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Weerbaarheid in hoog-risico beroepen 

 

Door Heilwine Bakker
1
 

 

Dit artikel vraagt aandacht voor de impact van een jarenlang beroepsleven als 

reddingswerker (militairen, politie, brandweer, ambulancemedewerkers, reddingsbrigades). 

Recent internationaal onderzoek toont aan dat een stapeling van betrokkenheid bij kritische 

incidenten de reddingswerker vatbaar maakt voor het ontwikkelen van psychische klachten. 

Het zet ook de persoon van de reddingswerker onder druk en trekt zijn wissel op het privé- en 

gezinsleven.  

 

Het onderzoek laat ook zien dat training van leiders en medewerkers in weerbaarheid en 

“hardiness” een belangrijke bescherming biedt tegen het ontwikkelen van psychische 

klachten en verlies van bronnen in het privé-leven. Daarnaast zijn factoren als een “hardy 

leader”, sociale steun, werken in een sterk en positief team, waardering in de 

leefgemeenschap, een goed lopende organisatie van het werk en goed werkend materieel 

belangrijke beschermers. 

 

 

In wetenschappelijk onderzoek komt steeds meer aandacht voor de impact van het werk van 

de reddingswerker. Het aantal onderzoeken stijgt met het jaar, en daarmee komt ook een 

aantal inzichten in beeld die opmerkelijk te noemen zijn, en uitnodigen tot bijstellen van 

beleid op tal van punten in de organisaties die het werk van de reddingswerker omringen. 

 

Omvang van het probleem 

Op grond van wetenschappelijk onderzoek moet er vanuit worden gegaan dat 10 tot 30 

procent van reddingswerkers lijdt aan post traumatisch stress syndroom (afgekort PTSS). Een 

Nederlands onderzoek laat zien dat één op vijf agenten last heeft van psychische klachten. 

 In een Nederlandse studie onder 2040 respondenten naar agressie tegen politieagenten, 

treinconducteurs, ziekenhuismedewerkers en andere medewerkers met een publieke taak 

meldt 71 procent dat zij hiermee zijn geconfronteerd. Serieuze bedreigingen waren een 

fors probleem, 31% van allen werd hiermee geconfronteerd, maar vooral politieagenten 

(53%) en treinconducteurs (63%) (Driessen, Middelhoven 2002).  

 Nederlands onderzoek (bureau Andersson 2011) laat zien dat 10 procent van de 50.000 

agenten lijdt aan PTSS. Het gaat dan totaal om 8.000 tot 10.000 agenten. Deze 

psychologische klachten zorgen in vergelijking met het landelijk gemiddelde voor 15 

procent meer verzuim bij de politie. Daar zouden tientallen miljoenen euro's mee gemoeid 

zijn. Het was voor het eerst sinds 1994 dat er een groot onderzoek gehouden wordt naar 

PTSS en stress bij de politie. 

 Verder blijkt uit gegevens van de politie over 2011 dat 4.731 geweldsincidenten tegen 

politiemensen zijn geregistreerd. 

 

Stapeling kritische incidenten 

In internationaal onderzoek groeit het inzicht dat het ontwikkelen van psychische klachten bij 

reddingswerkers niet zozeer samenhangt met een eenmalige ernstige gebeurtenis, maar 

veeleer met de stapeling van kritische incidenten op een loopbaanleven (Monnier 2002 en 

Castro 2008). 

                                                 
1
 Heilwine Bakker is Gz psycholoog NIP en directeur van Balans & Impuls. Van haar hand verscheen o.a. 

Weerbaarheid voor reddingswerkers (2008, Sdu uitgevers)  



Copyright Heilwine Bakker, Balans & Impuls 

 

 In een studie van Monnier (2002) wordt bij 150 brandweermensen de impact onderzocht 

van de stapeling van kritische incidenten. Ze vulden hiervoor een lijst in met het aantal 

kritische incidenten in hun loopbaan. De confrontatie met kritische incidenten bleek direct 

samen te hangen met depressieve klachten, afreageren van boosheid en een algehele 

beleving van boosheid. 

