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Woord vooraf 
 
Een maakbare samenleving geeft ons het gevoel dat alles in het leven beheersbaar is. Alles is 
te koop en we zetten het leven naar onze eigen hand. Zingeving doen we zelf en de 
vraagstukken van leven en dood zijn naar de rand van ons bewustzijn verplaatst. Totdat een 
ingrijpende gebeurtenis ons overrompelt en verlamt. De schok en verslagenheid is dan groot. 
Niet alleen bij de direct betrokkenen, maar ook bij iedereen die er kennis van neemt via de 
media. Zingeving moet hervonden worden, de gebeurtenissen moeten een betekenis krijgen 
om ze te kunnen begrijpen, en vragen over leven en dood komen ineens weer dichtbij. 
 
Voor veel mensen heeft de kerk geen vanzelfsprekende plek meer in het hart van de 
samenleving. Maar die plek krijgt zij soms voor een tijdje terug als er een ramp is gebeurd. 
De kerk blijkt dan als vanouds in staat om mensen in nood tot steun te zijn, met gebed en 
rituelen en met heel concrete hulp aan getroffenen. Maar mensen (vrijwilligers, predikanten 
en pastores) maken de kerk, en die moeten liefst wel voorbereid zijn op deze plotselinge 
bijzondere vraag naar hun expertise, onder zware omstandigheden. 
Dit gegeven vormt het uitgangspunt voor deze bijdrage aan de deskundigheidsbevordering 
van geestelijk verzorgers voor hun inzet na een ramp. De tekst van dit werkstuk heb ik 
geschreven als een tekst voor een brochure, die hopelijk op enig moment een rol gaat krijgen 
voor kerkelijke gemeenten en parochies, die zich op een mogelijke taak willen voorbereiden. 
 
Met dit werkstuk sluit ik mijn masterstudie Theologie en Organisatie af, maar niet mijn 
belangstelling voor de rol van de kerken bij rampen. Ik zal er graag aan bijdragen dat de 
verzamelde kennis op dit gebied zijn weg naar de praktijk kan vinden, zodat mensen in 
noodsituaties goed geholpen kunnen worden bij hun zingevingsvragen. 
 
 
Lydia Vroegindeweij 
Augustus 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lydia Vroegindeweij 
Bohemen 8 
3831 ES  Leusden 
e-mail: l.vroegindeweij@planet.nl 
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1. Inleiding  
 
Wat is dit voor brochure? 
Deze brochure gaat over de inzet van geestelijk verzorgers in de acute fase na een ramp. Over 
het doel van hun inzet en over de competenties, die ze daarbij nodig zullen hebben. Hoewel er 
vele soorten rampen denkbaar zijn en elke ramp om maatwerk zal vragen, zijn er toch 
algemene aanwijzingen te geven over de benodigde kennis, vaardigheden en attitudes.  
De twee vragen die in deze brochure centraal staan zijn: 

1. Welke doelen kunnen geestelijk verzorgers bereiken met hun inzet bij de 
hulpverlening in de acute fase na een ramp? 

2. Welke specifieke competenties hebben zij daarbij nodig in de vorm van kennis, 
vaardigheden en attitudes? 

 
Wat ging er vooraf aan deze brochure?  
In 2002 verscheen de brochure De rol van de kerk bij een ramp, geschreven door ds. O. Ruff. 
Zijn brochure helpt plaatselijke kerkelijke gemeenten op weg met het opstellen van een 
draaiboek, onder andere op basis van ervaringen met de gevolgen van de Bijlmerramp en de 
vuurwerkramp in Enschede. De brochure biedt een goed raamwerk voor een kerkelijke 
gemeente om beter voorbereid te zijn op haar rol na een ramp, maar de informatie over de 
concrete werkzaamheden is beknopt gehouden.  
Deze brochure wil een vervolg bieden op een belangrijke aanbeveling uit de brochure van 
Ruff: het aanwijzen van contactpersonen en het opnemen van namen van geestelijk verzorgers 
op een alarmeringslijst in het gemeentelijke rampenplan. In de praktijk levert die aanbeveling 
veel nieuwe vragen op: wie in de kerk is er goed in staat om tijdens en direct na een ramp 
adequaat te functioneren? Welke eisen stelt dat aan een geestelijk verzorger en eventuele 
vrijwilligers? Over welke competenties moet iemand beschikken om die taken goed te kunnen 
vervullen? Is daar extra scholing voor nodig? 
In 2005 is (onder andere) hierover nagedacht tijdens een reeks netwerkbijeenkomsten met 
vertegenwoordigers van diverse kerkelijke en religieuze groeperingen in Nederland onder 
leiding van de Stichting Impact, het kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg na 
rampen. Het doel was om op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties te komen tot een betere integratie van de geestelijke verzorging in de zorg 
na rampen. In het eindrapport Rampenspirit, gestructureerd improviseren zijn de belangrijkste 
competenties genoemd. Deze brochure gaat verder in op elk van die competenties en geeft 
daarbij telkens praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie voor geestelijk verzorgers. 
 
Voor wie is deze brochure bedoeld? 
Deze brochure is primair bedoeld voor geestelijk verzorgers, predikanten en pastores, die 
beter voorbereid willen zijn op hun inzetbaarheid na een ramp. Kerkelijke gemeenten doen er 
goed aan over dit onderwerp na te denken en zich te prepareren op hun rol tijdens 
calamiteiten. Dat roept bij betrokkenen vragen op over wat die rol inhoudt en welke mensen 
die moeten vervullen. Is iedere predikant, pastor of geestelijk verzorger voldoende toegerust 
om onder deze zware omstandigheden te werken? Soms is extra scholing wenselijk, maar op 
welk gebied precies? Lering trekken uit de praktijkvoorbeelden uit het verleden is wel 
mogelijk, maar de informatie is omvangrijk en zeer versnipperd. Wie zich kort wil oriënteren 
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op de rol die hopelijk nooit vervuld hoeft te worden, vindt in deze brochure een stalenkaart 
van de praktijkervaringen en gerichte aanwijzingen om zich verder te bekwamen. 
 
Hoe is deze brochure opgezet? 
De brochure benoemt eerst de doelen van geestelijke verzorging na een ramp en geeft een 
overzicht van de belangrijkste competenties waar geestelijk verzorgers over zouden moeten 
beschikken. Elke competentie is vervolgens uitgewerkt vanuit praktijkvoorbeelden. Uit de 
rampen uit het recente verleden zijn bruikbare adviezen bij elkaar gebracht, die de bestaande 
kennis en het inzicht van geestelijk verzorgers snel kunnen aanvullen. Er wordt compact enige 
theoretische achtergrondinformatie geboden, aangevuld met instructieve citaten, praktische 
tips en adviezen. Achter in de brochure is een vragenlijst opgenomen, die als 
‘competentiemeter’ kan helpen om de eigen inzetbaarheid (in theorie) te onderzoeken of bij 
een oefening te observeren (Bijlage B). 
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2. Belangrijke definities 
 
In dit hoofdstuk worden eerst enkele belangrijke definities toegelicht, te weten: wat is een 
ramp en wat verstaan we onder de acute fase van een ramp? Wat zijn competenties en hoe 
verhouden die zich tot het functioneren van geestelijk verzorgers in de praktijk? 
 
2.1 Wat is een ramp? 
 
De Nederlandse Rampenwet definieert een ramp als: ‘een gebeurtenis waardoor een ernstige 
verstoring van de algemene veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van 
vele personen of materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad en 
waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines 
is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.’1 
Voor de psychosociale zorg na rampen is een set bruikbare kenmerken van een ramp2: 

- machteloosheid van het individu; 
- verlies van structuur van het leven van alledag; 
- de omvang van de vernietiging en van het menselijk leed; 
- de collectieve aard; 
- het onverwachte. 

 
Werkdefinitie 
Post3 hanteert een werkdefinitie, gebaseerd op drie basale kenmerken: 

a. er is sprake van grote, omvangrijke vernietiging en menselijk leed (meestal in de vorm 
van verlies van mensenlevens); 

b. het onheil, het grote ongeluk is collectief van aard (betreft niet het individu, maar een 
grotere groep); 

c. het betreft een plotselinge, onverwachte gebeurtenis. 
 
Er bestaan vele soorten rampen en die kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. 
De literatuur hanteert hiervoor echter geen eenduidige categorieën. Een eenvoudige 
onderverdeling is die in twee categorieën: natuurrampen en rampen veroorzaakt door 
menselijke schuld of nalatigheid (man-made disaster). Veel gebruikte indelingen zijn: 
natuurrampen (overstromingen, storm, aardbevingen), grote verkeersongelukken (trein, 
vliegtuig, schip, bus, auto’s), industriële of technische rampen (ontploffingen, brand, 
chemische stoffen). Overigens kan het voorkomen dat een natuurverschijnsel pas door 
menselijke nalatigheid uitgroeit tot een ramp (bijvoorbeeld door het uitblijven van 
waarschuwingen en tijdige evacuaties). Men verschilt van mening of aanslagen (terrorisme) 
ook onder rampen moeten worden gerekend. Ook is niet altijd duidelijk of dierziekten 
(vogelgriep, MKZ) hieronder vallen. Soms voltrekt een ramp zich niet op één concreet 
moment, maar sluipend, zoals bijvoorbeeld de legionella-besmetting in Boven-Karspel in 
1999. Het collectieve kan verschillen waar het de samenhang tussen de groep getroffenen 
betreft: een getroffen woonwijk vormt een gemeenschap, terwijl bij een grote kettingbotsing 
                                                
1 Definitie volgens de Wet Rampen en zware ongevallen (Rampenwet) 
2 Uitgewerkt door R. Kleber, D. Brom en P.B. Defares in Coping with trauma, 1992 en geciteerd in P.Post e.a. 
Rituelen na rampen, 2002. 
3 Uitgewerkt in P.Post, A. Nugteren en H. Zondag, Rituelen na rampen, 2002, p. 27 
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in dichte mist er geen andere band tussen de groep slachtoffers bestaat, dan dat ze op het 
bewuste moment op dat stuk snelweg reden. Een ramp kan zich afspelen in Nederland, maar 
ook een ramp op afstand kan veel gevolgen hebben voor Nederlanders, na de aardbeving in 
Turkije in 1999 bijvoorbeeld maakten veel Turkse Nederlanders de ontreddering van nabij 
mee. Verder is een indrukwekkende gebeurtenis niet altijd een ramp, maar wel iets dat kan 
vragen om bijzondere aandacht van geestelijk verzorgers. Denk daarbij aan slachtoffers van 
zinloos geweld op straat, een verkeersongeval met meer slachtoffers uit een kleine 
gemeenschap, of een gezinsdrama met (jonge) dodelijke slachtoffers. 
Voor de inzet van geestelijk verzorgers maakt de werkdefinitie duidelijk waar het takenpakket 
zich op richt en de categorie ramp doet daarbij niet zo zeer ter zake. Wel kan de eventuele 
schuldvraag een rol van betekenis spelen bij de verwerking, wanneer menselijke fouten of 
kwade opzet de oorzaak vormen. Een ramp (maar ook de dreiging van een ramp) heeft altijd 
een individuele, persoonlijke kant voor de betrokkenen: hoe kunnen zij met de gevolgen van 
de ramp omgaan in hun dagelijks leven? Maar er is ook een organisatorische kant: hoe kan op 
een goede manier geestelijke zorg gegeven worden aan mensen in een dergelijke chaotische 
situatie?  
 
2.2 Wat wordt bedoeld met de acute fase? 
 
Bij de inzet van de hulpverlening na rampen is er sprake van verschillende fasen: 

- de acute fase 
- de nazorgfase 
- de afbouwfase 

Onder de acute fase verstaat men in theorie de eerste 72 uur nadat het begin van de ramp zich 
heeft voltrokken. Daarna volgt de nazorgfase waarin er meer structurele zorg wordt geboden 
in de eerste periode na de ramp. Hoelang die duurt hangt nauw samen met de aard van de 
ramp. In de afbouwfase wordt de speciale zorg, die was ingesteld na de ramp, afgebouwd. 
In de praktijk blijkt meestal de eerste week na de ramp tot de acute fase te worden gerekend. 
Zeker als er dodelijke slachtoffers zijn, wordt de acute fase meestal pas afgesloten als de 
begrafenissen van deze slachtoffers hebben plaatsgevonden en als er een afsluiting van de 
rampweek is georganiseerd (bijvoorbeeld met een herdenkingsdienst of stille tocht). 
 
De rouwrituelen in de acute fase na een ramp kennen een min of meer vast verloop, dat het 
eerst te zien was na de Bijlmerramp in oktober 19924: 

- het uitroepen van de gebeurtenis tot ramp en het verklaren van de plek des onheils tot 
‘rampgebied’; 

- hoog bezoek (leden Koninklijk Huis, regering); 
- spontane hulde (bloemenzee, lichtjes, knuffels, brieven, tekeningen); 
- condoleanceregisters en speciale overlijdensadvertenties bij de ongewone dood; 
- oecumenische diensten in diverse centra rond het rampgebied; 
- stille tocht vanaf gemeentelijke verzamelplaats naar de rampplek (life uitgezonden); 
- dodenherdenkingsbijeenkomst (met het noemen van de namen van de slachtoffers); 
- vlaggen halfstok, luidende kerkklokken, voorbede in kerken en moskeeën en één of 

meer minuten van stilte; 
- het ritueel markeren van de onheilsplek; 
- het oprichten van een tijdelijk monument. 

En vervolgens komt er meestal een blijvend monument en is er jaarlijks een herdenking. 
 

                                                
4 Beschreven door P. Post e.a. in Rituelen na rampen, 2002, p. 64-65 
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2.3 Wat zijn competenties? 
 
Van het begrip ‘competenties’ zijn veel definities in omloop. Kenmerkend is dat competenties 
het gedrag omschrijven, dat het best bruikbaar is voor het behalen van een resultaat in het 
functioneren. Elke situatie vraagt om specifieke geschikte competenties, afhankelijk van dat 
gewenste resultaat. Helder beschreven competenties vormen ook een hulpmiddel om het 
waarneembare gedrag met elkaar te kunnen bespreken. Bovendien kan elke competentie op 
verschillende beheersingsniveaus voorkomen en kan iemand zich door coaching, of training 
oefenen en zijn competenties verder ontwikkelen.  
Competenties gaan dus altijd over een bewezen nuttig effect van acties of houdingen om een 
bepaald resultaat te bereiken. Daarom zijn competenties een goed bruikbaar uitgangspunt 
voor deze brochure. De rampen die achter ons liggen in het recente verleden hebben een schat 
aan ervaringen opgeleverd en de effecten van het optreden zijn geanalyseerd. Er zijn talloze 
beschrijvingen beschikbaar en er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar effecten van 
hulpverlening of juist het achterwege blijven daarvan. Deze brochure bundelt die informatie 
vanuit de invalshoek van de benodigde competenties van geestelijk verzorgers.  
Competenties definieer ik daarbij als: 

De vermogens (cognitieve vaardigheden, handelingsvaardigheden en attitudes) van 
een geestelijk verzorger die hem of haar in staat stellen op een adequate wijze 
passende taken uit te voeren, oplossingen te vinden en te realiseren in de acute fase na 
een ramp. 

