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Geachte heer/mevrouw, 
 
Voor u ligt de rapportage van het tweede gezondheidsonderzoek onder de getroffenen van de 
vuurwerkramp Enschede. Uit de rapportage blijkt dat veel getroffenen hersteld zijn van 
gezondheidsproblemen die zij 2-3 weken na de ramp hadden. Tegelijkertijd blijkt dat nog zeer velen 
met gezondheidsklachten kampen en sommige getroffenen 18 maanden na de ramp klachten hebben 
ontwikkeld die er kort na de ramp niet waren. 
 
De Stuurgroep Gezondheidsmonitoring Getroffenen Vuurwerkramp Enschede (GGVE), ingesteld door 
de Minister van Volksgezondheid, welke verantwoordelijk is voor dit onderzoek, wil bij de rapportage 
van het tweede gezondheidsonderzoek 18 maanden na de ramp, de volgende opmerkingen maken.  
Het feit, dat zo’n driekwart van de deelnemers aan de gezondheidsmonitoring van destijds weer heeft 
deelgenomen aan het tweede gezondheidsonderzoek, maakt duidelijk, dat getroffenen en 
hulpverleners het, zo’n anderhalf jaar na de ramp, belangrijk vinden dat hun gezondheid in kaart 
gebracht wordt. De gevonden uitkomsten onderstrepen dit. Meer dan de helft van de getroffen 
bewoners ervaart hun gezondheid nog als slecht. Van de bewoners schrijft 40% één of meer klachten 
toe aan de vuurwerkramp. Getroffen bewoners en hulpverleners uit Enschede zelf hebben meer 
lichamelijke klachten dan personen die de ramp niet mee hebben gemaakt. Ook de psychische 
gevolgen doen zich nog op grote schaal voor. Van de bewoners kampt 40% met herbelevingen van de 
ramp en met vermijdingsreacties. Een derde meldt een hoge mate van angst, somberheid en 
gevoelens van woede, 26% heeft last van de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Bij de 
hulpverleners liggen deze cijfers gelukkig aanzienlijk lager. Ook de sociale gevolgen zijn nog in grote 
mate aanwezig, hoewel het aantal personen dat in de ziektewet zit duidelijk op het gewone niveau is 
teruggekeerd.  
 
Als we onze aandacht richten op het beloop van de klachten, dan valt het volgende op. Circa 1 op de 
4 à 5 bewoners is hersteld van de klachten van angst, depressie en ‘vijandigheid’. Van deze bewoners 
hebben tussen de 5 en 10% deze klachten pas later ontwikkeld na de ramp. Verder valt op dat een 
nieuwe groep van 150 mensen, die nu deelgenomen hebben, relatief veel klachten vertoont.  
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Het is van belang te beseffen, dat het nog steeds gaat om grote aantallen mensen, die last hebben 
van gezondheidsschade na de vuurwerkramp. Als we ons beperken tot een voor een ramp meest 
kenmerkende stoornis PTSS, dan komt deze in de onderzoeksgroep van de getroffen bewoners nog 
voor bij ca. 250 personen. De resultaten kunnen niet zondermeer geëxtrapoleerd worden naar alle 
getroffenen.  
Niettemin kan, wanneer verondersteld wordt dat zo’n 30% van alle getroffenen heeft deelgenomen 
aan het gezondheidsonderzoek, afgeleid worden dat het feitelijke aantal bewoners met PTSS enkele 
honderden hoger ligt dan 250. Positief is dat ten tijde van het tweede gezondheidsonderzoek 40% van 
de getroffenen met PTSS onder behandeling was van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Bij 1 
op de 5 getroffenen met PTSS is de behandeling beëindigd, ondanks dat zij nog PTSS hebben, en 
40% heeft in de afgelopen twaalf maanden geen gebruik gemaakt van de GGZ.  
 
De verkregen gegevens uit het tweede gezondheidsonderzoek maken duidelijk dat de meeste 
getroffenen hun huisarts beduidend frequenter dan gewoonlijk hebben geconsulteerd en ook in 
ruimere mate een beroep hebben gedaan op de GGZ en de Maatschappelijke Dienstverlening. De 
tevredenheid over de geboden voorzieningen en over de Belangenvereniging Slachtoffers 
Vuurwerkramp Enschede is heel behoorlijk gebleken. Ongeveer de helft geeft aan echt veel baat of 
profijt hiervan ervaren te hebben. 
 
De Minister van Volksgezondheid heeft na overleg met het Gemeentebestuur van Enschede daags na 
de Vuurwerkramp van 13 mei 2000 besloten een gecoördineerde nazorg tot stand te brengen voor 
getroffenen en hulpverleners. Daarmee werden ook de aanbevelingen van de Parlementaire Enquête 
Vliegramp Bijlmermeer nu in praktijk gebracht. Een ramp is te vergelijken met een epidemie. Grote 
aantallen getroffenen en hulpverleners kunnen er gezondheidsschade door oplopen, welke zich over 
vele jaren kan uitstrekken. In Enschede zijn daarom extra voorzieningen ingericht voor meerdere jaren 
om deze gezondheidsschade te signaleren en te behandelen. Daartoe is het Informatie en Advies 
Centrum (IAC) opgericht voor een periode van 3-5 jaar. De huisartsen en de andere zorgverlenende 
instellingen, verenigd in de Stichting Consense, hebben extra ondersteuning gekregen. Mediant, de 
instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Twente, heeft een gespecialiseerd ‘Vuurwerkteam’ 
opgericht om mensen met posttraumatische stoornissen tijdig en adequaat te kunnen behandelen. 
Deze extra inzet is verder ondersteund met een Gezondheidsmonitoring om de omvang en het 
verloop van de gezondheidsschade in kaart te brengen.  
 
In deze aanpak is de extra inzet van voorzieningen duidelijk gekoppeld aan de monitoring van de 
effecten van de ramp op de gezondheid van betrokkenen. Drie weken na de ramp werd op de 
vliegbasis Enschede het eerste gezondheidsonderzoek verricht. In de laatste twee maanden van 
2001, zo’n anderhalf jaar na de ramp, werd het tweede gezondheidsonderzoek verricht. Bovendien 
konden de verkregen gegevens nu vergeleken worden met personen die de ramp niet mee hebben 
gemaakt. Ten behoeve hiervan is zowel voor de getroffen bewoners als voor de reddingswerkers 
(politie, ambulance en brandweer) een vergelijkbare groep genomen. Hierdoor kan worden nagegaan 
in hoeverre de gevonden gezondheidsschade in Enschede mogelijk de ‘gewone’ staat van 
gezondheid van de bevolking of van de reddingswerkers overtreft. In het bijgaande rapport treft u de 
resultaten van het tweede gezondheidsonderzoek aan.  
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De Stuurgroep GGVE komt op basis van dit tweede gezondheidsonderzoek tot de conclusie, dat de 
extra in het leven geroepen voorzieningen in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het herstel van 
de opgelopen gezondheidsschade bij betrokkenen. Duidelijk is ook, dat een omvangrijke groep 
getroffen bewoners en een veel kleinere groep hulpverleners in Enschede nog steeds schade 
ondervinden en dat sommigen pas later klachten zijn gaan ontwikkelen. Ook zijn er duidelijk meer 
lichamelijke klachten, die vermoedelijk geen verband houden met een specifieke ziekte. Dit alles 
betekent, dat de gezondheidsschade nog niet over is en dat voor een kleinere, maar toch omvangrijke 
groep mensen in Enschede, wellicht op een kleinere schaal, extra voorzieningen in stand gehouden 
moeten worden. Deze zullen zich meer moeten gaan richten op voorlichting en het omgaan met 
lichamelijke klachten en posttraumatische stressstoornissen.  
 
Het lijkt de Stuurgroep verstandig om de bijscholing van zorgverleners op deze terreinen te 
intensiveren. Mediant wordt geadviseerd om bij diegenen, die hun behandeling beëindigd hebben of 
hun behandeling gaan beëindigen (nog) na te gaan in hoeverre de klachten verdwenen zijn. Indien 
onvoldoende resultaat behaald is, moet overwogen worden de behandeling aan te passen om het 
behandelsucces te vergroten. Het IAC en de zorginstellingen samen wordt geadviseerd om de 
informatievoorziening en de voorlichting verder te integreren. Ook de gezondheidsmonitoring dient, 
wellicht op kleinere schaal, de komende jaren te worden voortgezet. Veel is bereikt, maar 
waakzaamheid blijft geboden. 
 
Namens de Stuurgroep GGVE, 
 
 
 
 
 
Mw. dr. R.R.R. Huijsman-Rubingh 
voorzitter 
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VOORWOORD

Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 vond 2 tot 3 weken later een

uitgebreid gezondheidsonderzoek onder de getroffenen plaats. Dit bestond uit een bloed- en

urine onderzoek en een uitgebreide vragenlijst naar ervaringen met de ramp en naar de

gezondheid. Eind 2001, circa 18 maanden na de ramp, is het vragenlijstonderzoek herhaald.

Omdat er bij het eerste gezondheidsonderzoek geen schadelijke stoffen in bloed en urine werden

gevonden die samenhingen met de ramp is dit gedeelte niet herhaald.

Het gezondheidsonderzoek is één van de onderzoeken die worden uitgevoerd door de

Gezondheidsmonitoring Getroffenen Vuurwerkramp Enschede (GGVE). De GGVE wordt

uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aan de

GGVE werken verschillende onderzoeksinstituten mee. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid

en Milieu (RIVM) en het Instituut voor Psychotrauma (IvP) hebben bijgedragen aan het eerste en

het tweede gezondheidsonderzoek. De GGD Twente verzorgt de coördinatie van alle

onderzoeken die horen bij de Gezondheidsmonioring Getroffenen Vuurwerkramp Enschede.

Dit rapport is tot stand gekomen in een samenwerking tussen IvP en RIVM. De

onderdelen geestelijke gezondheid, sociaal functioneren, functioneren op het werk,

zorgconsumptie, en gezinsfunctioneren zijn uitgevoerd door het IvP; de onderdelen over

lichamelijke gezondheid, en middelengebruik zijn uitgevoerd door het RIVM. In de wijze van

analyse en rapportage voor de verschillende onderdelen is aansluiting gezocht bij methoden die

gangbaar zijn voor de verschillende gezondheidseffecten die hier beschreven zijn. Deze gangbare

methoden verschillen deels voor de onderdelen van IvP en RIVM. Hierdoor is de aanpak,

opbouw en invulling van paragraaf 4.1, en 5.1, verschillend van de overige paragrafen in

hoofdstukken 4 en 5.
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ABSTRACT

As a result of the firework disaster in the city of Enschede, the Netherlands on 13 May 2000, a health
study of affected residents, passers-by and rescue workers was performed 2-3 weeks after the disaster. The
study consisted of analyses of blood and urine samples and an extensive questionnaire covering several
aspects of the physical and mental health status, and events and emotions experienced during the disaster.
At the end of 2001, approximately 18 months after the disaster, the questionnaire survey was repeated. Of
the 3792 participants who completed the questionnaire in the first survey, over 75% (N=2851)
participated in the second survey. The blood and urine analyses were not repeated, since no harmful levels
of the elements were found related to the disaster in the first survey.

In the second survey, the health status of the victims is compared to their health status 2-3 weeks
after the disaster, and with two comparison groups of people who were not involved in the disaster, one
for the residents and one for the rescue workers. Use of various (mental) health care agencies and contact
with organisations such as the Information and Advice Centre (IAC) are also examined. The results
displayed below apply only to participants who completed both surveys, not to all victims of the disaster.

In all affected groups, the number of physical and mental health problems reported have
decreased compared to 2-3 weeks after the disaster. Especially the limitations experienced by the victims
in their daily functioning as a result of physical, emotional or social problems have declined considerably.
Intrusion and avoidance reactions, typical for people coping with trauma, have also decreased
substantially. Approximately 50-75% of the people with these problems in the first survey no longer
report them now.

Although many of the people affected by the disaster have seen improvement in their symptoms,
the affected residents and rescue workers in Enschede still report more physical and mental health
problems than the comparison groups. For instance, the 10 most commonly reported physical problems
occur in 45-60% of the affected residents, while 25-48% of the comparison groups report these problems.
Among the affected residents, 33-37% report high levels of anxiety, depression and hostility, while these
problems are reported by 15-24% of the comparison group. More than 40% of the affected residents
report high levels of intrusion and avoidance 18 months after the disaster. Among the residents, 26%
meet the criteria for posttraumatic stress disorder (PTSD) on a self-report scale. Victims who lost a loved
one, who sustained heavy damage to their homes, or report dissociative reactions during the disaster
report more (mental) health problems than those who did not. First- and second-generation immigrants
who resided in the affected area report more physical and mental health problems and have more
difficulty with social functioning than immigrants in the comparison group.

Those affected by the disaster report more visits to physical therapists, social workers and mental
health care institutions than do the comparison groups. Twice as many victimized residents as comparison
subjects with serious mental health problems have received mental health care.

The results of the second health survey make it possible to better direct the care to those who
most need it. The efforts thus far to provide follow-up care in Enschede appear successful. However, this
study makes clear that a large number of traumatised residents, passers-by and rescue workers with serious
mental health problems (for example PTSD) still need attention and mental health care.
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SAMENVATTING

Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 vond 2 tot 3 weken later een

uitgebreid gezondheidsonderzoek onder de getroffenen plaats. Dit bestond uit een bloed- en

urine onderzoek en een uitgebreide vragenlijst naar ervaringen met de ramp en naar de

gezondheid. Eind 2001, circa 18 maanden na de ramp, is het vragenlijstonderzoek herhaald.

Omdat er bij het eerste gezondheidsonderzoek geen schadelijke stoffen in bloed en urine werden

gevonden ten gevolge van de vuurwerkramp is dit gedeelte niet herhaald.

Dit rapport beschrijft de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de getroffenen van de

vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. De centrale vraagstellingen hierbij waren:

1. Is het lichamelijk, sociaal en geestelijke functioneren verbeterd, verslechterd of gelijk gebleven

in de periode van 2-3 weken tot 18 maanden na de vuurwerkramp?

2. Hoe is de gezondheid van de getroffenen 18 maanden na de ramp in vergelijking met de

gezondheid van personen die niet door de ramp getroffen zijn?

3. In hoeverre hebben de getroffenen medische, psychische of maatschappelijke hulp gezocht

voor hun klachten op het gebied van het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren?

Het doel van het gezondheidsonderzoek is om door het verzamelen van deze informatie

(verdere) sturing te geven aan de nazorgactiviteiten die naar aanleiding van de ramp zijn opgezet.

Deelnemers aan het gezondheidsonderzoek

Aan het tweede gezondheidsonderzoek hebben verschillende groepen deelgenomen. Ten eerste

de groep getroffen bewoners, passanten en hulpverleners die ook aan het eerste

gezondheidsonderzoek 2-3 weken na de ramp heeft deelgenomen. Verder heeft een groep

getroffenen van de ramp aan het onderzoek meegewerkt, die niét aan het eerste

gezondheidsonderzoek heeft deelgenomen. De groep wordt in dit rapport de ‘nieuwe instroom’

genoemd. Daarnaast, en dat is een belangrijke toevoeging ten opzichte van het eerste

gezondheidsonderzoek, heeft een vergelijkbare groep bewoners uit Tilburg, en een vergelijkbare

groep reddingswerkers bestaande uit politie, ambulance en brandweer een vragenlijst ingevuld

over hun gezondheid op ongeveer hetzelfde tijdstip als de deelnemers aan het tweede

gezondheidsonderzoek.
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Net als in het eerste gezondheidsonderzoek zijn de getroffenen die deel hebben genomen aan het

tweede gezondheidsonderzoek ingedeeld in groepen op basis van betrokkenheid bij de ramp. De

groepen worden in onderstaande tabel omschreven:

Getroffen bewoners Bewoners van het rampgebied en/of medewerkers/eigenaren van een
zaak in getroffen woonwijk en/of personen van buiten de buitenring
maar waarvan het woonhuis licht tot zwaar beschadigd is.

Bewoners tevens hulpverleners Bewoners van het rampgebied die ook hulp hebben verleend bij de ramp

Reddingswerkers uit Enschede Politie, brandweer en ambulance medewerkers, woonachtig in Enschede,
die hulp hebben verleend bij de ramp

Reddingswerkers van buiten
Enschede

Politie, brandweer en ambulance medewerkers van buiten Enschede die
hulp hebben verleend bij de ramp

Overige hulpverleners uit
Enschede

Overige hulpverleners (zoals EHBO-ers, militairen, buschauffeurs,
slopers) woonachtig in Enschede.

Overige hulpverleners van
buiten Enschede

Overige hulpverleners (zoals EHBO-ers, militairen, buschauffeurs,
slopers) van buiten Enschede

Passanten Personen die ‘toevallig’ betrokken waren bij de ramp, zoals familieleden
van bewoners of van medewerkers/eigenaren van een zaak in het
getroffen gebied, die voor evacuatie in het gebied aanwezig waren.

Benadering en deelname

Deze groepen zijn vanaf begin november 2001 benaderd voor deelname aan het tweede

gezondheidsonderzoek. Aan elke deelnemer werd een vragenlijst toegestuurd in de gewenste taal

(Nederlands, Engels, Duits of Turks). Deelnemers die hulp nodig hadden bij het invullen van de

vragenlijst konden terecht bij twee inloopcentra in Enschede.

Aan het tweede gezondheidsonderzoek, waarover in dit rapport wordt gerapporteerd,

heeft circa 76% van de deelnemers uit het eerste gezondheidsonderzoek opnieuw deelgenomen.

Aan dit vervolgonderzoek deden relatief meer vrouwen, autochtonen en ouderen mee dan aan

het eerste gezondheidsonderzoek. Uit enkele controle analyses is gebleken dat de percentages

klachten van de getroffenen niet substantieel zijn beïnvloed door de selectieve deelname. Alleen

voor de groep hulpverleners van buiten Enschede blijkt dat de percentages personen met

lichamelijke en psychische klachten enigszins onderschat zouden kunnen zijn (degenen met veel

klachten bij het eerste gezondheidsonderzoek hebben relatief minder vaak aan het tweede

gezondheidsonderzoek deelgenomen).

Aan het eerste gezondheidsonderzoek (2-3 weken na de ramp) heeft naar schatting

ongeveer 30% van alle getroffen bewoners uit het rampgebied deelgenomen. Voor de

verschillende hulpverlenersgroepen ligt de deelname tussen de 8 en 45%. Exacte cijfers voor de

hulpverleners en de passanten zijn niet bekend omdat de omvang van de groep getroffenen niet
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strak te definiëren is, met name voor passanten. Aanvullend onderzoek onder de niet-deelnemers

aan het eerste gezondheidsonderzoek blijkt dat mogelijk getroffen bewoners met een slechtere

gezondheid eerder geneigd waren deel te nemen aan dit gezondheidsonderzoek.

De resultaten in dit rapport hebben betrekking op de getroffenen die deel hebben

genomen aan beide gezondheidsonderzoeken. Bij het generaliseren van de resultaten naar alle

getroffenen moet dus voorzichtigheid betracht worden.

Hoe gaat het 18 maanden na de ramp met de gezondheid van de getroffenen ten opzichte
van 2-3 weken na de ramp?

Op basis van de gegevens van de deelnemers die bij beide gezondheidsonderzoeken een

vragenlijst hebben ingevuld (N=2851), is onderzocht of 18 maanden na de ramp het lichamelijk,

psychisch en sociaal functioneren van de verschillende groepen is verbeterd, verslechterd of gelijk

gebleven in vergelijking met 2-3 weken na de ramp. Deze vergelijking is ook gemaakt voor

middelengebruik (medicijnen, roken en alcohol). Daaruit zijn de volgende zaken naar voren

gekomen (zie figuren op de volgende bladzijden):

• Bij alle groepen getroffenen zijn de percentages van lichamelijke en psychische

gezondheidsklachten afgenomen in de afgelopen 18 maanden, dit geldt met name voor

beperkingen in functioneren als gevolg van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

• Meer dan drie kwart van de bewoners, passanten en hulpverleners die bij het eerste

gezondheidsonderzoek beperkingen ondervond in het lichamelijk functioneren door

emotionele of lichamelijke problemen, heeft daar nu geen last meer van. Ook is een groot

percentage hersteld van ernstige beperkingen in sociaal functioneren. Het herstel is het

hoogst onder hulpverleners (74-94% van degenen die de klachten hadden in het eerste

gezondheidsonderzoek), voor de overige getroffenen varieert dit tussen de 60-70%.

• Van de getroffen bewoners die 2-3 weken na de ramp psychische klachten hadden (circa

50%), is ongeveer de helft hersteld van deze klachten.

• Het percentage getroffenen met één of meer chronische aandoeningen is toegenomen in

alle groepen; dit komt vooral door een toename in artrose en rugaandoeningen.

• Van de getroffenen die op het eerste gezondheidsonderzoek pijnklachten hadden, is een

groot percentage hersteld, zowel onder getroffen bewoners en passanten (circa 50%) als

onder hulpverleners (> 70%). Ongeveer 10% van de getroffenen heeft deze klachten pas

na het eerste gezondheidsonderzoek ontwikkeld. Het percentage pijnklachten is vooral
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toegenomen bij de ‘bewoners tevens hulpverleners’ en hulpverleners van buiten

Enschede (reddingswerkers en overig samen).

Figuur: Veranderingen in lichamelijke gezondheid, sociaal functioneren en middelengebruik van getroffen bewoners
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• Bij alle getroffenen is het gebruik van medicijnen toegenomen ten opzichte van 2-3

weken na de ramp. Dit komt vooral door een stijging in het gebruik van pijn- en

koortswerende middelen en middelen tegen verkoudheid en griep.

• Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen is onder alle getroffenen onveranderd

hoog gebleven.

Figuur:Veranderingen in geestelijke gezondheid van getroffen bewoners
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Hoe is de gezondheid van de getroffenen 18 maanden na de ramp in vergelijking met de
gezondheid van personen die de ramp niet hebben meegemaakt?

De gezondheid van alle getroffen bewoners en reddingswerkers (politie, ambulance en

brandweer) zijn vergeleken met de gezondheid van personen die niet door de ramp zijn getroffen

(de vergelijkingsgroepen). De overige groepen verschillen op een aantal belangrijke

persoonskenmerken van de vergelijkingsgroepen en door tijdsbeperking kon niet voor deze

verschillen worden gecorrigeerd. De overige hulpverleners van buiten en uit Enschede komen

overeen voor wat betreft persoonskenmerken en kunnen wel onderling worden vergeleken.

Onderstaande tabel geeft weer welke vergelijkingen in dit rapport gemaakt kunnen worden.

Groep: Vergelijken met:
Getroffen bewoners Vergelijkingsgroep bewoners

Reddingswerkers (politie, ambulance en
brandweer) uit Enschede

Vergelijkingsgroep reddingswerkers

Reddingswerkers van buiten Enschede Vergelijkingsgroep reddingswerkers

Overige hulpverleners uit Enschede Overige hulpverleners van buiten Enschede

Naast de vragen die ook in het eerste gezondheidsonderzoek zijn gesteld over de lichamelijke en

geestelijke gezondheid, het sociaal functioneren en middelengebruik, is nog een aantal

aanvullende vragen in de vragenlijst opgenomen. Het betreft het functioneren op het werk en het

gebruik van medische zorgverlening, de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke

dienstverlening en het IAC en de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede.
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Figuur: Lichamelijke en geestelijke gezondheid 18 maanden na de ramp van de getroffen bewoners vergeleken met

de desbetreffende vergelijkingsgroep

De belangrijkste resultaten zijn (zie bovenstaande figuur):

• Getroffen bewoners hebben over het algemeen een slechter lichamelijk, psychisch en

sociaal functioneren dan de bewoners die de ramp niet mee hebben gemaakt (de

vergelijkingsgroep).

• Ongeveer 26% van de getroffen bewoners heeft te kampen met een posttraumatische

stress-stoornis (PTSS).

• Getroffen bewoners zitten niet vaker in de ziektewet maar hebben ongeveer twee keer zo

vaak te kampen met emotionele uitputting als bewoners uit de vergelijkingsgroep.
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• Getroffen bewoners en reddingswerkers uit Enschede rapporteren dezelfde lichamelijke

gezondheidsklachten als de desbetreffende vergelijkingsgroepen, maar in hogere mate.

• Getroffen bewoners gebruiken tweemaal zoveel slaap- en kalmeringsmiddelen en

anderhalf maal zoveel medicijnen tegen depressiviteit als de bewoners die de ramp niet

mee hebben gemaakt (vergelijkingsgroep bewoners).

• Reddingswerkers uit Enschede hebben een hoger percentage lichamelijke klachten dan de

reddingswerkers die de ramp niet mee hebben gemaakt, maar hebben evenveel psychische

klachten en problemen met sociaal functioneren en functioneren op het werk.

• Reddingswerkers van buiten Enschede hebben een vergelijkbaar lichamelijk en sociaal

functioneren en functioneren op werk als de desbetreffende vergelijkingsgroep, maar

hebben minder psychische klachten.

• Reddingswerkers die bij de ramp betrokken waren gebruiken evenveel slaap- en

kalmeringsmiddelen en medicijnen tegen depressiviteit als de reddingswerkers die de

ramp niet mee hebben gemaakt.

• Bijna twee derde van de personen uit de ‘nieuwe instroom’ groep, ervaart zijn of haar

gezondheid als slecht; ongeveer de helft rapporteert veel psychische klachten. Zonder

aanvullende analyses kan geen vergelijking worden gemaakt met andere getroffenen. Wel

is duidelijk dat deze groep relatief zwaar getroffen is in vergelijking tot de bewoners die

reeds aan het eerste gezondheidsonderzoek deelnamen. Een groter percentage heeft

namelijk letsel opgelopen tijdens de ramp en van een groter deel van de personen is het

huis zwaar beschadigd.

Bijzondere aandachtsgroepen

Het eerste gezondheidsonderzoek liet zien dat getroffenen waarvan het huis zwaar was

beschadigd, die een dierbare hebben verloren, letsel hebben opgelopen of erg verward waren

tijdens of vlak na de ramp, meer klachten hadden dan getroffenen waarvoor dat niet gold.

Daarom is onderzocht of deze personen ook 18 maanden na de ramp meer lichamelijke en

psychische klachten hebben en meer een beroep doen op zorgverlenende instanties dan de

andere getroffenen of vergelijkingsgroepen. Daarnaast is in het tweede gezondheidsonderzoek

extra aandacht besteed aan getroffen gezinnen en hun kinderen, allochtonen en ouderen. Over de

genoemde aandachtsgroepen kan 18 maanden na de ramp het volgende worden gezegd:

• Ongeveer 40% van de getroffen bewoners geeft aan dat de vuurwerkramp nu nog een

negatieve invloed heeft op het gezin; onder hulpverleners uit Enschede is dit 10%. De
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ouders uit de bewonersgroep rapporteren echter niet meer klachten bij hun kinderen als

de ouders van de vergelijkingsgroep bewoners.

• Allochtone getroffenen hebben meer slaapproblemen en psychische klachten dan de

allochtonen die de ramp niet hebben meegemaakt (vergelijkingsgroep), dit geldt met

name voor de Turkse getroffenen.

• Getroffen bewoners die een dierbare hebben verloren, hebben meer depressieve klachten

dan getroffenen die dit niet hebben meegemaakt.