 Fullerton e.a. (2004) laat in een studie onder ruim 2000 reddingswerkers die 

geconfronteerd werden met de ramp van 9/11 zien dat de kans op het ontwikkelen van 

PTTS 6.77 hoger lag bij reddingswerkers die al eerder in hun loopbaan met rampen waren 

geconfronteerd. 

 

Scheefgroei 

Als oorzaak voor deze toename van de kans op het ontwikkelen van PTTS wordt gedacht aan 

de “scheefgroei” als gevolg van langdurige blootstelling aan menselijk lijden, dreiging en 

wreedheid. Hiermee wordt gedoeld op de subtiele maar belangrijke veranderingen als verlies 

van positieve bronnen in het eigen leven (verlies van levensenergie en motivatie, verlies van 

relatie(s), verlies van stabiele financiën, verlies van zelfvertrouwen). 

 

De achterliggende theorie (Bakker, 2008) is dat reddingswerk “omgevingsgestuurd 

functioneren” vereist. Hiermee wordt bedoeld dat mensen direct moeten reageren op een 

bevel of op eisen uit de omgeving, voortdurend alert zijn op gevaar en dreiging, de eigen 

persoon wegcijferen voor de doelen van de groep en het hogere belang. In reddingswerk is het 

erg belangrijk om het eigen doen af te stemmen op de eisen van de omgeving. De alertheid 

richt zich op het denken, het voelen en het doen van de ander. Reddingswerk biedt in het werk 

weinig ruimte om stil te staan bij het eigen denken, voelen en doen. Aangezien dat tijd kost 

kan dat riskant zijn. Het risico bestaat dan dat reddingswerkers deze manier van functioneren 

gaan zien als de normale “way of life”, hetgeen gevolgen heeft voor iemands privé-leven.  

 

In tegenstelling tot reddingswerk vraagt het normale leven juist om zelfgestuurd functioneren, 

waarbij geheel andere vaardigheden gevraagd worden. Het gaat dan om het reguleren van het 

eigen denken, voelen en doen. Het gaat om een besef van het eigen ik, dat het eigen leven 

stuurt en richting geeft. Dergelijke vaardigheden zijn nodig om  keuzes te maken, emoties te 

beleven, zich te hechten en zichzelf te motiveren. 

In onderstaand schema wordt het verschil in rol en rolgedrag van reddingswerker en de 

privérol weergegeven.
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Werk als reddingswerker    Thuis als partner, vader, moeder, vriend(in) 

(uitgaande van een normale leefsituatie) 

 

Paraatheid, alertheid  

  

Van rust naar snelle actie   

    

Inspelen op gevaar 

 

Hoog afbreukrisico (grote kans op mis- 

lukking of schade) 

 

 

Redden wat er te redden valt 

 

Groot appél op mentale en fysieke weerbaarheid 

en beschikbaarheid 

 

 

 

Ontspanning en rust 

 

Energie en acties kunnen doseren 

 

Leven in veiligheid 

 

Laag afbreukrisico 

 

 

 

Genieten, gezondheid 

 

Een realistisch appèl op mentale en fysieke 

weerbaarheid en beschikbaarheid, met daarin 

ruimte om “nee, te zeggen”  

 

De volgende onderzoeken geven aanwijzingen voor de validiteit van dit theoretisch kader 

achter de “scheefgroei”: 

 Een studie van Heshmati (2007) onder 280 veteranen met de diagnose PTSD (de D staat 

voor “disorder”, red.) naar de beleving van hun relaties laat zien dat, wanneer een van de 

beide partners een hoge mate van “sensation seeking” heeft, beide partners minder 

tevreden zijn in hun relatie. Wanneer beide partners een profiel kennen van “sensation 

seeking” is er overigens meer tevredenheid over hun relatie.  

