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Begrippenlijst 

Dit onderzoek maakt gebruik van specifieke termen die kunnen afwijken van gebruikte 

termen in de praktijk of die onduidelijk kunnen zijn voor de niet-ingewijde lezer. Deze 

centrale begrippen worden in het verdere verloop van de scriptie gehanteerd en daarom is er 

besloten om ze vooraf in een begrippenlijst op te nemen met het oog op de leesbaarheid van 

de scriptie. De begrippenlijst is op alfabetische volgorde opgesteld. 

 

Beweegreden 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de term beweegreden bij het besluit tot het 

inzetten en invullen van georganiseerde nazorg na een schokkende gebeurtenis. Onder een 

beweegreden wordt in dit onderzoek verstaan: een argument of een factor die ertoe bewogen 

heeft dat een bepaald besluit t.a.v. beleid tot stand is gekomen en die bepalend is voor de 

invulling hiervan. De term is gekozen omdat het zowel bewuste als onbewuste gronden 

impliceert.  

 

Getroffene 

Degene die de gebeurtenis heeft ondervonden, er getuige van is geweest of ermee is 

geconfronteerd (Impact, 2014). Het begrip getroffene omvat dus meer dan alleen de 

'slachtoffers' van een schokkende gebeurtenis. De samenstelling van de groep getroffenen kan 

variëren per casus. In de operationalisatie (3.3) wordt het begrip verder uitgediept. 

 

Houding t.a.v. nazorg 

In dit onderzoek wordt houding t.a.v. het organiseren van nazorg gebruikt om te beoordelen of 

er een terughoudende/passieve of meer interveniërende/actieve houding is geweest in het 

verlenen van nazorg. Het begrip houding zegt twee dingen over hoe de georganiseerde nazorg 

is georganiseerd: 1) is er veel of weinig georganiseerd aan nazorg en 2) is deze invulling 

actief of passief aangeboden.  

 

Nafase  

Er zijn grofweg drie fasen te onderscheiden bij een schokkende gebeurtenis (Dückers, 2012): 

de voorfase, de acute fase en de nafase. De nafase begint na de eerste uren/dagen van de acute 

fase en is een langdurige periode (van maanden tot jaren) waarin herstel, nazorg, en 

wederopbouw centraal staan met als doel het reactiveren van het dagelijks leven en de 

terugkeer naar een acceptabel evenwicht (ibid., pp. 18-19). De context is een brede variatie 

aan onderwerpen, een langdurig tijdspad, de betrokkenheid van gevoeligheden en emoties, en 

de aanwezigheid van beperkte capaciteit en hoge kosten. Dit onderzoek is gericht op 

organiseren en verlenen van nazorg tijdens de nafase. Het nadenken hierover vindt al plaats 

op het eind van de acute fase waarna het overgaat in de de nafase.  

 

Nazorg  

Nazorg is datgene wat nodig is voor getroffenen om na een schokkende gebeurtenis weer te 

herstellen en zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar het dagelijks leven (Dückers, 2012; 

Impact, 2014). Er bestaan meerdere typen nazorg. In dit onderzoek ligt de focus op 



   

6 
Nazorg na een schokkende gebeurtenis: wanneer aan de orde? 

psychosociale nazorg (PSH). Dit type nazorg omvat alle ondersteuning gericht op het 

psychisch welbevinden en de gezondheid van getroffenen bij een schokkende gebeurtenis 

(Impact, 2014). Dit onderzoek gaat echter uit van een breed begrip van PSH en noemt dit voor 

het gemak 'nazorg'. De term nazorg omvat alle nazorg met een psychosociaal karakter dat 

verleend is door zowel de betrokken GGD als het bevoegde overheidsorgaan (gemeente/ 

veiligheidsregio/ Rijksoverheid). Dit is inclusief communicatieve, financieel-economische of 

fysieke nazorg.  

 

Schokkende gebeurtenis  

In dit onderzoek wordt onder een schokkende gebeurtenis een ramp, crisis of grootschalig 

incident verstaan dat een zodanige omvang of impact heeft dat psychosociale gevolgen aan de 

orde zijn. Het gaat om gebeurtenissen waar een gecoördineerde inzet nodig is om de dreiging 

weg te nemen of schadelijke gevolgen te beperken. Hiermee onderscheid de gebeurtenis zich 

met kleinere calamiteiten of incidenten, die geen grootschalige aandacht krijgen. Met een 

decentrale schokkende gebeurtenis wordt een lokale/gemeentelijke of regionale gebeurtenis 

bedoeld.  
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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn masterscriptie "Nazorg na een schokkende gebeurtenis: wanneer aan de 

orde?", die ik heb geschreven ter afsluiting van mijn specialisatie Besturen van Veiligheid van 

de masteropleiding Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  

 

Op een bijzondere manier ben ik aan een stageplek gekomen bij Stichting Impact te Diemen, 

een landelijk kennis & adviescentrum voor psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende 

gebeurtenissen. Ik ben zelf nabestaande van de Herculesramp die op 15 juli 1996 plaatsvond. 

Het is des te toevallig dat de MH17-ramp op 17 juli 2014 als aanleiding fungeerde voor het 

contact tussen mijn moeder en Josée Netten, een beleidsadviseur van Impact met wie zij in het 

verleden samengewerkt had. Zodoende kwam ik in aanraking met een zeer interessant en 

actueel onderwerp, dat ook nog dicht bij mij lag. Ik vond het dan ook zeer boeiend om me te 

verdiepen in het organiseren van psychosociale nazorg na schokkende gebeurtenissen. Het 

was een uitdagend onderwerp om te onderzoeken, het heeft mij de nodige kopzorgen en 

inspanning gekost, maar dat maakt mij extra trots op het eindproduct. Ik hoop dat ik een 

nuttige bijdrage geleverd heb aan een onderzoeksveld dat nog volop in ontwikkeling is.  

 

Ik wil graag Johan de Kruijf bedanken voor zijn ondersteuning vanuit de Radboud 

Universiteit. Zijn theoretische en wetenschappelijke inzichten hebben mij enorm geholpen en 

kritisch gehouden. Daarnaast wil ik graag Michel Dückers bedanken voor zijn inzet als 

stagebegeleider vanuit stichting Impact. Zijn inhoudelijke inzichten m.b.t. het onderwerp 

sloten perfect aan op de feedback van Johan de Kruijf. Het was ontzettend prettig om samen 

met Michel Dückers te filosoferen en sparren over het onderwerp. Dit is de kwaliteit ten 

goede gekomen. Ik heb tot slot mijn tijd bij stichting Impact als zeer leerzaam en hartelijk 

ervaren. Ondanks dat ik mijn eigen onderzoek deed werd ik warm opgevangen en ik wil mijn 

collega's dan bedanken voor de fijne tijd.  

 

Tenslotte wil ik graag alle respondenten, die ik geïnterviewd heb, en de 

ervaringsdeskundigen/experts die op mijn enquête hebben gereageerd hartelijk danken voor 

hun medewerking aan mijn onderzoek. Het was interessant om met respondenten uit de 

praktijk te praten over hun ervaringen m.b.t. de casus.  

 

 

 

Joost Beekman 

Nijmegen, augustus 2015 
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Samenvatting  

 

Het organiseren van psychosociale nazorg (PSH) in de nafase van een schokkende 

gebeurtenis als een ramp, crisis of (grootschalig) incident is enigszins het ondergeschoven 

kind van de crisisbeheersing. Het is echter een zeer ingrijpende en gevoelige fase voor 

getroffenen. Het is voor de overheid en professionele instanties telkens een uitdaging om 

adequate PSH te organiseren die aansluit op hun behoeften.  

 

Er bestaan twee gevaren die de kwaliteit van de PSH kunnen aantasten: er is een overreactie 

aan nazorg of er is een gebrek aan nazorg. In dit geval is er sprake van disproportioneel 

psychosociaal nazorgbeleid: het organiseren van PSH is overbodig of het sluit niet aan op de 

behoeften van de getroffenen. 

 

Dit impliceert dat er meer kennis nodig is t.a.v. het organiseren van psychosociale nazorg in 

de nafase en dat er een systematiek en handvat nodig is om het organiseren te kunnen 

analyseren, beoordelen en ondersteunen. In dit onderzoek is daarom inzicht verkregen in de 

doorslaggevende beweegredenen bij het besluit om nazorg te gaan organiseren in de nafase 

van een schokkende gebeurtenis. Hierbij zijn twee besluitmomenten bekeken: 1) het besluit 

dat georganiseerde nazorg aan de orde is en 2) de keuze voor de invulling ervan.  

 

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is:  

 

Welke beweegredenen zijn bepalend bij het besluit om nazorg te gaan organiseren en hier 

invulling aan te geven in de nafase van een schokkende gebeurtenis op decentraal niveau?  

 

Door middel van een antwoord op deze vraag tracht dit onderzoek om een lijst met 

indicatoren te ontwerpen voor een analysekader dat kan dienen als een handvat of 

beoordelingsmechanisme bij het organiseren van nazorg in te toekomst. Om tot dit product te 

komen is er gewerkt vanuit een exploratief en ontwerpend kwalitatief onderzoek. Hierbij is 

gebruik gemaakt van de multiple case study als onderzoeksdesign. De benodigde data is 

verkregen via een literatuurstudie, documentenanalyse, negen interviews en een digitale 

enquête onder experts/ ervaringsdeskundigen. Er zijn in dit onderzoek vier schokkende 

gebeurtenissen als casus geanalyseerd:  

 Het schietincident in Alphen aan den Rijn (2011) 

 Het gezinsdrama met de broertjes Ruben en Julian uit Zeist (2013) 

 De Q-koorts uitbraak in omgeving noordoost Brabant (2007-2010) 

 De Amsterdamse zedenzaak (2010) 

 

In het theoretisch kader zijn er een aantal theoretische beweegredenen verkend die 

vermoedelijk een aanzienlijke invloed hebben op het organiseren van nazorg in de nafase. 

Hierbij is uitgegaan van agendavormings- en besluitvormingstheorieën en is er een 

voorbereidende literatuurstudie gedaan m.b.t. het thema nazorg. De vermoedelijk bepalende 

beweegredenen zijn in vijf clusters onderverdeeld: intern/organisatorisch, externe druk, 
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eigenschappen v/d schokkende gebeurtenis, de groep getroffenen, persoonlijke kenmerken v/d 

besluitnemer(s). De volledige lijst met beweegredenen is in bijlage 6 opgenomen. 

 

In het methodisch kader is de aard en dataverzameling van het onderzoek beschreven en 

verantwoord en zijn de belangrijkste begrippen geoperationaliseerd naar hoe het in dit 

onderzoek wordt gemeten. Tevens is er een assenstelsel ontworpen met uitkomstmaten om de 

proportionaliteit van de georganiseerde nazorg te kunnen beoordelen. Daarna zijn de vier 

casussen, elk in een apart hoofdstuk, in het analyse deel 1 zowel beschreven als geanalyseerd. 

In het analyse deel 2 is vervolgens een casusoverschrijdende analyse gehouden. Hierin is 

gezocht naar patronen en opmerkelijke bevindingen. De casussen worden nu kort toegelicht 

en de gevonden beweegredenen zijn terug te vinden in tabel 6 (p. 89) uit de 

casusoverstijgende analyse. 

 

Schietincident Alphen aan den Rijn 

Op 9 april 2011 vond er een dodelijke schietpartij plaats in het winkelcentrum 'De Ridderhof' 

in Alphen aan den Rijn. Het had een grote impact, omdat er dodelijke slachtoffers waren en 

een dergelijke gebeurtenis in Nederland zelden voorkomt. Er zijn veel diverse 

nazorgactiviteiten georganiseerd. In het begin was het heel pragmatisch op wat zich voor 

deed. Er is toen tevens een informatie adviescentrum (IAC) opgezet. Op 20 april 2011 werd 

een officiële herdenking georganiseerd. Later zijn er lotgenotenbijeenkomsten geweest en is 

een gezondheidsonderzoek gedaan. Het organiseren van nazorg had in deze casus een 

afwachtende en faciliterende houding, hetgeen feitelijk gezien overwegend proportioneel was. 

 

Gezinsdrama Zeist 

Mei 2013 stond in het teken van de vermissing met dodelijke afloop van de twee broertjes 

Ruben en Julian uit Zeist. Dit gezinsdrama werd gekenmerkt door een grote maatschappelijke 

betrokkenheid en (social) media-aandacht. Er werden o.a. grote zoekacties opgezet als 

burgerinitiatief. De nafase begon echter pas na de vondst van de jongetjes. Omdat het een 

gebeurtenis in het privé domein is, bestond het organiseren van nazorg vooral uit persoonlijk 

contact met de getroffenen en het kanaliseren van maatschappelijke betrokkenheid. In deze 

casus was het organiseren van nazorg terughoudend, maar proportioneel.  

 

Q-koorts uitbraak 

Tussen 2007 en 2010 vond de eerste uitbraak van Q-koorts plaats op Nederlandse bodem in 

de omgeving noordoost Brabant en omliggende provincies. In deze casus heeft het een grote 

moeite gekost voor de getroffenen om het organiseren van (na)zorg bij het Rijk onder de 

aandacht te krijgen. Pas vanaf 2013 is er officieel nazorg georganiseerd door het oprichten 

van stichting Q-support, terwijl er met terugwerkende kracht ook nog aan eerste zorg en 

ondersteuning moest worden gedaan. Sinds de uitbraak was er en grote behoefte aan nazorg 

en erkenning. De overheid was dus terughoudend bij het organiseren van nazorg en dit was in 

dit geval disproportioneel.  
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Amsterdamse Zedenzaak 

In december 2010 kwam een grootschalig zedendelict boven water dat zich in Amsterdam had 

voltrokken. Het betrof een grote groep getroffenen en zeer jonge slachtoffertjes. Tevens stond 

de nafase in het teken van het strafproces van de hoofdverdachten Robert M. en Richard van 

O. Er is o.a. direct contact geweest met de ouders, er zijn bijeenkomsten gehouden en twee 

grootschalige belrondes geweest en er loopt een (gezondheids)onderzoek. Over het algemeen 

is er een actieve en proportionele houding geweest t.a.v. het organiseren van nazorg.  

 

In de casusoverschrijdende analyse is het type gebeurtenissen geanalyseerd op basis van 

overeenkomsten en verschillen. Hieruit kwam een verband tussen het type gebeurtenis en de 

samenstelling van de groep getroffenen naar voren. Dit wordt grotendeels bepaald door het 

onderscheid tussen een gebeurtenis in het privé domein of in het publieke domein. Vervolgens 

is geanalyseerd wie het voortouw heeft bij het organiseren van nazorg. De regie ligt 

doorgaans bij de bevoegde overheid en het voortouw is afhankelijk van het 

agendavormingsmodel: dit kan zowel de GGD als bevoegde overheid zijn. De agendavorming 

vond in de casussen plaats op basis van draaiboeken en opschaling naar een GRIP-fase of via 

externe/interne druk. De besluitvorming t.a.v. de invulling van de georganiseerde nazorg valt 

over het algemeen te typeren als incrementalistch en bestuurlijk-politiek. Het vindt plaats in 

een groepsproces waarbij op verschillende momenten in overleg met betrokkenen of 

getroffenen tot een invulling van de georganiseerde nazorg wordt gekomen, waarbij o.a. de 

taakopvatting van een bestuurder en advies van deskundigen een rol spelen.  

 

Dit onderzoek concludeert vervolgens dat het mogelijk is om via een analysekader, met een 

lijst van beweegredenen als indicatoren, een schokkende gebeurtenis te kunnen analyseren, 

begrijpen en beoordelen aan de hand van een assenstelsel met uitkomstmaten. Dit impliceert 

dat, indien het doorontwikkeld wordt tot een bruikbare systematiek, het een handige 

ondersteuning kan zijn voor zowel de betrokkenen bij het organiseren van nazorg als bij 

interne en externe evaluaties.  

 

Wat betreft de lijst met beweegredenen viel op dat alle clusters een bepalende rol kunnen 

spelen bij het analyseren van de agendavorming en invulling t.a.v. het organiseren nazorg in 

de nafase van een schokkende gebeurtenis. Bij de agendavorming zijn dit vooral 

beweegredenen uit de clusters intern/organisatorisch en externe druk en bij de besluitvorming 

uit de overige clusters: met name de omvang en impact van de gebeurtenis, het type 

gebeurtenis, de houding en zelfredzaamheid van de getroffenen en de taakopvatting van de 

bestuurder/gezagdrager. De volgende beweegredenen kwamen niet doorslaggevend voor: de 

inschatting van de nazorgcapaciteit, het gebruik van draaiboeken, standaard procedures en 

routines en politieke aandacht en de angst voor verantwoording. Tot slot hebben 

maatschappelijke onrust en media-aandacht opvallend genoeg niet geleid tot een 

disproportionele reactie, terwijl de experts en ervaringsdeskundigen dit wel verwachtten. Uit 

het onderzoek bleek dat een actieve communicatie de invloed van de media-aandacht voor een 

groot deel in toom hield. Bij elke casus kwam de actieve houding t.a.v. communicatieve 

nazorg daarnaast veelvuldig terug.  
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Er wordt in deze scriptie aanbevolen om het onderzoek te herhalen met meerdere en diverse 

casussen, de lijst met beweegredenen te verfijnen en door te ontwikkelen tot een 

functionerend analysekader, het assenstelsel met uitkomstmaten uit te werken naar een 

grafisch model en om een ladingscomponent toe te voegen aan de beweegredenen. Er zijn ook 

praktische aanbevelingen gedaan voor de betrokkenen bij het organiseren van nazorg:  

1) Ga in eerste instantie na hoe de gebeurtenis te typeren valt.  

2) Laat planvorming, standaard procedures of (formele) routines niet leidend zijn bij het 

organiseren van nazorg.  

3) Geef altijd voldoende aandacht aan communicatie tijdens de nafase.  

4) Ga altijd uit van de behoefte van getroffenen en indien zij dit niet zelf aangeven, bedenk 

ook dan dat er altijd een groep kan zijn die niet in beeld is. 

5) Wees bewust van de beïnvloedende rol van een gezagdrager. 

6) Indien een gebeurtenis niet vaak voorkomt of een unieke omvang heeft, gebruik dan altijd 

de kennis en deskundigheid om u heen. 

7) Gebruik de lijst met beweegredenen uit het analysekader vooral in de voorbereidingsfase 

of bij het evalueren van een schokkende gebeurtenis. 
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1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek besproken. Dit is leidend voor het verloop 

van het onderzoek. In paragraaf 1.1 wordt ingegaan op de aanleiding van dit onderzoek en de 

aard van het probleem. In paragraaf 1.2 wordt de probleemstelling uitgelicht met de 

bijbehorende deelvragen. Vervolgens wordt in paragraaf 1.3 de relevantie van dit onderzoek 

behandeld. In paragraaf 1.4 en 1.5 wordt de gebruikte theorie en methodologie kort 

samengevat. Tenslotte bestaat paragraaf 1.6 uit de leeswijzer van dit onderzoek.  

 

1.1 Aanleiding  

In Nederland hebben wij zelden te maken met grote ingrijpende nationale rampen of crises. 

We worden lokaal wel geconfronteerd met kleine of soms grotere schokkende gebeurtenissen. 

De Amsterdamse Bijlmerramp (1992) en de vuurwerkramp in Enschede (2000) zijn in de 

afgelopen twintig jaar de meest omvangrijke rampen geweest in Nederland (Dückers, 2013). 

De nasleep van de Bijlmerramp is lang en moeizaam geweest, met vooral de desillusie onder 

de getroffen bevolking als groot probleem. Bij de vuurwerkramp kreeg men de kans om het 

anders te doen en zo ontstond een toenemend besef dat de nafase van een schokkende 

gebeurtenis meer aandacht zou moeten krijgen binnen de crisisbeheersing. Voor een deel is er 

door een aantal ontwikkelingen binnen het nazorgbeleid geen 'ramp na de ramp' geweest in 

Enschede (IJzermans, 2008).  

 

Ondanks de ontwikkelingen binnen het thema psychosociale nazorg (PSH) tijdens de nafase is 

er een moeizame nasleep gaande na het Monstertruck drama in Haaksbergen van 28 

september 2014. Hoewel er een nafaseorganisatie werd opgezet, speelt de schuldvraag een 

enorme rol en zijn de getroffenen niet gerustgesteld. Er waren veel vragen over de vergunning 

voor het evenement. Nadat uit onderzoek bleek dat die gebrekkig was, werd de burgmeester 

door de gemeenteraad geadviseerd om af te treden (De Telegraaf, 27 mei 2015). De nafase 

lijkt dus niet vlekkeloos te lopen. Zou een goed voorbereid nazorgtraject onvrede hebben 

kunnen wegnemen? Een dergelijk incident zie je echter meestal niet aankomen. Voorbeiden 

blijft een uitdaging. Dat is ook wel de tendens: schokkende gebeurtenissen zijn uniek en 

vragen elke keer om maatwerk.  

 

We zijn er nog niet en dus heeft men baat bij het voortzetten van de aandacht. De afgelopen 

jaren is er echter vooral veel aandacht geweest voor de ‘harde’ aspecten van 

rampenbestrijding tijdens de acute fase van rampen en crises i.p.v. ‘zachte’ aspecten als PSH 

(Dückers, 2012). In ex-post evaluaties gaat het dan bijvoorbeeld geregeld om de vraag of de 

hulpdiensten op tijd ter plaatse waren, de rampsituatie tijdig is beëindigd en de schade zo veel 

mogelijk is beperkt. In de voorbereiding op rampen en crises ligt de nadruk vooral op 

preventie en op repressie/respons tijdens de acute fase door de hulpdiensten. Er is echter nog 

weinig bekend over de voorbereiding op het organiseren van nazorg in de nafase van een 

schokkende gebeurtenis. Er zijn dus niet alleen praktisch problemen zichtbaar, er is ook een 

kennisprobleem ten aanzien van het organiseren van nazorg.  
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Het gaat niet alleen om vragen als hoe de psychosociale nazorg georganiseerd moet worden, 

welke uitdagingen er zijn en waar er rekening mee gehouden moet worden, maar ook óf 

georganiseerde nazorg überhaupt aan de orde is. De laatste jaren is proportionaliteit van 

veiligheidsbeleid een actueel onderwerp geworden binnen de veiligheidssector. Volgens 

Helsloot (2013) is veiligheidsbeleid disproportioneel als er elders met hetzelfde geld meer 

mensenlevens gered kunnen worden. Helsloot (2013) stelt nadrukkelijk dat het een valkuil is 

om disproportioneel te investeren in specifieke mediagenieke groepen zoals slachtoffers van 

ongevallen en pleit voor een systematiek om kosten en baten te kunnen beoordelen van 

verschillend psychosociaal veiligheidsbeleid. Het is dan belangrijk om een rationele koste-

batenafweging te maken bij het organiseren van psychosociale nazorg, maar de baten van 

psychosociaal veiligheidsbeleid zijn nog slecht kwantificeerbaar.  

 

Een oorzaak van disproportioneel veiligheidsbeleid wil nogal eens liggen in het feit dat 

bestuurders onder maatschappelijke druk, media-aandacht en de politieke afrekencultuur 

overhaast en irrationeel besluiten nemen. Het gevolg is een dwangmatige reflex om alles uit 

de kast te willen trekken. Veiligheid is immers een kerntaak van de overheid en daarmee is zij 

verantwoordelijk voor het beschermen van de 'bange burger'. Dit is een symptoom van onze 

voorzorgcultuur: wij accepteren geen onvrijwillige risico’s meer en willen schade en leed 

altijd voorkómen. Volgens Helsloot, Pieterman & Hanekamp (2010) leidt dit o.a. tot 

ondoorzichtig, onevenwichtig, onuitvoerbaar, en onrechtvaardig fysiek veiligheidsbeleid. In 

aansluiting op de dwangmatige reflex stellen Van der Velden, Van Loon, IJzermans en Kleber 

(2006) dat de (massale) behoefte aan professionele psychosociale zorg in de eerste tijd na een 

ramp over het algemeen beperkt is. Kortom, in eerste instantie is men in grote mate 

zelfredzaam wat betreft het zoeken van hulp, voldoet doorgaans het reguliere zorgcircuit en 

hoeven de instanties niet gelijk alles uit te kast te trekken. Het is daarom belangrijk om altijd 

twee vragen te stellen voordat nazorg georganiseerd wordt: is het organiseren van nazorg wel 

aan de orde? En, wordt er vervolgens niet te veel georganiseerd of een te actieve of passieve 

houding aan genomen t.a.v. het verlenen van PSH? 

 

Daarnaast speelt niet alleen de inzet van geld of capaciteit een rol bij proportionaliteit van 

veiligheidsbeleid, het organiseren van PSH na een schokkende gebeurtenis kan ook 

onrechtvaardig en discriminerend zijn. Volgens Helsoot (2013) krijgen getroffenen van 

ongevallen met meerdere slachtoffers en die 'maatschappelijk onrustig' zijn, meer aandacht 

dan slachtoffers van 'huis-tuin-en-keuken ongevallen'. Waarom hebben slachtoffers van 

ingrijpende en omvangrijke schokkende gebeurtenissen georganiseerde nazorg nodig en 

slachtoffers van ‘kleine’ ongevallen niet? Helsloot (2013) stelt vervolgens dat er een nog een 

valkuil is: de narrige aard van de burger. Deze burger is enerzijds van mening dat de overheid 

vooral moet investeren als het zijn eigen veiligheid aangaat en hijzelf geen 

verantwoordelijkheid draagt. Anderzijds begrijpt dezelfde burger ook goed dat zijn eigen 

verantwoordelijkheid aan de kant geschoven mag worden voor het algemeen belang en 

verwacht hij zelfs dat de overheid af en toe beslissingen neemt die zijn eigenbelang schaden. 

Een ander gevaar zit hem in het labelen van een gebeurtenis. Volgens de definitie van zowel 

een ramp als crisis is er inherent sprake van de behoefte aan een gecoördineerde inzet van 

diensten en organisaties van verschillende disciplines om de schadelijke gevolgen van de 



  Inleiding 

14 
Nazorg na een schokkende gebeurtenis: wanneer aan de orde? 

gebeurtenis te beperken (Wet Veiligheidsregio’s; Helsloot & Scholtens, 2009). Dus, zodra iets 

een ramp of crisis wordt genoemd kan er een gecoördineerde inzet plaats vinden t.a.v. het 

organiseren van PSH. Dit geeft een normatief karakter aan het organiseren van PSH.  

 

Om meer houvast te bieden bij het organiseren van nazorg bracht Stichting Impact in 2014 de 

‘Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises’ uit. Deze richtlijn bevat 

algemene principes en aanbevelingen voor het verlenen van psychosociale hulp aan 

getroffenen van schokkende gebeurtenissen. Het is een overkoepelend kader waarbinnen 

relevante onderwerpen die spelen binnen de crisisbeheersing en de maatschappelijke nasleep 

van potentieel schokkende gebeurtenissen samengebracht zijn (Impact, 2014). De richtlijn 

heeft o.a. een procesboom geformuleerd ter ondersteuning bij het verlenen van nazorg, 

waarbij de gedachte is dat deze thema’s stapsgewijs door de gebruikers worden doorlopen. 

Naar aanleiding van de richtlijn tracht dit onderzoek op de procesboom 'collectieve PSH' uit te 

bouwen en voegt dit onderzoek op twee punten of besluitmomenten extra kennis toe: 1) de 

constatering dat nazorg aan de orde is en dit georganiseerd moet worden en 2) het besluit over 

de invulling van het plan van aanpak/georganiseerde nazorg, ofwel welke houding er wordt 

aangenomen (passief/actief/evenwichtig). Tot slot combineert dit onderzoek de procesboom 

uit de richtlijn met het paraboolmodel van Dückers en Thormar (2014) dat het type houding 

op een actief-passief continuüm tegen de kwaliteit/effectiviteit van de verleende PSH legt.  

 

In het vervolg van deze scriptie wordt verder gebruik gemaakt van de term nazorg i.p.v. PSH 

om nazorg met een psychosociaal karakter aan te geven. In de praktijk staat PSH vooral voor 

de professionele psychosociale hulpverlening onder coördinatie van de GGD. Dit onderzoek 

gaat echter uit van alle georganiseerde nazorg vanuit zowel het bevoegde overheidsorgaan als 

de GGD dat een effect heeft op het psychosociaal welbevinden van de getroffenen.  

 

1.2 Probleemstelling 

Deze paragraaf beschrijft de probleemstelling en de deelvragen van het onderzoek. In feite is 

het op basis van de aanleiding interessant om drie zaken te onderzoeken. Ten eerste is 

onduidelijk op welke gronden wordt besloten in hoeverre georganiseerde nazorg na een 

schokkende gebeurtenis aan de orde is. Ten tweede bestaat er geen systematiek om te bepalen 

hoe dit pakket precies ingevuld dient te worden (in de multidisciplinaire richtlijn PSH wordt 

bijvoorbeeld gesteld dat bepaalde thema’s aan de orde kunnen zijn, maar niet hoe dat te 

bepalen). Om tot een systematiek te kunnen komen, zal eerst een aanzet nodig zijn waarbij 

inzicht wordt verkregen in beweegredenen die in de praktijk de invulling van de 

georganiseerde nazorg hebben bepaald. Hierbij is het van belang om je per casus te af te 

vragen wat meegespeeld heeft qua argumentatie, hoe het besluitvormingsproces verliep 

waarbij de nazorg is georganiseerd, welke houding (actief/passief) er is geweest t.a.v. het 

verlenen van nazorg en hoe het beoordeeld is. Ten slotte is het interessant om te onderzoeken 

wie het voortouw neemt bij het besluit dat nazorg georganiseerd moet gaan worden en welke 

implicaties dit heeft voor het de georganiseerde nazorg.  

 

 

 



  Inleiding 

15 
Nazorg na een schokkende gebeurtenis: wanneer aan de orde? 

Hieruit is de probleemstelling van het onderzoek als volgt op te stellen: 

 

Doelstelling:  

Inzicht krijgen in de beweegredenen die bepalend zijn bij het besluit om nazorg te gaan 

organiseren en hier een invulling aan te geven in de nafase van een decentrale schokkende 

gebeurtenis, ten einde indicatoren voor een analysekader te kunnen ontwikkelen als handvat 

voor de praktijk om het organiseren van nazorg kunnen analyseren en beoordelen.  

 

De centrale onderzoeksvraag: 

Welke beweegredenen zijn bepalend bij het besluit om nazorg te gaan organiseren en hier 

invulling aan te geven in de nafase van een decentrale schokkende gebeurtenis?  

 

Om de centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen 

opgesteld: 

 

1) Welke beweegredenen zijn bepalend geweest bij het besluit dat nazorg georganiseerd 

moest worden in de nafase van de casus? 

 

2) Welke betrokken actor heeft in de casus het voortouw genomen bij het besluit om nazorg 

te gaan organiseren in de nafase?  

 

3) Welke houding is er geweest t.a.v. het organiseren van nazorg tijdens de nafase in de 

casus? 

 

4) Welke beweegredenen zijn bepalend geweest voor de houding en invulling t.a.v. de 

georganiseerde nazorg tijdens de nafase in de casus?  

 

5) In hoeverre is er een analysekader met een lijst beweegredenen te ontwikkelen die als 

handvat kan dienen bij het organiseren van nazorg in de nafase van toekomstige 

schokkende gebeurtenissen op decentraal niveau? 

 

De eerste deelvraag heeft betrekking op het eerste besluitmoment uit dit onderzoek, namelijk 

het moment waarop wordt besloten dat er nazorg georganiseerd moet worden. De vraag geeft 

inzicht in welke beweegreden hiertoe het meest bepalend zijn geweest. De tweede deelvraag 

heeft ook betrekking op dit moment en geeft antwoord op de vraag hoe de rollen verdeeld 

waren en wie het voortouw nam om nazorg op de agenda te zetten. De derde deelvraag is 

beschrijvend van aard  en  legt een verbinding tussen de invulling van nazorg in de casussen 

en  de houding volgens het paraboolmodel van Dückers en Thormar (2014): waar bevond 

deze zich op de continuüm van een interveniërende/ actieve of terughoudende/ passieve 

houding. Er zal tevens een korte beschrijving van de casus gegeven worden: wat hield de 

gebeurtenis in, wat is er aan nazorg georganiseerd en hoe is dit beoordeeld. De vierde vraag 

gaat over het tweede keuzemoment, namelijk het moment waarop wordt besloten welke 

houding de hulpverlenende actoren moeten aannemen en welke invulling de georganiseerde 

nazorg moet krijgen. Over het algemeen zijn dit kaders waarbinnen vervolgens specifieke 
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invulling wordt gegeven door de organisaties op operationeel niveau. De vraag geeft inzicht 

in de onderliggende beweegredenen die hier invloed op hebben gehad of doorslaggevend 

waren. Tot slot beantwoordt de vijfde vraag hoe de verkregen kennis gebruikt kan worden 

voor toekomstige schokkende gebeurtenissen. Hoe dit onderzoek zich verhoudt tot de 

multidisciplinaire richtlijn PSH (Impact, 2014) is in figuur 3 in bijlage 7 schematisch terug te 

vinden.   

 

1.3 Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Dit onderzoek is maatschappelijk relevant, aangezien het een eerste aanzet tot lijst met 

indicatoren voor een analysekader ontwerpt dat houvast kan bieden aan de betrokken actoren 

bij het organiseren van nazorg inde preparatiefase, op het moment suprême of in de 

evaluatiefase. Het kan het organiseren van nazorg ondersteunen, analyseren of beoordelen. 

Ten aanzien van het laatste punt, is via een ontworpen assenstelsel gebaseerd op het 

paraboolmodel (Dückers, & Thormar, 2014) tevens een aanzet gedaan voor een 

beoordelingssystematiek. De praktijk moet uitwijzen waar dit kader het best voor geschikt is. 

Aangezien niet alle gemeenten of regio's ervaring hebben met een schokkende gebeurtenis en 

elke gebeurtenis weer uniek is, is het relevant om casusoverstijgende handvatten te bieden. 

Het zou daarbij geschikt zijn om te incorporeren in planvorming en draaiboeken.  

 

Het onderzoek levert daarnaast een wetenschappelijke bijdrage, aangezien het vooral kennis 

toevoegt aan een thema dat vergeleken met de acute fase doorgaans weinig aandacht krijgt. Er 

is nog niet veel bekend t.a.v. het analyseren en beoordelen van de kwaliteit en 

proportionaliteit van het organiseren van nazorg na een schokkende gebeurtenis. Dit 

onderzoek levert met haar kennis van de achterliggende beweegredenen en de wijze van 

besluitvorming een bijdrage en eerste aanzet voor vervolg onderzoek in deze richting. Dit 

onderzoek heeft daartoe een begin voor een analysekader ontworpen. Er zal verder onderzoek 

nodig zijn voor een grotere onderbouwing en toetsing van de beweegredenen en vooral met 

hun relatie tot effectiviteit en kwaliteit van de georganiseerde nazorg. 

 

1.4 Voorbeschouwing theorie 

In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van theorie over agendavorming en 

besluitvorming om het organiseren van nazorg te kunnen analyseren. De 

agendavormingstheorie heeft betrekking op de vraag waarom nazorg aan de orde is en 

georganiseerd moet worden. De besluitvormingstheorie is van toepassing op de vraag hoe de 

invulling van de georganiseerde nazorg tot stand is gekomen. Uit de theorie zijn een aantal 

theoretische beweegredenen gedestilleerd, die vermoedelijk een bepalende rol spelen bij het 

organiseren van nazorg. Bij aanvang van het onderzoek is een verkennende literatuurstudie 

gedaan m.b.t. het thema nazorg. Dit is niet opgenomen in het theoretisch kader, maar heeft 

wel invloed gehad op het vertalen van de modellen naar dit onderzoek. De theorie over 

agendavorming en besluitvorming is daarbij ook aangevuld met specifieke thematische 

literatuur. Met betrekking tot agendavorming zijn de vier modellen van Akkerman & de Vries 

uit Overheidsbeleid (2008) gebruikt. Voor de specifieke rol van de media is aanvullend 

materiaal gebruikt van Leferink (2010). Vervolgens zijn de besluitvormingsmodellen uit De 

Baas (1995) en de drie besluitvormingsparadigma's van Allison en Zelikow (1999) gebruikt. 
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Het paraboolmodel van Dückers en Thormar (2014) is gebruikt ter ondersteuning van het 

concept houding t.a.v. het organiseren van nazorg.  

 

1.5 Voorbeschouwing methodologie 

Deze scriptie is een kwalitatief onderzoek gericht op het achterhalen van de beweegredenen 

bij het besluit tot het gaan organiseren en vervolgens invulling geven van nazorg na een 

schokkende gebeurtenis op decentraal niveau. Het doel is om op basis van deze kennis tot een 

lijst met indicatoren te komen voor een analysekader dat als handvat kan dienen voor de 

toekomst. Dit impliceert dat het onderzoek zowel exploratief als ontwerpend van aard is. 

Tevens is er een beschrijvend deel, omdat de casussen kort worden beschreven voordat de 

beweegredenen verkend worden. Het onderzoeksdesign is een multiple case study met als 

onderzoeksmethoden een literatuurstudie, documentenanalyse en het houden van interviews. 

Er zijn vier casussen gebruikt: de zedenzaak in Amsterdam, het schietincident in Alphen aan 

den Rijn, het gezinsdrama met de broertjes Ruben en Julian in Zeist en de uitbraak van Q-

koorts in de omgeving noordoost Brabant. Bij elke casus zijn er interviews gehouden met 

iemand vanuit de GGD en iemand vanuit het bevoegde overheidsorgaan. Bij de Q-koorts is 

een extra interview gehouden met de directeur van Stichting Q-support. In het 

methodologisch kader wordt de methodologie en de keuze voor de casusselectie nader 

toegelicht.  

 

1.6 Leeswijzer 

Er zal nu kort beschreven worden hoe het onderzoek gestructureerd is. In dit hoofdstuk is o.a. 

de aanleiding en de probleemstelling van het onderzoek beschreven. Dit bepaald het verloop 

van het onderzoek. In hoofdstuk twee worden de gekozen theorieën beschreven en 

verantwoord. Uiteindelijk wordt er een theoretisch raam gepresenteerd dat tegen de casussen 

gelegd kan worden. In hoofdstuk drie wordt de methodiek van dit onderzoek toegelicht en 

worden de keuzes hierin verantwoord. Er wordt toegelicht wat voor onderzoek dit is, hoe 

gegevens verzameld zijn en hoe de analyse van deze gegevens plaats zal vinden. In hoofdstuk 

vier t/m zeven worden de casussen per hoofdstuk weergegeven in een beschrijvend deel en 

een analyse deel, zodat er een overzichtelijk beeld is per casus hoe de nazorg georganiseerd is 

en waarom er voor een bepaalde invulling is gekozen. Vervolgens vindt in hoofdstuk acht een 

casusoverstijgende analyse plaats, waarbij de casussen met elkaar worden vergeleken en met 

de resultaten uit de enquête. Tot slot bestaat hoofdstuk negen uit de conclusie, de 

aanbevelingen voor praktijk en vervolg onderzoek en een eigen reflectie op het onderzoek. 
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt het theoretisch raamwerk gepresenteerd van dit onderzoek. In 

paragraaf 2.1 wordt de houding van de georganiseerde nazorg besproken. In paragraaf 2.2 

wordt de besluitvorming in dit onderzoek beschreven als een beleidsproces. In paragraaf 2.3 

wordt de agendavorming beschreven dat bepalend is bij het besluit of nazorg aan de orde is of 

niet. In paragraaf 2.4 worden theorieën over besluitvorming toegelicht die relevant kunnen 

zijn voor de besluitvorming over de invulling van de georganiseerde nazorg. In paragraaf 2.5 

volgt een slotsom, waarbij het theoretisch kader wordt geconcretiseerd. 

 

2.1 Houding van de georganiseerde nazorg  

De houding van alle actoren in de nazorgfase is cruciaal voor de effectiviteit en kwaliteit van 

zorg- en dienstverlening (Rooze, de Ruyter, & Koopmans, 2008). Er is een continuüm 

denkbaar tussen een interventionistische/paternalistische houding en een afwachtende 

houding, met als middenweg tussen deze extremen ‘waakzaam wachten’ (Dückers & 

Thormar, 2014; Leferink & Sardemann, 2010). Ten opzichte van dit onderscheid is het de 

kunst om niet door te slaan in het aanbieden van nazorg, maar ook niet te afwachtend te zijn. 

Waakzaam wachten impliceert zowel een actieve als passieve houding: je wacht af en biedt 

niet onnodig nazorg aan, intussen detecteer je waar hulp nodig is en tenslotte verleen je aan 

niet-zelfredzame getroffenen nazorg.  

 

2.1.1 De consequentie van het type houding 

Trappenburg (2011) zegt dat langer afwachten er o.a. voor zorgt dat niet meteen maatregelen 

genomen worden of nieuw beleid wordt vastgesteld. Het zou dus het neurotische, 

dwangmatige gedrag van de overheid of professionele organisaties kunnen tegengaan. Van 

der Velden et al. (2006) vrezen vervolgens dat indien er een paternalistische houding wordt 

aangenomen er sprake zal zijn van een self-fulfilling prophecy: burgers denken dat zij na een 

schokkende gebeurtenis professionele hulp nodig hebben (terwijl hun problemen heel 

‘normaal’ zijn), en de hulpinstanties zien dit als een bevestiging dat ze hulp moeten bieden. 

Zo loop je het gevaar in een vicieuze cirkel te belanden. Bij veel getroffen (80%) zal het 

reguliere zorgcircuit volstaan, slechts een klein gedeelte (20%) van de getroffenen ontwikkeld 

een verwerkingsstoornis zoals PTSS (Van der Velden et al., 2006; Leferink, 2010; Dückers, 

2013). Zo is de houding ook verworven met de zelfredzaamheid van de getroffenen. Kortom, 

de houding slaat uiteindelijk op de vraag hoe de nazorg is ingevuld, maar ook op de vraag hoe 

deze is verleend. Bijvoorbeeld, was er een actieve houding in het kiezen van de interventies of 

werden de interventies actief aan de man gebracht? 

 

2.1.2 Het paraboolmodel 

Dückers en Thormar (2014) hebben het thema 'houding' vervolgens uitgewerkt in een 

conceptueel paraboolmodel (figuur 1). Op de x-as van dit model staat de actieve of passieve 

houding en op de y-as hoge of lage kwaliteit. Waakzaam wachten is dan de ideale/optimale 

houding en markeert de top van de parabool. Een bepaalde (ongedefinieerde) grens geeft het 

onderscheid tussen hoge en lage kwaliteit aan. Zolang deze grens niet wordt overschreden zijn 

zowel de passieve als de actieve houding te verdedigen (Dückers en Thormar, 2014). De 
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activisten accepteren bijvoorbeeld niet dat mensen over het hoofd worden gezien en geloven 

dat niet iedereen veerkrachtig en zelfredzaam is. De passivisten zijn te verdedigen door 

interveniëren als onnodig en een verspilling van middelen te zien en te beargumenteren dat 

het overgrote deel juist zelfredzaam is en op eigen kracht kan herstellen. Overheidsingrijpen 

heeft dan weinig zin.  

 
Figuur 1 Paraboolmodel (Dückers en Thormar, 2014) 

 
Dit conceptueel model is relevant voor dit onderzoek om de keuze tot georganiseerde nazorg 

bij schokkende gebeurtenissen te kunnen analyseren en achteraf te kunnen beoordelen of deze 

keuze goed is ontvangen. Het geeft aan dat er meerdere keuzes zijn wat betreft de houding 

van de georganiseerde nazorg en dat deze keuzes gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit 

van de (na)zorg en dus voor het welzijn van de getroffenen. In dit onderzoek wordt kwaliteit 

vervangen door een goede of slechte beoordeling vanuit de getroffenen, maar ook vanuit 

overige betrokkenen.  

 

2.1.3 Conclusie 

Het type houding hangt nauw samen met de mate van proportionaliteit en beoordeling van de 

georganiseerde nazorg. Tevens wordt dit voor een groot deel bepaald door de vraag of de 

houding aansluit op de zelfredzaamheid en mate van behoefte aan nazorg. In dit onderzoek zal 

geanalyseerd worden welke houding de betrokken partijen hebben gehad t.a.v. het organiseren 

en verlenen van nazorg binnen de casussen. Daarbij gaat het om vragen als: Sluit deze 

houding aan op de behoefte van getroffenen? Zijn de partijen onnodig actief of passief 

geweest? Is er een verband met het type schokkende gebeurtenis? En, komt het type houding 

overeen met patronen in beweegredenen? Dit wordt meegenomen in de slotsom van paragraaf 

2.5.  