• Hulpverleners die een dierbare hebben verloren, hebben 18 maanden na de ramp ook een

slechtere lichamelijke gezondheid, angstklachten en herbelevings- en vermijdingsreacties.

• Getroffen bewoners waarvan het huis zwaar is beschadigd, hebben meer psychische en

lichamelijke klachten dan getroffenen waarvan het huis niet zwaar is beschadigd.

• De getroffenen (bewoners en hulpverleners) die tijdens en gedurende de eerste uren na de

ramp erg verward waren (dwz dissociatieve reacties hadden), hebben nu meer psychische

en lichamelijke klachten dan degenen die dat niet waren.

In hoeverre hebben de getroffenen medische, psychische of maatschappelijke hulp
gezocht voor hun klachten ten opzichte van de vergelijkingsgroepen?

Geïnventariseerd is in welke mate de getroffenen een beroep hebben gedaan op de

(para)medische zorg (huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut), de geestelijke gezondheidszorg

(Mediant/RIAGG, plaatselijke GGZ Instelling of vrijgevestigde psychiater, psycholoog of

psychotherapeut) en de maatschappelijke dienstverlening (SMD). Verder is nagegaan in hoeverre

zij contact hebben gehad met organisaties die speciaal naar aanleiding van de vuurwerkramp zijn

opgericht, namelijk het Informatie Advies Centrum (IAC) en de Belangenvereniging Slachtoffers

Vuurwerkramp Enschede (BSVE). Bij al deze instanties is gevraagd hoeveel baat of profijt men

ervan heeft gehad voor het omgaan met de gevolgen van de vuurwerkramp.

Uit de bevindingen komt het volgende naar voren:

• Getroffen bewoners zijn in het afgelopen jaar niet vaker naar de huisarts en medisch

specialist geweest, maar hebben wel vaker contact gehad met de fysiotherapeut, de

maatschappelijke dienstverlening (SMD) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) dan

de bewoners die de ramp niet mee hebben gemaakt.

• Getroffen bewoners met ernstige psychische klachten zijn ruim tweemaal zoveel in de

GGZ terecht gekomen dan bewoners met ernstige psychische klachten die niet de ramp

hebben meegemaakt.
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• Reddingswerkers uit Enschede zijn in het afgelopen jaar vaker naar de huisarts en de

fysiotherapeut geweest dan de reddingswerkers uit de vergelijkingsgroep.

• Alhoewel de reddingswerkers uit Enschede over het algemeen niet meer psychische

klachten, zoals angst en depressie hebben, gaan ze wel meer naar de GGZ dan de

reddingswerkers uit de vergelijkingsgroep.

• Van de getroffenen die vanwege de vuurwerkramp contact hebben gehad met de GGZ,

SMD , het IAC en de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede geeft het

merendeel aan hiervan enigszins of veel baat te hebben gehad bij het omgaan met de

gevolgen van de vuurwerkramp. Er is voor elke vorm van zorg een derde deel dat zegt

geen baat of profijt te hebben gehad

Conclusies

De algemene conclusie van het tweede gezondheidsonderzoek is dat het een stuk beter gaat met

de getroffenen, maar dat de nasleep van de vuurwerkramp nog zeker niet voorbij is. Dit geldt

vooral voor de getroffen bewoners, gezien hun problemen op lichamelijk, psychisch en sociaal

vlak. Ruim een kwart van de bewoners (26%) heeft bijvoorbeeld een posttraumatische stress-

stoornis. Veel van de gerapporteerde klachten komen bij getroffen bewoners veelvuldiger voor

dan bij bewoners uit de vergelijkingsgroep. Alhoewel het percentage hulpverleners met klachten

lager is dan de getroffen bewoners, heeft een kleine groep getroffen hulpverleners uit Enschede

nog ernstige problemen zoals PTSS (4-6%). Dit aantal lijkt niet hoger te liggen dan normaal bij

reddingswerkers mag worden verwacht (Carlier et al, 1997). Belangrijke aandachtsgroepen zijn

personen die een dierbare hebben verloren, van wie het huis zwaar is beschadigd, die gedurende

de eerste uren na de ramp erg verward waren en de allochtone getroffenen.

Een vergelijking van deze resultaten met het onderzoek van I&O research in opdracht van

de gemeente Enschede (Getroffenenmonitor; Van de Peppel, Bulthuis & Huijgen, 2002) is niet

goed mogelijk. Dit heeft te maken met het hanteren van een verschillende groepsindeling van de

getroffenen en verschillen in de vraagstelling naar gezondheid. In het I&O onderzoek zijn die

beperkt van aard.

Van alle getroffenen met posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is ruim 40% in

behandeling bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Bij 20% van de getroffenen die nu

kampen met ernstige psychische klachten is ondanks deze klachten de behandeling beëindigd.

Ongeveer 13% van de getroffenen met PTSS die nog geen contact heeft gehad met de GGZ

geeft te kennen wel behoefte hieraan te hebben. Zoals eerder opgemerkt komen de personen met
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ernstige psychische klachten tweemaal zoveel in de zorg als de personen met ernstige psychische

klachten uit de vergelijkingsgroep. Dat de GGZ meer getroffenen met ernstige klachten heeft

bereikt in Enschede, heeft vermoedelijk te maken met alle inspanningen ten behoeve van de

getroffenen. Alle nazorgactiviteiten die ten behoeve van de getroffenen zijn opgestart, waaronder

de oprichting van het Informatie Advies Centrum (IAC) en de stichting CONSENSE waarin alle

zorgverleners samenwerken, hebben zeker een rol hierin gespeeld. Gezien het aantal getroffenen

dat nog te kampen heeft met gezondheidsklachten, lijkt niettemin nog een behoorlijke groep voor

nazorg of behandeling van deze klachten in aanmerking te komen.
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1 INLEIDING

1.1 Achtergrond

Rampen kunnen voor langere tijd moeilijkheden veroorzaken op het gebied van de lichamelijke

gezondheid, de geestelijke gezondheid en het sociaal functioneren van getroffenen. Dit wordt

ook verwacht voor, de door de Enschedese vuurwerkramp getroffen bewoners, hulpverleners en

passanten, gezien de hoge mate van klachten die zij rapporteerden in de eerste drie weken na de

ramp. Het bleek dat in de eerste weken na de ramp veel van de bijna 3800 ondervraagde

getroffenen beperkt werden in hun dagelijkse bezigheden door lichamelijke en psychische

gezondheidsproblemen. Meer dan 50% rapporteerde een hoge mate van angst, neerslachtigheid,

en gebrek aan vertrouwen. Op diverse momenten hadden mensen last van indringende

herinneringen. Het percentage mensen in de ziektewet bleek na de ramp verdubbeld. Vooral

bewoners en passanten en in iets mindere mate de hulpverleners uit het rampgebied en uit

Enschede beleefden hun gezondheid als slecht. Hulpverleners van buiten Enschede

rapporteerden gemiddeld genomen in mindere mate lichamelijke en psychische klachten dan de

overige groepen. Getroffenen die door de ramp hun huis waren kwijtgeraakt, dierbaren hadden

verloren, letsel hadden opgelopen, of zeer verward waren, gaven aan de meeste problemen te

hebben. Vrijwel alle geïnventariseerde klachten kwamen bij deze groepen 2 tot 3 keer vaker voor

(Van Kamp & Van der Velden, 2001).

1.2 Gezondheid van getroffenen na de vuurwerkramp: bevindingen en achtergrond

Circa 2-3 weken na de vuurwerkramp werd door een groot deel van de getroffenen diverse

lichamelijke gezondheidsklachten gerapporteerd, waaronder slaapproblemen, astma- en

pijnklachten. Door deze lichamelijke gezondheidsklachten was meer dan 50% van de getroffen

bewoners beperkt in hun dagelijkse bezigheden. Op basis van eerdere studies is te verwachten dat

op de lange duur, dat wil zeggen maanden of jaren erna, onder meer oververmoeidheid,

slaapstoornissen, aanhoudende hoofdpijnen en spierpijnen, misselijkheid en duizeligheid invloed

blijven behouden (Gersons, Carlier & IJzermans, 2000; Van der Velden, Eland & Kleber, 2000).

Psychische klachten die de getroffenen op de langere duur zouden kunnen behouden, zijn

onder meer angstgevoelens en neerslachtigheid, herbelevingen, en schrikreacties. Onderzoek

heeft aangetoond dat een deel van de personen die door een ramp zijn getroffen een
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posttraumatische stress-stoornis of een depressie ontwikkelt op de langere duur (Green & Lindy,

1994). Daarnaast kan het alcoholgebruik toenemen en woede ontstaan over de gebrekkige

afhandeling van de ramp (Halligan & Yehuda, 2000; Van der Velden et al., 2000). Zeker wanneer

de getroffenen zich realiseren dat de ramp voorkomen had kunnen worden, kan het toch al

beschadigde gevoel van veiligheid en vertrouwen omslaan in een sterk wantrouwen ten opzichte

van bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen.

Een theoretische verklaring voor bovengenoemde problemen is dat de bestaande

zekerheden (`basic assumptions') waarmee mensen het leven benaderen, zijn aangetast. Het

vertrouwen dat een ernstige gebeurtenis niet jezelf of dierbaren zal overkomen, en het

vertrouwen controle te hebben over het leven, worden vernietigd door het meemaken van een

ramp (Janoff-Bulman, 1989). Dit kan zijn weerslag hebben op het mentaal en lichamelijk

functioneren. Om de beheersing over het eigen leven te herwinnen, zoeken getroffenen naar de

betekenis van wat hen is overkomen. Onderzoek heeft aangetoond dat het zoeken naar betekenis

in de eerste jaren helpt om een traumatische ervaring te hanteren (Brom & Kleber, 1992).

Daarnaast brengt een dergelijke ervaring ook een psychobiologische verstoring met zich

mee. Mensen blijven als het ware ingesteld op gevaar (dat niet meer aanwezig is): de angst blijft

permanent bestaan. Deze instelling hindert hen op vele wijzen in het dagelijkse bestaan.

Chronische stress, overmatige waakzaamheid en allerlei lichamelijke klachten kunnen dan het

gevolg zijn. Door de schokkende gebeurtenis wordt het angstsysteem van getroffenen sterk

ontregeld, waardoor mensen in verhoogde mate angstig en gespannen blijven, ook in situaties die

gelijkenis vertonen met het gebeurde (Yehuda, 1998).

Een ramp zal ook specifieke gevolgen op het sociale en maatschappelijk terrein met zich

mee brengen. Belangrijk is om de sociale gevolgen op de korte termijn, maar ook op de lange

termijn in kaart te brengen. Deze kunnen zich afspelen in het dagelijkse contact met de familie,

vrienden, buren en bekenden, in het functioneren op het werk, en in het functioneren binnen het

gezin. Gedwongen verhuizingen kunnen een gevoel van isolement veroorzaken door het verlies

en uiteenvallen van het sociale netwerk en het wegvallen van de bekende omgeving. De

getroffenen voelen zich aan hun lot overgelaten, of hebben juist minder behoefte aan sociale

contacten. Daarnaast kunnen veranderingen binnen het gezin ertoe leiden dat getroffenen zich

alleen voelen, bijvoorbeeld als een gezinslid is overleden als gevolg van de ramp, of als de

gezinsleden verschillend omgaan met de gevolgen van de ramp en elkaar daarin niet kunnen

steunen. Deze sociale problemen kunnen verminderd worden als getroffenen praten over wat ze

hebben meegemaakt met anderen. Door met anderen ervaringen te delen, geven mensen elkaar
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steun en kunnen ze elkaar bijstaan in het structureren en integreren van wat er is gebeurd (Rimé

et al., 1998).

Als getroffenen in zeer ernstige mate en langdurig last hebben van de beschreven

gevolgen van de ramp is de kans groot dat zij voor korte of lange tijd niet kunnen werken. Zo

kunnen psychische vermoeidheid, fricties in de werksituaties, en emotionele uitputting (`burnout')

consequenties van de ramp zijn, zeker als ze in wisselwerking staan met al bestaande bronnen van

stress op het werk (Van der Ploeg, Kleber & Van der Velden, 2000). Daarnaast wordt

verondersteld dat eventuele acute en chronische stress-situaties die zich op het werk kunnen

voordoen, zoals bedreigingen, agressie, werkbelasting, conflicten en ongevallen, van invloed zijn

op deze consequenties. Hierdoor kan sprake zijn van langdurig ziekteverzuim en soms

arbeidsongeschiktheid (Van der Velden, Eland & Kleber, 2000). Zowel het sociaal functioneren

als het functioneren op het werk zullen beschreven worden in dit rapport.

De bovengenoemde stressreacties, zoals angstgevoelens, vermoeidheid en herbelevings-

en vermijdingsreacties, zijn op zich normale reacties op abnormale gebeurtenissen. Hoewel deze

reacties het leven en werken van de slachtoffers en andere betrokkenen ingrijpend kunnen

verstoren, zijn zij in aanleg gangbare reacties die bij iedereen (kunnen) optreden. Niet bij iedereen

zullen zij even ernstig van karakter zijn en niet bij iedereen zullen zij een blijvend hoge intensiteit

hebben. Zo laat onderzoek zien dat ongeveer 10 tot 30 procent van de direct getroffenen van een

ramp een psychische stoornis (in het bijzonder posttraumatische stress-stoornis) ontwikkelt

(Kleber, 2000). Pas wanneer deze reacties een reeks maanden aanhouden, kan gesproken worden

van ernstige problematiek en is professionele of therapeutische hulp gewenst (Van der Velden et

al., 2000). Het is daarom van groot belang dat de weg naar de hulpverlening zo kort mogelijk is.

In Enschede is dit goed geregeld door de oprichting van het centrale coördinatiepunt, het IAC en

de stichting CONSENSE, waarin de zorgverleners in Enschede ten behoeve van de nazorg aan

de getroffenen samenwerken. Hierdoor konden getroffenen die kampten met medische,

psychische en/of maatschappelijke problemen snel geholpen of verwezen worden naar

betreffende zorgverleners In dit onderzoek wordt mede onderzocht in hoeverre getroffenen

hiervan gebruik hebben gemaakt.

1.3 Aandachtsgroepen

In dit rapport wordt extra aandacht besteed aan die groepen getroffenen van wie uit het eerste

gezondheidsonderzoek bleek dat zij veel gezondheidsklachten hadden en/of waarover nog weinig
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bekend is over hoe ze op langere termijn reageren op een schokkende gebeurtenis zoals de

vuurwerkramp.

Als eerste geldt dat voor de getroffen kinderen en gezinnen. Een ramp kan ingrijpende

gevolgen hebben voor het leven van getroffen kinderen. Daar niet duidelijk is op welke manier

kinderen omgaan met een ramp en welke consequenties dat heeft voor hun functioneren, zijn

vragen aan de ouders gesteld over de betekenis van de ramp voor het gezinsfunctioneren en over

de gevolgen van de ramp voor kinderen (Van der Velden, Dorresteijn, Kleber & Gersons, 2002).

Tevens zal onderzocht worden in hoeverre ouders die aangaven dat hun kinderen klachten

hadden, hiervoor hulp hebben gezocht.

Een tweede groep waaraan extra aandacht besteed zal worden, zijn de allochtone

getroffenen. Bijna een derde van de getroffenen van de ramp in Enschede is allochtoon. In het

eerste gezondheidsonderzoek bleek dat vooral deze groep veel klachten had. In Nederland (en in

veel andere Westerse landen) bestaat nog veel onduidelijkheid over de weerslag van schokkende

gebeurtenissen op de geestelijke gezondheid van de allochtonen, en de aansluiting van de

gezondheidszorg bij allochtonen (Knipscheer, 2000; Kurt, Boomstra, Wennink & Kleber, 2001).

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in klachten en gezondheidsproblemen

na de ramp in Enschede voor deze groep mensen, bij wie ondermeer door mogelijke taalbarrières

minder onderzoek is gedaan.

Ten derde is extra aandacht gericht op groepen die in hoge mate getroffen waren door de

ramp, omdat zij hun huis of een dierbare hebben verloren of letsel hebben opgelopen tengevolge

van de ramp. Uit het eerste gezondheidsonderzoek bleek dat getroffenen die deze gebeurtenissen

hadden meegemaakt, meer lichamelijke en psychische gezondheidsklachten hadden. Dit geldt ook

voor de mensen die tijdens de ramp een dissociatieve reactie vertoonden. In dit tweede

gezondheidsonderzoek wordt bekeken of dit op de langere termijn ook bepalend is voor het

functioneren van deze getroffenen en op de groep ouderen die door de ramp zijn getroffen die

bij het eerste gezondheidsonderzoek niet nader zijn bestudeerd.

1.4 Kader gezondheidsonderzoek

Om de nazorg van de ramp in Enschede zo goed mogelijk af te stemmen op de situatie en

behoeften van de getroffenen en verdere gezondheidsschade zo veel mogelijk te beperken, heeft

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om de zorg actief vorm te geven.
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De nazorg bestaat uit de volgende pijlers:

• een Informatie- en Adviescentrum (IAC), waar getroffenen zich kunnen melden en

verder geholpen worden;

• een zorgcluster voor onder andere psychosociale hulpverlening (stichting CONSENSE);

• het uitvoeren van een Gezondheidsmonitoring (GGVE);

De Gezondheidsmonitoring is één van de pijlers van de nazorg. Het hier gerapporteerde

onderzoek vormt Fase II van de Gezondheidsmonitoring Getroffenen Vuurwerkramp Enschede

(GGVE; Derks, Roorda, Stiphout & van Hövell). Het heeft als doel de gezondheid, het

functioneren en de zorgbehoefte van de getroffenen van 18 jaar of ouder vast te stellen 18

maanden na de vuurwerkramp. Fase I betrof de monitoring van de gezondheidssituatie 2-3

weken na de ramp en werd uitgevoerd in een samenwerkingsverband tussen het Instituut voor

Psychotrauma (IvP), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD

Twente (zie Van Kamp & Van der Velden, 2001; Van der Velden, Kleber & Gersons, 2000;

RIVM Projectteam Gezondheidsonderzoek Vuurwerkramp Enschede 2001).

Bij Fase I werd opgemerkt dat er nog referentiegegevens voor de gebruikte vragenlijsten

verzameld zouden moeten worden om een betere inschatting te kunnen maken van de relatieve

ernst van de gerapporteerde klachten. Ten behoeve van dit rapport zijn twee vergelijkingsgroepen

samengesteld, één voor de getroffen bewoners en één voor de reddingswerkers (politie,

ambulance en brandweer).

De resultaten van het onderzoek komen ten goede aan de getroffenen, namelijk door met de

bevindingen sturing te geven aan de nazorgactiviteiten. Deze sturing kan betrekking hebben op

de inhoud van de problematiek, de risicogroepen die specifieke aandacht vereisen, alsmede de

capaciteit van de benodigde voorzieningen. Tenminste even belangrijk is de functie die het

onderzoek op “meta-niveau” voor de individuele getroffenen wil vervullen: het project maakt

duidelijk dat de gezondheid van getroffenen wordt bewaakt, het biedt inzicht in de

gezondheidseffecten van de ramp en geeft daarmee erkenning aan de getroffenen.

1.5 Getroffenenmonitor I&O

In opdracht van de gemeente Enschede heeft I&O Research onderzoek bij getroffen bewoners

verricht (Van de Peppel, Bulthuis & Huijgen, 2002). Daarbij staan vragen centraal als: hoe vergaat
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het de getroffenen, in welke mate maken zij gebruik van het hulpaanbod, zijn zij tevreden met het

beloop van de wederopbouw?

De resultaten van de getroffenenmonitor zijn op dit moment niet te vergelijken met het

gezondheidsonderzoek. De belangrijkste reden is het verschil in design van beide studies. Bij de

getroffenenmonitor is gekozen voor indeling in vier groepen: a.) ontheemden, b.) bewoners uit

de binnenring, c.) bewoners buitenring, passanten en hulpverleners en d.) overige Enschede. De

eerste drie groepen zijn ook vertegenwoordigd in het gezondheidsonderzoek, maar op een andere

manier: onder getroffen bewoners worden zowel ontheemden, als bewoners uit de binnenring

ingedeeld. Tevens zitten in deze groep medewerkers of eigenaren van een zaak in getroffen

gebied en/of bewoners van buiten de buitenring maar waarvan het woonhuis licht tot zwaar

beschadigd is. Passanten en hulpverleners zijn niet samengevoegd in dit gezondheidsonderzoek.

Bovendien zijn de hulpverleners nog verder onderverdeeld naar hulpverleners die ook in het

rampgebied woonden (‘bewoners tevens hulpverleners’), hulpverleners uit Enschede en

hulpverleners van buiten Enschede (beide onderverdeeld naar reddingswerkers en overig).

Naast het feit dat de groepen niet vergelijkbaar zijn, is het beperkte aantal vragen in het

I&O onderzoek naar gezondheid van de getroffenen van een andere orde dan die in dit

uitgebreide gezondheidsonderzoek. De onderzoeksvragen van beide onderzoeken zijn dan ook

aanvullend van aard. Om bovenstaande redenen zal in dit rapport geen vergelijking met de

getroffenenmonitor gemaakt worden.

1.6 Vraagstellingen gezondheidsonderzoek 18 maanden na de ramp

De hoofdvragen van dit gezondheidsonderzoek zijn:

1. Hoe is de gezondheid van de getroffenen 18 maanden na de ramp? Hierbij worden de

volgende algemene onderwerpen bestudeerd: lichamelijke gezondheid, geestelijke

gezondheid, sociaal functioneren, functioneren op het werk? (Hoofdstuk 4). Bij deze

vraag wordt zoveel mogelijk de gezondheid van de getroffenen vergeleken met personen

die de ramp niet mee hebben gemaakt (de vergelijkingsgroepen).

2. Hebben specifieke aandachtsgroepen meer lichamelijke en psychische klachten en meer

zorgbehoefte? De aandachtsgroepen zijn: getroffen kinderen & gezinnen, ouderen,

allochtone getroffenen en ernstig getroffenen (vanwege verlies van eigen huis, verlies van

een dierbare, een dissociatieve reactie tijdens de ramp, of lichamelijk letsel tijdens de

ramp). (Hoofdstuk 7)
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3. Is de lichamelijke, sociale en geestelijke gezondheid verbeterd, verslechterd of gelijk

gebleven in de periode van 2-3 weken tot 18 maanden na de vuurwerkramp? (Hoofdstuk

5)

4. In hoeverre hebben de getroffenen medische, psychische of maatschappelijke hulp

gezocht voor hun klachten op het gebied van de lichamelijke, geestelijke en sociale

gezondheid? (Hoofdstuk 6)

Over deze vragen zal in dit rapport uitvoerig worden gerapporteerd. De verzamelde informatie

over de gezondheid van de getroffen deelnemers biedt daarnaast de gelegenheid een reeks

aanvullende, relevante vragen te beantwoorden die voor de getroffenen en de zorgverlening van

belang kunnen zijn, maar die in dit rapport door de tijdsbegrenzing nog niet beantwoord konden

worden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de vraag welke samenhangen bestaan tussen de

geïnventariseerde klachten, de vraag welke factoren het meest samenhangen met klachten 18

maanden na de ramp (risicofactoren) en de vraag in hoeverre de geboden zorgverlening

samenhangt met de afname van klachten. Op een later tijdstip en in overleg met de zorgverlening

zullen deze vragen nader worden uitgewerkt.

Een aantal op zich relevante vragen valt voorts buiten het bestek van het eerste en tweede

gezondheidsonderzoek, en zal ook bij vervolganalyses niet aan bod kunnen komen. De

verzamelde informatie geeft hier geen mogelijkheden toe, omdat de relevante gegevens niet zijn

gevraagd. Voorbeelden daarvan zijn: wat is de samenhang tussen de afwikkeling van de materiële

en financiële schade en het beloop van klachten en zorgconsumptie, hoe verhoudt zich de

wederopbouw van de getroffen wijk tot het beloop van klachten en zorgconsumptie.

1.7 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de opzet en uitvoering van het onderzoek beschreven. De gebruikte

vragenlijsten komen vervolgens aan de orde. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk wordt de

wijze waarop de gegevens zijn geanalyseerd toegelicht. Uitgebreide beschrijving van de

vragenlijsten, is te vinden in bijlage B, C, D en F.

In hoofdstuk 3 wordt de achtergrondinformatie, zoals demografische kenmerken, van de

groepen deelnemers van het gezondheidsonderzoek beschreven. Ook wordt toelichting gegeven

over de kenmerken van de getroffenen die wel hebben deelgenomen aan het

gezondheidsonderzoek 2-3 weken na de ramp, maar niet bij het huidige onderzoek 18 maanden

na de ramp om zo inzicht te krijgen of er een mogelijke selectieve deelname is geweest.
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Vervolgens richt de aandacht in hoofdstuk 4 zich op het huidige functioneren van de

getroffenen 18 maanden na de ramp. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de lichamelijke

gezondheid en middelengebruik (4.1), de geestelijke gezondheid (4.2), het sociaal functioneren

(4.3), en het functioneren op het werk (4.4) besproken. In hoofdstuk 4.5 wordt de lichamelijke en

geestelijke gezondheid gepresenteerd van de ‘nieuwe instroom”, een groep deelnemers die niet

aan het eerste gezondheidsonderzoek heeft deelgenomen, maar wel aan het tweede

gezondheidsonderzoek.

De mate waarin de getroffenen zijn hersteld, niet hersteld of klachten hebben ontwikkeld

gedurende de afgelopen 18 maanden in vergelijking met 2-3 weken na de ramp wordt beschreven

in hoofdstuk 5. Daarin worden veranderingen in lichamelijke gezondheid en middelengebruik

(5.1), sociaal functioneren (5.1), en de geestelijke gezondheid (5.2) besproken.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 beschreven in welke mate de getroffenen gebruik

hebben gemaakt van medische zorg, GGZ, maatschappelijke dienstverlening, en IAC en

Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (BSVE). Tevens worden de

zorgbehoefte en het profijt van zorg beschreven. In paragraaf 6.2 wordt de relatie tussen

zorggebruik en de mate van lichamelijke, psychische en sociale klachten nader onderzocht.

Hoofdstuk 7 handelt over specifieke groepen waarvan duidelijk is dat zij op de één of

andere wijze extra aandacht nodig hebben in en na een rampsituatie. Daartoe wordt ingegaan op

de lichamelijke en geestelijke gezondheid en de zorgconsumptie van achtereenvolgens kinderen

en gezinnen (7.1), allochtone getroffenen (7.2), getroffenen die hun huis hebben verloren door de

ramp (7.3), getroffenen die een dierbare hebben verloren door de ramp (7.4), getroffenen die een

dissociatieve reactie hadden tijdens de ramp (7.5), getroffenen die letsel hebben opgelopen door

de vuurwerkramp (7.6), en oudere getroffenen (7.7).

In het hoofdstuk 8 tot slot worden de belangrijkste conclusies van dit onderzoek

beschreven en toegelicht, en worden aan de hand van deze conclusies aandachtspunten

beschreven die voor de getroffenen, de zorgverlening en het nazorgbeleid van belang zijn.
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2 METHODEN

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke personen (onderzoeksgroepen) zijn benaderd, en op

welke wijze ze zijn gevraagd voor deelname aan het gezondheidsonderzoek. Verder wordt in dit

hoofdstuk een overzicht gegeven van de inhoud van de verschillende vragenlijsten die aan de

deelnemers zijn voorgelegd. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt toegelicht op welke

manier de antwoorden op de vragenlijsten zijn geanalyseerd.