 Een studie van Farley en Nelson (1999) toonde al eerder aan dat er een negatieve en 

significante correlatie is tussen minder tevredenheid in het huwelijk en het percentage van 

genomen risico’s in oorlogssituaties.  

 Shapiro en anderen (2003) en Adler-Baeder (2007) vonden dat negatieve emoties als 

boosheid en haat leiden tot afname van de tevredenheid in het huwelijk. 

 Een twaalf jaar durende studie (Maddi 2007), waarin de ontwikkeling van 450 militairen 

(m/v) werd gevolgd, liet zien dat na zes jaar tweederde van de onderzoeksgroep 

decompenseerde. Er waren problemen in hun prestaties, geweld, afwezigheid in het werk 

en echtscheidingen. Ook waren er gezondheidsproblemen zoals hartaanval, kanker en 

cognitieve problemen. In de studie wordt de focus gelegd op de aspecten waardoor 

eenderde van de groep zich positief ontwikkelde. 

 

Beschermende factoren 

Een overzichtsartikel van Bonanno (2004) laat zien dat grofweg 50 à 60 procent van de 

Amerikaanse populatie wordt geconfronteerd met traumatische stress, maar slechts 5 tot 10 

procent van de bevolking PTSD ontwikkelt. Dit betekent dat er beschermende factoren 

moeten bestaan die PTSD tegengaan. Recentelijk is de wetenschappelijke aandacht voor deze 

beschermende factoren dan ook fors toegenomen. 

 

Hardiness 

De inzichten die in deze studies steeds terug komen zijn het belang van trainen in 

weerbaarheid en “hardiness”. Het begrip hardiness bestaat uit drie elementen:  
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1. “commitment”; mensen die hoog scoren op commitment geloven dat wat de 

omstandigheden of het leven ook brengen, daarvan een levensles of betekenis uitgaat. Ze 

zijn niet geneigd de situatie te vermijden of zich terug te trekken, maar gaan deze aan. Ze 

blijven betrokken bij de situatie, ook als deze moeilijk is. 

2. “control”, controle/invloed; mensen die hoog scoren op controle, gaan actief met de 

problemen aan de slag, ze vechten voor een goede uitkomst, ook al is de situatie 

problematisch. Ze zijn niet geneigd tot passiviteit of machteloosheid. 

3. “challenge”,veranderingsgerichtheid; mensen die hoog scoren op veranderingsgerichtheid, 

passen zich aan de omstandigheden aan zoals deze zich aandienen. Ze proberen deze te 

hanteren. Ze beschouwen verandering en tegenslag als een deel van het leven. Ze ervaren 

het als naïef om te streven naar een comfortabel leven. De verandering nemen ze als kans 

voor persoonlijke groei.  

 

Deze drie “C’s”, kunnen samenvattend ook existentiële moed worden genoemd. 

 Bartone (2005, 2006) heeft in verschillende studies aangetoond dat militairen die hoog 

scoorden op hardiness, minder last hadden van somberheid, angsten en PTSS-klachten. 

Ook wanneer leiders hardy leadership laten zien, ontwikkelen militairen in deze groep 

minder psychische klachten dan in groepen waar leiders minder hardiness hebben. 

 Cohesie en een familiare omgang, dat wil zeggen hechting en samenhang in een kleine 

unit van militairen, hebben een positief effect op persoonlijke hardiness. Wanneer 

stressvolle gebeurtenissen op een individueel en groepsniveau op een positieve, lerende 

manier worden uitgelegd heeft dit een positief effect op de cohesie in de groep (Bartone 

2002). 