 
2.4 Welke plaats hebben competenties in het uitoefenen van een functie? 
 
Een competente beroepsbeoefenaar is binnen een bepaalde context (werksituatie) in staat te 
kiezen uit relevante oplossingen en deze tot uitvoering te brengen, zodat een beoogd resultaat 
bereikt wordt. Is de gekozen handeling, hoewel juist uitgevoerd, niet toereikend voor het 
behalen van het beoogde resultaat, dan is er geen sprake van competent gedrag. Dit betekent 
dat een persoon weliswaar relevante beroepshandelingen en taken uitvoert, maar bij gebrek 
aan resultaat toch niet een competente beroepsbeoefenaar is in zijn functie. Om competenties 
goed te kunnen beoordelen wordt uitgegaan van volledige handelingen. Het doelgericht, bewust 
en planmatig handelen wordt als uitgangspunt genomen. Met volledige handelingen wordt 
bedoeld dat er naar drie aspecten van een taak of activiteit wordt gekeken. Een volledige 
handeling bestaat uit ten minste: 

- plannen van een taak of activiteit; 
- uitvoeren van een taak of activiteit; 
- reflecteren op of controleren van de resultaten van uitgevoerde handelingen. 

Er zijn nauwelijks arbeidshandelingen denkbaar waar deze drieslag niet aan de orde is. Dat 
geldt ook voor de functie van een geestelijk verzorger in de acute fase na een ramp, maar juist 
dan kan het door de extreme omstandigheden moeilijk zijn om deze drieslag steeds 
zorgvuldig te doorlopen. Het competent handelen staat daardoor onder grote druk en dat 
vereist bijzondere aandacht vooraf voor de benodigde competenties.  
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3. Het doel van geestelijke verzorging bij een ramp 
 
Voordat de competenties worden uitgewerkt is het nodig om te bepalen wat het resultaat moet 
zijn en welke taken passen bij de functie van geestelijk verzorgers. Verder kan bij de 
uitwerking van die taken een onderscheid worden gemaakt tussen de functie die een geestelijk 
verzorger vervult binnen zijn eigen geloofsgemeenschap enerzijds en voor mensen buiten die 
gemeenschap anderzijds. 
 
3.1 Algemene doelen 
 
De eerste taken die moeten worden verricht nadat de ramp zich heeft voltrokken, is het redden 
van slachtoffers en het wegnemen van de bron van het gevaar, met als doel dat er geen (extra) 
slachtoffers kunnen vallen en de schade aan goederen zich niet verder kan uitbreiden. Dit is 
de primaire taak van politie, brandweer en geneeskundig personeel. Een belangrijk kenmerk 
van een ramp is echter ook dat er voor alle betrokkenen sprake is van chaos en ontreddering. 
Op kleine schaal zijn mensen vaak goed in staat om elkaar op te vangen, maar de 
grootschaligheid van een ramp en het feit dat naasten zelf vaak ook getroffen zijn, vraagt om 
professionele zorg. Bij de gevolgen van een ramp kan de professionele geestelijk verzorger 
daarom een waardevolle functie vervullen. De doelen van zijn beroepsmatig optreden zijn 
dan: 

- rust en structuur creëren in de chaos; 
- behoefte aan religieuze interventies beantwoorden, zoals bidden en rituelen uitvoeren; 
- werken aan het herstel van de zingeving vanuit belangstelling voor de ervaringen en 

levensverhalen van mensen. 
Om die functie naar behoren te kunnen vervullen zijn goed voorbereide werkafspraken 
onmisbaar. Een draaiboek binnen elke geloofsgemeenschap, afstemming met andere 
geloofsgemeenschappen en opname in het rampenplan van de gemeentelijke overheid zijn 
eerste vereisten. 
 
In het protocol van de Raad van Kerken in Eindhoven is de functie van geestelijk verzorgers tijdens een ramp 
als volgt gedefinieerd: 

- De geestelijk verzorgers worden geacht onder alle omstandigheden in staat te zijn op adequate wijze 
geestelijke zorg aan slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners te kunnen geven. 

- De geestelijk verzorgers worden geacht geestelijke zorg te verlenen aan alle betrokken slachtoffers 
ongeacht hun geloof of gezindte. 

- De geestelijk verzorgers die zich beschikbaar gesteld hebben voor geestelijke zorg bij rampen dienen 
op korte termijn beschikbaar te zijn. In principe wordt verwacht dat binnen een half uur na oproep de 
eerste geestelijk verzorgers bij de ramp aanwezig zijn. 

- Geestelijk verzorgers moeten bereid zijn dag en nacht beschikbaar te zijn bij een ramp. 
- De geestelijk verzorgers dienen herkenbaar te zijn aan het dragen van een hesje met opdruk pastor en 

een legitimatiebewijs uitgegeven door de rampenbestrijding van de gemeente. 
Ook is vastgelegd op wie de geestelijk verzorgers zich zullen richten: 

- Er zal geestelijke zorg worden verleend aan hen die daar behoefte aan hebben met name aan de 
slachtoffers bij een ramp. 

- Aan hen die wel bij het ongeval betrokken zijn maar geen lichamelijk letsel opliepen. 
- Als de familie en naaste omgeving van de slachtoffers geestelijke zorg nodig hebben, zal ook hieraan 

aandacht moeten worden besteed. Van de geestelijk verzorgers wordt dan ook verwacht dat, als bij een 
ramp doden of gewonden vallen, ze nabestaanden en familie opvangen. 

- De geestelijk verzorgers zullen ook aandacht schenken aan degenen die mogelijk de ramp hebben 
veroorzaakt. 
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veroorzaakt. 
- Hulpverleners zoals politie en brandweer worden veelal opgeleid om bij rampen adequaat te kunnen 

optreden, toch zal ook bij hen in enkele gevallen behoefte zijn aan geestelijke zorg. In een voorkomend 
geval zal ook aan deze doelgroep geestelijke zorg worden verleend. 

- Na een ramp met dodelijke afloop zullen de geestelijk verzorgers zo veel mogelijk bij de 
herdenkingsdienst aanwezig zijn om nabestaanden en betrokken hulpverleners met hun daadwerkelijke 
aanwezigheid te kunnen ondersteunen. 

Bron: Geestelijke Zorg bij Rampen, Raad van Kerken Eindhoven, november 2003 
 
De plek waar de geestelijk verzorgers aan het werk gaan kan divers zijn: 

- op de locatie van de ramp zelf; 
- in het opvangcentrum van de gemeente; 
- op het coördinatiecentrum van de hulpverlening; 
- in de ziekenhuizen waar slachtoffers worden opgevangen en behandeld. 

Ook kunnen velen die niet rechtstreeks bij de ramp betrokken zijn, behoefte hebben aan een 
plek om tot rust en bezinning te komen. Daarom stellen kerken vaak nog dezelfde avond hun 
deuren open als stilteplek, waar voor iedereen gelegenheid is om het gebeurde te gedenken.  
 
3.2 De functie van de geestelijk verzorger binnen de eigen geloofsgemeenschap 
 
De geestelijk verzorger kan voor de eigen geloofsgemeenschap binnen zijn functie 
verschillende rollen vervullen in de acute fase: 
- pastoraal: de herderlijke zorg is bij uitstek gewenst wanneer alle zekerheid verdwenen lijkt. 
Het hele zingevingssysteem van getroffenen kan op zijn kop staan en de vertrouwde pastor 
kan door aanwezig te zijn en te luisteren de eerste hulp bieden om weer enige structuur in de 
chaos terug te vinden. 
- liturgisch: rituelen en liturgische handelingen kunnen in de eerste fase helpen om weer een 
klein beetje houvast terug te vinden. Vaak vormen vertrouwde gebruiken, woorden en 
gebaren een eerste steun om het gebeurde een plaats te geven en bieden ze troost bij het 
verdriet of de boosheid.  
- diaconaal: geestelijk verzorgers hebben niet alleen een taak voor het geestelijk welzijn, als 
gevolg van een ramp kan ook heel directe concrete hulp nodig zijn. Wanneer mensen per 
direct al hun bezittingen kwijt zijn is er hulp nodig. Met name ouderen hebben geld nog al 
eens in hun eigen huis bewaard en niet op de bank, met als gevolg dat bij verlies van huis en 
haard de financiële strop groot is. Vaak zijn mensen onderverzekerd waardoor te weinig 
wordt uitgekeerd om de schade te kunnen herstellen. Verzekeringsinstanties of overheden 
kunnen soms te traag werken. De kerk kan snel handelen en de eerste nood lenigen.  
- organisatorisch: in de acute fase moet er veel geregeld worden, bij dodelijke slachtoffers 
zijn er begrafenissen te regelen, vaak is er een collectieve herdenking of stille tocht in de 
eerste week na de ramp. Ook moet er organisatorisch veel werk worden verzet om de kerk als 
opvangplek of stiltecentrum voor bezinning te laten functioneren meestal met ploegen 
vrijwilligers, die aansturing en coördinatie nodig hebben. 
 
3.3 De functie van de geestelijk verzorger buiten de eigen geloofsgemeenschap 
 
Er kan ook een beroep op de geestelijk verzorger worden gedaan door mensen van buiten de 
eigen geloofsgemeenschap. Juist in tijden van chaos en verdriet kunnen mensen behoefte 
hebben aan zekerheden en geborgenheid zoeken bij een geloof dat ze misschien al lang 
geleden waren kwijtgeraakt. Een belangrijke reden waarom juist de kerken een rol kunnen 
spelen is immers hun lange traditie en eeuwenlange ervaring in het omgaan met vragen van 
leven en dood. Kerkgenootschappen vervullen hun rol ook voor die mensen het beste, door 
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zichzelf te zijn en kracht te ontlenen aan hun eigen identiteit. Geestelijke verzorging voor de 
hulpverleners na een ramp kan ook een welkome aanvulling zijn op de eigen psychosociale 
zorg die medewerkers van hulpdiensten binnen hun werk krijgen. Een kerkgebouw in de buurt 
van de rampplek kan een centrale rol vervullen. 
 
Praktijkvoorbeeld: 

Op 11 september 2001 bleef de 300 jaar oude St.Pauls chapel direct naast het World Trade 
Center ongedeerd. Het hek aan de voorzijde van de kerk werd een spontaan monument met 
foto’s, briefjes en bloemen. Binnen in de kerk was er gelegenheid om het leed te ontvluchten. 
Een plek waar reddingswerkers even op adem konden komen, verzorging en massage kregen, 
te eten kregen en ook spiritueel gevoed werden om hun zware taak weer aan te kunnen. 
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4. De benodigde competenties: een overzicht 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de competenties die een geestelijk verzorger nodig heeft om de 
doelen te kunnen bereiken en de bijbehorende taken goed te kunnen uitvoeren.  
Het uitgangspunt wordt gevormd door de competenties zoals die zijn geformuleerd in het 
rapport Rampenspirit, gestructureerd improviseren zijn. Deze competenties heb ik op enkele 
punten nog iets duidelijker geformuleerd en ingedeeld in de categorieën kennis, vaardigheden 
en attitudes: 
 
Categorie Competenties 
Kennis 1. goed weten wat de eigen rol is en de specifieke bijdrage van de 

geestelijke verzorging binnen de structuur van de 
rampenbestrijdingsorganisatie; 

2. kennis hebben van normale en abnormale reacties van getroffenen, 
psychotrauma en van de beschikbare verwijsmogelijkheden; 

Vaardigheden 3. eventueel vraaggericht specifieke individuele of groepsgerichte 
religieuze interventies aanbieden zoals bidden en rituelen uitvoeren; 

4. leiding kunnen geven aan het eigen netwerk (mobiliseren, coördineren, 
delegeren); 

Attitudes 5. bereid zijn meer te luisteren dan te spreken; 
6. aanwezig zijn zonder direct te interveniëren of direct oplossingen aan te 

dragen; 
7. interreligieus samenwerken; 
8. goede zelfkennis en zelfzorg toepassen. 

 
In de hoofdstukken hierna worden de competenties afzonderlijk uitgewerkt. De competenties 
zijn uiteraard niet uniek voor het functioneren van geestelijk verzorgers na een ramp, omdat 
ze ook deel uit maken van het reguliere functioneren. In de acute fase na een ramp zijn er 
echter wel duidelijke accenten te leggen en vraagt het beroepsmatig handelen in een 
crisissituatie om speciale aandacht. Die accenten worden hierna besproken, aangevuld met 
illustratieve voorbeelden en citaten. 
Het gaat in het handelend optreden van een geestelijk verzorger uiteraard niet om het goed 
uitvoeren van geïsoleerde taken binnen elk van de afzonderlijke categorieën competenties, 
maar juist om de doeltreffende combinatie daarvan. 
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5. Kennis 
 
Het eerste competentiegebied heeft betrekking op kennis. Hier gaat het om twee specifieke 
thema’s die verband houden met rampen: de kennis van de rampenbestrijdingsorganisatie in 
Nederland, en de kennis van normale en abnormale reacties van slachtoffers. 
 
5.1 Kennis van de rampenbestrijdingsorganisatie 
 
Competentie: 
goed weten wat de eigen rol is en de specifieke bijdrage van de geestelijke verzorging binnen 
de structuur van de rampenbestrijdingsorganisatie 
 
Praktijkervaring: 

De Raad van Kerken in Eindhoven stelde een protocol op waarmee de georganiseerde 
geestelijke zorg verleend kan worden tijdens rampen en andere calamiteiten aan slachtoffers, 
hun verwanten, hulpverleners en overige betrokkenen. Het protocol is ingepast in het 
rampenplan van de gemeente Eindhoven. De Dienst Geestelijke Verzorging van het Catherina-
ziekenhuis dient als eerste aanspreekpunt voor de gemeente bij alarmering. 

 
De kerk is geen parate dienst, waar medewerkers dag en nacht eenvoudig te alarmeren zijn. 
Laat de taak van de eerstelijns alarmering daarom over aan een organisatie die wel dag- en 
nacht bereikbaar is en laat deze organisatie de kerkelijke contactpersonen alarmeren. In 
Eindhoven is dat een ziekenhuis, in Rotterdam vervult het Leger des Heils deze piketdienst. 
De gemeente oefent regelmatig deelprocessen uit het rampenplan. Spreek af dat de geestelijk 
verzorgers en andere contactpersonen van de kerk ook een keer meedraaien in een 
alarmeringsoefening. 
Direct nadat er een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden voelen veel betrokken 
hulpverleners de impuls om direct naar de rampplek te gaan. Beter is het om de alarmering en 
de instructies af te wachten. Daaraan kleeft wel een dilemma: wanneer wacht je op de regie 
van de overheid en wanneer neem je zelf actie? Op eigen terrein kan uiteraard al het 
mogelijke gedaan worden (bijvoorbeeld het kerkgebouw openstellen). 
 
