gelijk welk moment antwoorden kunnen vinden op hun 
vragen en weten bij welke professionele hulpverleners ze terecht kunnen.  
 
Op het vlak van preventie kan bovendien elk initiatief ter bevordering van het algemene 
welzijn, de geestelijke gezondheid en sociale banden ook worden ingezet om het vermogen 
tot veerkracht te versterken. Men weet immers dat mensen die nood zullen hebben aan een 
follow-up op langere termijn, van meet af aan kwetsbaarder zijn, en dat het daarom belangrijk 
is om de geestelijke gezondheid in het algemeen bij de hele bevolking te verbeteren.  
 

2.6 De rol van ervaringsdeskundigen en eventuele rol van contacten met lotgenoten  

Onder dit punt worden de antwoorden op vragen 9 en 10 gebundeld. 
 

Het contact met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, is een heikele kwestie, 
aangezien dit, net zoals het invoeren van een statuut van slachtoffer, een belangrijke 
risicofactor is voor chronificatie. Vermoedelijk bevordert het gevoel hetzelfde lot te delen 
(beleving van dezelfde collectieve noodsituatie, wederzijds begrip enz.) deze contacten door 
een veilig kader te bieden waarin niemand iets hoeft uit te leggen of zich moet verantwoorden. 
Hoewel de band stoelt op de eigenlijke ervaring, bestaat het risico dat de contactgroep niet 
helpt om de ervaring te boven te komen, maar er een identiteitsgegeven van maakt waar men 
niet meer los van geraakt. Dat druist volkomen in tegen het doel van elke vorm van therapie, 
namelijk de bevrijding van de fixatie op het trauma en het opnieuw in staat zijn om te 
investeren in nieuwe doelstellingen. 
 
Eens te meer kan dit contact nuttig zijn om tegemoet te komen aan een behoefte aan 
zingeving of om hulp te bieden bij de administratieve of juridische rompslomp, maar is geen 
goede zaak voor de psychologische begeleiding, aangezien er een risico bestaat dat deze 
personen zich met het slachtofferstatuut gaan identificeren en een algemene wrok tegenover 
de maatschappij voeden (proces van secundaire victimisatie).  
Praatgroepen onder begeleiding van professionele hulpverleners kunnen echter nuttig zijn.  
 
Als slachtoffers van een collectieve noodsituatie een groep willen oprichten, kan het 
bovendien nuttig zijn dat ze zich baseren op de brochure van de Stichting "Impact" over dit 
onderwerp (“Samen slimmer, samen sterker ! “).  
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IV CONCLUSIE 

In conclusie, hoewel de hulpverleners die onmiddellijk na een traumatiserende gebeurtenis 
worden ingezet, duidelijk kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van het PSIP, is het 
belangrijk dat de hulp die daarna wordt verleend, beter wordt gecoördineerd. Aan de ene kant 
moet de eerste lijn voldoende zijn opgeleid om informatie te geven, proactief te ondersteunen 
en correct de personen te identificeren die gespecialiseerde ondersteuning nodig zullen 
hebben. Aan de andere kant moet deze gespecialiseerde ondersteuning toegankelijker zijn 
en moeten de slachtoffers weten dat zij bestaat. Om deze reden adviseert de HGR om spoedig 
een structuur op te zetten die enerzijds ertoe zal dienen om de verschillende diensten die 
betrokken kunnen worden bij de follow-up na de acute fase te coördineren, en anderzijds om 
de bevolking in te lichten. Deze structuur zou de contactgegevens van de verschillende centra 
en hulpverleners die bevoegd zijn voor het behandelen van trauma kunnen verzamelen en 
beschikbaar stellen (die bevoegdheid moet worden toegekend aan de hand van 
opleidingscriteria, bv. op basis van de eisen en het competentieprofiel van de NtVP) in de 
verschillende geografische gebieden van het land.  
De HGR raadt nog aan om bijzonder alert te zijn voor de negatieve effecten van het invoeren 
van een slachtofferstatuut (vooral het gevaar van stigmatisering in een slachtofferstatuut), bv. 
door een tijdslijn in te voeren. Er moet ook goed over worden gewaakt dat de toegang tot zorg 
(administratieve procedures) niet wordt bemoeilijkt of de autonomie en vrijheid van de patiënt 
in de keuze van zijn therapeut niet wordt beperkt.  
Ten slotte zal het ook belangrijk zijn om de aangeboden zorg systematisch te beoordelen en 
het effect van de verschillende acties en maatregelen te meten. In dit verband dient ook 
speciale aandacht te worden besteed aan de registratie van de slachtoffers en de objectivering 
van hun symptomen.  
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Jacques DE MOL en het 
wetenschappelijk secretariaat door Sylvie GERARD et Muriel BALTES. 
 
BAL Sarah 

 
Klinische psychologie 

 
UGent 

BLAVIER Adélaïde Klinische psychologie ULg 
DE MOL Jacques Psychologie,  ULB 
DE SOIR Erik Crisispsychologie Koninklijke Militaire 

School & Koninklijk 
Hoger Instituut voor 
Defensie 

MORMONT Christian  Klinische psychologie ULg 
ZECH Emmanuelle Klinische psychologie UCLouvain 

 
 
 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
FORTUIN Astrid Manager psychosocial  FOD Volksgezondheid 
GILLARD Jean-François Manager psychosocial FOD Volksgezondheid 

 
 

Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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