 In een studie uit 2009 naar de kwaliteit van leven van 764 reddingswerkers (het betreft 

brandweermensen, vrijwillige burgerwachten en verschillende categorieën medisch 

personeel; ambulance en eerste hulp) door Cicognani e.a., wordt gekeken naar positieve 

en negatieve indicatoren voor kwaliteit van leven van reddingswerkers. Wanneer 

reddingswerkers voldoening ervaren aan hun hulpvaardig gedrag, hangt dit positief samen 

met een gevoel van gemeenschapszin. Verder hangt dit ook positief samen met ervaren 

effectiviteit en competentie zowel als persoon als groep. Ze zijn ook sterk in een 

persoonlijke actieve probleemaanpak. Burnout en vermoeidheid in hulpvaardigheid 

(secondaire traumatische stress) hangen samen met zelfkritiek en dysfunctionele 

copingstrategiëen. Opmerkelijk was tevens dat reddingswerkers die als full-time 

professional werkten, een lagere kwaliteit van leven scoorden dan reddingswerkers in een 

vrijwillig kader. In de studie wordt gepleit voor meer psychosociale training van 

reddingswerkers en inspanningen voor behoud van hun kwaliteit van leven. 

 In een studie van Lev-Wiesel e.a (2009) getiteld “Growth in the shadow of war” onder 

204 hulpverleners (76 verpleegkundigen en 128 sociaal werkers) werden de negatieve en 

positieve gevolgen van traumatische gebeurtenissen in het werk onderzocht. Ze waren als 

hulpverleners betrokken bij de tweede Libanon-Israel oorlog in 2006. Het onderzoek vond 

twee maanden na de oorlog plaats. Verpleegkundigen hadden hogere scores op post-

traumatische groei
2
 in vergelijking met de sociaal werkers. De studie laat zien dat het van 

betekenis kunnen zijn, de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen en te handelen, 

en de samenwerking in een nauwe groep collega’s, bijdroegen aan post-traumatische 

groei. De mate van directe of indirecte confrontatie met de ingrijpende gebeurtenis, was 

daarop niet van invloed.  

                                                 
2
 Post-traumatische groei is het zich positief ontwikkelen na het trauma. Voorbeelden van groei zijn het ervaren 

van persoonlijke kracht, groei van zingeving in het leven, en verbondenheid met anderen. In de 

behandelpsychologie gaat steeds meer de aandacht uit naar de voorwaarden waaronder post-traumatische groei 

optreedt.  
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 In een tweejarige follow-up studie onder 34 brandweermannen (Heinrichs 2005) naar 

voorspelbare factoren in het ontwikkelen van PTSS ontwikkelde 42 procent van hen 

PTSS-symptomen wanneer ze vooraf laag scoorden op self efficacy (persoonlijke 

effectiviteit, red.) en hoog op gevoelens van boosheid.  

 

Trainbare bescherming 

 Bartone (2005, 2006) laat zien dat hardiness trainbaar is. Militairen die een training 

volgden in hardiness ontwikkelenden minder psychische klachten dan militairen die de 

training niet hadden gevolgd. 

 Ook Castro (2008) laat in onderzoek zien dat militairen welke een zogenaamde battle 

mind training volgden, drie maanden na een uitzending, minder last hadden van PTSD dan 

militairen welke de training niet volgden. In de training was aandacht voor vaardigheden 

in psychologische zelfhulp, “kameraden hulp” en leiderschap. 

 Een studie van McCraty e.a. (1999) vermeldt dat politiemensen (n=65) twee keer meer 

dan de gewone populatie kans hebben op cardiovasculaire problemen; 24 procent van de 

onderzoeksgroep had last van hart- en vaatproblemen en droeg risico met zich mee op 

vroegtijdig overlijden. De technieken in zelfsturing, die aan de 27 politiemensen werden 

geleerd, gaven als resultaten: groter bewustzijn in zelfsturing op eigen stressreacties, 

afname van stress, angst, verdriet en vermoeidheid, afname van slaapproblemen en 

fysieke stressreacties, verbeterde onderlinge communicatie en samenwerking in het team, 

minder competitief gedrag, verbetering persoonlijke vitaliteit en werkprestaties, 

verbetering van de familierelatie en meer luisteren naar anderen in de werk en privé-

situatie. 