 

2.2 Het organiseren van nazorg als een beleidsproces  

In deze paragraaf wordt verantwoord waarom het organiseren van nazorg gezien kan worden 

als een beleidsproces. Het kan namelijk getypeerd worden als een eenmalig beleidsproces dat 

voor een bepaalde tijd actief is en onder druk (niet te verwarren met tijdsdruk en chaos in de 

acute fase) plaats vindt. Beleid is het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met 
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bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzes (Hoogerwerf, 2008, p. 19). Het doel van het 

organiseren van nazorg in de nafase van een schokkende gebeurtenis is het verbeteren van het 

psychosociaal welbevinden van getroffenen en het voldoen aan hun behoeften, zodat zij 

kunnen terugkeren naar een acceptabel evenwicht in hun dagelijks leven en hun psychosociale 

schade wordt beperkt (Dückers, 2012; Impact, 2014; Rooze, de Ruyter & Koopmans, 2008).  

 

2.2.1 Beleidsinstrumenten en het organiseren van nazorg 

Om dit doel te bereiken moet er op bepaalde momenten keuzes worden gemaakt over de 

invulling van het organiseren van nazorg: wat en hoeveel gaan we organiseren om het doel te 

bereiken? De interventie, maatregel of activiteit die vervolgens georganiseerd wordt is een 

beleidsinstrument (Fenger & Klok, 2008, p. 224). Er zijn vier categorieën te onderscheiden: 

juridische, economische, communicatieve, of fysieke beleidsinstrumenten (ibid., p. 224). 

Hoewel het begrip nazorg tamelijk ambigu is, zijn ook hier verschillende typen te 

onderscheiden: medische nazorg (psychisch en lichamelijk) en maatschappelijke nazorg als 

psychosociale nazorg, administratief en juridische nazorg en financieel-economische nazorg 

(Rooze, de Ruyter & Koopmans, 2008). Dit onderzoek gaat uit van psychosociale nazorg in 

brede zin: er zijn verschillende soorten nazorgactiviteiten (bijv. specialistisch, 

praktisch/fysiek, communicatief of economisch) die het psychosociaal welbevinden van de 

getroffenen bevorderen of herstellen. Indien er niets wordt georganiseerd aan nazorg is er 

sprake van een non-interventie. In dat geval zijn getroffenen zelfredzaam, worden hun 

problemen niet gesignaleerd of wordt er bewust besloten om niets te organiseren.  

 

2.2.2 De focus op agendavorming en besluitvorming 

Dit onderzoek richt zich op twee deelprocessen binnen het beleidsproces: de agendavorming 

en de besluitvorming t.a.v. de inhoud van het beleid. Dit impliceert dat dit onderzoek uit gaat 

van twee abstracte keuzemomenten op strategisch niveau aan het begin van de nafase: 1) de 

beslissing dat nazorg aan de orde is en georganiseerd moet worden en 2) de keuze wat betreft 

de invulling van de georganiseerde nazorg. De besluitvorming t.a.v. de invulling van de 

nazorg hoeft echter niet op één moment plaats te vinden. Besluitmomenten kunnen verspreid 

zijn over de gehele nafase. In dat geval is het eerste besluitmoment het moment waarop een 

kader, visie of houding (interveniërend/ terughoudend) t.a.v. het organiseren van nazorg wordt 

opgesteld en wordt het verder door de uitvoerende organisaties op operationeel niveau verder 

ingevuld. De twee deelprocessen worden in de volgende paragrafen uitgewerkt. Hierbij is 

tevens aandacht voor welke theoretische beweegredenen er uit de modellen gehaald kunnen 

worden.  

 

2.3 Agendavorming 

Het eerste deelproces binnen een beleidsproces is de agendavorming: het proces waardoor 

maatschappelijke problemen de aandacht krijgen van het publiek en de beleidsbepalers 

(Hoogerwerf, 2008, p. 25). Beleid is dan het antwoord op het maatschappelijke probleem 

(Akkerman & de Vries, 2008, p. 63). Het probleem moet echter eerst erkend worden, oftewel 

een bepaalde kwestie moet eerst aangeduid worden als een probleem (Parsons, 1995, p. 87). 

Kortom, agendavorming is in feite het antwoord op de vraag waarom er voor bepaalde 

schokkende gebeurtenissen wel nazorg wordt georganiseerd en voor andere niet. Je kunt je 
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dan afvragen of deze keuze proportioneel is. De agendavorming van nazorg als beleidsproces 

staat daarmee gelijk aan het eerste keuzemoment van de bestuurder t.a.v. het organiseren van 

nazorg: is nazorg aan de orde en moet het georganiseerd worden?  

 

Een agendavormingsproces kan ook falen. Ze leidt dan niet tot ambitieus beleid: er kan sprake 

zijn van een ontembaar probleem of van symbolisch beleid, indien er geen wil is om het 

probleem op te lossen (Akkerman & de Vries, 2008, p. 77). Het kan bijvoorbeeld dat de 

gevolgen van een schokkende gebeurtenis niet duidelijk zijn of nazorg minimaal als 

symbolisch beleid wordt georganiseerd onder het motto "we hebben in ieder geval wat 

gedaan".  

 

2.3.1 De agendavormingsmodellen 

Er zijn verschillende verklaringen voor agendavorming. Akkerman & de Vries (2008, pp. 65-

75) onderscheiden vier agendavormingsmodellen (samengevat in tabel 1, blz. 21): het 

kloofmodel, het barrièremodel, het stromenmodel, en het relatieve aandachtsmodel. De 

modellen verschillen van elkaar op twee punten: 1) ze verschillen in de rol die ze toekennen 

aan de betrokken actoren zoals burgers, belangengroepen, de politiek, de verantwoordelijke 

organisaties en de media wat betreft hun invloed op het agendavormingsproces; 2) ze 

verschillen in de nadruk op de kenmerken van het maatschappelijke probleem en de kans dat 

het op de agenda komt (ibid., p. 66). Elk model wordt nu kort toegelicht. 

 

2.3.1.1 Kloofmodel 

Het kloofmodel is gericht op de kloof tussen de maatstaf en de waargenomen situatie van een 

probleem (Akkerman & de Vries, 2008, p. 66). De grootte van de kloof hangt samen met de 

urgentie om beleid te ontwikkelen. Hoe groter de kloof, des te groter de kans dat beleid op de 

agenda komt. Dit betekent dat men dan beleid gaat ontwikkelen om vanuit de waargenomen 

situatie naar de gewenste situatie op basis van de maatstaf terug te keren.  

 

Dit model impliceert dat er een normatief oordeel ten grondslag ligt aan het besluit dat nazorg 

aan de orde is. Het begrip 'maatstaf' heeft in dit onderzoek namelijk een subjectieve lading. 

Wie kan immers objectief vaststellen hoe het psychosociaal welbevinden van iemand eruit 

moet zien. Het model is voor dit onderzoek als volgt te interpreteren: 1) de maatstaf is het 

functioneren van een individu of een groep in het dagelijks leven zonder enig psychosociaal 

leed, 2) hoewel er al mensen last kunnen hebben van psychosociale problemen, kan een 

schokkende gebeurtenis de kloof plotseling significant doen vergroten, 3) een bestuurder of 

beleidsmaker kan dan van mening zijn dat er nazorg georganiseerd moet worden om naar de 

gewenste situatie terug te keren: men keert terug naar een 'acceptabel' evenwicht in hun 

dagelijks leven.  

 

Dit betekent dat de kernmerken van de schokkende gebeurtenis zoals de omvang, impact en 

aard kunnen samenhangen met het normatieve besluit dat nazorg aan de orde is. Deze 

kernmerken bepalen immers grotendeels de waarneming van de bestuurder/beleidmaker. 

Maar ook de registratie van getroffenen en het in kaart brengen van behoeften en 

psychosociale klachten hebben dan een invloed op de afweging of nazorg ingezet moet 
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worden. Dit is volgens Dückers & Sardemann (2014) een onmisbaar onderdeel binnen de 

nafase om de psychosociale gevolgen in beeld te krijgen, zodat men weet hoe het met de 

getroffenen gaat en of er hulp nodig is. Tot slot, kan ook de taakopvatting van de betrokken 

beleidsmakers/bestuurders samenhangen met de eerder genoemde beweegredenen. Een 

burgemeester kan in zijn rol als burgervader, die verantwoordelijk is voor het welzijn van de 

inwoners van zijn gemeente, besluiten om nazorg te organiseren als hij ziet dat er een grote 

impact is.  

 

Het begrip 'impact' is echter complex. Slovic (2000, p. 142) koppelt de impact van een risico 

dat een burger neemt met kans op dat het dodelijk is of niet. Het dodelijke karakter van een 

schokkende gebeurtenis bepaalt echter niet per se de impact. De watersnoodramp in het 

rivierengebied in Gelderland in 1995 heeft bijv. geen levens gekost, maar er moesten wel 

ruim 250.000 mensen geëvacueerd worden en het heeft een grote impact gehad in het gebied 

(Lenferink, 2010). Of een schokkende gebeurtenis een grote omvang of impact heeft, is dus 

moeilijk te objectiveren. De mate van blootstelling aan de gebeurtenis kan wellicht wel een 

graadmeter zijn om een verband tussen de omvang en impact te leggen (Hoijtink, te Brake, & 

Dückers, 2010).  

 

Wat betreft de aard van de gebeurtenis hebben meerdere studies (Norris, et al., 2002; Fischer 

& Ai, 2008; Ursano, Fullerton, & Terhakopian, 2008) uitgewezen dat de impact van de door 

de mens veroorzaakte rampen aanzienlijke groter is dan bijv. een natuurramp. In de 

operationalisatie in paragraaf 3.3 is een vijfdeling opgenomen wat betreft verschillende typen 

gebeurtenissen op basis van een verschil in impact.  

 

2.3.1.2 Barrièremodel 

In het barrièremodel wordt de agendavorming verklaard uit de fasen die moeten worden 

doorlopen voordat een probleem op de agenda komt (Akkerman & de Vries, 2008, p. 68). Een 

probleem moet eerst een aantal barrières overwinnen voordat er beleid gemaakt wordt. Het 

model kan daarom verklaren waarom er soms geen actief of vertraagd beleid tot stand is 

gekomen, ondanks dat er ernstige of structurele problemen waren. Indien er geen actief beleid 

is gevoerd, kan dat worden aangeduid als een ‘non-decision’ (Bachrach & Baratz, 1970).  

 

Volgens Akkerman & de Vries (2008, p. 68) varieert het aantal aanwezige barrières per casus, 

afhankelijk van hoe gedetailleerd de agendavorming wordt onderzocht, en hoeft het model 

niet lineair doorlopen te worden. Daarnaast kan ook de grootte van de aanwezige barrières 

verschillen. Er zijn zeven barrières te onderscheiden (ibid., pp. 68-70): 1) bewustwording van 

een probleem, 2) omzetten naar (politieke) eisen, dus plaatsing op de persoonlijke agenda, 3) 

plaatsing op publieke agenda (maatschappelijke aandacht), 4) plaatsing op beleidsagenda 

(erkenning door beleidsbepalers), 5) plaatsing op besluitvormingsagenda, 6) plaatsing op 

uitvoeringsagenda, 7) daadwerkelijke uitvoering van het beleid. 

 

Dit impliceert dat het lang kan duren voor nazorg georganiseerd wordt, terwijl getroffenen 

hier wel behoefte aan hebben. Het kan zijn dat het bevoegde overheidsorgaan niet bewust is 

dat er psychosociale problemen spelen of dat zij een andere perceptie heeft van de 
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werkelijkheid. Schokkende gebeurtenissen worden immers over het algemeen gekenmerkt 

door onzekerheid en soms ook onvoorspelbaarheid. Als getroffenen dan niet zelfredzaam zijn,  

kan het lang duren tot hun problemen herkend worden. De houding van getroffenen om hulp 

te zoeken is dan essentieel, door het krijgen van signalen kan het overheidsorgaan de 

problemen dan erkennen. Voor etnische minderheden kan de drempel echter hoog zijn, door 

communicatieproblemen of gebrek aan kennis van het zorgcircuit (Netten, 2005). Indien er 

geen signalen van getroffenen komen, kan tenslotte externe druk vanuit de media, politiek of 

gemeenschap (maatschappelijke onrust) of interne druk uit de eigen (netwerk)organisatie de 

problemen onder de aandacht brengen bij het bevoegde overheidsorgaan of GGD. Kortom, 

succes bij het overwinnen van de barrières is afhankelijk van een actieve rol van betrokkenen 

(Akkerman & de Vries, p. 70). 

 

Dit model gaat uit van het niet realiseren van het bevoegde overheidsorgaan of GGD dat 

nazorg aan de orde is, waardoor er externe of interne druk en een actieve houding van 

getroffenen nodig is om psychosociale problemen bewust te maken en er voor te zorgen dat 

het op de besluitvormingsagenda komt.  

 

2.3.1.3 Stromenmodel 

Het stromenmodel gaat uit van toeval en het adequaat reageren op veranderende 

omstandigheden als verklaring voor de agendavorming (Kingdon, 1984). Daarbij wordt de 

agendavorming voorgesteld als het resultaat van interactie tussen drie afhankelijke stromen: 

de probleemstroom, de beleidsstroom, en de politieke stroom. Beleid komt op de agenda als 

deze drie stromen samen komen op het moment dat er een beleidsvenster (‘policy window’) 

opent. Er zijn twee soorten beleidsvensters: er is een dringend/boeiend probleem (‘problem 

window’) of er is een ontwikkeling in de politieke stroom (‘political window’). Omdat een 

beleidsvenster maar kort open kan zijn, zijn er hoofdrolspelers (‘policy-entrepeneurs’) nodig 

om adequaat en snel te kunnen reageren op de geboden kans. 

 

De drie stromen worden nu kort toegelicht. De probleemstroom heeft betrekking op 

ontwikkelingen wat betreft de aandacht voor het probleem, ofwel het verlopen van de 

bewustwording van de behoefte aan nazorg. In de beleidsstroom worden beleidsalternatieven 

ontwikkeld, onafhankelijk van de ontwikkeling van het maatschappelijke probleem 

(Akkerman & de Vries, 2008, p. 72). In dit onderzoek kan dat verwijzen naar de ontwikkeling 

van draaiboeken, planvorming of routines die kunnen bepalen wanneer en hoe er nazorg 

georganiseerd moet worden. Tot slot is de politieke stroom grotendeels los te beschouwen van 

de overige twee stromen en kan het de status van een agenda item bepalen (Parsons, 1995, p. 

194). Volgens Akkerman & de Vries (2008, p. 72) gaat het om de ontwikkelingen van het 

politieke klimaat die van invloed kunnen zijn op de aandacht voor een probleem. Belangrijke 

elementen kunnen bijvoorbeeld de publieke opinie, de politieke krachten, personele 

verandering in de overheid en de het verlopen van ‘consensus-building’ zijn (Parsons, 1995, 

p. 194).  

 

Kortom, dit impliceert dat het organiseren van nazorg op de agenda komt als de 

lokale/regionale overheid erkent dat de schokkende gebeurtenis ingrijpende psychosociale 
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gevolgen teweeg heeft gebracht, er een draaiboek is of er naar een GRIP-fase wordt 

opgeschaald, zodat er een crisisorganisatie op gang komt, en hier ook medewerking voor is 

vanuit de politiek en behoefte vanuit de burgers en getroffenen. Dit model impliceert dan 

vooral dat het organiseren van nazorg op de agenda komt als de omstandigheden het toelaten 

dat een GRIP-fase of draaiboek aan de orde is. Een hoofdrolspeler kan niet alleen degene zijn 

die beslist dat een draaiboek gebruikt kan worden, binnen de (netwerk)organisatie kan er ook 

een hoofdrolspeler zijn die het voortouw neemt en op basis van zijn eerdere ervaringen of  

van ervaringen uit andere gebeurtenissen aangeeft dat nazorg aan de orde hoort te zijn.  

 

2.3.1.4 Relatieve aandachtsmodel 

Het relatieve-aandachtsmodel gaat uit van verandering van het beleidsdoel in verloop van tijd 

als verklaring dat een probleem op de agenda is gekomen (Akkerman & de Vries, 2008, p. 

73). Het model houdt kort gezegd in dat de overheid beschikt over schaarse middelen en 

daardoor gefaseerd aandacht moet geven aan een beperkt deel van de problemen waarmee ze 

geconfronteerd wordt. Er ontstaat dan een cyclisch proces met aandacht voor een probleem, 

waarbij de aandacht op een gegeven moment verwaarloosd is.  

 

Dit model is beperkt toepasbaar op dit onderzoek, omdat de agendavorming niet cyclisch 

verloopt over langere tijd. In dit onderzoek gaat het immers om de vraag wanneer in eerste 

instantie nazorg aan de orde was. Daarnaast veranderd het beleidsdoel ook niet tijdens de 

nafase, dit is altijd wederopbouw, herstel en nazorg. Het model kan dan enkel als aanvulling 

op de andere modellen van toepassing zijn. Dit betekent dan dat er binnen een langdurige 

nafase een cyclisch verloop zichtbaar is t.a.v. de aandacht voor nazorg, waarbij er eerst iets 

aan nazorg georganiseerd is, dit na verloop van tijd is verminderd of verdwenen, men de 

verwaarlozing problematisch achtte en er daardoor weer hernieuwde aandacht voor nazorg is 

gekomen 

 

Dit model hangt samen met een tekort aan nazorgcapaciteit en het fenomeen desillusiefase. 

De capaciteit van bestuur en hulpdiensten is bij een schokkende gebeurtenis relatief beperkt, 

de taken in de nafase vergen daarnaast een lange adem vergen en beroep doen op deze 

capaciteit (Dückers, & Pröpper, 2011; Dückers, 2012). De desillusiefase is de periode van 

maanden tot jaren na de gebeurtenis, waarbij de aandacht afneemt en getroffen zich 

afgesneden kunnen voelen van eerdere solidariteit en medeleven (Impact, 2014, p. 19). In 

deze fase gaan de niet-getroffenen en overheden verder met hun dagelijkse bestaan, terwijl de 

getroffene nog met problemen kampt.  
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Tabel 1: De vier agendavormingsmodellen samengevat (Akkerman & de Vries, 2008, p. 66). 

 Kenmerken van het probleem Invloed van de actoren 

Welke actoren Wijze v. beïnvloeding 

Kloofmodel De ernst van het probleem zelf bepaalt 

de aandacht die het krijgt. Bepalend voor 

het ontstaan van beleid is het verschil 

tussen de maatstaf en de waargenomen 

situatie. 

De invloed van actoren is in dit model 

nihil 

Barrièremodel Bepalend voor het ontstaan van beleid is 

de relatieve omvang van problemen, 

vergeleken met de omvang van andere 

problemen. Agendavorming bestaat uit 

het overwinnen van barrières (Bachrach 

& Baratz, 1970) 

Met name de 

media 

Bijdragen dat 

problemen op 

publieke, beleids- en 

besluitvormingsagenda 

komen 

Stromenmodel Het ontstaan van beleid is afhankelijk 

van de mate waarin problemen en 

beleidsvoorstellen op elkaar zijn 

afgestemd en passen binnen het 

dominante politieke klimaat (Kingdon, 

1984, 1995). Toeval speelt een grote rol. 

Welke problemen wel en niet tot beleid 

leiden is onvoorspelbaar. 

Policy 

entrepreneurs, 

beleidsmakelaars 

zijn belangrijk 

Door adequaat in te 

springen op 

onverwachte 

ontwikkelingen weten 

zij het door hun 

voorgestane beleid er 

door te drukken 

Relatieve 

aandachtsmodel 

Bepalend voor het ontstaan van beleid is 

hoe lang het probleem tot dan toe is 

verwaarloosd en in welke mate het in de 

voorgaande periode in de verdrukking is 

gekomen (De Vries, 1996). De aandacht 

voor problemen kent een cyclisch 

verloop en is cultureel bepaald 

(Namenwirth, 1973, 1987). 

In politiek en 

samenleving 

ontstaat een 

gedeeld idee dat 

problemen te 

lang 

verwaarloosd 

zijn en aandacht 

behoeven 

Selecteren van 

problemen waaraan zij 

al dan niet aandacht 

besteden, op basis van 

consensus tussen 

politieke stromingen 

 

2.3.2 Rol media  

De rol van de media bij de agendavorming omtrent nazorg wordt nu toegelicht, omdat zij een 

enigszins uniek positie innemen. De rol die de media spelen bij de agendavorming is 

tweezijdig (Akkerman & de Vries, 2008, p. 70): aan de ene kant leggen ze een verbinding 

tussen de publieke agenda en de beleidsagenda en vertegenwoordigen de publieke opinie en 

aan de andere kant kunnen de media ook duidelijk maken aan het publiek wat er precies op de 

beleidsagenda staat, waarmee ze ook de publieke agenda bepalen.  

 

De eerste rol duidt op mediadruk om nazorg op de agenda te krijgen. Media vormen vanuit 

hun kritische houding naar de overheid en ‘officiële’ instanties een haast natuurlijke 

bondgenoot voor getroffenen om ervaren onrecht of miststanden, hetzij gebrek aan erkenning, 

hulp, compensatie of andere zaken die belangrijk zijn voor getroffenen, aan de orde te stellen 

(Leferink, 2010, p. 85). De tweede rol geeft echter aan dat media ook gebruikt kunnen worden 

door gezagdragers om de samenleving te informeren en eventuele onrust te mijden. De 

invloed van de media is te beschrijven via twee mechanismen: framing en labeling.  
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Door middel van framing kunnen media bepalen waar iemand over denkt, waardoor ze bij 

schokkende gebeurtenissen een grote invloed hebben op de perceptie en de nasleep ervan 

(ibid., p. 76). Dit kan versterkt worden doordat grootschalige schokkende gebeurtenissen 

tegenwoordig bijna 'real time' te volgen zijn via diverse media, waar en wanneer ze zich ook 

afspelen.  

 

De media kunnen echter ook het gedrag en de perceptie van de getroffenen beïnvloeden door 

middel van labeling: het maakt een wezenlijk verschil uit of een getroffene als een 

‘slachtoffer’ of als een ‘overlever’ wordt gelabeld. Daarnaast is de term 'psychotrauma' sterk 

gepopulariseerd. De media hebben vaak het beeld dat een tegenslag of een ongeluk – al snel 

ramp genoemd – ‘traumatisch’ is en tot psychische schade zal leiden, terwijl iemand in 

werkelijkheid niet zomaar een psychotrauma op loopt (ibid., p. 83). De bestuurders en 

professionals worden dan op hun beurt weer onder druk gezet door opgewekte emoties en 

sentimenten bij de getroffenen.  

 

Tot slot, voegen social media een extra dimensie toe. Tegenwoordig zijn schokkende 

gebeurtenissen bijna real time te volgen (ibid., p. 73). Dat heeft deels te maken met het 

bestaan van burgerjournalistiek: burgers ontpoppen zich steeds meer als eigen verslaggever en 

kunnen bijv. via hun mobiele telefoon laagdrempelig informatie verzamelen en o.a. 

verspreiden via social media (ibid., 74). De traditionele media maken hier vaak gebruik van, 

maar het kan ook een eigen dynamiek hebben. Een bericht op social media kan dan onnodige 

onrust veroorzaken. Dit impliceert dat een bestuurder niet alleen rekening moet houden met 

de klassieke media maar ook met de eigen dynamiek van social media en wat dat kan 

betekenen voor media-aandacht en maatschappelijke onrust. 

 

2.3.3 Conclusie 

Het onderscheid van de vier modellen geeft aan dat agendavorming op verschillende 

manieren verklaard kan worden. Welk model is het meeste van toepassing in de casussen of 

zijn er meerdere modellen zichtbaar? In hoeverre hangt het agendavormingdsmodel samen 

met de verdeling van de regie- en voortouw rollen? En, zijn er casusoverstijgende patronen 

zichtbaar? Tevens impliceert elk model een aantal verschillende beweegredenen. Daarbij is te 

verwachten dat deze doorwerken bij de invulling van de georganiseerde nazorg. De 

beweegredenen zijn per model opgesomd in tabel 2. Vragen die hierbij gesteld kunnen 

worden zijn: Welke beweegredenen zijn het meest bepalend? Komt dit overeen met het 

agendavormingsmodel dat van toepassing is? Hoe sluit de agendavorming aan op de invulling 

van de georganiseerde nazorg?  

 

Tenslotte is de rol van de media opmerkelijk. Zij spelen twee rollen in de nafase van een 

schokkende gebeurtenis en hebben vermoedelijk veel invloed op de perceptie van 

betrokkenen en de houding van de betrokken partijen. Daarnaast voegt social media een extra 

dimensie toe wat betreft media-aandacht en kan het als indicator dienen voor 

maatschappelijke onrust.  
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Tabel 2: De theoretische beweegredenen per type agendavormingsmodel. 

Agendavormingsmodel Beweegredenen 

 

Kloofmodel 

 
 De kenmerken van de schokkende gebeurtenis zoals: 

 De omvang 

 Het aantal dodelijke slachtoffers 

 De impact die het heeft op de getroffenen en gemeenschap 

 Het type schokkende gebeurtenis 

 De inschatting van de psychosociale gevolgen/ behoeften en 

slachtofferregistratie 

 De taakopvatting van de bestuurder/gezagdrager en professional en 

het nemen van verantwoordelijkheid 

Barrièremodel 

 
 De houding van getroffenen in het vragen en zoeken naar nazorg en 

ondersteuning  

 De mate van zelfredzaamheid van de getroffenen 

 De betrokkenheid van kwetsbare groepen als allochtonen, 

ouderen en ouders van kinderen (De Vries, & Rooze, 2007; 

Netten, 2005; Drogendijk, 2012) 

 Externe druk om nazorg op de agenda te krijgen 

 Maatschappelijke onrust 

 Media-aandacht/ mediadruk  

 Politieke druk, de angst voor (politieke) verantwoording en de 

schuldvraag 

 Interne druk in de vorm van signaleren of lobbyen dat nazorg aan 

de orde is vanuit de eigen organisatie of het netwerk (met o.a. 

GHOR, GGZ of Slachtofferhulp Nederland) 

Stromenmodel 

 
 De aanwezigheid van draaiboeken en routines die voorschrijven 

hoe er gehandeld moet worden (bijv. opstarten van GRIP-

Procedure (voor uitleg zie bijlage 1), planvorming of informele 

routines) 

 Ervaring met schokkende gebeurtenissen of gebruik van 'best 

practices'/ ervaringen uit andere (soortgelijke) gevallen 

Relatieve 

aandachtsmodel 

 

 De beschikbare nazorgcapaciteit voor het organiseren van nazorg 

bij de lokale overheid/ hulpverlenende organisaties  

 

In de slotsom in paragraaf 2.5 wordt de rol van agendavorming in dit onderzoek 

meegenomen. Tevens is er aandacht voor het verband tussen de agendavormingsmodellen en 

wat dat impliceert voor het type voortouwnemer bij het organiseren van nazorg.  

 

2.4 Besluitvorming t.a.v. de invulling van de georganiseerde nazorg  

Indien het organiseren van nazorg op de agenda is gekomen, moet er vervolgens gekozen 

worden voor een specifieke invulling en houding: wat gaan we organiseren, hoe veel gaan we 

organiseren en nemen we een interveniërende of terughoudende houding in? De 

besluitvorming in de nafase van een schokkende gebeurtenis wordt gekenmerkt door een 

langere tijdslijn, hogere complexiteit en gevoeligheid dan in de acute fase, waar de aandacht 

ligt op snelle handelingen om vooral mensenlevens te redden en schade te beperken 

(Myburgh, Webb, & Seville, 2012). 
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Dit besluitvormingsproces is schematisch weer te geven via het systeemmodel van Easton 

(1953, 1965). Hoewel het systeemmodel is gericht op het landelijke politieke systeem van een 

staat, is de systematiek behulpzaam om het complexe proces t.a.v. het organiseren van nazorg 

overzichtelijk en abstract in kaart te brengen. In figuur 2 is het besluitvormingsproces 

schematisch weergegeven. 

 
Figuur 2: De rol van het besluitvorminsproces schematsich weergegeven, gebaseerd op het 
systeemmodel van Easton (1953, 1965). 

 
 

De inputs in het systeem zijn de bepalende beweegredenen. Daarbij zullen die uit de 

agendavorming hoogstwaarschijnlijk doorwerken in de besluitvorming. Na een 

besluitvormingsproces wordt op basis van deze input een invulling gekozen van de 

georganiseerde nazorg, oftewel de output. Vervolgens wordt er op basis van een beoordeling 

van de getroffenen en betrokken organisaties teruggekoppeld of er een proportioneel pakket 

aan nazorg is georganiseerd. Het is tenslotte te verwachten dat het besluitvormingsproces niet 

alleen een platform is waar de invulling van het de georganiseerde nazorg tot stand komt, 

maar dat het zelf ook van invloed kan zijn op de uiteindelijke output. Het type besluitvorming 

is dan een soort lens die de mate van invloed van de aanwezige beweegredenen bepaald.  

 

2.4.1 Besluitvormingsmodellen 

In de theorie zijn verschillende besluitvormingsmodellen en paradigma's te onderscheiden. In 

dit onderzoek is er voor gekozen om de verschillende en conflicterende modellen en 

zienswijzen uit De Baas (1995) en Allison en Zelikow (1999) te gebruiken. De Baas (1995, p. 

203) onderscheid grofweg drie verschillende benaderingen: het perfect rationele model, de 

optimaliseringsmethoden, waaronder incrementalistische besluitvorming en het 

'vuilnisvatmodel'. De modellen zijn geleend van diverse auteurs. Daarnaast onderscheiden 

Allison en Zelikow (1999) drie modellen om de besluitvorming om de Cubacrisis te 

verklaren: het rationele actor model, het organisatorisch-gedrag model en het bestuurlijk-

politieke model. Vanwege de context van de Cubacrisis blijkt dat deze modellen van 

toepassing zijn op besluitvorming onder druk in crisistijd. Er is echter wel een verschil in druk 

tussen die in de acute fase en nafase. In de acute fase is er vooral tijdsdruk. Omdat deze 

modellen meer een soort abstracte paradigma's zijn, worden alleen de relevante implicaties en 

componenten besproken. 

Input:  

Beweegredenen  

Output: 

Georganiseerde 

nazorg 

Proces: 

Het besluitvormingsproces 

over de invulling van de 

georganiseerde nazorg 

.  

Terugkoppeling 
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Omdat er sprake is van enige overlap tussen de modellen, is er besloten om een vertaalslag te 

maken naar de specifieke context van de nafase van een schokkende gebeurtenis. Er is 

gekozen terug te gaan naar vijf modellen: 1) rationele of paternalistische besluitvorming, 2) 

incrementele besluitvorming op korte of lange termijn, 3) pragmatische besluitvorming, 4) 

organisatorisch-planmatige besluitvorming, en 5) bestuurlijk-politieke besluitvorming.  

 

2.4.1.1 Rationele of paternalistische besluitvorming 

Zowel het perfect rationele besluitvormingsmodel als het rationele actor model gaat er vanuit 

dat besluiten genomen worden door een weloverwogen afweging van alle beschikbare 

alternatieven. Op basis van een afweging op voor- en nadelen van een alternatief, wordt dan 

het alternatief met de hoogste waardering gekozen (De Baas, 1995, pp. 203-204). Kortom, 

besluitvorming is op basis van de 'logic of consequences'. Dit impliceert dat besluiten 

genomen worden met een duidelijke intentie, gericht op een gesteld doel of gewenste situatie, 

en met de gevolgen van het besluit in het achterhoofd (Allison & Zelikow, 1999, pp. 24-25).  

 

Rationele besluitvorming richt zich op één besluitnemer  in het rationele actor model is dit 

de staat  die op basis van volledige informatie een afgewogen besluit neemt (De Baas, 1995; 

Allison & Zelikow, 1999). Simon (1947) stelt echter de volledige rationaliteit niet mogelijk, 

besluitvorming vindt plaats onder begrensde rationaliteit: slechts enkele van de beschikbare 

alternatieven kunnen worden onderzocht en de beoordeling van alternatieven vindt niet alleen 

plaats op basis van kennis en ervaring, maar vooral ook op basis van het 

verbeeldingsvermogen van de beslisser. Men zoekt daarom het optimale alternatief.  

 

Vertaald naar dit onderzoek betekent dit dat de focus bij de besluitvorming op de 

regiehebbende, ofwel overwegend de gemeente, ligt binnen de nafase. Zonder invloed van de 

buitenwereld neemt hij een 'weloverwogen' besluit over het organiseren van nazorg voor de 

getroffenen. Het besluit is beperkt weloverwogen, aangezien de gemeente vooral beslist 

vanuit haar eigen verbeeldings- en inschattingsvermogen. De besluitvorming is immers 

paternalistisch en niet in samenspraak met de buitenwereld: de werkelijke behoeften van de 

getroffenen kunnen verschillen met de veronderstelling van de regiehebbende besluitnemer.  

 

Daarmee heeft deze vorm van besluitvorming een normatief karakter. Op basis van een 

inschatting van de situatie, van de mate van zelfredzaamheid en van de behoeften van 

getroffenen kiest een besluitnemer een invulling van de georganiseerde nazorg vanuit zijn 

perspectief. Dit model hangt samen met het kloofmodel bij de agendavorming.  

 

2.4.1.2 Incrementele besluitvorming 

Het incrementele besluitvormingsmodel is een optimaliseringsmethode, dat wil zeggen dat bij 

het besluitvormingsmodel onder minder ideale omstandigheden een toch zo rationeel 

mogelijke afweging gemaakt kan worden (De Baas, 1995, p. 206). Het incrementalisme van 

Lindblom (1959) stelt dat beleid ontwikkeld wordt door steeds kleine aanpassingen te doen in 

het bestaande beleid op basis van trail-and-error. Volgens Lindblom (1959) is er in feite 

sprake van steeds opeenvolgende momenten van rationele besluitvorming. Er wordt 
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vervolgens niet uitgegaan van vaststaande doelstellingen. Deze veranderen gaandeweg. 

Hierdoor kan de effectiviteit van beleid niet bepaald worden aan de hand van doelbereiking. 

Het gaat juist om argumentatie dat een ander beleid de voorkeur heeft (ibid., p. 83). Kortom, 

beleid kan enkel adequaat zijn op basis van overeenstemming. 

 

Dit model is vervolgens op twee manieren te vertalen naar dit onderzoek: 1) binnen de nafase 

wordt de georganiseerde nazorg op basis van 'trail-and-error' uitgebouwd of 2) over meerdere 

schokkende gebeurtenissen op de lange termijn wordt het beleid ten aanzien van effectieve en 

adequate nazorg aangepast op basis van ervaringen en geleerde lessen.  

 

Het eerste punt impliceert dat de betrokken partijen in eerste instantie samen een ruwe schets 

t.a.v. het organiseren van nazorg uitdenken. Tijdens latere besluitmomenten in de nafase 

wordt de georganiseerde nazorg vervolgens uitgebouwd op basis van signalen uit de 

samenleving. Het is vervolgens te typeren als pragmatische besluitvorming binnen de kaders 

van de eerder opgestelde ruwe schets. Kortom, de betrokken partijen gaan experimenteel te 

werk en gaan constant na in hoeverre de georganiseerde nazorg aanslaat op de behoeften.  

 

Ten tweede kunnen de lessen en ervaringen van andere schokkende gebeurtenissen er voor 

zorgen dat (wetenschappelijke) denkbeelden of bestaand beleid t.a.v. het organiseren van 

nazorg tijdens de nafase aan verandering onderhevig kunnen zijn. In dit geval spelen best 

practices of ervaringen van eerdere schokkende gebeurtenissen een rol. Het leer- en 

evaluatieproces is daarbij belangrijk. Bij deze interpretatie is het organiseren van nazorg geen 

maatwerk, maar een onderdeel van een groter beleidsproces. Crises en rampen zijn immers 

triggers tot verandering (Muller, 2013).  

 

2.4.1.3 Pragmatische besluitvorming 

Deze vorm van besluitvorming is gebaseerd op het 'vuilnisvatmodel' van Cohen, March & 

Olsen (1972). In dit model zijn beslissingen in complexe organisaties niet het resultaat van 

een rationele of optimale afweging, maar van een reeks min of meer onafhankelijke 

gebeurtenissen (De Baas, 1995, p. 215). Volgens Cohen, March & Olsen (1972) komt een 

besluit tot stand als gevolg van een samenloop van drie relatief onafhankelijke stromen die elk 

met een individuele dynamiek door de organisatie voortbewegen: een stroom van 

keuzemomenten en (bevoegde) beslissers, een stroom van problemen en een stroom van 

oplossingen. Deze stromen kunnen niet vanuit één punt beheerst worden, waarmee 

besluitvorming dus niet centraal gestuurd kan worden (De Baas, 1995, p. 216). 

Besluitvorming is dan gebaseerd op toeval en zodoende onderscheid dit model zich van 

planmatige of rationele besluitvorming. 

 

Voor het organiseren van nazorg impliceert dit model dat er telkens binnen de nafase reactief 

wordt ingespeeld op signalen, behoeften of meldingen uit de getroffenen gemeenschap. Indien 

de betrokken partijen niet weten, door bijv. onduidelijkheid over de situatie of een gebrek aan 

handvatten, hoe de nazorg eruit moet zien, kan er besloten worden om het gaande weg op 

basis van concrete acties die vereist zijn in te vullen. De beleidsstroom kan dan bestaan uit 

handvatten of ontwikkelde nazorgmethoden die over langere tijd ontwikkeld zijn en nu in 



  Theoretisch kader   

31 
Nazorg na een schokkende gebeurtenis: wanneer aan de orde? 

beeld komen, maar het kan ook gaan om een specifiek idee of ontwerp dat nu de kans heeft 

om uitgewerkt te worden naar een concreet beleidsinstrument of zorginhoudelijke methode.  

 

Dit model lijkt op incrementalistische besluitvorming, aangezien beiden zijn gericht op de het 

reactief inspelen op behoeften in de buitenwereld. Beiden modellen zijn ook te interpreteren 

m.b.t. het bestaande beleid of denkbeelden over het organiseren van nazorg op de lange 

termijn. Het incrementalistische model onderscheid zich echter door de focus op het 

uitbouwen of ontwikkelen van georganiseerde nazorg of bestaand beleid d.m.v. meerdere 

beslismomenten. De meerdere beslismomenten in pragmatische besluitvorming zijn dan 

eerder losstaande entiteiten. Het lijkt tevens aan te sluiten op het kloofmodel uit de 

agendavorming. Hoewel beide modellen dezelfde methodiek gebruiken, refereert de 

problemenstroom in het 'vuilnisvatmodel' naar meerdere momenten waarbij op problemen of 

behoeften moet worden ingesprongen. Het lijkt dus eerder pragmatische besluitvorming te 

zijn, dan gebaseerd op GRIP-procedures en draaiboeken.  

 

2.4.1.4 Organisatorisch-planmatige besluitvorming 

Besluitvorming kan ook gebaseerd zijn op de 'logic of appropriateness', oftewel de gedachte 

"zoals het hoort". Allison en Zelikow (1999, pp. 164-185) hebben dit uitgewerkt in hun 

organisatorisch-gedrag model. Dit model gaat niet uit van één abstracte actor zoals de staat, 

maar van een constellatie van losjes samenhangende organisaties en ziet besluitvorming als 

organisationele output. Het kan dan bijv. om verschillende overheidsorganen of 

hulpverlenende organisaties gaan op regionaal niveau. Elke organisatie heeft zijn eigen taken 

capaciteiten en cultuur en dat bepaald grotendeels hoe zij handelen (ibid., p. 167). In dit 

model draait het in feite om formele routines en om verantwoordelijkheden en bevoegdheden, 

die op hun beurt weer dikwijls vastliggen in planvorming.  

 

Dit model impliceert dat de keuze voor de invulling van de georganiseerde nazorg wordt 

besloten op basis van draaiboeken, planvorming, protocollen of formele 

verantwoordelijkheden (vastgelegd in wetgeving of plannen). Dit model sluit daarom beter 

aan op het stromenmodel uit de agendavorming. Als er via een GRIP-procedure of draaiboek 

is opgeschaald, dan is te verwachten dat standaard procedures in de nafase ook een rol blijven 

spelen. Dit kan een positief effect hebben, omdat de belangrijke aandachtspunten bij het 

organiseren van nazorg niet over het hoofd zullen worden gezien, maar het beperkt de ruimte 

voor improvisatie zoals dat aanwezig is bij incrementele en pragmatische besluitvorming.  

 

2.4.1.5 Bestuurlijk-politieke besluitvorming 

Het laatste besluitvormingsmodel ziet besluitvorming meer als een groepsproces waarbij 

personen of organisaties invloed uitoefenen op de output. Het model kenmerkt zich door 

samenspraak. Volgens Allison en Zelikow (1999, p. 294) is een besluit een politiek resultaat 

van een groepsmatig besluitvormingsproces. Dat wil zeggen: het komt voort uit een 

onderhandelingsproces tussen hoofdrolspelers in een (politiek) 'spel'. Dit impliceert dat 

besluitvorming plaats vindt in een groepsproces, waarbij determinanten als macht op basis 

van verantwoordelijkheden of kennis, druk vanuit belangen en de invloed van 

persoonlijkheden naar voren komen. Tevens is het in situaties waarbij verschillende actoren in 
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samenspraak besluiten moeten nemen doorgaans complex om er samen uit te komen (ibid., p. 

287). Dit impliceert dat een groter aantal betrokkenen, besluitvorming in groepsverband 

bemoeilijkt. Daarnaast is er kans op 'groupthink' (Janis, 1982) bij kleinere groepen. Als een 

kernteam nafase bijv. klein is kan dat snel leiden tot onderlinge cohesie, maar alternatieve 

zienswijzen beperken.  

 

Dit model is op twee manieren van toepassing op het organiseren van nazorg. Het zou in feite 

in het bestuurlijke en het politieke deel uiteen gehaald kunnen worden. Het bestuurlijke deel 

omvat dan de persoonlijke kenmerken en overwegingen van bestuurders. Het trechter model 

(Wittkopf, Jones en Kegley, 2008; Rosenau 1966, 1980) is hier een aanvulling op. Deze stelt 

dat er vijf categorieën factoren zijn op volgorde van boven naar beneden met elkaar 

samenhangen en de uitkomst van (internationaal) beleid bepalen (figuur 3): de externe 

omgeving, de maatschappelijke omgeving, de bestuurlijke setting, de rollen van 

besluitnemers, en de individuele kenmerken van de besluitnemer. Dit impliceert dat niet 

alleen externe factoren een rol spelen, maar ook o.a. de rolinvulling en persoonlijke 

afwegingen als het terugvallen op advies of het hebben van ervaring met eerdere schokkende 

gebeurtenissen bepalend kunnen zijn bij het uiteindelijke besluit.  

 
Figuur 3 The Funnel of Causality (Wittkopf, Jones, & Kegley, 2008). 

 
 

Het politieke deel omvat vervolgens dan de rol van het gezag van de overheidsorganen op 

basis van hun positie (regie en bevoegdheden), de invloed van professionals en experts op 

basis van kennis (principal-agent theorie), het aantal betrokken partijen dat met elkaar moet 

overeenkomen en de invloed van belangen/ externe druk. 
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2.4.2 Conclusie  

Het onderscheid van de vijf modellen geeft aan dat er verschillende vormen bestaan hoe 

invulling van de georganiseerde nazorg tot stand kan komen. Hoe is de besluitvorming in de 

casussen georganiseerd? Is er één dominant besluitvormingsmodel aanwezig of is het een 

combinatie van complementerende modellen? Welke patronen zijn er zichtbaar? En, in 

hoeverre beïnvloedt de wijze van besluitvorming zelf de invulling van de georganiseerde 

nazorg? Deze vragen worden in de slotsom in paragraaf 2.5 meegenomen. In tabel 3 is er een 

overzicht van de beweegredenen die uit elk model naar voren komen. 

 
Tabel 3: De vermoedelijk bepalende beweegredenen per type besluitvormingsmodel. 

Besluitvormingsmodel Beweegredenen 

 

Rationeel 

 
 Inschatting beschikbare nazorgcapaciteit 

 Inschatting en inventarisatie van de psychosociale gevolgen van 

de schokkende gebeurtenis (o.a. slachtofferregistratie) 

 De omvang en impact van de gebeurtenis 

Incrementeel 

 
 Het gebruik van 'best practices'/ ervaringen uit andere 

(soortgelijke) schokkende gebeurtenissen 

 De omvang en impact van de gebeurtenis ("we kijken het rustig 

aan"). 

Pragmatisch 

 
 Type gebeurtenis (mate van frequentie: als het minder vaak 

voor komt, minder planmatige besluitvorming)  

 De houding van getroffenen in het vragen en zoeken naar 

nazorg en ondersteuning (afhankelijk van hun behoeften en 

signalen) 

Organisatorisch-planmatig 

  
 Aanwezige draaiboeken, standaard procedures en routines 

 Opschaling en overreactie in de acute fase ('het loopt al, dus 

mee doorgaan') 

Bestuurlijk-politiek 

 
 De opvatting van besluitnemer/ bestuurder over zijn taak- of 

rolinvulling 

 Advies inwinnen op basis van kennis van experts/ professionals 

 Hoeveelheid betrokken actoren, grootte van het team 

besluitnemers en de mate van overeenstemming onderling 

 Mate van externe druk als politieke verantwoording, de media-

aandacht en belangenbehartiging 

 

2.5 Slotsom  

In de slotsom worden de implicaties van de gebruikte theorie verduidelijkt. Er zijn twee 

besluitmomenten onderscheiden in dit onderzoek: het besluit tot het organiseren van nazorg 

en het besluit t.a.v. de invulling van de georganiseerde nazorg. Het eerste besluit is in dit 

onderzoek vertaald naar de agendavorming van beleid en het tweede besluit is vertaald naar 

de besluitvorming over de inhoud van beleid. Uit deze theorieën zijn vermoedelijk 

invloedrijke beweegredenen naar voren gekomen. Hierbij heeft een voorbereidende 

literatuurstudie bij aanvang van het onderzoek t.a.v. het thema nazorg na schokkende 

gebeurtenissen als een theoretische bril gefungeerd, waarmee naar de modellen werd gekeken. 