Citaat: 

“Roombeek was een multiculturele wijk. Op het moment van een ramp is het dus een vraag met wie de 
gemeente contact op moet nemen, als ze daar al behoefte aan heeft: met de dominee, de pastor of de 
imam? Deze vraag hoorden we via via in de wandelgang en hebben toen zelf besloten contact te 
zoeken. Achteraf gezien ben ik blij dat we dat hebben gedaan, anders waren we niet op tijd geweest 
voor de voorbereidingen van de herdenking.” (Esther van de Vate, Pastoraat na Ramp in Enschede in 
een lezing op 3 oktober 2003) 

 
Achtergrondinformatie 
In het gemeentelijk rampenplan ligt vast wie wat doet binnen de burgerlijke gemeente. Er zijn 
vaste taken voor de burgemeester en de gemeentelijke diensten waaraan deze leiding geeft. 
Het gemeentelijk beleidsteam tijdens een ramp bestaat meestal uit: 

  Burgemeester 
  Gemeentesecretaris 
  Brandweer 
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  Politie 
  Geneeskundige dienst (GHOR) 
  Ambtenaar openbare veiligheid 
  Voorlichting 

De afkorting GHOR staat voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. De 
GHOR heeft als opdracht afspraken te maken met ambulancediensten, ziekenhuizen en 
psychosociale hulpverleners zoals RIAGG en Bureau Slachtofferhulp. Ook de kerk hoort in 
deze laatste categorie thuis. Meestal lopen de kerkelijke contacten met de GHOR via 
overkoepelende verbanden, dus meestal via de plaatselijke afdeling van de Raad van Kerken. 
 
Het totaal van alle taken wordt aangeduid met het begrip ‘rampenbestrijding’. Dat wil zeggen: 
het bestrijden van de gevolgen van een (buitensporig) incident of zwaar ongeval waarvan de 
impact de reguliere ervaringen (ver) te boven gaan. Bij de voorbereiding geeft de gemeente 
vorm en inhoud aan alle schakels uit de veiligheidsketen, die bestaat uit: pro-actie, preventie, 
preparatie, repressie, nazorg. 
De gemeente stelt het rampenplan op, beschrijft voor verschillende processen deelplannen, en 
werkt die uit in draaiboeken. Op basis van specifieke risico’s binnen een gemeente worden er 
meestal ook maatwerkscenario’s uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een 
luchthaven, een specifieke industrie of het transport van gevaarlijke stoffen binnen de 
gemeentegrenzen. De taken en processen, die voor kunnen komen tijdens een ramp, worden 
toegewezen aan operationele groepen en daarmee wordt ook geoefend. 
De gemeente en haar uitvoerende afdelingen zijn verantwoordelijk voor de volgende 
processen tijdens de rampenbestrijding5: 

Gemeente 
Alarmering van bestuur en uitvoerenden 
Voorlichting 
Afzetten/bescherming 
Inzamelen van besmette waren 
Opvang en verzorgen 
Registreren van slachtoffers 

Uitvaartverzorging 
Toegankelijk/begaanbaar maken, opruimen 
Voorzien in primaire levensbehoeften 
slachtoffers 
Schadeafhandeling 
Milieu 
Sociaal/maatschappelijke nazorg 

Politie GHOR/GGD Brandweer 
Ontruimen en evacuatie 
Verkeer regelen 
Handhaving rechtsorde 
Identificatie overleden slachtoffers 
Begidsen 
Strafrechtelijk onderzoek 

Preventieve volksgezondheid / 
medisch hygiënische maatregelen 
Geneeskundige hulpverlenings-
keten 
Psycho-sociale hulpverlening 

Bron- en effectbestrijding 
Waarschuwen bevolking (acute 
situatie) 
Ontsmetten van mensen en dieren 
Ontsmetten van voertuigen en 
infrastructuur 
Waarnemen en meten 
Verzorging/logistiek 
rampbestrijdingspotentieel 
Operationeel basisplan 
Verbindingen 

 
Bij een ramp die een regionale aanpak vraagt is de directeur van de GGD het centrale 
aanspreekpunt in zijn rol als Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF). 
Wanneer er veel gewonden zijn, worden deze verspreid over verschillende ziekenhuizen. In 
het rampenplan is meestal een gewondenspreidingsplan opgenomen. Het Centraal Registratie 
en Informatie Bureau verzamelt in zo’n geval de informatie over doden en gewonden. 

                                                
5 Ontleend aan een presentatie door E. ten Hoeve, Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding 
(NIBRA), oktober 2004. 
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Het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht doet dienst als calamiteitenziekenhuis 
voor het hele land. Regionaal zijn er traumacentra aangewezen die een spilfunctie vervullen 
bij de opvang van gewonden. 
Het landelijke Rampen Identificatie Team (RIT) vervult een belangrijke rol bij de identificatie 
van dodelijke slachtoffers. Zij spannen zich in om zelfs aan de hand van minimale stoffelijke 
resten de identiteit van slachtoffers vast te stellen. Nabestaanden hebben veel baat bij deze 
zekerheid voor de verwerking van het verlies. 
 
5.2 Kennis van reacties van getroffenen 
 
Competentie: 
kennis hebben van normale en abnormale reacties van getroffenen, psychotrauma en van de 
beschikbare verwijsmogelijkheden 
 
Achtergrondinformatie 
Bij trauma’s onderscheidt men verschillende typen. Het trauma waarvan sprake is na een 
ramp (incidentele gebeurtenis) wordt aangeduid met ‘type 1’. Het gevolg van een 
traumatische, zeer schokkende ervaring wordt aangeduid met de term Post Traumatische 
Stress. De verwerking daarvan verloopt in fasen en kenmerkt zich door hyperalertheid en de 
afwisseling van zich opdringende herinneringen enerzijds, en vermijding en vervlakking 
anderzijds. Het natuurlijke verwerkingsmechanisme van de mens is dat de traumatische 
gebeurtenis wordt afgedekt in het geheugen en in gedeelten terugkomt in de eerste weken tot 
maanden na de ramp. Elk deel kan dan verwerkt worden en zo wordt de traumatische ervaring 
langzaam afgebouwd en ‘geplaatst’ in het levensverhaal. De herinnering zal altijd blijven, 
maar de hinder ervan zal geleidelijk aan minder worden en de emoties die het oproept worden 
beter controleerbaar. Wanneer iemand die verwerking niet vanzelf doormaakt kan zich een 
Post Traumatisch Stress-stoornis (PTSS) ontwikkelen. De beïnvloeders daarvan zijn naast de 
gebeurtenis zelf vooral de persoonlijkheids- en omgevingsfactoren. Ook de culturele 
achtergrond en het opleidingsniveau van slachtoffers kunnen van invloed zijn. 
 
Het normale verwerkingsproces is globaal onder te verdelen in vijf fasen6: 
1. stressreacties tijdens de ramp 
2. shockreactie direct na de extreme situatie (0 – 7 dagen na de ramp) 
3. verwerkingsperiode (vanaf 0-7 dagen tot 6-10 weken na de ramp) 
4. verwerking/acceptatie (6-10 weken) 
5. herbeleving (kan gedurende het hele leven af en toe voorkomen) 
De reacties die als normaal kunnen worden geschouwd in de fase 1 en 2 worden hierna 
genoemd, de overige fasen niet, omdat ze niet behoren tot de acute fase. 
 
Mogelijke reacties tijdens de 1e fase: Mogelijke reacties tijdens de 2e fase: 
Verandering in de waarneming: 
  Subjectieve ervaring van tijd is sneller of 

langzamer dan de objectieve werkelijkheid 
  Waarneming van geluid is scherper of juist doffer 
  Visuele waarneming ‘tunnel vision’ of scherpe 

details 
 

Ontkenning van het gebeurde, dit kan gepaard gaan 
met: 
  Waas, ongeconcentreerdheid, ongeloof 
  Verdoofdheid, met af en toe angstaanvallen 
  Het gevoel op de automatische piloot te 

functioneren 
  Moeite om de ramp of een gedeelte ervan te 

herinneren 
  Moeite om de betekenis van de ramp te snappen 

                                                
6 Informatie ontleend aan Handout ‘Het verwerkingsproces’ van CIRCON RT&C/Hendrik Kraemer Instituut, 
opgenomen in reader bij de cursus ‘De rol van de kerk na een ramp’, HKI, oktober 2004 
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  Overactief, gespannen, snel geïrriteerd 
Gevoel van isolatie; het idee dat niemand er iets om 
geeft of het begrijpt 
Voortdurend denken aan de ramp 
‘Automatisch’ handelen 
Erg gevoelig zijn voor de reacties van anderen 
 

Stress-reacties zijn: 
  Shock (de getroffene voelt niets, of heeft niet 

door dat het echt gebeurt) 
  Trillen 
  Huilen 
  Misselijkheid 
  Verlies van controle over spieren (tijdelijke 

motorische verlamming, geen controle over 
kringspier of blaas) 

  Hyperventilatie (hoog en kort ademen met 
mogelijke lichamelijke of psychische gevolgen, 
o.a. hartkloppingen) 

Stress-symptomen zijn: 
  Angst 
  Hoge bloeddruk 
  Buikpijn 
  Maagzuur 
  Slaapproblemen 
  Diarree of verstopping 
 

 
Abnormale reacties 
Posttraumatische stress is dus een normale reactie op een ingrijpende gebeurtenis. Mensen die 
een posttraumatisch stress-stoornis ontwikkelen vertonen in principe geen ander gedrag dan 
mensen met een normale verwerking, alleen de duur en de intensiteit van de reacties in de 
verschillende fasen kan afwijken. Het risico bestaat dat iemand te lang in een fase vast blijft 
zitten en er niet op eigen kracht verder mee komt. In dat geval is professionele psychische 
hulp noodzakelijk. Een diagnose in de eerste weken kan snel een indicatie opleveren, maar het 
gevaar bestaat ook dat mensen te snel een stoornis toegedicht wordt. Er zijn echter geen 
scherpe maatstaven. Na de recente rampen herstelde gemiddeld 70% van de getroffenen zich 
op eigen kracht. 
 
Culturele verschillen 
Een schokkende ervaring zoals na een ramp staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een 
context die voor iedere betrokkene anders kan zijn. Slachtoffers en getroffenen kunnen 
daarom zeer verschillend reageren al naar gelang hun culturele herkomst. Het gedrag van 
sommige groepen mensen van allochtone herkomst kan voor westerse ogen de indruk wekken 
dat er sprake is van een ernstige psychopathologie, maar in werkelijkheid heeft dat gedrag een 
zinvolle betekenis in de betreffende cultuur, en kan het worden beschouwd als een 
constructieve reactie na een aangrijpende gebeurtenis. Zo kunnen mensen uit niet-westerse 
culturen zeer uitbundig reageren in hun rouwuitingen. Ook kan woede een rol spelen, 
bijvoorbeeld als men denkt dat iemand door hekserij invloed heeft uitgeoefend op het 
gebeurde. Er kan grote angst voor de geesten van de omgekomen slachtoffers ontstaan als het 
niet mogelijk is de vereiste ceremonieën uit te voeren (bijvoorbeeld omdat het lichaam van de 
dode ontbreekt). In gemeenschappen met een sterke multiculturele samenstelling is het van 
belang om met deze verschillen rekening te houden. Onderzoek in de Bijlmer en in Enschede 
heeft veel inzicht opgeleverd in de verschillen in achtergronden en verwerkingsmogelijkheden 
van getroffenen van allochtone herkomst.  
 
Effecten van eerdere traumatische ervaringen 
Niet alleen bij werkelijke rampen maar ook bij een ernstige dreiging van een calamiteit 
kunnen mensen onverwachte stress-reacties vertonen. Soms roept de gebeurtenis van nu 
(onverwerkte) emoties op uit een verleden, die een veel heftiger reactie teweeg brengen dan 
uit de feitelijke gebeurtenis verklaarbaar is. 
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Praktijkvoorbeeld: 

Een onverwerkte ramp uit het verleden kan zelfs jaren later het trauma opnieuw boven halen. 
De mentaliteit in Zeeland in de jaren ’50 was er niet naar om lang stil te staan bij de opgelopen 
trauma’s na de Watersnoodramp van 1953. Bovendien geloofde eenderde van de getroffenen 
dat het hier een straf van God betrof. Dat vervulde de mensen met schaamte, het trauma werd 
afgedekt en men probeerde zo snel mogelijk het leven weer op te pakken. Ook was er toen 
nauwelijks iets bekend over posttraumatische stress. De extra aandacht voor de 40e herdenking 
van de Ramp is voor verschillende slachtoffers en hulpverleners uit die tijd aanleiding geweest 
om pas in 1993 hun trauma te kunnen verwerken. Zo kon door een interview met Kees Slager 
voor zijn boek De ramp, een reconstructie, de brandweercommandant die voor zijn ogen zijn 
burgemeester en een collega had zien verdrinken eindelijk bij zijn verdriet uit de rampnacht 
komen. 

 
Agressie 
De familieleden van de slachtoffers kunnen zich soms zeer onredelijk opstellen. Vanuit hun 
angst, schrik en onzekerheid kunnen zij vervallen in agressief gedrag, vooral als er geen 
informatie blijkt te zijn. Ook daarop moet de geestelijk verzorger voorbereid zijn. Om te 
beginnen door ook in die situatie kalm te blijven en zoveel mogelijk rust uit te stralen, maar 
bij ernstige bedreigingen dient er assistentie gevraagd te worden van de politie. 
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6. Vaardigheden 
 
In dit hoofdstuk worden de competenties beschreven, die te maken hebben met vaardigheden 
van de geestelijk verzorger. De reguliere beroepsvaardigheden zijn uiteraard onverminderd 
van kracht tijdens een ramp, maar er zijn enkele speciale aandachtspunten. Een belangrijk 
verschil is dat het in de acute fase vaak zal gaan om kortdurende contacten. Er kan geen echte 
band opgebouwd worden. Geestelijk verzorgers moeten er daarom voor waken zich 
slachtoffers ‘toe te eigenen’. Verder is het belangrijk dat geestelijk verzorgers na rampen 
steeds de veerkracht van mensen als uitgangspunt nemen, en hen daarbij tot steun zijn. 
Mensen zijn in de eerste fase verbijsterd of verlamd door het gebeurde, maar ze zijn geen 
patiënten die alle zelfzorg uit handen moet worden genomen. Mensen hoeven niet op een 
stoel te blijven zitten als ze bijvoorbeeld willen bewegen, ze mogen ook weg als ze dat willen. 
Ook in een ontredderde toestand verdienen mensen respect voor hun persoonlijke levenssfeer. 
Zo zal niet iedereen lichamelijk contact op prijs stellen en kan de geestelijk verzorger beter 
eerst vragen voordat er een arm om iemand heen geslagen wordt.  
Naast de competenties in dit hoofdstuk kan er nog een speciale vaardigheid aan de orde zijn: 
het omgaan met de pers. Het behoort niet tot de kernvaardigheden, maar het kan zinvol zijn 
hier wel iets van af te weten. Tips hiervoor staan daarom in bijlage A. 
 