 Luszczynska e.a. (2009) vonden in een cross-sectional studie onder 8000 respondenten, 

welke geconfronteerd waren met een massale ramp, dat een goede self efficacy een 

belangrijke beschermer was tegen het ontwikkelen van psychische klachten als algemene 

stress en PTSS. Self-efficacy had ook een positieve invloed op de fysieke gezondheid. 

 

Bronnen van hulp en energie 

Hobfoll is een belangrijke grondlegger en onderzoeker naar het behouden van bronnen van 

hulp en energie in het leven. Hij toont in verschillende onderzoeken onder beroepsgroepen als 

politiemensen, brandweermensen, eerste hulpmedewerkers aan, dat de stapeling van kritische 

incidenten samen gaat met het verlies van persoonlijke hulp- en energiebronnen (Freedy & 

Hobfoll,1993). Verpleegkundigen (n=78)  doorliepen een trainingsprogramma waarin gewerkt 

werd aan het versterken van hun bronnen in coping. In de enkelvoudige training werden 

alleen persoonlijke technieken geleerd in stresshantering. In de duale training was daarnaast 

ook training in het benutten en onderhouden van hulpbronnen, waaronder sociale steun. De 

duale training bleek het meest effectief, verpleegkundigen hadden vijf weken na de training 

hogere scores op stresshantering technieken en benutten van sociale steun. 

 

Uitlokkers en beschermers 

Hieronder volgt een samenvatting van uitlokkers en beschermers van psychische 

problematiek als gevolg van een beroepsmatige stapeling van kritische incidenten als 

reddingswerker. Deze punten komen in bovengenoemde wetenschappelijke onderzoeken naar 

voren.  

 

Uitlokkers van psychische problematiek  

als reddingswerker 

Beschermers tegen psychische 

problematiek als reddingswerker 

Machteloosheid  Van betekenis kunnen zijn tijdens het 

kritische incident en focus op de goede 



Copyright Heilwine Bakker, Balans & Impuls 

 

aspecten van de professionele rol 

Eenzaamheid Sociale steun thuis, van collega’s en 

leidinggevende 

Een slechte organisatie van het werk, slecht 

werkend materieel 

Werken binnen een positief hechte groep en 

leefgemeenschap, waar respect is voor het 

werk als reddingswerker 

Onvoldoende steun van leidinggevende en 

collega’s 

Leiding krijgen van een “hardy leader” 

Gemis aan visie en hoop van leidinggevende 

in (moeilijke) situaties (een onvoldoende 

hardy leader) 

Een goede organisatie en goed werkend 

materieel 

Onvoldoende rust en hersteltijd na een 

kritisch incident 

Persoonlijke weerbaarheid en zelfregulering 

 Persoonlijke hardiness 

 Actieve probleemaanpak 

 

Advies voor de praktijk 

Er is veel onderzoek naar de impact van reddingswerk en de ontwikkeling van psychische 

klachten. Helaas is er minder aandacht voor de impact van een jarenlange beroepsmatige 

blootstelling aan de wreedheid van het leven en menselijk lijden. Er zijn enkele studies naar 

het effect van een beroepsmatige stapeling van kritische incidenten, deze zijn hierboven 

beschreven. Deze laten zien dat een stapeling van kritische incidenten samenhangt met het 

ontwikkelen van een hoger risico op psychische klachten. Ze laten ook zien dat dit zijn wissel 

trekt op het persoonlijk en privéleven van de reddingswerker. 

 

Er wordt ook een zware wissel getrokken op het persoonlijk en privé-leven. Het is de gestage 

druppel die de steen uitholt en doet breken. 

 

Hoe kunnen we deze offers binnen proporties brengen en draaglijk maken?  

Het is allereerst van belang de harde feiten en cijfers te accepteren, maar ons hier niet bij neer 

te leggen. Zolang deze in Nederland ter discussie staan en er steeds een roep is om “feiten en 

cijfers” laten we de reddingswerkers in de kou staan. Het op de persoon spelen van 

psychische problematiek en voorbij gaan aan de moeilijke context waarin het werk plaats 

vindt, gaat voorbij aan het feit dat het gaat om een hoog risico beroep. 