 

In het beschrijvend deel van de casushoofdstukken in analyse deel 1 zal de houding van de 

betrokken partijen als de bevoegde overheidslaag en GGD t.a.v. het organiseren en verlenen 
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van nazorg geanalyseerd worden. Op basis van een beschrijving en werking van de nazorg zal 

beoordeeld worden hoe de houding zich verhoudt tot het continuüm van interveniërend/ actief 

tot terughoudend/ passief. Op basis van een ontworpen assenstelsel met uitkomstmaten, 

gebaseerd op het paraboolmodel (Dückers, & Thormar, 2014) zal geanalyseerd worden hoe de 

houding zich verhoudt tot de beoordeling van de betrokkenen en of de georganiseerde nazorg 

daarmee proportioneel of disproportioneel was. In de casusoverstijgende analyse in hoofdstuk 

8 worden de casussen in het assenstelsel geplaatst. Het assenstelsel wordt in de 

operationalisatie in subparagraaf 3.3.6 nader toegelicht.  

 

In de casushoofdstukken zal geanalyseerd worden welke modellen de keuze voor het 

organiseren van nazorg verklaren. In de casusoverstijgende analyse in hoofdstuk 8 wordt 

geanalyseerd welke patronen en opmerkelijke bevindingen er zichtbaar zijn m.b.t. de 

agendavorming van de casussen samengenomen. De agendavormingsmodellen geven 

daarnaast aan wie het voortouw had om nazorg te gaan organiseren. De vraag hoe over het 

algemeen de rollen van regie en voortouw zijn geregeld en of hier overlap tussen is, wordt 

beantwoord bij de agendavorming in hoofdstuk 8. Hieronder worden de theoretische 

implicaties voor de voortouwfunctie kort uiteengezet.  

 

Volgens het kloofmodel ligt het voortouw bij de regiehebbende actor, dus doorgaans de 

gemeente en in het bijzonder de burgemeester die verantwoordelijk is voor de openbare orde 

en veiligheid. Bij het barrièremodel ligt het voortouw niet bij de bevoegde besluitnemer, maar 

bij een interne of externe actor die druk uitoefent op de bevoegde besluitnemer: 

netwerkpartner, burger, getroffenen, politiek of media. Volgens het stromenmodel is het 

voortouw geregeld via draaiboeken, protocollen of routines die meteen in werking treden als 

reactie op de schokkende gebeurtenis. Het voortouw is dan weg gelegd bij de actor die 

formeel verantwoordelijk is om nazorg te gaan organiseren. Het relatieve aandachtsmodel 

zegt niet eenduidig hoe het voortouw in eerste instantie is geregeld, het focust op de hele 

cyclus van aandacht. 

 

In de casushoofdstukken zal tevens aandacht zijn voor de wijze van besluitvorming. Hierbij 

wordt per casus geanalyseerd welk besluitvormingsmodel het meest van toepassing is en of 

meerdere modellen elkaar eventueel complementeren. In de casusoverstijgende analyse in 

hoofdstuk 8 wordt de besluitvorming in de casussen geanalyseerd op patronen en 

opmerkelijke bevindingen.  

 

Vermoedelijk zal de wijze van agendavorming en besluitvorming daarbij met elkaar 

samenhangen. Het kloofmodel komt overeen met rationele en incrementele besluitvorming. 

Het incrementele model begint immers ook met een overwogen pakket aan nazorg, maar 

wordt later op basis van trail-and-error uitgebouwd. Het barrièremodel komt overeen met het 

bestuurlijk-politieke model, vanwege de invloed van (externe) belangen/ druk, en met het 

pragmatische model, door het onder de aandacht brengen van problemen en behoeften waarop 

reactief wordt ingespeeld. Het stromenmodel gaat vervolgens over in het organisatorisch-

planmatig model door de centrale rol van draaiboeken en routines. Tenslotte is het 
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incrementele model ook van toepassing op het ontwikkelen van best practices na aanleiding 

van lessen uit meerdere schokkende gebeurtenissen. 

 

De theoretische beweegredenen die in dit hoofdstuk naar voren zijn gekomen, zijn geclusterd 

te vinden in bijlage 5. De gehanteerde clusters van beweegredenen zijn: intern/ 

organisatorisch, externe druk, eigenschappen van de schokkende gebeurtenis, eigenschappen 

van de groep getroffenen en persoonlijke houding besluitnemer/bestuurder. Tijdens de 

interviews is deze lijst erbij gehouden en is getoetst welke beweegredenen in de praktijk 

herhaaldelijk of nadrukkelijk naar voren kwamen. Op basis van input uit de interviews en 

casusanalyse is de lijst tijdens het onderzoek diverse malen aangescherpt en aangevuld.  
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3. Methodisch kader 

In dit hoofdstuk wordt het volgende besproken: in paragraaf 3.1 wordt de aard van het 

onderzoek besproken, in paragraaf 3.2 het onderzoeksdesign en de dataverzameling, in 

paragraaf 3.3 komt de operationalisatie aan bod, in paragraaf 3.4 de casusselectie, en in 

paragraaf 3.5 de validiteit en betrouwbaarheid.  

 

3.1 Aard van het onderzoek  

Deze scriptie is een praktijkgericht en kwalitatief empirisch onderzoek met een ontwerpend 

en exploratief karakter. Het onderzoek is allereerst praktijkgericht, omdat het gericht is op het 

ontwikkelen van een handvat bij het organiseren van nazorg in de praktijk om het te kunnen 

beoordelen of ondersteunen. Fundamenteel onderzoek is louter bezig met het verleggen van 

de grenzen van onze kennis (Vennix, 2010, p. 58). Hoewel dit onderzoek deels fundamentele 

elementen bevat, door kennis te willen vergaren over de onderliggende beweegredenen bij het 

organiseren van nazorg, is het hoofddoel expliciet praktisch van aard. Het onderzoek is 

vervolgens empirisch, omdat er in het veld wordt gepoogd om beweegredenen waar te nemen 

die direct of indirect van invloed zijn op 1) de keuze wanneer georganiseerde nazorg aan de 

orde is en 2) welke invulling dit moet krijgen.   

 

Het is daarnaast kwalitatief, omdat dit onderzoek het besluitvormingsproces van het 

organiseren van nazorg in de nafase wil begrijpen. Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is 

dat het interpretatief en naturalistisch is (Boeije, 2005, pp. 31-35; Vennix, 2010, pp. 96 - 100 

): kwalitatief onderzoek tracht de betekenisgeving die mensen aan de ‘werkelijkheid’ geven te 

begrijpen en daarvoor wil de onderzoeker het liefst via de natuurlijke setting zo dicht 

mogelijk bij het onderzoeksobject komen. De kennis waar in dit onderzoek naar wordt 

gezocht, is enkel te onderzoeken via het analyseren van belevingen en argumenten van 

betrokkenen bij het besluitvormingsproces in een casus. Volgens Boeije (2005, p.35) is 

kwalitatief onderzoek daarnaast uitermate geschikt voor situaties waar weinig onderzoek naar 

is gedaan, waar weinig kennis van is en waarover men eventueel een (meet)instrument wil 

ontwikkelen. Dit komt overeen met de opzet van dit onderzoek.  

 

Omdat er getracht wordt om een opzet te ontwikkelen voor een analysekader om het 

organiseren van nazorg te beoordelen of ondersteunen, is het onderzoek ontwerpend van aard. 

Ontwerpend onderzoek is vooral bedoeld voor het zoeken naar een oplossing voor een 

ongewenste situatie of naar een verbetering voor een gewenste situatie. Omdat er nog niet 

voldoende kennis is en het organiseren van nazorg een uitdaging blijft, met de kans op 

disproportionaliteit, probeert dit onderzoek bij te dragen aan een systematiek voor het voeren 

van rationeel, proportioneel en vooral transparant psychosociaal nazorgbeleid.  

 

Dit betekend dat er ook een kennisprobleem moet worden geslecht, waardoor het onderzoek 

ook exploratief is: er is een fenomeen/verschijnsel waar vóór het onderzoek weinig van 

bekend is en het onderzoek zoekt naar oorzaken, factoren of mechanismen die hier een rol bij 

spelen (Vennix, 2010). Het explorerende deel van het onderzoek is nodig om tot een ontwerp 

te kunnen komen. Er zijn echter ook beschrijvende en verklarende elementen nodig. Bij 
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exploratief onderzoek wil je naast beschrijven vooral samenhangen toetsen om het 

verschijnsel te kunnen verklaren (De Groot, 1994, p. 323). Hiervoor vindt een 

casusoverstijgende analyse plaats, nadat het organiseren van nazorg binnen de casussen is 

beschreven en verklaard op basis van een theoretisch raam met vermoedelijke 

beweegredenen.  

 

3.2 Onderzoeksdesign & dataverzameling  

In dit onderzoek wordt de multiple case-study als onderzoeksdesign gebruikt. Er zijn vier 

casussen onderzocht. Dit maakt het ontwikkelen van casusoverstijgende indicatoren sterker. 

De casusselectie wordt in paragraaf 3.4 toegelicht. In dit onderzoek is de data als volgt 

verzameld. Ten eerste is er een voorbereidende literatuurstudie gedaan naar mogelijke 

beweegredenen en een literatuurstudie naar theoretische modellen die het organiseren van 

nazorg kunnen verklaren. Het eerste deel fungeerde vooral als een vizier bij het vertalen van 

de theoretische modellen naar het specifieke onderzoeksthema en het destilleren van 

vermoedelijke beweegredenen. Zo kon er een eerst lijst met beweegredenen worden 

opgesteld, die in het verloop van het onderzoek is aangepast. Vervolgens zijn er binnen elke 

casus interviews gehouden en een documentenanalyse gedaan en is er een enquête verstuurd 

aan experts/ ervaringsdeskundigen op het gebied van psychosociale nazorg of 

veiligheidsbeleid.  

 

Als onderzoeksobject is uitgegaan van de verantwoordelijke actoren voor het organiseren van 

nazorg op in de nafase op decentraal niveau. Dit impliceert een focus op zowel de betrokken 

GGD als de bevoegde overheidslaag zoals de gemeente of veiligheidsregio, aangezien zij op 

strategisch niveau verantwoordelijk zijn. Een case-study wordt gekenmerkt door het 

onderzoeken van minder onderzoekseenheden in meer detail, waarbij er vanuit verschillende 

invalshoeken binnen een casus wordt gekeken (Vennix, 2010). Omdat er in dit onderzoek 

slechts naar twee invalshoeken wordt gekeken, is er voor gekozen om via triangulatie de 

wetenschappelijkheid te vergroten. De documentenanalyse was daarbij in elke casus een 

toevoeging op de interviews en bestond uit het analyseren van rapporten, evaluaties en diverse 

officiële documenten. Tevens is er naar krantenartikelen gezocht bij het in kaart brengen van 

beoordeling van de georganiseerde nazorg. 

 

De interviews waren semigestructureerd, waarbij er is gekozen voor respondenten die 

inhoudelijk of dicht betrokken waren bij het organiseren van nazorg vanuit de GGD, de 

bevoegde overheidslaag (doorgaans de gemeente) of de projectorganisatie in de nafase. De 

burgemeester en Directeur Publieke Gezondheid (DPG) zijn in feite de besluitnemers op 

strategisch niveau, echter dit is vooral formeel. De geïnterviewden zaten op het niveau waarin 

de besluiten werden voorbereid en stonden dicht bij de inhoudelijke afwegingen t.a.v. het 

organiseren van nazorg. Tevens was het team dat voor nazorg verantwoordelijk was op 

strategisch niveau doorgaans klein. Het had daarom weinig zin om meer actoren te 

interviewen binnen de betrokkenen.   

 

Beide interviews zijn gehouden aan de hand van dezelfde interviewguide, waarin een lijst van 

geformuleerde vragen is onderverdeeld in drie thema's: 1) vragen over het besluit tot het 
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organiseren van nazorg, 2) vragen over de keuze van de invulling van de georganiseerde 

nazorg en 3) vragen over de beoordeling van de geleverde nazorg en het ontwikkelen van 

indicatoren voor een analysekader. Tevens is er van tevoren nagedacht over mogelijkheden 

om te kunnen doorvragen. De vragen zijn open geformuleerd, naar aanleiding van het 

theoretisch kader en bij de interviews is er een lijst met vooraf opgestelde theoretische 

beweegredenen bijgehouden ter ondersteuning. De interviewguide is in bijlage 3 terug te 

vinden. In bijlage 1 is een respondentenlijst opgenomen. In de casusanalyse worden de 

respondenten bij organisatie. De interviews vonden plaats tussen 14 april en 2 juni 2015. In 

totaal vonden er 9 interviews plaats.  

 

Door middel van de interviews binnen casussen is duidelijkheid verschaft over welke rol 

bepaalde beweegredenen hebben gespeeld bij het besluit om nazorg te organiseren en hier 

invulling aan te geven. Het interview bij de gemeente in Alphen aan den Rijn was een 

dubbelinterview met twee communicatieadviseurs, waarvan één bij het begin van de nafase 

betrokken was en de ander in een later stadium. Bij de Q-koorts casus is er voor gekozen om 

nog een extra interview te houden met de directeur van Stichting Q-support. De nazorg in 

deze casus was complexer dan verwacht en uit eerdere interviews bleek dat deze stichting in 

feite de enige officiële vorm van georganiseerde nazorg is. Aan deze respondent is dezelfde 

interviewguide voorgelegd.  

 

Er is ook getracht om binnen elke casus een journalist te interviewen die de casuïstiek 

uitvoerig heeft gevolgd, omdat 8 interviews per casus als mager werd beschouwd. Echter, bij 

het contact leggen werd duidelijk dat de journalisten zichzelf niet geschikt vonden voor het 

beantwoorden van de vragen. Hierbij vond vooral doorverwijzing plaats naar de gemeente, 

GGD en onderzoekers van evaluaties. Na één kort telefonisch interview uitgevoerd te hebben 

is hier afstand van gedaan, omdat het niet haalbaar leek, moeizaam verliep en de toegevoegde 

waarde minimaal zou zijn. De interviews zouden met name de beoordeling achteraf kunnen 

behandelen, maar helaas vonden de meeste journalisten zich hier niet geschikt voor.  

 

Op 21 juli 2015 is de digitale enquête verstuurd aan 30 ervaringsdeskundigen en experts op 

het gebied van psychosociale nazorg of veiligheidsbeleid over hun inschatting en beoordeling 

t.a.v. het organiseren van nazorg in de vier casussen. In bijlage 5 bevindt zich een 

samenvatting en opzet van de enquêtes, inclusief de gestelde vragen. Door de enquête wordt 

er een kwantitatief element toegevoegd aan de multiple case study, om de bevindingen uit de 

overige dataverzameling te toetsen. Uiteindelijk hebben 19 van de 30 respondenten de 

enquête ingevuld. Hiervan bedroeg de non-respons 4 antwoorden. In eerste instantie was het 

de bedoeling om experts voor diepte-interviews te benaderen. Het zou dan echter haalbaar 

zijn om ongeveer 4 interviews te houden, gezien de verwerkingstijd. Na afgewogen te hebben 

of dit veel meerwaarde zou hebben, werd besloten om een enquête op te stellen, om zo een 

groter aantal experts te bereiken. De enquête maakt het onderzoek sterker en is een aanvulling 

op het kleine aantal interviews.  
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3.3 Operationalisatie 

In deze paragraaf worden de belangrijkste theoretische begrippen van dit onderzoek 

geoperationaliseerd. Hierdoor wordt duidelijk wat er onder begrippen wordt verstaan in dit 

onderzoek en wat er dus onderzocht moet worden. Er worden daarnaast indicatoren 

beschreven om de begrippen te kunnen meten.  

 

3.3.1 Agendavorming 

In dit onderzoek wordt het besluit dat nazorg georganiseerd moest worden gezien als de 

agendavorming van nazorg na een schokkende gebeurtenis. Dit besluit hoeft niet op één 

specifiek moment genomen te zijn geweest, het kan in de praktijk op meerdere momenten zijn 

geweest. Om vervolgens de beweegredenen achter dit besluit te kunnen analyseren zijn er in 

het theoretisch kader vier agendavormingsmodellen gepresenteerd. Deze modellen worden 

hier geoperationaliseerd en de indicatoren worden getoetst aan de hand van de interviews en 

de documentenanalyse.  

 

In dit onderzoek is er sprake van het kloofmodel indien het besluit tot het organiseren van 

nazorg gebaseerd is op een normatieve uitspraak van de gezagdrager of bevoegde instantie. 

Dit impliceert dat deze actor een oordeel velt over de situatie en concludeert dat het 

organiseren van nazorg aan de orde is, omdat er sprake is van een kloof tussen de norm 

(niemand vertoont psychosociale klachten) en de werkelijke situatie (de impact van de 

gebeurtenis is groot en mensen ervaren psychosociale klachten). De actor wil dan nazorg 

organiseren om de gewenste situatie te bereiken: de getroffenen keren terug naar een 

acceptabel en evenwichtig dagelijks leven.   

 

In dit onderzoek is er sprake van het barrièremodel als er externe of interne druk is geweest 

om nazorg op de agenda te krijgen. Dit impliceert dat de bevoegde actoren die nazorg zouden 

moeten organiseren niet alert zijn geweest of de behoefte tot nazorg niet hebben erkend. Dat 

wil zeggen dat nazorg niet meteen georganiseerd is, maar dat er druk nodig is geweest om het 

op de agenda te krijgen. Dit kan door gelobby van getroffenen, aanwezigheid van 

maatschappelijke druk, politieke druk, ingrijpende media aandacht, of door interne druk 

vanuit de organisatie of een netwerkpartner die constateert dat nazorg toch echt nodig is.  

 

In dit onderzoek is er sprake van het stromenmodel als het organiseren van nazorg 

samenhangt met opschaling vanuit de GRIP of een soortgelijke procedure of routine. Dit 

impliceert dat er een oplossing in de vorm van een draaiboek gereed is en dat het draaiboek 

inspringt op de ontstane situatie. Kortom, er is een probleem, voor dit probleem is een 

draaiboek als oplossing aanwezig en de inzet van deze procedure wordt (politiek) gesteund 

door de betrokken actoren. Vervolgens is er een policy entrepreneur, dus een bevoegde of 

regiehebbende actor, die hierin het voortouw neemt om deze procedure aan te wenden.  

 

In dit onderzoek is er sprake van het relatieve aandachtsmodel indien er in de nafase eerst 

aandacht is geweest voor nazorg, dit vervolgens is verwaarloosd, dat discrepantie heeft 

opgeleverd tussen het aanbod en de behoefte aan nazorg en het doordoor weer hernieuwde 

aandacht kreeg. Dit impliceert dat er binnen een casus sprake moet zijn van een lang tijdspad 
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binnen de nafase en dat er daarnaast eventueel sprake is geweest van schaarse capaciteit, het 

te vroeg afschalen naar het reguliere zorgcircuit of een vermindering van het erkennen van de 

behoefte aan nazorg.  

 

3.3.2 Besluitvorming 

In dit onderzoek wordt onder besluitvorming vooral de manier waarop het besluit tot stand is 

gekomen hoe de georganiseerde nazorg eruit moest zien in de nafase, dus welke invulling het 

ging hebben en welke houding de verantwoordelijke actoren gaan aannemen. De wijze 

waarop besluitvorming is georganiseerd heeft vermoedelijk invloed op de uiteindelijke 

georganiseerde en geleverde nazorg. Om dat te meten zijn er verschillende 

besluitvormingsmodellen gepresenteerd in het theoretisch kader waarnaar in de interviews en 

documentenanalyse wordt gekeken. De manier van besluitvorming geeft inzicht in waarom 

een besluit tot stand is gekomen en waarom en in hoeverre bepaalde beweegredenen in het 

besluit zijn opgenomen.  

 

Er is sprake van rationele besluitvorming als de besluitnemer een weloverwogen besluit heeft 

genomen over de invulling van de georganiseerde nazorg op basis van zijn inschatting van de 

behoefte aan nazorg en de gevolgen van de gebeurtenis, zonder dat er sprake was van externe 

druk of invloed van draaiboeken. Besluitvorming draait om één actor en het besluit is 

normatief en/of weloverwogen.  

 

Er is sprake van incrementalistische besluitvorming indien er over de hele nafase meerdere 

besluitmomenten zijn geweest en er op basis van trail and error wordt gereageerd op signalen 

uit het veld, maar er wel duidelijk wordt voortgebouwd op een eerder gekozen invulling of 

houding t.a.v. het organiseren van nazorg. Er kan ook sprake zijn van incrementalisme als er 

bij het organiseren van nazorg nadrukkelijk wordt teruggegrepen naar eerdere ervaring (best 

practices) en evaluaties van soortgelijke gebeurtenissen en het beleid over meerdere jaren dus 

langzaam veranderd.  

 

Er is sprake van het vuilnisvatmodel als de besluitvorming pragmatisch is en er één of 

meerdere op zichzelf staande besluitmomenten zijn geweest in de nafase op basis van een 

specifieke verandering in de situatie, dus het ontstaan van een probleem, knelpunt of 

nazorgbehoefte. Een andere indicator is het ontwikkelen van nazorgmethoden/ interventies en 

het ontstaan van andere initiatieven die als (nieuwe) oplossing ontstaan voor een opgekomen 

probleem. Het onderscheid zich van incrementele besluitvorming door het gebrek aan het 

voortbouwen op bestaand beleid. Hoewel in theorie aansluit op het stromenmodel, is er voor 

gekozen om pragmatische besluitvorming en besluitvorming op basis van draaiboeken/ 

planvorming afzonderlijk te meten.  

 

Er is sprake van een organisatorisch-gedrag model als besluitvorming berust op een 'logic of 

appropriateness': nazorg wordt ingevuld zoals dat normaliter gebeurt of in soortgelijke 

gevallen gebeurd is. Besluitvorming is dan gebaseerd op bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden, routines, draaiboeken, GRIP opschaling en het gebruiken van 

ervaring of best practices uit eerdere (soortgelijke) schokkende gebeurtenissen.  
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Tot slot is er sprake van een bestuurlijk-politiek model indien de besluitvorming in een 

groepsproces plaatsvond met meerdere actoren, die elk hun eigen belangen hebben, onder 

regie van één (formele) besluitnemer. Als er bij besluitvorming macht in de vorm van 

belangen (externe druk) en regie een rol speelde, maar ook de invloed van persoonlijke 

kenmerken zoals de taakopvatting of bestuurlijke keuzes de besluitvorming domineerden dan 

is er sprake van dit model. Omdat besluitvorming in een groep plaats vindt waar ook 

professionals en experts aanwezig kunnen zijn, kan het inwinnen of de invloed van kennis en 

advies ook een indicator zijn voor dit model.  

 

3.3.3 Getroffene 

In dit onderzoek wordt onder een getroffene verstaan: elke persoon die aan de vraagkant van 

nazorg betrokken is geweest bij een schokkende gebeurtenis en die onderdeel kan uitmaken 

van de doelgroep waar nazorg toe gericht is, omdat hij/zij het risico loopt om psychosociale 

klachten te ontwikkelen. Er zal in dit onderzoek via de interviews en documentenanalyse 

nagegaan worden wat de houding van de getroffenen is geweest, hoe breed de doelgroep 

gedefinieerd is en of dit een rol heeft gespeeld bij de inwerkingtreding en invulling van de 

georganiseerde nazorg. Aan de hand van een onderscheid in groepen getroffenen, gebaseerd 

op het kringenmodel (Gersons, 2005; Impact 2010), kan de mate van het geraakt zijn door de 

gebeurtenis en welke implicaties dat heeft voor de houding van de nazorg gemeten worden. 

Het kan daarmee ook een graadmeter zijn of er twee veel of weinig aan nazorg is gedaan. De 

kringen lopen op van direct tot meer indirect betrokkenheid, op basis van fysieke en sociale 

betrokkenheid bij de gebeurtenis.  

 

De eerste kring bestaat uit direct geraakte personen: slachtoffers (de directe medische 

klachten niet meegenomen), nabestaanden (bij dodelijke gevallen), of naasten. De tweede 

kring bestaat uit de vertrouwde omgeving van de eerste kring, die op (iets) een later moment 

betrokken raken: familie, vrienden/kennissen, collega's, buren, verenigingsleden, kinderen op 

school en lotgenoten. De samenstelling en verhouding met de eerste kring verschilt per casus. 

De derde kring bestaat uit de omstanders, die eventueel direct hulp en ondersteuning hebben 

geboden, en de ooggetuigen van de schokkende gebeurtenis. De vierde kring bestaat uit 

betrokkenen woonachtig of werkend in de getroffen gemeenschap/omgeving: inwoners en 

bedrijven uit de wijk, gemeente of regio. De vijfde kring bestaat uit de overige mensen op 

landelijk niveau die zich om één of andere reden betrokken voelen bij de gebeurtenis: bijv. 

nabestaanden/ slachtoffers van eerdere schokkende gebeurtenissen (al dan niet soortgelijk), 

mensen die het in de media volgen of hebben ervaren, mensen die een politiek doel of beleid 

nastreven dat te maken heeft met de gebeurtenis, etc.  

 

3.3.4 Houding van de georganiseerde nazorg 

In dit onderzoek wordt met de houding van de georganiseerde nazorg verstaan: het innemen 

van een positie ten opzichte van het organiseren en verlenen van nazorg op een continuüm 

van terughoudend naar interveniërend, met afwachtend wachten als midden. De houding 

wordt bepaald door beweegredenen en heeft invloed op de invulling van de georganiseerde 

nazorg. De houding kan op meerdere onderdelen van de georganiseerde nazorg wellicht 
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verschillen. Of er sprake was van een actieve of passieve houding zal gemeten worden aan de 

hand van de interviews en de documentenanalyse. Hierin wordt gekeken wat er is 

georganiseerd, welke houding er beoogd werd en welke houding uiteindelijk ervaren is. De 

houding is de x-as van het paraboolmodel en maakt deel uit van het assenstelsel (tabel 4) in 

dit onderzoek.  

 

3.3.5 Type gebeurtenis  

In dit onderzoek wordt gekeken naar verschillende typen schokkende gebeurtenissen, oftewel 

lokale rampen, crises of grootschalige incidenten. Aangezien crisisbeheersing maatwerk is, 

wordt er verondersteld dat er verschillen zijn wat betreft het organiseren van nazorg bij 

verschillende soorten gebeurtenissen en wat betreft de omvang van de groep getroffenen. Dit 

onderzoek gaat uit van een vijfdeling in typen gebeurtenissen: 1) natuurramp, 2) uitbraak van 

(besmettelijke) infectieziekte (bijv. een zoönose/overdraagbare ziekte), 3) incident door 

bedrijfsongeluk, 'gewoon' ongeluk of een preventie gerelateerd incident (bijv. ongeluk met 

giftige stof), en 4) een doelbewuste actie a) door een individu  (schietincident, ontploffing, 

gezinsdrama, etc.) en b) jegens de samenleving met als doel die te ontregelen (terrorisme, 

chemische wapens, etc.). In de casussen wordt het type gebeurtenis geanalyseerd en gekeken 

of verschillen van invloed zijn op het organiseren van nazorg. 
 

3.3.6 Assenstelsel  

Deze subparagraaf beschrijft en operationaliseert het assenstelsel dat voor dit onderzoek is 

ontwikkeld, gebaseerd op het paraboolmodel van Dückers en Thormar (2014). Het 

assenstelsel geeft uitkomstmaten van de georganiseerde nazorg aan (zie tabel 4). De 

uitkomstmaten zijn: A) getroffenen zijn hulpbehoevend en de actieve houding was 

proportioneel, B) getroffenen zijn zelfredzaam en de passieve houding was proportioneel, C) 

het organiseren van nazorg was gebrekkig en disproportioneel en, D) er was een overreactie 

en dat was disproportioneel. Deze uitkomstmaten geven een oordeel over de georganiseerde 

nazorg en inzicht over de relatie tussen de houding van nazorg en de behoefte aan nazorg en 

de beoordeling van betrokkenen als getroffenen, netwerkpartners en de media.  
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Tabel 4: Assenstelsel met uitkomstmaten nazorgaanbod voortbouwend op het paraboolmodel van 
Dückers &Thormar (2014).  

                                 X-as 

 

Y-as 

Houding t.a.v. het invullen van de georganiseerde nazorg 

Passief Actief 

 

 

 

 

 

Beoordeling 

betrokkenen 

over de 

geleverde 

nazorg 

  

 

 

Positief 

 

B. Zelfredzaam/proportioneel 

 

Getroffen zijn zelfredzaam en 

hebben geen actieve nazorg nodig. 

Reguliere zorg volstaat en niet-

zelfredzamen zoeken zelf hulp. 

 

A. Hulpbehoevend/ proportioneel 

 

Een interveniërende houding is 

proportioneel want er is behoefte naar 

of getroffenen hadden een passief 

hulpzoekgedrag, terwijl er wel een 

behoefte aan PSH was.  

 

 

 

 

Negatief 

 

C. Gebrekkig/ disproportioneel 

 

Getroffen zijn hulpbehoevend, 

terwijl het aanbod van nazorg niet 

voldoet aan de vraag.  

 

D. Overreactie/ disproportioneel 

 

Nazorg wordt actief aangeboden, maar 

hier is geen behoefte aan of dit is niet 

effectief. Het organiseren van nazorg is 

disproportioneel.  

 

Op basis dit assenstelsel kan bij de interviews en documentenanalyse beoordeeld worden of er 

sprake was van disproportioneel/ proportioneel en voldoende/ onvoldoende nazorgbeleid. Dit 

kan gemeten worden door de houding van de nazorg en de beweegredenen die daarbij een rol 

speelden te analyseren en vervolgens tegen de beoordeling van betrokkenen over de 

georganiseerde nazorg te leggen. De uitkomstmaten zijn hierin verder geoperationaliseerd 

 

3.4 Casusselectie 

In deze paragraaf wordt de casusselectie besproken aan de hand van vooraf opgestelde 

randvoorwaarden. Dit onderzoek richt zich allereerst op schokkende gebeurtenissen die zich 

op decentraal niveau hebben voorgedaan, wat nationale rampen en/of crises uitsluit. Het moet 

gaan om gebeurtenissen die zich op gemeentelijk of regionaal niveau hebben voltrokken. Bij 

voorkeur is de groep getroffenen vervolgens niet wijdverspreid verdeeld over heel Nederland, 

zoals bij vliegtuigrampen in het buitenland met Nederlandse slachtoffers het geval is geweest, 

maar is er sprake van één gemeente of eventueel veiligheidsregio die besluit of nazorg aan de 

orde is. Het is daarnaast ook een belangrijke randvoorwaarde dat er in ieder geval nazorg 

georganiseerd is. De mate waarin het georganiseerd is, is niet aan de orde, want het gaat om 

de motieven waarom het zo besloten is. Vervolgens moet rekening gehouden worden met de 

recall bias: dat men niet meer goed kan herinneren hoe het exact is gegaan. Ook zijn te jonge 

gebeurtenissen niet bruikbaar, aangezien een nafase lange tijd kan duren en een gebeurtenis 

dan vaak nog niet geëvalueerd is. Tot slot is de situatie nu wellicht anders met de invoering 

van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarom is er voor gekozen om 

casussen te kiezen uit een periode van 5 jaar, dus tussen bij voorkeur uit een periode van 2009 

tot 2014.  
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Om deze redenen zijn de volgende casussen geselecteerd: het schietincident in Alphen aan 

den Rijn (2011), het gezinsdrama en de vermissing van de broertjes uit Zeist (2013), de 

uitbraak van Q-koorts in de omgeving noordoost Brabant (2007-2010) en de omvangrijke 

zedenzaak uit Amsterdam (2010). Er is gekozen voor zo veel mogelijk variatie bij de 

casussen. Ondanks dat de Q-koorts uitbraak niet helemaal binnen de voorafgestelde periode 

valt en er niet helemaal sprake is van een louter lokaal of regionaal probleem, werd het toch 

belangrijk gevonden om een epidemie-uitbraak mee te nemen voor de variatie onder de cases. 

In eerste instantie werden ook de casus Poldercrash (2009) en de casus dioxine-eieren in 

Friesland (2014) getracht te onderzoeken. Deze zijn echter niet verder meegenomen bij de 

casusselectie, omdat er bij de dioxine casus geen psychosociale nazorg is ingezet en er voor 

de Poldercrash geen medewerking verkregen kon worden aan dit onderzoek. Hierdoor is er 

minder variatie dan beoogd, maar elke casus blijft uniek en verschillend. Het was echter 

wenselijk geweest om ook nog een grootschalig ongeluk te onderzoeken, alleen een casus als 

de poldercrash is niet meer aan de orde geweest en er moet rekening gehouden worden met de 

recall bias als je verder terug kijkt dan de Q-koorts casus.  

 

3.6 Validiteit en betrouwbaarheid 

In deze paragraaf wordt de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek besproken. De 

validiteit en betrouwbaarheid bepalen de kwaliteit of wetenschappelijkheid van het 

onderzoek. Validiteit is dat je meet wat je beoogt te meten (Boeije, 2005, p. 145). Er zijn twee 

soorten validiteit: interne validiteit en externe validiteit. De interne validiteit betreft de 

logische consistentie in het onderzoeksontwerp: verklaar je op basis van dit ontwerp wat je 

wil verklaren en kan je dus de juiste conclusies trekken (Vennix, 2010, p. 78)? Volgens 

Boeije (2005, p. 155) heeft externe validiteit, ook wel generalisatie, te maken met de vraag of 

de onderzoeksconclusies ook gelden voor andere, niet onderzochte situaties. In dit onderzoek 

is er gepoogd om de interne validiteit te bereiken door open interviews, een digitale enquête 

onder ervaringsdeskundigen/ experts en een documentanalyse te houden en deze zorgvuldig te 

analyseren aan de hand van het theoretisch kader. Het nadeel van een digitale enquête voor de 

interne validiteit is dat er geen mogelijkheid is om mensen face-to-face door te vragen. En, je 

bent afhankelijk van de interpretatie van de respondent over hoe een vraag beantwoord moet 

worden. Er was bij elke vraag echter wel altijd de optie om het antwoord nader toe te lichten.  

 

Vervolgens is het doel van dit onderzoek om voor toekomstige schokkende gebeurtenissen 

houvast te kunnen bieden, middels een analysekader met indicatoren. Dit betekent dat de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek belangrijk is. Ondanks dat er slechts vier 

gebeurtenissen onderzocht zijn, is er gepoogd de externe validiteit te vergroten door zo veel 

mogelijk variatie te houden tussen de casussen. Als er enkel ongelukken werden onderzocht 

kun je bijvoorbeeld geen conclusies trekken voor epidemieën. Zoals in de vorige paragraaf 

benoemd, was het wenselijk geweest om nog meer variatie te hebben qua type gebeurtenissen. 

Mede door de recall bias, de gevoeligheid van het onderwerp, de gebrekkige haalbaarheid en 

het feit dat er niet vaak gebeurtenissen van grote omvang plaats vinden bemoeilijkte dit 

proces. Echter, de lijst met beweegredenen is een aanzet voor toekomstige onderzoeken die 

het kunnen aanscherpen, verder uitwerken en toetsen. 
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De betrouwbaarheid betreft de vraag of het onderzoek herhaalbaar is: krijgt herhaling van het 

onderzoek dezelfde uitkomsten? Allereerst is er met het oog op de betrouwbaarheid een 

zorgvuldige verantwoording geweest van de gemaakte keuzes. Daarnaast is er getracht 

middels triangulatie de betrouwbaarheid te vergroten. Er is niet enkel gebruik gemaakt van 

interviews, maar er is ook een documentenanalyse en een enquête onder experts gehouden. 

Bij de enquête is gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragen waardoor er een hoge mate 

van reproduceerbaarheid is. Om de betrouwbaarheid van de interviews in dit onderzoek te 

vergroten is verder gebruik gemaakt van een zorgvuldig opgezette interviewguide die aan 

zowel een betrokkene vanuit de GGD als het bevoegde overheidslaag is voorgelegd. Er was 

buiten het doorvragen om sprake van een standaardvragenlijst. Tevens is het gunstig om het 

verhaal van twee kanten te horen met betrekking tot de casus. Tot slot zijn de interviews van 

de casussen tegen die van de experts gelegd om zo eventueel vermoedens te kunnen verifiëren 

en onderbouwen.  
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4. Analyse deel I: schietincident Alphen aan den Rijn 

In dit hoofdstuk wordt het schietincident in Alphen aan den Rijn uit 2011 geanalyseerd. 

Paragraaf 4.1 bestaat uit het beschrijvend deel van de casus. In paragraaf 4.2 wordt dit 

vervolgens geanalyseerd aan de hand van het theoretisch kader toegespitst op de twee 

besluitmomenten waar dit onderzoek op focust.  

 

4.1 Beschrijvend deel 

In deze paragraaf vindt een beschrijvende analyse plaats van de casus. In paragraaf 4.1.1 

wordt het verloop van de schokkende gebeurtenis kort toegelicht. In 4.1.2 wordt de 

georganiseerde nazorg beschreven. In 4.1.3 wordt de werking en de beoordeling daarvan 

beschreven en in 4.1.4 wordt de houding t.a.v. het organiseren van nazorg geanalyseerd. 

 

4.1.1 Het feitenrelaas 

Het schietincident in Alphen aan den Rijn vond plaats in de middag van 9 april 2011. 

Alphenaar Tristan van der V. betrad zwaar bewapend het winkelcentrum 'De Ridderhof'. Zes 

mensen kwamen om het leven en zeventien anderen raakten gewond, voordat de schutter een 

einde aan het zijn leven maakte. Onder de omgekomen slachtoffers bevonden zich drie 

vrouwen van 91, 68 en 45 jaar oud en drie mannen van 80, 49 en 42 jaar oud. Ten tijde van 

het schietincident waren er veel mensen en winkeliers aanwezig in het winkelcentrum. Velen 

raakten in paniek en/of sloegen op de vlucht, hun spullen achterlatend. Er lagen ook veel 

spullen van slachtoffers verspreid in het winkelcentrum. In de namiddag werden drie andere 

Alphense winkelcentra ontruimd, omdat de dader in zijn auto een briefje had achtergelaten 

waarop stond dat in de drie winkelcentra explosieven zouden liggen. Deze explosieven zijn 

nooit gevonden. De maatschappelijke impact van het schietincident was groot in Alphen 

(Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV), 2011): een dergelijk schietincident is voor 

Nederlandse begrippen ongekend. In de nasleep van het incident speelde de schuldvraag een 

grote rol: hoe kon Tristan van der V. aan de wapens komen en waarom hadden de staat en de 

politie niets door? 

 

4.1.2 De georganiseerde nazorg 

De nafase van het schietincident ging formeel in op 11 april 2011, nadat de burgemeester 

besloot tot afschaling van GRIP-3 in de acute fase. In een vergadering van het gemeentelijk 

beleidsteam werd vervolgens besloten om over te gaan naar een projectmatige 

nazorgorganisatie gebaseerd op het Plan van Aanpak Nazorg Schietdrama (Gemeente Alphen 

aan den Rijn, 21 april 2011). Daarbij ging het beleidsteam over in het Bestuurlijk Overleg 

Schietdrama (BOS), bestaande uit het OM, de burgemeester, de (plv.) korpschef, directeur 

GGD Hollands Midden en gemeentesecretaris. Verder werd er op tactisch niveau gewerkt met 

het Kernteam Nazorg met hieronder op operationeel niveau zes werkgroepen: organisatie, 

psychosociale nazorg & geneeskundige zorg, overige nazorg slachtoffers/ direct betrokkenen, 

communicatie, onderzoek & verantwoording en herdenkingsbijeenkomst. De nazorg is 

vervolgens op te delen in twee perioden: 1) het oppakken van werk uit de acute fase en 2) het 

nadenken over de psychosociale gevolgen op de lange termijn.  



  Analyse deel I: schietincident Alphen a/d Rijn 

47 
Nazorg na een schokkende gebeurtenis: wanneer aan de orde? 

In het plan van aanpak (ibid., pp. 5-6) is dit verwerkt in vijf fasen, die het verwachtte tijdspad 

en fasering/ afschaling van de nazorgorganisatie aangaven. Hoewel dit plan, waarin de 

organisatie van de nazorg werd beschreven, pas formeel door het BOS op 21 april werd 

vastgesteld, was de nazorgorganisatie al wel vanaf 11 april operationeel (Commissie Laurier, 

2012). In de eerste fase (tot de vaststelling) vond dan ook vooral de opbouw van de 

projectorganisatie plaats, waarbij het plan van aanpak een nadere invulling kreeg (Gemeente 

Alphen a/d Rijn, 21 april 2011). De georganiseerde nazorg was in deze periode vooral 

pragmatisch van aard. Er lag veel werk en in de eerste weken ging het om alles wat zich op 

dat moment aandiende (respondent GGD).  

 

Voordat de nazorgorganisatie helemaal stond en het kader en de regie duidelijk waren, was 

het nog zoeken naar de invulling van het PSH proces (respondent GGD). Er zijn in deze 

periode o.a. persoonlijke contacten geweest met nabestaanden door de burgemeester, er is een 

callcenter ingericht, getroffen zijn geregistreerd, er zijn bijeenkomsten geweest voor de 

ondernemers van het winkelcentrum en voor overige getroffenen, bekende cliënten uit de wijk 

zijn actief benaderd en de ondersteuning aan o.a. scholen, verenigingen en instelling zijn 

opgestart (gemeente Alphen a/d Rijn, 21 april 2011). Ook is er de eerste twee weken in 'de 

Ridderhof' een kraampje opgezet voor slachtofferhulp en de Algemene Nabestaandenwet 

(ANW) (respondent GGD). Op 20 april werd er tenslotte een officiële herdenking 

georganiseerd, waarbij o.a. koningin Beatrix, kroonprins Willem-Alexander en premier Rutte 

aanwezig waren.  

 

Na 21 april begon in feite pas echt de aandacht voor de lange termijn van de nafase. Er zijn 

een groot aantal diversie nazorgactiviteiten uitgevoerd. Een aantal die uit de interviews en het 

rapport van de Commissie Laurier (2012) naar voren kwamen, worden nu benoemd. De 

burgemeester heeft gedurende de nafase frequent persoonlijk contact gehouden met de 

nabestaanden en de gemeente heeft dit ook gedaan met de ouders van de dader. Daarnaast zijn 

getroffenen geïnformeerd, begeleidt en praktisch ondersteund door middel van een 

informatie- en adviescentrum (IAC). Er is ook voor gezorgd dat verloren voorwerpen van 

overledenen of getroffenen die weggevlucht waren bij de juiste mensen terugkwamen. 

Daarnaast zijn er nog kleine activiteiten georganiseerd als het neerleggen van folders bij 

huisartsen, het sturen van brieven naar inwoners van de omliggende flats met informatie en 

een uitnodiging voor de bijeenkomsten en is er gepeild wat huisartsen nodig hadden. Er is 

vervolgens aandacht geweest voor het doorverwijzen van getroffenen en het bemiddelen bij 

andere organisaties zoals schadeverzekeraars voor een adequate behandeling van getroffenen. 

Ook kwamen er diverse individuele vragen binnen bij de werkgroepen, die pragmatisch zijn 

behandeld. Op 28 oktober 2011 en 10 februari 2012 zijn er twee lotgenotenbijeenkomsten 

georganiseerd voor gewonden (College van B&W Alphen a/d Rijn, 27 maart 2012). Tot slot 

gaf de gemeente de opdracht voor een gezondheidsonderzoek gedaan door GGD Hollands 

Midden (2012) en is een monitor van de zorgvraag uitgevoerd door het Nivel (2012). Vooral 

het gezondheidsonderzoek heeft een psychosociale functie gehad, aangezien getroffen zich 

gehoord voelden en hun verhaal/ gevoelens kwijt konden.  
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Tenslotte is de projectorganisatie in december 2011 ontbonden, omdat de burgemeester en 

wethouders (B&W) (2012, 27 maart) van mening waren dat de nazorgactiviteiten die gericht 

waren op de direct betrokkenen weer binnen de bestaande organisaties konden worden 

opgevangen.  

 

4.1.3 De werking en beoordeling van de georganiseerde nazorg 

In deze sectie wordt ingegaan op hoe de georganiseerde nazorg heeft uitgepakt en of het 

aansloot op de behoeften en beoordeling van getroffenen. In deze casus is veel geschreven 

over de beoordeling. De herdenking van 20 april bleek volgens commissie Laurier (2012) 

voor veel betrokkenen een zeer belangrijk moment in de verwerking. Daarbij is de ruime tijd 

om met o.a. leden van het Koninklijk Huis en de regering te praten zeer gewaardeerd. De 

bijeenkomst wordt dan ook door velen positief beoordeeld. De lotgenotenbijeenkomsten voor 

gewonden voorzagen daarnaast volgens de aanwezigen aan de behoeften en zijn ook positief 

ontvangen (gemeente Alphen a/d Rijn, 2012; GGD Hollands Midden, 2012).  