2.1 Onderzoeksgroepen

Er zijn verschillende groepen te onderscheiden die hebben deelgenomen aan dit tweede

gezondheidsonderzoek. Ten eerste, de getroffenen van de ramp die ook aan het eerste

gezondheidsonderzoek hebben deelgenomen. Ten tweede, de getroffenen die 2-3 weken niet

hebben deelgenomen (of geen vragenlijst hebben ingevuld), maar nu wel hebben deelgenomen

(de zogeheten ‘nieuwe instroom’). Ten derde de vergelijkingsgroep bewoners, en ten vierde de

vergelijkingsgroep reddingswerkers. In deze paragraaf wordt beschreven hoe deze

onderzoeksgroepen tot stand zijn gekomen.

Getroffenen die ook deelnamen aan het eerste gezondheidsonderzoek

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe het momenteel met de gezondheid gaat van de

getroffenen van de vuurwerkramp, in vergelijking met de periode 2-3 weken na de ramp, was

informatie nodig van de deelnemers aan het eerste gezondheidsonderzoek. Door 3792

deelnemers is destijds een bruikbare vragenlijst ingevuld. Daarvan hebben 3733 personen

toestemming gegeven om benaderd te worden voor vervolgonderzoek, zij vormden de potentiële

groep deelnemers voor het tweede gezondheidsonderzoek. Deze groep is in overeenstemming

met het eerste gezondheidsonderzoek op grond van hun betrokkenheid verder onderverdeeld in

onder andere bewoners en hulpverleners (zie tabel 2.1.1.). Hier werd voor gekozen omdat de

mate van betrokkenheid in belangrijke mate samenhangt met ervaringen met de ramp en

geestelijke en lichamelijke gezondheid van de deelnemers. De onderverdeling van hulpverleners

in reddingswerkers en overige hulpverleners heeft te maken met de samenstelling van de

vergelijkingsgroep voor hulpverleners; die bestaat namelijk uitsluitend uit politie, brandweer en

ambulancepersoneel
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Tabel 2.1.1 Indeling getroffenen op basis van betrokkenheid bij de ramp
Getroffen bewoners Bewoners van het rampgebied en/of medewerkers/eigenaren van

een zaak in getroffen woonwijk en/of personen van buiten de
buitenring maar waarvan het woonhuis licht tot zwaar beschadigd
is.

Bewoners tevens hulpverleners Bewoners van het rampgebied die ook hulp hebben verleend bij
de ramp

Reddingswerkers uit Enschede Politie, brandweer en ambulance medewerkers, woonachtig in
Enschede, die hulp hebben verleend bij de ramp

Reddingswerkers van buiten
Enschede

Politie, brandweer en ambulance medewerkers van buiten
Enschede die hulp hebben verleend bij de ramp

Overige hulpverleners uit
Enschede

Overige hulpverleners (zoals EHBO-ers, militairen,
buschauffeurs, slopers) woonachtig in Enschede, die hulp
hebben verleend bij de ramp

Overige hulpverleners van buiten
Enschede

Overige hulpverleners (zoals EHBO-ers, militairen,
buschauffeurs, slopers) van buiten Enschede, die hulp hebben
verleend bij de ramp

Passanten Personen die ‘toevallig’ betrokken waren bij de ramp, zoals
familieleden van bewoners of van medewerkers/eigenaren van
een zaak in het getroffen gebied, die voor evacuatie in het gebied
aanwezig waren.

Nieuwe instroom

Alle personen die niet hebben deelgenomen aan het eerste onderzoek, maar zich wel als

getroffene van de ramp beschouwen, zijn in de gelegenheid gesteld aan het tweede

gezondheidsonderzoek deel te nemen. Zij worden ‘nieuwe instroom’ genoemd. Voor deze groep

kan alleen de vraag worden beantwoord hoe het nu met hun gezondheid is. Informatie over hoe

het met hen ging 2-3 weken na de ramp is niet beschikbaar. Bij deze groep zitten ook personen

die tijdens het eerste onderzoek wel bloed en urine hebben afgestaan, maar geen vragenlijst

hebben ingevuld (N=55). Daardoor ontbreekt voor hen eveneens de relevante informatie om een

vergelijking met eerdere gezondheidsgegevens te maken.

Vergelijkingsgroep bewoners

Bij het eerste gezondheidsonderzoek bleek dat er voor de vragenlijstgegevens vaak geen goede

referentiewaarden bestonden. Dit gold met name voor allochtonen, omdat vragenlijsten in andere
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onderzoeken vaak alleen onder autochtonen worden afgenomen om taalproblemen te

voorkomen. Doordat zich onder de getroffenen van de vuurwerkramp veel allochtonen

bevonden, zijn de vragenlijstgegevens moeilijk vergelijkbaar met resultaten uit andere

onderzoeken. Daarom is besloten om in het tweede gezondheidsonderzoek een

vergelijkingsgroep mee te nemen.

Er is gekozen voor Tilburg als plaats om de vergelijkingsgroep te werven. De reden hiervoor was

dat Tilburg in historisch-economisch opzicht (kledingindustrie), qua bevolkingsopbouw en

algemene gezondheidstoestand (Volksgezondheid en Toekomstverkenning, ATLAS) grote

overeenkomsten met Enschede vertoont. Met behulp van het 1999 bestand ‘kerncijfers vier-

cijferige postcodegebieden’ (CBS, 2001) is onderzocht in welke wijken van Tilburg de bewoners

vergelijkbaar zijn met de getroffen bewoners die hebben deelgenomen aan het eerste

gezondheidsonderzoek. Daarbij is gekeken naar leeftijdopbouw, geslacht, percentage allochtonen

en opleiding. Op deze manier zijn vier wijken geselecteerd om deelnemers voor de

vergelijkingsgroep te werven: Heikant, Stokhasselt, Wandelbos en Groenewoud (respectievelijke

postcodes: 5011, 5049, 5044 en 5022).

Door stratificatie op persoonskenmerken is vervolgens uit de gemeentelijke basis

administratie (GBA) een steekproef getrokken van 1600 personen. Op deze manier zijn uit iedere

wijk 400 personen benaderd die wat betreft geslacht, leeftijdsklassen en land van herkomst

overeen kwamen met de getroffen bewoners die deelnamen aan het eerste onderzoek.

Vergelijkingsgroep reddingswerkers

Ook voor de hulpverleners die deelnamen aan het eerste gezondheidsonderzoek gold dat de

waarden voor vragenlijstgegevens zoals gevonden in de algemene Nederlandse bevolking niet

goed als referentiewaarden kunnen worden gebruikt. Hulpverleners zijn gemiddeld jonger en

gezonder dan de gemiddelde bevolking. Omdat zich onder de deelnemers aan het eerste

gezondheidsonderzoek veel hulpverleners (N=2014) bevonden, is er in het tweede onderzoek

voor gekozen een vergelijkingsgroep samen te stellen voor de hulpverleners.

Van de hulpverleners die deelnamen aan het eerste gezondheidsonderzoek was een groot

deel medewerker van de politie (35%) of de brandweer (36%). Samen met de

ambulancemedewerkers vormen zij de categorie reddingswerkers in dit rapport. Ook waren er

velen op een andere manier als hulpverlener bij de ramp betrokken, zij vormen de categorie

overige hulpverleners. Deze bestaat uit onder andere EHBO-ers, militairen, buschauffeurs,
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slopers en vrijwilligers. Voor de overige hulpverleners is het, vanwege de zeer diverse

samenstelling van deze groep, nauwelijks mogelijk een vergelijkingsgroep samen te stellen.

Daarom is in het tweede gezondheidsonderzoek alleen een vergelijkingsgroep betrokken voor de

drie groepen reddingswerkers (politie, brandweer, ambulance).

Bij het selecteren van diensten die werden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek

heeft vooral de overweging meegespeeld dat de medewerkers van de diensten niet betrokken zijn

geweest bij de ramp in Enschede, of recent hulp hebben verleend bij een andere grote ramp.

Daarnaast hebben praktische overwegingen de doorslag gegeven, zoals de centrale ligging van de

locatie van de diensten in Nederland. Uiteindelijk zijn de brandweer uit Utrecht (150

beroepskrachten en 120 vrijwilligers), de ambulance dienst Regionale Ambulance Voorziening

Utrecht (154 medewerkers) en Midden Brabant (64 medewerkers) geselecteerd. Deze diensten

hebben al hun medewerkers gevraagd of ze wilden deelnemen aan het onderzoek. Voor het

betrekken van politiemedewerkers in de vergelijkingsgroep heeft de regio politie Noord en Oost

Gelderland zijn medewerking verleend. Zij hebben onder hun medewerkers een steekproef

getrokken van 250 politiemedewerkers die niet betrokken zijn geweest bij de vuurwerkramp in

Enschede.

2.2. Benadering van de onderzoeksgroepen

De verschillende groepen zijn, waar mogelijk, op overeenkomstige wijze benaderd door middel

van persoonlijke uitnodigingen ondersteund door aankondigingen van het onderzoek in

krantenadvertenties en publieksposters. Vervolgens zijn de deelnemers vragenlijsten toegestuurd.

Hoe de verschillende groepen zijn benaderd is na te lezen in bijlage B.

2.3. Instrumentaria

De gegevens zijn verzameld door middel van vragenlijsten, die grotendeels overeen komen met

de vragenlijsten van het eerste gezondheidsonderzoek. Zoals in 2.1. vermeld, waren de

vragenlijsten voor een aantal groepen in verschillende talen beschikbaar. Daarnaast zijn er enige

verschillen tussen de vragenlijsten voor de diverse groepen in het onderzoek. De vragenlijsten

voor de getroffenen die ook tijdens het eerste gezondheidsonderzoek een vragenlijst hebben

ingevuld, bevatten vragen over de persoonlijke situatie (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat),

lichamelijke gezondheid, middelen gebruik, geestelijke gezondheid, sociaal functioneren,

functioneren op het werk, zorgconsumptie, functioneren in het gezin, extra stressoren (zie tabel

2.3.1).
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Tabel 2.3.1 Instrumentaria

Onderwerp Vragenlijst Na ramp: Vergelijkingsgroep
2-3 wkn 18 mnd Tilburg Hulpv In hfd:

Lichamelijke gezondheid
Fysiek functioneren RAND-36 x x x 4.1
Pijn RAND-36 x x x x 4.1, 5.1.
Vitaliteit RAND36 x x x 4.1
Gezondheidsbeleving, algemene 
gezondheid

RAND-36 x x x x 4.1, 5.1.

Gezondheidsverandering RAND-36 x x x x 4.1, 5.1.
Rolbeperkingen fysiek RAND-36 x x x x 4.1, 5.1, 6, 7
Rolbeperkingen emotioneel RAND-36 x x x x 4.1, 5.1.
Ervaren gezondheid VOEG x x x x 4.1, 5.1.
CARA-klachten ELON x x x 4.1
25 items lichamelijke klachten x x x 4.1
Chronische aandoeningen CBS x x x x 4.1, 5.1.
Lichamelijke klachten door ramp x x x x 4.1, 5.1.
Slaapkwaliteit Groninger 

slaapkwaliteitsschaal
x x x x 4.1, 5.1, 6, 7

Middelen gebruik
Medicijngebruik CBS x x x x 4.1, 5.1.
Slaap- en kalmeringsmiddelen CBS x x x x 4.1, 5.1.
Medicijnen tegen depressiviteit CBS x x x 4.1
Roken x x x x 4.1
Alcoholgebruik Garretsen x x x 4.1

Geestelijke gezondheid
Angstgevoelens SCL-90 x x x x 4.2, 5.2, 6, 7
Depressieve gevoelens SCL-90 x x x x 4.2, 5.2, 6, 7
Hostiliteit/ vijandigheid SCL-90 x x x x 4.2, 5.2, 6, 7
Herbeleving en vermijding Schok Verwerkings Lijst x x 4.2, 5.2, 6, 7
Zelfrapportage PTSS PTSS-srs x 4.2, 6, 7
Peritraumatische dissociaties PDEQ x 7.5

Sociaal functioneren
Sociaal functioneren RAND-36 x x x x 4.3, 5.1
Tekort aan alledaagse emotionele 
interacties

Sociale Steun Lijst - D x x x 4.3

Tekort aan emotionele ondersteuning 
bij problemen

Sociale Steun Lijst - D x x x 4.3

Tekort aan instrumentele interacties Sociale Steun Lijst - D x x x 4.3
Tekort aan informatieve ondersteuning Sociale Steun Lijst - D x x x 4.3

Tekort aan waarderingssteun Sociale Steun Lijst - D x x x 4.3
Tekort aan vriendschappelijke 
ondersteuning

Sociale Steun Lijst - D x x x 4.3

Delen van de eigen ervaringen Social Sharing Lijst (Rime) x 4.3

Vervolg Tabel 2.3.1 Instrumentaria
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Vervolg tabel 2.3.1 Instrumentaria

De onderdelen sociaal functioneren, functioneren op het werk en in het gezin, zorgconsumptie

en extra stressoren zijn grotendeels nieuw ten opzichte van het eerste gezondheidsonderzoek. De

nieuwe instroom kreeg een iets uitgebreidere vragenlijst omdat een aantal gegevens uit de

persoonlijke situatie en betrokkenheid bij de ramp voor hen nog niet beschikbaar waren. De

vragenlijst voor de vergelijkingsgroepen was juist minder uitgebreid dan de vragenlijst voor de

getroffenen van de ramp, omdat aan hen geen vragen werden gesteld over een aantal ramp

gerelateerde vragen of gezondheidsproblematiek (zoals herbelevings- en vermijdingreacties en

PTSS). In deze paragraaf wordt toegelicht op grond van welke (gevalideerde) vragenlijsten de

verschillende onderdelen zijn samengesteld. Een toelichting op de vragenlijsten is te vinden in

bijlage C.

Lichamelijke gezondheid en middelen gebruik. Voor het onderdeel lichamelijke gezondheid

zijn verschillende aspecten van gezondheid bestudeerd. De RAND-36 (Van der Zee &

Sanderman, 1993) meet verschillende gezondheidsaspecten van zowel lichamelijke, geestelijke als

sociale aard. Dit instrument kan gebruikt worden om veranderingen in de gezondheidstoestand

en het functioneren op korte termijn te meten. De volgende sub-schalen worden beschreven in

Onderwerp Vragenlijst Referentiegroep
2-3 wkn 18 mnd Tilburg Hulpv In hfd:

Functioneren op het werk
Toetreding ziektewet x x x x 4.4, 5.1
Relatie met collega's VBBA x x x 4.4
Relatie met leiding VBBA x x x 4.4
Plezier in het werk VBBA x x x 4.4
Emotionele uitputting Utrechtse Burnout Schaal x x x 4.4

Bedrijfsopvang op het werk x x 4.4

Zorgconsumptie
Beroep gedaan op hulpverlening Zorgconsumptievragen x x x 6.1, 6.2, 7
Momenteel contact met hulpverlener Zorgconsumptievragen x x x 6.1, 6.2, 7
Baat gehad bij hulpverlening Zorgconsumptievragen x x x 6.1, 6.2, 7
Problemen waarvoor geen hulp is gezocht NEMESIS x x x 6.1, 6.2, 7
(un-met needs)

Functioneren in het gezin
Invloed van ramp op gezinsfunctioneren Gezinsvragen x 7.1
Betrokkenheid van kinderen bij de ramp Gezinsvragen x 7.1
Klachten bij kinderen (door ramp) Gezinsvragen x x x 7.1
Professionele hulp voor de kinderen Gezinsvragen x x x 7.1

Extra stressoren 
Ingrijpende gebeurtenissen Life Event Scale x x x 3.3

Na ramp:
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de paragrafen over lichamelijke gezondheid: fysiek functioneren, pijn, vitaliteit, algemene

gezondheidsbeleving, gezondheidsverandering, rolbeperkingen als gevolg van een fysiek of

emotioneel probleem.

De ervaring van lichamelijke gezondheid en klachten met betrekking tot specifieke

orgaansystemen is gemeten met de 13-item versie van de Vragenlijst over Ervaren Gezondheid

(VOEG) (Dirken, 1967; Sonsbeek, 1990). Daarnaast zijn er nog additionele lichamelijke klachten

nagevraagd. Geïnformeerd is naar astmasymptomen en symptomen van obstructieve

luchtwegklachten (Chronic Pulmonary Obstructive Disease: COPD) door middel van vragen

afkomstig uit een gestandaardiseerde vragenlijst van het Europees Luchtwegonderzoek Nederland

(ELON, Rijcken, 1996). In het rapport wordt gesproken van CARA klachten, zoals piepen op de

borst terwijl niet verkouden, chronisch hoesten en slijm opgeven en kortademigheid.

De mate waarin getroffenen chronische ziekten hebben en/of medicijnen gebruiken is bepaald

door middel van vragen ontleend aan een vragenlijst van het Centraal Bureau voor de Statistiek

(TNO-PG, RIVM, 1998; CBS).

Door middel van de Groningen Slaapkwaliteit Schaal (Mulder-Hajonides van der Molen,

1980; Meijman, 1991) is de algemene slaapkwaliteit gemeten (van de afgelopen maanden), en de

specifieke slaapkwaliteit (van de afgelopen week). Een vergelijking tussen de algemene en

specifieke slaapkwaliteit maakt het mogelijk om veranderingen in slaapkwaliteit te bepalen.

Het gebruik van alcohol is nagevraagd door middel van een aantal vragen waarmee het

alcoholgebruik volgens de definitie van Garretsen kan worden berekend (Garretsen, 1993). Het

huidige roken van sigaretten, sigaren of pijp is nagevraagd (Morgen project, 1996).

Informatie over de wijze waarop het percentage personen werd berekend dat

bovenstaande klachten had of middelen gebruikte, wordt beschreven in bijlage C.

Geestelijke gezondheid. Klachten op het gebied van de geestelijke gezondheid zijn

bepaald door de Nederlandse versie van de Symptom Check List (SCL-90) (Arrindell & Ettema,

1986) waarmee uiteenlopende klachten worden gemeten als angstsymptomen, depressieve

gevoelens, en vijandigheid. Door middel van de Schok Verwerkings Lijst (SVL) (Brom & Kleber,

1985), is nagegaan in hoeverre getroffenen overweldigd zijn door herinneringen aan de ramp dan

wel situaties die hen doen herinneringen aan de ramp uit de weg gaan. Ten derde is met behulp

van de Zelfrapportage schaal voor Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS-srs) (Carlier, Van Uchelen &

Gersons, 1995) bepaald in hoeverre getroffenen PTSS symptomen rapporteren. Hierbij is

onderscheid gemaakt tussen herbeleving, vermijding, en hyperactiviteit-symptomen.

Peritraumatische dissociaties zijn gemeten door middel van de Peritraumatic Dissociation Experiences

Questionnaire (PDEQ) 2-3 weken na de ramp(Marmar, Weiss & Metzler, 1996).
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Sociaal functioneren. De mate waarin getroffenen beperkt zijn in hun sociaal

functioneren als gevolg van hun lichamelijke gezondheid of emotionele problemen is gemeten

met de Sociaal Functioneren schaal van de RAND-36 (Ware & Sherbourne, 1992; Van der Zee &

Sanderman, 1993). Voor specifieke informatie over het ervaren tekort aan sociale steun is gebruik

gemaakt van de Sociale Steun Lijst – Discrepanties (SS-D) (Van Sonderen, 1993). Getroffenen zijn

gevraagd of ze meer steun zouden willen ontvangen in dagelijkse emotionele interacties,

emotionele ondersteuning bij problemen, instrumentele (of materiele) steun, informatieve steun

(krijgen van feedback etc), steun waaruit waardering spreekt en het hebben van

vriendschappelijke contacten. De mate waarin betrokkenen hun ervaringen met de ramp delen

met anderen, en het aantal personen waarop ze kunnen rekenen is gemeten met Social Sharing

vragen gebaseerd op de studie van Rimé, Finkenauer, Luminet, Zech & Philippot (1998).

Functioneren op het werk. Aan de getroffenen is allereerst gevraagd of ze momenteel

zijn toegetreden tot de ziektewet. Voor de getroffenen die meer dan 18 uur per week werken, is

de relatie met collega’s, leiding en plezier in het werk in kaart gebracht door middel van drie

subschalen van de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) (Van Veldhoven,

Meijman, Broersen & Fortuin, 1997), waarmee arbeidsgerelateerde spanningsreacties gemeten

worden. Een indicatie van burnoutklachten is verkregen door middel van de subschaal Emotionele

Uitputting van de Utrechtse Burnout Schaal (UBOS; Schaufeli & Van Dierendonck, 1994).

Zorgconsumptie. Om inzicht te verkrijgen in welke mate getroffenen hulp hebben

gezocht het afgelopen jaar, is gevraagd of ze gebruik hebben gemaakt van de geestelijke

gezondheidszorg (o.a. RIAGG/mediant, vrijgevestigde psychologen), medische zorg (huisarts,

medische specialist, fysiotherapeut), maatschappelijke dienstverlening (SMD), en het IAC en de

Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (BSVE), en van alternatieve zorg (o.a.

acupunctuur en iriscopist). Geïnformeerd is in hoeverre getroffenen profijt hebben gehad van de

betreffende zorg, en in hoeverre ze problemen hebben (gehad) waarvoor ze geen hulp hebben

gezocht  Dit wordt aangeduid met un-met needs (Bijl & Ravelli, 1998).

Gezinsfunctioneren. De betekenis van de ramp voor het gezinsfunctioneren en de

gevolgen van de ramp voor kinderen is onderzocht door middel van 12 zelfgeconstrueerde

vragen (Van der Velden, Dorresteijn & Kleber, 2001).

Ingrijpende gebeurtenissen. Door middel van de Life Events Scale (Ros, Winnubst,

Defares, Joppen & Van Leeuwen, 1985) wordt gemeten in hoeverre de getroffenen de afgelopen

jaren zijn geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen (naast de ramp), zoals het verlies van

een familielid, extreme geweldsituaties of een ernstig verkeersongeval.
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2.4 Analyse van de gegevens

De analyse van de gegevens is een samenwerking tussen het Instituut voor Psychotrauma (IVP)

en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De onderdelen geestelijke

gezondheid, sociaal functioneren, functioneren op het werk, zorgconsumptie, en

gezinsfunctioneren zijn uitgevoerd door IVP; de onderdelen over lichamelijke gezondheid en

middelengebruik zijn uitgevoerd door het RIVM. In de wijze van analyse voor de verschillende

onderdelen is aansluiting gezocht bij methoden die gangbaar zijn voor de verschillende

gezondheidseffecten die hier beschreven zijn. Deze gangbare methoden verschillen deels voor

onderdelen van de verschillende instituten. Hierdoor is de aanpak, opbouw en invulling van

paragraaf 4.1, 4.5.1, 5.1 verschillend van de overige paragrafen in die hoofstukken.

Voor de onderdelen lichamelijke gezondheid en middelen gebruik geldt dat er gezien het

grote aantal gepresenteerde tabellen vanaf is gezien om bij ieder getal een 95%

betrouwbaarheidsinterval te presenteren. In bijlage D kan de lezer inzicht krijgen in de

betrouwbaarheid van de prevalenties behorende bij verschillende groepen. Voor de overige

onderwerpen zijn de verschillen in de klachten tussen de getroffenen en de vergelijkingsgroepen

statistisch getoetst. Hiervoor is de chi-kwadraat toets gebruikt. Als de verdeling van de klachten

of antwoorden op de gestelde vragen significant afwijkt over de verschillende groepen op p <

.05, wordt vervolgens paarsgewijs onderzocht welke groepen van elkaar verschillen. In dat geval

worden, omdat er sprake is van meerdere onderscheiden groepen per klacht of antwoord,

meerdere keren de groepen paarsgewijs statistisch vergeleken. Vanwege dit grote aantal

vergelijkingen is, om kanskapitalisatie te voorkomen, een norm gesteld van p< .01 per

paarsgewijze vergelijking wanneer het 4 of meer groepen betreft (Stevens, 1992). Wanneer 3

groepen paarsgewijs met elkaar worden vergeleken, is een norm gesteld van p< .02 per

paarsgewijze vergelijking. Door middel van letters in superscript (abc) is aangegeven welke

groepen wel en welke niet statistisch significant van elkaar afwijken. Groepen waar achter de

percentages dezelfde letter staat of letters staan, wijken onderling niet significant af (p ≥ .01).

De vergelijkingen tussen de groepen die worden gemaakt in dit rapport staan in tabel

2.4.1. Uit hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3) zal blijken dat deze vergelijkingen geoorloofd zijn omdat de

belangrijkste demografische kenmerken niet afwijken tussen de groepen. Andere vergelijkingen

zijn in dit rapport niet gemaakt omdat de groepen niet vergelijkbaar zijn op demografische

kenmerken.
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Tabel 2.4.1 Vergelijkingen tussen de groepen
Groep: Vergelijken met:
Getroffen bewoners Vergelijkingsgroep bewoners

Reddingswerkers uit Enschede Vergelijkingsgroep reddingswerkers

Reddingswerkers van buiten Enschede Vergelijkingsgroep reddingswerkers

Overige hulpverleners uit Enschede Overige hulpverleners van buiten Enschede

Om een inschatting te verkrijgen van de invloed van selectie van het niet deelnemen van

getroffenen op de resultaten in dit onderzoek zal met behulp van een statistische techniek

(multiple imputatie, zie bijlage E) een aantal berekeningen worden uitgevoerd. Hierbij wordt

gekeken naar de gezondheidstoestand en demografische kenmerken van alle deelnemers aan het

eerste gezondheidsonderzoek. De berekeningen betreffen een aantal percentages van lichamelijke

en psychische klachten. Deze techniek is tijdrovend en kon daarom voor een klein deel van de

resultaten worden toegepast. De resultaten zullen worden besproken in hoofdstuk 8 in het licht

van de resultaten van dit rapport.
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3 ACHTERGRONDINFORMATIE DEELNEMERS

De deelnemers aan het gezondheidsonderzoek in Enschede vormen een gevarieerde groep voor

wat betreft hun demografische kenmerken, hun betrokkenheid bij de ramp en de ervaringen die

zij tijdens en na de ramp hebben opgedaan. Reeds in het eerste gezondheidsonderzoek werden de

deelnemers in verschillende groepen ingedeeld op basis van hun betrokkenheid bij de ramp. In

het tweede gezondheidsonderzoek wordt dezelfde indeling aangehouden (zie tabel 2.1.1).

Daarnaast is in het huidige gezondheidsonderzoek een volledige nieuwe groep deelnemers

opgenomen, de nieuwe instroom (zie hoofdstuk 2). Bovendien zijn twee vergelijkingsgroepen

samengesteld, namelijk een vergelijkingsgroep bewoners en een vergelijkingsgroep

reddingswerkers. De demografische kenmerken van deze groepen worden in dit hoofdstuk

behandeld. Het hoofdstuk begint met een aanvullende onderzoek van de non-respons van het

eerste gezondheidsonderzoek.

3.1 Aanvullend non-respons onderzoek van eerste gezondheidsonderzoek

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• Aanvullend non-respons onderzoek bevestigt dat aan het eerste gezondheidsonderzoek ongeveer 30% van de

getroffen bewoners heeft deelgenomen.

• Ongerustheid over de eigen gezondheid was de belangrijke reden om aan het eerste gezondheidsonderzoek

mee te doen.