 

Het is van groot belang dat organisatie en leidinggevenden veel meer verantwoordelijkheid 

nemen voor het voorkomen van psychische problematiek als gevolg van het werk. Verder is 

de druk op reddingswerkers niet los te zien van maatschappelijke druk. Zij zijn de 

vuilnismannen en vrouwen van de samenleving en vangen als eerste de klappen op. 

 

Voor de leidinggevende/organisatie 

- Accepteer dat het beroep van reddingswerker op straat “in de frontlinies” te zwaar is 

voor een heel loopbaan leven. Zorg voor een natuurlijke cadans als bij trekvogels, 

waarbij om beurten aan kop wordt gevlogen. En zorg zeker na actieve inzet bij een 

kritisch incident, voor een tijdelijke rol op de achtergrond of functioneren buiten risico 

situaties (geef hersteltijd aan de medewerker en/of groep). 

- Geef rugdekking (mentaal en fysiek) en hartelijkheid, verdiep je in de impact en 

intensiteit van het werk en steun je mensen, vang ze op (ook al kan de reddingswerker 

uitstralen ik red mezelf wel) 
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- Geef moed, visie en hoop; bespreek wat het team/ de reddingswerker wel heeft kunnen 

betekenen, ook in de rampzalige situatie. Het is immers eigen aan het werk dat 

reddingswerkers komen als de nare gebeurtenis al is geschied. Ze hebben een 

belangrijke rol deze binnen proporties te brengen, schade te beperken en veiligheid en 

leven waar mogelijk te beschermen. Stimuleer op deze manier weerbaarheid en post-

traumatische groei. 

- Wanneer de aard van het werk het moeilijk maakt om in een vast team te werken, zorg 

dan op een andere manier voor binding en support. Denk bijvoorbeeld aan 

mentorschap of een vast aanspreekpunt. 

- Bij het werk in een sfeer van onveiligheid en hoog afbreukrisico is het van belang dat 

je van hoog tot laag op elkaar kunt bouwen en vertrouwen. Een zware baan vraagt ook 

goed werkend materieel en een goede logistieke organisatie. Besef dat onderling 

wantrouwen of negatieve energie in de samenwerking, rechtstreeks kan samenhangen 

met druk, stress en onveiligheid van buitenaf of bovenaf. 

 

Voor de reddingswerker 

- Maak onderscheid tussen “reddingswerk gedrag” op het werk en de privérol thuis. 

Maak thuis ruimte voor ontspanning, reflectie, zelfsturing, energiebronnen. 

- Besteed extra aandacht aan het onderhouden van fysieke en mentale conditie, besef dat 

je beroep een zware wissel op beide trekt. 

- Sta er bij stil waarin je wel van betekenis bent in het werk, hoe klein ook. 

- Zoek steun thuis en op het werk. Juist niet alléén voor die éne nare gebeurtenis, maar 

besef dat een stapeling van kritische incidenten de persoonlijke stevigheid uitholt. (Het 

is de gestage druppel die de steen uitholt en uiteindelijk doet breken). 

- Draag je steen bij aan een collegiaal team en vraag zelf ook tijdig steun. 

- Zoek tijdig werk achter de frontlinies of elders, een goede topsporter stapt ook tijdig 

naar een andere rol.  

 

Voor inwoners van Nederland 
- sta achter onze reddingswerkers, ze zorgen voor onze veiligheid. 

- houd je aan spelregels, ze zijn er ter bescherming. 

- behandel de reddingswerker zoals je zelf behandeld wilt worden. 

- veiligheid maak je samen. 

 

Tot slot 

Ik wens dat dit artikel een bijdrage geeft aan meer mentale en fysieke rugdekking van de 

reddingswerker. En dat we er met z’n allen de schouders onder zetten dat de offers die zij en 

hun gezinnen brengen, binnen proporties worden gebracht. 
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