 

Uit de interviews blijkt dat niet alle getroffenen bereikt zijn. Er werd vooral uitgegaan van de 

directe nabestaanden en getroffenen (gewonden, winkeliers, omstanders). Een grote groep 

indirect getroffenen is nauwelijks in beeld geweest. De gegevens van ooggetuigen moesten 

bijv. bij het OM worden opgehaald en mochten niet geïntegreerd worden in de registratie van 

de gemeente (commissie laurier, 2012). Voor hen is er daardoor geen persoonlijk contact of 

bijeenkomst geweest in verband met de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (gemeente 

Alphen a/d Rijn, 27 maart 2012). Daarnaast was de slachtofferregistratie ook een knelpunt, 

doordat er afspraken ontbraken tussen ziekenhuizen, (regionale) crisisorganisaties en het OM 

(IOOV, 2012). Ziekenhuizen verschaften niet of nauwelijks informatie over gewonde 

slachtoffers, terwijl de gemeente verantwoordelijk is voor de registratie van getroffenen.  

 

De respondent van de GGD voegt toe dat sommigen de nazorg hierdoor niet goed beoordeeld 

hebben, maar dat de hulpvraag vanuit getroffenen ook niet altijd actief is geweest. De 

commissie Laurier (2012) maakte op dat veel mensen die het al krap hadden er na het incident 

sociaal en financieel extra onder leden. Zij stonden daardoor niet open voor psychosociale 

nazorg, omdat ze andere dingen aan hun hoofd hadden. Enkele getroffenen gaven daarnaast 

ook aan dat letselschadejuristen hen hadden aangeraden terughoudend te zijn bij het zoeken 

van nazorg, wat in sommige gevallen is opgevolgd. De les hieruit was om het aanbod toch 

actiever aan de man te brengen, aangezien een aanzienlijke groep achteraf niet bereikt is.  

 

Verder waren met name winkeliers ontevreden, maar dit was vooral op financieel gebied 

(respondent GGD). Dit wordt echter in dit onderzoek niet meegenomen onder nazorg met een 

psychosociaal karakter. Het financiële gedeelte wordt daarom buiten beschouwing gelaten. Er 

moet wel rekening gehouden worden met een uitspraak van premier Rutte. Door de 

boodschap "we kijken niet weg" en "u staat er niet alleen voor" werd de verwachting geschept 

dat getroffenen financiële steun zouden krijgen (respondenten gemeente). Negatieve 

beoordelingen die hier uit voortvloeien, hoeven niet van toepassing te zijn op het werkelijk 

georganiseerde nazorgaanbod, maar kunnen over het algemeen een negatief beeld van de 

casus geven.  
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De betrokkenen zijn onderling overwegend positief geweest over de eigen inzet en 

samenwerking met elkaar (respondent GGD). Volgens de respondenten van de gemeente is er 

wel te snel afgeschaald. Daarbij speelt wellicht ook de beperkt gedefinieerde 

getroffenengroep een rol. Daarnaast is er eerste klein begonnen en is de nazorg later groter 

geworden, hetgeen de respondenten in het vervolg andersom zouden organiseren. Dit gebeurt 

onder het motto "beter te veel, dan achteraf te weinig gedaan te hebben". Volgens de 

respondenten heeft de gemeente de duur van de nafase enigszins onderschat. In de fasen uit 

het plan van aanpak is immers van te voren een verwacht tijdsplan gemaakt, hoewel de duur 

van de behoefte aan nazorg onvoorspelbaar is en lang kan duren.  

 

4.1.4 De houding t.a.v. het organiseren van nazorg 

In deze casus is het moeilijk om een eenduidige houding te benoemen, gezien de grote aard 

van nazorgactiviteiten en deels pragmatische organisatie. Sommige activiteiten waren bijv. 

individueel, sommige collectief en een deel was outreachtend, omdat het door de werkgroep 

zelf is bedacht (respondent GGD). In dit onderzoek wordt de houding als terughoudend 

bestempeld, maar in de praktijk ligt het dus enigszins complexer.  

 

In het begin van de nafase was de houding afwachtend. De respondenten geven aan dat men 

er van uit ging dat de getroffenen relatief zelfredzaam zouden zijn. Het uitgangspunt van de 

nazorgorganisatie was op dat moment dan ook dat zo veel mogelijk activiteiten moesten 

aansluiten bij de reguliere hulpverleningstrajecten, -netwerken en -aanbod (Gemeente Alphen 

aan den Rijn, 21 april 2011). In de acute fase was het PSH-proces rommelig en pas toen de 

kaders en het plan van aanpak volledig stonden, werd dit verholpen (respondent GGD). 

Daarom moest er in de beginfase worden geïmproviseerd.  

 

In de aanloop naar een jaar later kreeg men pas echt het besef wat er gebeurd was en werd de 

impact, inclusief psychosociale gevolgen, pas echt zichtbaar (respondenten gemeente). Toen 

werd het nazorgpakket breder en zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Op 

communicatief gebied was het ook actief: er is o.a. een IAC georganiseerd, actief informatie 

verspreid en er zijn persoonlijke contacten onderhouden. Ook het afvangen van vragen via 

bestaande contacten met cliënten is outreachend. Aangezien de projectorganisatie echter al in 

december 2011 is afgeschaald en er achteraf een aanzienlijke groep niet in beeld is geweest, 

kan de houding over het algemeen als terughoudend bestempeld worden, waarbinnen actieve 

elementen zichtbaar zijn. Over het algemeen werd vooral de vinger aan de pols gehouden, 

was de definitie van een getroffene smal en ging met uit van een grote mate van 

zelfredzaamheid.  

 

Hoe kan de casus gepositioneerd worden in het assenstelsel op basis van de beoordeling? Van 

de 28 getroffenen die de commissie Laurier (2012) sprak, waren de meesten overwegend 

positief en hadden 10 mensen een negatieve beoordeling. Echter niet alle getroffenen hebben 

meegedaan aan het onderzoek, en met name de indirecte getroffenen zoals ooggetuigen zijn 

buiten beeld gelaten. De negatieve beoordeling van deze groep ging vooral over het 

onvoldoende in beeld zijn als slachtoffer, dat de nazorg niet voldeed aan de verwachting en 

het niet respectvol of juist behandeld worden door de gemeente. Verder wordt de casus 
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gedomineerd door onvrede over de schadevergoeding van winkeliers, maar dit is financiële 

nazorg. Dus is het niet mogelijk om een eenduidige negatieve beoordeling te kunnen geven 

van de georganiseerde nazorg. Over het algemeen is de nazorg voldoende geweest. Kortom, 

de casus is over het algemeen in de uitkomstmaat B) Zelfredzaam/ proportioneel te plaatsen. 

Maar de casus neigt in sommige aspecten wel richting een negatieve beoordeling en actieve 

houding te gaan, echter de faciliterende en afwachtende houding komt het meeste overeen met 

uitkomstmaat B.  

 

4.2 Analyse van de twee besluitmomenten 

In deze paragraaf worden de twee besluitmomenten geanalyseerd aan de hand van het 

theoretisch kader. In 4.2.1 wordt het besluit tot her organiseren van nazorg, dus de 

agendavorming geanalyseerd. In 4.2.2 wordt het besluit over de invulling van de nazorg 

geanalyseerd. Hierbij komen het type besluitvorming en de bepalende beweegredenen ter 

sprake. 

 

4.2.1 De agendavorming van nazorg 

In deze subparagraaf wordt de agendavorming van het schietincident in Alphen aan den Rijn 

geanalyseerd aan de hand van de theoretische modellen. In deze casus is er overwegend 

sprake van het stromenmodel. 

 

In de acute fase is er opgeschaald naar GRIP-3. Hierdoor zijn draaiboeken en 

(samenwerkings)structuren in werking getreden. Tevens is het nazorgproces opgestart door de 

GHOR. Hierdoor is het al op de agenda komen te staan in de acute fase door middel van het 

volgen van standaard procedures. De calamiteitencoördinatoren van de GGD zijn op de eerste 

dag al door de directeur en het PSHOR kernteam gevraagd om mee te denken voor een plan 

van aanpak voor nazorg (respondent GGD). Op basis van ervaring werd toen in feite al 

duidelijk dat er een berg werk lag en er nog tal van activiteiten uitgevoerd moesten worden, 

waardoor het organiseren van nazorg aan de orde was (gemeente Alphen a/d Rijn, 21 april 

2011; respondent GGD). De volgende dag is er een overleg geweest, waarbij ook betrokkenen 

als de gemeente aanwezig waren, en zijn er eerste afspraken gemaakt.  

 

Na twee dagen is de nazorg afgeschaald bij de GHOR en is het overgedragen aan het 

calamiteitenteam van de GGD (respondent GGD). Dit is de latere werkgroep 'psychosociale 

nazorg' van de projectorganisatie. Vervolgens besloot het beleidsteam om per 11 april verder 

te gaan als het BOS binnen een projectmatige nazorgorganisatie. Toen is het formele besluit 

genomen dat nazorg in de nafase aan de orde was. Het organiseren van nazorg is dus via 

afschaling van de GRIP-procedure op de agenda gekomen. De gemeente beschikte tevens op 

het moment al over een plan Nazorg, maar omdat dit niet zou voldoen is er een op maat 

gesneden plan van aanpak ontwikkeld (IOOV, 2011). De GRIP-opschaling en het terugrijpen 

op planvorming als reactie op de omstandigheden duidt op het stromenmodel.  

 

Daarnaast geven beide respondenten aan dat er een behoefte was aan nazorg en dat het voor 

de betrokkenen duidelijk was dat nazorg aan de orde was. Dit kan op zowel het kloofmodel 

als het stromenmodel duiden. Op basis van een normatieve inschatting van de gevolgen kan 
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gekozen zijn om nazorg in de nafase te blijven organiseren. Daarnaast is er een normatieve 

uitspraak geweest van premier Rutte tijdens zijn toespraak op de eerste herdenking van 10 

april, die een verwachting schiep. Echter, ten tijde van deze uitspraak was er al opgeschaald 

naar GRIP-3 en begon het nazorgproces al zijn vorm te krijgen. De betrokkenen kwamen in 

overleg (politieke stroom) tot de conclusie dat er een behoefte was (probleemstroom) en dat er 

een plan van aanpak lag, dat op maat gemaakt moest worden (beleidsstroom). Kortom, het 

stromenmodel is hier vooral van toepassing.  

 

4.2.2 De keuze voor de invulling van de georganiseerde nazorg 

In deze paragraaf worden de beweegredenen en de wijze van besluitvorming t.a.v. de 

invulling van de georganiseerde nazorg geanalyseerd. 

 

4.2.2.1 De bepalende beweegredenen 

Het type gebeurtenis speelt een grote rol bij dit incident. Een dergelijk bewust en publiekelijk 

schietincident is voor Nederlandse begrippen vrij uniek (IOOV, 2012) en komt bijv. vaker 

voor in de Verenigde Staten. Daarnaast was het een bewuste actie van een individu. Het type 

gebeurtenis speelt niet alleen door in de verwachtte langdurige maatschappelijke impact, maar 

hierdoor constateerde de gemeente bijv. ook dat het plan Nazorg waar zij destijds over 

beschikte niet zou voldoen onder de gegeven omstandigheden. Bestaande planvorming en 

draaiboeken konden dus niet leidend zijn bij de invulling van de georganiseerde nazorg. Het 

'Plan van Aanpak Nazorgfase' werd dan ook als een dynamisch document gezien dat steeds op 

basis van de actuele situatie werd bijgewerkt (Gemeente Alphen aan den Rijn, 21 april 2011). 

Dit duidt erop dat de structuur als een kader leidend was, maar dat het niet als een draaiboek 

van invloed is geweest op de werkelijke invulling van de georganiseerde nazorg.  

 

In aanvulling op het type gebeurtenis zijn onervarenheid en de omvang bepalend geweest. 

Doordat een dergelijke gebeurtenis in Nederland zelden of nooit voorkomt, kan men 

nauwelijks voorbereid zijn en is er weinig ervaring met het type gebeurtenis. Wat betreft de 

houding zou je dan een terughoudende/ zoekende houding of juist een overactieve houding 

verwachten. In dit geval was met name in het begin sprake van het eerste type. Tevens hangt 

de omvang samen met het type gebeurtenis. Door het unieke karakter en het grote en diverse 

aantal getroffenen had het een grote impact in de gemeenschap. Tot slot was er een groep 

getroffenen niet in beeld en waren sommigen mensen zich niet bewust dat ze slachtoffer 

waren (respondenten gemeente). Hierdoor is de nazorg in eerste instantie op de direct 

getroffenen gericht gebleven en werd er te snel afgebouwd.  

  

Daarnaast is er gebruik gemaakt van de ervaringen van de nafase van de aanslag op 

Koninginnedag 2009 in Apeldoorn (IOOV, 2011). De burgmeester is destijds gevraagd naar 

zijn aanpak van nazorg en de uitwerking op de getroffenen. Dit heeft o.a. bijgedragen aan de 

voorbereiding van de herdenking op 20 april (commissie Laurier, 2012). Volgens de 

respondenten van de gemeente was dat echter wel een ander type gebeurtenis, waarbij de 

slachtoffers niet uit dezelfde gemeenschap kwamen. Er is tevens rekening gehouden met het 

nazorgtraject van recente incidenten in Alphen aan den Rijn: een schietincident een week 

eerder met twee doden en zwaargewonden, een gasexplosie in een flat vier maanden eerder en 
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de dood van het driejarige meisje Savanna in 2004. In het geval met de gasexplosie liep het 

nazorgtraject nog en betrof het dezelfde wijk. Dit heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de 

outreachende activiteiten in de wijk. Ervaring had dus een effect op het actieve aspect van de 

nazorg. 

 

In aanvulling op de ervaring heeft het terugvallen op advies en deskundigheid meegespeeld. 

Landelijke experts hebben meegedacht over de nazorg op de lange termijn (respondent GGD). 

Dit bestaat uit kennis uit de gemeenschap en algemene deskundigheid (respondenten 

gemeente). Dit heeft waarschijnlijk geleid dat zelfredzaamheid leidend is geweest en er een 

faciliterende houding is aangenomen. Dit kan namelijk gezien worden als een dominant 

paradigma/ uitgangspunt binnen de wereld van deskundigen en de overheid.  

 

Ook de houding van de getroffen en de inschatting van de psychosociale gevolgen zijn 

bepalend geweest. Niet iedereen zocht hulp, waardoor niet alles goed in beeld was. Daarnaast 

ging de gemeente er van uit dat men grotendeels zelfredzaam zou zijn en werden indirect 

getroffenen niet gedefinieerd als slachtoffer. Deze inschatting van de gevolgen heeft 

meegespeeld bij de terughoudende houding. Daarnaast speelde de betrokkenheid van 

kwetsbare groepen een rol bij de houding van de getroffenen: het incident vond plaats in een 

kwetsbare wijk en een aantal getroffenen werd extra hard getroffenen, waardoor zij niet open 

stonden voor psychosociale nazorg en niet actief hun problemen zijn gaan melden. Ook kan 

dit mee hebben gespeeld aan de verwachting dat winkeliers financiële vergoeding zouden 

krijgen.  

 

Je bent ook afhankelijke van de hoeveelheid betrokken actoren. Geestelijke verzorgers deden 

bijv. al veel op eigen houtje (respondent GGD). Dit leidde soms tot afstemmingsproblemen, 

maar voorzag in een grote behoefte van de getroffenen (Jastrzebski, 2012). Ook waren er 

organisaties die hun bestaande cliënten in de wijk opzochten. Dit kan wellicht verklaren 

waarom er een deel van de getroffenen niet in beeld kwamen en al veel behoeften vroegtijdig 

werden afgevangen. Dit kan bepalend zijn geweest voor de afwachtende houding van de 

nazorgorganisatie. Ook de opschaling in de acute fase is hierbij zichtbaar. Vooral in de eerste 

dagen en weken van de nafase is er reactief gehandeld op basis van wat er binnen kwamen 

maar ook op basis van het werk dat er op dat moment lag, nadat de GHOR was afgeschaald. 

Het werk dat in de acute fase is opgestart heeft dus een rol gespeeld in het begin van de 

nafase.  

 

Tevens komt in deze casus een nieuwe beweegreden voor als onderdeel van de taakopvatting 

van een bestuurder: een verwachting na een publieke uitspraak/ belofte van een gezagdrager. 

Hoewel het niet direct van invloed is geweest op de invulling van de georganiseerde nazorg, 

heeft de uitspraak van premier Rutte er wel voor gezorgd dat een aantal getroffenen financiële 

steun verwachtten, terwijl dit niet de intentie was van de betrokken partijen. De taakopvatting 

van een bestuurder of gezagdrager  geruststellen of zorgen voor de bevolking  kan dus de 

handelingsruimte van de betrokken partijen beperken. In dit geval zorgde het voor een extra 

dynamiek wat betreft de schadevergoeding. Tevens heeft de burgemeester een belangrijke rol 
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gespeeld in persoonlijk contact en heeft hij geprobeerd sommige bureaucratische processen te 

versnellen (respondenten gemeente).  

 

4.2.2.2 De besluitvorming 

Er zijn meerdere besluitvormingsmodellen zichtbaar. Allereerst is de besluitvorming in de 

eerste fase, dus tijdens de eerste dagen en weken toen het plan van aanpak nog niet 

vastgesteld was, vooral pragmatisch geweest. Er werd gehandeld naar de berg werk dat er op 

dat moment lag en wat er aan meldingen en activiteiten binnenkwam. Dit is via bestaande 

expertise en ervaring aangevlogen, dat in dit geval als de beleidsstroom gezien kan worden. 

Er was geen plan voor zo iets groots, maar er waren wel veel afspraken en ervaring met 

kleinere gebeurtenissen die gebruikt konden worden (respondent GGD). 

 

Verder is de besluitvorming als incrementeel te benoemen vanaf het moment dat men over de 

lange termijn is gaan nadenken. Volgens de respondenten van de gemeente is de houding en 

invulling van de georganiseerde nazorg niet op één moment ontstaan, maar was het een 

organisch proces. Tevens zijn de uitgangspunten uit het plan van aanpak en de projectmatige 

organisatiestructuur te zien als een soort kader dat de invulling van de georganiseerde nazorg 

heeft beïnvloed, maar dat ook in de loop van de nafase is verfijnd en aangepast op basis van 

steeds nieuwe onvoorziene problemen en uitdagingen. Volgens de respondent van de GGD 

moesten de betrokken partijen voortdurend in overlegstructuur overeenstemming krijgen als 

er nieuwe vragen binnen kwamen.  

 

Tot slot is het bestuurlijk-politiek besluitvormingsmodel in mindere mate zichtbaar. De 

besluitvorming is over het algemeen in een overlegstructuur geweest, waarbij het inwinnen 

van advies belangrijk is geweest. Tevens heeft de taakopvatting van de bestuurder een rol 

gehad in de nafase via premier Rutte en de burgemeester. De besluitvorming is dan 

afhankelijk van belangen, bestuurlijke overwegingen en persoonlijkheden. De andere twee 

modellen zijn echter nadrukkelijker aanwezig.  
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5. Analyse deel I: gezinsdrama broertjes uit Zeist 

In dit hoofdstuk wordt het gezinsdrama van de broertjes uit Zeist in 2013 geanalyseerd. 

Paragraaf 5.1 bestaat uit het beschrijvend deel van de casus. In paragraaf 5.2 wordt dit 

vervolgens geanalyseerd aan de hand van het theoretisch kader toegespitst op de twee 

besluitmomenten waar dit onderzoek op focust.  

 

5.1 Beschrijvend deel 

In deze paragraaf vindt een beschrijvende analyse plaats van de casus. In paragraaf 5.1.1 

wordt het verloop van de schokkende gebeurtenis kort toegelicht. In 5.1.2 wordt de 

georganiseerde nazorg beschreven. In 5.1.3 wordt de werking en de beoordeling daarvan 

beschreven en in 5.1.4 wordt de houding t.a.v. het organiseren van nazorg geanalyseerd. 

 

5.1.1 Het feitenrelaas 

Op 7 mei 2013 plaatst de moeder van Ruben (9) en Julian (7) op facebook het bericht over de 

vermissing van haar beide zoontjes (Jong, Dückers & Holsappel, 2014). Diezelfde dag wordt 

er melding gedaan van een 38-jarige man uit Vleuten die zichzelf van het leven heeft beroofd 

in recreatiegebied het Doornse Gat. Later wordt duidelijk dat dit de vader is van de twee 

vermiste broertjes en dat ze bij hem voor het laatst gezien zijn. Vervolgens start er een 

grootschalige zoektocht naar de jongentjes die landelijk in het nieuws te volgen was. Op 

vrijdag 10 mei begonnen de eerste zoekacties op basis van burgerinitiatieven. De politie was 

daar niet altijd even blij mee, omdat de burgers het sporenonderzoek in de weg konden staan 

(Kop, 2013). De burgerinitiatieven en de rol van social media maken deze vermissingzaak 

uniek en gaven het landelijke, en zelfs internationale aandacht (Jong et al., 2014). Door 

burgerzoekers werd zelfs besloten om een landelijk netwerk van particuliere zoekteams op te 

richten (Algemeen Dagblad, 21 mei 2013). Na bijna twee weken zoeken, werden op 19 mei 

de twee levenloze lichaampjes van de broertjes gevonden in een duiker in een sloot bij 

Cothen. Inmiddels was het duidelijk dat de vermissings- en moordzaak onderdeel bleek te zijn 

van een gezinsdrama, ontstaan door een vechtscheiding. Het zou daarnaast voornamelijk een 

impact hebben voor de gemeente Zeist, aangezien hier de moeder woonde, werk had en 

vrijwilligerster was bij de brandweer en hier de jongens op school zaten en lid waren van de 

plaatselijke voetbalvereniging. Op 27 mei werden de jongens in besloten kring begraven.  

 

5.1.2 De georganiseerde nazorg 

Het gezinsdrama bestaat eigenlijk uit twee schokkende gebeurtenissen in één die een 

psychosociale impact teweegbrengen: 1) de vermissing van de twee jongetjes en onzekerheid 

over hun toestand  en 2)  het vaststellen van de dood van de twee jongetjes na een twee weken 

durende zoektocht. Dit bemoeilijkt het abstractieveren naar een onderscheid in acute fase en 

nafase. In de kern is er echter sprake van een gezinsdrama met als meest schokkende 

component een moordzaak. In dat geval heeft de acute fase twee weken geduurd en kwam 

deze met de vondst van de jongetjes ten einde. Tijdens de vermissing was het echter niet zeker 

of de jongens gevonden zouden worden. In dit onderzoek wordt daarom ook de vermissing 

meegenomen, omdat er een enigszins grijs gebied is tussen de acute fase en nafase. Er 

gebeurde in deze casus veel aan burgerparticipatie via particuliere nazorginitiatieven en 
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burgerzoekacties. In deze dit onderzoek wordt echter enkel de georganiseerde nazorg of 

belangrijke handelingen van de gemeente en de GGD beschreven.  

 

De vermissingsperiode staat vooral in het teken van landelijke maatschappelijke 

betrokkenheid en media-aandacht, een grote rol voor social media en het ontstaan van 

particuliere zoekacties als burgerinitiatief. Hierdoor onderscheid deze casus zich van andere 

gezinsdrama's. Het ging om jonge kinderen en werd mediageniek. Social media hadden ook 

een belangrijke rol in deze casus. Hierop was de vermissing bijna live te volgen. Tot slot 

waren er online opgezette burgerzoekacties. Zij vormden niet alleen een uitdaging voor de 

autoriteiten om ze te kanaliseren (Kop, 2013), de zoekacties brengen ook een bepaalde 

wederkerigheid met zich mee (Jong et al., 2014): de burger biedt capaciteit aan, maar 

verwacht dat hij op de overheid kan terugvallen als hij (psychosociale) schade ondervindt. Het 

aantreffen van kinderlichamen kan bijv. als schokkend ervaren worden (respondent 

gemeente). Hierdoor zou ongewenste behoefte aan nazorg kunnen ontstaan.  

 

Tijdens de vermissingsperiode is het kernteam van de gemeente Zeist continu bezig geweest 

met deze casuïstiek (respondent gemeente). Het kernteam bestond uit de locoburgemeester 

(en in later in de week de burgemeester zelf), de gemeentesecretaris, iemand van de afdeling 

communicatie en de bestuursadviseur (Verbrugge, 2015). De rol van de gemeente was in die 

periode vooral communicatief en dan in het bijzonder het leggen van contacten en in gesprek 

gaan met getroffenen. Hierbij lag de focus vooral op de zorg en welzijn van de primair 

getroffenen. Direct een dag na de vermissing zijn vertegenwoordigers van de gemeente de 

school binnengelopen om daar in gesprek te gaan met het team dat daar al bezig was. Zij 

wisten niet goed hoe ze moesten acteren (respondent gemeente). De burgemeester heeft 

vervolgens tijdig contact gelegd met het brandweerteam waar moeder vrijwilliger is. Tevens 

is er nog contact gelegd met de ouders van vader, de werkgever van moeder en de voorzitter 

van de voetbalclub. Dit is communicatieve nazorg, aangezien er een verbinding wordt gezocht 

met de getroffen samenleving en zij zich ondersteund voelen. Bij de (crisis)communicatie van 

de gemeente stond vooral empathie centraal (respondent gemeente; Verbrugge, 2015).  

 

Met het voetbalteam is verder een maatschappelijk werker en deskundige van de GGD aan de 

slag gegaan. De gemeente heeft de deskundigheid van de GGD ook ingeschakeld om met de 

klassen op de school gesprek te voeren (respondent gemeente). Toen is ook het docententeam 

begeleidt. De gemeente heeft in feite dus ook een soort 'pré-nazorg' georganiseerd. De GGD 

gaf daarnaast zelf ook via hun incidentenpool ondersteuning aan de school op basis van 

signalen van de door de school ingezette jeugdarts (respondent GGD). 

 

Na de vondst van de jongetjes kwam nazorg nadrukkelijker in beeld, waarbij de gemeente 

Zeist de regie oppakte in de nafase (Jong et al., 2014). Omdat er al vanuit de gemeente tijdens 

de vermissing het nodige in gang was gezet, liep deze lijn na de vondst door en is het 

aangevuld met de geboden expertise door de GGD, Slachtofferhulp Nederland en o.a. 

Stichting Impact (respondent gemeente en GGD). Volgens de respondenten is hier 

afstemming over geweest in een drietal bijeenkomsten: een grote plenaire bijeenkomst met 
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een groep experts, een twee kleinere bijeenkomsten met twee betrokkenen van de GGD en 

van de gemeente Zeist. Terugkoppeling kon doorgaans telefonisch (respondent GGD). 

 

In eerste instantie ging de aandacht vooral naar de direct getroffenen: de moeder, de 

grootouders, de school, de voetbalclub en de vriendin van vader (Jong et al, 2014). Nazorg 

werd voornamelijk samen met experts gegeven (respondent gemeente). Een voorbeeld van 

nazorg op de school is een les in begraven door de actor die de uitvaart begeleidde.  Door de 

grote maatschappelijke aandacht voelden echter meer mensen zich betrokken en kwamen er 

allerlei initiatieven t.a.v. het herdenken. Ook kwamen er tienduizenden condoleances binnen, 

onder meer via internet en in het gemeentehuis van Zeist (RTV Utrecht, 27 mei 2013). Nadat 

er spontaan een kerk werd geopend in Cothen is er door de gemeente vrij snel een 

condoleanceregister geopend (respondent gemeente). Dit is wellicht meer te typeren als het 

faciliteren van nazorg.  

 

De respondent van de GDD gaf aan dat een aantal taken bij de gemeente zijn gebleven en dat 

zij vooral een ondersteunende rol hebben gehad. Het betrof meer het beoordelen van de 

effectiviteit van de hulpverlening. Ze hebben bij slachtofferhulp bijv. gepolst hoe het contact 

liep met moeder en de familie van vader. Omdat de familie van vader niet in Zeist woonachtig 

is, heeft de GGD daar wel een nadrukkelijkere ondersteunende rol vervult. Rondom moeder is 

er vooral veel door slachtofferhulp gedaan, maar omdat er al een dot aan hulpverlening was 

hield ze ook veel af (respondent gemeente en GGD). De GGD heeft bij de school een 

psychotrauma centrum aangeboden, maar de school wilde met de eigen jeugdarts en 

verpleegkundige verder. Vanuit de GGD had verder een gedragswetenschapper contact met 

de voetbalvereniging, dit is echter snel afgeschaald. Bij buitenschoolse opvang heeft de 

coördinator van de incidentenpool van de GGD contact gehouden (respondent GGD). Daar is 

vooral de leiding ondersteund met advies.  

  

5.1.3 De werking en beoordeling van de georganiseerde nazorg 

Er is in deze casus niet veel aandacht geweest voor de beoordeling van de georganiseerde 

nazorg van de gemeente en GGD. Er zijn nauwelijks rapporten of evaluaties. De aandacht in 

onderzoeken en de media gaan vooral over de landelijke betrokkenheid en media-aandacht in 

de vermissingsperiode en over de rol van jeugdzorg. Daarom word in deze subparagraaf 

vooral aandacht besteed aan de uitdagingen en factoren waar rekening mee gehouden moet 

worden bij het organiseren van nazorg die van invloed zijn op de beoordeling. Om zo een 

beeld te krijgen hoe de georganiseerde nazorg gewerkt heeft.  

 

Het is volgens de respondent van de gemeente belangrijk om geen acties te ondermen zonder 

contact met de familie en de overige getroffenen. De gemeente Zeist overlegde daarom met de 

moeder van de jongetjes, de school, de voetbalclub en andere betrokkenen over de wijze van 

herdenken (Jong et al., 2014). Zo kwam bijv. het initiatief binnen om wensballonen op te 

laten. De gemeente heeft toen tijdig contact gehad met de moeder en zij vond dat geen goed 

idee, aangezien één van de jongens bedreven was met het milieu. Uiteindelijk is na 

afstemming ook besloten geen stille tocht te organiseren, maar voor een alternatief te kiezen. 

Er is uiteindelijk gekozen voor een oproep om de zondagavond voor de begrafenis tussen 
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19.00 en 20.00 uur een kaarsje aan te steken en thuis voor het raam te zetten (ibid., 2014, p. 

156). Dit is niet zoozeer het organiseren van nazorg, maar eerder het waarborgen en 

faciliteren van de behoeften van de getroffenen.  

 

Een ander voorbeeld waarbij de behoefte van de familie centraal stond was de begrafenis op 

27 mei 2015. De uitvaart zelf was besloten, met langs de rouwstoet één plek waar de media 

foto's mochten maken (ibid., 2014). De snelheid waarmee de berichtgeving hierover 

verspreidde hielp daarbij om de betrokkenheid te kanaliseren. Zo is er geen ongewenste 

betrokkenheid geweest tijdens de begrafenis zelf. De politie wilde in eerste instantie bijna een 

militaire operatie maken van de uitvaart wat betreft het weerhouden van de pers en 

maatschappelijke betrokkenheid. De gemeente vond dit echter ongepast, en heeft uiteindelijk 

de pers in toom gehouden (respondent gemeente). De gemeente heeft dan ook veel 

geïnvesteerd in contact met de pers.  

 

Volgens de respondent van de gemeente kun je haast spreken van een succesverhaal. Ze 

hebben een goed gevoel over gehouden aan hun benadering en ze denken een juiste balans te 

hebben gevonden in hun aanpak. Ook hebben ze enthousiaste geluiden gehoord van de direct 

getroffenen. Wel geeft de respondent van de gemeente aan dat nazorg in de interne organisatie 

een onderschoven kindje is en meer aandacht zou moeten krijgen. De respondent van de GGD 

is van mening dat ze achteraf te laat zijn gaan nadenken over nazorg. Als er al scenario's 

waren uitgedacht in de vermissingperiode waren ze beter voorbereid geweest.  Nu moesten ze 

de invulling van de nazorg in het pinksterweekend na de vondst van de jongens uitdenken.  

 

In het afstudeerproject van Verbrugge (2015) wordt gesteld dat uit een intern evaluatierapport 

bleek dat de gemeente verder niet in de draaiboeken is geschoten gedurende de crisis (ibid., p. 

39). Dit heeft geen nadelen gehad in deze specifieke casus, omdat er veel emotie bij kwam 

kijken, maar hierdoor is de witte kolom (i.e. het geneeskundige onderdeel van de 

veiligheidsregio) pas na vondst van de jongetjes ingezet. De nazorg vanuit de gemeente, die 

o.a. bij de school en voetbalclub is geleverd, had echter beter kunnen zijn, als de witte kolom 

eerder ingezet was geweest en er meer expertise in huis was geweest omtrent de (na)zorg. 

Verbrugge (2015) stelt tenslotte dat het wellicht heeft meegespeeld dat het kernteam maar 

bestond uit vier personen, als er een bredere inzet was geweest was de witte kolom wellicht 

wel eerder meegenomen.  

 

5.1.4 De houding t.a.v. het organiseren van nazorg 

De houding van t.a.v. het organiseren van nazorg is over het algemeen terughoudend geweest 

op zorginhoudelijk niveau, maar er is een actieve houding geweest op communicatief gebied. 

Ondanks de maatschappelijke betrokkenheid en goedbedoelde initiatieven kenmerkte de 

aanpak van de gemeente zich niet zo zeer door het tegengaan van onrust en aandacht, maar 

vooral door het kanaliseren van het gevoel dat in de samenleving speelde (respondent 

gemeente). De gemeente heeft dit gedaan vanuit haar verplichting en de rol van de 

burgemeester. Dit is te omschrijven in drie kernrollen: 1) zorg en 2) welzijn hebben voor de 

vermiste kinderen en hun directe omgeving en 3) aandacht hebben voor mogelijke 

maatschappelijke onrust.  
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Volgens de respondent van de gemeente kenmerkt hun aanpak zich door de uitspraak 'klein 

voor en groot achter de schermen'. De communicatie naar buiten toe was kort en duidelijk, de 

gemeente had geen zin in het ontstaan van verhalen en overbodige aandacht. In deze casus is 

ondanks alle media-aandacht steeds de insteek geweest om het klein te houden en er te zijn 

voor de direct betrokkenen (Jong et al., 2014). Als het loopt dan loopt het en hoef je niets te 

doen, maak het niet te groot (respondent GGD). Voor de GGD was de houding dan ook te 

typeren als 'vinger aan de pols'. Volgens de respondent van de gemeente ben je beperkt in 

actief en interveniërend handelen, omdat je in een casus als deze voor een groot deel 

afhankelijk bent van de behoefte en houding van de familie en in het bijzonder de moeder van 

de jongetjes. Aangezien de getroffenen enthousiast waren, zou je deze casus kunnen plaatsen 

in de uitkomstmaat B) Zelfredzaam/ proportioneel. Daarbij moet de kanttekening geplaatst 

worden dat de beoordeling niet heel sterk gemaakt kan worden en op communicatief gebied 

de gemeente aanzienlijk interveniërend is geweest t.a.v. het onderhouden van contacten.  

 

5.2 Analyse van de twee besluitmomenten 

In deze paragraaf worden de twee besluitmomenten geanalyseerd aan de hand van het 

theoretisch kader. In 5.2.1 wordt het besluit tot her organiseren van nazorg, dus de 

agendavorming geanalyseerd. In 5.2.2 wordt het besluit over de invulling van de nazorg 

geanalyseerd. Hierbij komen het type besluitvorming en de bepalende beweegredenen ter 

sprake. 

 

5.2.1 De agendavorming van nazorg 

In deze subparagraaf wordt de agendavorming van het gezinsdrama in Zeist geanalyseerd aan 

de hand van de theoretische modellen. In deze casus komt het barrièremodel het meeste naar 

voren. Tevens vormt het stromenmodel een aanvulling, maar is niet doorslaggevend. Er zijn 

twee agendamomenten te onderscheiden: 1) bij aanvang van de vermissing en 2) bij de vondst 

van de jongetjes. 

 

Bij aanvang van de vermissing werd al vrij snel duidelijk dat de zaak een impact zou krijgen 

in de gemeente Zeist toen een collega van de moeder vanuit de brandweer naar de gemeente 

belde en hun voorbereidde. Toen werd voor de gemeente duidelijk welke omvang de groep 

getroffenen had en dat die met name in de gemeente Zeist woonachtig waren (respondent 

gemeente). Dit impliceert dat de gemeente bewust werd van eventuele problematiek en 

behoeften aan (na)zorg. Toen is de gemeente onbewust wat aan nazorg gaan doen. Maar 

vooralsnog op communicatief terrein. Daarnaast zijn de berichten op social media, waaronder 

het eerste hulpbehoevende bericht van de moeder, ook signalen die aangeven dat nazorg aan 

de orde is.  

 

De GGD was in eerste instantie terughoudend om nazorg te organiseren, omdat de gemeente 

echt de regie en coördinatie had en al actief contact had gelegd (respondent GGD). 

Vervolgens kwamen in het pinksterweekend, na de vondst van de jongetjes, de GGD en 

slachtofferhulp bij de gemeente en boden hun diensten aan. Zij vonden dat nazorg aan de orde 

was. Daarna is er een multidisciplinaire bijeenkomst geweest met onder andere 
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vertegenwoordigers van Stichting Impact, de GHOR, GGD en Slachtofferhulp Nederland 

(respondent gemeente). Volgens de respondent van de GGD werden zij zelf getriggerd door 

de GHOR, die aangaf dat nazorg toch echt aandacht nodig zou moeten hebben. De GGD nam 

vervolgens hierin het voortouw richting de gemeente (respondent GGD).  

 

De respondenten geven aan dat er zonder deze interne trigger waarschijnlijk ook iets aan 

nazorg was gekomen. Het heeft het proces vooral versneld. Dit doet vermoeden dat de 

opschaling vanuit de gemeente tijdens de vermissing hier voor had kunnen zorgen. Omdat er 

voortgebouwd is om de lijnen die zijn uitgezet in de vermissingsperiode, zou ook het 

stromenmodel hier in zekere mate geïnterpreteerd kunnen worden. Echter, in de interviews 

komt de interne trigger nadrukkelijk naar voren als moment waarop men ging realiseren dat 

nazorg aan de orde was in de nafase.  

 

5.2.2 De keuze voor de invulling van de georganiseerde nazorg 

In deze paragraaf worden de beweegredenen en de wijze van besluitvorming t.a.v. de 

invulling van de georganiseerde nazorg geanalyseerd.  

 

5.2.2.1 De bepalende beweegredenen 

In deze casus speelt vooral media-aandacht een cruciale rol, ondanks dat de respondent van 

de gemeente nadrukkelijk aangaf dat zij hier draadkracht regie op hielden. Dit is deels waar. 

Bij de begrafenis is de media bijv. proactief in toom gehouden. Echter, de casuïstiek kwam 

met name tijdens de vermissing meermaals in de landelijke media en was met name via social 

media in feite 24/7 te volgen. Je kunt je afvragen of de grote aandacht proportioneel is, gezien 

de aard en frequentie van een gezinsdrama. De aandacht in de media heeft er toe geleid dat de 

gemeente een actieve rol heeft moeten innemen in t.a.v. de (crisis)communicatie.  

 

Dit is ook deels weg te schrijven op de bestuurlijke keuze hiervoor en routine van de 

bestuurders: de gemeente hanteert doorgaans altijd een actieve communicatieve houding in dit 

soort gevallen, met name in het contact zoeken met getroffenen (respondent gemeente). 

Tevens geven beiden respondenten aan dat de taakopvatting een grote rol speelde. De 

gemeente vulde haar taak immers in op basis van drie kernwoorden: zorg, welzijn en 

maatschappelijke onrust.  

 

Door de aandacht in de media ontstaat er een grote Maatschappelijke betrokkenheid. In feite 

toont deze schokkende gebeurtenis een opkomend fenomeen: in het kader van het 

burgerinitiatief gaan burgers mee helpen zoeken naar de broertjes en werd bijv. Stichting 

RuJu opgericht voor de jongetjes. Dit impliceert een mogelijke bepalende subbeweegreden 

van maatschappelijke betrokkenheid die niet in het theoretisch kader is opgenomen: de mate 

van burgerparticipatie. Dit is een opkomend fenomeen, waarbij burgers steeds meer in 

samenwerking met autoriteiten beleid ontwikkelen of taken uitvoeren. In 2012 was er bijv. 

ook al een vermissingszaak in Luttelgeest waarbij er een zoekactie in en rond het dorp werd 

georganiseerd door de dorpsbewoners (Jong, Dückers & Holsappel, 2014). Dit impliceert dat 

de mate van burgerparticipatie een nieuwe kans maar ook uitdaging is. Indien deze 

beweegreden betrokken is bij een casus, zal de maatschappelijke onrust en media-aandacht 
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ook een grote rol spelen en is er de valkuil voor disproportioneel georganiseerde nazorg. In 

deze casus heeft het er echter bijgedragen aan een overwegend terughoudende houding t.a.v. 

het organiseren van nazorg, aangezien er al genoeg werd georganiseerd door de burger. 

Daardoor waren getroffenen grotendeels zelfredzaam. De moeder heeft later ook dank betuigd 

voor de steun die zij heeft gehad vanuit particuliere initiatieven.  

 

Daarnaast speelt de houding van de getroffenen in het zoeken van hulp in deze casus een zeer 

belangrijke rol bij de invulling van de nazorg. Aangezien het gaat om een schokkende 

gebeurtenis die primair in een privé domein speelt, ben je als bevoegd overheidsorgaan 

genoodzaakt om terughoudend te zijn bij het organiseren van nazorg. Je bent in feite nog meer 

dan bij een gebeurtenis in het publieke domein gedwongen om te luisteren naar de behoeften 

van de getroffenen (respondent gemeente en GGD). Dit vraagt continu afstemming met de 

naaste familie. Doordat zij het klein wilde houden, was de houding van de gemeente ook 

terughoudender t.a.v. het organiseren van nazorg.  

 

De omvang van de schokkende gebeurtenis en het type gebeurtenis sluiten hier nauw op aan. 

In dit geval was de gebeurtenis niet omvangrijk en was het tevens een gezinsdrama dat in het 

privé domein speelde. Hierdoor was de groep directe getroffenen in werkelijkheid vrij smal. 

Deze bestond vooral uit de moeder, de naaste familiekring van zowel moeder als vader en de 

huidige vriendin van vader. De groep indirecte getroffenen was ook relatief klein: de school, 

de voetbalvereniging waar één van de twee broertjes lid van was, de brandweerploeg waar 

moeder bij zat en de werkgever van moeder. Dit impliceert dat nazorg al vrij snel op 

individueel niveau loopt.   

 

Hoewel de omvang niet groot was, was de impact in de samenleving dat wel (respondent 

gemeente en GGD). Dit komt ook door het feit dat er kinderen bij betrokken waren en men 

zich kon inleven in de ernst van de situatie voor de getroffenen. De impact hangt echter 

hoogstwaarschijnlijk vooral samen met (social) media-aandacht en maatschappelijke 

betrokkenheid ten tijde van de vermissing en het feit dat het om twee jonge kinderen ging. Als 

het niet in het nieuws zou zijn gekomen, was het immers een 'normaal' gezinsdrama geweest. 

De grote impact duidt daarom op een risico voor disproportioneel nazorgbeleid. Maar, de 

gemeente heeft de vele initiatieven daadkrachtig gekanaliseerd en daarbij de behoefte van de 

getroffenen centraal gesteld. Hierdoor is er geen overreactie geweest in de georganiseerde 

nazorg. Wel was de communicatieve houding van de gemeente tamelijk actief.  

 

In de nafase heeft de politiek juist geen rol gespeeld bij het organiseren van de nazorg. Het 

team van de gemeente heeft de gemeenteraad steeds vanaf het begin goed geïnformeerd en 

kreeg het vertrouwen dat ze op de juiste manier handelde (respondent gemeente). De tweede 

week heeft kort de schuldvraag gespeeld. De verantwoordelijkheid van de jeugdzorg lag 

destijds echter nog bij de provincie, waardoor er bij de gemeente geen verantwoordingsproces 

mee speelde.  
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5.2.2.2 De besluitvorming 

De besluitvorming is vooral Bestuurlijk-politiek geweest. De taakopvatting van de 

betrokkenen bij de gemeente speelde een grote rol in hun houding. Het besluitvormingsproces 

na vondst van de jongetjes kenmerkt zich door een groepsproces waarbij de gemeente de regie 

hield, maar advies en expertise een doorslaggevende rol hadden bij de invulling van de 

nazorg. De besluitvorming over de invulling van de nazorg ging immers in samenspraak met 

de experts en deskundigen. Zij namen ook het voortouw voor het organiseren van nazorg. 

Hoewel het binnen de kaders van de visie van de gemeente moest blijven.  