• Er is een indicatie dat getroffen bewoners die aan het eerste gezondheidsonderzoek hebben deelgenomen,

circa 16 maanden na de ramp hun gezondheid als minder goed beleefden dan bewoners die niet aan het eerste

gezondheidsonderzoek hebben deelgenomen.

In de rapportage van het eerste gezondheidsonderzoek is de non-respons aan de hand van de

toen beschikbare gegevens beschreven. Er werd geschat dat ongeveer 28% van de bewoners

destijds aan het gezondheidsonderzoek heeft deelgenomen. Vrouwen en personen van Turkse en

Marokkaanse afkomst waren oververtegenwoordigd, terwijl jongeren (18-24 jaar) en ouderen (65

jaar en ouder) waarschijnlijk ondervertegenwoordigd waren. Van de hulpverleners variëren de

schattingen van de responspercentages voor de diverse groepen tussen de 8% en 45% (den Boer,

april 2001).

Op basis van die gegevens konden slechts gedeeltelijk conclusies worden getrokken over

mogelijke selectiviteit van de respons. Uit de gegevens kon niet worden bepaald in hoeverre de
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deelnemers aan het eerste gezondheidsonderzoek met betrekking tot hun gezondheid

representatief waren voor alle getroffenen.

Om hier meer inzicht in te krijgen, kon gebruik worden gemaakt van enkele gegevens uit

de studie ‘Getroffenenmonitor’ dat in september en oktober 2001 (ca. 16 maanden na de ramp) is

uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O research (van Peppel, Bulthuis & Huijgen, 2002). Een

uitgebreide beschrijving van dit aanvullende non-respons onderzoek is te vinden in bijlage F1.

Voor deze studie zijn drie groepen getroffenen (N=323 tot 360) en een vergelijkingsgroep uit

Enschede (N=400) telefonisch geënquêteerd. De respons op deze studie was hoog (ruim 80%).

De deelnemers van deze studie is gevraagd of zij hadden deelgenomen aan het eerste

gezondheidsonderzoek in mei- juni 2000 en naar de reden om wel of niet deel te nemen. In totaal

bleken van de ondervraagden 326 getroffenen wel en 696 getroffenen niet aan het eerste

gezondheidsonderzoek te hebben deelgenomen. De belangrijkste redenen om niet aan het eerste

gezondheidsonderzoek mee te doen waren ‘de afwezigheid van zorgen over de eigen gezondheid’

(35%) en het oordeel ‘dat men het gezondheidsonderzoek niet zinvol achtte’ (18%). In

overeenstemming hiermee waren de belangrijkste redenen om wel mee te doen ‘zorgen over de

eigen gezondheid’ en ‘zorgen over blootstelling aan giftige stoffen’ (samen 88%).

Om de vraag te beantwoorden of aan het eerste gezondheidsonderzoek getroffenen met

gezondheidsklachten in meerdere of mindere mate hebben deelgenomen dan de getroffenen die

niet met deze klachten te kampen hadden, zijn de volgende analyses uitgevoerd. De bewoners uit

het rampgebied die aan het eerste gezondheidsonderzoek hebben deelgenomen, zijn vergeleken

met de bewoners uit het rampgebied die destijds niet hebben deelgenomen. Zij zijn vergeleken op

onder andere hun huidige algemene gezondheidsbeleving (16 maanden na de ramp) en het

gebruik van de huisarts in de afgelopen drie maanden, voorafgaand aan de Getroffenenmonitor.

Uit deze analyses blijkt dat de deelnemers aan het eerste gezondheidsonderzoek hun eigen

gezondheid circa 16 maanden na de ramp negatiever beoordelen dan niet-deelnemers en vaker

vinden dat hun gezondheid was verslechterd. Bovendien bezochten de deelnemers aan het eerste

gezondheidsonderzoek gemiddeld vaker hun huisarts dan niet-deelnemers (zie tabel 5 in bijlage

F1). Strikt genomen geven deze resultaten geen inzicht in mogelijke verschillen in de gezondheid

2-3 weken na de ramp, want de gevonden verschillen hebben betrekking op de beleefde

gezondheid circa 16 maanden na de ramp. Ze vormen wel een voorzichtige indicatie dat de

deelnemende getroffen bewoners ook 2-3 weken na de ramp hun gezondheid als slechter zouden

hebben beoordeeld. Mogelijk is dus selectie opgetreden in de zin dat getroffen bewoners met een

slechtere gezondheid eerder geneigd waren deel te nemen aan het eerste gezondheidsonderzoek.
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Voor de getroffen hulpverleners was een dergelijke aanvullende non-respons analyse niet

mogelijk.

3.2 Deelname aan het tweede gezondheidsonderzoek

In deze paragraaf wordt beschreven in welke mate de personen hebben meegedaan aan het

tweede gezondheidsonderzoek. De respons wordt beschreven voor de getroffenen van de ramp

die aan eerste gezondheidsonderzoek hebben deelgenomen, nieuwe instroom, en de

vergelijkingsgroepen.

3.2.1 Deelname getroffenen van de ramp

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• Ruim driekwart van de deelnemers aan het eerste gezondheidsonderzoek heeft deelgenomen aan het tweede

gezondheidsonderzoek.

• Van alle groepen heeft een selectieve groep deelgenomen aan het tweede gezondheidsonderzoek; ouderen en

autochtonen zijn oververtegenwoordigd. Voor de groep getroffen bewoners geldt bovendien dat vrouwen

vaker hebben deelgenomen.

• Voor alle groepen geldt over het algemeen dat aan het tweede gezondheidsonderzoek personen hebben

deelgenomen die bij het eerste gezondheidsonderzoek gezonder waren. De getroffen bewoners met een

slechte algemene gezondheid, hoge mate van angst en depressieve klachten 2-3 weken na de ramp, hebben

relatief minder vaak meegedaan aan het tweede gezondheidsonderzoek

In het eerste gezondheidsonderzoek gaven 3733 van de 3792 deelnemers die een vragenlijst

hadden ingevuld, toestemming om benaderd te worden voor vervolgonderzoek. Hiervan zijn 34

personen niet meer te achterhalen (onbekend adres of overleden in de afgelopen 18 maanden);

100 personen weigerden aan de telefoon om deel te nemen. Dit betekent dat uiteindelijk aan 3658

personen een vragenlijst is toegestuurd. Van 2851 personen is de vragenlijst ingevuld ontvangen

en bruikbaar voor analyse, een respons van 76%. De respons was 64% voor passanten, 71% voor

getroffen bewoners, 79% voor ‘bewoners tevens hulpverleners’, 80% voor hulpverleners van

buiten Enschede en 82% voor hulpverleners uit Enschede.

De helft van de personen die aan de telefoon deelname weigerden heeft hiervoor een

reden aangegeven (N=52). De meest genoemde redenen om niet deel te nemen waren ‘ik heb

geen klachten of problemen’ (41%) en ‘ik wil verder met mijn leven, niet meer stilstaan bij de

ramp’ (18%).

Achtergrondinformatie deelnemers
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De ‘nieuwe instroom’ bestaat uit 159 deelnemers. Hiervan hebben 42 personen 2-3 weken

na de ramp deelgenomen aan het bloed en urine onderzoek, maar destijds geen vragenlijst

ingevuld. Wel hebben ze toen toestemming gegeven om voor het tweede gezondheidsonderzoek

benaderd te worden. De overige 117 personen hebben zich aangemeld voor het tweede

gezondheidsonderzoek.

Tabel 3.2.1 vermeldt een aantal persoonskenmerken van de deelnemers en de niet-deelnemers,

om een inschatting te kunnen maken van selectieve respons voor dit onderzoek. Hierbij wordt

onderscheid gemaakt tussen de getroffen bewoners (met uitzondering van ‘bewoners tevens

hulpverleners’) en overige groepen getroffenen (alle groepen hulpverleners, ‘bewoners tevens

hulpverleners’, passanten). Een verdere opsplitsing was niet zinvol vanwege het geringe aantal

personen per groep.

Er kunnen geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over de huidige gezondheid van de niet-

deelnemers, omdat deze informatie slechts voor een kleine groep (7%, N=65) beschikbaar is. Wel

kan de gezondheid van deelnemers en niet-deelnemers worden vergeleken ten tijde van het eerste

gezondheidsonderzoek (zie tabel 3.2.1).

Bij de bewoners bestaat een aantal verschillen tussen de deelnemers en de niet-

deelnemers; vrouwen hebben vaker meegedaan aan het gezondheidsonderzoek, evenals personen

met een hoger opleidingsniveau en personen van Nederlandse afkomst. De gemiddelde leeftijd is

onder de deelnemers hoger dan onder de niet-deelnemers. De deelnemers met een slechte

algemene gezondheid, hoge mate van angst en depressieve klachten 2-3 weken na de ramp,

hebben relatief minder vaak meegedaan aan het tweede gezondheidsonderzoek. In het eerste

gezondheidsonderzoek bleek dat allochtonen vaker een lage opleiding en een slechte algemene

gezondheid hadden in vergelijking tot autochtonen. Uit een aanvullende analyse blijkt dat de

verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers in opleidingsniveau en algemene gezondheid

volledig worden verklaard doordat een grotere groep allochtonen niet heeft deelgenomen aan het

tweede gezondheidsonderzoek.

Onder de overige groepen getroffenen (‘bewoners tevens hulpverleners’, passanten en alle

groepen hulpverleners) hebben personen met een hogere leeftijd en van autochtone afkomst

eveneens vaker meegedaan aan het tweede gezondheidsonderzoek. Ook in deze groepen waren

de deelnemers in het eerste gezondheidsonderzoek positiever over hun gezondheid dan de niet-

deelnemers; de deelnemers gaven bij het eerste gezondheidsonderzoek bijna twee maal zo weinig

aan een slechte algemene gezondheid en een slechte ervaren gezondheid te hebben. Dit werd niet
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verklaard door een groter percentage autochtonen onder de deelnemers. Het percentage

personen dat letsel had opgelopen, waarvan het huis was verwoest of dierbaren had verloren is

gelijk onder de deelnemers en niet-deelnemers bij zowel bewoners als overige getroffenen.

Tabel 3.2.1 Respons, vergelijking deelnemers met niet-deelnemers in het tweede gezondheidsonderzoek
Getroffen bewoners  Overige groepen
Deelnemers Niet deelnemers Deelnemers Niet deelnemers

N 1020 411 1831 496
Kenmerken 18 maanden na de ramp % % % %
Geslacht
    Man 41,6 51,7 87,8 84,5
    Vrouw 58,4 48,3 12,2 15,5
Gemiddelde leeftijd (jaar) 45,2 39,8 40,9 36,3
Leeftijdsklasse
    18-24 jaar 7,7 14,6 4,4 14,7
    25-44 jaar 43,1 53,2 60,3 64,0
    45-64 jaar 35,7 24,6 34,7 21,0
    65 jaar of ouder 13,4 7,6 0,5 0,2
Opleidingsniveau
    Basis 18,6 27,6 2,9 6,7
    Laag 32,7 29,5 31,6 34,6
    middelbaar 30,6 29,3 52,7 47,7
    hoog 18,1 13,6 12,8 11,1
Etniciteit
    Nederlands 78,6 49,6 95,6 85,1
    niet Nederlands 21,4 50,4 4,4 14,9

Kenmerken 2-3 weken na de ramp
Betrokkenheid bij de ramp:
   bewoners tevens hulpverleners 5,2 5,0
   hulpverlener uit Enschede 14,1 11,5
   hulpverlener van buiten Enschede 73,5 67,5
   passant 4,5 9,5
   onbekend 2,7 6,5
Letsel opgelopen 6,9 8,8 2,0 2,5
Huis verwoest 23,8 23,4 0,2 1,0
Dierbare(n) verloren 5,5 7,0 4,1 4,8
Klachten toegeschreven aan ramp 48,5 48,7 14,9 14,9
Slechte algemene gezondheid 28,0 36,1 3,7 8,3
Gezondheidsverslechtering t.o.v. jaar
geleden

55,8 54,3 11,4 14,9

Rolbeperkingen (emotioneel) 77,9 74,6 20,0 18,1
Slechte slaapkwaliteit 51,4 49,6 14,3 19,2
Chronische aandoeningen (1 of meer) 46,5 44,7 20,2 23,1
Slechte ervaren gezondheid (VOEG) 51,8 53,5 12,7 20,2
Veel angst klachten 49,2 58,3 6,7 10,7
Veel depressieve klachten 51,4 62,3 10,1 12,3
Veel herbelevings- en
vermijdingsklachten

75,1 75,6 19,4 18,9
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3.2.2 Deelname van vergelijkingsgroep bewoners

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• De respons onder de vergelijkingsgroep bewoners is 52%.

• De niet-deelnemers in de vergelijkingsgroep wijken voor wat betreft leeftijd en geslacht niet af van de

deelnemers.

• Allochtonen namen relatief minder vaak deel dan autochtonen. De steekproef is hiervoor aangepast, zodat de

deelnemers uit Tilburg een vergelijkbare groep vormen met de deelnemers uit Enschede.

Voor het samenstellen van een vergelijkingsgroep is een steekproef getrokken van 1600 personen

uit het GBA-bestand (Gemeentelijke Basis Administratie) van de gemeente Tilburg (zie paragraaf

2.1). Van ongeveer 60% (977 personen) van de personen in de steekproef was een

telefoonnummer bekend. Hiervan weigerde ruim 6% (61 personen) direct deelname aan het

gezondheidsonderzoek tijdens de telefonische aankondiging. De belangrijkste redenen die

personen noemden om niet deel te nemen waren ‘geen tijd’ en ‘andere dingen aan het hoofd

hebben’. Alle overige personen (ook de personen die niet telefonisch bereikt konden worden)

ontvingen een vragenlijst. Hiervan zijn 9 vragenlijsten onbestelbaar retour gekomen en is van

twee deelnemers bekend dat zij inmiddels waren overleden. In totaal waren 830 ingevulde

vragenlijsten uiteindelijk beschikbaar voor analyse; dit is een respons van 52%.

Het percentage allochtonen in de respons groep in Tilburg bedroeg 14%. Dit is een iets lager

percentage dan onder de bewoners uit Enschede, waar ongeveer 20% van de deelnemers van

allochtone afkomst was. Omdat dit het enige verschil in persoonskenmerken was tussen de

populatie in Tilburg en Enschede en omdat etniciteit een belangrijke factor is die het voorkomen

van klachten beïnvloedt, is hiervoor gecorrigeerd. Dit werd gedaan door willekeurig een deel van

de autochtonen uit de steekproef te halen. Op deze manier kon op eenvoudige wijze de

vergelijkbaarheid verbeterd worden zonder dat gecompliceerde en tijdrovende

correctieberekeningen moesten worden toegepast. Derhalve worden voor de vergelijkingen in dit

rapport 609 van de 830 vragenlijsten gebruikt. De uiteindelijke groep van 609 personen in de

vergelijkingsgroep wijkt op andere kenmerken dan etniciteit niet af van de oorspronkelijke groep

van 830 deelnemers (zie tabel 3.2.2).

Ook de kenmerken van de personen die deelname aan het gezondheidsonderzoek

weigerden zijn weergegeven in tabel 3.2.2, voor zover bekend uit de Gemeentelijke Basis

Administratie (GBA). De groep niet-deelnemers wijkt qua leeftijd en geslacht niet

noemenswaardig af van de deelnemers uit het gezondheidsonderzoek. Op basis van de kleine
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groep niet-deelnemers (N=50) die enkele telefonische vragen heeft beantwoord, lijkt het dat de

deelnemers over het algemeen een hogere opleiding hebben dan de niet-deelnemers en vaker

van alle niet-deelnemers, kan deze uitspraak moeilijk gegeneraliseerd worden naar de totale groep

van niet-deelnemers.

Tabel 3.2.2 Respons, kenmerken van deelnemers en niet-deelnemers in de vergelijkingsgroep
Deelnemers Deelnemers buiten

steekproef
Niet-deelnemers
met enkele
gegevens

Niet-deelnemers
(alleen GBA
gegevens)

N 609 221 50 711
% % % %

Geslacht
    Man 45,6 46,6 48,0 48,2
    Vrouw 54,4 53,4 52,0 51,8
Leeftijdsklasse
    18-24 jaar 10,0 11,8 < 0,1 12,2
    25-44 jaar 47,0 33,5 32,0 51,1
    45-64 jaar 32,0 42,1 42,0 28,7
    65 jaar of ouder 11,0 12,7 26,0 8,0
Opleidingsniveau
    Basis 18,0 15,9 42,9 n.b.
    Laag 36,1 37,9 16,7 n.b.
    Middelbaar 28,9 29,0 33,3 n.b.
    hoog 17,0 17,3 7,1 n.b.
Betaald werken 55,1 59,8 40,0 n.b.
Etniciteit
    Nederlands 79,6 100,0 90,0 55,4
    niet Nederlands 20,4 < 0,1 10,0 44,6
Gezondheidsverslechtering 15,3 17,8 18,0 n.b.
Slechte huidige gezondheid 23,4 24,1 30,0 n.b.
n.b. = niet beschikbaar

3.2.3 Deelname van vergelijkingsgroep reddingswerkers

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• De respons onder de vergelijkingsgroep reddingswerkers voor deze rapportage bedroeg 45%.

• Op grond van gegevens van een kleine groep niet-deelnemers (N=49) lijkt het erop dat deelnemers ten

opzichte van de niet-deelnemers iets minder vaak in de ziektewet zitten en vaker een hogere opleiding

hebben.

In totaal zijn 218 ambulance medewerkers, 250 politiemedewerkers en 270 brandweerlieden

uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Alle vragenlijsten die uiterlijk 1 februari 2002 waren

teruggestuurd, zijn betrokken in deze rapportage. Dit waren er 334 (45%) verdeeld over de drie

beschikken over betaald werk. Omdat de groep van 50 niet-deelnemers ook een selectie kan zijn
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diensten. De respons in dit rapport is voor de ambulance medewerkers 60%, de brandweer 43%

en voor de politie 36%. Na de uiterste datum van ontvangst zijn nog meer ingevulde vragenlijsten

binnengekomen. Dit geldt vooral voor politiemedewerkers, omdat de vragenlijsten daar pas in

een laat stadium aan de mogelijke deelnemers konden worden verzonden. In een later stadium zal

aan de hulpverlenende instanties eventueel aanvullend worden gerapporteerd op basis van de

gehele onderzoekspopulatie en specifieke vragen vanuit deze instanties.

Tabel 3.2.3 Respons, kenmerken van vergelijkingsgroep reddingswerkers
Deelnemers Niet deelnemers*

        N 334 49
% %

Geslacht
    man 91,0 88,6
    Vrouw 9,0 11,4
Gemiddelde leeftijd 41,9 42,5
Leeftijdsklasse
    18-24 jaar 3,0 <0,1
    25-44 jaar 56,9 68,2
    45-64 jaar 39,8 29,5
    65 jaar of ouder 0,3 2,3
Opleidingsniveau
    Basis 0,9 2,4
    Laag 32,0 29,3
    Middelbaar 50,8 58,5
    Hoog 16,3 9,8
Etniciteit
    Nederlands 98,2 97,6
    niet Nederlands 1,8 2,4
Slechte algemene
gezondheid

4,8 7,1

Gezondheidsverslechtering
t.o.v. jaar geleden

8,7 5,0

In de ziektewet 3,3 11,4
Hulpverlenende instantie
    Politie 26,6 n.b.
    Ambulance 38,9 n.b.
    Brandweer 34,4 n.b.

n.b.= niet beschikbaar

* dit is 12% van de totale aantal niet-deelnemers

Van alle niet-deelnemers aan het gezondheidsonderzoek hebben 49 personen toch een aantal

vragen beantwoord middels het non respons formulier (zie bijlage F2). Op grond van deze

gegevens (zie tabel 3.2.3) blijkt dat in de groep niet-deelnemers drie keer zo veel personen in de

ziektewet zitten. Er is verder geen consistent verschil in de algemene gezondheid en de

gezondheidsverandering tussen de deelnemers en de niet-deelnemers. De deelnemers hebben

vaker een hoge opleiding dan de niet-deelnemers.
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3.3 Kenmerken van de onderzoeksgroepen

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• De bewoners uit de vergelijkingsgroep zijn wat betreft persoonskenmerken goed vergelijkbaar met de

getroffen bewoners.

• Vanwege verschillen in leeftijd en geslacht, kunnen passanten en ‘bewoners tevens hulpverleners’ niet

vergeleken worden met de bewoners uit de vergelijkingsgroep.

• De groepen reddingswerkers uit en van buiten Enschede komen wat betreft persoonskenmerken overeen met

de vergelijkingsgroep reddingswerkers.

• De overige groepen hulpverleners uit en van buiten Enschede zijn goed onderling vergelijkbaar wat betreft

persoonskenmerken.

• De nieuwe instroom kenmerkt zich als een relatief jonge populatie. Meer dan één op de zes personen uit deze

groep heeft letsel opgelopen en van één derde is het huis verwoest.

3.3.1 Kenmerken van de bewoners en passanten

De verhouding man/vrouw, de leeftijdsverdeling, het opleidingsniveau, het percentage personen

met betaald werk en het percentage allochtonen verschilt niet tussen de getroffen bewoners en de

bewoners uit de vergelijkingsgroep (zie tabel 3.3.1). Circa één derde van de getroffen bewoners

heeft ingrijpende gebeurtenissen (life events) meegemaakt in de afgelopen twaalf maanden. Voor

de getroffen bewoners wijkt dit niet af van de bewoners uit de vergelijkingsgroep (zie tabel 3.3.1).

De groep ‘bewoners tevens hulpverleners’ in Enschede wijkt op een aantal punten wel af

van de vergelijkingsgroep bewoners. Het percentage mannen en autochtonen is hoger onder de

‘bewoners tevens hulpverleners’. Zij hebben vaker werk en gemiddeld een hoger

opleidingsniveau. Uit het eerste gezondheidsonderzoek bleek dat het grootste percentage van

deze groep behoorde tot de politie en brandweer (samen circa 25%); overige type hulpverleners

waren ieder met minder dan 5% vertegenwoordigd in de groep ‘bewoners tevens hulpverleners’.

De groep passanten bestaat ook uit een hoger percentage mannen dan de

vergelijkingsgroep bewoners. Gemiddeld is deze groep wat jonger. Het opleidingsniveau en

etniciteit wijken echter niet af van de getroffen bewoners en de vergelijkingsgroep bewoners.

Omdat de groepen ‘bewoners tevens hulpverleners’ en passanten op een aantal belangrijke

kenmerken verschillen van de vergelijkingsgroep, kunnen zij hiermee niet vergeleken worden.
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Tabel 3.3.1 Kenmerken van de bewonersgroepen, passanten en nieuwe instroom

Getroffen
bewoners

Vergelijkings groep
bewoners

Bewoners
tevens
hulpverleners Passanten

Nieuwe
instroom*

N 1020 609 95 82 159
% % % % %

Geslacht
    man 41,6 45,6 78,9 57,3 46,2
    Vrouw 58,4 54,4 21,1 42,7 53,8
Gemiddelde leeftijd (jaar) 45,2 43,9 43,6 40,2 42,6
Leeftijdsklasse
    18-24 jaar 7,7 10,0 2,1 13,4 19,9
    25-44 jaar 43,1 47,0 52,6 51,2 32,7
    45-64 jaar 35,7 32,0 42,1 30,5 35,3
    65 jaar of ouder 13,4 11,0 3,2 4,9 12,2
Opleidingsniveau
    Basis 18,6 18,0 5,7 16,7 19,4
    Laag 32,7 36,1 35,2 38,9 37,9
    Middelbaar 30,6 28,9 36,4 29,2 19,4
    hoog 18,1 17,0 22,7 15,3 23,3
Betaald werken 51,8 55,1 87,2 63,2 36,4
Etniciteit
    Nederlands 78,6 79,6 89,2 80,2 81,6
    niet Nederlands 21,4 20,4 10,8 19,8 18,4
Life events (1 of meer)
meegemaakt in afgel. jaar

36,3 33,8 35,8 41,5 37,1

Letsel opgelopen 6,9 n.v.t. 6,4 13,9 17,8
Huis verwoest 23,8 n.v.t. 3,3 n.v.t. 32,4
Dierbare(n) verloren 5,5 n.v.t. 7,4 3,8 <0,1

* In deze groep zitten 13 hulpverleners; van 55 deelnemers is de betrokkenheid onbekend (zie paragraaf 2.1)

3.3.2 Kenmerken van de hulpverleners

De hulpverleners van binnen en buiten Enschede zijn opgesplitst naar reddingswerkers (politie,

ambulance, brandweer) en overigen. Op deze manier kunnen de reddingswerkers die bij de ramp

betrokken waren beter vergeleken worden met de vergelijkingsgroep hulpverleners, die alleen uit

reddingswerkers bestaat (zie Hoofdstuk 2). In de vergelijkingsgroep is ambulancepersoneel

oververtegenwoordigd in vergelijking met de reddingswerkers in Enschede, waar juist een hoger

percentage politiemedewerkers heeft meegedaan. Dit komt niet door selectieve respons, maar

omdat voor de vergelijkingsgroep bij elke hulpverlenende instantie evenveel personen benaderd

zijn voor deelname aan het gezondheidsonderzoek.
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Tabel 3.3.2 Kenmerken van de hulpverleners groepen
Reddings-
werkers uit
Enschede

Reddings-
werkers
buiten
Enschede

Vergelijkings
groep
reddings-
werkers

Overige
hulpverleners
uit Enschede

Overige
hulpverleners
buiten
Enschede

N 148 1169 334 111 177
% % % % %

Geslacht
    man 87,2 91,3 91,0 86,5 89,3
    Vrouw 12,8 8,7 9,0 13,5 10,7
Gemiddelde leeftijd (jaar) 41,1 40,5 41,9 41,6 40,9
Leeftijdsklasse
    18-24 jaar 2,0 3,2 3,0 6,3 8,5
    25-44 jaar 56,1 65,9 56,9 48,6 48,0
    45 jaar of ouder 41,9 31,0 40,1 45,0 43,5
Opleidingsniveau
    Basis 4,5 0,5 0,9 8,7 2,5
    Laag 28,4 31,2 32,0 33,0 29,1
    middelbaar 56,7 57,0 50,8 38,8 51,3
    hoog 10,4 11,2 16,3 19,4 17,1
Betaald werken 95,2 95,1 96,7 84,7 89,7
Etniciteit
    Nederlands 95,9 97,9 98,2 92,6 95,4
    niet Nederlands 4,1 2,1 1,8 7,4 4,6
Hulpverlenende instantie
    Politie 42,6 48,4 26,6 n.v.t. n.v.t.
    Ambulance 12,2 4,1 38,9 n.v.t. n.v.t.
    Brandweer 45,3 47,5 34,4 n.v.t. n.v.t.
    Overig n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100 100
Life events (1 of meer)
meegemaakt in afgel. jaar

36,5 41,7 44,3 28,8 32,2

Letsel opgelopen 6,8 0,4 n.v.t. <0,1 1,1
Dierbare(n) verloren 17,8 2,3 n.v.t. 8,3 < 0,1

De reddingswerkers van buiten Enschede zijn wat jonger dan de vergelijkingsgroep

reddingswerkers (zie tabel 3.3.2). De overige hulpverleners van binnen en buiten Enschede zijn

onderling goed vergelijkbaar op persoonskenmerken uit tabel 3.3.2. De geslacht-, leeftijd- en

etniciteit verdeling is vergelijkbaar tussen beide hulpverlenersgroepen. De overige hulpverleners

van buiten Enschede hebben alleen iets vaker een middelbare opleiding dan de overige

hulpverleners uit Enschede. Deze laatste groep heeft een grotere mate van getroffenheid door de

ramp dan de overige hulpverleners van buiten Enschede: 7% van de overige hulpverleners uit

Enschede heeft een dierbare verloren. Circa één derde van de hulpverleners heeft ingrijpende

gebeurtenissen (life events) meegemaakt in de afgelopen twaalf maanden.