6.1 Religieuze interventies aanbieden 
 
Competentie: 
eventueel vraaggericht specifieke individuele of groepsgerichte religieuze interventies 
aanbieden zoals bidden en rituelen uitvoeren 
 
Na een ramp is er altijd sprake van vragen die te maken hebben met zingeving: de waarom-
vraag wordt hardop gesteld door getroffenen, door predikanten, door de media, door de 
politiek. En soms ook beantwoord, meer of minder doeltreffend. God kan in dat antwoord 
betrokken worden op verschillende manieren. Voor de gelovige getroffenen kunnen niet goed 
overwogen conclusies zeer negatieve gevolgen hebben voor de verwerking. Geestelijk 
verzorgers dienen zich daarom bewust te zijn van de effecten van religieuze uitspraken om 
geen onnodige extra traumatische ervaringen te veroorzaken. 
Religieuze interventies behoren uiteraard ook tot de kerndeskundigheid van geestelijk 
verzorgers. Alle bekende reguliere taken, zoals het uitvoeren van rouwrituelen en het 
voorgaan in gebed, worden hier dan ook niet uitvoerig besproken. Wel worden enkele 
belangrijke uitgangspunten besproken van religie als hulpmiddel om een traumatische 
gebeurtenis te verwerken (coping). 
 
Citaten: 

“Waar was God tijdens de grote ramp? Hoe kon dit vreselijke gebeuren? En hoe zit het eigenlijk met de 
verhouding van menselijke verantwoordelijkheid in het opslaan van vuurwerk en regelgeving van de 
overheid aan de ene kant en de voorzienigheid van God aan de andere kant?” (Ds. A. v. Houdt, 
herdenkingsmeditatie op 13 mei 2005 op de website van Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Fontein, 
Enschede) 
 
“Waarom laat God zo’n zware ramp over onze stad komen? Bij die vraag moeten we bedenken, dat God 
aan mensen een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven inzake de inrichting van de samenleving èn 
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dat wij mensen niet volmaakt zijn.” (De ChristenUnie in de Enschedese gemeenteraadsvergadering van 
19 maart 2001, Nieuwsbrief 1-7 gemeenteraadsfractie ChristenUnie Enschede, 
www.enschede.christenunie.nl) 
 
“Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt?” (Amos 3:6, NBG, aangehaald in 
een preek door een onbekende predikant). 
 
“Op God ben ik niet boos. Het zijn gewoon bewust of onbewust domme, menselijke fouten geweest. God 
wil zo’n ramp niet en dat kan ik hem niet in de schoenen schuiven.” (Mathilde van der Molen, weduwe 
van een brandweerman die omkwam tijdens de Vuurwerkramp in Enschede, in een interview vijf jaar 
later) 

 
Achtergrondinformatie 
Veel mensen hebben na de ingrijpende gebeurtenis behoefte om de rol van God hierbij te 
bespreken. Na de gebeurtenissen in New York op 11 september 2001 gaf maar liefst 90% van 
het Amerikaanse publiek aan meer bezig te zijn met gebed, religie en spiritualiteit7. 
Kenmerkende vragen zijn dan bijvoorbeeld: Waar was God toen dit gebeurde? Waarom laat 
God dit toe? Wat is Gods plan hiermee? Waarom ben ik gered en mijn naaste niet? Allemaal 
vragen die wijzen op een vraagstuk van zingeving. Men zoekt hulp bij de religie om het 
verstoorde zingevingssysteem weer op orde te krijgen. Religie kan een positief en een 
negatief effect hebben op de verwerking. 
Wat men als positief effect verwacht van religie (bijvoorbeeld door bidden en het uitvoeren 
van rituelen) in het omgaan met de ervaringen is8: 

- Comfort: troost zoeken bij God als bron van liefde en zoeken naar een doel of de zin 
van wat er is gebeurd. 

- Collaboration: samenwerking met God om het gebeurde te verwerken, om steun van 
te krijgen en kracht; God als een partner die de weg kan wijzen naar innerlijke 
bronnen van kracht om weer hoop te krijgen en eenzaamheid te doorbreken. 

- Control: mensen ervaren als gevolg van de ramp onmacht, ze zijn de greep op het 
leven kwijt. Zij zijn op zoek naar beheersbaarheid bij een hogere macht, waar ze hun 
vertrouwen in de toekomst bij kunnen vinden. 

- Connectedness: het bijwonen van kerkdiensten verbindt mensen met God en met 
elkaar in een steungevende omgeving, waar pijn erkend wordt en troost wordt 
geboden. Door dit met elkaar te delen neemt het gevoel van geïsoleerd zijn af.  

 
Door actief te zoeken naar deze effecten probeert men de stress, die door het trauma is 
veroorzaakt te reduceren. Mensen die op een dergelijke positieve manier gebruik maken van 
religie als verwerkingsmogelijkheid zien hun leven als een onderdeel van een grotere 
spirituele kracht en proberen een les te vinden in wat ze ervaren hebben. Zij zoeken hulp en 
samenwerking bij God en hopen samen met Hem uit de crisis te komen. Zij hebben een 
godsbeeld dat staat voor een liefhebbende God, die rechtvaardig, vergevingsgezind en 
machtig is. 
Religie kan echter ook een negatief effect hebben op de verwerking van de gebeurtenissen. 
Mensen met een negatief verwerkingsgedrag hebben vaker last van depressies en hebben een 
zwakkere geestelijke gezondheid. Zij zien God als een straffende God, die afstand houdt en 
hen verlaten heeft. 
 
                                                
7 Onderzoek van M.A. Schuster in 2001, aangehaald door J.B. Meisenhelder, Terrorism, posttraumatic stress and 
religious coping. In: Mental Health Nursing, 2002, 23/8, p. 774 
8 Ontleend aan J.B. Meisenhelder, Terrorism, posttraumatic stress and religious coping. In: Mental Health 
Nursing, 2002, 23/8, p. 771-782 
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Positief verwerkingsgedrag Negatief verwerkingsgedrag 
- Zich verbonden voelen met God 
- God beschouwen als een bron van kracht en 

liefde; zoeken naar de persoonlijke les uit de 
crisis. 

- Zoeken naar troost en bevestiging van Gods liefde 
en zorg 

- Zoeken naar beheersbaarheid door een 
samenwerking met God (partnerschap) 

- Zoeken naar Gods hulp bij het verminderen van 
angst. 

- Zich verlaten voelen door God. 
- God beschouwen als een straffende God. 
 
 
- Vragen stellen bij Gods liefde of macht. 
 
- Zoeken naar beheersbaarheid zonder de hulp van 

God. 
- Zich verward, boos of teleurgesteld voelen over 

God. 
 
Iemand die na een ramp regelmatig een kerkdienst bezoekt of zich wijdt aan gebed is niet per 
definitie bezig met positief verwerkingsgedrag. Het gaat erom welke perceptie iemand van 
God heeft. In gesprekken met getroffenen kan het daarom nuttig zijn te onderzoeken hoe 
iemand God ziet, door te vragen of hij God wil beschrijven.  
 
Ganzevoort hanteert drie aspecten van werkelijkheid, die ernstig worden verstoord door een 
traumatische gebeurtenis9: 
Aanname basisidee van de werkelijkheid: Gevolg van een traumatische verstoring van het 

basisidee voor het godsbeeld: 
Het leven is een betekenisvol geheel Tast het beeld aan van goddelijke soevereiniteit, 

vertrouwen in Gods almacht valt weg. 
De wereld is ons goedgezind Het vertrouwen in de medemens en vaak ook in de 

goedwillendheid van God gaat verloren. Soms blijft 
het vertrouwen in God als een heilzame tegenhanger 
bestaan. 

Ik ben als persoon de moeite waard 
 

De persoon wordt niet bemind en gering van waarde 
geacht, en God heeft hem ook in de steek gelaten en 
betoont geen liefde meer. 

 
Het type ramp is van invloed op deze ervaring. Een natuurramp is vooral verstorend voor het 
idee dat het leven en de wereld betekenisvol zijn en dus voor het geloof in Gods almacht. Bij 
aanslagen en andere vormen van man-made disaster is de wereld en mogelijk ook God ons 
niet meer goedgezind. Bij gewelddaden tegen het individu is het vertrouwen in de liefde van 
medemens en God aangetast. Als getraumatiseerde slachtoffers moeite hebben met nabijheid, 
is het moeilijker troost te bieden. Zij kunnen dat vervolgens ervaren als opnieuw tekort 
schieten. 
De theodiceevraag speelt dus een belangrijke rol, niet alleen voor de getroffene, maar ook 
voor de geestelijk verzorger, die passend hulp wil bieden. Men onderscheidt hierbij: 
- het planmodel (de lijdende mens is onschuldig, maar God heeft een plan, de mens is 

onbeduidend) 
- het vergeldingsmodel (de lijdende mens is schuldig, God straft) 
- het apathiemodel (God is ver weg en wijst af, de mens is geïsoleerd) 
- het solidariteitsmodel (God is wel nabij, maar niet soeverein, de mens is machteloos) 
Het plan dat aan de visie ten grondslag ligt kan helpen om het gebeurde te begrijpen, maar 
nog niet om het te verwerken. Het probleem met de theodiceemodellen is, dat ze God willen 
redden van de aanklacht, maar het slachtoffer extra kunnen kwetsen. Is er sprake van schuld 
voor het ontstaan van de ramp, dan heeft het slachtoffer erkenning nodig van zijn 
slachtofferschap en hoort de schuldige te worden aangesproken. Daarbij past een godsbeeld 
dat zich kenmerkt door bevrijding en empowerment. Woede mag daarbij geuit worden en kan 
                                                
9 R.R. Ganzevoort sluit aan bij de psychologe Janoff-Bulman in zijn artikel ‘Als de grondslagen vernield zijn…’ 
in Praktische Theologie nr 3, 2005, p. 347-350 
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heilzaam werken, omdat het patroon waarin het slachtoffer zichzelf voor schuldig houdt 
daarmee wordt doorbroken. In de zorg voor getraumatiseerde mensen kan volgens 
Ganzevoort daarom het beste worden uitgegaan van een basishouding vanuit de 
bevrijdingstheologie. 
 
Religieuze interventies na een crisis:  
Soorten interventies, die in meer of mindere mate van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van 
de geloofsovertuiging van de getroffene, zijn: 

- individueel of gezamenlijk gebed; 
- uitleg en interpretatie van toepasselijke teksten uit de Bijbel; 
- opluchtende biecht; 
- uitvoeren van rituelen (bijvoorbeeld sacramenten); 
- (belijden van het) geloof in goddelijke interventie en vergeving; 
- (belijden van het) geloof in een leven na de dood. 

Getroffenen en hun familieleden kunnen uit eigen beweging vragen om één of meer van deze 
interventies, danwel open staan voor een dergelijk aanbod maar het niet speciaal verwachten. 
In de acute fase dient de geestelijk verzorger zich in beide gevallen te onthouden van 
argumenteren en debatteren over de gebeurtenissen met de getroffenen. In dat geval wordt de 
geestelijke verzorger namelijk onderdeel ‘van het probleem’ en niet ‘van de mogelijke 
oplossing’. 
 
Citaat: 

“Zoals altijd op de tweede zondag van de oneven maanden vierden we Avondmaal. We beseften dat het 
geweldig goed was om symbolen te hebben om verdriet met elkaar te delen. Die Tafelviering vormde 
een eerste moment waarop we ons bewust waren van het belang van stilte en symboliek om dingen met 
elkaar te vieren.” (Predikant Evert Jan Veldman uit Enschede over de kerkdienst de dag na de 
Vuurwerkramp 13 mei 2000 in De rol van de kerk bij een ramp) 

 
 
Avondwake, herdenkingsdienst en stille tocht 
Het houden van een avondwake, herdenkingsdienst en stille tocht is uitgegroeid tot een 
standaardrepertoire na ingrijpende gebeurtenissen. Het spreekt voor zich dat juist de kerk een 
rol kan spelen bij het voorbereiden en verzorgen van deze rituelen. Ze markeren de eerste 
periode van de gebeurtenis en vormen daarmee tevens een rite de passage van de acute fase 
naar de volgende fase van verwerking. Er wordt gebruik gemaakt van muziek, gedichten, 
gesproken herdenkingswoorden, het noemen van de namen van de slachtoffers. De sprekers 
moeten zorgvuldig worden geselecteerd om een goede afspiegeling te vormen van alle 
betrokkenen. Niet alleen goed gekozen woorden van ervaren sprekers, maar juist ook 
emotionele presentaties van direct betrokkenen zijn waardevol voor de toehoorders. Door een 
goede samenwerking tussen geestelijk verzorgers vanuit verschillende geloofsrichtingen 
kunnen de taken van het meer religieuze deel van de herdenking worden ingevuld. 
Bij de organisatie van een stille tocht of herdenking is onenigheid over rollen en protocollen 
een serieuze valkuil, vooral als betrokkenen al vele dagen in extreme omstandigheden hebben 
gewerkt. Functionarissen van betekenis kunnen een hoofdrol eisen: plaatselijke en provinciale 
bestuurders, vertegenwoordigers van regering en parlement. Ook de aanwezigheid van leden 
van het Koninklijk Huis kan tot veel discussie leiden: wie ontvangt en begeleidt deze leden? 
Meestal spelen deze discussies zich af op het niveau van de rampenstaf van de gemeente. 
Geestelijk verzorgers moeten voorkomen dat zij partij worden in dit soort conflicten. Zorg 
voor de mensen staat voor hen voorop. 
Bij het organiseren van een herdenkingsdienst of stille tocht worden de slachtoffers in de 
ziekenhuizen nog al eens uit het oog verloren. Zij zijn vaak niet in staat deel te nemen aan de 
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rituele afsluiting en kunnen zich daardoor pijnlijk buitengesloten voelen. Juist in zo’n situatie 
kan de inzet van de media en de techniek een positieve rol vervullen. 
 