 

Ook is de besluitvorming incrementalistisch te noemen. Er is in de nafase voortgebouwd op 

hetgeen dat de gemeente al tijdens de vermissing is gaan doen. De gemeente heeft vooral 

pragmatisch en op basis van signaleren hoe ze het deden gehandeld, dit was niet op basis van 

draaiboeken. Hierbij is de kennis en expertise van o.a. de GGD, Slachtofferhulp Nederland en 

Stichting Impact gebruikt als extra input na de vondst van de jongetjes, nadat zij het zelf 

aanboden. Vervolgens zijn er drie bijeenkomsten geweest (één multidisciplinaire grote 

bijeenkomst en twee in kleine gemeentelijke kring), waarin er over de begrafenis en de lange 

termijn is nagedacht. De casus vooral intern geëvalueerd en er is tevens informeel met alle 

betrokkenen bijeengekomen in de raadszaal (respondent gemeente). Men heeft dit als zeer fijn 

ervaren.  
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6. Analyse deel I: Q-koorts uitbraak in omgeving noordoost Brabant 

In dit hoofdstuk wordt de uitbraak van Q-koorts in de omgeving noordoost Brabant tussen 

2007-2010 geanalyseerd. Paragraaf 6.1 bestaat uit het beschrijvend deel van de casus. In 

paragraaf 6.2 wordt dit vervolgens geanalyseerd aan de hand van het theoretisch kader 

toegespitst op de twee besluitmomenten waar dit onderzoek op focust.  

 

6.1 Beschrijvend deel 

In deze paragraaf vindt een beschrijvende analyse plaats van de casus. In paragraaf 6.1.1 

wordt het verloop van de schokkende gebeurtenis kort toegelicht. In 6.1.2 wordt de 

georganiseerde nazorg beschreven. In 6.1.3 wordt de werking en de beoordeling daarvan 

beschreven en in 6.1.4 wordt de houding t.a.v. het organiseren van nazorg geanalyseerd. 

 

6.1.1 Het feitenrelaas 

In 2007 wordt er een Q-koortsepidemie waargenomen in Herpen, gemeente Oss. Het gaat om 

de eerste grote uitbraak van Q-koorts in Nederland. Uiteindelijk volgen er dat jaar 168 

meldingen. Terugkijkend blijkt dat de ziekte al langere tijd aanwezig was in de geiten- en 

schapenhouderij. Er is grote onzekerheid en onwetendheid over de aard van de ziekte, de 

besmettingsbron en behandelmethoden (Paes, 2013). In 2008 komen er nieuwe meldingen 

binnen van Q-koorts in Brabant, Zuid-Gelderland en Zuid-Limburg (Kierkels, 2012, p. 33). Er 

is op dat moment duidelijk geen sprake van een eenmalige uitbraak. De Rijksoverheid neemt 

vervolgens de regie over, omdat het gezondheidsprobleem zich niet meer beperkt tot één 

regio. Daarnaast wordt Q-koorts een meldingsplichtige ziekte, wat het tot dan toe nog niet 

was (ibid., 37). In 2009 komt Q-koorts in alle provincies voor en is het een nationaal 

probleem (ibid., p. 55). Tussen december 2009 en 2010 beginnen de ruimingen van geiten.  

 

In 2010 kwam de commissie van Dijk met een rapport dat stelde dat de overheid te laat had 

ingegrepen (ibid., p. 93). Dit veranderde niets aan de situatie van de Q-koortspatiënten. Zij 

hadden nog steeds last van de gevolgen van Q-koorts of hadden chronisch Q-koorts of het Q-

koorts vermoeidheidssyndroom (QVS) onder de leden. Velen voelden zich niet erkend, omdat 

overheidshandelen uitbleef. In 2011 stapte de patiëntenvereniging Q-uestion naar de 

Nationale ombudsman. Hij presenteerde op 19 juni zijn bevindingen: de aanpak van de 

overheid was niet behoorlijk, zij heeft de burger onvoldoende en niet tijdig voorgelicht over 

de risico's en oorzaken van Q-koorts (De Nationale Ombudsman, 2012/100). Hij beval de 

overheid aan om excuses aan te bieden en een tegemoetkoming te regelen voor schrijnende 

gevallen. Tussen 2007 en 2012 zijn er uiteindelijk meer dan 4000 meldingen geweest van Q-

koorts en zijn er 25 mensen aan overleden (Paes, 2013).  

 

6.1.2 De georganiseerde nazorg 

Het feitenrelaas laat zien dat de Q-koorts uitbraak gepaard ging met grote onzekerheid over 

wat er speelde en wat er gedaan moest worden. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op het 

organiseren van nazorg. Daarom is het proces complex en moeilijk om te abstractieveren. Dit 

zal in subparagraaf 6.2.2. verder worden geanalyseerd. De casus speelt inmiddels van 2007 tot 

het moment van het schrijven van dit onderzoek en gaat in ieder geval nog door tot aan 2018, 
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wanneer de georganiseerde nazorg zal worden opgeheven. Het thema nazorg is deze hele 

periode nauwelijks expliciet genoemd. Het is dan ook meestal onbewust georganiseerd. 

Daarnaast is er een duidelijk onderscheid wat betreft de doelgroep voor nazorg: de onwetende 

en informatiebehoevende burger, de Q-koortspatiënt en de geitenhouder die schade 

ondervonden heeft door het ruimen van zijn geiten. De belangrijkste nazorg wordt nu 

chronologisch uiteengezet.  

 

Nadat in 2008 bleek dat het geen eenmalige uitbraak was zochten de betrokken partijen zoals 

gemeentes, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Gezondheidsdienst 

voor Dieren (GD), GGD Hart voor Brabant en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM) elkaar op om te achterhalen wat er aan de hand was en om een plan van 

aanpak te bedenken: wat gaan we doen, hoe gaan we dat doen, en wie heeft welke rol daar in 

(respondent GGD)? Dit impliceert een communicatieplan voor de getroffenen, burgers en 

boeren. 

 

Er zijn in 2008 en 2009 op provinciaal niveau in Noord-Brabant verschillende 

informatiebijeenkomsten gehouden, georganiseerd door de GGD en de Provinciale Raad voor 

de Gezondheid (PRG). De burger was met name angstig door het ontbreken van kennis over 

behandelmethoden en het ontbreken van humane vaccins (Paes, 2013). Het informeren van 

burgers heeft een geruststellende nazorgfunctie gehad. De respondent van de GGD is echter 

van mening dat het juist voorzorg is geweest. Door het geven van voorlichting en informatie 

kon de GGD voorkomen dat de burger Q-koorts in de verkeerde proportie zou zien, met als 

gevolg de kans op maatschappelijke onrust. Tevens kon zo besmetting voorkomen worden en 

waren mensen voorbereiding als ze de ziekte zouden krijgen.  

 

In 2009 is de patiëntenorganisatie Q-uestion ontstaan op initiatief van een aantal Brabantse Q-

koortspatiënten. Dit idee is ontslaan in één van de informatiebijeenkomsten (respondent 

PRG). Voor patiënten was tot dat moment geen enkele vorm van officiële 

belangenbehartiging. De organisatie kan getypeerd worden als een vorm van (psychosociale) 

zelfhulp. Het lotgenotencontact wat hier uit voortkomt, heeft een evidente nazorgfunctie. Het 

laat zien dat Q-koorts patiënten moesten vechten voor erkenning en nazorg en dat zij op een 

bepaalde manier aanzienlijk zelfredzaam waren.  

 

Pas toen er tussen 2009 en 2010 ruimingen plaatsvonden bij de geitenhouders is nazorg als 

thema ter sprake gekomen. De nazorg aan de geitenhouders werd voornamelijk opgepakt door 

de brancheorganisatie: er liep een begeleidingstraject bij Land- en Tuinbouw Organisatie 

Nederland (LTO) waarbij medewerkers de boeren bijv. voor en na de ruimingen bezochten en 

er voor zorgden dat zij wisten waar informatie en hulp beschikbaar was indien nodig (Van der 

Velden, Dusseldorp, Drogendijk & Van Overveld, 2011). Deze begeleiding is landelijk 

afgestemd met het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de NVWA en GGD/GHOR 

Nederland (Van der Velden et.al., 2011; respondent GGD). Tevens was er sociale en 

economische nazorg vanuit de afdeling geitenhouderij van Zuidelijke Land- en 

Tuinbouworganisatie (ZLTO). 
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De GGD Hart voor Brabant heeft hierin destijds een andere rol ingenomen dan voorheen 

(respondent GGD). Er is actief contact gezocht als de boeren vragen hadden op 

gezondheidsgebied. De GGD (2010) heeft o.a. een informatiebrief opgesteld voor veehouders 

en medewerkers van bedrijven waar Q-koorts was vastgesteld. Hierin stond o.a. wat de GGD 

doet, de veehouder zelf kan doen, wat Q-koorts inhoud, hoe je besmet kunt raken en het kunt 

voorkomen.  

 

Het boek "de impact van Q-koorts, het menselijke verhaal" (Kierkels, 2012) is volgens de 

respondent van de PRG ook een vorm van psychosociale nazorg. Dit boek is op initiatief van 

een geitenhouder ontstaan en de PRG heeft het als professional actief opgepakt. Het boek 

vertelt het verhaal van de Q-koorts uitbraak vanuit de getroffenen. Het heeft gezorgd voor een 

dialoog tussen patiënten en geitenhouders, het delen van ervaringen en het kwijt kunnen van 

hun verhaal. Het boek is daarom ook een vorm van nazorg, omdat de getroffenen samen in 

dialoog het rouwproces (weer) doorliepen en dit tevens leidde tot verzoening. 

 

In 2013 is Stichting Q-support in het leven geroepen door VWS voor een periode van vijf jaar 

(tot 2018), met het officiële startsein op 12 februari 2014 in Herpen. De stichting heeft als 

doel om chronische Q-koorts en QVS patiënten als groep te ondersteunen met onder andere 

advies, begeleiding en onderzoek, en om individuele patiënten te informeren en te begeleiden 

in de toepassing van bestaande regelingen voor hun specifieke situatie, vanwege de 

uitzonderlijke en indringende gevolgen van de Q-koorts epidemie voor betrokkenen (Q-

support, 2014). Na 2018 moet het reguliere zorgcircuit dit (weer) oppakken.  

 

Het is opmerkelijk dat de overheid met oprichting van Q-support in feite pas voor het eerste 

officieel nazorg is gaan organiseren sinds de uitbraak in 2007. Volgens respondent van Q-

support is dat wel deels het geval, maar moet de stichting ook met terugwerkende kracht het 

gat vullen tussen 2010 en 2013: er is een grote groep patiënten die geld, hun huis of hun baan 

zijn verloren en met woede en onbegrip zitten. In feite verleent de stichting naast nazorg dus 

vooral ook nog acute zorg/ behandeling en overige praktische ondersteuning die patiënten 

nooit eerder hebben gehad. Daarnaast zijn er inmiddels ruim 420 Q-koortspatiënten 

getraceerd in heel Nederland. De stichting heeft nog tot 2018 om de overige hulpbehoevende 

patiënten te bereiken. Er is nog een grote groep niet in beeld: zij weten niet dat ze de ziekte 

onder de leden heeft (respondent Q-support). Volgens deskundigen zijn dit in elk geval 250 

mensen met een chronische Q-koortsinfectie (Jane van Laar, 18 april 2015). 

 

6.1.3 De werking en beoordeling van de georganiseerde nazorg 

De casus wordt gekenmerkt door veel onvrede over de terughoudendheid van de 

Rijksoverheid en over het algemeen een gebrek aan tijdige nazorg voor de patiënten. De 

nazorg voor geitenhouders wordt verder niet uitgebreid meegenomen, omdat dit vooral door 

de eigen brancheorganisatie is opgepakt. Tevens is er bij deze casus een verschil tussen de 

behoefte aan nazorg en de behoefte aan nieuw (landelijke) beleid en planvorming m.b.t. de 

bestrijding en kennisontwikkeling van Q-koorts. Door het laatste is de casus naar een 

landelijk niveau verschoven, met een belangenstrijd tussen de twee betrokken ministeries als 
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gevolg. Het economische belang hield daarbij veel actie tegen (Kierkels, 2012). Dit onderzoek 

gaat daarentegen louter uit van de georganiseerde nazorg. 

 

Er is wat betreft de georganiseerde nazorg sprake van een overwegend negatieve beoordeling 

vanuit de getroffenen. De Q-koortspatiënten voelen zich over het hele proces niet gehoord en 

niet erkend, waarbij hun leed te laat is ingezien, en geitenhouders voelen zich in de hoek gezet 

als schuldige (respondent PRG). Hierin is een onderscheid te maken tussen nazorg die wel is 

geleverd en nazorg die niet is geleverd.  

 

Wat georganiseerd is door de GGD en de Provinciale Raad is volgens de interviews positief 

beoordeeld vanuit de getroffenen en de partijen onderling op provinciaal niveau. De partijen 

zijn tevreden hoe ze in de onduidelijkheid elkaar hebben gevonden en met elkaar hebben 

samengewerkt. Volgens de respondent van de Provinciale Raad voor de Gezondheid zijn de 

regionale partijen echter minder tevreden over de verhouding met de Rijksoverheid: ook zij 

voelden zich niet gehoord en moesten in het begin moeite doen om de problematiek landelijk 

onder de aandacht te krijgen. De samenwerking heeft tot positieve ontwikkelingen geleid. Het 

humane deel van de partijen en de venetaire tak zoeken elkaar nu meer op. 

 

De onvrede en boosheid van patiënten komt vooral door het uitblijven van venetaire 

maatregelen, het negeren en ontkennen van de ernst van de situatie en een gebrek aan 

informatieverstrekking (Paes, 2013). Het RIVM (23 december, 2009) adviseerde op verzoek 

van de minister destijds dat er voor de patiënten voldoende reguliere voorzieningen waren: er 

was al maatschappelijk werk, een UWV en een arbodienst waarop een patiënt kon terugvallen  

(respondent GGD). Nog steeds is de staat van mening dat zij rechtmatig gehandeld heeft en 

niet verantwoordelijk is voor de schade van Q-koortspatiënten (Van Laar, 18 april 2015). 

Sinds 2012 komt stichting Q-koortsclaim op voor het aanvechten van een schadevergoeding 

voor patiënten. De advocaten van Q-koortsclaim procederen sindsdien tegen de overheid en 

de geitenhouders (NOS, 15 mei 2014). Zij vertegenwoordigen ruim 350 Q-koortspatiënten. 

  

Wat Q-support daarom doet is eerst erkenning bieden en dan pas hulp, omdat patiënten hier 

vaak lang op hebben moeten wachten (Q-support, 2014). Na aanmelding bij Q-support volgt 

meestal eerst een intakegesprek bij de patiënt thuis, mits hier behoefte aan is. Bij dit gesprek 

zijn altijd een ervaringsdeskundige en procesregisseur aanwezig. De aanwezigheid van de 

ervaringsdeskundige brengt een lotgenotenfunctie met zich mee, waardoor de patiënt 

geholpen wordt om boosheid, teleurstelling en onmacht te kunnen uiten. Na de intake gaat Q-

support samen met de patiënt in het vervolgtraject met de concrete hulpvraag aan de slag (Q-

support, 2014). Deze vorm van nazorg is te typeren als individuele begeleiding op maat.  

 

Er zijn daarnaast verschillende collectieve nazorgactiviteiten met een lotgenotenfunctie 

waaronder een beweeggroep, waarbij de patiënten samen in beweging leren om niet over hun 

grenzen te gaan, en het organiseren van een verwendag op 20 juni 2015. Daarnaast maakt Q-

support zich sterk voor een actieve communicatie, om zo veel mogelijk extra patiënten te 

kunnen bereiken. Via Q-tour worden voorlichtingsbijeenkomsten door het hele land 

georganiseerd in samenwerking met patiëntvereniging Q-uestion, internisten van 
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verschillende ziekenhuizen en de medisch adviseur, tevens huisarts uit Herpen, Alfons Olde 

Loohuis (Q-Support, 2014). Mensen begrijpen dan wat er speelt en het is belangrijk om hen 

bewust te maken dat ze nu gebruik kunnen maken van deze stichting en over een paar jaar 

weer zelf moeten terugvallen op het reguliere veld (respondent Q-support). Daarnaast is dit 

voor veel bezoekers de eerste keer dat zij ervaringen met de gevolgen van de Q-koorts delen 

en kunnen ze zich aanmelden bij de stichting (Q-support, 2014). Een ander belangrijk 

onderdeel van de communicatie is de 'awareness' bij huisartsen en medisch specialisten, opdat 

QVS en chronische Q-koortspatiënten de handeling krijgen die zij nodig hebben (Q-support, 

2014). In het jaarverslag (2014) stelt medisch adviseur Alfons Olde Loohuis dat er 

onvoldoende kennis bij artsen is over de impact die Q-koorts tot op de dag van vandaag op het 

leven van veel mensen heeft. Tevens kan chronische Q-koorts onbehandeld dodelijk zijn. Het 

is dus belangrijk dat de medische beroepsgroep chronische Q-koorts leert herkennen.  

 

Over de beoordeling van Q-support is nog weinig te zeggen, aangezien de stichting pas sinds 

2014 in werking is. Volgens de respondent van Q-support zijn de signalen die zij tot nu toe 

zelf ontvangen vanuit de doelgroep positief. Volgens het jaarverslag van Q-support (2014) 

heeft een procesregisseur in Limburg bijv. uit de reacties die hij krijgt van geholpen patiënten 

geconstateerd dat zij de inzet van Q-support waarderen. De respondent van Q-support geeft 

echter aan dat er een aanzienlijke groep patiënten nog niet in beeld is. Zij zullen hier 

waarschijnlijk anders over denken. Het feit dat er hedendaags procedures worden gestart 

jegens de overheid en de geitenhouders, geeft al aan dat de gemiddelde Q-koortspatiënt 

waarschijnlijk liever een persoonlijke schadevergoeding had gezien. De 10 miljoen van Q-

support is niet direct zichtbaar. Hun beoordeling is dan afhankelijk van het in aanraking 

komen met de werkzaamheden van Q-support. Veel patiënten zullen echter ontevreden 

blijven over het handelen van de Rijksoverheid, uit de interviews blijkt dat dit veel impact 

heeft gehad. En, voor sommigen is het leed zodanig geweest dat dit niet zomaar na een jaar na 

oprichting van de stichting kan zijn verholpen. Volgens de respondent van Q-support had de 

lobby echter nooit nodig moeten zijn. Het was goed geweest als er direct, nadat het als 

nationaal probleem werd erkend, een stichting of steunpunt was opgericht voor 5 á 10 jaar, 

dan had men veel leed en onbegrip kunnen voorkomen.   

 

6.1.4 De houding t.a.v. het organiseren van nazorg 

De houding t.a.v. het organiseren van nazorg is in deze casus overwegend terughoudend 

geweest. Echter is er op regionaal niveau een actieve houding geweest van de GGD Hart voor 

Brabant en de Provinciale Raad voor de Gezondheid t.a.v. het informeren van burgers, 

geitenhouders en getroffenen. Ook de houding van Q-support is actief te noemen op 

communicatie gebied, opdat zij zo veel mogelijk patiënten kunnen bereiken en 'awareness' 

kunnen bewerkstelligen bij artsen. De houding t.a.v. de communicatie nazorg is dus actief te 

noemen, maar tot op een bepaalde hoogte. Informeren of contact leggen impliceert immers 

een oppervlakkige relatie met de getroffene, waar een zorginhoudelijke interventie meer 

impact heeft. Kortom, de getroffene kan zelf bepalen wat hij met de informatie of het contact 

doet. Zorginhoudelijk is er duidelijk een tekort geweest aan nazorg over het hele proces. Hoe 

dat nu met Stichting Q-support gaat uit pakken, kan je pas in 2018 beoordelen. Nu is de 
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houding het beste te typeren als actief in het benaderen, maar vooral ondersteunend in het 

doorlopen van het inhoudelijke nazorgproces. De regie ligt dan bij de patiënt zelf. 

 

De overwegend terughoudende houding heeft met name te maken met het niet erkennen dat er 

sprake was van een epidemie waar nazorg van psychosociale aard nodig was. De overheid 

ging er verder vanuit dat de reguliere voorzieningen toereikend waren. Volgens de respondent 

van Q-support was dat ook wel het geval, maar was de coördinatie ontoereikend. Q-support is 

dan de 'smeerolie' die nodig is geweest tussen de bestaande zorginstanties om de patiënt te 

begeleiden, zodat zij de juiste zorg krijgen en het doolhof aan instanties van het zorgcircuit 

begrijpen. Volgens alle drie de respondenten heeft de terughoudende houding voor een groot 

deel te maken met de onbekendheid die er was met de omvang van de uitbraak, de gevolgen 

en de behandeling van Q-koorts.  

 

Kortom, de terughoudende houding, die ontstaan is door onbekendheid met Q-koorts en het 

niet erkennen van psychosociale problemen van patiënten, is in de ogen van de getroffenen 

gebrekkig geweest. Je kunt je hierbij afvragen of de Rijksoverheid en de regionale partijen 

wel een proportionele houding konden innemen gezien het gebrek aan knowhow en kennis 

van de gevolgen van de uitbraak. Het was immers de eerste uitbraak van Q-koorts in 

Nederland. Het is echter wel een feit dat de werkelijke houding en dus de invulling van 

nazorg niet overeen kwam met de werkelijke behoefte van de Q-koortspatiënten. De 

beoordeling is daardoor uiteindelijk als negatief te bestempelen. Vooral als je kijkt naar de 

strijd die een grote groep patiënten heeft moeten leveren om Q-koorts dan toch eindelijk op de 

landelijke agenda te krijgen, zodat er 10 miljoen euro voor hun vrij gemaakt werd voor de 

oprichting van Q-support. Deze casus is daarmee in het assenstelsel te positioneren in 

uitkomstmaat C) gebrekkig.  

 

6.2 Analyse van de twee besluitmomenten 

In deze paragraaf worden de twee besluitmomenten geanalyseerd aan de hand van het 

theoretisch kader. Omdat dit een ingewikkelde casus is, is subparagraaf 6.2.1 gewijd aan een 

aantal kanttekeningen bij de analyse. In 6.2.2 wordt het besluit tot her organiseren van nazorg, 

dus de agendavorming geanalyseerd. In 6.2.3 wordt het besluit over de invulling van de 

nazorg geanalyseerd. Hierbij komen het type besluitvorming en de bepalende beweegredenen 

ter sprake. 

 

6.2.1 Kanttekeningen bij het analyseren van de georganiseerde nazorg 

In deze casus is het enigszins ingewikkeld om het proces van het organiseren van nazorg 

concreet te benoemen. Bij het analyseren van de georganiseerde nazorg is het daarom 

belangrijk om een aantal kanttekeningen in gedachte te houden.  

 

Ten eerste kun je in deze casus niet zomaar eenduidig uit gaan van het onderscheid tussen de 

acute fase en de nafase. Een epidemie gaat vaak gepaard met onduidelijkheid en 

onvoorspelbaarheid. Bij de Q-koorts uitbraak dacht men in eerst instantie dat de uitbraak in 

2007 eenmalig was. In latere jaren zijn nieuwe er nieuwe patiënten bijgekomen. Volgens de 

respondent van de GGD doe je op patiëntniveau eigenlijk direct al iets aan nazorg. De patiënt 
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is dan nog ziek of herstellende. Kortom, terwijl de acute fase nog bezig is, begint voor een 

aantal eerdere patiënten in feite al de nafase. Daarbij kan de oprichting van Stichting Q-

support als het eerste officiële collectieve nazorg gezien worden sinds de uitbraak. Eigenlijk, 

is dit wellicht zelfs pas de eerste acute zorg voor de patiënten die tussen 2007 en 2013 tussen 

wal en schip zijn geraakt. De respondent van de GGD zegt verder dat het samen gaan van de 

acute fase en de nafase in feite een doorlopend iets is binnen de infectiewereld: je pakt 

gedurende het hele proces continu signalen op en zoekt deze verder uit, waardoor alleen al het 

voorlichtings- en communicatietraject continu meeloopt.  

 

Ten tweede is de uitbraak in tegenstelling wat veel mensen denken geen Brabants probleem, 

maar het is ook geen gebeurtenis van nationale omvang. Het is namelijk in eerste instantie een 

regionale schokkende gebeurtenis binnen meerdere provincies. Op basis van de gevolgen van 

de uitbraak is de gebeurtenis later naar het nationale niveau verschoven om twee redenen: 1) 

door gebrek aan kennis en beleid m.b.t. Q-koorts waardoor de decentrale actoren terug 

moesten vallen op de Rijksoverheid voor nieuw beleid en de benodigde middelen en 2) de 

besmettingsgevallen en meldingen zich gedurende de jaren verspreidden door het hele land. 

De nationale bemoeienis, al dan niet gerechtvaardigd, is eigenlijk in strijd met de focus van 

dit onderzoek op lokale schokkende gebeurtenissen waar vooral de gemeente en GGD de 

regie hebben. Daarom moeten de nationale beleidsaspecten gescheiden worden van het 

organiseren van nazorg. Het beleidsmatige aspect van deze casus wordt namelijk vooral 

gedomineerd door een machtsstrijd over de belangen van de ministeries van VWS en LNV en 

daarmee terughoudendheid tot handelen. 

 

Ten derde is er binnen de schokkende gebeurtenis een tweedeling mogelijk: 1) de schokkende 

gebeurtenis dat mensen ziek werden door de Q-koorts uitbraak en in sommige gevallen tussen 

wal en schip raakten en 2) de schokkende gebeurtenis dat geitenhouders hun geiten moesten 

afmaken, de schuld kregen en in sommige gevallen hun bedrijf failliet zagen gaan. Voor de 

eerste groep duurde de acute fase langer. Voor de geitenhouders was de gebeurtenis zelf 

relatief snel voorbij. De ruimingen waren tevens voor de Rijksoverheid ook het teken dat de 

schokkende gebeurtenis voorbij was: de uitbraak was verholpen en patiënten konden immers 

terecht in het reguliere zorgcircuit. 

 

Ten slotte is nazorg op meerdere niveaus en door verschillende actoren georganiseerd. Toen 

het nog regionaal was waren de Provinciale Raad van de Gezondheid en de GGD 

bijvoorbeeld meer betrokken bij het organiseren van nazorg dan later in het proces. Ook later 

zijn er nog meerdere initiatieven geweest die regionaal zijn ontstaan, zoals het oprichten van 

Q-uestion, het houden van socratische gesprekken, het schrijven van een boek (waarbij 

getroffenen hun woord konden doen), en het oprichten van het Brabants Kennisnetwerk 

Zoönosen (BKZ). Voor de geitenhouders werd nazorg geregeld door de brancheorganisatie. 

Toen in 2013 stichting Q-support werd opgericht werd nazorg door de Rijksoverheid 

georganiseerd. Elke stukje georganiseerde nazorg is dus door andere actoren, onder andere 

omstandigheden, een ander besluitvormingsproces, en weer andere beweegredenen die een rol 

speelden. Kortom, deze casus is niet te vergelijken met een ramp dat zich op één moment 
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voltrekt en waarvoor één gemeentelijke of regionale nazorgorganisatie in werking wordt 

geroepen tijdens de nafase. 

 

6.2.2 De agendavorming van nazorg 

In deze subparagraaf wordt de agendavorming van het de Q-koorts uitbraak geanalyseerd aan 

de hand van de theoretische modellen. De agendavorming t.a.v. de Q-koorts uitbraak uit 

2007/2008 is over het hele proces gezien verlopen volgens het barrièremodel. Er zijn echter 

meerdere momenten geweest waarbij nazorg aan de orde is gekomen. Hierbij ging het in 

volgorde van plaatselijk, regionaal tot landelijk op de agenda. Dit impliceert dat er meerdere 

barrières zijn geweest op verschillende niveaus.  

 

Op gemeentelijk niveau werd melding gedaan bij o.a. de huisarts in Herpen. Deze barrière 

was relatief klein. De huisarts heeft vervolgens geholpen om de problematiek onder de 

aandacht te krijgen. Op regionaal en provinciaal niveau wisten de actoren in Noord-Brabant in 

eerste instantie niet goed wat er aan de hand was en hoe zij hier op moesten inspringen. Er 

was een barrière wat betreft knowhow en kennis van de gevolgen van de uitraak. Maar nadat 

er meerdere meldingen en vragen kwamen bij de GGD Hart voor Brabant, waarbij er een 

sterke behoefte was aan informatie en duidelijkheid, werd de impact en omvang 

langzamerhand duidelijk en ontstond het idee om voorlichtingsactiviteiten te organiseren in de 

provincie (respondent GGD). Op basis van signalen is de GGD vervolgens ook onderzoek 

gaan initiëren. De keuze om de informatiebijeenkomsten op provinciaal niveau te organiseren 

kwam voort uit het feit dat er op meerdere plekken in Brabant uitbraken waren gemeld en 

mensen vanuit de andere kant van de provincie ook in het gebied geweest konden zijn.   

 

Tenslotte was er een grote barrière om nazorg op landelijk niveau georganiseerd te krijgen. 

Jos van der Sande van GGD Hart voor Brabant heeft veel moeite gedaan om het in de 

landelijke politiek op de agenda te krijgen. Hierbij is actief gebruikt gemaakt van de media. 

Maar met name patiëntenvereniging Q-uestion heeft moeten vechten voor erkenning en 

ondersteuning van Q-koortspatiënten. Uiteindelijk is er volgens de respondenten mede op 

aandringen van de Tweede kamer, de Provinciale Raad voor de Gezondheid, GGD Hart voor 

Brabant, het onderzoek van de commissie Van Dijk, het rapport van de Nationale 

Ombudsman en door actief gelobby van patiëntenvereniging Q-uestion de weg vrijgemaakt 

voor de oprichting van Stichting Q-support in 2013. Uit de interviews blijkt tevens dat zonder 

deze externe druk de kans aanwezig was dat een dergelijke stichting of georganiseerde nazorg 

wellicht nooit georganiseerd zou zijn. Dit is een overduidelijk teken dat het barrièremodel van 

toepassing is op het oprichten van Stichting Q-support.  

 

Hoewel de nazorg aan de geitenhouders niet centraal staat in dit onderzoek, kan wel vermeld 

worden dat de nazorg aan hen via het stromenmodel tot gang is gekomen. Na de ruimingen is 

op basis van routine door de brancheorganisatie van de veehouders nazorg georganiseerd. Dit 

is vooral gebaseerd op ervaringen uit eerdere gebeurtenissen zoals de vogelgriep en de Mond-

en-Klauwzeer (MKZ) uitbraak (Van der Velden et al., 2011).  

 



  Analyse deel I: Q-koorts uitbraak 

70 
Nazorg na een schokkende gebeurtenis: wanneer aan de orde? 

6.2.3 De keuze voor de invulling van de georganiseerde nazorg 

In deze subparagraaf worden de beweegredenen en de wijze van besluitvorming t.a.v. de 

invulling van de georganiseerde nazorg geanalyseerd. 

 

6.2.3.1 De bepalende beweegredenen 

Onwetendheid en onzekerheid van de aard van de ziekte, de omvang van uitbraak, de 

gevolgen, de impact en de oplossing zijn doorslaggevende factoren geweest waarom de 

regionale partijen en de Rijksoverheid een terughoudende houding hebben gehad bij het 

organiseren van zorginhoudelijke nazorg. Dit impliceert dat de kenmerken van de schokkende 

gebeurtenis in een casus als deze doorslaggevend zijn. Dit duidt op de aanwezigheid van de 

omvang van de schokkende gebeurtenis en de inschatting van de psychosociale gevolgen wat 

vooral in het begin vrij onmogelijk was. Men kon niet zeggen wat er gereld moest worden, 

wie er verantwoordelijk was en welke rollen de betrokken partijen moesten aannemen 

(respondent GGD). Ook het type gebeurtenis is doorslaggevend geweest. Bij een zoönose of 

epidemie zijn de acute fase en nafase niet eenduidig uit elkaar te houden. Tevens was de Q-

koorts in het begin nog geen meldingsplichtige ziekte en viel dit thema niet onder de 

veiligheidsregio. Anders had er wellicht een opschaling kunnen plaatsvinden naar een GRIP-

fase en was er automatisch nazorg georganiseerd.  

 

Politieke aandacht speelt hier ook een bepalende rol. Deze beweegreden is paradoxaal. Aan 

de ene kant was de aandacht nihil, waardoor o.a. partijen als de GGD, de huisarts in Herpen, 

getroffenen, Q-uestion en later zelfs de nationale ombudsman het op de politieke agenda 

moesten zetten. Aan de andere kant is dit grotendeels te verklaren door het feit dat de 

ministeries de regie naar zich toe trokken en de belangenstrijd het actief organiseren van 

nazorg in de weg stond. Zo geïnterpreteerd is de politisering van de gebeurtenis juist een 

doorslaggevende beweegreden waarom het organiseren van nazorg ontbrak of terughoudend 

was. De problemen van de Q-koortspatiënt werden niet erkend door de Rijksoverheid, omdat 

het een gebeurtenis van een nationale proportie was, was zij de aangewezen actor om nazorg 

te facaliteren. Media- aandacht is er veel geweest, maar heeft niet tot een actieve houding 

geleid. Dit had vermoedelijk te maken met de economische belangen van de Rijksoverheid, 

die voet bij stuk bleef houden dat zij geen fouten hadden gemaakt. De GGD Hart voor 

Brabant zocht in het begin zelf actief de media op, om de problemen aan de kaart te stellen. 

Waarschijnlijk heeft de negatieve aandacht in de media wel invloed gehad op de actieve 

houding van Q-support om erkenning te bieden aan patiënten, maar dit is niet hard te maken 

op basis van de bevindingen. 

 

De houding van getroffenen kwam tevens naar voren in de interviews bij de GGD en Q-

support. In deze casus is de houding van de getroffene vergelijkbaar met de beweegreden 

maatschappelijke onrust, omdat de vechtlustige houding van getroffenen voortkomt uit 

onvrede, boosheid en teleurstelling. De respondent van de GGD merkte een actieve houding 

t.a.v. de behoefte aan informatie bij de burger. Hierin speelt ook angst door onduidelijkheid 

wat er aan de hand was een rol, dit duidt op maatschappelijke onrust. Door de houding en 

maatschappelijke onrust is er toen actief communicatiebeleid gevoerd. De lobby van Q-

uestion is daarnaast een vorm van zelfredzaamheid onder de patiënten, dit heeft uiteindelijk 
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geleid tot nazorgbeleid en de invulling van 10 miljoen euro voor de stichting. Volgens de 

respondent van Q-support waren getroffenen echter zeer zelfredzaam: ze hebben zich tussen 

2010 en 2013 goed staande gehouden in het gevecht voor erkenning, ondanks het leed en de 

problemen waar ze mee zaten. Tot slot heeft het feit dat de getroffenen zich niet erkend 

voelen een doorwerking in de aanpak van Q-support, want de stichting gaat er actief op uit om 

zo veel mogelijk patiënten te bereiken, om hun problemen te erkennen en hulp te bieden. 

Daarnaast is bij de intake zichtbaar dat er erkenning voor de hulp gaat.  

 

6.2.3.2 De besluitvorming 

Zoals genoemd kon er geen GRIP-opschaling plaatsvinden. Hierdoor was de besluitvorming 

in het begin zeer praktisch en reactief, waarbij er werd ingespeeld op veranderende 

omstandigheden en signalementen. Later speelde ook vooral de bestuurlijk-politieke 

besluitvorming een rol. Zo nam de Rijksoverheid bijvoorbeeld de regie vrij snel op zich, maar 

deed hier vervolgens weinig mee. De gebeurtenis werd politiek gemaakt en er was behoefte 

aan nieuw beleid. Op basis van invloed van belangenbehartiging en regionale actoren werd er 

besloten om in 2013 toch stichting Q-support op te richten.  

 

De besluitvorming rondom de invulling van stichting Q-support is tot slot incrementeel. Op 

basis van een meerjarenbeleidsplan is een referentiepunt op de horizon uitgezet. Vervolgens is 

de specifieke invulling volgens de respondent van Q-support gebaseerd op 'trail and error.' 

Een voorbeeld hiervan is het besluit om bij de intake een ervaringsdeskundige aan te laten 

sluiten. Dit besluit is gaande weg genomen.  
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7. Analyse deel I: Amsterdamse Zedenzaak 

In dit hoofdstuk wordt de Zedenzaak uit Amsterdam in 2010 geanalyseerd. Paragraaf 7.1 

bestaat uit het beschrijvend deel van de casus. In paragraaf 7.2 wordt dit vervolgens 

geanalyseerd aan de hand van het theoretisch kader toegespitst op de twee besluitmomenten 

waar dit onderzoek op focust.  

 

7.1 Beschrijvend deel 

In deze paragraaf vindt een beschrijvende analyse plaats van de casus. In paragraaf 7.1.1 

wordt het verloop van de schokkende gebeurtenis kort toegelicht. In 7.1.2 wordt de 

georganiseerde nazorg beschreven. In 7.1.3 wordt de werking en de beoordeling daarvan 

beschreven en in 7.1.4 wordt de houding t.a.v. het organiseren van nazorg geanalyseerd. 

 

7.1.1 Het feitenrelaas 

In december 2010 werd bekend dat er in Amsterdam een grootschalig zedendelict had 

plaatsgevonden. Op 7 december werd Robert M. gearresteerd. Hij werd verdacht van het 

plegen van seksueel misbruik van 87 zeer jonge kinderen in verschillende Amsterdamse 

kinderdagverblijven, waar hij als pedagogisch medewerker werkzaam was, en bij ouders thuis 

als hij daar op de kinderen oppaste (Commissie Gunning, 2011). Via de kinderdagverblijven 

en zogenoemde internetoppascentrales legde Robert M. de contacten met de ouders als oppas. 

Later zijn er meerdere verdachten in deze zaak opgepakt, waaronder Richard van O., de 

toenmalige echtgenoot van Robert M. Het (mega)strafproces tegen de twee verdachten kreeg 

veel media-aandacht. Het eindigde op 26 april 2013. De rechtbank veroordeelde Robert M. in 

hoger beroep tot 19 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Richard van O. kreeg 

na hoger beroep 4,5 jaar en kwam eind 2013 vrij. De ouders van de minderjarige slachtoffers 

zijn tijdens het strafproces geconfronteerd met schokkende details van het seksueel misbruik. 

De kinderen zelf zijn zowel medisch als psychisch onderzocht door kinderartsen in het 

Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.  

 

7.1.2 De georganiseerde nazorg 

Op het moment dat Robert M. opgepakt wordt, begint formeel de acute fase van de 

Amsterdamse Zedenzaak. Op dat moment voltrok de schokkende gebeurtenis zich echter al 

lange tijd buiten het gezichtsveld. De acute fase stond daardoor in het teken van het 

strafrechtelijk onderzoek en het inventariseren van de ernst en omvang van het zedendelict. In 

de nasleep van deze casus ging het vervolgens vooral om het langlopende strafproces tegen de 

hoofdverdachten, dat tevens ingrijpend en schokkend is geweest voor de getroffen ouders. Dit 

voegde een extra dimensie toe aan de nafase, vanwege de kans op (extra) psychosociale 

klachten. 

 

Op 10 december 2010 komen de burgemeester, hoofdofficier van Justitie, de 

hoofdcommissaris van de politie en de directeur van de GGD in 'de vierhoek' bijeen en komen 

zij overeen dat de gebeurtenis van uitzonderlijke omvang is, daardoor stellen ze de volgende 

prioriteiten op: 1) ouders informeren, 2) hulpverlening aan ouders en kinderen, 3) opsporing 

en strafrechtelijk onderzoek, 4) maatschappelijke onrust voorkomen, en 5) mediastrategie 
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(Stam, 16 maart 2011). De burgemeester vond dat hij verantwoordelijk was om persoonlijk 

contact te leggen en een vertrouwensband op te bouwen met de getroffen ouders (ibid.). Dit is 

vervolgens in drie bijeenkomsten georganiseerd vanaf 12 december, waarbij de ouders 

gesplitst werden in drie groepen: 1) ouders waarvan de kinderen misbruikt waren, 2) waarvan 

de kinderen misschien misbruikt waren, of 3) waarvan de kinderen in de buurt van Robert M. 

zijn geweest de periode van misbruik (respondent GGD; Stam, 16 maart 2011). Van der Laan, 

de politie, GGD en GGZ gaven destijds informatie aan de ouders en waren bereid om vragen 

te beantwoorden. Op 11 december werd er door het crisisteam van de GGD besloten dat er 

een callcenter moest komen, waar verontruste ouders terecht zouden kunnen (Stam, 16 maart 

2011). Hoewel deze acties nog tijdens de acute fase spelen, werd hier een belangrijke eerste 

stap gezet richting persoonlijk contact met de getroffenen, het inventariseren van de 

(psychosociale) gevolgen en uiteindelijk het op de agenda zetten van nazorg. Het geeft tevens 

aan hoe serieus de gemeente de zaak nam en dat ze dit vanuit haar taak om voor de bevolking 

te zorgen op zich nam.  

 

Het organiseren van de inhoudelijke nazorg is voornamelijk de taak geweest van GGD 

Amsterdam. Omdat er nog weinig bekend was van een dergelijke omvangrijke zedenzaak met 

zulke jonge slachtoffertjes, besloot de GGD om een aantal deskundigen bij elkaar te zetten in 

een zorginhoudelijke nazorgwerkgroep: o.a. het Academisch Medisch Centrum (AMC), 

GGZ-instellingen, GGZ-inGeest, ARQ Psychotraumateam, en het Medisch Orthopedagogisch 

centrum (MOC) t' Kabouterhuis (respondent GGD). Hiervan zaten een aantal deskundigen in 

een internationaal netwerk en zo was er snel een kennisnetwerk als basis voor de 

gezamenlijke zorginhoudelijke beslissingen.  

 

De gemeente zat niet in deze werkgroep en werd enkel geïnformeerd over de voortgang. 

Volgens de respondent van de GGD bemoeit de gemeente zich niet met de inhoudelijke 

nazorg, zolang dit naar behoren verloopt. Het stadhuis speelde vervolgens vooral een rol bij 

het persoonlijke contact met de ouders (respondent gemeente). Tevens is onder leiding van de 

gemeente Amsterdam binnen zeer korte tijd een slachtofferregistratiesysteem gebouwd 

(SVSADAM), waar de politie, gemeente en GGD met volle tevredenheid gebruik van  hebben 

gemaakt (GHOR Amsterdam-Amstelland, 2011).  

 

De GGD heeft samen met de GGZ de psychosociale nazorg georganiseerd voor zowel de 

ouders en opvoeders van de kinderen als de indirect betrokkenen zoals familie, medewerkers 

van kinderdagverblijven, huisartsen en overige professionals (Tuinebreijer, & Krol (2011). 

Het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) heeft daarnaast o.a. de nazorg voor de direct 

getroffen kinderen op zich genomen. Daar werden ze lichamelijk, psychisch en forensisch 

onderzocht.  

 

De collectieve nazorg vanuit de GGD bestond voornamelijk uit twee belrondes: de eerste na 6 

weken in februari 2011 en de tweede na 6 maanden in juli 2011 (Tuinebreijer, & Krol, 2011). 

In de eerste ronde werden ruim 700 telefonische interviews afgenomen bij een tamelijk breed 

gedefinieerde groep getroffenen en in de tweede ronde werden alleen de 400 mensen gebeld 

die in de eerste ronde hadden aangegeven teruggebeld te willen worden (respondent GGD). 
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Bij het afnemen en verwerken van de interviews werd de GGD ondersteund door de GGZ en 

het AMC. In het gesprek konden d.m.v. van een semigestructureerd telefonisch interview, 

waaronder een gevalideerde vragenlijst, gezondheidsklachten worden opgespoord 

(Tuinebreijer, & Krol, 2011). Tevens is besproken of de benodigde hulpverlening goed in 

gang was gezet en of men hier tevreden over was. 

 

Volgens de respondenten vereiste het strafproces ook een zorgvuldige aanpak. Je moest 

rekening houden met het effect van verbijstering over het bewijsmateriaal op de getroffenen 

(respondent GGD). Tijdens de rechtszittingen is daarom een vast team van de GGD, politie en 

het OM bij alle zittingen aanwezig geweest ter ondersteuning. Daarnaast zijn er 

bijeenkomsten gehouden en is er één op één contact geweest als er weer nieuwe feiten naar 

buiten kwamen. 

 

Op de lange termijn is het grootschalig onderzoek van de GGD naar de gevolgen van de 

zedenzaak voor de jonge kinderen en hun ouders de enige collectieve vorm van nazorg 

(respondent GGD). In het onderzoek moeten de ouders die participeren twee keer per jaar een 

vragenlijst invullen en krijgen ze een huisbezoek. Hierdoor is er op de lange termijn nog 

steeds een contactpunt voor de ouders en wordt hun situatie nog steeds bij gehouden.  