3.3.3 Kenmerken van de nieuwe instroom

Van de 159 deelnemers kan van één derde (N=55) de mate van betrokkenheid bij de ramp niet

worden bepaald, omdat vragenlijstgegevens daarvoor ontbreken (zie hoofdstuk 2). Van de
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overige 104 deelnemers behoort 85% tot de bewoners van het rampgebied (waarvan 5% tevens

als hulpverlener betrokken was). Van 71 personen uit de nieuwe instroom is bekend waarom ze

niet deel hebben genomen aan het eerste gezondheidsonderzoek. De belangrijkste redenen

waren: ‘ik had andere dingen aan mijn hoofd’ (30%) en ‘ik wist niet dat ik voor het

gezondheidsonderzoek in aanmerking kon komen’ (20%). Van 107 personen is bekend waarom

ze nu wel willen deelnemen. Men wil op één of andere manier hun gezondheid en/of klachten

laten onderzoeken (68%).

Ruim de helft van de nieuwe instroom is vrouw, hetgeen niet afwijkt van de bewonersgroep. De

gemiddelde leeftijd van deze groep is lager ten opzichte van de bewoners. Bijna 20% heeft een

leeftijd tussen de 18-24 jaar. Het percentage deelnemers met een middelbare opleiding (19%) is

lager in deze groep in vergelijking met de getroffen bewoners en vergelijkingsgroep bewoners. In

de groep nieuwe instroom is het percentage personen met een betaalde baan (36%) relatief lager

dan in de overige groepen. Opvallend is dat een relatief hoog percentage (18%) van deze groep

letsel heeft opgelopen tijdens de ramp. Bovendien is van bijna één derde het huis verwoest. Deze

percentages liggen hoger dan onder de bewoners die hebben deelgenomen aan het eerste

gezondheidsonderzoek (resp. 7% en 23%).

Aangezien er demografische verschillen zijn tussen de nieuwe instroom en de getroffen

bewoners kan deze groep niet vergeleken worden met de vergelijkingsgroep bewoners of andere

groepen.
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4. GEZONDHEID VAN DE GETROFFENEN 18 MAANDEN NA DE RAMP

In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord hoe het 18 maanden na de ramp gaat met de

getroffenen die hebben deelgenomen aan het gezondheidsonderzoek, wat betreft hun

lichamelijke en geestelijke gezondheid, hun sociale functioneren en hun functioneren op het

werk. De diverse groepen bewoners en hulpverleners worden daarbij apart beschreven. Voor

getroffen bewoners en reddingswerkers wordt bekeken hoe de gevonden percentages zich

verhouden tot de percentages klachten die in de relevante vergelijkingsgroepen worden

gerapporteerd. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 wijken de passanten, de ‘bewoners tevens

hulpverleners’ en de ‘nieuwe instroom’ op persoonskenmerken zoals leeftijd en geslacht teveel af

van de vergelijkingsgroepen, om dergelijke vergelijkingen te kunnen maken. Vanwege de

tijdslimiet voor het rapport is het niet mogelijk om voor de verschillen in kenmerken te

corrigeren.

4.1 Lichamelijke gezondheid en middelengebruik

Belangrijkste resultaten in deze paragraaf

• De diverse onderzoeksgroepen rapporteren over het algemeen hetzelfde soort klachten, echter in

verschillende percentages. Net als in het eerste gezondheidsonderzoek rapporteren vooral getroffen bewoners

en passanten veel klachten.

• Getroffen bewoners ervaren hun gezondheid als slechter, rapporteren meer lichamelijke gezondheidsklachten

en gebruiken meer slaap- en kalmeringsmiddelen en medicijnen tegen depressiviteit ten opzichte van de

vergelijkingsgroep.

• Onder getroffen bewoners wordt de top 10 van lichamelijke gezondheidsklachten gerapporteerd door circa

45-60% van de deelnemers, in de vergelijkingsgroep door 25-48%.

• Ruim 40% van de getroffen bewoners schrijft één of meer gezondheidsklachten toe aan de ramp; bij de

‘bewoners tevens hulpverleners’ en passanten bedraagt dit percentage 33%.

• Onder reddingswerkers (politie, ambulance en brandweer) uit Enschede wordt de top 10 van lichamelijke

gezondheidsklachten gerapporteerd door circa 25-37% van de deelnemers , in de vergelijkingsgroep door 10-

30%.

• Net als in het eerste gezondheidsonderzoek lijken de hulpverleners (reddingswerkers en overig) uit Enschede

meer klachten te hebben dan de hulpverleners van buiten Enschede.

• Door de reddingswerkers van buiten Enschede worden ongeveer evenveel lichamelijke gezondheidsklachten

gerapporteerd als door de reddingswerkers uit de vergelijkingsgroep.

• Ongeveer 20% van de reddingswerkers uit Enschede schrijft één of meer gezondheidsklachten toe aan de

ramp. Onder de overige hulpverleners uit Enschede is dit ruim 6% en onder de beide groepen hulpverleners

van buiten Enschede ruim 3%.
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In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen beschreven: lichamelijke gezondheid,

lichamelijke gezondheidsklachten en middelengebruik (alcoholgebruik, medicijngebruik en

roken). De variabelen die lichamelijke gezondheid beschrijven zijn weergegeven in tabel 4.1.0.

Tabel 4.1.0. Overzicht van de somscores waarmee de lichamelijke gezondheid wordt beschreven
Slechte algemene gezondheid
(onderdeel van RAND36)

Wat vindt men in het algemeen van zijn gezondheid (onder andere
in vergelijking met andere mensen). In de RAND wordt dit
algemene gezondheidsbeleving genoemd

Rolbeperkingen fysiek
(onderdeel van RAND36)

Moeite hebben met dagelijkse bezigheden zoals werk of andere
dagelijkse bezigheden ten gevolge van lichamelijke gezondheid (in
de afgelopen 4 weken)

Rolbeperkingen emotioneel
(onderdeel van RAND36)

Moeite hebben met dagelijkse bezigheden ten gevolge van
emotionele problemen (in de afgelopen 4 weken)

Pijnklachten
(onderdeel van RAND36)

Hoeveel lichamelijke pijn heeft men in de afgelopen 4 weken gehad
en in welke mate is men hierdoor gehinderd

Fysiek functioneren
(onderdeel van RAND36)

Wordt men door zijn gezondheid op dit moment beperkt bij
dagelijkse bezigheden (bijvoorbeeld bij het oplopen van een trap of
het tillen van voorwerpen)

Sociaal functioneren
(onderdeel van RAND36)

In hoeverre is men de afgelopen 4 weken door lichamelijke en
emotionele problemen gehinderd in sociale activiteiten, zoals
bezoek aan vrienden en familie

Slecht ervaren gezondheid
(VOEG)

In welke mate rapporteert men een aantal algemene lichamelijke
klachten1 (zoals hoofdpijn, moeheid, maagklachten)?

Gezondheidsverslechtering
(onderdeel van RAND36)

Hoe beoordeelt men zijn gezondheid ten opzichte van een jaar
geleden?

Vitaal
(onderdeel van RAND36)

In hoeverre voelde men zich in de afgelopen 4 weken energiek,
levenslustig, zenuwachtig en/of uitgeblust?

Slaapproblemen Combinatie van 10 slaapproblemen, zoals hoe slaapt men
doorgaans, slaapt men makkelijk in, staat men uitgerust op, hoelang
slaapt men.

Chronische aandoeningen Heeft men nu of in de afgelopen twaalf maanden 1 of meer van de
14 gevraagde chronische aandoeningen gehad?

CARA klachten Aanwezigheid van 1 van de volgende klachten: piepen op de borst
terwijl niet verkouden, wakker door aanval kortademigheid,
chronisch hoesten, chronisch slijm opgeven, hoesten en opgeven
fluimen voor 3 weken, kortademig bij wandelen op vlak terrein

                                                
1 De afzonderlijke klachten worden in dit rapport ook gerapporteerd in bijlage G en in de figuren met de top 10 van

lichamelijke klachten.
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4.1.1 Bewoners en passanten

Figuur 4.1.1. laat zien hoe het percentage van een aantal (lichamelijke) gezondheidsvariabelen

onder getroffen bewoners zich verhoudt tot de percentages in de vergelijkingsgroep. Verder

toont figuur 4.1.1 het middelengebruik (medicijnen, alcohol en roken). Een volledig overzicht van

lichamelijke gezondheid en middelengebruik van de getroffen bewoners, ‘bewoners tevens

hulpverleners’, passanten en de vergelijkingsgroep bewoners is opgenomen in tabel 4.1.1 (zie

bijlage G). Hieruit blijkt dat de getroffen bewoners en de passanten ook na 18 maanden de

hoogste percentages klachten rapporteren, net als in het eerste gezondheidsonderzoek.

Figuur 4.1.1: Lichamelijke gezondheid en middelengebruik, 18 maanden na de ramp voor de getroffen bewoners.

De getroffen bewoners melden vaker dan de vergelijkingsgroep een slecht fysiek functioneren,

een slechte algemene gezondheid, rolbeperkingen, pijnklachten en zich niet vitaal voelen. Meer

dan de helft van de bewoners ervaart zijn gezondheid als slecht (VOEG), terwijl dit in de

vergelijkingsgroep voor minder dan één derde van de bewoners geldt. Verder rapporteren de
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getroffen bewoners meer slaapproblemen en chronische aandoeningen dan de bewoners uit de

vergelijkingsgroep. In het algemeen is het medicijngebruik even hoog onder de getroffen

bewoners als onder de bewoners uit de vergelijkingsgroep, maar het gebruik van slaap- en

kalmeringsmiddelen is in de groep getroffen bewoners ongeveer twee keer zo hoog (circa 20%).

Ook gebruiken getroffen bewoners meer medicijnen tegen depressiviteit dan de bewoners uit de

vergelijkingsgroep (zie figuur 4.1.1 en tabel 4.1.1 in bijlage G).

De ‘bewoners tevens hulpverleners’ lijken een betere lichamelijke gezondheid te hebben

dan de getroffen bewoners, maar slechter dan de overige hulpverleners uit Enschede (tabel 4.1.1

en 4.1.2 in bijlage G). Ongeveer 30% van de ‘bewoners tevens hulpverleners’ schrijft zijn

klachten toe aan de ramp; dit percentage was hoger bij getroffen bewoners (41%) en lager bij

overige hulpverleners uit Enschede (6%). Deze groep lijkt dus qua percentages klachten tussen de

bewoners en hulpverleners in te zitten. Door de verschillen in demografische kenmerken van

deze groepen kan echter geen uitspraak worden gedaan of er werkelijke verschillen zijn tussen

deze groepen.

Figuur 4.1.2 Het percentage lichamelijke klachten uit de top 10 bij getroffen bewoners

Ook de passanten rapporteren veel lichamelijke gezondheidsklachten. Tevens geeft de helft van

de groep aan hun gezondheid als slecht te ervaren. Eén derde van de passanten schrijft één of

meer van hun klachten toe aan de ramp. Circa 25% van de passsanten gebruikt slaap- en

kalmeringsmiddelen en bijna 20% gebruikt middelen tegen depressiviteit.

In figuur 4.1.2 staan de 10 lichamelijke gezondheidsklachten die het meest gerapporteerd

zijn door de getroffen bewoners. Deze top 10 wijkt niet af van de vergelijkingsgroep qua soort
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klachten, maar zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven, is het percentage personen dat de

betreffende klachten rapporteert lager in de vergelijkingsgroep (zie figuur 4.1.2.). Bij de ‘bewoners

tevens hulpverleners’ en passanten behoren eveneens dezelfde klachten tot de top 10 (tabel 4.1.1

in bijlage G). In plaats van de klacht ‘koude vingers/ handen en voeten’ staat bij deze groepen

CARA klachten in de top 10. Bij de getroffen bewoners is het percentage CARA klachten (44%)

hoger dan bij de bewoners uit de vergelijkingsgroep (35%).

4.1.2 Hulpverleners

Bijna alle aspecten van lichamelijke gezondheid worden door de reddingswerkers uit Enschede

vaker gerapporteerd dan door de reddingswerkers uit de vergelijkingsgroep (zie figuur 4.1.3 en

tabel 4.1.2 in bijlage G). Dit geldt vooral voor slecht ervaren gezondheid (VOEG),

vermoeidheidsklachten (gevoel van moeheid, sneller moe dan normaal, onuitgerust opstaan),

maagklachten (opgezet gevoel in de maag, maag van streek), lusteloosheid, vergeetachtigheid,

koude vingers/ handen/ voeten en slaapproblemen. Deze klachten worden door de

reddingswerkers uit Enschede (meer dan) twee keer zo vaak gerapporteerd als door de

reddingswerkers uit de vergelijkingsgroep. Het gebruik van één of meer medicijnen en van slaap-

en kalmeringsmiddelen is ongeveer gelijk in beide groepen (zie figuur 4.1.3).

De reddingswerkers van buiten Enschede hebben ongeveer evenveel lichamelijke

gezondheidsklachten als de vergelijkingsgroep (figuur 4.1.3). Net als in het eerste

gezondheidsonderzoek hebben zij dus minder klachten dan de reddingswerkers uit Enschede. De

reddingswerkers uit Enschede schrijft zelf vaak één of meer klachten toe aan de ramp (20%). In

de andere groepen hulpverleners en reddingswerkers die bij de ramp betrokken waren variëren de

percentages van 2,6 tot 6,4% (zie tabel 4.1.2 in bijlage G).

Ook onder overige hulpverleners is het percentage personen met klachten het hoogst onder de

groep die afkomstig is uit Enschede. Dit geldt vooral voor fysieke rolbeperkingen en vitaliteit. De

beide groepen schrijven wel in gelijke mate één of meer gezondheidsklachten toe aan de ramp

(zie tabel 4.1.2 in bijlage G).
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Figuur 4.1.3 Lichamelijke gezondheid en middelengebruik, 18 maanden na de ramp van de reddingswerkers uit

en buiten Enschede
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Figuur 4.1.4 Het percentage lichamelijke klachten uit de top 10 bij getroffen bij reddingswerkers uit Enschede

In alle groepen komen rugpijn, pijn in nek/ schouders en pijn in botten en spieren voor bij de 5

meest voorkomende van klachten (figuur 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6). Hoofdpijn, CARA klachten en

verschillende vormen van vermoeidheidsklachten komen in elke groep bij de 10 meest

voorkomende klachten. De percentages van deze klachten liggen bij de reddingswerkers uit

Enschede meer dan twee keer zo hoog als in de vergelijkingsgroep (zie figuur 4.1.4). Dit geldt

bijvoorbeeld ook voor vergeetachtigheid, dat bij beide hulpverleners groepen uit Enschede bij de

10 meest voorkomende klachten hoort. Opvallend is dat kortademigheid alleen bij overige

hulpverleners van buiten Enschede bij de 10 meest voorkomende klachten hoort. Het percentage

is vergelijkbaar met de overige hulpverleners uit Enschede (zie tabel 4.1.2 in bijlage G).

Op basis van de percentages personen met klachten en het patroon van klachten uit de

top 10 (de 10 meest voorkomende klachten), kan worden geconcludeerd dat de reddingswerkers

uit Enschede meer klachten hebben dan de reddingwerkers uit de vergelijkingsgroep, maar geen

andere klachten.
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Figuur 4.1.5 Het percentage lichamelijke klachten uit de top 10 bij getroffen bij reddingswerkers van buiten

Enschede

Figuur 4.1.6 Het percentage lichamelijke klachten uit de top 10 bij getroffen bij overige hulpverleners uit en van

buiten Enschede
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4.2. Geestelijke gezondheid

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• De getroffen bewoners die hebben deelgenomen aan het gezondheidsonderzoek rapporteren meer

psychische klachten dan de vergelijkingsgroep bewoners 18 maanden na de ramp.

• Ruim een derde van de getroffen bewoners en de passanten meldt 18 maanden na de ramp een hoge mate

van angst, depressieve gevoelens, vijandigheid en herbelevings- en vermijdingsreacties.

• Aan de criteria voor posttraumatische stress-stoornis voldoet 26% van de getroffen bewoners, 17% van de

passanten en 10% van de getroffen ‘bewoners tevens hulpverleners’.

• Reddingswerkers uit Enschede hebben meer psychische klachten dan reddingswerkers van buiten Enschede

maar verschillen niet van een vergelijkingsgroep reddingswerkers.

• Overige hulpverleners uit Enschede hebben meer psychische klachten dan overige hulpverleners van buiten

Enschede.

In de eerste weken na de ramp bleek dat de ramp grote gevolgen had voor de geestelijke

gezondheid van de getroffen bewoners, passanten en hulpverleners. Meer dan 50% van de

bewoners meldde angstgevoelens, depressieve gevoelens, vijandigheid en herbelevings- en

vermijdingsreacties. Deze klachten waren in gelijke mate aanwezig bij de groep passanten. De

hulpverleners rapporteerden minder klachten. In deze paragraaf staan de volgende twee

onderzoeksvragen centraal:

1. Welk deel van de getroffen bewoners, passanten, en hulpverleners heeft een hoge mate

van angst, depressieve gevoelens, vijandigheid, en herbelevings- en vermijdingsreacties 18

maanden na de ramp?

2. Welk deel van de getroffen bewoners, passanten en hulpverleners voldoet aan de criteria

voor posttraumatische stress-stoornis op de zelfrapportage vragenlijst, 18 maanden na de

ramp?

Geestelijke gezondheid van bewoners

In tabel 4.2.1. wordt vermeld hoeveel procent van de getroffen bewoners veel klachten

rapporteert op het gebied van de geestelijke gezondheid 18 maanden na de ramp. Deze tabel en

de volgende tabellen in dit hoofdstuk zijn als volgt opgebouwd: In de meest linker kolom staan

de verschillende instrumentaria van klachten vermeld. In de daarop volgende kolommen staan de

percentages deelnemers vermeld die relatief veel met betreffende klachten te kampen hebben. In
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iedere kolom staat tevens het maximale aantal deelnemers (N) per groep beschreven waarop de

percentages betrekking hebben.

Uit tabel 4.2.1 blijkt dat een groot percentage van de getroffen bewoners veel klachten

heeft op het gebied van de geestelijke gezondheid vergeleken met de vergelijkingsgroep

bewoners. Ongeveer een derde van de getroffen bewoners rapporteert een hoge mate van angst,

depressieve gevoelens en vijandigheid (agressie, geïrriteerdheid en woede) 18 maanden na de

ramp. Bij 41% van de getroffen bewoners is sprake van een hoge mate van herbelevings- en

vermijdingsreacties, gemeten met de Schok Verwerkings Lijst. Ongeveer 26% van de getroffen

bewoners voldoet aan de criteria voor posttraumatische stress-stoornis op de zelfrapportage

schaal (PTSS-srs).

Bij de groep ‘bewoners tevens hulpverleners’ is bij 18% tot 25% sprake van een hoge

mate van angst, veel depressieve gevoelens, vijandigheid en herbelevings- en vermijdingsreacties.

Ongeveer 10% voldoet aan de criteria voor posttraumatische stress-stoornis op de zelfrapportage

schaal (PTSS-srs). Van de passanten rapporteert een derde een hoge mate van angst, depressieve

gevoelens, vijandigheid, of herbelevings- en vermijdingsreacties 18 maanden na de ramp, en 17%

voldoet aan de criteria voor posttraumatische stress-stoornis op de zelfrapportage schaal. Deze

twee groepen zijn niet onderling met elkaar vergeleken noch met de andere bewonersgroepen.

Tabel 4.2.1 Bewoners: Geestelijke gezondheid 18 maanden na de ramp

1 2 . 3 . 4
getroffenen 
bewoners 
Enschede

vergelijkings 
groep Tilburg

. getroffen 
bewoners/ 

hulpverleners 
Enschede

. passanten

N max = 990 N max = 576 . N max = 95 . N max = 81
% % . % . %

Angstgevoelens  ¹ 33,9 a 15,1 b . 21,1 . 32,4
Depressieve gevoelens¹ 37,1 a 23,4 b . 25,3 . 32,9
Vijandigheid 1 33,3 a 23,8 b . 23,7 . 37,0
Herbelevings en 41,4 n.b. . 18,1 . 31,8

vermijdingsreacties 2 . .

PTSS zelfrapportage 25,7 n.b. . 9,6 . 16,9

¹  klachten op de SCL-90: score is hoog of zeer hoog op de normtabellen.
2  klachten op de SVL: somscore is hoger dan 25
a en b percentages wijken significant tussen groep 1 en groep 2 (p< .05)
n.b. niet beschikbaar
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Geestelijke gezondheid van hulpverleners

In tabel 4.2.2. is vermeld hoeveel procent van de getroffen reddingswerkers en overige

hulpverleners veel klachten rapporteert op het gebied van de geestelijke gezondheid 18 maanden

na de ramp. Deze tabel is op dezelfde wijze opgebouwd als tabel 4.2.1.

Uit de tabel blijkt dat zowel de reddingswerkers als de overige hulpverleners uit Enschede

vaker angstklachten, depressieve gevoelens, vijandigheid, en herbelevings- en vermijdingsreacties

melden dan de hulpverleners van buiten Enschede die bij de ramp betrokken zijn geweest. Van

de reddingswerkers en overige hulpverleners uit Enschede voldoet respectievelijk 4% en 5,5%

aan de criteria voor posttraumatische stress-stoornis op de zelfrapportage schaal. Dit percentage

is hoger dan bij de reddingswerkers en overige hulpverleners van buiten Enschede (respectievelijk

0,5% en <1,0%). De reddingswerkers van buiten Enschede rapporteren niet alleen minder

klachten dan de reddingswerkers uit Enschede, maar rapporteren ook minder depressieve

gevoelens en vijandigheid dan de vergelijkingsgroep hulpverleners. In bijlage G zijn in tabel 4.2.1

en 4.2.2 de verschillende symptoomclusters van PTSS-srs apart vermeld.

Tabel 4.2.2. Hulpverleners1: Geestelijke gezondheid 18 maanden na de ramp

5 6 7 8 9
 uit 

Enschede: 
politie 

ambulance 
brandweer

buiten Enschede: 
politie         

ambulance 
brandweer

vergelijkings 
groep: politie 
ambulance 
brandweer

uit Enschede: 
overige 

hulpverleners

buiten Enschede: 
overige 

hulpverleners

N max = 147 N max = 1152 N max = 322 N max = 110 N max = 174
% % % % %

Angstgevoelens2 10,1 a 2,8 b 4,7 ab 13,6 a 3,0 b

Depressieve gevoelens2 15,8 a 4,9 b 11,0 a 15,8 a 6,2 b

Vijandigheid2 12,6 a 6,4 b 12,1 a 14,7 a 4,7 b

Herbelevings en 12,2 a 2,1 b n.b. 13,2 a 3,3 b

vermijdingsreacties3

PTSS zelfrapportage 4,1 a 0,5 b n.b. 5,5 a < 1,0 b
1 hulpverleners bestaan uit reddingswerkers (politie, ambulance, politie) en overige hulpverleners (oa EHBO, militairen, slopers)
2 klachten op de SCL-90: score is hoog of zeer hoog op de normtabellen.
3 klachten op de SVL: somscore is hoger dan 25
a en b percentages wijken significant af tussen groep 5, 6, 7 (p <.05) en tussen de groepsparen (p< .02)
a en b percentages wijken significant af tussen groep 8 en 9 (p <.05)
n.b. niet beschikbaar
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4.3. Sociaal functioneren

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• De getroffen bewoners die hebben deelgenomen aan het tweede gezondheidsonderzoek hebben meer

problemen in het sociaal functioneren en ervaren een groter tekort aan emotionele, praktische, informatieve

en sociale steun dan de vergelijkingsgroep bewoners.

• Ongeveer 26% van de bewoners, 20% van de passanten, 17% van de ‘bewoners tevens hulpverleners’, en 4

tot 11% van de hulpverleners zijn 18 maanden na de ramp beperkt in hun sociaal functioneren.

• De reddingswerkers uit Enschede en van buiten Enschede verschillen niet van de vergelijkingsgroep

reddingswerkers wat betreft het sociaal functioneren.

• Overige hulpverleners uit Enschede hebben meer problemen in het sociaal functioneren en hebben meer

behoefte aan dagelijkse steun en waardering dan de overige hulpverleners van buiten Enschede.

• Ongeveer 18-26% van de bewoners geeft aan niet over de ramp gesproken te hebben in de maand

voorafgaand aan het onderzoek, en/of wilde niet over de ramp praten.

• De hulpverleners uit Enschede wilden minder over de ramp praten en luisteren naar andermans

rampervaringen gedurende de maand voorafgaande aan het onderzoek dan de hulpverleners van buiten

Enschede.

Naast lichamelijke en psychische problemen kunnen er ook problemen in het sociaal

functioneren ontstaan. Om dit te onderzoeken staan in deze paragraaf de volgende

onderzoeksvragen centraal:

1. Welk deel van de getroffen bewoners, hulpverleners en passanten zijn beperkt in hun

sociaal functioneren 18 maanden na de ramp?

2. In welke mate ervaren getroffen bewoners, hulpverleners en passanten een tekort aan

emotionele steun, praktische steun, informatieve steun en sociale steun 18 maanden na de

ramp?

3. In welke mate hebben getroffenen over de ramp gesproken sinds de ramp?

4. Op hoeveel mensen uit de omgeving kunnen betrokkenen rekenen als ze problemen

hebben?

5. In welke mate willen getroffenen over de ramp praten?
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Sociaal functioneren van bewoners

In tabel 4.3.1. wordt vermeld hoeveel procent van de getroffen bewoners problemen in het

sociaal functioneren hebben als gevolg van lichamelijke of emotionele klachten, en steun missen

18 maanden na de ramp. Het blijkt dat getroffen bewoners meer problemen ervaren in het sociaal

functioneren dan de vergelijkingsgroep bewoners. Ongeveer 26% van de getroffen bewoners is

beperkt in het sociaal functioneren als gevolg van lichamelijke of emotionele klachten. Verder

blijkt dat de bewoners vaker tekort ervaren aan emotionele ondersteuning bij problemen (bijv.

krijgen van goede raad, ruggesteuntje), instrumentele interacties (bijv. kunnen lenen van

spulletjes, praktische hulp), informatieve ondersteuning (bijv. opbouwende kritiek krijgen,

feedback), interacties waaruit waardering spreekt (bijv. om raad gevraagd worden) en een tekort

aan vriendschappelijke contacten (bijv. vrienden die opbellen voor een praatje) dan de

vergelijkingsgroep bewoners.