Citaat: 

“Wij zijn verbonden met de jongeren in het ziekenhuis,jullie zien mij nu. Ik wil jullie groeten, ik wil jullie 
sterkte wensen. Vechten hè, want we kunnen jullie niet missen! En we hopen dat jullie gauw 
terugkomen. En dan wil ik alle mensen hier in het stadion vragen om voor jullie te klappen zodat jullie 
kracht krijgen voor de tijd die gaat komen.” (Pastoor Berkhout tijdens de herdenkingsdienst in het 
stadion in Volendam op 12 januari 2001, die live werd uitgezonden op televisie)  

 
6.2 Leiding geven 
 
Competentie: 
leiding kunnen geven aan het eigen netwerk (mobiliseren, coördineren, delegeren) 
 
In een crisissituatie is doortastende leiding nodig. Niet alles kan in zo’n situatie in goed 
overleg en via democratische besluitvorming plaatsvinden. Geestelijk verzorgers kunnen 
geschikt zijn om die leidende rol te spelen, maar dat is niet per definitie het geval. De 
geestelijk verzorger moet voor alles dat doen waar hij of zij goed in is. Als er binnen de eigen 
kerk een betere natuurlijke leider beschikbaar is, is het veel beter om die capaciteiten te 
benutten en de taken voor de coördinatie en het leiding geven aan alle inzetbare krachten te 
delegeren.  
  
Citaat: 

“Zelf heb ik heel veel steun gehad aan een kerkmeester die voor mij het eerste aanspreekpunt was voor 
de pers. Hij maakte afspraken met de pers; met hem sprak ik door wat ik wel en ook wat ik niet zou 
zeggen. Hij was bij de interviews aanwezig en kon mij soms beschermen tegen gevaarlijke vragen.” 
(Pastoor Kreuwels hield op 21 november 2002 een lezing over zijn ervaringen met een gezinsdrama in 
Roermond waarbij zes kinderen uit het gezin omkwamen) 

 
Achtergrondinformatie 
Nadat een geestelijk verzorger is ingelicht over een ramp in de gemeente of parochie komt er 
snel veel op hem af. De geestelijk verzorger, die een actieve rol moet spelen, moet zijn inzet 
snel organiseren. De eerste stap is: zich melden bij het crisiscentrum en goed laten informeren 
over wat er precies is gebeurd. Daarbij hoort ook het verzamelen van namen en adressen van 
nabestaanden. En als laatste moeten duidelijke vervolgafspraken gemaakt worden over een 
volgende bijeenkomst over de voortgang met alle betrokken hulpverleners. 
 
Staf 
Binnen de eigen kerk wordt een team samengesteld waarmee afgesproken wordt wie wat doet. 
Niet alleen de feitelijke taken van de geestelijke zorg aan slachtoffers en nabestaanden 
worden verdeeld, maar ook de contacten die onderhouden moeten worden (met de gemeente, 
scholen, andere geestelijk verzorgers, pers, ervaringsdeskundigen, etc.). Voor de concrete 
hulp aan slachtoffers en nabestaanden kan met mede-pastors een verdeling worden gemaakt 
naar soorten betrokkenen. Dat is nodig wanneer het er veel zijn, of wanneer er speciale 
aandacht voor bepaalde groepen nodig is (denk bijvoorbeeld aan zorg voor de schoolkinderen 
uit de wijk). Wanneer er sprake is van menselijke schuld en ook de dader en zijn familieleden 
getraumatiseerd zijn, kunnen verzorgende taken beter verdeeld worden. 
Ook al is er een algemeen draaiboek voorhanden, er zal altijd geïmproviseerd moeten worden.  
Met het team kan eerst een draaiboek voor de eerste twee dagen worden opgesteld. Daarna 
kan een draaiboek voor een week worden gemaakt. 
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Wat in elk geval moet worden afgesproken is: 
- de concrete taakverdeling en de aanstelling van coördinatoren. Daarbij kunnen 
aandachtsgebieden vastgesteld worden, zodat ook vragen die nog niet te voorzien zijn straks 
snel aan de juiste persoon kunnen worden doorgespeeld. Als de geestelijk verzorger zelf geen 
sterke (crisis)manager is, laat iemand anders dan de rol op zich nemen van de algehele leiding 
van het team. 
- de vergadermomenten waarop de staf elkaar zal treffen om de gang van zaken te bespreken 
en nieuwe taakverdelingen af te spreken. 
- procedures voor aan- en afmelden en voor het ontladen van de ervaringen (debriefen). 
- de onderlinge communicatie: contacten en afspraken zoveel mogelijk via het 
officemanagement. 
 
Officemanagement 
Om goed te kunnen functioneren is een goede secretariële en organisatorische steun 
onmisbaar voor de geestelijk verzorger. Omdat de meeste geestelijk verzorgers geen 
secretaresse hebben is het nuttig hiervoor een team van enkele ervaren vrijwilligers samen te 
stellen. Dit team kan per direct worden belast met het vrij maken van de agenda en het 
afzeggen van afspraken. Andere predikanten of pastores moeten zo snel mogelijk 
ingeschakeld worden om de reguliere taken van de rampenpastor overnemen. Er moet één 
herkenbare fysieke plek zijn waar alle organisatorische zaken van de kerkelijke inzet 
samenkomen. In veel gevallen kan de pastorie daarvoor geschikt zijn. Die dient dan wel de 
hele dag en avond bemand te zijn om de telefoon en bezoek aan te deur te woord te staan en 
afspraken te plannen. Het team van officemanagers kan ook snel de vragen en taken verdelen, 
die niet perse voor de pastor bestemd zijn, als er een duidelijke lijst is met de coördinatoren en 
hun aandachtsgebieden. 
Het is voor de geestelijk verzorger belangrijk om direct alle gegevens te noteren van mensen 
waarmee hij contact heeft. Vaak zijn die contactgegevens later nog nodig en in de chaos is het 
onmogelijk alles te onthouden. De aantekeningen kunnen door anderen uitgewerkt worden tot 
geordende lijsten op datum en naar soorten contact. 
 
Citaat: 

“Mobiliseer je vrijwilligers en wees niet bang veel van hen te vragen. Net als alle anderen die meeleven, 
zijn ze vaak blij dát ze iets kunnen doen.” (Pastoor Kreuwels uit Roermond) 

 
Overige taken voor vrijwilligers 
Naast de kerntaken en het officemanagement is er behoefte aan een leger vrijwilligers dat 
voor allerlei zaken kan zorgen. Hierna volgen enkele voorbeelden.  
Als de kerk open is voor wie binnen wil lopen is een ontvangstgroep nodig en zal er koffie en 
thee gezet moeten worden. Ook voor deze vrijwilligers is een van de belangrijkste taken er te 
zijn en mensen aan te horen. Vaak wordt een speciale hoek van de kerk of een zaal ingericht 
als gedenkhoek. Hiervoor kunnen zaken worden geregeld door vrijwilligers: kaarsen, 
bloemen, ingelijste foto’s van de slachtoffers, boeken en schrijfgerei om bezoekers hun 
condoleances, gedachten, bedes en dergelijke in te laten schrijven. 
Vrijwilligers kunnen er ook voor zorgen dat steun in de vorm van brieven en kaarten voor 
getroffenen verzameld worden en te bestemder plek gebracht worden (vooral als deze mensen 
niet meer op hun normale adres bereikbaar zijn). Als getroffenen de kerkdienst in de eigen 
gemeente tijdelijk niet kunnen bijwonen, kan het prettig zijn wanneer zij de dienst later op 
cassette kunnen beluisteren. Juist de manier waarop de ramp in de eigen gemeente genoemd 
en verwerkt wordt in de preek kan de getroffenen steunen. Vrijwilligers kunnen dit regelen. 
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De netwerkvraag naar extra benodigde deskundigheid binnen de gemeente kan via de 
vrijwilligers goed gesteld worden, zij kunnen actief op zoek gaan naar gemeenteleden met 
bepaalde expertise. 
 
Praktijkvoorbeeld: 

Tijdens de MKZ-crisis in 2001 werden talrijke boerenbedrijven op de Veluwe voor enkele 
weken van de buitenwereld afgesloten. Vrijwillige inzet van gemeenteleden zorgden ervoor 
dat kinderen uit de gezinnen tijdelijk opgevangen werden, zodat ze naar school konden blijven 
gaan. De wijkpredikanten bemiddelden bij deze opvang. 

 
De inzet 
De feitelijke inzet van vrijwilligers moet goed worden gecoördineerd. Een kerkelijke 
gemeente die goed voorbereid is, weet welke ervaring en deskundigheid er in de gemeente 
beschikbaar is. Men kent de kwaliteiten van gemeenteleden en heeft enkele goede leiders 
aangesteld om leiding te geven aan het korps van vrijwilligers. Die leiding draagt zorg voor 
de juiste instructies en werkafspraken, maar ook voor een goede werkindeling van de 
inzetbare krachten. Na elke inzet moeten de leiders er zorg aan besteden dat deze helpers de 
ruimte krijgen om hun indrukken te verwerken of af te reageren. Ook kunnen er (indirect) 
getroffenen zijn die ‘vluchten’ in het helpen van anderen. Zij kunnen extra behoefte hebben 
aan ondersteuning. Naast het nemen van rust kan het nodig zijn om zelf weer spiritueel op te 
laden. Ook de vrijwillige helpers hebben recht op geestelijke verzorging. Helpers die het niet 
goed meer aankunnen moeten door hun collega’s gesteund worden om hun taak op te geven. 
Juist in de roes van saamhorigheid kan het extra moeilijk zijn om dat toe te geven. 
 
Praktijkvoorbeeld: 

Veel (vrijwillige) helpers zijn geneigd om weinig rust te nemen en schijnbaar onvermoeibaar 
door te werken. Een goede leider is onverbiddelijk en dwingt de mensen om op tijd rust te 
nemen. In Enschede werd zo snel mogelijk een indeling gemaakt met werktijden voor de 
vrijwilligers. Zo stelde men 3 ‘shifts’ (werkploegen) samen van elk 65 vrijwilligers. 
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7. Attitude 
 
Naast kennis en vaardigheid is het kiezen van de juiste attitude een belangrijk 
competentiegebied. Ook hiervoor geldt dat dit al deel uitmaakt van de standaardcompetenties 
van geestelijk verzorgers. In dit hoofdstuk daarom vooral een toespitsing op die attitudes die 
speciale aandacht vragen of afwijkend zijn na een ramp. 
 
7.1 Kunnen luisteren 
 
Competentie: 
bereid zijn meer te luisteren dan te spreken 
 
Citaten: 

“In de eerste uren is er nog weinig anders te doen dan een arm om een schouder leggen en een verhaal 
aanhoren.” (Deken Frans Verhoeven in een interview in het Bisdomblad, na een gehouden 
rampenoefening) 

 
“Stap 1: naar de mensen zelf toegaan. Als je niet met je voeten in de modder durft te staan, moet je ook 
niet bij een vergadertafel aanschuiven. Mijn collega en ik zijn met een lijstje namen op de fiets gestapt, 
zijn aan de keukentafel gaan zitten en hebben daar grondig geluisterd.”(Esther van de Vate, Pastoraat 
na Ramp, Enschede) 

 
Achtergrondinformatie 
Goed kunnen luisteren is vooral afhankelijk van de attitude van de hulpverlener. Deze attitude 
kent enkele basisprincipes die verwoord zijn door Rogers10. Hoewel zijn theorie vooral is 
ontwikkeld voor actieve hulpverlening om mensen uit hun problemen te helpen, zijn de 
uitgangspunten van zijn theorie prima toepasbaar op de competentie ‘luisteren na een ramp’. 
Hij stelt centraal: 
- onvoorwaardelijke positieve waardering: de hulpverlener accepteert de ander zoals deze is. 
De hulpverlener hoeft het niet eens te zien met de opvattingen van de ander maar hij 
accepteert ze en laat de ander in zijn waarde. Het slachtoffer moet zichzelf durven zijn. 
- echtheid: de hulpverlener moet authentiek en transparant functioneren in de relatie met de 
ander. Ook als de hulpverlener negatieve gevoelens heeft over het contact is het noodzakelijk 
om ‘echt’ te blijven en die gevoelens niet te verbergen. Maar ook deze gevoelens kunnen wel 
positief gebracht worden door begrip en betrokkenheid te tonen. Ook kan de hulpverlener het 
initiatief nemen en de ander aanmoedigen om verder te vertellen. 
- empathie: de hulpverlener moet bereid zijn zich in te leven in de belevingswereld van de 
ander. Het is de kunst om zich in te leven in de boosheid, angst of verwarring van de ander, en 
de ander te laten merken dat de hulpverlener aanvoelt en begrijpt wat er in de ander omgaat. 
De hulpverlener kan dat laten merken met woorden, maar ook met gebaren, lichaamshouding 
of gelaatsuitdrukking. 
 
De hulpverlener kan door actief te luisteren slachtoffers helpen om hun gevoelens te uiten. 
Meer is er in de acute fase vaak niet eens nodig. Juist door mensen die door een ramp 
                                                
10 Besproken in G. Lang en H.T. van der Molen, Psychologische gespreksvoering, een basis voor hulpverlening, 
2003, 33-52 



Crisiscompetenties 

Lydia Vroegindeweij, augustus 2006 29 

getroffen zijn te laten praten wordt een begin gemaakt met het ordenen van wat er gebeurd is. 
Dat hoeft uiteraard niet alleen met hulpverleners en geestelijk verzorgers. Juist lotgenoten zijn 
bondgenoten in de verwerking. Mensen moeten ook alle ruimte krijgen om elkaar bij te staan, 
op hun eigen manier en vanuit hun eigen culturele of religieuze achtergrond.  
Praten over het gebeurde is een natuurlijke manier van verwerken en hoewel herstel van het 
normale gevoel nog een tijd kan duren, ontwikkelt slechts een klein deel van de slachtoffers 
een posttraumatisch stresssyndroom. Voor de meeste slachtoffers is een hulpverlener die 
alleen maar veiligheid biedt en begrip toont dus al voldoende. Zo min mogelijk ingrijpen is 
Rogers’ algemene leidraad in de hulpverlening, die zeker ook van toepassing is op 
hulpverlening aan getroffenen na een ramp. 
 
Praktijktoepassing: 

Slachtoffers laten praten of anderszins laten uiten van gevoelens is niet alleen in de acute fase 
van belang. Tot jaren na het gebeurde kunnen getroffenen er behoefte aan hebben hun verhaal 
te doen. In Enschede is gedurende de eerste vijf jaar na de ramp (in 2000) het Pastoraat na 
Ramp in bedrijf geweest. In de zomer van 2006 is in de herbouwde wijk Roombeek het ‘Huis 
van Verhalen’ geopend, waar blijvend aandacht wordt besteed aan de verhalen die mensen 
willen vertellen en met elkaar willen delen en gedenken. 