 

7.1.3 De werking en beoordeling van de georganiseerde nazorg 

In deze subparagraaf wordt nader in gegaan hoe de nazorgorganisatie te werk ging en hoe dit 

is beoordeeld. Er is via de krantenbank 'lexisnexis' niets gevonden over de beoordeling van de 

georganiseerde nazorg. Er zijn verder ook geen openbare evaluaties. Daarom wordt vooral op 

de interviews teruggevallen. Hierdoor is het niet mogelijk om objectief de beoordeling te 

kunnen beschrijven. Er zal verder vooral worden ingegaan op wat belangrijke elementen zijn 

geweest die positief bijdroegen aan de werking van de nazorg.  

 

Ten eerste had het haastig ontwikkelde slachtofferregistratiesysteem een belangrijke 

uitwerking op het organiseren van nazorg aangezien alle betrokken partijen integraal in één 

systeem zaten en informatie konden krijgen over wat er al georganiseerd was, wat de 

uitkomsten van de gaande gesprekken waren en wat de opvolging zou zijn (respondent 

gemeente). Hierdoor is er geen overaanbod geweest vanuit meerdere organisaties en konden 

taken zorgvuldig verdeeld worden. Hierbij speelt het ook een rol dat er binnen de gemeente 

Amsterdam al strakke lijnen lopen. Beide respondenten geven dit aan. Wellicht heeft dit te 

maken met de grootte van de gemeente, de frequentie van schokkende gebeurtenis en een 

daardoor ervaren en geoliede samenwerking.  

 

Wat betreft de nazorg vanuit de GGD kregen de ouders allemaal een hulpaanbod bij één van 

de GGZ-instellingen. Een aantal hebben daar gebruik van gemaakt, maar niet iedereen 

(respondent GGD). Daarnaast heeft de GGD met de GGZ-instellingen afspraken gemaakt dat 

meldingen bij de GGD, zowel op eigen kracht van getroffenen als via hun score op de 

vragenlijst uit het telefonisch interview, gelijk naar het team dat zich met de zedenzaak 

bezighield zouden worden doorgestuurd. Hierdoor kwam alles op één plek binnen.   
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Bij de belrondes is al vrij snel een grote groep indirect getroffenen afgevallen. Volgens de 

respondent van de GGD was het vooral nuttig voor de mensen die dichtbij stonden. Zij waren 

dan ook heel erg tevreden dat ze gebeld werden. Regelmatig krijgt de GGD daarnaast 

terugkoppeling van ouders, omdat veel ouders meedoen met het onderzoek dat nu loopt. Dit is 

overwegend positief.  

 

De respondent van de GGD heeft ook ervaren dat, wanneer er weer nieuw bewijsmateriaal 

naar buiten was gekomen, de getroffenen zelf expliciet vroegen of de GGD weer bij de extra 

rechtszitting aanwezig zou zijn. Tijdens de rechtszittingen is het belangrijk geweest dat de 

ouders steeds dezelfde gezichten zagen (respondent GGD). De meeste betrokkenen uit de 

nafase-/crisisorganisatie zijn vanaf dag één bij het informeren in de acute fase tot nu 

aangebleven, ook in de nazorggroep die '13DOK' wordt genoemd. Dit heeft bijgedragen aan 

de tevredenheid van de getroffenen. Bij het onderzoek op lange termijn probeert de 

nazorggroep daarom ook steeds dezelfde onderzoekers naar de gezinnen te sturen (respondent 

GGD). 

 

Tenslotte geven beide respondenten aan dat de betrokken actoren de onderlinge 

samenwerking goed hebben beoordeeld. Volgens de respondent van de gemeente kennen de 

betrokken personen elkaar, zijn de lijntjes kort en is er veel ervaring met deze samenwerking. 

Dit geeft aan dat de crisisorganisatie en de daarbij horende portefeuille nazorg in de gemeente 

strak georganiseerd is, waarschijnlijk omdat er in een grote gemeente als Amsterdam vaker 

sprake is van een schokkende gebeurtenis waarop gehandeld moet worden.  

 

7.1.4 De houding t.a.v. het organiseren van nazorg 

In deze casus was de houding t.a.v. het organiseren en verlenen van nazorg overwegend 

actief. Dit moet echter wel genuanceerd worden. Ten eerste was de nazorg in de nafase vooral 

de verantwoordelijkheid van de GGD en heeft de gemeente zich daar juist niet actief mee 

bemoeid. Zij was wel actief wat betreft het faciliteren van persoonlijk contact en het 

organiseren van de drie informatieve bijeenkomsten in de acute fase. Ten tweede is er in feite 

niet veel georganiseerd aan collectieve nazorg, de gemeente wilde immers niet één concept 

voorschotelen, en bij de families ging het grotendeels om maatwerk. Het was vooral actief in 

het aanbieden van de nazorg.  

 

Beiden respondenten geven aan er veel capaciteit is ingezet, omdat het om veel families ging 

die werden getroffen (respondent gemeente). Door de aanwezigheid van familieregisseurs 

vanuit de politie ontstond er maatwerk per gezin. Gezien de gevoeligheid en 

vertrouwelijkheid wilde de gemeente niet één concept voorschotelen (respondent gemeente) 

en daardoor is de collectieve nazorg met name het grootschalig bellen/ telefonisch 

interviewen van de getroffenen geweest. Dit duidt op enige terughoudendheid wat betreft de 

hoeveelheid van het nazorgaanbod. De behoeften van de getroffenen stonden voorop en uit de 

interviews blijkt dat het nazorgaanbod proportioneel was. 

 

Het actieve element zit hem vooral in het aanbieden van de nazorg. Dit is ten eerste zichtbaar 

bij de definitie van de groep getroffenen. Bij de eerste belronde is een hele grote groep 
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indirecte getroffenen meegenomen. Sommigen gaven ook zelf aan dat ze er niet echt iets mee 

te maken hadden (respondent GGD). Er is daarnaast in eerste instantie uit voorzorg ook hulp 

aangeboden aan familie en vrienden die nauw betrokken waren bij de kinderen het gezin. In 

de beginfase is er dus niet afgewacht totdat er klachten binnen kwamen. Zelfredzaamheid is 

daarbij niet leidend geweest. De insteek was om de ouders actief veekrachtig te houden, 

aangezien het belangrijk is voor de kinderen om de ouders op de rit te houden (respondent 

GGD). Getroffen ouders zijn daarom ook beschermd o.a. door uitleg en ondersteuning bij het 

strafproces, en door voorlichting en nazorg actief aan te bieden.  

 

De respondent van de GGD stelt echter terecht dat het moeilijk is om een beoordeling te 

maken over de proportionaliteit van de georganiseerde nazorg, aangezien dit afhankelijk is 

van het politiek tijdsbesef: paradigma's kunnen met de tijd veranderen, want nu houdt men 

bijv. heel sterk rekening met de mate van zelfredzaamheid. "Stel dat er helemaal geen GGZ 

bestaat in een land, dan is geen zorg ook proportioneel." 

 

Op basis van de terugkoppeling die de respondent van de GGD zelf heeft ervaren, is in dit 

onderzoek geconcludeerd dat de georganiseerde nazorg positief is beoordeeld. Omdat de 

respondent van de gemeente niet kon zeggen hoe de getroffenen over de nazorg denken en er 

ook geen documenten en artikelen zijn gevonden, is het helaas niet objectief hard te maken 

hoe de nazorg beoordeeld is en berust het enkel op insiderinformatie. Het is daarom moeilijk 

om de casus in een uitkomstmaat te plaatsen. Aangezien er geen negatieve berichten zijn 

gevonden, is er daarom voor gekozen om hem in uitkomstmaat A) 

hulpbehoevend/proportioneel te plaatsen. Het onderzoek dat nu door de GGD wordt 

uitgevoerd, moet echter nog beoordelen of de getroffenen echt hulpbehoevend waren.  

 

7.2 Analyse van de twee besluitmomenten 

In deze paragraaf worden de twee besluitmomenten geanalyseerd aan de hand van het 

theoretisch kader. In 7.2.1 wordt het besluit tot her organiseren van nazorg, dus de 

agendavorming geanalyseerd. In 7.2.2 wordt het besluit over de invulling van de nazorg 

geanalyseerd. Hierbij komen het type besluitvorming en de bepalende beweegredenen ter 

sprake. 

 

7.2.1 De agendavorming van nazorg 

In deze subparagraaf wordt de agendavorming van de Amsterdamse Zedenzaak geanalyseerd 

aan de hand van de theoretische modellen. De agendavorming kan in deze casus door twee 

modellen verklaard worden, zowel door het stromenmodel als het kloofmodel.  

 

Volgens de respondent van de gemeente ging de aanloop in deze casus zoals de gemeente elke 

crisis of grootschalig incident aanpakt. De zedenzaak is door de gemeente daarnaast 

beschouwd als een ramp  vooral vanwege de grote omvang van de gebeurtenis  waardoor 

psychosociale nazorg is ingezet volgens het gemeentelijk rampenplan. Doordat je bij 

opschaling in de acute fase ook al wat doet aan nazorg loopt het parallel met de crisisfase en 

ben je goed voorbereid op wat komen gaat in de nafase (respondent gemeente). Na twee 

weken werd de nazorgorganisatie uit de acute fase afgeschaald (i.e. de GHOR ging eruit) en 
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daarmee begon de nafase (respondent GGD). Kortom, het organiseren van nazorg komt voort 

uit een opschaalde crisisorganisatie en het gebruik van een draaiboek. Tevens is er in het 

begin sterk teruggevallen op  ervaringen en lessen van de Bossche zedenzaak omtrent Benno 

L. De respondent van de GGD voegt daaraan toe dat het o.a. een inhoudelijke afweging is 

geweest, aangezien ze met veel specialisten op het gebied van misbruik van jonge kinderen 

hadden gesproken. Het draaiboek en het gebruik van ervaring en kennis uit andere 

gebeurtenissen duiden sterk op het stromenmodel. 

 

Echter kan het kloofmodel ook van toepassing zijn. Volgens de respondent van de GGD 

speelde de gemeente en in het bijzonder burgemeester van der Laan ook een rol in de 

agendavorming. In de acute fase is er door de burgemeester tijdens de drie gehouden 

informatiebijeenkomsten namelijk beloofd dat de gemeente Amsterdam de zorg zou geven die 

de getroffenen nodig hadden. Volgens de respondent van de GGD werd hiermee een 

verwachting geschept, waaraan de betrokken partijen vast zaten gedurende de gehele nafase. 

Dit impliceert een normatieve uitspraak op basis van een politieke keuze: de burgemeester wil 

dat Amsterdam achter de getroffenen gaat staan, vanuit haar taak om te zorgen voor de 

bevolking (respondent GGD). Tot slot, is het draaiboek ingezet nadat de gemeente de 

gebeurtenis labelde als een ramp. Dit is in feite ook een normatief oordeel van de 

burgemeester, nadat hij in de vierhoek informatie kreeg over de aard en omvang van de 

gebeurtenis. Op dat moment wist de buitenwereld nog van niets en was er geen druk. Dit geeft 

aan dat er paternalistisch is gehandeld vanuit het perspectief van de actoren in de 'vierhoek'.  

 

Kortom, de agendavorming is enigszins tegenstrijdig. Is het nou aangevlogen vanuit routine 

en draaiboeken of is de nazorg op de agenda gekomen vanuit een normatief oordeel van de 

actoren in de 'vierhoek'? Aangezien de normatieve uitspraak van de burgemeester echter na de 

opschaling plaatsvond en de keuze onder de politieke stroom geschaard kan worden, is  het 

stromenmodel het meeste van toepassing. 

 

7.2.2 De keuze voor de invulling van de georganiseerde nazorg  

In deze subparagraaf worden de beweegredenen en de wijze van besluitvorming t.a.v. de 

invulling van de georganiseerde nazorg geanalyseerd.  

 

7.2.2.1 De bepalende beweegredenen 

Ten eerste speelde de het type schokkende gebeurtenis een rol. Dit uit zich in meerdere 

doorslaggevende beweegredenen. Allereerst is dit een gebeurtenis van een unieke omvang. 

Hoewel een zedenzaak vaker voorkomt, gaat het zelden om zo'n groot aantal slachtoffertjes 

van zeer jonge leeftijd. Daarbij was er ook nog sprake van een wereldwijde internetramp, 

omdat het beeldmateriaal verspreid was (respondent GGD). Het had dus een hele grote impact 

en alle neuzen stonden daardoor snel dezelfde kant op, waardoor politieke 

machtsverhoudingen bijv. geen rol speelden (respondent gemeente). Hierdoor is er ook geen 

media-druk geweest in de nafase, iedereen leek dezelfde belangen te hebben.  

 

Niet alleen de omvang en impact speelden een grote rol, ook het feit dat het om zeer jonge 

kinderen ging. Hierdoor was er een lage drempel om te hulpen (respondent gemeente) en 
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voelde iedereen zich emotioneel betrokken bij de ouders en kinderen (respondent GGD). Dit 

duidt op de beweegreden de betrokkenheid van risicogroepen. Ouders van kinderen vallen 

hier ook onder en zij spelen een grote rol in de ontwikkeling van de kinderen, daarom nam de 

GGD de zaak serieus.  

 

Tussen het moment dat de zedenzaak bij de autoriteiten bekend werd op 7 december 2010 en 

het moment dat zij dit naar buiten brachten op 12 december zijn de betrokken partijen 

meermaals bij elkaar geweest zonder dat de buitenwereld er van wist. Zij hadden in die 

beginfase de informatie en hebben daarna veel achter de schermen al georganiseerd 

(respondent gemeente). Hierdoor waren de autoriteiten en hulpverlenende organisaties de 

pers, incl. de sociale media, in de beginfase voor en zijn hun eerste handelingen en 

uitgangspunten t.a.v. het organiseren van nazorg niet door de media beïnvloed. Er is hier 

duidelijk sprake geweest van een bestuurlijke afweging om eerst de omvang helder te hebben 

en de ouders te informeren, alvorens de buitenwereld ingelicht wordt. Door de media-

aandacht te beperken kon er in de eerst chaotische dagen geen overreactie ontstaan.   

 

Ook speelde de taakopvatting een grote rol. Alle betrokkenen voelden zich niet alleen 

emotioneel betrokken, maar vonden ook dat zij de taak hadden om voor de getroffenen te 

zorgen. Bij de burgemeester resulteerde dit in een belofte voor (na)zorg. Dit heeft effect 

gehad op de hele nafase. Dit zou als een extra subbeweegreden bestempeld kunnen worden, 

hetgeen niet in het theoretisch kader is opgenomen. Daarnaast speelde de houding van de 

getroffenen ook een rol. De insteek was zorgen voor de bevolking en in dit geval de 

getroffenen, maar dit vond doorgaans plaats op basis van maatwerk en persoonlijk contact 

met de getroffenen, waardoor hun behoeften hebben bijgedragen aan de aanpak van de GGD 

en de gemeente.  

 

Draaiboeken en planvorming speelde wel een rol, maar was niet doorslaggevend. Er werd 

opgeschaald en samengewerkt op basis van routine bij elke schokkende gebeurtenis, maar het 

bleef een kader waarbinnen de nazorg nader ingevuld moest worden. Ervaring en 

deskundigheid was daarentegen doorslaggevender. Door het unieke karakter van de 

gebeurtenis werd er is bijv. direct in de acute fase teruggevallen op de zedenzaak rond Benno 

L. in Den Bosch. De les van deze casus was dat de gemeente eerst de ouders moet informeren, 

voordat zij naar buiten treedt (Stam, 16 maart 2011). Dit duidt op het gebruik van ervaring 

van eerdere schokkende gebeurtenissen als beweegreden voor het invullen van de nazorg. In 

eerste instantie echter voor de nazorg in de acute fase, maar dit heeft doorgewerkt in de 

nafase. Tevens zijn de zorginhoudelijke besluiten op basis van een brede groep deskundigen 

met internationale connecties tot stand gekomen, waarbij de gemeente zich enigszins afzijdig 

hield en vertrouwde op de deskundigheid.  

 

Dit geeft niet alleen aan dat het gebruik van ervaring en professionele kennis doorslaggevend 

is geweest, de gemeente viel in hoge mate terug op deskundigheid. De respondent van de 

gemeente zegt enigszins tegenstrijdig dat zij conform het 'draaiboek nazorg' hebben 

gehandeld. Dit zou in strijd zijn met het terugvallen op advies en kennis. Echter, dit draaiboek 

is slechts een omlijnd kader dat enkel de organisatie inricht en thema's aanwijst. Het zou voor 
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elke schokkende gebeurtenis in de basis toepasbaar kunnen zijn. Op basis van een selectie van 

relevante thema's wordt de nazorg vervolgens in werkgroepen nader ingevuld, die steunen op 

de ervaring en werkwijzen van vakinhoudelijke mensen. Kortom, de mate van het terugvallen 

op deskundigheid is hier met name doorslaggevend geweest.  

 

7.2.2.2 De besluitvorming 

In deze casus zijn meerdere besluitvormingsmodellen te onderscheiden. Te eerste is het 

bestuurlijk-politieke model zichtbaar. De gemeente had de regie, maar de GGD was 

verantwoordelijk voor het organiseren van nazorg. Hierbij heef de gemeente vertrouwd op de 

deskundigheid van de GGD, waardoor deskundigheid in het besluitvormingsproces een grote 

invloed had. Tevens speelde de taakopvatting een grote rol in deze casus. Alle betrokken 

partijen vonden dat zij de taak hadden om voor de getroffenen te zorgen, waarbij de 

burgemeester in het bijzonder een politieke belofte maakte in de vorm van "de stad 

Amsterdam laat u niet vallen". Dit resulteerde in een enigszins paternalistische houding, 

waarbij de betrokkenen net even wat meer bereid waren om mee te helpen (respondent GGD) 

en gemeente toch redelijk alles uit de kast heeft gehaald om zaak serieus te kunnen nemen 

(respondent gemeente). Door het maatwerk hadden de ouders ook een aanzienlijke invloed, 

doordat naar hun behoeften werden geluisterd. Kortom, nazorg is georganiseerd in 

samenspraak, waarbij een aantal betrokkenen aanzienlijke invloed hadden en de taakopvatting 

een grote rol speelde.  

 

Daarnaast is organisatorisch-planmatige besluitvorming zichtbaar. Hoewel de scenario's en 

planvorming over zedenzaken niet van toepassing bleken te zijn door de omvang van de zaak 

(Stam, 16 maart 2011), speelde draaiboeken en routines geen doorslaggevende rol, maar is er 

wel opgeschaald, is de organisatie en samenwerking wel grotendeels door planvorming en 

routines bepaald geweest en heeft het draaiboek nazorg als kader gediend. Maar het gebruik 

van het draaiboek resulteerde in een kader met algemene uitgangspunten, dat vervolgens 

ingevuld en uitgewerkt moest worden. Daarbij moest er periodiek gekeken worden of het 

groter, kleiner, opgeschaald of afgeschaald moest worden (respondent gemeente).  

 

Dit duidt juist meer op incrementalistische besluitvorming. Het gebruik van draaiboeken en 

opschaling lijkt daarmee meer in de agendavormingsfase en wat betreft het organiseren van de 

samenwerking een rol gespeeld te hebben en niet wat betreft de invulling t.a.v. de nazorg. Het 

strafproces kan dan bijv. gezien worden als een verandering van omstandigheden, dat voor 

een bijstelling van het pakket heeft gezorgd: ouders konden door de het bewijsmateriaal 

(extra) klachten ontwikkelen. De beslissingen waren vaak pragmatisch, maar wel binnen het 

voorafgestelde kader. Tevens is er voor gekozen om per familie maatwerk te leveren. 

Hierdoor konden de partijen persoonlijk peilen hoe getroffenen ervoor stonden, om daar 

vervolgens op in te kunnen spelen. Tot slot is er in de beginfase gelijk teruggevallen op de 

ervaringen uit de zedenzaak van Benno L. Dit duidt op het casusoverstijgende element van 

incrementalistische besluitvorming.  

 

Tevens is er een pragmatisch element zichtbaar. Onder leiding van de gemeente Amsterdam 

is door GHOR Amsterdam-Amstelland en GGD Amsterdam een Slachtoffervolg- en 
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informatiesysteem (SVIS) ontwikkeld, om de omvang van de zedenzaak in beeld te krijgen en 

voor een integrale informatie-uitwisseling te zorgen. Dit is een duidelijk opkomend idee 

geweest om in te spelen op problemen en onduidelijkheden in de beginfase van de zedenzaak. 

Dit is daarmee een pragmatisch besloten nazorgactiviteit geweest. Na de zedenzaak is het 

doorontwikkeld en is het uiteindelijk geadopteerd door de landelijke 

Slachtofferinformatiesystematiek (SIS). Na de zedenzaak is het dus incrementalistisch, maar 

tijdens de zedenzaak is het uit een pragmatische noodzaak ontstaan.  
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8. Analyse deel II: casusoverstijgende analyse 

In dit hoofdstuk vindt een casusoverstijgende analyse plaats. Het doel is om patronen te 

ontdekken en opvallende verbanden bloot te leggen. In paragraaf 8.1 wordt allereerst het type 

gebeurtenis en de verschillen en overeenkomsten hierin geanalyseerd. In paragraaf 8.2 worden 

de casussen gepositioneerd in de uitkomstmaten van het assenstelsel. In paragraaf 8.3 worden 

de bevindingen m.b.t. de agendavormingsmodellen geanalyseerd en de invulling van de regie- 

en voortouwrol. In paragraaf 8.4 worden de gevonden beweegredenen en 

besluitvormingsmodellen geanalyseerd op patronen en interessante bevindingen en tenslotte 

worden in paragraaf 8.5 de casussen gelegd tegen de bevindingen uit de enquête onder 

experts/ ervaringsdeskundigen.  

 

8.1 Type gebeurtenis: verschillen, overeenkomsten en implicaties 

In deze paragraaf worden een aantal interessante verschillen en overeenkomsten beschreven 

t.a.v. het type gebeurtenis. In de operationalisatie is een vijfdeling in typen gebeurtenissen 

gepresenteerd. De Q-koorts uitbraak valt onder type 2) een uitbraak van een (besmettelijke) 

infectieziekte. De overige drie casussen vallen onder het type 4a) een doelbewuste actie door 

een individu. Van de overige type gebeurtenissen komen type 1) de natuurramp en type 4b) 

een doelbewuste actie met als doel het ontregelen van de samenleving in Nederland 

nauwelijks voor. De aanslag op Koninginnedag zou dan bijv. onder het laatste type kunnen 

vallen. Type 3) een incident of ongeluk komt relatief vaker voor, maar is doorgaans ook 

kleinschaliger zonder een gecoördineerde inzet van nazorg en hulpverlening in de nafase. De 

poldercrash had helaas echter wel een goed voorbeeld kunnen zijn van dit type gebeurtenis.  

 

De casussen zijn allereerst in een aantal opzichten verschillend. Hierbij springen met name de 

Q-koorts en het gezinsdrama er tussen uit wat betreft de implicaties van het type gebeurtenis. 

De Q-koorts uitbraak is een unieke uitbraak van een infectieziekte, aangezien dit de eerste 

uitbraak van Q-koorts was in Nederland. Het veroorzaakte daarom de nodige onwetendheid, 

onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Daarnaast wordt de uitbraak door sommigen gezien als 

een Brabants probleem. Volgens de meesten is het een nationaal probleem. In feite is het geen 

van beiden. Het is in eerste instantie namelijk een regionaal probleem binnen de grenzen van 

meerdere provincies: de uitbraak als gebeurtenis zelf is ontstaan in een regio waar veel 

veehouderij zit, met het gebied rond Herpen als epicentrum. Dat er op landelijk niveau 

meldingen komen uit verschillende streken heeft voornamelijk te maken met de verspreiding 

na de (omvangrijke) uitbraak, niet met de acute uitbraak zelf. Het is echter wel gedeeltelijk 

een landelijk probleem en dit zit hem in het feit dat het een nieuwe ziekte was: er was 

landelijk beleid nodig en daarom verschoof de regie naar de Rijksoverheid. Q-koorts is 

daardoor bijv. een meldingsplichtige ziekte geworden. Daarnaast waren er spanningen tussen 

de ministeries van VWS en LNV en tussen de landelijke en decentrale overheidslaag. Er was 

bij de ministeries een belangenstrijd (economie vs. volksgezondheid) die normaliter bij 

crisisbeheersing niet voorkomt. In deze casus liep nazorg en nieuw beleid door elkaar. 

 

De Q-koorts uitbraak verschilt qua type gebeurtenis van de andere casussen doordat de acute 

fase en nafase bij een infectieziekte niet eenduidig zijn en door elkaar lopen. Het is een 
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sluipende en langzame schokkende gebeurtenis waarbij nazorg georganiseerd moet worden, 

terwijl de werkelijke gevolgen (nog) niet voor handen zijn. Zolang er geen beleid is of 

draaiboek, waarin staat hoe je met een dergelijke uitbraak moet omgaan, zal dit meestal een 

terughoudende houding impliceren en een actieve houding op communicatie gebied om 

iedereen zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en informeren. Bij een infectieziekte speelt 

dus kennis van de ziekte, van de omvang van de specifieke uitbraak en van de psychosociale 

gevolgen een doorslaggevende rol. 

 

De overige drie casussen zijn een doelbewuste actie van een individu. Hierdoor speelt heel 

sterk een schuldvraag wat betreft de oorzaak van de gebeurtenis, omdat het een 'man-made' 

gebeurtenis is. Bij de oorzaak van de Q-koorts uitbraak speelt in eerste instantie nog geen 

echte schuldvraag, het ging daar meer over nalatigheid van de reactie van de Rijksoverheid. 

Bij de andere casussen is duidelijk een dader aan te wijzen. Dat brengt een andere dynamiek 

mee: bij de zedenzaak speelt een strafrechtelijk proces jegens de dader(s), bij Alphen aan de 

Rijn zijn vragen over de wapenvergunning en toestand van de dader en bij het gezinsdrama in 

Zeist spelen verwijten over jeugdzorg. Daarbij zit nog een onderling verschil in het feit dat de 

daders bij het schietincident en het gezinsdrama zelfmoord hebben gepleegd, waardoor 

berechting niet mogelijk was. In het geval van de zedenzaak heeft de berechting een extra 

psychosociale impact gehad, omdat daar de feiten boven water kwamen uit de mond van de 

dader.  

 

Daarnaast is het schietincident in Alphen aan den Rijn de enige casus die het meest 

overeenkomt met het verloop van een 'regulier' crisisbeheersingstraject: er vindt een incident 

plaats, er wordt opgeschaald naar een GRIP-fase en de rampbestrijding, hulpverlening en 

nazorg komen op gang voor een bepaalde tijd. De zedenzaak en het gezinsdrama zijn in feite 

ook 'routinematige' gebeurtenissen, maar van een andere aard. Zedenzaken en gezindrama's 

komen in Nederland relatief vaak voor in vergelijking met een schietincident zoals in Alphen 

aan den Rijn, een vliegtuigongeluk of een aanslag zoals op Koninginnedag in Apeldoorn. 

Deze twee specifieke casussen hadden iets unieks in vergelijking met soortgelijke 

gebeurtenissen: de één de omvang en de ander maatschappelijke- en (social) media aandacht.  

 

Het gezinsdrama in Zeist komt vervolgens het meeste in de buurt van een reguliere 

gebeurtenis en bevindt zich op de scheidslijn van wat in dit onderzoek onder een schokkende 

gebeurtenis wordt verstaan, namelijk de noodzaak tot gecoördineerde inzet van hulpdiensten 

en het bovenregulier organiseren van nazorg. Vooral de grote media aandacht, de unieke rol 

van social media en de ongekende landelijke betrokkenheid met burgerinitiatieven als gevolg 

geven deze gebeurtenis een uniek en onderscheidend karakter. Echter, deze gebeurtenis 

onderscheid zich ook doordat het in werkelijkheid in de privésfeer van de getroffenen 

plaatsvond. In feite treft een gebeurtenis in het privé domein alleen de naaste omgeving van 

de primair getroffenen. In het geval van de het gezinsdrama in Zeist komen dan in ruime zin 

de school, de voetbalvereniging en het brandweerteam er bij, maar het is geen gebeurtenis in 

het publieke domein. 
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Dit onderscheid tussen het publieke en privé domein waarin een gebeurtenis plaatsvindt is 

interessant. Het impliceert niet alleen dat dit wat zegt over de mate van impact die een 

gebeurtenis heeft en dat het door aandacht disproportioneel vergroot kan worden, het 

impliceert ook een verband met de samenstelling van de groep getroffenen. Een gebeurtenis 

in het privé domein gaat vooral samen met de eerste en tweede kring van getroffenen: a) de 

direct geraakte personen zoals slachtoffers en naasten en 2) de vertrouwde omgeving van de 

getroffenen. De derde t/m de vijfde kring zijn niet van toepassing. Er zijn in het privé domein 

over het algemeen geen omstanders, ooggetuigen, betrokkenen uit de lokale gemeenschap of 

betrokkenen op landelijk niveau die geraakt worden. Dit betekent dat als er sprake is van een 

gebeurtenis in het privédomein waarbij de derde t/m de vijfde kring betrokken zijn in het 

nazorgbeleid, dat er dan sprake is van een overreactie aan georganiseerde nazorg. In 

uitzonderlijke gevallen kunnen er dan natuurlijk wel ooggetuigen zijn of kan het zo'n 

omvangrijke privé gebeurtenis zijn dat het een gemeenschap treft.   

 

Daarnaast is er ook een overeenkomst zichtbaar. Het schietincident, het gezinsdrama en de 

zedenzaak zijn alle drie schokkende gebeurtenissen waarbij er sprake is van één individu die 

bewust  al dan niet ontoerekeningsvatbaar  leed aanricht bij een bepaalde groep 

getroffenen. Aan de ene kant is dit een tekortkoming in dit onderzoek, aangezien er geen 

natuurramp, ongeluk of incident wat betreft het ontregelen van de samenleving is 

meegenomen. Aan de andere kant valt op basis van het voorgaande binnen dit type een 

aanzienlijk onderscheid te maken dat invloed kan hebben op de impact en gevolgen van de 

gebeurtenis. Er zijn bijv. verschillen mogelijk op basis van de frequentie/ het zeldzame 

karakter, het risico op dodelijke slachtoffers, berechting van de dader wanneer deze nog leeft, 

de rol van risicogroepen als kinderen, de rol van maatschappelijke- en media aandacht en in 

welk domein (privé of publiek) de gebeurtenis plaatsvond. Kortom, in feite is elke gebeurtenis 

uniek, maar op basis van een combinatie tussen de typering van de gebeurtenis  en  de 

samenstelling van de groep getroffenen kan de dynamiek van een gebeurtenis ingeschat 

worden en kunnen er scenario's worden uitgewerkt. Het type gebeurtenis en haar kenmerken 

kan dan ook beoordelen of er een proportionele organisatie van nazorg is geweest.  

 

8.2 De houding en de verhouding met het assenstelsel 

In het beschrijvende deel van de casushoofdstukken is steeds de houding t.a.v. het organiseren 

van nazorg geanalyseerd. In deze paragraaf wordt het verband gelegd met de uitkomstmaten 

in het assenstelsel: A) de getroffenen waren hulpbehoevend, de actieve houding was 

proportioneel, B) de getroffenen waren zelfredzaam en de passieve houding was 

proportioneel, C) de georganiseerde nazorg was gebrekkig en disproportioneel, D) er was een 

overreactie aan georganiseerde nazorg en dat was disproportioneel. In tabel 5 is weergegeven 

hoe de casussen zich verhouden tot het ontwikkelde assenstelsel.  
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Tabel 5: De casussen gepositioneerd in de uitkomstmaten van het assenstelsel 

                                 X-as 

 

Y-as 

Houding t.a.v. het organiseren van nazorg 

Passief Actief 

 

 

 

 

 

Beoordeling 

betrokkenen 

over de 

geleverde 

nazorg 

  

 

 

 

Positief 

 

B. Zelfredzaam / proportioneel 

 

 Het gezinsdrama in Zeist 

 

Schietincident Alphen a/d Rijn 

 

A. Hulpbehoevend/ proportioneel 

 

Amsterdamse zedenzaak 

 

 

 

 

Negatief 

 

C. Gebrekkig/ disproportioneel  

 

 Q-koorts uitbraak omgeving 

noordoost Brabant 

 

D. Overreactie/ disproportioneel 

 

 

 

Onder uitkomstmaat 'A' valt de Amsterdamse zedenzaak. Deze casus was enigszins moeizaam 

te positioneren. In feite is er niet heel veel georganiseerd aan nazorg  hierin was de houding 

terughoudend  maar wat wel georganiseerd is, is actief aangeboden. Omdat de betrokken 

partijen als het ware voor de getroffenen dachten, aangezien zij uit voorzorg handelden, en de 

respondent van de GGD positieve terugkoppeling ervoer, paste de casus in deze uitkomst 

maat. In uitkomstmaat 'B' zijn het gezinsdrama in Zeist en het schietincident in Alphen aan 

den Rijn het meeste van toepassing. In Zeist is er ondanks een grote maatschappelijke 

betrokkenheid en media-aandacht een terughoudende houding geweest gericht op de behoefte 

van de getroffenen. Hierbij speelde het een rol dat deze gebeurtenis in het privé domein 

plaatsvond. Collectieve nazorg is dan eigenlijk niet aan de orde en de aanpak is dan vooral 

gericht op het beteugelen van maatschappelijke onrust/ betrokkenheid. Bij het schietincident 

was de nazorg ook lastig te positioneren, aangezien er veel en diverse activiteiten zijn 

georganiseerd. Over het algemeen ging de nazorgorganisatie er van uit dat de getroffenen 

(zonder de ooggetuigen meegenomen) grotendeels zelfredzaam zouden zijn. Indien zij hulp 

nodig zouden hebben zou dit gefaciliteerd worden. Dit impliceert een terughoudende houding. 

De beoordeling was lastig te bepalen, aangezien de casus wordt gekenmerkt door onvrede 

over de schadeafhandeling, maar de nazorg op zich is overwegend goed beoordeeld. In 

uitkomstmaat 'C' is de Q-koorts uitbraak in de omgeving noordoost Brabant van toepassing. 

Het verloop van deze casus was complex. De casus wordt gekenmerkt door veel emotie, 

vechtlust en onbegrip jegens het handelen van de (Rijks)overheid. Hier is ten opzichte van de 

andere casussen overduidelijk te weinig nazorg georganiseerd, terwijl hier wel behoefte aan 

was. Tot slot is er in geen van de casussen een overreactie geweest, waardoor uitkomstmaat 

'D' leeg blijft. Echter was het soms moeilijk om de beoordeling helder te krijgen en kunnen 

casussen verschillen in de mate waarin ze van toepassing zijn in een uitkomstmaat. 
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Bij het analyseren van de houding en het plaatsen in het assenstelsel zijn een aantal zaken 

opgevallen. Ten eerste gaf de respondent van de GGD Amsterdam terecht aan dat je bij het 

analyseren van de houding rekening moet houden met het feit dat denkbeelden en paradigma's 

met de tijd verschuiven. Hierdoor is de inschatting van de proportionaliteit van de 

georganiseerde nazorg vertekend. Ten tweede richt dit onderzoek zich op de GGD en de 

verantwoordelijke overheidslaag. Het organiseren van nazorg kan door beiden, één van de 

twee of door een projectorganisatie plaatsvinden, waarbij er tussen betrokkenen verschillen 

kunnen zijn t.a.v. de houding. Ten derde kan er binnen één actor ook een verschil zijn in 

houding. Sommige activiteiten kunnen actief zijn en andere kunnen weer passief zijn. In dat 

geval moet er naar de alomvattende houding gekeken worden wat niet altijd makkelijk is. Ten 

vierde is het moeilijk om de beoordeling van de betrokkenen objectief vast te stellen. Niet 

altijd waren er mediaberichten, evaluaties of andere documenten waaruit de beoordeling van 

de getroffenen en andere betrokkenen naar voren kwam. Dan moet er op de ervaringen van de 

geïnterviewden teruggevallen worden. Het kan ook voorkomen dat er alleen een beoordeling 

van één groep betrokkenen is, zodat de beoordeling niet volledig is.  

 

8.3 De agendavorming 

In deze paragraaf wordt het besluit dat nazorg aan de orde was geanalyseerd op patronen en 

interessante bevindingen. In 8.3.1 wordt geanalyseerd hoe de regie en het voortouw voor het 

organiseren van nazorg over het algemeen binnen de casussen geregeld is. In 8.3.2. worden 

patronen in de gevonden agendavormingsmodellen in kaart gebracht.  

 

8.3.1 De voortouwfunctie bij het organiseren van nazorg 

Welke actor het voortouw neemt t.a.v. het organiseren van nazorg hangt samen met de 

agendavormingsmodellen: 1) de regiehebbende gemeente of veiligheidsregio zet op basis van 

een normatieve uitspraak nazorg op de agenda, 2) vanuit de interne (netwerk)organisatie of 

externe omgeving (media/ politiek/ belangenorganisaties) wordt aangedrongen om nazorg te 

organiseren, en 3) op basis van een draaiboek, planvorming of routines  wordt het voortouw 

genomen door de verantwoordelijke/ bevoegde actor. Dit impliceert dat het voortouw en de 

regie niet onder dezelfde actor hoeven te vallen.  

 

In de casussen is de regie heel duidelijk (formeel) weggelegd bij de bevoegde overheidslaag, 

dat wil zeggen de gemeente, veiligheidsregio of Rijksoverheid, vanwege haar 

verantwoordelijkheid hiervoor. Een burgemeester is bijv. verantwoordelijk voor de 

handhaving van de openbare orde en voor het beschermen van de veiligheid en gezondheid 

van de inwoners van zijn gemeente. Hij is ten tijde van een schokkende gebeurtenis tevens 

opperbevelhebber. Daarnaast is de burgemeester het gezicht van de gemeente en heeft hij een 

bijzondere symbolische rol in de crisisbeheersing: als burgervader is hij een belangrijk 

boegbeeld en emotioneel anker (Helsloot, 2007).  

 

Bij zowel de zedenzaak, het gezinsdrama als het schietincident heeft de burgemeester en zijn 

team een actieve rol ingenomen wat betreft het contact leggen met getroffenen en om dit te 

onderhouden. Hij laat zich dan publiekelijk zien. Bij de Q-koorts casus ging de regie naar de 

Rijksoverheid op het moment dat duidelijk werd dat het ging om een nationaal probleem. Dit 
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heeft een andere bijzondere dynamiek met zich meegebracht, namelijk de strijd van 

ministeries onderling en het afwegen van economische belangen tegenover de gezondheid van 

patiënten. Daarnaast ontstond er een gat tussen de landelijke overheid en de regionale 

publieke actoren die zich niet gehoord voelden. Het gebruikelijke verwijt was dat als de 

uitbraak in Den Haag was geweest, er direct en actief zou zijn ingegrepen. Dit is een klassiek 

kenmerk van het feit dat een gemeente dichter bij de burger staat en doorgaans beter weet 

welke behoeften zij hebben en de Rijksoverheid zich bezig houdt met het grotere geheel, 

waarbij bijv. de economische belangen een grote rol kunnen spelen.  

 

Wat betreft het voortouw om nazorg te gaan organiseren, lag dit in de casussen bij gemeente 

of de GGD. Bij de zedenzaak en bij het schietincident was er sprake van een opschaling naar 

een crisisorganisatie, hetgeen door de gemeente formeel wordt besloten. Hiermee had de 

gemeente zowel de regie als het voortouw om nazorg op de agenda te zetten. In beide 

gevallen werd wel teruggevallen op advies en deskundigheid van de GGD wat betreft 

beslissingen m.b.t. het thema nazorg. Tevens was de GGD in beide gevallen op basis van haar 

deskundigheid en taak expliciet verantwoordelijk voor de nadere invulling t.a.v. het 

organiseren van nazorg. De gemeente liet het zorginhoudelijke deel over aan de GGD en 

ontfermde zich doorgaans zelf over de communicatieve en informatieve nazorg. Bij de 

zedenzaak werd er daarnaast nog teruggevallen op ervaringen en lessen uit de zaak van Benno 

L, hetgeen een rol gespeeld kan hebben in het besluit om het thema nazorg aan de orde te 

stellen.  

 

In de andere twee casussen berustte het organiseren van nazorg niet op een draaiboek, 

routinematige reactie of opschaling naar een GRIP-fase en moest er expliciet druk 

uitgeoefend worden om het op de agenda te zetten of om dit proces te versnellen. Hierdoor 

hadden andere partijen, waaronder de GGD, een grotere voortouwrol. Bij het gezinsdrama in 

Zeist was het in eerste instantie de GHOR die aan de bel trok, waarna de GGD de gemeente 

adviseerde om expliciet over nazorg te gaan nadenken en haar expertise aanbood. In het 

verdere proces bleef de gemeente echter de regie houden. Zij hadden in de acute fase al wat 

opgezet, het ging hier om een gezinsdrama die door de betrokkenheid en media-aandacht 

groter werd gemaakt en mede daarom was het vooral de taak van de gemeente om deze 

betrokkenheid/aandacht adequaat te kanaliseren en beteugelen.  

 

Bij de Q-koorts uitbraak waren er meerdere actoren die op verschillende momenten tijdens het 

agendavormingsproces het voortouw namen. Dit zijn o.a. de huisarts uit Herpen, de GGD 

Hart voor Brabant, patiëntenvereniging Q-uestion en de Nationale Ombudsman. Het 

voortouw verschilt hier met die in Zeist, doordat het niet op basis van deskundigheid en 

expertise is ingevuld, maar op basis van het uitspreken van ongenoegen, het vechten voor 

belangen en behoeften en het uitbrengen van evaluatierapporten. Hiermee is er een andere 

dynamiek dan in de andere drie casussen, die samenhangt met de uiteindelijke positie in het 

assenstelsel.  

 

Dit impliceert een aantal interessante bevindingen. Er zijn ten eerste patronen zichtbaar tussen 

de voortouwfunctie en het agendavormingsmodel. Bij de zedenzaak en het schietincident was 
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in beide gevallen sprake van het stromenmodel en lag de regie en het voortouw beiden in 

handen van de gemeente, omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van het 

draaiboek of de GRIP-opschaling. Bij het gezinsdrama en de Q-koorts uitbraak was er beiden 

sprake van  het barrièremodel en lag het voortouw niet bij de gemeente. In feite is er sprake 

van een 'anarchistische' situatie waarin niets formeel geregeld is en expertise of externe druk 

nodig is om het organiseren van nazorg op de agenda te krijgen.  

 

Verder hebben professionele organisaties zoals de GGD, slachtofferhulp en de GHOR, maar 

ook een Stichting Impact, een aanzienlijke invloed op het organiseren van nazorg vanwege 

hun deskundigheid. Over het algemeen komt in de casussen naar voren dat de regiehebbende 

actoren doorgaans terugvallen op expertise, ondanks dat zij formeel (eind)verantwoordelijk 

zijn. Deskundigheid heeft dan ook een belangrijke voortouwrol wat betreft de invulling van 

de georganiseerde nazorg. Dit impliceert dat wanneer je de proportionaliteit van de 

georganiseerde nazorg gaat analyseren, de gemeente zich wellicht eerder door expertise laat 

leiden dan door maatschappelijke betrokkenheid of media-aandacht.  

 

8.3.2 De agendavormingsmodellen 

In de vier casussen komen met name het barrièremodel en het stromenmodel naar voren als 

verklaring dat het organiseren van nazorg aan de orde was. Bij het gezinsdrama in Zeist en de 

Q-koorts uitbraak was het barrièremodel zichtbaar. Op basis van deze casussen is er een 

onderscheid mogelijk tussen de noodzaak om een barrière te overwinnen dat gekenmerkt 

wordt door 1) een kennisgebrek of onwetendheid van de situatie of door 2) het niet willen 

erkennen van de situatie of politieke belangen. De eerste barrière kwam voor in het 

gezinsdrama en de tweede bij de Q-koorts uitbraak. In essentie betreft dit het verschil tussen 

een bewuste barrière of onbewuste barrière. In het eerste geval besluit de overheid dat nazorg 

niet aan de orde is, omdat bijv. het reguliere nazorgcircuit voldoet. In het twee geval weet de 

overheid of de GGD niet dat nazorg aan de orde is, omdat de schokkende gebeurtenis bijv. 

gepaard gaat met onduidelijkheid over de gevolgen en aard ervan. Hierdoor hebben de 

getroffen of media zelf een rol door hun problemen actief te melden of hebben professionele 

organisaties een adviesrol vanuit hun deskundigheid.  

 

Het stromenmodel komt voor bij de Amsterdamse zedenzaak en het schietincident in Alphen 

aan den Rijn. Ook hierbij zijn er twee versies zichtbaar. Bij het schietincident is er in de acute 

fase opgeschaald naar GRIP-3. Omdat de GHOR relatief snel afschaalt en er doorgaans nog 

veel moet gebeuren, is het organiseren van nazorg in de nafase inherent aan de opschaling. 

Tevens is er in de casus teruggevallen op het plan Nazorg, dat aangepast moest worden om 

aan de situatie te kunnen voldoen. Bij de zedenzaak is nazorg op de agenda gekomen doordat 

de gebeurtenis als een ramp werd gezien, waardoor nazorg is ingezet op basis van het 

gemeentelijke rampenplan. In dit geval is er niet opgeschaald naar een GRIP-fase maar 

zorgde een bestaand draaiboek voor opschaling naar een crisisorganisatie. Daarbij was het 

labelen van de gebeurtenis als een ramp opmerkelijk. Dit valt onder de politieke stroom.  