Tabel 4.3.1. Bewoners: Problemen in sociaal functioneren en tekort aan steun 18 maanden na de ramp

Van de getroffen ‘bewoners tevens hulpverleners’ is ongeveer 17% beperkt in het sociaal

functioneren 18 maanden na de ramp als gevolg van lichamelijke of emotionele klachten. Van de

‘bewoners tevens hulpverleners’ ervaart 6% tot 14% een tekort in emotionele, praktische,

1 2 3 4
getroffenen 
bewoners 
Enschede

vergelijkings 
groep Tilburg

getroffen 
bewoners/ 

hulpverleners 
Enschede

passanten

N max =  995 N max =  599 N max =  95 N max =  80
% % % %

Beperkt sociaal functioneren 1 26,3 a 15,7 b 16,8 20,0

Tekort aan alledaagse emotionele interacties 2 28,2 23,8 14,0 21,5

Tekort aan emotionele ondersteuning bij 
problemen 3

22,3 a 17,1 b 13,2 24,0

Tekort aan instrumentele interacties 4 16,3 a 10,8 b 5,6 18,4

Tekort aan informatieve ondersteuning 5 23,1 a 18,5 b 14,1 23,4

Tekort aan waarderingssteun 6 17,2 a 13,2 b 11,8 19,0

Tekort aan vriendschappelijk gezelschap 7 24,3 a 15,8 b 8,6 25,6

6 score is 12 en hoger; 7 score is 10 en hoger; cut-off waarden gebaseerd op gegevens van Van Sonderen (2001)
a en b percentages wijken significant af tussen groep 1 en groep 2 (p <  .05)

¹ beperkt sociaal functioneren op RAND-36: subschaalscore is lager dan 61,6 
2 veel tekort aan steun, per schaal: 2 score is 8 en hoger; 3 score is 16 en hoger; 4 score is 14 en hoger; 5 score is 8 en hoger



Hoofdstuk 4

70

informatieve en sociale steun. Het meeste gemist worden (door 14%) alledaagse emotionele

interacties (bijv. een luisterend oor) en informatieve ondersteuning (bijv. feedback krijgen).

Van de passanten ervaart 20% problemen in het sociaal functioneren 18 maanden na de

ramp. Ongeveer 18% tot 26% van de passanten ervaart een tekort in de verschillende aspecten

van steun. Vriendschappelijke contacten worden het meeste gemist (door 26%).

Sociaal functioneren van de hulpverleners

In tabel 4.3.2 wordt vermeld hoeveel procent van de betrokken hulpverleners problemen ervaren

in het sociaal functioneren en veel tekort ervaren aan steun 18 maanden na de ramp. Hieruit blijkt

dat de reddingswerkers uit Enschede en van buiten Enschede niet verschillen in sociaal

functioneren en in het ervaren tekort aan sociale steun van de vergelijkingsgroep hulpverleners.

De reddingswerkers uit Enschede van buiten Enschede verschillen statistisch gezien ook niet

onderling van elkaar.

Tabel 4.3.2. Hulpverleners1: Problemen in het sociaal functioneren en tekort aan steun 18 maanden na de ramp

5 6 7 8 9
uit 

Enschede: 
politie 

ambulance 
brandweer

buiten 
Enschede: 

politie  
ambulance  
brandweer

vergelijk ings 
groep: politie 

ambulance 
brandweer

uit Enschede: 
overige 

hulpverleners

buiten 
Enschede: 

overige 
hulpverleners

N max =  147 N max =  1159 N max =  332 N max =  108 N max =  177
% % % % %

Beperkt sociaal functioneren 2 6,1 4,7 4,9 11,1 a 4,0 b

Tekort aan alledaagse emotionele interacties 3 9,9 10,5 10,4 20,6 a 9,8 b

Tekort aan emotionele ondersteuning bij 
problemen 4

8,0 6,5 4,9 11,1 5,4

Tekort aan instrumentele interacties 5 3,7 5,1 2,2 9,2 3,7

Tekort aan informatieve ondersteuning 6 12,1 9,9 10,3 12,1 10,1

Tekort aan waarderingssteun 7 7,8 6,5 5,2 14,7 a 6,4 b

Tekort aan vriendschappelijk gezelschap 8 5,6 6,6 8,4 13,6 7,7
1 hulpverleners bestaan uit reddingswerkers (politie, ambulance, politie) en overige hulpverleners (oa EHBO, militairen, slopers)

7 score is 12 en hoger; 8 score is 10 en hoger; cut-off waarden gebaseerd op gegevens van Van Sonderen (2001)
a en b percentages wijken significant af tussen groep 5, 6, 7 (p <  .05) en tussen de groepsparen (p <  .02)
a en b percentages wijken significant af tussen groep 8 en 9 (p <  .05)

2 beperkt sociaal functioneren op RAND-36: subschaalscore is lager dan 61.6 

veel tekort aan steun, per schaal: 3 score is 8 en hoger; 4 score is 16 en hoger; 5 score is 14 en hoger; 6 score is 8 en hoger
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In vergelijking tot de overige hulpverleners van buiten Enschede, rapporteren de overige

hulpverleners uit Enschede meer problemen in het sociaal functioneren (11% versus 4%), meer

tekort in alledaagse emotionele interacties (21% versus 10%) (bijv. een luisterend oor) en een

groter tekort aan waardering (15% versus 6%).

Uitwisselen van rampervaringen

In tabel 4.3.3 zijn de percentages getroffen bewoners en passanten weergegeven die hun

ervaringen met de ramp uitwisselen met anderen. Vermeld wordt het percentage getroffenen dat

over de ramp gesproken heeft sinds 13 mei 2000 en gedurende de afgelopen maand, en het aantal

mensen waarop de getroffenen kunnen rekenen bij eventuele problemen die ze kunnen hebben

als gevolg van de ramp. Tevens is geïnventariseerd in hoeverre de bewonersgroepen de kans

hebben gehad om te praten over de ramp in de maand voorafgaande aan het tweede

gezondheidsonderzoek, in hoeverre ze niet over de ramp wilden praten en in hoeverre ze

andermans rampervaringen niet wilden horen.

Zoals tabel 4.3.3 toont, hebben de meeste getroffen bewoners en passanten veel gesproken over

de ramp (77% tot 80% heeft meer dan 11 maal over de ramp gesproken). De maand voorafgaand

aan dit onderzoek wordt nog steeds door een aanzienlijk deel van de getroffenen gesproken over

de ramp. Niettemin geeft ongeveer 18% van de getroffen bewoners, 23% van de ‘bewoners

tevens hulpverleners’ en 26% van de passanten aan niet meer over de ramp gesproken te hebben

de afgelopen maand. Een gedeelte van deze getroffen groepen meldt niet de kans te hebben

gehad om de afgelopen maand over de ramp te praten (7% tot 15%). Anderzijds geeft 18% van

‘bewoners tevens hulpverleners’ en 19% van de getroffen bewoners en passanten ook aan niet

over de ramp te willen praten. Daarnaast zegt 14% tot 18% van deze groepen niet andermans

rampervaringen te willen horen.

Niet alle getroffenen kunnen rekenen op anderen als ze problemen met de ramp zouden

ervaren. Van de getroffen bewoners geeft 8% aan op niemand te kunnen rekenen als er

problemen zouden zijn als gevolg van de ramp, en van de passanten geeft 11% dat aan. Van de

getroffen ‘bewoners tevens hulpverleners’ kan vrijwel iedereen van deze groep deelnemers op

iemand rekenen als ze problemen zouden hebben als gevolg van de ramp.
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Tabel 4.3.3. Bewoners: Uitwisselen van rampervaringen 18 maanden na de ramp

In tabel 4.3.4. is vermeld hoeveel procent van de getroffen hulpverleners hun rampervaringen

uitwisselen 18 maanden na de ramp. Uit deze tabel blijkt dat de hulpverleners uit Enschede en de

hulpverleners van buiten Enschede van elkaar verschillen in de mate waarin ze rampervaringen

met anderen uitwisselen. Reddingswerkers uit Enschede hebben vaker over de ramp gesproken

sinds 13 mei 2000 dan de reddingswerkers van buiten Enschede. Verder blijkt dat

reddingswerkers en overige hulpverleners uit Enschede de maand voorafgaande aan dit

onderzoek, vaker over de ramp hebben gesproken dan hun collega’s van buiten Enschede.

Reddingswerkers en overige hulpverleners uit Enschede wilden de afgelopen maand vaker niet

over de ramp praten (respectievelijk 19% en 20%) en andermans rampervaringen horen

(respectievelijk 11% en 18%) dan hun collega’s van buiten Enschede.

Reddingswerkers uit en van buiten Enschede komen overeen in het percentage mensen

waarop ze kunnen rekenen wanneer ze problemen ondervinden als gevolg van de ramp (resp.

81% en 83% kunnen op meer dan drie mensen rekenen). Van de overige hulpverleners uit

1 3 4
getroffenen 
bewoners 
Enschede

getroffen 
bewoners/ 

hulpverleners 
Enschede

passanten

N max =  982 N max =  95 N max =  81
% % %

Over ramp gesproken sinds 13-5-2000
1-2 maal 3,0 5,3 2,6
3-10 maal 17,4 16,0 20,5
meer dan 11 maal 79,6 78,7 76,9

Aantal mensen waarop u kunt 
rekenen bij evt problemen agv de ramp
op niemand 8,3 1,1 11,1
op 1-2 personen 17,7 12,6 21,0
op meer dan 3 personen 74,0 86,3 67,9

Gedurende de afgelopen maand
Geen kans gehad om over de ramp te praten ¹ 10,7 7,4 15,0
Niet over de ramp willen praten ¹ 18,9 17,9 18,5
Niet andermans rampervaringen willen horen¹ 18,2 13,7 16,0

Over ramp gesproken afgelopen maand
nooit 17,7 23,4 26,3
1-10 maal 65,8 61,7 56,3
meer dan 11 maal 16,5 14,9 17,5
¹  percentage getroffenen die "eens"en "helemaal eens" zijn met de uitspraken van de social sharing schaal
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Enschede en van buiten Enschede kan 72% respectievelijk 73% op meer dan drie mensen

rekenen bij eventuele problemen als gevolg van de ramp.

Tabel 4.3.4. Hulpverleners1: Uitwisselen van rampervaringen 18 maanden na de ramp.

5 6 8 9
uit 

Enschede: 
politie   

ambulance   
brandweer

buiten 
Enschede: 

politie      
ambulance  
brandweer

uit Enschede: 
overige 

hulpverleners

buiten 
Enschede: 

overige 
hulpverleners

N max =  148 N max =  1146 N max =  108 N max =  175
% % % %

Over ramp gesproken sinds 13-5-2000
1-2 maal 1,4 2,7 2,8 4,1
3-10 maal 19,6 36,8 28,7 41,9
meer dan 11 maal 79,1 a 60,5 b 68,5 54,1

Aantal mensen waarop u kunt 
rekenen bij evt problemen agv de ramp
op niemand 2,7 3,6 11,4 8,8
op 1-2 personen 16,2 13,3 16,2 18,2
op meer dan 3 personen 81,1 83,0 72,4 72,9

Gedurende de afgelopen maand
Geen kans gehad om over de ramp  te praten2 4,1 4,4 8,4 11,4

Niet over de ramp willen praten2 18,9 a 10,8 b 20,0 a 11,2 b

Niet andermans rampervaringen willen horen2 10,8 a 4,8 b 18,1 a 8,8 b

Over ramp gesproken afgelopen maand
nooit 42,6 a 62,3 b 44,9 a 55,4 b

1-10 maal 52,0 34,8 46,7 42,3
meer dan 11 maal 5,4 2,9 8,4 2,3
1 hulpverleners bestaan uit reddingswerkers (politie, ambulance, politie) en overige hulpverleners (oa EHBO, militairen, slopers)
2  percentage getroffenen die "eens"en "helemaal eens" zijn met de uitspraken van de social sharing schaal
a en b percentages wijken significant af tussen groep 5 en 6 (p<  .05) of tussen groep 8 en 9 (p <  .05)
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4.4. Functioneren op het werk

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• De getroffen bewoners en hulpverleners die meer dan 18 uur per week werken 18 maanden na de ramp,

zitten niet vaker in de ziektewet dan de vergelijkingsgroepen.

• Van de werkende getroffen bewoners heeft ruim 30% te kampen met emotionele uitputting.

• Reddingswerkers hebben geen verhoogde mate van emotionele uitputting.

• Overige hulpverleners uit Enschede rapporteren meer emotionele uitputting dan overige hulpverleners van

buiten Enschede.

• Werkende getroffenen hebben niet meer problemen in de relatie met collega’s, leiding of gebrek aan plezier in

het werk dan een vergelijkingsgroep.

• Van de reddingswerkers uit Enschede is 91% bedrijfsopvang geboden na de ramp, wat meer is dan de andere

groepen hulpverleners (60-77%) is geboden na de ramp.

In deze paragraaf staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

1. In welke mate zitten getroffenen die binnen een organisatie werkzaam zijn in de

ziektewet?

2. In welke mate hebben werkende getroffenen te kampen met emotionele uitputting?

3. In welke mate hebben werkende getroffenen problemen in de relatie met collega’s, de

relatie met de leiding en gebrek aan plezier in het werk?

4. In hoeverre zijn hulpverleners, die bij de vuurwerkramp betrokken zijn geweest,

opgevangen door het Bedrijfsopvangteam (BOT), bedrijfsarts of andere deskundigen?

De vragen worden beantwoord aan de hand van de gegevens van die getroffen bewoners,

passanten en hulpverleners die meer dan 18 uur per week betaald werk verrichten 18 maanden na

de ramp. Dit betreft 45% van de getroffen bewoners, 87% van de ‘bewoners tevens

hulpverleners’, 58% van de passanten, 94% van de reddingswerkers uit en van buiten Enschede,

84% van de overige hulpverleners uit Enschede en 88% van de overige hulpverleners van buiten

Enschede. Het aantal getroffen bewoners en reddingswerkers die meer dan 18 uur per week

werken verschillen niet van het percentage in de vergelijkingsgroepen (48% van de

vergelijkingsgroep bewoners en 95,5% van de vergelijkingsgroep reddingswerkers werken meer

dan 18 uur per week).
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Ziektewet

Uit tabel 4.4.1 en tabel 4.4.2 blijkt dat een gering deel van de getroffen bewoners, passanten en

hulpverleners in de ziektewet zit 18 maanden na de ramp. Op dit moment zit ongeveer 9% van

de getroffen bewoners in de ziektewet. Dit aantal wijkt niet af van het aantal mensen in de

ziektewet in de vergelijkingsgroep bewoners. Van de ‘bewoners tevens hulpverleners’ zit 7% in de

ziektewet, en 12% van de passanten.Van de reddingswerkers uit Enschede en van buiten

Enschede zit 4% tot 6% in de ziektewet. Dit percentage verschilt niet van het percentage in de

vergelijkingsgroep reddingswerkers. Ongeveer 5% van de overige hulpverleners uit Enschede en

van buiten Enschede zit in de ziektewet 18 maanden na de ramp.

Emotionele uitputting

Tabel 4.4.1 laat zien dat bij ongeveer 22% van de getroffen bewoners een hoge mate en bij 8%

een zeer hoge mate van emotionele uitputting het geval is, wat vaker is dan bij de

vergelijkingsgroep bewoners (13% hoog en 3% zeer hoog).

Van de ‘bewoners tevens hulpverleners’ rapporteert ongeveer een vijfde een hoge (18%)

tot zeer hoge mate (1%) van emotionele uitputting. Van de passanten heeft 18% een hoge mate

en 10% een zeer hoge mate van emotionele uitputting.

Bij de hulpverleners die betrokken waren bij de ramp is in geringe mate sprake van

emotionele uitputting (zie tabel 4.4.2). Er worden geen verschillen gevonden tussen de groepen

reddingswerkers uit Enschede, van buiten Enschede en de vergelijkingsgroep reddingswerkers.

Wel wordt gevonden dat de overige hulpverleners uit Enschede vaker een zeer hoge mate van

emotionele uitputting rapporteert (9%) dan de overige hulpverleners van buiten Enschede (<

1,0%).
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Tabel 4.4.1. Bewoners: Werkende getroffenen1 18 maanden na de ramp

 Stressbronnen op het werk

Uit tabel 4.4.1 blijkt dat bij ongeveer 16% tot 18% van de getroffen bewoners, ‘bewoners tevens

hulpverleners’ en passanten sprake is van een slechte relatie met collega’s op het werk, bij 13%

tot 15% is sprake van een slechte relatie met de leiding, en 14,5% tot 23% ervaart geen plezier in

het werk. De getroffen bewoners verschillen niet van de vergelijkingsgroep bewoners.

Bij de hulpverleners worden de volgende resultaten gevonden (zie tabel 4.4.2). De

reddingswerkers uit Enschede en van buiten Enschede verschillen niet van de vergelijkingsgroep

hulpverleners op de gemeten bronnen van werkstress. Wel wordt gevonden dat de

reddingswerkers uit Enschede significant minder plezier ervaren in het werk (11%) dan de

reddingswerkers van buiten Enschede (5%).

De overige hulpverleners uit Enschede en van buiten Enschede verschillen niet van elkaar

op deze bronnen van werkstress.

1 2 3 4
getroffenen 
bewoners 
Enschede

vergelijkings 
groep Tilburg

getroffen 
bewoners/ 

hulpverleners 
Enschede

passanten

N max =  425 N max =  285 N max =  81 N max =  42
% % % %

In de ziektewet
18 maanden na ramp 9,4 6,7 7,4 11,9

Emotionele uitputting  2

Hoog 22,2 a 12,7 b 17,9 17,9
Zeer hoog 8,3 2,9 1,3 10,3

Stressbronnen op werk 3

Slechte relatie met collega' s 17,7 15,6 17,1 16,2
Slechte relatie met leiding 15,0 12,8 13,0 12,8
Geen plezier in werk 22,8 17,7 14,5 21,6

1 verrichten meer dan 18 uur per week betaald werk
2 klachten op de UBOS: hoog is bij schaalscore 2.50 tot 3.61; zeer hoog is bij schaalscore 3.62 en hoger

a en b percentages wijken significant af tussen groep 1 en groep 2 (p <  .05)

3 klachten op de VBBA: cut-off waarden zijn gebaseerd op de 15% hoogste scores van een databestand van
de beroepsbevolking (n =  69090) (Van Veldhoven et al., 1997) 
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Tabel 4.4.2 . Hulpverleners1: Werkende getroffenen2 18 maanden na de ramp

Bedrijfsopvang en bedrijfsarts.

In tabel 4.4.3 wordt vermeld hoeveel procent van de hulpverleners bedrijfsopvang is geboden na

de ramp, en daaraan vervolgens hebben deelgenomen. Verder wordt het percentage

hulpverleners vermeld dat bij de bedrijfsarts is geweest gedurende de afgelopen twaalf maanden.

In tegenstelling tot de eerdere tabellen, wordt in tabel 4.4.3 de groep ‘bewoners tevens

hulpverleners’ vergeleken met de reddingswerkers, in aanvulling op de standaard analyses in dit

rapport, om een duidelijk beeld te krijgen van de mate waarin bedrijfsopvang is geboden aan

uiteenlopende groepen hulpverleners.

Aan de vergelijkingsgroep hulpverleners is gevraagd of zij de mogelijkheid hebben gehad

voor bedrijfsopvang nadat zij betrokken waren geweest bij een (andere) ramp. Van de

hulpverleners uit de vergelijkingsgroep heeft 16% (N = 53) de vragen ingevuld over

bedrijfsopvang na rampen, waarvan 6% bij de vuurwerkramp betrokken is geweest, 3% bij de

Bijlmermeerramp, 1,5% bij Herculesramp, 2,5% bij de brand in Volendam en 3% bij andere

5 6 7 8 9
uit 

Enschede: 
politie 

ambulance 
brandweer

buiten 
Enschede: 

politie 
ambulance 
brandweer

vergelijkings 
groep: politie 

ambulance 
brandweer

uit 
Enschede: 

overige 
hulpverlener

s

buiten 
Enschede: 

overige 
hulpverleners

N max =  137 N max = 1073 N max =  316 N max =  90 N max =  152
% % % % %

In de ziektewet
18 maanden na ramp 5,8 4,4 2,6 5,6 5,3

Emotionele uitputting3

Hoog 9,5 6,0 5,2 8,9 11,2
Zeer hoog 2,9 1,0 1,0 8,9 a <  1,0 b

Stressbronnen op werk4

Slechte relatie met collega' s 8,0 6,6 6,0 13,6 11,5
Slechte relatie met leiding 13,4 10,6 14,6 20,0 16,6
Geen plezier in werk 11,3 a 5,1 b 7,3 ab 13,9 8,1
1 hulpverleners bestaan uit reddingswerkers (politie, ambulance, politie) en overige hulpverleners (oa EHBO, militairen, slopers)
2 verrichten meer dan 18 uur per week betaald werk
3 klachten op de UBOS: hoog is bij schaalscore 2.50 tot 3.61; zeer hoog is bij schaalscore 3.62 en hoger

a en b percentages wijken significant af tussen groep 5, 6, 7 (p < .05) en tussen de groepsparen (p<  .02)
a en b percentages wijken significant af tussen groep 8 en 9 (p < .05)

4 klachten op de VBBA: cut-off waarden zijn gebaseerd op de 15% hoogste scores van een databestand van
de beroepsbevolking (n =  69090) (Van Veldhoven et al., 1997) 
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nationale rampen of calamiteiten. De percentages van de vergelijkingsgroep die getoond worden

in tabel 4.4.3 hebben betrekking op deze hulpverleners (16%).

Uit tabel 4.4.3. blijkt dat het merendeel van de reddingswerkers bedrijfsopvang is

aangeboden na de ramp, waarbij de reddingswerkers uit Enschede meer de mogelijkheid hebben

gehad voor bedrijfsopvang (91%) dan de reddingswerkers van buiten Enschede (67%), de

vergelijkingsgroep reddingswerkers (60%), en de groep ‘bewoners tevens hulpverleners’ (77%).

Van deze getroffen groepen heeft 71% tot 79% deelgenomen aan opvanggesprekken, en dat is

meer dan de deelname in de vergelijkingsgroep reddingswerkers waar 47% heeft deelgenomen

aan de aangeboden opvanggesprekken. Van de reddingswerkers uit Enschede heeft 30% meer

dan drie opvanggesprekken gehad, en dat is meer dan bij de reddingswerkers van buiten

Enschede het geval (5%). Van de andere hulpverleners kan niet bepaald worden in hoeverre zij

hebben deelgenomen aan meer dan drie opvanggesprekken, vanwege de beperkte groepsomvang

van deze groepen. (voor aanvullende informatie, zie tabel 4.4.3 in bijlage G).

Er worden geen verschillen gevonden tussen de overige hulpverleners uit Enschede en

van buiten Enschede in de mate waarin ze de mogelijkheid hebben gekregen voor bedrijfsopvang

en in de deelname daaraan. Wel moet gezegd dat de overige hulpverleners uit Enschede

significant minder de mogelijkheid hebben gehad voor bedrijfsopvang dan de reddingswerkers uit

Enschede. De overige hulpverleners en reddingswerkers van buiten Enschede hebben in gelijke

mate de mogelijkheid gehad voor bedrijfsopvang.

Naast bedrijfsopvang is geïnventariseerd in hoeverre de betrokken hulpverleners de

bedrijfsarts hebben geconsulteerd gedurende de afgelopen twaalf maanden. Zoals tabel 4.4.3

toont, heeft ongeveer 41% van de groep ‘bewoners tevens hulpverleners’ en 35% van de

reddingswerkers uit Enschede de bedrijfsarts het afgelopen jaar bezocht. Zij deden dat vaker dan

de reddingswerkers van buiten Enschede (20%) maar verschillen niet van de mate waarin de

reddingswerkers uit de vergelijkingsgroep de bedrijfsarts hebben bezocht (27%). De reden

waarvoor de bedrijfsarts is bezocht is bij de reddingswerkers uit Enschede vaker vanwege de

vuurwerkramp dan bij reddingswerkers van buiten Enschede.

Van de overige hulpverleners uit Enschede en van buiten Enschede heeft 26%

respectievelijk 20% de bedrijfsarts gedurende de afgelopen twaalf maanden bezocht. In hoeverre

het bezoek te maken heeft gehad met de vuurwerkramp, kan met de huidige groepsomvang niet

betrouwbaar worden bepaald.
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Tabel 4.4.3. Hulpverleners1 2 die na de vuurwerkramp gebruik hebben kunnen maken van bedrijfsopvang, en die de afgelopen twaalf maanden contact hebben gehad met de

bedrijfsarts.

3 5 6 7 8 9
getroffen 

bewoners/ 
hulpverleners 

Enschede

uit Enschede: 
politie  

ambulance  
brandweer

buiten Enschede: 
politie    

ambulance  
brandweer

vergelijkings 
groep: politie 

ambulance 
brandweer

uit Enschede: 
overige 

hulpverleners

buiten Enschede: 
overige 

hulpverleners

N max =  62 N max =  137 N max =  1055 N max =  53 N max =  69 N max =  129
% % % % % %

Opvanggesprekken
Mogelijkheid gehad voor bedrijfsopvang na ramp 77,4 b 91,2 a 67,1 b 60,4 b 56,5 61,2

>  waarvan deelgenomen aan opvanggesprekken3 75,0 a 79,2 a 71,4 a 46,9 b 71,8 77,6

Bedrijfsarts N max =  81 N max =  138 N max =  1085 N max =  317 N max =  93 N max =  153
1 keer of meer bezocht 40,7 a 34,8 a 20,1 b 26,5 ab 25,8 19,6

>  waarbij i.v.m vuurwerkramp3 n =  17 / 33 a 39,6 a 9,3 b n.b. n =  3 / 24 n =  5 / 30 

1 hulpverleners bestaan uit reddingswerkers (politie, ambulance, brandweer) en overige hulpverleners (oa EHBO, militairen, slopers)
2 verrichten meer dan 18 uur per week betaald werk
3 ' ja'  is geantwoord, en niet 'nee' .
a en b percentages wijken significant af tussen groep 3, 5, 6, 7 (p < .05) en tussen de groepsparen (p<  .01)
a en b percentages wijken significant af tussen groep 8 en 9 (p < .05)
n.b. niet beschikbaar
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4.5 Nieuwe instroom

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf
• De deelnemers uit de nieuwe instroom hebben veel lichamelijke klachten.

•  Bijna twee derde van de deelnemers in deze groep ervaart zijn eigen gezondheid als slecht, één derde tot de

helft rapporteert een beperking in het functioneren door fysieke en emotionele problemen.

• Eén op de drie personen in deze groep geeft aan slaap- en kalmeringsmiddelen te gebruiken en één op de vijf

gebruikt medicijnen tegen depressiviteit.

• Ruim de helft van de deelnemers van de nieuwe instroom meldt een hoge mate van angst, depressieve

gevoelens, vijandigheid, herbelevings- en vermijdingsreacties.

• Van de deelnemers van de nieuwe instroom voldoet 42%aan de criteria voor posttraumatische stress-stoornis

op de zelfrapportage vragenlijst

4.5.1 Lichamelijke gezondheid en middelengebruik

In tabel 4.5.1 (bijlage G) is weergegeven hoeveel procent van de nieuwe instroom een slechte

lichamelijke gezondheid, lichamelijke gezondheidsklachten en een slecht ervaren gezondheid

rapporteert. Ongeveer 64% van deze groep ervaart zijn gezondheid als slecht, 34% zegt

pijnklachten te hebben en de helft geeft aan zich niet vitaal te voelen. Het aantal lichamelijke

klachten lijkt hoger dan onder de getroffen bewoners, maar zoals eerder vermeld kunnen de

groepen niet met elkaar vergeleken worden door een verschil in demografische kenmerken. Het

hoge percentage personen van de nieuwe instroom dat klachten rapporteert, komt overeen met

het feit dat de mate van getroffenheid door de ramp in deze groep ook hoog is (zie hoofdstuk 3).