 
Verschillende uitingen 
Niet iedereen is in staat om verbaal uiting te geven aan de emoties in een gesprek. Mensen 
kunnen bang zijn, huilen, woede uiten of heel stil worden. Temperamentverschillen tussen 
mensen kunnen uitvergroot worden tijdens een rampsituatie, waardoor ook heftige reacties 
kunnen voorkomen. De geestelijk verzorger moet zich die nooit persoonlijk aantrekken. 
Mensen die de Nederlandse taal als tweede taal hebben kunnen als gevolg van de schok nogal 
eens terugvallen op hun eigen taal. Dat geldt voor allochtonen, maar ook voor autochtonen 
voor wie de eerste taal een dialect was. Mensen kunnen door de schok soms niet goed 
aangeven dat ze de hulpverleners niet begrijpen. Ook lukt het ze soms niet om aan te geven 
wat ze willen. Door daar actief naar te vragen, eventueel met behulp van tolk, helpt de 
geestelijk verzorger mensen weer een eerste stapje op weg naar autonomie. 
 
7.2 Aanwezig zijn 
 
Competentie: 
aanwezig zijn zonder direct te interveniëren of direct oplossingen aan te dragen 
 
Citaat: 

“Hoe belangrijk de taak van de kerk kan zijn voor de getroffenen bij het herstel van hun 
zingevingssysteem heb ik vooral ervaren in die eerste weken na de ramp. Ik denk dan aan mijn bezoek 
aan het AMC op die eerste ochtend. De verslagenheid was groot. Het verdriet maakte de mensen 
sprakeloos. Het feit dat de pastoor er toen was om te delen in het leed van de mensen werkte helend, 
troostend en geruststellend. Ik hoefde niets te zeggen, alleen maar er te zijn – luisterend, begrijpend, 
biddend en door een arm om iemand heen te slaan.” 
(Jan Berkhout, Pastoor van Volendam, pag. 155) 

 
Citaat: 

“Alle pastorale modellen kunnen bij een rampsituatie de kast in. Het draait om basale behoeften: 
warmte, veiligheid, iets te drinken.” (Ds. Otto Ruff tijdens de cursus De rol van de kerk bij een ramp, HKI 
oktober 2004) 

 



Crisiscompetenties 

 30 

Achtergrondinformatie 
Veel psychosociale hulpverlening is ingericht vanuit een interventiebenadering: er is een 
probleem in het sociale leven van een persoon en dat moet opgelost worden. De hulpverlening 
herformuleert het probleem en stelt een plan van aanpak op. Daardoor kan op een doelgerichte 
en efficiënte wijze gewerkt worden. Op grond van uitvoerige observaties en analyses van het 
buurtpastoraat in oude stadswijken stelde Andries Baart een theorie van de presentie op, die 
een alternatief biedt voor de zuiver probleemoplossende aanpak. Kenmerkend van die aanpak 
is dat deze hulpverleners werken vanuit ‘er zijn met’, en komen tot ‘er zijn voor’ de ander 
zonder dat ze veel aan probleemoplossing doen. Die kan er wel uit voortkomen, maar vaak 
vooral omdat ze mensen stimuleren hun veerkracht weer aan te spreken. Hun belangrijkste 
inbreng is het trouwe aanbod van zichzelf: langskomen en luisteren, losjes babbelen of serieus 
bomen, koffie drinken, meegaan naar de dokter, samen de rampplek of een graf bezoeken. 
  
Baart onderscheidt acht groepen kenmerken die de presentiebenadering typeren11: 

  Vrij zijn voor: de helpers zijn allereerst betrokken bij het leven van de ander. 
Probleemoriëntatie ontbreekt. Zij hebben geen vooropgezet plan of 
waarnemingsstrategie. De eigen kennis en vaardigheden vormen de bagage, maar de 
helper stelt zich daar vrij tegenover op. 

  Open staan voor: door niet te opereren vanuit een kantoor of zorgcentrum, maar 
gewoon op straat te zijn en naar de mensen toe te gaan is de helper toegankelijk. Het 
begint met oprechte belangstelling tonen en jezelf aanbieden. Het gaat om 
ongepantserde openheid en echtheid van waaruit een ongedwongen relatie aangegaan 
kan worden. 

  Een aandachtige betrekking aangaan: een oprechte interesse voor alledaagse dingen 
van de ander dient om een relatie aan te gaan. Nadrukkelijk niet als opstap voor iets 
inhoudelijks waar het echt om zou gaan, maar om de ander de ruimte te geven er iets 
mee te doen. Als vrije keuze en niet als verplichting.   

  Aansluiten bij het bestaande: de helper sluit aan bij wat de ander aan de orde stelt, 
maar ook bij hoe de ander dat aan de orde stelt. Er wordt geen analyse gemaakt van 
een mogelijk chaotisch verhaal, maar het blijft bij het narratieve. Het eigen verhaal 
wordt erkend en bevestigd. De helper geeft te kennen dat de beleving en de daaruit 
sprekende behoeften er mogen zijn. Ze hoeven niet omgezet te worden in andere taal 
om zeggingskracht te hebben. Deze bevestiging helpt de ander om vertrouwen in 
zichzelf en de eigen waarde te hervinden.  

  Perspectiefwisseling: de helper bouwt het begrip van de situatie op vanuit de verhalen, 
de begrippen en binnen het perspectief zoals dat door de ander wordt aangereikt. Dus 
niet vanuit een achterliggend (theoretisch) kader. Daardoor kunnen de doelen die de 
ander zichzelf stelt leidend worden. Dit is bijvoorbeeld zeer belangrijk bij het kiezen 
en uitvoeren van afscheidsrituelen. 

  Zich aanbieden: de helper biedt zich in de acute fase veelal aan als instrumentele 
bijstand, zoals helpen met materiële zaken, invullen van formulieren, bellen om 
dingen geregeld te krijgen. Maar daarna, in het aangaan van de langdurige relatie, 
nestelt de helper zich in het sociale netwerk van de ander en helpt daar verbindingen 
(opnieuw) te leggen. 

  Geduld en tijd: de helper is in principe ongehaast, neemt zelf de tijd en gunt de ander 
de tijd. Hij is onder de mensen en heeft geduld met hun emoties. Daardoor straalt hij 
rust uit en weet hij paniek uit te schakelen. 

                                                
11 Samengevat uit A. Baart, Een theorie van de presentie, 2001, p. 735-753 
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  De trouwe toeleg: trouw zijn is uiterst belangrijk. In de acute fase zijn mensen ernstig 
geschokt in hun zekerheden en een trouwe helper kan het eerste stukje herwonnen 
vertrouwen in de wereld zijn. De pijn en het verlies door de ramp kan niet 
weggenomen worden, maar trouwe betrokkenheid kan betekenisvol zijn. Op de 
langere termijn is trouw troostend, omdat het de ander van de eenzaamheid verlost. De 
trouwe helper is er belangeloos en onvoorwaardelijk. 

 
Het lijkt betrekkelijk eenvoudig om op deze manier aanwezig te zijn, niet anders dan buren of 
vrienden voor elkaar zouden kunnen doen. Toch wijzen de ervaringen uit dat om langdurig 
met aandacht bij mensen te kunnen zijn, continu reflectie nodig is. Ook de helpers kennen 
zwakke momenten en kunnen zich ongewild in de rol van interveniërende hulpverlener laten 
drukken. Andries Baart begeleidde de hulpverleners van Pastoraat na Ramp in Enschede 
gedurende vijf jaar. 
 
Citaat: 

“Op zondag en op maandag deed je maar wat. Je liep op straat waar mensen stotterend en zwijgend 
ervaringen deelden. Je hing rond in buurthuis Het Kompas waar mensen samenhoopten, in afwachting 
van duidelijkheid. Flarden van gesprekken, tranen, koffie. Je bezocht de Diekmanhal, gonzend van 
angst en vragen. Je deed maar wat. Je luisterde.” 
(ds. Evert Jan Veldman, in de eerste nieuwsbrief van het Huis van Verhalen (januari 2006), na afsluiting 
van Pastoraat na Ramp, Enschede) 

 
De presentietheorie is niet alleen van toepassing in de acute fase na een ramp, maar zeker ook 
in de lange periode erna is er behoefte aan steun bij talloze zingevingsvraagstukken. Juist 
voor  mensen die ernstig getraumatiseerd zijn geraakt is een actieve benadering nodig, omdat 
zij in sommige gevallen niet zelfstandig om hulp komen vragen. Dit bleek toen er twee jaar na 
de Bijlmerramp, actief door de kerk naar getroffenen en nabestaanden is gezocht, die nog bij 
geen enkele instantie waren gekomen. Ds. Ruff en een collega gingen op zoek naar circa 50 
mensen die ernstig waren getroffen door de ramp, maar zich nergens meer hadden gemeld 
voor een vorm van hulpverlening. 
 
Citaat: 

“Op een zeker moment werd ik gebeld door dominee Ruff. Hij wilde ons bezoeken. Hij zou er voor ons 
zijn en we mochten zelf weten wat we daarmee wilden. Toen hebben we maar ingestemd. Hij kwam en 
ging gewoon zitten. Hij was er voor ons. We hoefden niets te zeggen, we mochten hem zelfs slaan als 
we dat wilden. Toen ben ik gaan praten en niet meer opgehouden. Drie uur lang heb ik verteld, verteld, 
verteld. Het hele verhaal en al het verdriet. Maar de week erop kwam hij weer. En twee weken daarna 
weer. Hij was er echt voor ons. Wij konden hem vertrouwen, want hij was er echt voor ons. Dat was heel 
goed, want wij hadden eigenlijk niet zo veel vertrouwen meer.” (mevrouw Truideman, nabestaande van 
de Bijlmerramp, tijdens de cursus De rol van de kerk na een ramp, HKI oktober 2004). 

 
7.3 Interreligieus samenwerken 
 
Competentie: 
interreligieus samenwerken 
 
Praktijkervaring: 

Wat kun van je eigen spiritualiteit gebruiken, als je mensen tot steun wilt zijn met een ander 
geloof. De beste adviezen daarvoor zijn: 

- wees authentiek en blijf jezelf, dan kan er heel veel; 
- laat het initiatief voor religieuze aspecten bij de ander en dring niets op; 
- vooral de verbondenheid telt, een gebed voor iemand anders kan daar een uiting van zijn.  
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(Gedeelde ervaringen tijdens de cursus De rol van de kerk na een ramp, HKI oktober 2004) 
 
Achtergrondinformatie 
Tijdens de acute fase van een ramp worden de diensten van geestelijk verzorgers als zinvol 
ervaren en speelt het eigen geloof van de pastor geen doorslaggevende rol. Zo kan het 
voorkomen dat er in een opvangcentrum verschillende geestelijk verzorgers naast elkaar aan 
het werk zijn: predikanten, pastores, imams, pandits, humanistisch raadsmannen en –
vrouwen. De bindende factor is de affiniteit die men heeft met de mens in nood. In het 
christendom, maar ook binnen veel andere religieuze of levensbeschouwelijke stromingen is 
dat een waardevolle deugd. Juist dit uitgangspunt is belangrijk om bij een ramp mensen bij te 
staan. Een luisterend oor, een open hart en de inzet om te willen helpen is de universele 
drijfveer. Het gevoel hebben voor culturele verschillen is daarbij wel een essentiële attitude. 
Als de geestelijk verzorger merkt dat er onvoldoende aansluiting is met een getroffene, terwijl 
er wel een vraag speelt, kan er beter hulp gezocht worden bij een andere geestelijk verzorger 
of  hulpverlener. Ook wanneer de vraag heel duidelijk samenhangt met een ritueel of een 
taalveld dat geloofsbepaald is, is een doorverwijzing nuttig. 
De geestelijk verzorger toont respect voor de eigen religieuze en culturele tradities van de 
getroffenen, zonder daarbij zijn eigen geloof of cultuur te verloochenen. De geestelijk 
verzorger hoeft ook niet alle details van alle verschillende religies en culturen te kennen. Juist 
door daarnaar te vragen komt een zinvol gesprek gemakkelijker op gang.  
Aan de buitenkant is niet te zien welk geloof iemand heeft. Een Turkse man kan moslim zijn, 
maar ook christen of niet gelovig. Een misverstand is snel gerezen als de geestelijk verzorger 
zich onvoldoende bewust is van de eigen vooronderstellingen. Ook binnen een religie zijn er 
grote culturele verschillen. Niet alleen bij christenen, maar ook onder moslims bestaan er tal 
van stromingen met grote culturele verschillen. 
 
Citaat: 

“Geestelijke zorg bij een ramp heeft weinig te maken met professionaliteit, maar veel meer over de eigen 
religie of achtergrond heen, het verlenen van hulp met aandacht en liefde voor de medemens, ongeacht 
hun achtergrond, religie, huidskleur of sekse.” (Ing. J.A. Potters, voorzitter werkgroep geestelijke zorg bij 
rampen in Eindhoven, in: Nieuwsbrief Crisisbeheersing, maart 2006) 

 
Geestelijke zorg kan ook gewenst zijn voor mensen die niet gelovig zijn. Ook voor hen is een 
heroriëntatie op zingeving een belangrijke kwestie, wanneer de fundamenten onder het 
dagelijks leven zijn weggeslagen. De geestelijk verzorger kan met dezelfde vaardigheden ook 
aan niet gelovigen steun bieden en naar hen luisteren. Hij stelt zich in dat geval wat meer 
terughoudend op met het aanbieden van religieuze interventies en ‘zieltjes winnen’ is 
uiteraard volstrekt niet aan de orde. De reacties van niet-gelovigen op het bestaan van God 
kunnen na een ramp divers zijn. De een zal er een extra bewijs in zien dat God dus niet 
bestaat, terwijl een ander toch gaat twijfelen omdat hij ondanks de ramp nog leeft en daar een 
speciale lotsbestemming in ziet. 
  
Religieuze verschillen als conflicthaard 
Een bijzondere situatie doet zich voor wanneer de oorzaak van de ramp verband houdt met 
religieuze of culturele verschillen. De meest treffende recente voorbeelden houden verband 
met aanslagen door moslims, die ervoor kiezen om terreur in te zetten (bijvoorbeeld de 
aanslagen op het WTC in NewYork, op de treinen in Madrid en de metro’s en bus in Londen). 
In dat geval kan de opvang voor geestelijk verzorgers een extra inspanning vragen, omdat 
juist het geloof hierbij een onderwerp is.  
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Praktijkvoorbeeld: 
In november 2004 werd tijdens de arrestatie van leden van de Hofstadgroep in Den Haag de 
wijk waar zij verbleven, het Laakkwartier, door arrestatieteams een tijdlang ‘belegerd’. Voor 
de bewoners van de wijk en direct omwonenden, die de acties als zeer bedreigend hadden 
ervaren, werd nog diezelfde avond een gezamenlijke maaltijd gehouden gevolgd door een 
gebedsdienst met geestelijk verzorgers van verschillende achtergronden. De inzet was 
verbroedering en voorkomen dat extreme opvattingen van enkelen een wig konden drijven 
tussen buurtgenoten met verschillende religies.  
“Zestig mensen, waarvan een aantal uit het afgesloten gebied, Moslims, Christenen, Hindoes en 
gewone buurtbewoners geven uiting aan hun zorg en demonstreren eenheid dwars door religies en 
culturen heen. De Bijbel, de Koran, de Veda’s blijken ons te kunnen bemoedigen juist nu het spannend 
wordt.” (Leendert Verzijden, diaconaal werker in stadsdeel Laak in Vliegers, februari 2005)  

 
7.4 Zelfkennis en zelfzorg 
 
Competentie: 
goede zelfkennis en zelfzorg toepassen 
 
Citaat: 

“Belangrijk voor mijn pastorale attitude was en is: je één maken met de mensen in nood. Voor mij waren 
die ‘mensen in nood’ de getroffenen van de ramp. Ze zijn dat nog steeds. Het is wat Paulus zegt: het 
enige dat wij elkaar verschuldigd zijn is de onderlinge liefde.” (Pastor Berkhout in zijn Dagboek, over zijn 
eigen spirituele bronnen.) 