 

Het kloofmodel en relatieve aandachtsmodel zijn niet van toepassing als verklaring. Het 

kloofmodel komt niet eenduidig voor in de casussen. Bij de twee casussen waarbij het 



  Analyse deel II: casusoverstijgende analyse 

88 
Nazorg na een schokkende gebeurtenis: wanneer aan de orde? 

stromenmodel van toepassing is, is echter opgemerkt dat in beide gevallen het kloofmodel 

ook een rol heeft gespeeld doordat een gezagdrager een normatieve uitspraak deed. Op dit 

moment was er echter al opgeschaald. Er is wel opgemerkt dat de keuze tot opschaling een 

normatieve keuze kan zijn op basis van de inschatting van de (psychosociale) gevolgen. In dit 

geval kan het kloofmodel als trigger dienen of kan dit onder de probleemstroom van het 

stromenmodel worden verklaard als ontwikkeling in de bewustwording van het probleem. Er 

is voor het laatste gekozen. Het relatieve aandachtsmodel is niet van toepassing op een casus 

in dit onderzoek. De agendavorming bij de Q-koorts komt wel in de buurt. Hier is echter geen 

dynamiek zichtbaar waarbij één actor nazorg organiseert, dit na verloop van tijd wordt 

verwaarloosd en het vervolgens weer op de agenda komt. Nazorg namelijk is pas formeel aan 

de orde geweest na een lange lobby.  

 

8.4 De invulling van de georganiseerde nazorg 

In deze paragraaf wordt de invulling van de georganiseerde nazorg geanalyseerd op patronen 

en interessante bevindingen. In 8.4.1. worden de gevonden beweegredenen geanalyseerd en in 

8.4.2 worden de wijze en invloed van de besluitvorming t.a.v. het organiseren en invullen van 

nazorg besproken.  

 

8.4.1 Analyse van de beweegredenen 

In deze subparagraaf worden de belangrijkste terugkerende en doorslaggevende 

beweegredenen in de casussen geanalyseerd. In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de 

gevonden doorslaggevende beweegredenen voor de houding en invulling t.a.v. het 

organiseren van nazorg in de casussen. Er zijn een aantal patronen of terugkerende 

beweegredenen naar voren gekomen.  

 

Ten eerste komen een aantal beweegredenen in alle casussen voor. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat deze beweegredenen altijd een bepalende rol zouden kunnen spelen. Dit zijn de 

omvang/ impact, het type gebeurtenis en de houding van de getroffenen in het zoeken van 

hulp. Deze bevinding komt overeen met wat je zou verwachten. In de kern is het organiseren 

van nazorg maatwerk: het anticipeert op het unieke karakter van een schokkende gebeurtenis 

en de specifieke behoeften van getroffenen. Welke invulling de nazorg krijgt, is dan op de 

eerste plaats afhankelijk van de kernmerken van de gebeurtenis zelf. In Zeist was het bijv. een 

gebeurtenis in het privé domein met in de basis een relatief kleine omvang. Daardoor is er een 

terughoudende houding geweest. In Amsterdam was het juist een gebeurtenis in het publieke 

domein en was er sprake van een grote groep direct getroffenen, met een actieve houding als 

gevolg. De kenmerken van de gebeurtenis liggen daarnaast ook aan de basis van andere 

beweegredenen. Als een gebeurtenis een grote impact of omvang heeft is bijv. de kans op 

media-aandacht en maatschappelijke betrokkenheid groot. Verder is de houding van 

getroffenen belangrijk. Dit weerspiegelt de behoefte aan nazorg en de mate van 

zelfredzaamheid. In de casussen kwam de houding op verschillende manieren naar voren, 

waarbij het soms samenhing met andere beweegredenen zoals de kenmerken van de 

gebeurtenis. In Zeist speelde de behoefte van de moeder een doorslaggevende rol, omdat het 

in feite een gebeurtenis in het privé domein was.   
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Tabel 6: Overzicht van de gevonden bepalende beweegredenen uit de casussen. 

Beweegredenen Schietincident  Gezinsdrama  Q-koorts uitbraak Zedenzaak  

 

Intern  Planvorming 

(alleen kader) 

 Inschatting 

psychosociale 

gevolgen 

 Hoeveelheid 

actoren 

 Opschaling 

acute fase 

-  Inschatting van 

de psychosociale 

gevolgen 

 Draaiboek 

(alleen kader) 

Extern -  Media-aandacht 

(incl. social 

media) 

 Maatschappelijke 

betrokkenheid en 

burgerinitiatief 

 Media aandacht  

 Benodigde 

politieke 

aandacht ontbrak 

 Maatschappelijke 

onrust 

- 

Eigenschappen 

schokkende 

gebeurtenis 

 

 Omvang/ 

impact  

 Type 

gebeurtenis 

 Omvang/ impact 

 Type gebeurtenis 

 Omvang/impact 

 Type gebeurtenis 

 Omvang/impact 

 Type 

gebeurtenis 

Eigenschappen 

groep 

getroffenen 

 Houding 

getroffenen 

 Houding 

getroffenen 

 Houding 

getroffenen 

 Risicogroep 

(kinderen en 

ouders) 

 Houding 

getroffenen 

Persoonlijke 

houding 

besluitnemer/ 

bestuurder 

 Taakopvatting 

bestuurder 

(incl. 

normatieve 

uitspraak) 

 Onervarenheid 

en het gebruik 

van ervaring 

elders 

 Terugvallen op 

advies en 

deskundigheid 

 Taakopvatting 

 Bestuurlijke 

keuze/ afweging 

-  Taakopvatting 

 Ervaring 

 Terugvallen op 

advies en 

deskundigheid 

 Bestuurlijke 

keuze/ 

afweging 

 

In alles casussen is er tevens een aanzienlijke media-aandacht geweest. Schokkende 

gebeurtenissen zijn immers hedendaags vrijwel 24/7 te volgen en burgers voelen zich relatief 

snel betrokken. Het is opmerkelijk dat dit fenomeen in alle casussen niet doorslaggevend is 

geweest bij de invulling t.a.v. het organiseren van nazorg. Het lijkt erop dat media-aandacht 

vooral een rol speelt in de agendavorming bij schokkende gebeurtenissen. Media-aandacht 

vertoont daarnaast een parallel met maatschappelijke betrokkenheid. Doordat mensen een 

gebeurtenis intensief in de media volgen, is de kans aanwezig dat zij zich ook betrokken 

voelen. Hieruit kunnen initiatieven ontstaan zoals bij de vermissing van de broertjes uit Zeist. 

Tevens kan social media, zoals in deze casus, de invloed van de media-aandacht en 

betrokkenheid vergroten of vergemakkelijken. Media-aandacht en maatschappelijke 

betrokkenheid zijn dus beweegredenen die een rol kunnen spelen, maar over het algemeen 

zijn ze niet het meest bepalend voor de invulling en houding t.a.v. de georganiseerde nazorg.  
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Ook de taakopvatting van een bestuurder/ besluitnemer is een beweegreden die veel naar 

voren is gekomen. In feite wordt de taak door alle betrokkenen grotendeels gedeeld en zijn er, 

op de Q-koorts casus na, geen grote tegengestelde belangen geweest. Met name de 

burgemeester, als boegbeeld van de gemeente, heeft in de meeste casussen nadrukkelijk zijn 

rol ingenomen als burgervader. Bij de Q-koorts hebben diverse lokale partijen, o.a. de huisarts 

uit Herpen en de directeur van de GGD Hart voor Brabant, deze rol op zich genomen. Bij het 

schietincident zijn er door deze beweegreden echter verkeerde verwachting geschapen op 

basis van een geruststellende uitspraak. Over het algemeen hangt deze beweegreden verder 

samen met een actieve houding in op communicatief gebied: informeren, persoonlijk contact 

zoeken, empathie tonen en een luisterend oor vormen. Het had niet veel invloed op de 

invulling van de inhoudelijke nazorg, maar het beperkt wel de handelingsruimte. In het ergste 

geval kan een actieve houding vanuit de bestuurder, omdat hij er voor de getroffenen wil zijn, 

leiden tot een disproportionele organisatie van nazorg.  

 

Verder is opgevallen dat draaiboeken, planvorming of routines nauwelijks een invloed 

hebben op de invulling van de georganiseerde nazorg. Ze geven wel thema's aan, bieden 

houvast en fungeren daarmee als een soort kader. Een plan van aanpak of draaiboek geeft dan 

eerder uitgangspunten, deadlines en globale acties aan, dan dat voorschrijvend werkt. Indien 

deze beweegreden zichtbaar is bij een casus zal het voornamelijk meespelen als een bril die de 

betrokkenen op hebben. Echter, de kenmerken van de gebeurtenis, van de groep getroffenen 

en van de betrokken bestuurders zullen een grotere rol spelen bij de invulling. Immers, 

wanneer het echt nodig is, zal een plan hoogstwaarschijnlijk worden genegeerd.  

 

Ook de inschatting van de psychosociale gevolgen kwam in een aantal casussen voor. Je bent 

niet altijd afhankelijk van het hulpzoekgedrag van getroffenen. Soms kunnen getroffenen niet 

in de gaten hebben dat ze klachten ontwikkelen of is de groep getroffenen smal gedefinieerd. 

Het risico is vervolgens dat de invulling van de georganiseerde nazorg niet aansluit op de 

werkelijke behoeften. In dit geval kan de inschatting van de psychosociale gevolgen de 

houding t.a.v. het organiseren van nazorg bepalen. In het geval van een zeldzame gebeurtenis 

in combinatie met onduidelijk over de werkelijke gevolgen is dit moeilijk. Daarom hangt de 

beweegreden ook samen met de kenmerken van de gebeurtenis en ervaring van besluitnemers.  

 

Ook komt het terugvallen op advies en deskundigheid in twee casussen naar voren. Het is 

opmerkelijk dat bij zowel het schietincident als de zedenzaak sprake was van een relatief 

georganiseerde nafase op basis van een plan van aanpak of opschaling. Dit heeft in deze 

casussen vooral te maken met het feit dat de gemeente in een dergelijke situatie expliciet de 

regie op zich neemt, en de invulling van nazorg over laat aan de deskundigen, ofwel de GGD. 

In deze casussen was er tevens sprake van een gebeurtenis met een grootschalige omvang en 

zeldzame aard. Hierdoor kon men minder uit routine handelen en is er waarschijnlijk ook 

bewust teruggevallen op diverse deskundigen, inclusief landelijke experts.  

 

Tot slot zijn er drie beweegredenen naar voren gekomen die in eerste instantie niet zijn 

meegenomen in het theoretisch kader. Dit zijn de mate van burgerparticipatie, bestuurlijke 
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afweging of keuze en een verwachting na een publieke belofte van een gezagdrager. Bij het 

gezinsdrama in Zeist was er sprake van veel burgerinitiatieven. In de vermissingsperiode 

betrof dit met name de burgerzoekacties, maar zo is ook stichting RuJu opgericht en een 

twitteraccount om de burger van informatie te voorzien. Bij de burgerzoekacties is er sprake 

van een risico op psychosociale klachten. Dit kan de groep getroffenen verbreden. Tijdens de 

nafase waren er vooral particuliere initiatieven m.b.t. het herdenken. Dit impliceert dat er een 

extra dimensie is van maatschappelijke onrust/ betrokkenheid, aangezien een gemeente deze 

initiatieven zorgvuldig moet kanaliseren en beheersen. Vooral als de getroffenen het klein 

willen houden.  

 

Daarnaast kwam het maken van een bestuurlijke afweging ook voor in de analyse en niet in 

het theoretisch kader. Naast de taakinvulling kan een bestuurder of professional ook 

bestuurlijke keuzes maken t.a.v. zijn persoonlijke houding in het organiseren van nazorg. De 

taakinvulling impliceert dat een bestuurder op basis van hoe hij zelf zijn taak/rol ziet, gaat 

acteren. Een bestuurlijke afweging is dan meer te vergelijken met het motto "wij kiezen er in 

deze gemeente voor om altijd op deze specifieke manier te handelen", wat impliceert dat er 

per gemeente persoonlijk verschillen kunnen zijn wat betreft de 'bestuurlijke ideologie' of  

informele routine.  

 

Tot slot was er bij het schietincident en bij de zedenzaak sprake van een uitspraak of belofte 

van een gezagdrager die een verwachting schiep. Tijdens de nafase blijf je hiervan 

afhankelijk, aangezien het overheidsorgaan zijn legitimiteit en vertrouwensband met de 

burger moet waarborgen. Deze beweegreden wordt daarom gezien als een extra dimensie van 

de taakopvatting van een bestuurder of besluitnemer, aangezien het voortkomt uit de taak 'het 

zorgen voor de bevolking' of 'het hebben van empathie'.  

 

Wat in alle casussen verder terug komt is dat de respondenten het belangrijk vinden om een 

actieve houding aan te nemen t.a.v. communicatieve nazorg. Dit is niet echt een beweegreden, 

maar meer een interventie als reactie op maatschappelijke onrust, media-aandacht of een 

informatiebehoevende houding van de getroffenen. Een aantal respondenten gaf zelfs aan dat 

je eigenlijk altijd direct en actief contact moet zoeken met getroffenen en dit vervolgens 

zorgvuldig moet onderhouden. Dit is een voorbeeld van een interventie vanuit de 

beweegreden bestuurlijke afweging of keuze van het overheidsorgaan. Zonder zorginhoudelijk 

nazorg te organiseren, kan dit al veel vragen en behoeften wegnemen. Tevens kwam in de 

casus Zeist naar voren dat het actief benaderen van de media ook de invloed van media-

aandacht en maatschappelijke onrust op het organiseren van nazorg kan beperken. De 

aangetroffen communicatieve nazorg omvat: 

 het informeren van getroffenen, netwerkpartners, de media en de politiek;  

 het beantwoorden van vragen van getroffenen en burgers;  

 het actief en outreachend onderhouden van contacten met getroffenen; 

 actief peilen en signaleren van behoeften en psychosociale klachten bij getroffenen.  

 

Kortom, uit het onderzoek is gebleken dat schokkende gebeurtenissen geanalyseerd kunnen 

worden op basis van een lijst met beweegredenen. Hoewel de meeste beweegreden ergens in 
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de nafase wel een rol gespeeld kunnen hebben, is gebleken dat het mogelijk is om de meest 

bepalende te onderscheiden. In grote mate hangt het in beginsel af van de kenmerken van de 

gebeurtenis en de mate van zelfredzaamheid van getroffenen. Andere beweegreden komen 

hier uit voort of hangen hier mee samen.  

 

8.4.2 Het type besluitvorming 

In elke casus is de wijze van besluitvorming geanalyseerd. Vaak ging het om besluitvorming 

met kenmerken vanuit verschillende theoretische modellen. Geen enkel model kon de 

besluitvorming volledig verklaren. De praktijk is daar te complex voor en aangezien de nafase 

lang kan duren, kan de besluitvorming aan verandering onderhevig zijn. In alle casussen heeft 

de besluitvorming in teamverband of een overlegstructuur plaatsgevonden. Hierdoor is 

rationele besluitvorming uitgesloten, aangezien het doorgaans in overleg plaatsvindt met de 

betrokken partijen of zelfs met de getroffenen. In geen enkele casus was er sprake van een 

paternalistische invulling van de nazorg zonder dat er rekening werd gehouden met externe 

belangen, veranderende omstandigheden of bestaande draaiboeken. Vermoedelijk speelt 

rationele besluitvorming meer een rol op operationeel niveau, waar de concrete invulling 

weloverwogen plaatsvindt op basis van expertise. Aan de andere kant vindt de concrete 

invulling van individuele nazorg vooral plaats op basis van de behoefte en het persoonlijk 

contact met getroffenen.  

 

Van de overige modellen is organisatorisch-planmatige besluitvorming het minste van 

toepassing. In geen enkele casus stonden draaiboeken, routines of best practices centraal. In 

sommige gevallen is er wel gebruik gemaakt van deze elementen, maar dit was nooit leidend. 

Plannen en procedures hebben over het algemeen als kader met uitgangspunten of structuur 

m.b.t. de manier van samenwerken of de organisatievorm binnen de nafase gediend 

waarbinnen de nazorg zijn invulling kreeg. Dit lijkt eerder op incrementalistische 

besluitvorming: er is een kader, maar de precieze invulling vindt plaats op basis van het 

reageren op omstandigheden, waaronder de nazorgbehoefte en verschillende 

(burger)initiatieven. Hieruit valt te concluderen dat de grote aandacht voor planvorming in de 

voorbereidingsfase van een schokkende gebeurtenis niet per definitie leidt tot het gebruik 

hiervan gedurende de nafase. In deze casussen ging het om unieke gebeurtenissen, waarbij het 

in een aantal gevallen zoeken was naar de juiste invulling. Dit impliceert dat planvorming 

enkel op samenwerking en het structureren van de nazorgorganisatie gericht kan zijn. Tevens 

is er in Amsterdam en Alphen a/d Rijn gekeken naar lessen uit eerdere gebeurtenissen, 

vanwege een unieke omvang of zeldzame gebeurtenis. Dit duidt ook op het 

incrementalistische model. Lessen uit eerdere gebeurtenissen verbeteren dan op de lange 

termijn het organiseren van nazorg.  

 

Het bestuurlijk-politieke model komt in drie van de vier casussen naar voren en bij het 

schietincident is het gedeeltelijk van toepassing. Dit model uit zich vooral in de rol van de 

taakopvatting van de bestuurder, invloed van belangen en de rol van experts en advies. Bij het 

gezinsdrama, het schietincident en de zedenzaak heeft de burgemeester een belangrijke rol 

gespeeld bij het onderhouden van persoonlijk contact met getroffenen. In feite zien alle 

betrokkenen de taak om voor de getroffenen te zorgen. Dit impliceert een terughoudende 
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houding als getroffenen zelf actief hun behoeften aangeven en een actieve houding als 

getroffen terughoudend blijven. Bij de Q-koorts uitbraak hebben belangen een grote rol 

gespeeld bij de invulling van de nazorg. Dit hangt samen met een moeizame agendavorming. 

Tot slot komt over het algemeen naar voren dat de overheid de regie heeft en het proces 

beïnvloed d.m.v. haar taakopvatting. Maar meestal wel terug valt op expertise van de GGD, 

andere deskundigen en landelijke experts.  

 

Tot slot kwam pragmatische besluitvorming ook gedeeltelijk voor. Bij het schietincident was 

hier in de beginfase sprake van toen de kaders nog niet helemaal stonden en er veel intuïtief 

gedaan werd en bij de zedenzaak is een slachtofferinformatiesysteem ontwikkeld. Echter, over 

het algemeen is dit model niet dominant. Het organiseren van nazorg kan over de hele nafase 

niet zomaar gezien worden als iets dat reactief in speelt op de situatie zonder voort te bouwen 

op eerdere activiteiten of afgesproken kaders.  

 

Kortom, op basis van deze vier casussen lijkt het organiseren van nazorg een combinatie 

tussen incrementele besluitvorming en bestuurlijk-politieke besluitvorming. De 

besluitvorming vindt plaats in een groepsproces, waarbij meerdere actoren betrokken zijn. 

Hierin spelen regie, verantwoordelijkheden, kennis en ervaring een rol bij de totstandkoming 

van het besluit. Ook de taakopvatting van een burgemeester is belangrijk, aangezien hij het 

boegbeeld is tijdens de gebeurtenis en van invloed kan zijn op de dynamiek van de nafase. 

Daarnaast is er in deze casussen in feite nooit op één moment afgesproken wat er 

georganiseerd zou gaan worden. Het was doorgaans een proces met meerdere besluit- en ook 

terugkoppelingsmomenten. Dit duidt bijv. op de aanwezigheid van trail & error. In feite geeft 

het niet volgen van draaiboeken al aan dat het uniek karakter van een schokkende gebeurtenis 

eigenlijk al impliceert dat het organiseren van nazorg een vorm van experimenteren is op 

basis van o.a. kennis, ervaring uit andere gebeurtenissen en de rol van belangen en behoeften.  

 

8.5 De resultaten vergeleken met de expertenquête  

Op 21 juli 2015 is een digitale enquête verstuurd aan 30 ervaringsdeskundigen en experts op 

het gebied van psychosociale nazorg of veiligheidsbeleid. De enquête is uiteindelijk door 19 

mensen ingevuld. In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen uit de enquête 

gepresenteerd en geanalyseerd. In bijlage 5 bevindt zich een overzicht van de antwoorden uit 

de enquête. Er moet voorzichtig omgegaan worden met conclusies, aangezien een aantal 

respondenten het moeilijk vond om de enquête in te vullen. Hierdoor kunnen er verschillende 

interpretaties van de antwoorden zijn geweest of zijn er wellicht meer beweegredenen 

aangekruist dan daadwerkelijk doorslaggevend waren. Tevens ontbrak de mogelijkheid om 

aan te geven in welke mate een beweegreden van toepassing was, waardoor er niet opgemaakt 

kan worden of een beweegreden bepalend was, omdat deze juist niet dominant aanwezig was.   

 

Ten eerste is de respondenten gevraagd naar hun inschatting van de bepalende beweegredenen 

in de casussen. Hierop zijn 17 antwoorden gegeven. Er is gekeken naar het aantal keer dat een 

beweegreden is ingevuld per casus. Er is gekozen voor een minimum van 8 keer, voordat een 

beweegreden als bepalend bestempeld kan worden.  
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Bij het schietincident springen vooral de inschatting van de psychosociale gevolgen, de 

impact, de mate van media-aandacht, het inwinnen van advies en de taakopvatting van de 

bestuurder naar voren (meer dan 10 keer genoemd). De inschatting van het risico op 

gezondheidsklachten, het type gebeurtenis en de omvang volgen op een kleine achterstand. 

Dit komt, behalve media-aandacht, overeen met de bevindingen uit de casus. Bij de zedenzaak 

springen de inschatting van de psychosociale gevolgen, de inschatting van het risico op 

gezondheidsklachten, het type gebeurtenis, de omvang, de impact, de mate van media-

aandacht, de betrokkenheid van kwetsbare groepen, het inwinnen van advies en de 

taakopvatting naar voren met 10 of meer antwoorden. Als enige casus wordt ook de 

samenstelling van de groep getroffenen aanzienlijk genoemd. In het begin is er bewust voor 

gekozen om de groep breed te definiëren, maar later was de focus vooral op de gezinnen. 

Alleen media-aandacht en de inschatting van de gevolgen kwamen niet eenduidig naar voren 

in de casus. Dit hangt waarschijnlijk sterk samen met de omvang en impact van de 

gebeurtenis, en zijn daardoor op zichzelf staand minder bepalend geweest. Bij het 

gezinsdrama springen alleen de inschatting van de psychosociale gevolgen, de impact en de 

mate van media-aandacht er uit met 10 of meer antwoorden. Verder volgen het inwinnen van 

advies en de taakopvatting op een kleine afstand. In de casusanalyse kwam de inschatting van 

de psychosociale gevolgen niet naar voren, omdat de houding van getroffenen hier al centraal 

stond. Het inwinnen van advies speelde ook geen doorslaggevende rol. Bij de Q-koorts 

uitbraak wordt vooral het inschatten van het risico op gezondheidsklachten met 15 keer vaak 

genoemd. Verder volgt de impact op 11 en worden de inschatting van de psychosociale 

gevolgen, mate van media-aandacht en het inwinnen van advies 8 keer genoemd. De 

inschatting van de gezondheidsklachten is in de enquête losgemaakt van de inschatting van de 

(psychosociale) gevolgen. In de casusanalyse kwam de inschatting ook naar voren, maar dan 

juist door het gebrek eraan. Uit de enquête kan dit niet opgemaakt worden.  

 

Over het algemeen komen de meeste doorslaggevende beweegredenen overeen. Wat echter 

opvalt, is dat de omvang en het type gebeurtenis nauwelijks naar voren komt. Alleen bij de 

zedenzaak geven 13 respondenten de omvang aan en 10 het type gebeurtenis. De impact is in 

dit geval los gepresenteerd van de omvang en wordt over het algemeen wel veel genoemd: per 

casus door minimaal 11 respondenten. Tevens valt het op dat de mate van media-aandacht 

vaak wordt genoemd, met uitzondering van de Q-koorts (hoewel 8 uit 17 nog relatief veel is). 

Dit is opvallend, aangezien uit de interviews blijkt dat media-aandacht niet doorslaggevend is 

geweest in het besluit t.a.v. de invulling van de georganiseerde nazorg. Het lijkt erop dat 

media-aandacht wordt overschat als doorslaggevende beweegreden. Tot slot wordt de houding 

van getroffenen (in de enquête 'inschatting mate van zelfredzaamheid') niet heel vaak 

genoemd. Uit de casusanalyse bleek echter dat deze beweegreden in alle gevallen 

doorslaggevend is geweest. In overeenkomst met de casusbevindingen noemen de experts 

nauwelijks het gebruik van draaiboeken. Tevens wordt de taakopvatting van de bestuurder 

juist veelvuldig genoemd.  

 

Ten tweede is gevraagd welke beweegredenen zij zelf belangrijk zouden vinden bij het 

organiseren van nazorg in de casussen. Hier zijn 15 antwoorden op gegeven. Bij het 

schietdrama geven de meeste respondenten aan dat de inschatting van de behoefte en 
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psychosociale gevolgen bepalend zou moeten zijn, met daarna de impact en het inwinnen van 

advies. In de praktijk zijn deze dat ook geweest. Bij de zedenzaak wordt vooral de inschatting 

van de behoefte, de betrokkenheid van kwetsbare groepen en het inwinnen van advies 

genoemd. Deze komen ook overeen met de praktijk. Bij het gezinsdrama worden vooral de 

impact en het inwinnen van advies genoemd. Dit komt niet overeen met de casus, waar juist 

de houding en behoefte van de getroffenen centraal stonden. Het kan betekenen dat 

maatschappelijke onrust juist ingeperkt had moeten worden. Anders is dit een relatief 

vreemde bevinding. Bij de Q-koorts uitbraak worden de inschatting van de behoefte, de 

impact en het inwinnen van advies genoemd. Dit duidt erop dat de patiënten serieus genomen 

moeten worden.  

 

Over het algemeen valt op dat de inschatting van de behoeften en psychosociale gevolgen, de 

impact of maatschappelijke onrust en het inwinnen van advies relatief vaak genoemd worden. 

Dit zou kunnen betekenen dat het invullen van organiseren van nazorg volgens de experts 

behoort te berusten op deze beweegredenen, omdat dit waarschijnlijk het beste is voor de 

getroffenen en disproportioneel nazorgbeleid kan voorkomen. Dit komt ook in de meeste 

onderzoeken naar voren: de behoefte van de getroffenen is zeer belangrijk. Aangezien het 

verlenen van nazorg op hun gericht is en het succes van de behoefte afhankelijk is, zou dit dan 

de voornaamste beweegreden moeten zijn bij het invullen van de georganiseerde nazorg. Het 

inwinnen van expertadvies kan waarschijnlijk een overreactie voorkomen en bepalen welke 

nazorg het beste aansluit bij de behoeften van de getroffenen. Tot slot wordt de impact/ 

maatschappelijke onrust waarschijnlijk genoemd, omdat dit niet doorslaggevend mag zijn 

voor de inhoudelijke nazorg, maar hier wel actief op moet worden ingespeeld vanuit empathie 

en erkenning. Daarnaast valt op dat de beschikbare nazorgcapaciteit en draaiboeken weer 

weinig genoemd worden. Experts zien dit niet als doorslaggevende beweegredenen.  

 

Ten derde is er gevraagd naar een inschatting van de proportionaliteit van de georganiseerde 

nazorg. Daarbij was er één respondent die aangaf dat een expert of deskundige dit niet 

objectief kan inschatten, aangezien de beoordeling moet afhangen van de behoefte van de 

getroffenen. De bedoeling is echter om te kijken of hun inschatting afwijkt van die uit de 

casussen, aangezien zij over het algemeen de heersende denkwijze (i.e. men is doorgaans 

zelfredzaamheid) vertegenwoordigen. De inschatting van de deskundigen is in grote lijnen 

gelijk aan die uit de casussen.  

 

Bij zowel het schietincident in Alphen a/d Rijn als de Amsterdamse zedenzaak gaven 9 van de 

15 respondenten aan dat zij de nazorg voldoende vonden. Het is opvallend dat de nazorg in 

beide gevallen volgens opschaling via een draaiboek of GRIP-procedure is opgestart. Dit kan 

betekenen dat draaiboeken, hoewel niet altijd leidend, toch een zekere houvast bieden, 

waardoor er minder (grote) fouten gemaakt kunnen worden. Dit blijft echter een hypothese. 

Wat tevens opvalt, is dat slechts één respondent vindt dat er bij het schietincident te weinig is 

georganiseerd. Uit de casusanalyse blijkt dat er een aanzienlijke groep zich juist niet erkend 

voelt, op basis van een verkeerde verwachting. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

experts dit niet meenamen in hun inschatting van de objectieve beoordeling van de 

georganiseerde nazorg. Bij de zedenzaak vonden slechts twee respondenten dat er te veel was 
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gedaan. Bij de Q-koorts uitbraak was een meerderheid van 8 respondenten van mening dat er 

te weinig is georganiseerd, vooral door een gebrek aan informatie en erkenning en het te laat 

ingrijpen van de overheid. Dit komt overeen met het beeld uit de interviews en 

documentenanalyse. Bij het gezinsdrama in Zeist gaven 8 respondenten aan geen mening te 

hebben of het niet te weten. Dit kan te maken hebben met het feit dat de casus op het randje 

balanceert met een 'reguliere' gebeurtenis, waarbij het voor de respondenten onduidelijk 

geweest kan zijn wat er precies aan nazorg is georganiseerd. Vijf respondenten vonden de 

nazorg voldoende en twee vonden het te veel door de grote (landelijke) aandacht die het heeft 

gehad.  
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9. Conclusie en Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk wordt er een conclusie getrokken op basis van de analyse van resultaten. In 

paragraaf 6.1 wordt de onderzoeksvraag beantwoord. In paragraaf 6.2 worden op basis van de 

conclusie aanbevelingen gegeven. Tot slot wordt er in paragraaf 6.3 gereflecteerd op het 

onderzoeksproces en keuzes die gemaakt zijn en wat dit betekent voor de kwaliteit van het 

onderzoek.  

 

9.1 Beantwoording onderzoeksvraag 

In deze paragraaf wordt de onderzoeksvraag beantwoord. Allereerst wordt er kort langs de 

antwoorden op de deelvragen gelopen. Deze zijn in de twee analyse delen al beantwoord, 

waardoor slechts de belangrijkste implicaties worden benoemd.  

 

1) Welke beweegredenen zijn bepalend geweest bij het besluit dat nazorg georganiseerd 

moest worden in de nafase van de casus? 

 

In dit onderzoek was er twee keer sprake van het stromenmodel en twee keer sprake van het 

barrièremodel. Dit hing sterk samen met de aard en omvang van de gebeurtenis. Bij de 

zedenzaak en het schietincident werd het relatief snel gelabeld als een gebeurtenis waarbij 

gecoördineerde aanpak nodig was. Hierdoor zijn interne beweegredenen als draaiboeken en 

opschaling bepalend geweest bij de agendavorming. Bij de Q-koorts en het gezinsdrama werd 

de gebeurtenis niet op deze manier gezien en was er druk nodig om nazorg op de agenda te 

krijgen, omdat de betrokken partijen de problemen niet erkenden of hier net van bewust 

waren. De kenmerken van de gebeurtenis zelf komen ook naar voren. Zij liggen wel aan de 

basis van de andere beweegredenen of hangen hier mee samen, maar zijn op zich zelf niet 

bepalend voor de agendavorming. De beweegredenen die dan het meeste naar voren komen 

zijn: 

 Bestaande planvorming en draaiboeken 

 Opschaling via de GRIP-procedure in de acute fase 

 De mate van het signaleren van de psychosociale gevolgen 

 De houding van de getroffenen bij het aankaarten van hun behoeften en klachten 

 Combinatie van maatschappelijke onrust en media-aandacht 

 Advies of aansporing vanuit experts en deskundigen 

 

Kortom, dit onderzoek laat zien dat theorie over agendavorming zinvol is bij het analyseren 

van de beslissing om nazorg te gaan organiseren. Dit werkt zelfs in een zekere mate door in 

de invulling van de georganiseerde nazorg. Als de agendavorming bijv. gebaseerd is op 

externe druk, spelen belangen en verantwoordelijkheden bij de besluitvorming een grotere rol. 

Door de samenhang met de kenmerken van de schokkende gebeurtenis, kan er ondanks het 

unieke karakter toch een inschatting worden gemaakt welk model van toepassing is. 

Agendavormingstheorie is dus een zinvolle theorie om bij veiligheidsbeleid te kunnen 

beoordelen of een afweging proportioneel is geweest aan de hand van een classificatie van 

bijbehorende beweegredenen.  
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2) Welke betrokken actor heeft in de casus het voortouw genomen bij het besluit om nazorg te 

gaan organiseren in de nafase?  

 

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat de regie in de nafase bij de gemeente, 

veiligheidsregio of rijksoverheid ligt. Het voortouw voor het organiseren van nazorg lag 

echter niet altijd bij deze actoren. Op basis van deskundigheid lag dit doorgaans bij de GGD/ 

GHOR. In het theoretisch kader is een hypothetische parallel getrokken tussen het 

agendavormingsmodel en de vermoedelijke voortrekker m.b.t. het nazorgproces. In het 

onderzoek is dit bevestigd. Als er wordt opgeschaald volgens een draaiboek lag het voortouw 

bijv. bij de gemeente en niet bij de GGD, hoewel deze later in het proces dan wel meestal 

verantwoordelijk was voor strategische beslissingen m.b.t. de invulling van de georganiseerde 

nazorg. Tevens is er een samenhang met de dynamiek en kenmerken van de schokkende 

gebeurtenis. Als een gebeurtenis relatief nieuw is zoals bij de Q-koorts uitbraak zijn er nog 

geen plannen of draaiboeken voor handen, waardoor er daarnaast nog geen duidelijke 

structuur is met verdeling van verantwoordelijkheden. In een dergelijke situatie hebben 

experts en deskundigen een grote invloed op het organiseren van nazorg.  

 

3) Welke houding is er geweest t.a.v. het organiseren van nazorg tijdens de nafase in de 

casus? 

 

In de casussen was de houding vooral terughoudend. Bij de zedenzaak was het actief, 

aangezien de professionals paternalistisch te werk gingen. Hieruit blijkt dat vooral twee 

beweegredenen centraal stonden bij de houding t.a.v. het organiseren van nazorg: 1) de 

houding van getroffenen op basis van de te verwachtte zelfredzaamheid of het aangeven van 

hun behoeften en 2) ervaring en kennis van deskundigen, professionals of (landelijke) experts. 

Het was echter moeilijk om een eenduidige houding te kunnen definiëren per casus. Dit komt 

doordat de houding ten eerste in drieën gesplitst kan worden: een interveniërende of 

terughoudende houding t.a.v. 1) de hoeveelheid te organiseren nazorg, 2) aard van de 

nazorgactiviteiten en 3) het aanbieden van de georganiseerde nazorg. In de casussen was de 

houding op deze onderdelen niet altijd gelijk. Daarom is er voor gekozen om van het meest 

dominante onderdeel in de casus uit te gaan. Tevens is er naar zowel de GGD als de bevoegde 

overheidslaag gekeken, maar kan de houding bij de twee invalshoeken verschillend zijn. Dit 

hangt samen met de verdeling van de voortouwrol: als bij de een het voortouw ligt, is de 

houding bij de ander terughoudender. Tot slot kan de houding aan verandering onderhevig 

zijn gedurende de nafase. Dit hangt samen met de tijdsfasen zoals beschreven in 

multidisciplinaire richtlijn PSH (Impact, 2014). De aandacht en behoeften voor nazorg zullen 

over langere tijd fluctueren. Verder kan geconcludeerd dat, ondanks enkele kanttekeningen 

wat betreft het vaststellen van de houding en beoordeling, het ontwerpen van het assenstelsel 

met uitkomstmaten als mogelijke systematiek gebruikt kan worden om het organiseren van 

nazorg te kunnen analyseren, begrijpen en beoordelen.  
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4) Welke beweegredenen zijn bepalend geweest voor de houding en invulling t.a.v. de 

georganiseerde nazorg tijdens de nafase in de casus?  

 

In de casusoverstijgende analyse is dit uitgebreid aan bod gekomen. Er is ten eerste gekeken 

naar de wijze van besluitvorming in de nafase. In dit onderzoek kan geconcludeerd worden 

dat de besluitvorming over het algemeen een combinatie is van het incrementalistische model 

en het bestuurlijk-politieke model. Besluitvorming vindt doorgaans pragmatisch of semi-

planmatig-gestructureerd plaats in groepsverband op meerdere momenten binnen de nafase, 

waarbij terugkoppeling plaats vindt. Hierbij spelen behoeften, belangen, kennis, ervaring en 

taakopvatting een rol en worden lessen in sommige gevallen gebruikt bij volgende 

(soortgelijke) schokkende gebeurtenissen. De andere besluitvormingsmodellen kunnen 

elementen toevoegen, maar zijn niet leidend. De besluitvormingstheorie heeft deels de 

invulling van de georganiseerde nazorg kunnen verklaren, maar is minder duidelijk 

toepasbaar zoals de agendavormingstheorie. Wat echter opvallend is, is dat de wijze van 

besluitvorming invloed heeft op de invulling van de georganiseerde nazorg. De invulling 

vindt niet alleen plaats op basis van input (i.e. de beweegredenen), de wijze van 

besluitvorming beïnvloed ook de handelingsruimte. Indien een plan als kader wordt gebruikt 

of als een gezagdrager een verwachting schept vanuit zijn taakopvatting, wordt de 

handelingsruimte bij de invulling beperkt en dus ook de mogelijk doorslaggevende 

beweegredenen.  

 

Over het algemeen zijn beweegredenen uit de eigenschappen van de schokkende gebeurtenis 

en de eigenschappen van de groep getroffenen het meest bepalend geweest. Dit zijn 

situationele beweegredenen die samenhangen met het incrementalistische model. Het 

impliceert een pragmatische houding: wat zien we dat gedaan moet worden, wat komt bij ons 

binnen en welke behoeften hebben de getroffenen op dit moment. Het uitgangspunt is daarbij 

dat je samen beslist met de getroffenen i.p.v. voor hun, de behoeften staan centraal. Maar ook 

de persoonlijke houding van besluitnemers of bestuurders komt veelvuldig voor, hetgeen 

samenhangt met het bestuurlijk-politieke model. Beweegredenen die in alle casussen bepalend 

waren zijn: 

 Omvang/ impact van de gebeurtenis 

 Het type gebeurtenis 

 De houding van de getroffenen en mate van zelfredzaamheid 

 Taakopvatting van de bestuurder (alleen bij Q-koorts niet leidend, wel zichtbaar)  

 

5) In hoeverre is er een analysekader met een lijst beweegredenen te ontwikkelen die als 

handvat kan dienen bij het organiseren van nazorg in de nafase van toekomstige schokkende 

gebeurtenissen op decentraal niveau? 

 

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat het mogelijk is om op basis van een theoretische lijst met 

beweegredenen het organiseren van nazorg binnen een casus te kunnen analyseren, begrijpen 

en beoordelen. Tevens zijn er patronen en samenhangen gevonden, waardoor classificatie van 

gebeurtenissen en de bijbehorende houding t.a.v. het organiseren van nazorg wellicht 

mogelijk is. Het is dus mogelijk om een analysekader te ontwikkelen op basis van een lijst 



  Conclusie en Aanbevelingen   

100 
Nazorg na een schokkende gebeurtenis: wanneer aan de orde? 

met beweegredenen die kunnen fungeren als indicatoren. Echter is het nog de vraag op welke 

manier dit analysekader het meeste van nut kan zijn in de praktijk.  

 

Nu kan de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoordt worden. Deze luidde als volgt: 

 

Welke beweegredenen zijn bepalend bij het besluit om georganiseerde nazorg in te zetten en 

hier invulling aan te geven voor de nafase van een schokkende gebeurtenis op decentraal 

niveau?  

 

Uit de analyse blijkt dat alle clusters beweegredenen een bepalende rol kunnen spelen bij het 

analyseren van de agendavorming en invulling t.a.v. het organiseren van nazorg in de nafse 

van een schokkende gebeurtenis. Het valt daarbij op dat bij de agendavorming vooral 

beweegredenen uit de clusters intern/ organisatorisch en externe druk van toepassing waren 

op basis van het dominante agendavormingsmodel. Bij de invulling van de georganiseerde 

nazorg waren vervolgens vooral beweegredenen uit de overige drie clusters van toepassing op 

basis van de wijze van besluitvorming. Daarnaast hebben de beweegredenen uit de 

agendavorming doorgewerkt bij de invulling. Tevens viel op dat bij elke casus steeds de 

omvang/impact, het type gebeurtenis en de houding en mate van zelfredzaamheid van de 

getroffenen naar voren kwamen. Het lijkt erop dat deze beweegreden bij elke schokkende 

gebeurtenis doorslaggevend zijn en dat er op basis van de specifieke dynamiek, over het 

algemeen te peilen via de agendavorming, aanvullende beweegredenen bij komen die per 

casus kunnen variëren. De experts en deskundigen noemden de omvang en het type 

gebeurtenis juist niet vaak. Hier is geen eenduidige conclusie voor, wellicht worden deze als 

vanzelfsprekend geacht of liggen ze aan de basis van de andere beweegredenen. Het viel 

verder op dat zij het inwinnen van advies en het uitgaan van de behoefte belangrijk vonden.  

 

Van de lijst met vermoedelijke beweegredenen (bijlage 6) viel op dat met name de 

'inschatting van de nazorgcapaciteit', 'het gebruik van draaiboeken, standaard procedures en 

routines' en 'politieke aandacht & de angst voor verantwoording' niet of nauwelijks naar voren 

kwamen in de casusanalyse en enquête. Dit wil niet zeggen dat het geen bepalende 

beweegredenen zijn, aangezien er slechts vier casussen onderzocht zijn, in dit onderzoek 

kunnen deze beweegredenen dus niet verder worden meegenomen in de conclusie en 

aanbevelingen. Tevens vielen drie beweegredenen op die niet in het theoretisch kader naar 

voren kwamen. Dit waren 'de mate van burgerparticipatie of particuliere initiatieven', 'een 

verwachting na een publieke uitspraak of belofte van een gezagdrager' en 'bestuurlijke 

afweging/ keuze van de bestuurders'.  

 

Tot slot kan geconcludeerd worden dat maatschappelijke onrust en media-aandacht niet 

hebben geleid tot een disproportionele overreactie, terwijl de experts er van uit gingen dat het 

wel een doorslaggevende rol had gespeeld. Bij de casusanalyse werd duidelijk dat de 

betrokkenen over het algemeen een actieve houding aan nemen t.a.v. de communicatie. 

Hierdoor werd externe druk tamelijk beteugeld en werd de invloed beperkt gehouden. Deze 

activiteiten zijn ook een vorm van nazorg en zijn onder de beweegreden 'bestuurlijke keuze' 

ondergebracht.    
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9.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden een aantal belangrijke aanbevelingen gepresenteerd voor de praktijk 

en voor vervolg onderzoek. In 9.2.1 worden de aanbevelingen voor de praktijk behandeld en 

in 9.2.2. wordt beschreven welke implicaties dit onderzoek heeft voor vervolgstudies en 

welke concrete aanbevelingen daar uit voortkomen.  

 

9.2.1. Aanbevelingen voor de praktijk 

1. Ga in eerste instantie na hoe de gebeurtenis te typeren valt.  

 

Uit het onderzoek is gebleken dhet type schokkende gebeurtenis een doorslaggevende factor 

kan zijn bij het organiseren van nazorg. Daarom is het belangrijk om relatief snel duidelijk te 

krijgen hoe de gebeurtenis te classificeren valt. Daarbij is het belangrijk om specifiek uit te 

gaan van een onderscheid tussen een schokkende gebeurtenis in het privé of publieke domein. 

Indien een gebeurtenis in het privé domein plaatsvindt, is het zaak om een terughoudende 

houding aan te nemen t.a.v. het organiseren van nazorg, eventuele maatschappelijke aandacht 

te beperken en de behoefte van de getroffenen centraal te stellen.  

 

2. Laat planvorming, standaard procedures of (formele) routines niet leidend zijn bij het 

organiseren van nazorg.  

 

Het is altijd goed om te weten hoe etiketten in elkaar steken, maar deze mogen niet leidend 

zijn. Zeggen dat een protocol gevolgd is, wil immers nog niet concluderen dat er succesvol is 

gehandeld. Dat is eerder afhankelijk van de kernmerken v/d situatie en de behoefte van 

getroffenen. Daarom zijn deze handvatten vooral te gebruiken bij het aangeven van thema's of 

aandachtspunten voor de nafase, het structureren van onderlinge samenwerking, het verdelen 

en definiëren van verantwoordelijkheden en eventueel het opzetten van een nazorgorganisatie. 