Uit de top 10 van klachten voor deze groep blijkt dat bijna twee derde tot drie kwart van deze

groep aangeeft ‘een gevoel van moeheid’ te hebben en pijn in nek en schouders.

Ruim vier op de tien personen rapporteert slaapproblemen en meer dan de helft heeft

CARA klachten, chronische aandoeningen of schrijft één of meer van zijn/ haar klachten aan de

ramp toe. Een groot percentage van deze groep gebruikt slaap- en kalmeringsmiddelen (33%) en

medicijnen tegen depressiviteit (19%).

4.5.2. Geestelijke gezondheid

Van de ‘nieuwe instroom’ rapporteert 52% een hoge mate van angst, 53% depressieve gevoelens,

en 47% vijandigheid (agressie, woede of geïrriteerdheid). Bij 63% is sprake van een hoge mate

van herbelevings- en vermijdingsreacties, gemeten met de Schok Verwerkings Lijst. Ongeveer

42% van de nieuwe instroom getroffenen voldoet aan de criteria voor posttraumatische stress

stoornis gemeten met de zelfrapportage schaal (PTSS-srs).
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5. VERANDERING IN GEZONDHEID 18 MAANDEN NA DE RAMP

Eén van de onderzoeksvragen voor deze rapportage is hoe de gezondheid van de getroffenen 18

maanden na de ramp is in vergelijking met 2-3 weken na de ramp. In hoofdstuk 4 werd

aangegeven dat de percentages van lichamelijke en geestelijke klachten onder getroffenen van de

ramp hoger liggen dan bij de vergelijkingsgroepen, vooral bij de bewoners. De vraag is welke

groepen al dan niet zijn hersteld van klachten die 2-3 weken na de ramp al aanwezig waren.

Daarom is voor de deelnemers die zowel bij het eerste als het tweede

gezondheidsonderzoek een vragenlijst hebben ingevuld (N=2851), voor de in hoofdstuk 4

beschreven lichamelijke en psychische klachten nagegaan hoe de aanwezigheid van die klacht

veranderd is in de afgelopen 18 maanden. Omdat voor deze vergelijkingen informatie

beschikbaar moest zijn van zowel het eerste als het tweede gezondheidsonderzoek, kunnen de nu

gepresenteerde percentages van personen met klachten iets verschillen van de percentages die

gerapporteerd zijn over 3792 deelnemers in het eerste gezondheidsonderzoek (van Kamp en Van

der Velden 2001). Ook kunnen de percentages enigszins verschillen van de percentages in

hoofdstuk 4, omdat niet alle deelnemers ook daadwerkelijk elke vraag hebben ingevuld bij beide

onderzoeken.

Onderzocht is hoeveel personen bepaalde klachten nieuw hebben ontwikkeld (klacht niet

aanwezig bij eerste gezondheidsonderzoek, wel bij het tweede), hoeveel personen zijn hersteld

(klacht aanwezig bij het eerste maar niet meer bij het tweede gezondheidsonderzoek) en hoeveel

personen de klacht op beide tijdstippen hadden. Dit is op twee manieren gedaan.

Ten eerste zijn per klacht de absolute percentages berekend van personen die de klacht

hebben ontwikkeld of zijn hersteld. Deze getallen zijn weergegeven in de tabellen en figuren.

Omdat de percentages waarin bepaalde klachten aanwezig zijn per groep erg verschillen, kunnen

de absolute percentages niet aangeven in hoeverre de klachten van de groepen op vergelijkbare

wijze zijn veranderd. Ook is niet direct te zien van welke klachten de getroffenen het meest zijn

hersteld.

Om deze vergelijkingen wel te kunnen maken zijn per klacht ook de relatieve percentages

van herstel en ontwikkeling van nieuwe klachten bepaald. Dat wil zeggen dat is berekend hoeveel

procent van de personen die bij het eerste gezondheidsonderzoek een bepaalde klacht

rapporteerden, nu geen last heeft van die klacht. Tevens is berekend hoeveel procent van de

personen die bij het eerste gezondheidsonderzoek een specifieke klacht niet rapporteerde, nu wel
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deze klacht rapporteert. De relatieve percentages zijn niet in de tabellen opgenomen, maar

worden indien relevant in de tekst genoemd.

De indeling van dit hoofdstuk is vergelijkbaar aan hoofdstuk 4. Eerst komen de

veranderingen in lichamelijk gezondheid, sociaal functioneren en middelengebruik aan de orde

(5.1), gevolgd door veranderingen in geestelijke gezondheid (5.2).

5.1. Veranderingen in lichamelijke gezondheid, sociaal functioneren en middelengebruik

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• Het percentage personen met lichamelijke gezondheidsklachten is behoorlijk afgenomen ten opzichte van 2

tot 3 weken na de ramp bij zowel bewoners, passanten als hulpverleners uit Enschede.

• Meer dan drie kwart van de bewoners en hulpverleners is hersteld van beperkingen in hun functioneren als

gevolg van emotionele of fysieke problemen. Tevens zijn ze hersteld van ernstige beperking in hun sociaal

functioneren 18 maanden na de ramp. Het herstel is het hoogst onder hulpverleners (74-94% van degenen die

de klachten hadden in het eerste gezondheidsonderzoek), voor de overige groepen varieert dit tussen de 60-

70%.

• Van de personen die bij het eerste gezondheidsonderzoek pijnklachten hadden is een groot percentage

hersteld, zowel onder getroffen bewoners en passanten (circa 50%) als hulpverleners (> 70%). Doordat

ongeveer 10% van de deelnemers deze klachten nieuw ontwikkeld heeft, is het percentage personen met

pijnklachten wel toegenomen bij vooral de ‘bewoners tevens hulpverleners’ en hulpverleners van buiten

Enschede (reddingswerkers en overig).

• Het percentage personen met één of meer chronische aandoeningen is toegenomen in alle groepen; dit komt

vooral door een toename in artrose en rugaandoeningen.

• Medicijngebruik is toegenomen onder alle groepen; dit komt vooral door een stijging in het gebruik van pijn-

en koortswerende middelen en middelen tegen verkoudheid en griep.

• Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen is in alle groepen ongeveer gelijk gebleven.

De veranderingen in lichamelijke gezondheid en middelengebruik worden weergegeven in tabel

5.1.1 (bijlage G) voor de bewoners en passanten en in tabel 5.1.2 (bijlage G) voor de

hulpverleners (reddingswerkers en overig). Voor een toelichting op een aantal samengestelde

maten die lichamelijke gezondheid beschrijven, wordt verwezen naar tabel 4.1.0.
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Figuur 5.1.1a Veranderingen in lichamelijk functioneren van getroffen bewoners
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Figuur 5.1.1b Veranderingen in middelengebruik van getroffen bewoners
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Achttien maanden na de ramp worden vrijwel alle klachten minder gerapporteerd dan 2-3 weken

na de ramp. Dit is het geval in alle onderzoeksgroepen (zie figuren 5.1.1a/b, 5.1.2a/b en tabel

5.1.1. en 5.1.2. in bijlage G ). Vooral de percentages personen met fysieke en emotionele

rolbeperkingen en slecht sociaal functioneren zijn onder alle groepen flink gedaald. Van degenen

die deze klachten 2-3 weken na de ramp hadden is onder bewoners tussen de 60 en 70% hersteld,

in de diverse groepen hulpverleners is tussen de 74 en 94% hersteld. Ook voor slaapproblemen is

een groot relatief herstel opgetreden (rond 50% voor getroffen bewoners, rond 60% voor

hulpverleners). Van de getroffen groepen met klachten 2-3 weken na de ramp zijn de getroffen

bewoners het minst hersteld van deze klachten(circa 30 tot 60% voor de verschillende klachten;

exclusief chronische aandoeningen). De reddingswerkers en overige hulpverleners van buiten

Enschede zijn het meest hersteld van hun klachten (circa 40 tot 90%). Daarbij moet worden

opgemerkt dat de absolute percentages klachten van hulpverleners groepen van buiten Enschede

lager zijn dan die onder de bewoners groepen.

Het percentage personen dat kampt met één of meer chronische aandoeningen is onder alle

groepen toegenomen. Ongeveer 15% van de deelnemers heeft nu één of meer chronische

aandoeningen, terwijl daar 2-3 weken na de ramp er nog geen sprake van was. Voor deze

toename in chronische aandoeningen blijken voornamelijk artrose en rugaandoeningen

verantwoordelijk. Onder de onderzoeksgroep als geheel heeft 6% van de deelnemers artrose

ontwikkeld (circa 4 - 12% voor de verschillende groepen). Negen procent van de deelnemers

heeft nu rugaandoeningen terwijl ze daar in het eerste gezondheidsonderzoek geen last van

hadden ( circa 6-15% voor de verschillende groepen). Ook overige chronische aandoeningen

laten een lichte stijging zien. Het percentage personen dat een hoge bloeddruk rapporteert is

onder alle groepen toegenomen; ongeveer 4% van alle deelnemers rapporteert nu een hoge

bloeddruk, terwijl dat in het eerste gezondheidsonderzoek niet het geval was (zie verder

hoofdstuk 8).

Opvallend is dat ongeveer 10% van de deelnemers aan het gezondheidsonderzoek pijnklachten

heeft ontwikkeld in de periode van 2-3 weken tot 18 maanden na de ramp. De toename is vooral

te zien onder ‘bewoners tevens hulpverleners’ en de hulpverleners van buiten Enschede

(reddingswerkers en overig): In deze groepen zijn de percentages personen met pijnklachten

(meer dan) drie keer zo hoog geworden. De percentages in deze groepen liggen echter nog wel

een stuk lager dan bij bewoners en passanten. Van de personen die bij het eerste

gezondheidsonderzoek pijnklachten hadden is weliswaar een groot percentage hersteld (70-83%
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voor hulpverleners, rond de 50% voor de bewoners), maar daar staat tegenover dat een hoog

percentage personen pijnklachten heeft ontwikkeld (zie tabel 5.1.1 in bijlage G);

Het gebruik van één of meer medicijnen (met of zonder recept) is onder alle groepen

toegenomen. De helft van alle deelnemers aan beide onderzoeken (N=2851) gaf bij het eerste

gezondheidsonderzoek aan medicijnen te gebruiken. In het tweede gezondheidsonderzoek

bedroeg dat percentage bijna 65%. Een groot deel van de personen die 2-3 weken na de ramp

één of meer medicijnen gebruikte, doet dat nog steeds. Dit geldt vooral voor de getroffen

bewoners en de passanten (resp. 91% en 95%). Bovendien heeft ongeveer 20% van alle

deelnemers bij het tweede gezondheidsonderzoek aangegeven één of meer medicijnen te

gebruiken, terwijl dat in het eerste gezondheidsonderzoek nog niet het geval was.

Bij het eerste gezondheidsonderzoek was het gebruik van voorgeschreven medicijnen

(circa 37%) hoger dan het gebruik van medicijnen zonder recept (circa 30%). In het tweede

gezondheidsonderzoek is dat andersom; 45% van de onderzoeksgroep als geheel gebruikt

voorgeschreven medicijnen, en 48% medicijnen zonder recept. In dit laatste

gezondheidsonderzoek is vooral het gebruik van pijn- en koortswerende middelen en middelen

tegen griep en verkoudheid hoger. Wanneer deze middelen buiten beschouwing worden gelaten,

is er weliswaar nog steeds een toename in medicijngebruik te zien maar deze is minder groot. Het

gebruik van voorgeschreven middelen laat dan een stijging zien van circa 30 naar 35%, het

medicijngebruik zonder recept van circa 9 naar 13%. Deze patronen zijn terug te vinden in alle

subgroepen van het gezondheidsonderzoek.

De resultaten zijn dus waarschijnlijk beïnvloed door het seizoen waarin de vragenlijsten

zijn afgenomen. Het eerste gezondheidsonderzoek vond plaats in de zomer (met een iets hoger

gebruik van medicijnen tegen allergie) en het tweede gezondheidsonderzoek in de winter, wat

heeft geleid tot een toename van met name de pijn- en koortswerende middelen en middelen

tegen griep en verkoudheid.

Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen is gelijk gebleven bij alle groepen; één zesde van

de bewoners, één vijfde van de passanten en één op de tien ‘bewoners tevens hulpverleners’ gaf

aan deze middelen te gebruiken. Alleen bij de overige hulpverleners uit Enschede lijkt het

percentage personen dat deze middelen gebruikt met de helft afgenomen, maar het is moeilijk

hierover uitspraken te doen omdat het percentage personen dat deze middelen gebruikt in deze

groep laag is.
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Figuur 5.1.2a Veranderingen in lichamelijk functioneren van reddingswerkers uit Enschede
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Figuur 5.1.2b Veranderingen in middelengebruik van reddingswerkers uit Enschede
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5.2. Veranderingen in geestelijke gezondheid

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• Ongeveer een kwart tot een derde van alle getroffen bewoners en passanten heeft nog steeds de

psychische klachten die ze 2-3 weken na de ramp rapporteerden; dit is bij ongeveer een zesde van

de ‘bewoners tevens hulpverleners’ het geval.

• Van alle getroffen bewoners, ‘bewoners tevens hulpverleners’ en passanten heeft 3% tot 10% een

hoge mate van angst, depressieve gevoelens, vijandigheid of herbelevings- en vermijdingsreacties

ontwikkeld in de loop van de 18 maanden na de ramp.

• Van de getroffenen bewoners, ‘bewoners tevens hulpverleners’ en passanten met een hoge mate

van angst, depressieve gevoelens, en vijandigheid 2-3 weken na de ramp is ongeveer de helft

hersteld van deze klachten na 18 maanden.

• Van de getroffen bewoners, ‘bewoners tevens hulpverleners’ en passanten met een hoge mate van

herbelevings- en vermijdingsreacties 2-3 weken na de ramp, is respectievelijk 53%, 73% en 60%

hersteld van deze klachten na 18 maanden.

• Van de reddingswerkers en overige hulpverleners met een hoge mate van psychische klachten 2-3

weken na de ramp, is meer dan de helft tot drie kwart hersteld van deze klachten 18 maanden na de

ramp.

• Reddingswerkers uit Enschede hebben vaker angst, depressieve gevoelens en vijandigheid

ontwikkeld over de periode van 18 maanden na de ramp dan de reddingswerkers van buiten

Enschede.

• De hulpverleners van buiten Enschede zijn meer hersteld van herbelevings en vermijdingsreacties

dan de hulpverleners uit Enschede.

In deze paragraaf staan de volgende vragen centraal:

1. In hoeverre zijn getroffenen wel of niet hersteld van een hoge mate van angst,

depressieve gevoelens, vijandigheid (agressie, woede, geïrriteerdheid), en herbelevings-

en vermijdingsreacties 18 maanden na de ramp in vergelijking tot 2-3 weken na de

ramp.

2. In hoeverre hebben getroffenen een hoge mate van angst, depressieve gevoelens,

vijandigheid en herbelevings- en vermijdingsreacties ontwikkeld 18 maanden na de

ramp, terwijl ze deze klachten niet hadden 2-3 weken na de ramp?

In deze paragraaf is niet gekeken naar het beloop in posttraumatische stress-stoornis (PTSS-srs)

volgens de zelfrapportage schaal, daar PTSS alleen is gemeten 18 maanden na de ramp, en niet 2-

3 weken na de ramp.



Hoofdstuk 5

90

In tabel 5.2.1 en tabel 5.2.2 is vermeld hoeveel procent van de getroffen bewoners

respectievelijk hulpverleners psychische klachten meldt 2-3 weken na de ramp en 18 maanden na

de ramp. Deze percentages wijken af van de percentages die zijn vermeld in hoofdstuk 4.2.,

aangezien hier de voorwaarde is dat de getroffenen op beide tijdstippen de betreffende schalen

hebben moeten invullen. Een verandering is alleen te bepalen wanneer de getroffenen op beide

tijdstippen hebben geantwoord op precies dezelfde vragen. De gegevens worden gepresenteerd

zoals is besproken in de inleiding van hoofdstuk 5.

Om de leesbaarheid van de tekst te vergroten, wordt in onderstaande tekst van “herstel”

gesproken, wanneer de categorie “na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet” van toepassing is.

Gesproken wordt van “ontwikkeld” wanneer de categorie “na 2-3 weken niet, na 18 maanden

wel” van toepassing is.

Verandering in geestelijke gezondheid van bewoners en passanten

Uit tabel 5.2.1 blijkt dat, afhankelijk van het type klacht waarop de analyses betrekking hebben,

21% tot 27% van de getroffen bewoners en passanten is hersteld van angstklachten, depressieve

klachten, of vijandigheid 18 maanden na de ramp. Daarnaast is 39% van de bewoners en 42%

van de passanten hersteld van herbelevings- en vermijdingsreacties. Verder blijkt dat, afhankelijk

van het type klacht, 5% tot 10% van de getroffen bewoners en passanten angstklachten,

depressieve klachten of vijandigheid hebben ontwikkeld 18 maanden na de ramp, en 4% van de

getroffen bewoners hebben herbelevings- en vermijdingsreacties ontwikkeld. In het vervolg

worden de twee percentages genoemd waarbinnen de andere percentages vallen. Van de

getroffen bewoners en passanten heeft 25% tot 34% nog steeds hoge mate van angst, depressieve

gevoelens, vijandigheid of herbelevings- en vermijdingsreacties die ze 2-3 weken na de ramp ook

rapporteerde.

Van de getroffen ‘bewoners tevens hulpverleners’ is, afhankelijke van de klacht, 10% tot

21% hersteld van angstklachten, depressieve klachten en vijandigheid 18 maanden na de ramp, en

is 40,5% hersteld van herbelevings en vermijdingsreacties. Van de ‘bewoners tevens

hulpverleners’ heeft 3% tot 9,5% deze psychische klachten ontwikkeld gedurende de afgelopen

18 maanden, en heeft 11% tot 14% psychische klachten gehouden die ze 2-3 weken na de ramp

ook rapporteerden.
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Tabel 5.2.1. Bewoners: Geestelijke gezondheid van 2-3 weken tot 18 maanden na de ramp

Relatieve veranderingen in geestelijke gezondheid van de bewoners

Het herstel van de getroffenen die 2-3 weken na de ramp veel klachten hadden, oftewel de

relatieve verandering binnen een groep, ziet er als volgt uit: Van alle getroffenen met een hoge

getroffenen 
bewoners 
Enschede

getroffen 
bewoners/ 

hulpverleners 
Enschede

passanten

N max =  854 N max =  87 N max =  68
% % %

Angstgevoelens¹
2-3 weken na ramp (=  T1) 2 48,9 21,3 54,8

18 maanden na de ramp (=  T2) 2 31,8 20,0 32,3

Van T1 n aar T2 : 3

op beide tijdstippen niet 45,5 70,0 40,3
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 22,7 10,0 27,4
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 5,6 8,7 4,9

op beide tijdstippen wel 26,2 11,3 27,4

Depressieve gevoelens ¹
2-3 weken na ramp 2 50,2 24,3 52,3

18 maanden na de ramp 2 34,9 23,0 30,8

Van  T1 n aar T2 : 3

op beide tijdstippen niet 43,7 66,2 43,1
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 21,4 10,8 26,1
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 6,1 9,5 4,6
op beide tijdstippen wel 28,8 13,5 26,2

Vijandigheid ¹
2-3 weken na ramp 2 49,2 34,5 51,5

18 maanden na de ramp 2 32,5 20,7 39,7

Van  T1 n aar T2 : 3

op beide tijdstippen niet 43,7 58,6 38,2
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 23,8 20,7 22,1

na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 7,1 6,9 10,3

op beide tijdstippen wel 25,4 13,8 29,4

Herbeleving en vermijding 4

2-3 weken na ramp 2 73,5 55,4 70,0

18 maanden na de ramp 2 37,9 17,6 28,3

Van  T1 n aar T2 : 3

op beide tijdstippen niet 22,9 41,9 30,0
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 39,2 40,5 41,7

na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 3,6 2,7 <  1,0

op beide tijdstippen wel 34,3 14,9 28,3

1 klachten op de SCL-90: score is hoog tot zeer hoog op de normtabellen
2 percentage getroffenen dat zowel 2-3 weken na de ramp als 18 maanden na de ramp heeft deelgenomen.
3 "op beide tijdstippen niet" =  lage score op T1 en op T2; "na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet" =  van hoge score op T1 
naar lage score op T2; "na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel" =  van lage score op T1 naar hoge score op T2; 

"op beide tijdstippen wel" =  hoge score op T1 en op T2
4 k lachten op de SVL: somscore is hoger dan 25
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mate van angst, depressieve gevoelens of vijandigheid 2-3 weken na de ramp binnen de drie

bewonersgroepen, is 43% tot 60% hersteld van deze psychische klachten 18 maanden na de

ramp. Bij 53% van de bewoners, bij 60% van de passanten en bij 73% van de ‘bewoners tevens

hulpverleners’ met een hoge mate van herbelevings- en vermijdingsreacties 2-3 weken na de ramp

zijn deze klachten hersteld na 18 maanden. Dit betekent ook dat afhankelijk van het type klacht,

40% tot 57% van de bewonersgroepen met klachten 2-3 weken na de ramp, niet is hersteld van

angstklachten, depressieve gevoelens of vijandigheid 18 maanden na de ramp, en dat 27% tot

47% niet is hersteld van herbelevings- en vermijdingsreacties.

Van de drie bewonersgroepen die geen angst, depressieve klachten of vijandigheid

rapporteerden 2-3 weken na de ramp, heeft 10% tot 12,5% een hoge mate van angst of

depressieve gevoelens ontwikkeld 18 maanden na de ramp, en heeft 10,5% tot 21% een hoge

mate van vijandigheid ontwikkeld. Herbelevings en vermijdingsreacties zijn op de lange duur

ontwikkeld bij 14% van de getroffen bewoners die deze psychische klachten niet rapporteerden

2-3 weken na de ramp, en bij 6% van de getroffen ‘bewoners tevens hulpverleners’. In dit

onderzoek hebben passanten geen herbelevings- en vermijdingsreacties ontwikkeld na 18

maanden.

Verandering in geestelijke gezondheid van hulpverleners

Uit tabel 5.2.2 blijkt dat, afhankelijk van het type klacht, 5% tot 15,5% van de onderzochte

reddingswerkers uit Enschede is hersteld van een hoge mate van angst, depressieve gevoelens of

vijandigheid 18 maanden na de ramp, en dat 26% is hersteld van herbelevings- en

vermijdingsreacties. Van de onderzochte reddingswerkers uit Enschede heeft 1% tot 8,5% deze

psychische klachten ontwikkeld 18 maanden na de ramp. Bij 4% tot 8% van de reddingswerkers

uit Enschede is zowel 2-3 weken als 18 maanden na de ramp sprake van een hoge mate van

angst, depressieve gevoelens of vijandigheid, is bij 12% sprake van herbelevings- en

vermijdingsreacties. Deze veranderingen verschillen van het beloop in klachten bij de

reddingswerkers van buiten Enschede, wat verklaard kan worden doordat de reddingswerkers

van buiten Enschede na de ramp minder psychische klachten meldden dan de reddingswerkers

vanuit Enschede. Van de reddingswerkers van buiten Enschede is 1% tot 8% hersteld op de

bovengenoemde psychische klachten, en heeft 1% tot 4% deze psychische klachten ontwikkeld

18 maanden na de ramp.

Van de overige hulpverleners uit Enschede is 7,5% tot 24,5% hersteld van een hoge mate

van angst, depressieve klachten of vijandigheid. Ongeveer 32% is hersteld van herbelevings- en

vermijdingsreacties. Deze klachten zijn ontwikkeld bij 3% tot 5% van de overige hulpverleners
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uit Enschede gedurende de afgelopen 18 maanden. Afhankelijk van het type klacht, heeft 8,5%

tot 11,5% van de overige hulpverleners uit Enschede de psychische klachten gehouden die ze

ook 2-3 weken na de ramp rapporteerden. Deze verandering verschilt van de overige

hulpverleners van buiten Enschede, waarvan minder personen zijn hersteld van hun psychische

klachten (namelijk 4-13%) en minder personen klachten hebben ontwikkeld (namelijk 1-4%) van

2-3 weken tot 18 maanden na de ramp.

Relatieve veranderingen in geestelijke gezondheid van de hulpverleners

Het herstel van de hulpverleners die 2-3 weken na de ramp veel klachten hadden, ziet er als volgt

uit: Van de groep reddingswerkers en overige hulpverleners met veel psychische klachten 2-3

weken na de ramp, is afhankelijke van het type klacht, 44% tot 78% hersteld van angstklachten,

depressieve gevoelens, en vijandigheid. Er zijn geen significante verschillen in relatieve

verbetering in deze klachten tussen de reddingswerkers uit en van buiten Enschede onderling en

tussen de overige hulpverlenergroepen onderling. De reddingswerkers van buiten Enschede zijn

significant meer hersteld van herbelevings en vermijdingsreacties (namelijk 88%) dan de

reddingswerkers uit Enschede (namelijk 69%). Er is geen statistisch verschil in herstel van

herbelevings- en vermijdingsreacties tussen de overige hulpverleners uit Enschede (79%) en de

overige hulpverleners van buiten Enschede (86%).