 
Het werk van de geestelijk verzorger na een ramp is niet zonder risico voor zijn eigen welzijn. 
Er bestaat het gevaar van secundaire traumatisering door het getuige zijn van een ingrijpende 
gebeurtenis, die vervult met angst, hulpeloosheid of afschuw. Door de ontmoetingen en 
gesprekken met getraumatiseerde mensen hoort de pastor veel schokkende verhalen uit de 
eerste hand. Daarbij zijn twee risico’s van belang voor de geestelijk verzorger: 

- het gevaar voor te veel empathie: wanneer de geestelijk verzorger zich het leed van de 
getroffenen te veel eigen maakt ontstaat het risico van compassion fatigue; 

- het gevaar voor een burn-out: wanneer de geestelijk verzorger te veel steun geeft en 
zelf geen kans meer ziet om zichzelf ‘op te laden’ ontstaat er energy-depletion. 

Een goede zelfzorg is daarom onmisbaar. Die bestaat voor geestelijk verzorgers uit een goede 
eigen geestelijke gezondheid, maar ook uit zorg voor de eigen spirituele positie en de vragen 
die het gebeuren daarvoor oproept. 
 
Achtergrondinformatie 
Geestelijk verzorgers lopen het risico te sterk betrokken te raken bij slachtoffers, zeker onder 
de extreme situatie van een ramp waarbij de emoties door het collectieve karakter veel 
indrukwekkender kunnen zijn dan bij individuele gevallen van verdriet en verlies. De 
bijzondere en chaotische situatie kan ertoe leiden dat de geestelijk verzorger de mensen in 
nood minder goed durft los te laten en niet op tijd doorverwijst. Doorverwijzen is ook dan 
belangrijk en noodzakelijk. Maar het is tevens precair als het vertrouwen van de slachtoffers 
op het spel staat. Kan de geestelijk verzorger ervan op aan dat de persoon waarnaar 
doorverwezen wordt dezelfde normen van zorgvuldigheid en betrouwbaarheid hanteert? 
Anders wordt meer schade gedaan aan de kwetsbare slachtoffers in een crisissituatie. Te allen 
tijde moet voorkomen worden dat getroffenen ‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd. 
Deze zorgvuldigheidsnorm kan leiden tot de keuze om het dan maar liever zelf te doen, uit 
betrokkenheid met de mensen. ‘Netwerken’ moet daarom meer zijn dan alleen beschikken 
over een lijstje met namen, maar juist ook het ‘kennen’ van de experts en hun attitude is een 
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belangrijke voorwaarde om met een gerust hart te durven doorverwijzen. Dat vereist een 
investering in het leggen en onderhouden van relaties (die overigens ook nuttig is zonder een 
ramp). Een geestelijk verzorger hoeft niet overal verstand van te hebben, maar moet liefst wel 
een netwerk van deskundigen kennen die bij allerlei verschillende vragen en problemen 
kunnen helpen. Kennis van de sociale en hulpverleningskaart is daarbij onmisbaar. Een nuttig 
netwerk bestaat bijvoorbeeld uit: leidinggevenden bij politie, brandweer, gemeente, artsen, 
verzekeringsadviseurs, advocaten, schoolleiders, bestuurders van plaatselijke verenigingen. 
Juist met deze deskundigen kan er een samenwerking noodzakelijk zijn om iets te bereiken 
voor de belangen van de slachtoffers.  
 
Citaat: 

“Geestelijke leiders die inzetbaar willen zijn om zorg te bieden na rampen, moeten beginnen met het 
leren kennen van professionele hulpverleners en diensten in de regio. Zo weten ze naar wie ze 
slachtoffers kunnen doorverwijzen als deze behalve geestelijke zorg een therapeut of advocaat nodig 
hebben.” (Amerikaanse rabbi Zahare Davidowitz tijdens een symposium op 6 november 2003 in het 
AMC, Amsterdam) 

 
Wie niet op tijd doorverwijst en er voor kiest om zichzelf in de materie en de vragen van 
slachtoffers te verdiepen loopt de kans om opgebrand te raken. Geestelijke zorg verlenen aan 
slachtoffers van een ramp is immers veel zwaarder dan het normale werk. Er worden lange 
dagen gemaakt, zeker in de eerste week. Voldoende nachtrust, goed eten en drinken kunnen in 
het gedrang komen. Bovendien zijn de geestelijk verzorgers vaak zelf ook slachtoffer van de 
ramp, die zich in hun stad of regio heeft voorgedaan en kennen ze slachtoffers persoonlijk. 
Wat zijn de risicofactoren om zelf opgebrand te raken: 

- onvoldoende rust nemen; 
- slecht eten en weinig drinken; 
- de eigen beperkingen niet goed kennen; 
- taken vervullen die niet tot de eigen taken behoren; 
- geen tijd nemen om zelf over de ervaringen te praten (debriefen); 
- geen tijd nemen om zelf spiritueel op te laden; 
- niet kunnen of durven zeggen dat het teveel wordt. 

 
Wanneer de ramp veel getroffenen kent of mensen die intensieve ondersteuning nodig hebben 
is het noodzakelijk om elkaar tijdig af te wisselen. De geestelijk verzorgers dienen net als alle 
andere hulpverleners ingedeeld te worden in ploegen die elkaar afwisselen (shifts).  
Direct na afloop van de inzet is een nagesprek zinvol. Onderzoek onder de geestelijk 
verzorgers in NewYork na 11 september toonde aan dat een debriefing van 15 tot 30 minuten 
na elke inzet nodig was om compassion fatigue te voorkomen. In een individueel gesprek of 
in kleine groepjes konden zij hun verhaal over de opgedane ervaringen kwijt. 
 
 
Citaten: 

“Geestelijk werkers die zorg bieden na een ramp kunnen niet zonder een therapeut of geestelijk 
begeleider, die hún welzijn in de gaten houdt. Dat is geen optie, maar een must.” (dominee Ashley en 
rabbi Davidowitz over hun ervaringen na de aanslagen op het WTC in NewYork, tijdens een symposium 
op 5 november 2003 in het AMC, Amsterdam) 

 
“Slachtoffers kunnen heel goed onthouden. Als je iets belooft, kom die toezegging dan na. Want als je 
dat niet doet, doet dat heel erg pijn. En als je je niet meer in staat voelt om te helpen, zeg dat dan.” 
(mevrouw Truideman, slachtoffer van de Bijlmerramp tijdens een bezoek van Surinaamse moeders uit 
de Bijlmer aan Enschede) 



Crisiscompetenties 

Lydia Vroegindeweij, augustus 2006 35 

 
 
 
8. Na de acute fase 
 
Deze brochure ging over de acute fase direct na de ramp. Maar na die fase is de rol van de 
kerk zeker niet uitgespeeld. De praktijkervaringen uit de rampen leren, dat juist daarna de 
kerk een rol van onschatbare waarde kan spelen. Na de acute fase sluit men op enig moment 
de deuren van de speciaal ingerichte opvanglocatie, het aantal hulpverleners wordt terug-
gebracht, de media vertrekken uit het rampgebied, de niet direct getroffenen gaan weer over 
tot de orde van de dag. De periode van uiterst fijne saamhorigheid in de eerste paar weken 
(ook wel aangeduid als honeymoon) is voorbij. Op dat moment kunnen getroffenen in een 
diep gat vallen, terwijl ze zich eerst met hun verdriet nog gedragen wisten door die 
saamhorigheid. Deze fase van desillusie wordt ook wel ‘de ramp na de ramp’ genoemd. Juist 
bij het voorkomen van deze ramp ligt er een taak voor de geestelijk verzorgers. En juist 
daarbij kan de kerk een natuurlijke en langdurige functie blijven vervullen; de kerk hoorde 
immers al bij de wijk voor de ramp en blijft ook daarna present. De drempel van de kerk is 
voor de bewoners vaak lager dan de formelere weg naar psychologische hulpverleners. De 
ervaringen in Enschede en Volendam leren dat een extra ondersteuning met menskracht voor 
de nazorg door de kerk gedurende vijf jaar niet overbodig is om de getroffenen hun 
zelfcontrole te laten hervinden.  
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9. Aanbevolen literatuur 
 
Wie verder wil lezen over de ervaringen met nazorg na rampen kan zinvolle informatie 
vinden in de volgende uitgaven. 
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hulpverlening, 2003 
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- Slager, K., De Ramp, een reconstructie, 1992. 

 
Rapporten, brochures en websites: 

- Raad van Kerken, Pastorale zorg bij rampen, Eindhoven (www.rvk.dse.nl) 
- Rampenspirit, gestructureerd improviseren, eindverslag netwerkproject Stichting 

Impact, 2005 
- Ruff, O.J., De rol van de kerk bij een ramp, Kerk in Actie, Utrecht, 2002 

(www.kerkinactie.nl) 
- Diverse wetenschappelijke publicaties zijn te vinden bij het kenniscentrum van 

Stichting Impact (lezingen, onderzoeken, rapporten, verslagen over allerlei rampen) 
www.impact-kenniscentrum.nl 
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Bijlage A 
 
Tips voor het omgaan met pers en media 
 
De media spelen een belangrijke rol. Als er geen publiciteit aan het gebeurde gegeven zou 
worden, groeien ongelukken niet zo snel uit tot een ramp. Juist het meevoelen via de media 
maakt het tot een grootschalige ervaring. Mensen willen daarover geïnformeerd worden. Als 
de journalisten die informatie niet krijgen gaan ze zelf op zoek. Er is dus nadrukkelijk een 
kans om te sturen in de berichtgeving voor betrokkenen die de pers en andere media te woord 
staan. Om belangrijke blunders te voorkomen volgen hierna enkele tips voor contact met 
journalisten. Ze kunnen gelden bij interviews voor radio en televisie en ook met de 
schrijvende pers. Niet alleen in een persoonlijk gesprek, maar ook bij telefonische interviews. 
 

- Respecteer de journalist in zijn vak: nieuws brengen. En besef dat je daarin een 
wezenlijke rol kunt hebben. Informeer voorafgaand aan het interview waar de 
journalist het vooral over wil hebben. 

- Bedenk dat je de media ook nodig hebt voor het vormgeven aan collectieve 
verwerking van het gebeuren bijv. bij een herdenkingsdienst of de oproep voor een 
stille tocht. 

- Geef alleen feitelijke informatie die klopt op dat moment en vraag om geduld: wat nog 
niet bekend is wordt nog onderzocht, wat nog in voorbereiding is is nog niet te 
melden. 

- Geef nooit kritiek op personen of organisaties die mogelijk schuldig of nalatig zijn. 
- Straal autoriteit uit. Je weet waar je het over hebt als het gaat om geestelijke 

verzorging en rouwverwerking. Maak actief duidelijk wat de rol van de kerk daarbij 
is. 

- Vertel niet over wat er niet gedaan wordt. Feiten bepalen het nieuws, geen speculaties. 
- Je hebt een doel voor ogen. Bedenk vooraf enkele zinnen die dat doel het beste 

verwoorden en kies in het gesprek zinnen die naar dat doel leiden. Schrijf belangrijke 
punten op. 

- Houd een gestructureerd verhaal en onderscheid daarin hoofd- en bijzaken. Maak 
keuzes om er een samenhangend verhaal van te maken, en probeer niet een totaalbeeld 
van alle ervaringen te geven. Een goed gekozen anekdote of het spreken in beelden 
versterkt het verhaal. 

- Praat niet door als de journalist geen volgende vraag stelt. Soms laat een journalist 
bewust een pauze vallen in de hoop dat je meer vertelt dan je van plan was. 

- Spreek over je eigen deskundigheidsterrein en laat je niet verleiden tot uitspraken over 
rollen, beslissingen en meningen van anderen. Geestelijk verzorgers hoeven geen 
uitspraken te doen over oorzaken, schuldvragen of nalatigheden; het gaat hen om het 
steunen van mensen in nood. 

 
Citaat: 

“Je kunt in de krant ook zaken naar voren brengen, waar je denkt dat het anders zou moeten. Zo heb ik 
niet alleen gepleit voor het mogen bezoeken van een verdachte in voorarrest, maar ook voor de opname 
van de kerken in het rampenplan. In de dagen na een ramp luistert als het ware heel Nederland naar je. 
Je hebt dus ook een kans om iets gedaan te krijgen.” (Pastoor Kreuwels, Roermond) 
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Bijlage B 
 
De competentiemeter 
 
In deze bijlage is een concept van een zelftoetsinstrument opgenomen, waarin alle relevante 
informatie over de competenties in de acute fase is gebundeld in een serie vragen. De lijst is 
bedoeld om als een soort nulmeting uw eigen kennis en inzicht te toetsen zodat u zich gericht 
kunt prepareren op een mogelijke rol tijdens een ramp of ingrijpend incident. De lijst kan ook 
gebruikt worden om samen te werken aan het ontwikkelen van de benodigde competenties op 
grond van verwacht of waargenomen gedrag, waarin de competenties zichtbaar kunnen 
worden. Bijvoorbeeld tijdens een oefening of simulatie. 
Het betreft hier een eerste concept. Dit vereist nog toetsing in de praktijk. 
 
Scores: 
Scoregetal Eigen inschatting Bij observatie of evaluatie 
0  dit gedrag* zal ik niet vertonen niet waarneembaar 
1 ik zal dit gedrag alleen toepassen in simpele situaties passief 
2 ik laat dit gedrag zien in situaties waarin er expliciet een beroep 

op deze competentie wordt gedaan 
fragmentarisch zichtbaar 

3 ik zal dit gedrag laten zien in situaties waarin expliciet deze 
competentie wordt aangesproken 

geregeld zichtbaar 

4 ik zal gedrag altijd vertonen vanzelfsprekend 
5 ik zal dit gedrag vertonen in situaties waarin anderen nog niet 

zover zijn 
voortrekkersrol 

* Lees voor gedrag waar nodig ‘kennis’, ‘vaardigheid’ of ‘attitude’. 
 
Vragen per competentie:  
Competentie Gewenste kennis, vaardigheid of attitude Score 

Ik ben op de hoogte hoe de psychosociale zorg bij rampen in mijn gemeente en 
regio is geregeld. 