Kortom, het kan bijdragen aan het succesvol organiseren van nazorg door kaders, 

(organisatie)structuren en samenwerking te faciliteren, maar niet door de invulling van nazorg 

te bepalen.  

 

3. Geef altijd voldoende aandacht aan communicatie tijdens de nafase.  

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de betrokken actoren doorgaans actief communiceren. Dit 

vervult meerdere functies, die tevens als een vorm van nazorg gezien kunnen worden: 

geruststellen, informeren, het beperkt houden van de invloed van maatschappelijke onrust, 

afspraken maken met de media, de drempel verlagen voor het zoeken van hulp en het straalt 

uit dat je getroffenen serieus neemt en dus hun kwetsbare positie en problemen erkent. Dit 

heeft over het algemeen bijgedragen aan het feit dat er geen expliciete disproportionele reactie 

is geweest.  

 

 

 

 



  Conclusie en Aanbevelingen   

102 
Nazorg na een schokkende gebeurtenis: wanneer aan de orde? 

4. Ga altijd uit van de behoefte van getroffenen en indien zij dit niet zelf aangeven, bedenk 

ook dan dat er altijd een groep kan zijn die niet in beeld is. 

 

In een aantal casussen was het voor de actoren moeilijk om de exacte psychosociale gevolgen 

en klachten van getroffenen in beeld te krijgen. In dat geval ben je afhankelijk van de 

hulpzoekende houding van getroffenen zelf. Dit kan in sommige gevallen onbedoeld 

terughoudend zijn, omdat velen bijv. pas later psychosociale klachten merken, niet door 

hebben dat ze een ziekte onder de leden hebben, krap bij kas zijn en andere problemen 

ervaren, enz. Niet altijd zijn getroffenen zelfredzaam en kunnen ze terugvallen op hun naaste 

omgeving. Hier moet je rekening mee houden. In sommige gevallen met een brede groep 

getroffenen is het dan wellicht beter om in eerste instantie actiever de nazorg aan de man te 

brengen of aan signaleren te doen.  

 

5. Wees bewust van de beïnvloedende rol van een gezagdrager. 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de bestuurder doorgaans handelt vanuit zijn taakopvatting. 

In twee casussen is hier een normatieve uitspraak uit ontstaan die de handelingsruimte bij het 

organiseren heeft beperkt en in het geval van het schietincident in Alphen aan den Rijn heeft 

gezorgd voor onbedoelde en verkeerde verwachtingen. Een verschil in perceptie kan 

uitgroeien tot een misverstand moet een grote impact. Hoewel een bestuurder dit goed kan 

bedoelen, heeft het een onaangename impact. Informeer een bestuurder of gezagdrager hier 

eventueel voor zijn publieke toespraak of optreden.   

 

6. Indien een gebeurtenis niet vaak voorkomt of een unieke omvang heeft, gebruik dan altijd 

de kennis en deskundigheid om u heen. 

 

In Nederland gebeuren niet vaak ingrijpende schokkende gebeurtenissen van een grote 

omvang. Hierdoor kunnen de betrokken actoren moeite hebben met het organiseren van 

nazorg of het geven van betekenis aan een gebeurtenis. In het geval dat er onervarenheid is, is 

het belangrijk dat het organiseren van nazorg altijd in samenspraak gaat met diverse 

netwerkpartners, deskundigen en experts. In dit geval doen verantwoordelijkheden en 

belangen er even niet toe. Het gaat primair om het welzijn van de getroffenen en daarom is 

het belangrijk dat er zorgvuldig wordt gehandeld. Let daarbij ook altijd op omgevingssignalen 

en kijk eventueel terug naar lessen en ervaringen uit eerdere schokkende gebeurtenissen. Je 

staat er nooit helemaal alleen voor.  

 

7. Gebruik de lijst met beweegredenen uit het analysekader vooral in de voorbereidingsfase of 

bij het evalueren van een schokkende gebeurtenis. 

 

Omdat de besluitvorming tijdens de nafase van unieke schokkende gebeurtenissen grotendeels 

berust op pragmatische handelen en het inwinnen van advies i.p.v. het letterlijk volgen van 

draaiboeken, lijkt de lijst beweegredenen uit het analysekader niet geschikt voor een checklist. 

Daarnaast zijn veel beweegredenen voor deskundigen waarschijnlijk vanzelfsprekend. Het 

zou eerder gebruikt kunnen worden bij opleiden, trainen & oefenen (OTO), 
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casusoverstijgende dialoog op bijv. een landelijke netwerkdag, het kan verwerkt worden in 

een vooraf opgesteld plan van aanpak of worden verwerkt in richtlijnen. Tevens zou het wel 

kunnen werken als een soort checklist voor een onervaren bestuurder of gezagdrager, zodat zij 

het nazorgproces niet negatief beïnvloeden, disproportionele handelingen verrichten of zich 

laten leiden door maatschappelijke- of media-aandacht.  

 

9.2.2 Toekomstig onderzoek 

Deze scriptie is een verkennende studie naar beweegredenen voor het besluit om nazorg te 

gaan organiseren en hier een invulling aan te geven. Tevens is in dit onderzoek een lijst met 

beweegredenen ontworpen die als indicatoren kunnen dienen voor een analysekader als 

houvast voor het organiseren en/of beoordelen van nazorg. Dit onderzoek is daarmee tamelijk 

ambitieus. Het is een valkuil om te veel te willen doen en dat was een uitdaging in dit 

onderzoek. Daarom is het belangrijk dat er vervolg onderzoek plaatsvindt. In dit onderzoek is 

interessante kennis opgedaan en een belangrijke aanzet gegeven voor een systematiek om het 

organiseren van nazorg te kunnen beoordelen en ondersteunen. In de volgende wordt de taak 

voor vervolg onderzoek en concrete aanbevelingen op basis van theoretische of methodische 

implicaties besproken.  

 

9.2.2.1 De taak voor vervolg onderzoek 

Voor volgend onderzoek is het belangrijk dat deze studie herhaald wordt met meerdere en een 

grotere diversiteit aan casussen. De lijst met beweegredenen is niet eindig en men zou kunnen 

denken dat ze allemaal van invloed zijn of een rol spelen, daarom is het noodzakelijk dat de 

beweegredenen verder getoetst, aangescherpt of aangevuld worden. Dit onderzoek presenteert 

immers een eerste aanzet. Het is daarbij eventueel ook interessant om te onderzoeken hoe er 

in het buitenland afgewogen wordt om nazorg te gaan organiseren. Daarnaast moet het 

analysekader verder ontwikkeld worden naar een werkzame systematiek, zodat het in de 

praktijk in gebruik genomen kan worden. Tevens dient er onderzocht te worden hoe dit kader 

in de praktijk optimaal in gebruik genomen kan worden op basis van de behoeften uit de 

praktijk.   

 

9.2.2.2 Concrete aanbevelingen voor vervolg onderzoek  

1. Ontwikkel het assenstelsel met uitkomstmaten door tot een grafisch model waarbij 

casussen met stippen in het model gepositioneerd kunnen worden en de mate van de 

uitkomstmaat aangeven.  

 

In dit onderzoek zijn de casussen alleen in de uitkomstmaten geplaatst. Er ontbreekt echter 

nog de belangrijke vraag hoe de casus zich binnen een uitkomstmaat verhoudt: er kan een 

verschil zijn in de mate waarin een casus in een uitkomstmaat past. Wellicht heeft de ene 

casus een grotere overreactie gehad dan de andere, hoe hangt dat dan samen met de houding 

en beoordeling op de x- en y-assen? Vaak lag de houding in dit onderzoek vervolgens 

genuanceerder dan enkel actief/ interveniërend of passief/ terughoudend. Dit betekent dat de 

beweegredenen uitgewerkt moeten worden tot werkzame indicatoren die de mate van houding 

t.a.v. het organiseren van nazorg kunnen bepalen op de x-as. Als er ook een systematiek voor 

de mate van beoordeling is, kan een casus als stip in het model geplaatst worden. Het is aan te 
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bevelen om losse assenstelsels te gebruiken per doelgroep en de beoordeling niet integraal te 

benaderen vanuit alle betrokkenen, incl. de getroffenen.  

 

2. Voeg een ladingscomponent toe aan de lijst met beweegredenen, zodat ook de mate 

waarin een beweegreden een rol speelt verbonden kan worden aan de mate waarin het 

doorslaggevend is. 

 

Tijdens de analyse van de casussen en de enquête werd duidelijk dat de het moeilijk is om te 

onderscheiden in hoeverre een beweegreden doorslaggevend is. Ten eerste spelen doorgaans 

alle beweegredenen een rol in de argumentatie, dus er moet een duidelijk onderscheid 

gemaakt worden op basis van de mate van doorslaggevendheid. Ten tweede, een beweegreden 

kan ook doorslaggevend zijn geweest, doordat hij juist niet of in mindere mate aanwezig was. 

Hier werd in dit onderzoek tegen aan gelopen. Om de lijst tot een werkelijke systematiek te 

kunnen ontwikkelen, is het daarom nodig om een lading toe te voegen aan de beweegredenen, 

dat aan geeft in welke mate een beweegreden aanwezig is en in hoeverre dat bepalend is voor 

het organiseren van nazorg. 

 

9.3 Reflectie  

In deze paragraaf wordt gereflecteerd op gemaakte keuzes in dit onderzoek en welke 

implicaties dit onderzoek heeft voor de toekomst. In 9.3.1 wordt gereflecteerd op het gebruik 

van de theorie, in 9.3.2 wordt gereflecteerd op de aanpak van het onderzoek, in 9.3.2 worden 

een aantal beperkingen van dit onderzoek uiteengezet. 

 

9.3.1 Reflectie theorie 

Terugkijkend op het vertalen van het organiseren van nazorg als een beleidsproces, kan 

opgemerkt worden dat dit niet helemaal gelijk is aan een 'regulier' beleidsproces zoals daar in 

de theorie van uit wordt gegaan. Er is natuurlijk een verschil tussen het ontwikkelen van 

gemeentelijk veiligheidsbeleid in het algemeen en het organiseren van nazorg in de nafase van 

een unieke schokkende gebeurtenis. Bij een 'regulier' beleidsproces zijn schokkende 

gebeurtenissen in feite punten op een langere tijdslijn die de richting en de inhoud van 

veiligheidsbeleid kunnen beïnvloeden. Daarmee kan het gebruik van draaiboeken, 

planvorming, best practices en routines duiden op het casusoverstijgende beleidsproces, 

indien de gebeurtenis aanleiding is voor het verfijnen of aanpassen van het bestaande beleid.  

 

Het organiseren van nazorg is dan projectmatig en pragmatisch beleid ontwikkelen voor een 

bepaalde duur (de nafase) en dat gekenmerkt wordt door het inspelen op de specifieke 

dynamiek van de unieke schokkende gebeurtenis (maatwerk). Een regulier beleidsproces is 

dus casusoverstijgend. De theorie over agendavorming en besluitvorming in een beleidsproces 

is echter vooral op dit niveau gericht. Er is een gebrek aan theorie die dit koppelt aan de 

nafase van een schokkende gebeurtenis. Daarom moest er een vertaalslag gemaakt worden en 

kan dit onderzoek wellicht voor volgende onderzoeken een trend zetten. 

 

In het theoretisch kader zijn meerdere beweegredenen gedestilleerd uit de theorie over 

agendavorming en besluitvorming door het te combineren met specifieke literatuur omtrent 



  Conclusie en Aanbevelingen   

105 
Nazorg na een schokkende gebeurtenis: wanneer aan de orde? 

psychosociale nazorg na schokkende gebeurtenissen. Zo is er een theoretisch raamwerk 

ontstaan met vermoedelijke beweegredenen, opdat deze in de analyse getoetst konden 

worden. In de loop van het onderzoek zijn deze beweegredenen geclusterd en aan verandering 

onderhevig geweest. Sommige beweegredenen zijn daarbij komen te vervallen. Door het 

houden van de interviews zijn daarnaast enkele beweegredenen naar voren gekomen die in 

eerste instantie niet werden meegenomen: advies inwinnen bij experts/professionals en actief 

communiceren met 1) de media om aandacht te beteugelen en met 2) burgers, getroffenen en 

netwerkpartners om hen te informeren. Uiteindelijk is er zodoende een analysekader 

ontwikkeld als handvat voor de praktijk.  

 

9.3.2 Reflectie onderzoeksaanpak 

Omdat het onderzoek vooral informele overwegingen in kaart wil brengen leunt het sterk op 

interviews die de belevenis van betrokkenen achterhalen. In elke casus is daarom iemand 

geïnterviewd van zowel de GGD als het bevoegde overheidsorgaan (meestal gemeente). 

Vanwege de complexiteit van de Q-koorts is er een extra interview geweest bij stichting Q-

support. Aangezien deze actoren betrokken waren bij de invulling en besluitvorming omtrent 

het organiseren van nazorg, was het niet relevant om meerdere respondenten te interviewen 

zoals een burgemeester of Directeur Publieke Gezondheid (DPG), die vooral formeel 

betrokken zijn. Er zijn daarnaast geen getroffenen geïnterviewd, maar is o.a. wel gekeken naar 

hun beoordeling t.a.v. de georganiseerde nazorg. Het was mogelijk geweest om een enquête te 

sturen naar getroffen, maar niet bij elke casus is duidelijk wie precies de getroffenen zijn. Ook 

zij hebben in het verleden al veel meegewerkt aan overige onderzoeken en evaluaties, en dat 

zal waarschijnlijk nodige terughoudendheid teweegbrengen. Tenslotte zou dit alleen inzicht 

geven in de beoordeling van de nazorg, aangezien de besluitmomenten waar het echt over 

gaat buiten hun bereik liggen. Er is geprobeerd of het interviewen van een journalist hier voor 

in de plaats zou kunnen werken, maar dat bleek niet het geval. Zij vonden zich niet geschikt 

of hadden geen tijd om mee te werken. Hier is ook van afgezien.  

 

Uiteindelijk is besloten om een enquête te houden onder ervaringsdeskundigen en experts op 

het gebied van (psychosociale) nazorg of veiligheidsbeleid. Hoewel het in korte tijd moest 

worden opgesteld, vanwege dat de zomervakantie aanbrak, was dit een nuttige aanvulling op 

de interviews en kon de beoordeling en afweging van de respondenten binnen de casussen 

tegen die van de casusoverstijgende experts gelegd worden. 

 

Tijdens de interviews zijn de respondenten gevraagd wat hoe zij denken dat de georganiseerde 

nazorg is beoordeeld. De kans is daarbij groot dat zij overwegend positief antwoorden, terwijl 

anderen zoals de getroffenen zelf niet zo positief zijn. Zoals hierboven vermeld is er besloten 

om niet de getroffenen mee te nemen in dit onderzoek, het richt zich immers ook op 

beweegredenen die een rol speelde bij de afweging om nazorg te gaan organiseren en is niet 

evaluatief van aard. Hoewel het deels is opgevangen door de beoordeling van de nazorg voor 

te leggen in de expertenquête, blijft het invullen van de uitkomstmaten in het assenstelsel op 

basis van de beoordeling niet direct gebaseerd op wat getroffenen zelf vonden. Dit is 

opgevangen door in evaluaties, onderzoeken en krantenartikelen te zoeken naar de 

beoordeling van de nazorg. 
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Het viel tenslotte op dat het onderzoeken van een thema als nazorg na een schokkende 

gebeurtenis jaren na het organiseren ervan nog gevoelig kan liggen. Er kan dan achterdocht of 

terughoudendheid ontstaan om mee te werken aan het onderzoek, omdat men wellicht bang is 

voor een beoordeling van hun handelen. Dit heeft er bijv. toe geleid dat de Poldercrash niet 

kon worden meegenomen in het onderzoek. Het is echter belangrijk om met een open mind 

naar dit soort onderzoeken te kijken, aangezien de wetenschap en de praktijk samen voor 

optimale nazorg in de toekomst moeten zorgen. Daarnaast is dit onderzoek verkennend en 

probeert op een andere manier naar het organiseren van nazorg te kijken. Hierdoor was het 

soms een uitdaging om het onderzoek zodanig te verwoorden dat respondenten en experts 

begrepen wat de intentie is en wat er met begrippen bedoeld wordt. Dit leidde soms tot 

kritische vragen of opmerkingen. 

 

9.3.3 Beperkingen onderzoek  

Deze scriptie heeft slechts een beperkt aantal casussen onderzocht. Dit tast de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek aan. Temeer omdat drie van de casussen onder het 

type gebeurtenis "bewuste actie jegens een groep mensen of individu" vallen. Het gaat 

namelijk om een familiedrama, zedenzaak en schietincident, waarbij de dader in alle casussen 

(relatief) bewust heeft gehandeld. Het was natuurlijk kwalitatief en wetenschappelijk beter 

geweest als er in dit onderzoek meer variatie was geweest in de geselecteerde casussen en ook 

een grootschalig ongeluk was meegenomen zoals een vliegtuigongeval of een brand. Dit is in 

eerste instantie wel geprobeerd door de poldercrash en dioxine-eieren in Friesland mee te 

nemen in de casusselectie. Helaas konden deze casussen echter niet verder gebruikt worden. 

Daarnaast heeft elke gebeurtenis een uniek karakter, eigen dynamiek en is er onder de drie 

casussen nog een verschil in het type "bewuste actie" opgemerkt.  

 

Een andere beperking van de casusselectie is dat een aantal casussen al weer een tijd geleden 

hebben plaats gevonden. Hierdoor is het soms moeilijk om de juiste respondenten te vinden, 

aangezien een aantal inmiddels niet meer op de plek werkt waar zij destijds werkten. Ook 

moeten respondenten de gebeurtenissen weer terughalen uit hun geheugen (recall bias). 

Echter, aangezien er in Nederland niet heel veel schokkende gebeurtenissen voorkomen 

waarbij psychosociale nazorg aan de orde is geweest, is het moeilijk om een geschikte recente 

casussen uit te kiezen. Te recente casussen kunnen te gevoelig liggen of nog niet voldoende 

onderzocht en geanalyseerd zijn.  

 

Naast de recall bias kan de hindsight bias ook een beperking zijn. De respondenten zijn 

achteraf gevraagd naar hun afwegingen over het organiseren van nazorg, die zij een tijd terug 

hebben genomen, en hoe zij de beoordeling hierover ervaren. Echter, de uitkomst van de 

beslissingen die ze toen hebben genomen t.a.v. het organiseren van nazorg zijn nu achteraf 

duidelijk geworden en geëvalueerd geweest. Hierdoor is hun inschatting van de afweging die 

ze destijds hebben genomen enigszins gekleurd door het feit dat ze nu weten hoe deze 

uitgepakt heeft. Als je weet hoe een film afloopt, kijk je immers anders naar de film. Nu 

zouden respondenten makkelijker kunnen zeggen dat ze een bepaalde uitkomst of gevolg 
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destijds al wel voorzien hadden, terwijl ze dat destijds wellicht helemaal niet zo konden 

beoordelen.  

 

Tot slot is er een hoge mate van subjectiviteit bij het doen van kwalitatief onderzoek dat met 

name leunt op het gebruiken van interviews om in dit geval de gemaakte keuzes omtrent het 

organiseren van nazorg in kaart te kunnen brengen en te kunnen begrijpen. Voor dit type 

onderzoek was het echter noodzakelijk om van interviews uit te gaan. Het is dan wel jammer 

dat er een beperkt aantal gesprekken zijn geweest. Hoewel de juiste personen zijn 

geïnterviewd om de gevraagde informatie te verkrijgen, hadden aanvullende gesprekken het 

verhaal completer kunnen maken. Eerder is al verantwoord waarom ik van mening ben dat dit 

aantal gesprekken in combinatie met de enquête voldoende is. Tevens kan opgemerkt worden 

dat een exploratief onderzoek als deze ook met name een beginpunt moet zijn voor verder 

onderzoek. Het is dan een valkuil dat het onderzoek niet te breed wordt. Volgend onderzoek is 

daar om de bevindingen uit dit onderzoek te toetsen en aan te vullen.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Afkortingen en begrippen 

 

Afkorting/Begrip Omschrijving 
 

BOS Bestuurlijk Overleg Schietdrama Alphen a/d Rijn 
 

DPG Directeur Publieke Gezondheid 
 

GD Gezondheidsdienst voor Dieren 
 

GGD  Gemeenschappelijke (of Geneeskundige) Gezondheidsdienst 
 

GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg 
 

GHOR  Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
 

GRIP-procedure 

 

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. De procedure bepaalt 

de operationele en bestuurlijke opschaling en coördinatie van de betrokken 

organisaties. Naast de dagelijkse routine zijn er zes GRIP-fasen te onderscheid 

voor opschaling: GRIP 1/tm 5 en GRIP Rijk 
 

IAC Informatie & Adviescentrum; 1-loket functie 
 

IOOV Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, vanaf 2012 opgegaan in de Inspectie 

Veiligheid en Justitie 
 

LNV Voormalig ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ten tijde van 

deze scriptie is dit overgegaan in het Ministerie van Economische Zaken, 

Landbouw en Innovatie (ELI) 
 

LTO  Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 
 

Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 
 

NVWA Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 
 

Provinciale Raad 

voor de 

Gezondheid (PRG) 

Onafhankelijk adviesorgaan van de provincie Noord-Brabant voor 

gezondheidskwesties. De raad signaleert, agendeert en adviseert op hoofdlijnen 

van beleid ten behoeve van alle sectoren die gezondheid beïnvloeden 
 

PSH  Psychosociale nazorg 
 

PSHOR Psychosociale Hupverlening bij Ongevallen en Rampen; team dat zich in de 

acute fase richt op het regelen en geven van gecoördineerde psychosociale 

opvang aan getroffenen. 
 

PTSS Posttraumatische Stressstoornis 
 

Q-support  Stichting, in het leven geroepen door het Ministerie van VWS, die gericht is op 
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advies, begeleiding en onderzoek voor Q-koortspatiënten 
 

Q-uestion  Stichting en patiëntenorganisatie voor Q-koortspatiënten, opgericht vanuit de 

patiënten zelf, voor lotgenotencontact, belangenbehartiging en het voorzien van 

informatie en voorlichting 
 

QVS Q-koorts Vermoeidheidssyndroom 
 

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
 

Stichting Impact  Landelijk kennis en adviescentrum op het gebied van psychosociale zorg 

en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen 
 

VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 

ZLTO  Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie voor ondernemers in de groene ruimte 

in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. Ze maakt onderdeel uit van de 

federatie LTO Nederland.  
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Bijlage 2: Respondentenlijst interviews per casus 

 

Casus 

 

Respondent Functie en organisatie Datum 

Schietincident Alphen 

aan den Rijn 

GGD Beleidsmedewerker jeugd bij GGD 

Hollands Midden 

 

14 april 2015 

Gemeente  Communicatie adviseurs bij gemeente 

Alphen aan den Rijn 

 

16 april 2015 

Gezinsdrama broertjes 

Zeist 

GGD Districtsmanager Jeugdgezondheidszorg 

bij GGD Midden Nederland 

 

20 april 2015 

Gemeente Strategisch bestuursadviseur/ loco-

gemeentesecretaris bij gemeente Zeist 

 

20 april 2015 

Q-koorts uitbraak 

Noord-Brabant 

GGD Arts maatschappij en gezondheid en 

strategisch/ medisch adviseur bij GGD 

Hart voor Brabant 

 

1 juni 2015 

Provinciale 

Raad 

Gezondheid 

(PRG) 

Beleidsadviseur bij de Provinciale Raad 

voor de Gezondheid Brabant 

 

2 juni 2015 

Q-support Directeur van Stichting Q-support 

 

9 juni 2015 

Zedenzaak 

Amsterdam 

GGD Psychiater bij GGD Amsterdam en 

militaire geestelijke gezondheidzorg 

(MGGZ) van Defensie. 

 

30 april 2015 

Gemeente Bestuursadviseur bij Gemeente 

Amsterdam en de Veiligheidsregio 

Amsterdam-Amstelland 

 

26 mei 2015 

  

  

https://www.linkedin.com/title/strategisch-adviseur%2C-arts-mg%2C-profielen-beleid-en-advies-en-infectieziektebestrijding?trk=pprofile_title
https://www.linkedin.com/title/strategisch-adviseur%2C-arts-mg%2C-profielen-beleid-en-advies-en-infectieziektebestrijding?trk=pprofile_title
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Bijlage 3: Interviewguide diepte-interview per casus (overheidsorgaan/GGD) 

 

Introductie 

Dit interview vindt plaats in het kader van mijn masterscriptie van de opleiding 

Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Ik loop stage bij Stichting Impact, een kennis- en 

adviescentrum op het gebied van psychosociale nazorg, waarvoor ik onderzoek doe naar de 

vraag waarom er na een ramp, crisis of incident besloten wordt om nazorg (grootschalig) te 

organiseren en waarom er volgens wordt gekozen voor een bepaalde houding of invulling van 

deze nazorg.. Hiertoe onderzoek ik een viertal casussen waarbij nazorg ter sprake is gekomen 

na een schokkende gebeurtenis.  

 

Doel van het interview 

Dit interview heeft als doel om de onderliggende beweegredenen tot de keuze om nazorg te 

gaan organiseren en hier invulling aan te geven boven water te krijgen. Door insiders te 

interview die betrokken waren bij het besluitvormingsproces over de nazorg voor in de nafase 

van een bepaalde casus, kan er meer duidelijkheid verkregen worden over waarom er in de 

praktijk bepaalde keuzes zijn gemaakt. Dit onderzoek heeft vervolgens het doel om met deze 

kennis te kunnen nagaan of er een lijst met beweegredenen ontworpen kan worden voor een 

analysekader dat nuttig kan zijn voor toekomsite tools, planvorming of evaluaties.    

 

De vragenlijst 

Het interview is semi-gestructureerd aan de hand van een van te voren opgestelde vragenlijst 

op basis van drie thema’s. Het eerste thema gaat over het besluit waarom nazorg in de 

specifieke casus aan de orde was. Het tweede thema gaat dan over de keuze voor de houding 

en de daarbij horende invulling van de georganiseerde nazorg. Tot slot gaan de laatste vragen 

over terugkoppeling, beoordeling van de gemaakte keuzes, ervaring van de verleende nazorg 

en het ontwikkelen van een lijst met beweegreden voor een analysekader om houvast te 

kunnen bieden (vooraf of tijdens de gebeurtenis) of gemaakte keuzes te kunnen beoordelen. 

Op basis van de gegeven antwoorden kan er anders doorgevraagd worden en het interview 

anders verlopen.  

 

Introductie 

1) Kunt u kort wat vertellen over wat uw functie was tijdens deze casus? 

 

Het besluit waarom nazorg aan de orde is 

2) Op basis van welke gronden is er in deze casus besloten om psychosociale nazorg te  

3) Welke partij nam het voortouw bij het besluit om nazorg te gaan organiseren? 

 

De keuze voor de invulling van de georganiseerde nazorg 

4) Wat is er in deze casus (in grote lijnen) georganiseerd aan psychosociale nazorg? 

5) Wat waren de beweegredenen om in deze casus voor deze specifieke invulling te kiezen? 

6) In hoeverre heeft de wijze van besluitvorming invloed gehad op de uiteindelijke invulling 

van de georganiseerde nazorg? 
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Naar de toekomst: het ontwikkelen van een handvat 

7) Zou u de keuzes die gemaakt zijn in de toekomst overdoen of zou u de situatie anders 

aanpakken?  

8) Hoe denkt u over een lijst met beweegredenen in de vorm van een best practice om de 

besluitvorming omtrent nazorg in de nafase van een schokkende gebeurtenis in de 

voorbereidings- of acute fase houvast te kunnen bieden of achteraf te kunnen beoordelen? 
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Bijlage 4: Samenvattende uitwerking bevindingen interviews 

 

De bevindingen van de interviews worden in een overzicht weergegeven. Indien er een 

afwijking is in het antwoord onder de geïnterviewde respondenten wordt dat toegelicht. Wat 

betreft de beweegredenen worden alleen de belangrijkste of meest voorkomende 

beweegredenen aangevinkt per casus door de organisatie van de respondent te noteren als 

deze de beweegreden heeft genoemd.  

 

                         Casus 

 

Element 

Schietincident 

Alphen a/d Rijn 

Gezinsdrama 

broertjes Zeist 

Uitbraak Q-

koorts 

Amsterdamse 

Zedenzaak 

Agendavorming 

 

Stromenmodel Barrièremodel Barrièremodel Stromenmodel 

Voortouwfunctie 

 

Gemeente; GGD 

over de invulling 

GGD voortouw, 

gemeente Zeist 

regie 

o.a. GGD, 

Provinciale raad, 

Q-uestion, 

Nationale 

Ombudsman.  

Gemeente; GGD 

verantwoordelijkv

oor de invulling 

Besluitvorming 

 

Pragmatisch en 

incrementeel 

model,  met 

bestuurlijk-

politieke elementen 

Bestuurlijk-politiek 

en incrementeel 

model 

Vuilnisvat- en 

Bestuurlijk-

politiek model 

Bestuurlijk-

politiek, 

organisatorisch - 

planmatig en 

incrementeel 

model 

Houding t.a.v. het 

organiseren van nazorg 

Overwegend 

terughouden, maar 

gedeelten actief, 

waaronder 

communicatie 

Terughoudend, 

maar actief in 

contact leggen en 

polsen van 

behoeften 

Terughoudend, 

maar actief in 

communicatie op 

regionaal niveau  

Actief, vooral 

t.a.v. het 

aanbieden van de 

nazorg 

Beweegredenen 

 

    

Intern/organisatorisch 

 

    

Draaiboeken en routines 

 

Gemeente GGD - Gemeente 

Beschikbare 

nazorgcapaciteit 

 

- - Q-Support (QS) - 

Hoeveelheid betrokken 

actoren bij 

besluitvorming 

 

- - Provinciale Raad 

Gezondheid 

(PRG) 

Gemeente  

GGD 

Inschatting/ 

inventarisatie 

psychosociale gevolgen 

 

Gemeente 

GGD 

- GGD, PRG, QS - 
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Eerdere opschaling en 

mate van organisatie van 

nazorg in de acute fase  

- Gemeente 

GGD 

- Gemeente 

GGD 

Extern 

 

    

Media-aandacht 

 

- Gemeente 

 

GGD, PRG 

 

- 

Politieke aandacht/ 

angst verantwoording 

 

- - PRG 

 

- 

Maatschappelijke onrust 

 

- Gemeente 

GGD 

GGD, PRG, QS Gemeente 

GGD 

Eigenschappen 

gebeurtenis 

 

    

Omvang/impact 

 

Gemeente 

GGD 

Gemeente 

GGD 

GGD, PRG, QS Gemeente 

GGD 

Type gebeurtenis 

 

Gemeente Gemeente 

GGD 

GGD, PRG, QS Gemeente 

GGD 

Eigenschappen groep 

getroffenen 

 

    

Risicogroepen 

 

Gemeente 

GGD 

- - Gemeente 

GGD 

Zelfredzaamheid en 

hulplzoekgedrag 

 

GGD  Gemeente 

GGD 

GGD, QS Gemeente 

GGD 

Kenmerken 

besluitnemer 

 

    

Taakopvatting 

 

Gemeente Gemeente 

GGD 

GGD, PRG, QS GGD 

Terugvallen op advies/ 

expertkennis 

 

Gemeente 

GGD 

Gemeente - Gemeente 

GGD 

Ervaring of kijken naar 

andere gebeurtenis 

 

GGD  - - Gemeente 

GGD 

Bestuurlijke afweging/ 

keuze 

 

- Gemeente - - 
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Bijlage 5: Enquête ervaringsdeskundigen/ experts  

 

Op 21 juli 2015 zijn 30 ervaringsdeskundigen/experts benaderd vanuit verschillende 

disciplines en achtergronden relevant op het gebied van psychosociale nazorg en 

veiligheidsbeleid. Aan hun is vervolgens een digitale enquête toegestuurd. Van de 30 

respondenten hebben uiteindelijk 19 de vragenlijst ingevuld. Hiervan bedroeg de non-respons 

vier respondenten. Twee keer betrof het een lege vragenlijst en twee keer was alleen vraag 1 

ingevuld. Kortom, van de non-respons zijn twee antwoorden op vraag 1 bruikbaar gevonden.  

 

Doel van de enquête 

Het doel van de enquête is om een beeld te krijgen hoe ervaringsdeskundigen/experts op het 

gebied van psychosociale nazorg en veiligheid denken over de vier casussen. Vervolgens 

wordt dit afgezet tegen overwegingen van de betrokkenen uit de casussen zelf. 

 

Hoe ziet de enquête eruit? 

Aan de respondenten zijn drie vragen per casus voorgelegd die betrekking hebben op de vier 

casussen van dit onderzoek. Iedere casus is eerst kort beschreven voordat de drie vragen 

werden gesteld in de vorm van een matrix. De gestandaardiseerde antwoorden op zowel vraag 

1 als vraag 2 bestonden uit een lijst argumenten. Deze lijst is in feite een comprimeerde lijst 

van de theoretische beweegredenen na aanleiding van wat in de casussen naar voren kwam. 

De antwoorden zijn vertrouwelijk behandeld en anoniem gerapporteerd. 

 

De vragen 

 Vraag 1: Op basis van welke argumenten denkt u dat nazorg met een psychosociaal 

karakter is ingezet in deze casus?  

 Vraag 2: Op basis van welke argumenten zou u voornamelijk zelf de nazorg inkleuren? 

 Vraag 3: Terugkijkend naar wat u weet van de casus, is er dan voldoende nazorg met een 

psychosociaal karakter georganiseerd door het bevoegde overheidsorgaan en/of GGD? 

 Vervolgvraag: Indien te veel of te weinig, waarom? (open vraag) 

 

De resultaten  

De antwoorden op de vragen worden in drie tabellen op de volgende pagina's weergegeven. 

Een aantal respondenten gaf bij vraag 1 en 2 in de opmerkingensectie aan dat zij ofwel moeite 

hadden met het interpreteren van de antwoordcategorieën, overlap zagen bij argumenten, 

moeite hadden met de betekenis van hun antwoord of vonden dat alle overwegingen 

meespeelden. Een respondent vond bijv. dat bij het inkleuren van de nazorg de overwegingen 

als een checklist nagelopen zouden kunnen worden.  
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Vraag 1: Op basis van welke argumenten denkt u dat nazorg met een psychosociaal karakter 

is ingezet in deze casus? 

 

 

 

 

Schietincident 

Alphen a/d 

Rijn 

Zedenzaak 

Amsterdam 

Familiedrama 

broertjes Zeist 

Q-koorts 

uitbraak 

Noord-

Brabant 

Totale aantal 

respondenten 

Inschatting mate van 

zelfredzaamheid van 

getroffenen 

 

38,46% 

5 

 

61,54% 

8 

46,15% 

6 

53,85% 

7 

13 

Inschatting behoefte aan 

psychosociale nazorg 

vanuit getroffenen 

 

87,50% 

14 

87,50% 

14 

62,50% 

10 

50,00% 

8 

16 

Inschatting risico op 

gezondheidsklachten 

50,00% 

8 

68,75% 

11 

18,75% 

3 

93,75% 

15 

16 

Inschatting aard en/of 

frequentie van type 

gebeurtenis  

 

63,64% 

7 

90,91% 

10 

45,45% 

5 

54,55% 

6 

11 

Omvang van de 

schokkende gebeurtenis 

(geografisch, aantal 

betrokkenen) 

 

64,29% 

9 

92,86% 

13 

35,71% 

5 

50,00% 

7 

14 

Impact in de getroffen 

samenleving/ 

maatschappelijke onrust 

 

85,71% 

12 

100,00% 

14 

78,57% 

11 

78,57% 

11 

14 

Mate van media-

aandacht 

 

84,62% 

11 

92,31% 

12 

92,31% 

12 

61,54% 

8 

13 

Betrokkenheid van 

kwetsbare of 

risicogroepen  

 

23,08% 

3 

92,31% 

12 

46,15% 

6 

7,69% 

1 

13 

Samenstelling groep 

getroffenen o.b.v. 

betrokkenheid 

 

33,33% 

3 

100,00% 

9 

33,33% 

3 

33,33% 

3 

9 

Beschikbare 

nazorgcapaciteit 

 

33,33% 

1 

100,00% 

3 

33,33% 

1 

33,33% 

1 

3 

Draaiboeken en 

protocollen 

 

66,67% 

4 

66,67% 

4 

33,33% 

2 

16,67% 

1 

6 

Ingewonnen 

expertadvies  

 

92,31% 

12 

92,31% 

12 

61,54% 

8 

61,54% 

8 

13 

Rol- of taakopvatting 

van 

bestuurder/besluitnemer 

 

84,62% 

11 

84,62% 

11 

61,54% 

8 

53,85% 

7 

13 

Geen van deze 

argumenten 

 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0 

Weet ik niet/ geen 

mening 

50,00% 

1 

50,00% 

1 

100,00% 

2 

100,00% 

2 

2 
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Vraag 2: Op basis van welke argumenten zou u voornamelijk zelf de nazorg inkleuren? 

 

 Schietincident 

Alphen a/d 

Rijn 

Zedenzaak 

Amsterdam 

Familiedrama broertjes 

Zeist 

Q-koorts 

uitbraak 

Noord-

Brabant 

Totale aantal 

respondenten 

Inschatting mate van 

zelfredzaamheid van 

getroffenen 

 

60,00% 

6 

80,00% 

8 

50,00% 

5 

70,00% 

7 

10 

Inschatting behoefte aan 

psychosociale nazorg 

vanuit getroffenen 

 

100,00% 

11 

100,00% 

11 

54,55% 

6 

100,00% 

11 

11 

Inschatting risico op 

gezondheidsklachten 

 

70,00% 

7 

70,00% 

7 

40,00% 

4 

80,00% 

8 

10 

Inschatting aard en/of 

frequentie van type 

gebeurtenis  

 

87,50% 

7 

87,50% 

7 

37,50% 

3 

62,50% 

5 

8 

Omvang van de 

schokkende gebeurtenis 

(geografisch, aantal 

betrokkenen) 

 

77,78% 

7 

88,89% 

8 

11,11% 

1 

66,67% 

6 

9 

Impact in de getroffen 

samenleving/ 

maatschappelijke onrust 

 

100,00% 

9 

88,89% 

8 

88,89% 

8 

88,89% 

8 

9 

Mate van media-

aandacht 

 

85,71% 

6 

100,00% 

7 

57,14% 

4 

85,71% 

6 

7 

Betrokkenheid van 

kwetsbare of 

risicogroepen  

 

45,45% 

5 

90,91% 

10 

36,36% 

4 

54,55% 

6 

11 

Samenstelling groep 

getroffenen o.b.v. 

betrokkenheid 

 

42,86% 

3 

85,71% 

6 

42,86% 

3 

71,43% 

5 

7 

Beschikbare 

nazorgcapaciteit 

 

100,00% 

1 

100,00% 

1 

100,00% 

1 

100,00% 

1 

1 

Draaiboeken en 

protocollen 

 

100,00% 

2 

100,00% 

2 

100,00% 

2 

100,00% 

2 

2 

Ingewonnen 

expertadvies  

 

90,00% 

9 

100,00% 

10 

80,00% 

8 

100,00% 

10 

10 

Rol- of taakopvatting 

van 

bestuurder/besluitnemer 

 

71,43% 

5 

100,00% 

7 

85,71% 

6 

85,71% 

6 

7 

Geen van deze 

argumenten 

 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0 

Weet ik niet/ geen 

mening 

100,00% 

4 

50,00% 

2 

100,00% 

4 

100,00% 

4 

4 
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Vraag 3: Terugkijkend naar wat u weet van de casus, is er dan voldoende nazorg met een 

psychosociaal karakter georganiseerd door het bevoegde overheidsorgaan en/of GGD? 

 

 

 

Schietincident in 

Alphen a/d Rijn 

Amsterdamse 

zedenzaak 

Q-koorts 

uitbraak 

Gezinsdrama Zeist 

Te weinig 1 

 

0 8 0 

Voldoende 9 

 

9 2 5 

Te veel 0 

 

2 0 2 

Weet ik niet/ geen 

mening 

5 4 5 8 

 

Opmerkingen: 

Volgens één respondent kan de omvang van de PSH alleen afhangen van de behoefte, 

waardoor een expert/ ervaringsdeskundige dit niet kan beoordelen.  

 

Bij het schietincident gaf één respondent aan dat er te weinig nazorg is georganiseerd, omdat 

de gemeente aanvankelijk geen ruimte/ aandacht gaf aan de geestelijke verzorgers die de kerk 

hadden opengesteld. Twee andere respondenten gaven aan dat het voldoende was, maar is er 

in de beleving een groep is die zich niet erkend voelt, waarbij het 'spel' van de 

schadevergoeding een rol speelt. Objectief was het voldoende. 

 

Bij de Amsterdamse Zedenzaak gaf één respondent aan dat er te veel aandacht is geweest, ook 

buiten de directe kring getroffenen. Ouders zijn voldoende ondersteund. 

 

Bij de Q-koorts uitbraak gaf een aantal respondenten aan dat de overheid te laat reageerde. 

Tevens waren er een aantal die een gebrek aan informatie en erkenning noemden. Een 

respondent noemde de enorme impact op grote groepen mensen op zowel privé als zakelijk 

niveau.  

 

Bij het gezinsdrama gaven twee respondenten aan dat het een kleinschalig incident is, met 

veel aandacht. Een daarvan gaf aan dat er een bedenkelijke rol voor de media is, aangezien 

door hun aandacht meer mensen zich betrokken voelden.  
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Bijlage 6: Lijst van vermoedelijk invloedrijke beweegredenen 

 

De volgende factoren zijn tijdens de interviews naast de vraag over de beweegredenen voor 

de invulling van de georganiseerde nazorg gehouden. Deze factoren zijn gebaseerd op wat in 

literatuur naar voren kwam dat belangrijk is om rekening mee te houden. Tijdens het proces 

zijn ze aan verandering en aanscherping onderworpen geweest. De cursieve beweegredenen 

zijn afkomstig uit het theoretisch kader en zijn op basis van de casusanalyse toegevoegd.  

 

Intern/ organisatorisch  

 Aanwezige draaiboeken, standaard procedures en routines 

 Inschatting van de beschikbare nazorgcapaciteit 

 Inschatting en inventarisatie van de psychosociale gevolgen van de schokkende 

gebeurtenis (o.a. slachtofferregistratie) 

 De hoeveelheid betrokken actoren bij besluitvorming en mate van overeenstemming 

 Opschaling en de georganiseerde nazorg in de acute fase ('het loopt al, dus mee doorgaan') 

 

Externe druk 

 Media-aandacht  

o Betrokkenheid van van social media 

 Politieke aandacht en de angst voor verantwoording en de schuldvraag 

 Maatschappelijke onrust of betrokkenheid (passieve variant)  

o Mate van Burgerparticipatie of particuliere initiatieven (actieve variant) 

 

Eigenschappen schokkende gebeurtenis 

 De omvang van de schokkende gebeurtenis  

o De impact en eventueel dodelijk karakter  

o Geografisch of grootte van de groep getroffenen 

 Het type schokkende gebeurtenis en aard van de oorzaak 

o Frequentie/ unieke karakter 

o Privé of publiek domein implicaties voor samenstelling groep getroffenen 

o Man-made/ schuldvraag/ strafproces 

 

Eigenschappen groep getroffenen  

 Betrokkenheid van kwetsbare (risico)groepen (ouders, kinderen, ouderen, allochtonen) 

 De houding van getroffenen zelf bij het zoeken van hulp ( mate zelfredzaamheid en 

behoeften) 

 

Persoonlijke houding besluitnemer/bestuurder 

 De opvatting van besluitnemer/ bestuurder over zijn taak- of rolinvulling 

o een verwachting na een publieke uitspraak/ belofte van een gezagdrager.  

 Ervaring met eerdere schokkende gebeurtenissen of gebruik van ervaring elders  

 De mate van het terugvallen op advies en deskundigheid 

 Bestuurlijke afweging/ keuze onder het motto "in deze gemeente doen we dat (altijd) zo" 
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Schokkende 

gebeurtenis 

Besluit tot het 

organiseren van 

nazorg 

Plan de 

psychosociale 

hulp: geef 

invulling aan de 

nazorg. 

Voer het plan 

uit, draag zorg 

voor coördinatie 

en ondersteuning 

Evalueer de 

uitvoering en 

resultaten 

Pas de PSH aan 

als deze niet 

meer volstaat 

 

Feedback: 

- Bijstelling? 

- Lessen? 

Besluitmoment 1: 

beweegredenen om 

nazorg te gaan 

organiseren en wie 

neemt hier het 

voortouw in? 

Besluitmoment 2: 

beweegredenen die de 

houding t.a.v. de 

georganiseerde nazorg 

bepalen.  

Neem de 

gekozen 

invulling op in 

een plan 

De focus van deze scriptie 

en het eindresultaat voor 

een analysekader 

Figuur 3: schematisch model met aanvulling op de basisstructuur procesboom uit de multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp bij 
rampen en crises (Impact, 2014). 

Bijlage 7: Schematisch model hoe de scriptie zich verhoudt tot de multidisciplinaire richtlijn PSH 

 

 

 


