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Opvang na 
schokkende 
gebeurtenissen



EEN SCHOKKENDE GEBEURTENIS
Wanneer een betrokkene is blootgesteld aan een 
feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of 
seksueel geweld. Situaties kunnen echter een heel 
ander effect hebben op verschillende personen, 
afhankelijk van de omstandigheden en de betekenis 
die er aan de gebeurtenis wordt gegeven.

Voorbeelden van schokkende of traumatische gebeurtenissen zijn:
(plots) overlijden en /of verwondingen, suïcide, agressie en geweld, 
zedenmisdrijf, natuurramp, verkeersongeval, aanslag, brand, trein, 
-scheeps, -vliegtuigongeval, ramp,  ...

REACTIES EN SCHOKKENDE 
GEBEURTENISSEN WORDEN MEESTAL 
ERVAREN NA EEN ACUTE STRESSREACTIE
• Verward en huilt, ontreddert, paniekerig
• Emotieloos
• Verdoofd en gaat in een stil hoekje zitten
• Boos, agressief
• Beschaamd, voelt zich schuldig
• De betrokken persoon doet zich stoer voor en 

maakt grappen
• Ontkent en minimaliseert (wijze om niet overspoeld 

te geraken door emoties)

Allerhande lichamelijke arousalklachten kunnen 
optreden zoals hyperventilatie, verhoogde 
spierspanning, verwardheid, concentratie-/
geheugenproblemen, misselijkheid/ maag -en 
darmklachten, hartkloppingen, vermoeidheid, slecht 
slapen,...

Deze bovenstaande beschreven reacties zijn lastig, 
maar te beschouwen als normale reacties op een 
abnormale gebeurtenis. Ze zijn normaal en zelfs nodig 
voor het normale herstel.



Indien de acute stressreacties blijven aanhouden en 
niet afnemen na enkele maanden, kunnen mensen 
last krijgen van een moeilijke verwerking en hierop 
posttraumatsiche stressklachten ontwikkelen. Dan pas 
is het belangrijk om ze door te verwijzen naar meer 
gespecialiseerde (psychotherapeutische) hulp.

Aanbevelingen ter ondersteuning na een 
schokkende gebeurtenissen
We onderscheiden 3 fasen na een schokkende 
gebeurtenis:
• Onmiddellijke impactfase: eerste 48 uren (eerste 

opvang)
• Acute fase of normale verwerkingsfase: 48 uren tot 

3 maanden na de gebeurtenis (nazorggesprekken)
• Chronische fase of moeilijke verwerkingsfase: na 3 

maanden (motiveren naar deskundige hulp)

Het is van belang dat de juiste interventie op het juiste 
moment wordt aangeboden.

In de eerste fase dient er aan goed opvang te worden 
gedaan, dit wordt best voorzien door aanwezige 
zorgverleners en eigen sociaal netwerk van het 
slachtoffer.
In de tweede en de derde fase wordt professionele 
hulp aanbevolen.



Psychosociale eerste opvang onmiddelijk na het 
trauma
Een slachtoffer heeft tijdens de eerste opvang nood 
aan echte betrokkenheid en steun vanuit de natuurlijk 
aanwezige zorgverleners en van het eigen sociaal 
netwerk.
Het is van belang dat iemand van de organisatie 
beschikbaar is om aandacht te geven aan de 
betrokkene, iemand die houvast biedt en orde schept 
in de chaos.
Dat kan iemand zijn van de directe collega’ s, een 
leidinggevende of iemand van de psychosociale dienst.

To do:
• Tracht een gevoel te geven van veiligheid en 

zekerheid (erkenning, steun, begrip...)
• Biedt praktische hulp aan (vervoer, ...)
• Stimuleer het contact met het eigen sociaal 

netwerk
• Zorg ervoor dat de betrokkene nog enige 

zelfstandigheid ervaart
• Geef de boodschap dat de reactie die 

worden evaren op emotioneel en fysiek vlak 
normaal zijn en zullen verbeteren en uiteindelijk 
overgaan.

Wat vermijd je best:
• Laat de betrokkene niet telkens in detail vertellen 

over wat hem net overkomen is
• Tracht niet in discussie te gaan
• Bevraag de behoefte en de bezorgdheden
• Vermijd het dramatiseren, pathologiseren en 

catastroferen
• Oordeel niet, tracht beschuldigingen achterwege te 

laten



Kinderen na een schokkende gebeurtenis
Bij kinderen geldt het net als bij een volwassene dat ze 
anders gaan reageren.
Ze kunnen verstaren, boos worden, huilen of doen 
alsof er niets aan de hand is.

Kinderen worden best zo snel mogelijk herenigd met 
hun ouder(s) en/ of verzorger(s) opgevangen.
Door de schokkende gebeurtenis kan het kind zijn 
vertrouwen in de omgeving verliezen.
Het kind heeft nood aan iemand die voor hem/ haar 
zorgt.

Ieder kind verwerkt een schokkende gebeurtenis 
op zijn eigen manier, mede afhankelijk van de 
ontwikkelingsfase waarin ze zich bevinden.
Het is ook normaal dat kinderen een poosje uit hun 
doen zijn.
Wanneer een kind na een drie tal maanden nog 
niet terug de oude is, is het aangewezen om 
gespecialiseerde hulp te zoeken.
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