 

Ik ken de plaats en functie die geestelijk verzorgers hebben in het plaatselijke 
rampenplan. 

 

Ik kan rechtstreeks contact leggen met de verantwoordelijken voor de 
geneeskundige hulp na ongevallen en rampen in mijn regio. 

 

1.  
 
Kennis van de 
rampenbestrijdings-
organisatie 

Ik ken de alarmeringsprocedure uit het deelplan over psychosociale zorg.  
Ik heb kennis van de fasen in het verwerkingsproces van trauma’s.  
Ik kan onderscheiden welk gedrag van slachtoffers past in een normale 
verwerking en wanneer er sprake is van afwijkend gedrag. 

 

Ik weet naar welke functionaris ik kan doorverwijzen volgens het plaatselijke 
rampenplan. 

 

2. 
 
Kennis van reacties 
van getroffenen 

Ik ben op de hoogte van eventueel specifiek traumatisch gedrag van culturele 
of religieuze groepen, die in mijn situatie tot de getroffenen kunnen behoren. 

 

Ik ben bekend met de basisprincipes van luistervaardigheid van Rogers.  
Ik kan onvoorwaardelijke positieve waardering geven.  
Ik kan echt en authentiek zijn in de relatie met de ander.  
Ik kan empathisch gedrag toepassen in een gesprek met een getraumatiseerd 
persoon. 

 

3.  
 
Kunnen luisteren 

Ik kan geduldig en behulpzaam omgaan met mensen die zich moeizaam 
kunnen uiten. 

 

Ik ben op de hoogte van het meest gebruikelijke repertoire van rituelen in de 
eerste week na een ramp.  

 

Ik ben op de hoogte van de kenmerken van positief en negatief gebruik van 
religie in het verwerkingsgedrag van getroffenen. 

 

4. 
 
Religieuze 
interventies 
aanbieden Ik kan herkennen of iemand hulp heeft aan of juist moeite heeft met zijn 

godsbeeld in de verwerking van de gebeurtenissen. 
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Ik kan herkennen of iemand in zijn verwerking redeneert vanuit een bepaald 
model bij zijn eventuele theodiceevraag. 

 

Ik kan gebruik maken van verschillende religieuze interventies om een passend 
troost-repertoire aan te bieden. 

 

Ik kan voorkomen dat een gesprek over de rol van God uitloopt op 
argumenteren of debatteren met de getroffene. 

 

 

Ik kan een overtuigende en troostende rol vervullen bij de verzorging van een 
avondwake, herdenkingsdienst of stille tocht. 

 

Ik weet van mijzelf of ik een geboren leider ben in crisissituaties.  
Ik kan leiding geven aan de startfase voor het samenstellen van een team 
binnen mijn kerk, direct na de ramp (staf en officemanagement). 

 

Ik kan de inzet van vrijwilligers, waar ik direct mee zal samenwerken goed 
coördineren.  

 

Ik kan taken waar ik niet direct bij betrokken hoef te zijn goed delegeren aan 
anderen. 

 

5. 
 
Leiding geven 

Ik kan de geestelijke zorg aan de eigen vrijwilligers organiseren of 
coördineren. 

 

Ik ben bekend met de kenmerken van de presentiebenadering van A. Baart.  
Ik kan het gedrag dat past bij de acht groepen kenmerken toepassen.  

6.  
 
Aanwezig zijn Ik ken mijn persoonlijke valkuilen en allergieën in het present zijn voor 

mensen. 
 

Ik ben bekend met de hoofdlijnen van de religies die in mijn verzorgingsgebied 
voorkomen. 

 

Ik ken de geestelijk verzorgers van andere kerken en religieuze groeperingen in 
mijn verzorgingsgebied persoonlijk. 

 

Ik ben op de hoogte van (smeulende) conflicten die er bestaan tussen religieuze 
of culturele groepen in mijn verzorgingsgebied. 

 

7. 
 
Interreligieus 
kunnen 
samenwerken 

Ik ben in staat geestelijke verzorging te bieden aan mensen in nood ongeacht 
hun religieuze overtuiging. 

 

Ik ken de gevaren van compassion fatigue en burn-out voor geestelijk 
verzorgers. 

 

Ik weet hoe ver ik kan gaan in het zelf helpen van mensen en wanneer ik moet 
doorverwijzen. 

 

Ik beschik over een goed netwerk met experts in mijn omgeving en investeer 
ook in de relatie met die mensen zodat ik ze goed ken. 

 

Ik weet wie mij geestelijk zou kunnen begeleiden tijdens mijn inzet bij een 
ramp. 

 

Ik kan gebruik maken van de waarde van debriefen voor mijn eigen geestelijke 
gezondheid. 

 

8.  
 
Zelfkennis en 
zelfzorg 

Ik weet met welke spirituele bronnen ik mijzelf geestelijk kan opladen tijdens 
een crisissituatie. 

 

Extra: Media Ik weet hoe ik moet omgaan met journalisten van de gedrukte media en van 
radio en televisie. 
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Bijlage C  
 
Wetenschappelijke verantwoording 
 
In deze bijlage geef ik een korte verantwoording over hoe ik te werk ben gegaan bij het 
samenstellen van de brochure. Dat houdt verband met het allereerste doel van deze tekst: het 
afsluiten van mijn master Theologie & Organisatie. Er is gekozen voor een praktisch 
bruikbaar eindresultaat in de vorm van de brochure, maar tegelijk ligt hier een studie van zeer 
diverse bronnen, zowel praktische als wetenschappelijke aan ten grondslag. Over de gevolgde 
werkwijze gaat deze rapportage. 
 
1. De voorgeschiedenis 
Sinds 1991 heeft hulpverlening bij rampen mijn belangstelling. Met name de organisatorische 
kant van alle soorten hulpverlening boeit mij. In mijn werk als uitgever heb ik van 
verschillende kanten het thema rampen vakmatig van nabij meegemaakt. Ik was vier jaar lang 
de uitgever van het belangrijkste vakblad en vakinformatie voor de brandweer (o.a. ten tijde 
van de Bijlmerramp). Daarna ben ik als interim-uitgever bij de VNG-Uitgeverij bij diverse 
titels betrokken geweest voor gemeenten, o.a. over rampenplannen. Ook was ik een tijdlang 
uitgever van een vakblad voor uitvaartondernemers en een blad voor medewerkers van de 
GGD-en in Nederland. 
In april 2004 bedacht ik dat ik mijn studie Theologie en organisatie wil benutten om een 
zinvolle rol te kunnen spelen, wanneer er in onze samenleving bijzondere inspanningen 
gevraagd worden van geestelijke verzorgers als er een ramp gebeurt. 
In oktober 2004 verzorgde het Hendrik Kraemer Instituut (HKI) in opdracht van het Landelijk 
Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht voor de eerste keer de cursus De rol van 
de kerk bij een ramp. Ik heb deelgenomen aan deze driedaagse cursus. Door deze cursus 
kwam ik in contact met de voorlopers op dit nog nieuwe terrein en besloot ik met dit 
onderwerp verder te gaan. 
In april 2005 werd ik door de rector van het HKI (Aart Verburg) benaderd om namens de 
Protestantse Kerk Nederland (PKN) zitting te nemen in een netwerkgroep, georganiseerd door 
de Stichting Impact (Landelijk kennis en adviescentrum psychosociale zorg na rampen). Deze 
Stichting werkte in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan een project gericht op het implementeren van succesvolle manieren 
om religieuze en levensbeschouwelijke instellingen bij de zorg rond rampen te betrekken, 
zodat geestelijke verzorging een vaste plek krijgt in de zorg na rampen. Bovendien heeft het 
project als doel om netwerken van deskundigen te bouwen, zodat het openbaar bestuur en de 
(vertegenwoordigers van) organisaties voor levensbeschouwing elkaar kennen en er ten tijde 
van crisissen en rampen een betere samenwerking mogelijk is. In de netwerkgroep heb ik 
mijn bijdrage vooral geleverd aan het thema ‘competenties en professionalisering’.  
 
2. Probleemstelling en onderzoeksvragen 
In het afsluitende rapport Rampenspirit zijn de aanbevelingen van de netwerkgroep op alle 
thema’s slechts compact omschreven. In dit onderzoek heb ik geprobeerd mijn thema te 
voorzien van een praktische uitwerking voor de belangrijkste competenties voor geestelijk 
verzorgers of geestelijk leiders. De algemene probleemstelling luidt: hoe kan de geestelijk 
verzorger zich voorbereiden op een rol die na een ramp van een dergelijke functionaris 
verwacht kan worden en hoe kan hij/zij bepalen of hij daarvoor competent is? 
De concrete vragen die ik in dit onderzoek heb uitgewerkt zijn daarom: 

1. Welke doelen kunnen geestelijk verzorgers bereiken met hun inzet bij de 
hulpverlening in de acute fase na een ramp? 
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2. Welke specifieke competenties hebben zij daarbij nodig in de vorm van kennis, 
vaardigheden en attitudes? 

 
3. Methode van onderzoek 
Ik koos als startpunt de genoemde competenties uit het rapport Rampenspirit, gestructureerd 
improviseren. Op pagina 37 worden aspecten genoemd die ik verder wilde uitwerken. Dit 
zijn: 

a. rust en structuur creëren in de chaos (bijv. in een opvangcentrum); 
b. aanwezig zijn zonder direct te interveniëren of direct oplossingen aan te dragen; 
c. meer te luisteren dan te spreken; 
d. eventueel vraaggericht specifieke individuele of groepsgerichte religieuze interventies 

aanbieden zoals bidden en rituelen; 
e. interreligieus kunnen samenwerken; 
f. goed weten wat de eigen rol is en de specifieke bijdrage van de geestelijke verzorging 

binnen de structuur van de rampenbestrijdingsorganisatie; 
g. leiding kunnen geven aan het eigen netwerk (mobiliseren, coördineren, delegeren); 
h. goede zelfkennis en zelfzorg; 
i. kennis hebben van normale en abnormale reacties van getroffenen, psychotrauma en 

beschikbare verwijsmogelijkheden. 
 
Deze competenties heb ik herverdeeld, soms wat geherformuleerd en geclusterd. Ze zijn naar 
mijn idee te onderscheiden in vier categorieën: 
1. doelen: a. (is feitelijk geen competentie) 
2. kennis: f, i 
3. vaardigheden: d, g 
4. attitude: c, b, e, h  
Voor deze categorieën heb ik via literatuurstudie een nadere uitwerking proberen te geven, die 
een concreet houvast kan bieden aan wie zich deze competenties eigen wil maken. Ik heb dat 
gedaan door raadpleging van drie soorten bronnen:  

- beschrijvingen van concrete praktijksituaties waarin de noodzaak en/of de toepassing 
van de desbetreffende competenties duidelijk worden geïllustreerd; 

- verslagleggingen (artikelen) van wetenschappelijk onderzoek naar psycho-sociale zorg 
na rampen;  

- theoretische informatie over de genoemde competenties. 
Tot slot heb ik de gevonden informatie (praktijk en theorie) gebundeld in een concept 
vragenlijst die gebruikt kan worden als ‘competentiemeter’ voor geestelijk verzorgers, die 
willen nagaan of zij in voldoende mate over de benodigde competenties beschikken. 
 
4. Conclusies  
Tijdens het bestuderen van de diverse literatuur viel het mij op dat er vaak wordt beschreven 
hoe de aanpak, de gevolgen en de effecten waren bij een specifieke ramp. Naarmate er meer 
wordt gepubliceerd over de ervaringen wordt het steeds moeilijker voor geestelijk verzorgers 
om een goed beeld te krijgen van hun eigen rol bij rampen. Door in deze brochure uit te gaan 
van de competenties is het veel eenvoudiger om de ervaringen en lessons learned uit alle 
voorgaande rampen praktisch te bundelen. Bovendien beschikken geestelijk verzorgers al 
over de basiscompetenties die met hun reguliere vak verbonden zijn. Die informatie kan dus 
achterwege blijven. Waar het gaat om hun rol in de acute fase na een ramp is een specifieke 
kijk op hun rol gewenst, en kunnen ze aan de hand van competenties snel geïnformeerd 
worden over de extra eisen die aan hen gesteld kunnen worden. Met behulp van de 
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competentiemeter kunnen ze eenvoudig zelf onderzoeken op welke gebieden ze zich nog 
onvoldoende competent weten en daar verder studie van maken. 
Ik hoop daarom dat deze brochure de volgende gebruiksmogelijkheden zal bieden: 
- oriëntatie op de bijzondere eisen die het functioneren van geestelijk verzorgers in de acute 
fase na een ramp met zich meebrengt (bijvoorbeeld, voordat men besluit zich op een 
alarmeringslijst te laten zetten); 
- oriëntatie op mogelijke behoeften aan literatuurstudie of training; 
- wegwijzer naar aanvullende informatie of instanties met betrekking tot bepaalde 
competenties; 
- snelle mogelijkheid om kennis van de valkuilen en adviezen op te frissen, indien 
daadwerkelijk optreden tijdens een ramp aan de orde is. 
 
5. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Uit de vele praktijkervaringen van predikanten en geestelijk verzorgers blijkt dat er behoefte 
bestaat aan betere voorbeelden van een liturgie voor kerkdiensten, avondwakes en 
herdenkingsdiensten na een ramp of een ingrijpende gebeurtenis. Het Dienstboek biedt 
hiervoor nog weinig aanknopingspunten. Hier zou meer keuzemateriaal beschikbaar moeten 
komen rekening houdend met de specifieke behoeften van getroffenen. 
Ook het theologisch kader dat kan helpen om getraumatiseerde mensen te steunen verdient 
verder onderzoek en een bruikbare vertaling voor de praktijk. Het kiezen van het juiste 
godsbeeld dient uiterst zorgvuldig te gebeuren, om ruimte te bieden voor het vinden van 
troost, maar ook voor het uiten van gevoelens van angst en woede, en om te kunnen werken 
aan het herwinnen van autonomie. Geestelijk verzorgers dienen zich hier nadrukkelijk in te 
verdiepen, om geen verzwaring van de traumatische ervaring te weeg te brengen. 
De rol van de media bij het delen van verdriet en het kunnen meebeleven van rituelen is bij de 
rampen uit de recente Nederlandse geschiedenis belangrijk gebleken voor de verwerking van 
traumatische gebeurtenissen. Deze functie van de media heeft een nauwe verwantschap met 
zingeving en geestelijke verzorging. Het is aan te bevelen deze relatie verder te onderzoeken. 
 
6. Literatuurlijst 
Voor het samenstellen van de brochure heb ik de onderstaande bronnen geraadpleegd. Ook 
heb ik gebruik gemaakt van de kennis die ik in de afgelopen jaren heb vergaard via kranten, 
tijdschriften en websites en uit bijgewoonde lezingen en presentaties. 
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