Van de groep reddingswerkers uit Enschede met weinig psychische klachten 2-3 weken

na de ramp, heeft 6,5% tot 10,5% een hoge mate van angst, depressieve gevoelens en

vijandigheid ontwikkeld in de afgelopen 18 maanden, wat meer is dan bij reddingswerkers van

buiten Enschede (2% tot 4%). Herbelevings en vermijdingsreacties worden door weinig

reddingswerkers op de lange duur alsnog ontwikkeld (namelijk 1%). Van de overige hulpverleners

uit en van buiten Enschede met weinig psychische klachten 2-3 weken na de ramp, heeft 1 tot

6% een hoge mate van angst, depressieve gevoelens en vijandigheid ontwikkeld in de afgelopen

18 maanden. Van de overige hulpverleners uit Enschede met weinig herbelevings- en

vermijdingsreacties vlak na de ramp zijn meer personen die in de loop van de 18 maanden deze

klachten hebben ontwikkeld (namelijk 8%), dan het geval is bij de overige hulpverleners van

buiten Enschede (namelijk 2%).
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Tabel 5.2.2 . Hulpverleners: Geestelijke gezondheid van 2-3 weken tot 18 maanden na de ramp.

uit Enschede: 
politie  

ambulance 
brandweer

buiten 
Enschede: 

politie      
ambulance 
brandweer

uit Enschede: 
overige 

hulpverleners

buiten 
Enschede: 

overige 
hulpverleners

N max =  136 N max =  1085 N max =  94 N max =  159
Angstgevoelens¹
2-3 weken na ramp (=  T1) 2 9,6 a 1,6 b 17,2 a 5,7 b

18 maanden na de ramp (=  T2) 2 10,4 a 2,7 b 12,9 a 3,2 b

Van  T1 n aar T2 : 3

op beide tijdstippen niet 84,6 a 96,1 b 79,6 a 93,0 b

na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 5,1 1,2 7,5 3,8

na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 5,9 2,3 3,2 1,3
op beide tijdstippen wel 4,4 0,4 9,7 1,9

Depressieve gevoelens ¹
2-3 weken na ramp 2 20,1 a 4,4 b 26,4 a 6,0 b

18 maanden na de ramp 2 16,4 a 4,6 b 13,8 a 6,0 b

Van  T1 n aar T2 : 3

op beide tijdstippen niet 71,6 a 92,2 b 71,3 a 89,9 b

na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 11,9 3,3 14,9 4,0
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 8,2 3,5 2,3 4,0

op beide tijdstippen wel 8,3 1,0 11,5 2,1

Vijandigheid ¹
2-3 weken na ramp 2 19,7 a 6,5 b 33,0 a 10,1 b

18 maanden na de ramp 2 12,7 a 6,3 b 12,8 a 4,4 b

Van  T1 n aar T2 : 3

op beide tijdstippen niet 71,8 a 89,4 b 62,8 a 88,7 b

na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 15,5 4,3 24,5 6,9

na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 8,5 4,1 4,3 1,3

op beide tijdstippen wel 4,2 2,2 8,5 3,1

Herbeleving en vermijding 4

2-3 weken na ramp 2 38,0 a 9,0 b 40,2 a 14,9 b

18 maanden na de ramp 2 12,4 a 2,1 b 13,4 a 3,5 b

Van  T1 n aar T2 : 3

op beide tijdstippen niet 61,2 a 90,0 b 54,9 a 83,7 b

na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 26,4 7,9 31,7 12,8

na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 0,8 1,0 4,9 1,4

op beide tijdstippen wel 11,6 1,1 8,5 2,1

1 klachten op de SCL-90: score is hoog tot zeer hoog op de normtabellen
2 percentage getroffenen dat zowel 2-3 weken na de ramp als 18 maanden na de ramp heeft deelgenomen.
3 "op beide tijdstippen niet" =  lage score op T1 en op T2; "na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet" =  van hoge score op T1 
naar lage score op T2; "na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel" =  van lage score op T1 naar hoge score op T2; 

"op beide tijdstippen wel" =  hoge score op T1 en op T2
4 klachten op de SVL: somscore is hoger dan 25
a en b significant verschil tussen reddingswerkers uit en van buiten Enschede (p<  .05) of tussen overige hulpverleners uit en buiten Enschede (p<  .05)
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6 ZORGCONSUMPTIE

In de vorige twee hoofdstukken is de gezondheid en het functioneren beschreven van de

onderscheiden groepen bewoners en hulpverleners achttien maanden na de ramp. Hieruit blijkt

dat een deel van getroffenen na anderhalf jaar nog steeds klachten rapporteert op het gebied van

de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het gebruik van de zorgverlening namelijk de:

(para)medische zorg (huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut), de GGZ (Mediant/RIAGG,

plaatselijke GGZ-instelling of vrijgevestigde psychiater, psycholoog of psychotherapeut) en de

maatschappelijke dienstverlening (SMD). Verder is nagegaan in hoeverre zij contact hebben

gehad met organisaties die speciaal naar aanleiding van de vuurwerkramp zijn opgericht, namelijk

het Informatie Advies Centrum (IAC) en de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Enschede (BSVE).

Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de zogeheten “un-met needs”: of men in de

afgelopen twaalf maanden ooit klachten of problemen op psychisch, lichamelijk en/of financieel

heeft gehad waarvoor men (toen) geen hulp heeft gezocht. Met psychische problemen wordt hier

bedoeld: psychische problemen, spanningen of het gebruik van alcohol en drugs.

Vervolgens zal worden ingegaan op de relatie tussen het gebruik van deze zorg en de

mate waarin getroffenen lichamelijke, psychische en sociale klachten rapporteerden 2-3 weken na

de ramp, en nu, 18 maanden na de ramp. Daarbij wordt het onderscheid tussen getroffen

bewoners, passanten en hulpverleners achterwege gelaten. Speciale aandacht zal besteed worden

aan de un-met needs.

6.1 Zorgconsumptie gedurende de afgelopen twaalf maanden

In deze alinea wordt een overzicht geboden van het gebruik van de zorgverlening door de

onderscheiden groepen deelnemers. De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

1. In welke mate hebben de getroffenen gebruik gemaakt van de zorgverlening, het IAC en

de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede gedurende de afgelopen

twaalf maanden?

2. In welke mate had dit contact met de zorgverlening te maken met de vuurwerkramp?

3. In welke mate heeft het contact de zorgverlening, het IAC en de Belangenvereniging

Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede geholpen bij het omgaan met de gevolgen van de

vuurwerkramp; heeft men er baat of profijt van gehad?
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4. In welke mate is er bij getroffenen (ooit) behoefte geweest aan professionele

hulpverlening vanwege psychische of lichamelijke problemen, maar hebben ze daarvoor

(toen) geen hulp gezocht (un-met needs)?

Alle gegevens zijn over het gebruik van de zorgverlening, het IAC en de Belangenvereniging

Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede zijn verwerkt in tabellen. Vanwege de omvang daarvan is

(ook) in dit hoofdstuk ervoor gekozen om de volledige tabellen in de bijlage te presenteren, en

illustratieve of relevante delen ervan in de tekst.

6.1.1 Huisarts en (para-)medische zorg

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• Percentages gebruik van huisarts en fysiotherapeut liggen bij getroffen bewoners hoger dan in de

vergelijkingsgroep, maar voor bezoek aan de fysiotherapeut (circa 35%) is het verschil groot (anderhalf keer

zo hoog).

• Veel van de getroffenen die het afgelopen jaar de medische zorg hebben bezocht , hebben dit frequent

gedaan.

• Het contact met de fysiotherapeut had voor ruim een derde deel van de bewoners te maken met de ramp.

• Onder de reddingswerkers maakt de groep uit Enschede vaker dan de vergelijkingsgroep gebruik van de

huisarts en de fysiotherapeut.

• Het contact met de medisch specialist en de fysiotherapeut wordt door de reddingswerkers uit Enschede

vaker toegeschreven aan de vuurwerkramp, dan door de reddingswerkers van buiten Enschede.

• In vergelijking met de vergelijkingsgroep hebben getroffen bewoners uit Enschede vaker het afgelopen jaar

ooit behoefte gehad aan professionele hulp vanwege lichamelijke problemen, waarvoor zij (toen) geen hulp

hebben gezocht.

• In vergelijking met hulpverleners en reddingswerkers van buiten Enschede hebben hulpverleners en

reddingswerkers uit Enschede, het afgelopen jaar vaker ooit behoefte gehad aan professionele hulp vanwege

lichamelijke problemen waarvoor zij (toen) geen hulp hebben gezocht.

• Het gebruik van de huisarts en medische zorg is voor de groep nieuwe instroom relatief hoog.

Bewoners

In tabel  6.1.1.1 is het gebruik van de huisarts, fysiotherapeut en medisch specialist van de

getroffen bewoners en vergelijkingsgroep, de ‘bewoners tevens hulpverleners’, passanten en

nieuwe instroom opgenomen. Verder vermeldt de tabel de un-met needs; de mate waarin

getroffenen vanwege psychische of lichamelijke problemen in de afgelopen twaalf maanden ooit
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behoefte hebben gehad aan professionele hulpverlening maar deze (toen) niet hebben gezocht. In

bijlage G tabel 6.1.1.1 zijn deze gegevens ook opgenomen, inclusief baat en profijt.

Tabel  6.1.1.1. is als volgt opgebouwd. Voor de huisarts, medisch specialist en

fysiotherapeut wordt eerst getoond of en hoe vaak de getroffenen in de afgelopen twaalf

maanden contact heeft gehad met deze instanties. Vervolgens wordt voor die getroffenen die

contact hebben gehad met de medisch specialist en de fysiotherapeut vermeld in hoeverre dit

contact te maken had met de vuurwerkramp en in hoeverre men baat of profijt heeft gehad.

Indien de te berekenen percentages betrekking hebben op minder dan 40 personen

wordt, zoals in alle volgende tabellen in deze paragraaf, alleen het aantal personen vermeld (N).

Huisarts

Rond de 80% van alle groepen bewoners heeft het afgelopen jaar één of meer keer de huisarts

bezocht. Uitzondering vormt de groep bewoners tevens hulpverlener, hiervan heeft 69% de

huisarts één of meer keer bezocht. De groep getroffen bewoners (81%) wijkt niet duidelijk af van

de vergelijkingsgroep bewoners (78%).

Het gemiddelde aantal keer dat in de Nederlandse bevolking per jaar de huisarts wordt

bezocht, ligt op 4.1 (CBS, 2000). Daarom is dit als afkappunt gekozen voor de onderverdeling in

categorieën naar aantal malen contact met de huisarts in het afgelopen jaar.

Van alle groepen bewoners is ruim 60% vaker dan 4 maal naar de huisarts geweest. De

groep bewoners die tevens hulpverlenend was, vormt hierop weer een uitzondering; 44% van

deze groep bezocht de huisarts vaker dan 4 maal.

Fysiotherapeut

Ten opzichte van de vergelijkingsgroep hebben getroffen bewoners uit Enschede vaker één of

meer keer contact gehad met de fysiotherapeut. Voor de fysiotherapeut is gekozen voor een

afkappunt van 10 keer of meer (onder andere omdat vrijwel standaard 9 behandelingen worden

voorgeschreven). Het percentage mensen dat meer dan 10 behandelingen bij de fysiotherapeut

heeft gehad is voor de getroffen bewoners ruim 16%.

Rond de 35% van de getroffen bewoners die bij de fysiotherapeut zijn geweest, geeft aan

dat dit vanwege de vuurwerkramp was. Voor de nieuwe instroom is dit percentage 52%.

Van de getroffen bewoners die de fysiotherapeut heeft bezocht, zegt 31% hier veel profijt

of baat en zegt 58% hier enigszins profijt of baat van te hebben gehad bij het omgaan met de

gevolgen van de vuurwerkramp.
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Tabel  6.1.1.1 Gebruik van de (para) medische zorg van de getroffen bewoners

Medisch specialist

Ruim de helft van de passanten en iets meer dan een derde deel van de andere bewonersgroepen

heeft het afgelopen jaar de medisch specialist één maal of vaker bezocht. Gemiddeld bezoekt

men in Nederland de medisch specialist twee maal per jaar en daarom is gekozen voor een

afkappunt van 2 bezoeken.

De groep getroffen bewoners verschilt van de vergelijkingsgroep bewoners in de

frequentie van het bezoek. De vergelijkingsgroep is wel iets vaker één keer of meer geweest (38%

resp. 37%) maar de getroffen bewoners zijn, als zij contact hebben gehad met een medisch

specialist in verhouding vaker 2 keer of meer geweest.

Gemiddeld geeft ongeveer een kwart van alle bewonersgroepen aan dat dit contact te

maken had met de vuurwerkramp. Van de getroffen bewoners zegt 18% hier veel profijt of baat

en 50% hier enigszins profijt of baat van te hebben gehad bij het omgaan met de gevolgen van de

vuurwerkramp.

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . . %

. . .
Medische zorg . . .

Huisarts . . .
Geen contact 18.7 22.1 . 31.5 . 12.7 . 21.2
1 keer of meer 81.3 77.9 . 68.5 . 87.4 . 78.8

1 tot 4 keer 18.7 20.1 . 25.0 . 24.1 . 15.2

meer dan 4 keer 62.6 57.8 . 43.5 . 63.3 . 63.6

Fy sio therapeut . . .
Geen contact 65,2a 75,8b . 71.6 . 63.3 . 73.3
1 keer of meer 34.8 24.2 . 28.4 . 36.7 . 26.8

1 tot 10 keer 18.6 15.2 . N= 14 . N= 12 . 15.0

meer dan 10 keer 16.2 9.0 . N= 13 . N= 17 . 11.8

Contact i.v.m. vuurwerkramp 34.7 n.b. . 38.5 . 31.0 . 52.6
Medisch spec ialist . . .

Geen contact 63,2a 62,0b . 68.4 . 46.9 . 58.4
1 keer of meer 36.8 38.0 . 31.6 . 53.1 . 41.6

1 keer 14.3 19.8 . N= 11 . 24.7 . 12.3

2 keer of meer 22.5 18.1 . N= 19 . 28.4 . 29.2

Contact i.v.m. vuurwerkramp 22.9 n.b. . 20.0 . 27.9 . 35.5
. . .

Un-met Needs 1 . . .
Lichamelijke 2 24,2a 15,3b . 24.5 . 18.8 . 30.8

a en b percentages wijken significant af over de groepen (p< .05) en tussen de groepen (p< .01)
n.b. Niet beschikbaar; vragen zijn aan deze groep niet gesteld

1 Un-met needs: in de afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan professionele hulp

2 lichamelijke klachten

instroom
nieuwe 

Nmax= 95 Nmax= 159

maar hiervoor toen geen hulp gezocht

Nmax= 82
%%%%

Nmax= 1020 N= 609

vergelijkings getroffen

Bewoners

 Enschede Tilburg hulpverleners
bewoners groep  bewoners/ passanten

getroffenen 



Zorgconsumptie 

99

Un-met needs

De getroffen bewoners hebben in vergelijking met de vergelijkingsgroep meer un-met needs

vanwege lichamelijke klachten (klachten waarvoor men (toen) geen hulp heeft gezocht ) (24%

versus 15%). Ruim 30% van de nieuwe instroom geeft aan dat zij het afgelopen jaar ooit behoefte

heeft gehad aan professionele hulp vanwege lichamelijke klachten, maar deze (toen) niet heeft

gezocht.

Hulpverleners

In tabel  6.1.1.2 is het gebruik van de huisarts, fysiotherapeut en medisch specialist van de

getroffen hulpverleners en vergelijkingsgroep opgenomen. Verder vermelden de tabellen de un-

met needs; de mate waarin getroffenen vanwege psychische of lichamelijke problemen in de

afgelopen twaalf maanden ooit behoefte hebben gehad aan professionele hulpverlening maar

deze (toen) niet hebben gezocht. In bijlage G zijn in tabel 6.1.1.2. deze gegevens ook opgenomen,

inclusief baat en profijt.

Huisarts

Drie kwart van de reddingswerkers uit Enschede heeft één of meer keer contact gehad met de

huisarts. Dit is vaker dan de reddingswerkers van buiten Enschede (63%) en die van de

vergelijkingsgroep(61%). Het merendeel van alle hulpverleners die de huisarts het afgelopen jaar

bezocht, bezocht de huisarts meer dan vier keer.

Fysiotherapeut

Ook voor wat betreft het contact met de fysiotherapeut verschilt de groep reddingswerkers uit

Enschede (34% bezocht de fysiotherapeut één of meer keer) van de vergelijkingsgroep

reddingswerkers (24%). De reddingswerkers uit Enschede geven vaker dan de reddingswerkers

van buiten Enschede aan dat dit contact te maken had met de vuurwerkramp (22% respectievelijk

1%).
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Tabel  6.1.1.2 Gebruik van de medische zorg van de hulpverleners

Medisch specialist

In het contact met de medisch specialist verschillen de groepen hulpverleners niet van elkaar.

Rond de dertig procent heeft het afgelopen jaar één of meer keer contact gehad met de medisch

specialist. Wel verschilt de groep reddingswerkers uit Enschede hier weer ten opzichte van de

groep vergelijkingsgroep reddingswerkers als het gaat om de reden van het contact. Ongeveer

14% van de reddingswerkers uit Enschede en 2% van de reddingswerkers van buiten Enschede

geeft aan dat dit contact vanwege de vuurwerkramp was.

Un-met needs

De getroffen hulpverleners uit Enschede geven in vergelijking met de hulpverleners van buiten

Enschede vaker aan dat zij (ooit) geen hulp hebben gezocht (un-met needs) voor lichamelijke

klachten, terwijl zij daar toen wel behoefte aan hadden. Dit geldt zowel voor de reddingswerkers

als voor de overige hulpverleners.

.

.

.

.

.

.

Medische zorg % % % . % %

Huisarts .
Geen contact 25,3a 37,1b 38,7b . 26,6 31,3
1 keer of meer 74,7 62,9 62,2 . 73,4 68,8

1 tot 4 keer 28,1 22,1 21,0 . 22,0 25,6
meer dan 4 keer 46,6 40,8 40,2 . 51,4 43,2

Fy sio therapeut .
Geen contact 65,5a 77,7b 76,4b . 69,4 80,2
1 keer of meer 34,4 22,3 23,5 . 30,6 19,8

1 tot 10 keer 20,9 14,5 17,5 . 16,2 11,3

meer dan 10 keer 13,5 7,8 6,0 . 14,4 8,5

Contact i.v.m. vuurwerkramp 21,6a 1,2b n.b. . 17,6 5,7

Medisch spec ialist .
Geen contact 70,9 74,1 75,2 . 66,4 67,2
1 keer of meer 29,0 25,9 24,7 . 33,7 32,7

1 keer 16,2 15,6 16,3 . N= 25 15,8

2 keer of meer 12,8 10,2 8,5 . N= 12 16,9

Contact i.v.m. vuurwerkramp 14a 2.0b n.b. . 10.8 3,5
.

Un-met Needs 1 .
lichamelijke 2 11,5a 5,6b 7,8ab . 13,5a 4,0b

a en b percentages wijken significant af over de groepen (p.05) en tussen de groepen (p< .01)
n.b. Niet beschikbaar; vragen zijn aan deze groep niet gesteld

1

2 lichamelijke klachten

uit Enschedeuit Enschede

Brandweer
overig

N= 111

Ambulance
Brandweer
Nmax= 1169

vergelijk ings groep

Un-met needs: in de afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan professionele hulp maar hiervoor toen geen hulp gezocht

N= 177

 overig

buiten Enschede

N= 334

Politie
AmbulanceAmbulance

Brandweer
Nmax= 148

buiten Enschede
PolitiePolitie

Hulpverleners
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6.1.2 Geestelijke gezondheidszorg, SMD, IAC en Belangenvereniging Slachtoffers
Vuurwerkramp Enschede

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• Bijna een derde deel van de getroffen bewoners en een kwart van de reddingswerkers uit Enschede heeft de

afgelopen twaalf maanden contact gehad met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

• Het contact met de geestelijke gezondheidszorg had voor de grote meerderheid van de bewoners maar ook

van de reddingswerkers uit Enschede te maken met de ramp.

• Van de getroffenen die vanwege de vuurwerkramp contact hebben gehad met de geestelijke gezondheidszorg,

SMD , het IAC en de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede geeft het merendeel aan

hiervan enigszins of veel baat te hebben gehad bij het verwerken van de gevolgen van de vuurwerkramp. Er is

voor elke vorm van zorg eenderde deel dat zegt geen baat of profijt te hebben gehad.

• De nieuwe instroom heeft relatief veel contact gehad met de geestelijke gezondheidszorg , het IAC en de

Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede.

Bewoners

Geestelijke gezondheidszorg

In tabel  6.1.2.1 is het gebruik van de GGZ van de getroffen bewoners en vergelijkingsgroep, de

‘bewoners tevens hulpverleners’, passanten en nieuwe instroom opgenomen, naast het gebruik

van de SMD, IAC en Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede. Verder

vermeldt de tabel de un-met needs; de mate waarin getroffenen vanwege psychische of financiële

problemen in de afgelopen twaalf maanden ooit behoefte hebben gehad aan professionele

hulpverlening maar deze (toen) niet hebben gezocht. In bijlage G zijn in tabel  6.1.2.1 deze

gegevens inclusief baat en profijt opgenomen.

Uit deze tabel blijkt dat van de rond 30% van de bewoners en passanten die contact heeft

gehad met de GGZ, ongeveer twee derde vijf maal of meer keer contact heeft gehad. Bij de

nieuwe instroom zijn deze percentages respectievelijk 43% en 29%. De overgrote meerderheid

(circa 85% of hoger) geeft aan dat dit contact te maken had met de vuurwerkramp.Van de

getroffen bewoners die de GGZ bezocht geeft bijna een derde aan hier veel profijt of baat bij te

hebben gehad bij het omgaan met de gevolgen van de vuurwerkramp. Ruim 47% heeft enigszins

profijt of baat gehad en 20% geeft aan geen profijt of baat te hebben gehad van het contact bij

het omgaan met de vuurwerkramp. Voor de getroffen bewoners die contact met de vrijgevestigde

hulpverlening hebben gehad, zijn deze percentages respectievelijk 28%, 44% en 28%.
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Maatschappelijke dienstverlening

Van de maatschappelijke dienstverlening (SMD) heeft 13% van de getroffen bewoners gebruik

gemaakt en dat is meer dan de vergelijkingsgroep (4%). Van de getroffen bewoners en passanten

uit Enschede geeft 90% aan dat dit contact te maken had met de vuurwerkramp.

Van de nieuwe instroom heeft 17% contact gehad met de SMD, zij geven allen aan dat dit

contact te maken had met de vuurwerkramp.

Van de getroffen bewoners die de SMD bezochten geeft 26% aan hier veel profijt of baat

bij te hebben gehad bij het omgaan met de gevolgen van de vuurwerkramp. Vierenvijftig procent

geeft aan enigszins profijt of baat gehad en 20% geeft aan geen profijt of baat te hebben gehad

van dit contact bij het omgaan met de vuurwerkramp.

IAC en Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede

Van de getroffen bewoners die contact met het IAC hebben gehad (40%), zegt 13% hier veel

profijt of baat, 48% enigszins en 39% geen baat bij te hebben gehad bij het omgaan met de

gevolgen van de vuurwerkramp. Van de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Enschede zegt 15% van de getroffen bewoners hier veel profijt of baat, 45% enigszins en 40%

geen baat bij te hebben gehad bij het omgaan met de gevolgen van de vuurwerkramp. Wat de

Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede betreft, moet worden opgemerkt dat

deze organisatie in de vragenlijst als volgt is omschreven: de bewonersbelangenvereniging die ten

behoeve van de vuurwerkramp is opzet. Het kan dus zijn dat een aantal getroffenen wel contact

heeft gehad met de BSVE maar dat niet heeft aangeven omdat in de vragenlijst gevraagd is naar

de bewonersbelangenvereniging die ten behoeve van de vuurwerkramp is opzet.

De psychische en financiële un-met needs van de groep getroffen bewoners zijn hoger

dan die van de vergelijkingsgroep bewoners. Tweeëntwintig procent van de getroffen bewoners

geeft aan vanwege psychische problemen behoefte te hebben gehad aan hulp, maar deze niet

gezocht te hebben, 16% geeft aan vanwege financiële problemen behoefte te hebben gehad aan

professionele hulp, maar deze niet gezocht te hebben (vergelijkingsgroep bewoners 9% resp. 4%).
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Tabel  6.1.2.1 Gebruik van de GGZ, SMD, IAC en Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede

door bewoners

Hulpverleners

In tabel  6.1.2.2 is het gebruik van GGZ, SMD, IAC en Belangenvereniging Slachtoffers

Vuurwerkramp Enschede opgenomen. Verder vermelden de tabellen de un-met needs; de mate

waarin getroffenen vanwege psychische of financiële problemen in de afgelopen twaalf maanden

ooit behoefte hebben gehad aan professionele hulpverlening maar deze (toen) niet hebben

gezocht. In bijlage G zijn in tabel  6.1.2.2 deze gegevens inclusief baat en profijt opgenomen.

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . . %
GGZ 1 . . .
To taal c on tac t . . .

Geen 69,5a 90,7b . 70,2 . 63,4 . 56.8
1 keer 2,7 1,3 . 2,1 . 9,8 . 5,2
2 tot 5 keer 7,8 2,7 . 10,6 . 3,7 . 9,0
5 of meer keer 20,0 5,3 . 17,0 . 23,2 . 29,0
Contact i.v.m. vuurwerkramp 88,5 n.b. . 84,6 . 100,0 . 95,5

. . .
SMD 2 . . .
To taal c on tac t . . .

Geen 87,1a 96,1b . 89,5 . 88,9 . 83,4
1 keer 2,8 1,5 . 2,1 . 1,2 . 6,0
2 tot 5 keer 4,9 1,4 . 4,2 . 6,2 . 4,6
5 of meer keer 5,2 1,0 . 4,2 . 3,7 . 6,0
Contact i.v.m. vuurwerkramp 82,2 n.b. . 90,0 . 100,0 . 100,0

. . .
IAC/BSVE 3 . . .
To taal c on tac t . . .

Geen 56,6 n.b. . 71,3 . 72,5 . 52,3
1 keer 11,3 n.b. . 7,4 . 13,8 . 8,3
2 of meer keer 32,1 n.b. . 21,3 . 13,8 . 39,5

. . .
Un-met Needs 4 . . .

psychische 5 21,8a 9,0b . 14,9 . 12,5 . 33,8
financiële 6 15,8a 3,5b . 4,2 . 12,7 . 18,1

a en b  percentages wijken significant af over de groepen (p.05) en tussen de groepen (p< .01)
n.b. Niet beschikbaar; vragen zijn aan deze groep niet gesteld

1 Mediant/RIAGG, plaatselijke GGZ Instelling of vrijgevestigde psychiater, psycholoog of psychotherapeut
2 Sociaal Maatschappelijke Dienst (SMD)
3 IAC: Informatie Adviescentrum en/of BSVE: Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede 
4 Un-met needs: in de afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan professionele hulp

5 psychische problemen, spanningen of het gebruik van alcohol of drugs
6 financiële problemen

Bewoners

getroffen
 bewoners/ 

hulpverleners
Nmax= 94

%

 maar hiervoor (toen) geen hulp gezocht

getroffenen 
bewoners
 Enschede

vergelijkings
groep

Tilburg

%
Nmax= 1002 N= 600

%
Nmax= 82

passanten

%
Nmax= 159

nieuwe 
instroom
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Tabel  6.1.2.2 Gebruik van de GGZ, SMD, IAC en Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede

door hulpverleners

Geestelijke gezondheidszorg

Uit tabel  6.1.2.2 blijkt dat een kwart van de reddingswerkers uit Enschede de afgelopen twaalf

maanden contact heeft gehad met de GGZ en dit is vaker dan de reddingswerkers van buiten

Enschede (5%) en de vergelijkingsgroep reddingswerkers (6%). Van de reddingswerkers uit

Enschede die contact hebben gehad met de GGZ geeft 72% aan dat dit contact te maken had

met de vuurwerkramp. Dit is veel vaker dan bij de reddingswerkers van buiten Enschede het

geval is (28%). Voor de vrijgevestigde hulpverlening, welke door 23% hulpverleners en

reddingswerkers is bezocht, ligt dit percentage boven de 90%.

.

.

.

.

.

.

.
GGZ 1 .
To taal c on tac t .

Geen 75,0a 95,0b 93,7b . 83,8a 94,9b

1 keer 4.1 1.0 1.8 . 1.8 2.3
2 tot 5 keer 9.5 1.5 1.2 . 3.6 <  1,0
5 of meer keer 11.5 2.4 3.3 . 10.8 2.8
Contact i.v.m. vuurwerkramp 72,2a 27,6b n.b. . 50.0 33.3

SMD 2 .
Geen 93.9 97.8 98.8 . 95.5 98.3
1 keer 2.0 < 1.0 < 1.0 . < 1.0 <  1,0
2 tot 5 keer 2.0 1.0 < 1.0 . 2.7 0.6
5 of meer keer 2.0 < 1.0 < 1.0 . < 1.0 1.1
Contact i.v.m. vuurwerkramp 66.7 15.4 n.b. . 60.0 33.3

IAC/ BSVE 3 .
To taal c on tac t .

Geen 92.6 95.2 n.b. . 88,3a 94,9b

1 keer 4.7 3.8 n.b. . 3.6 3.4
2 of meer keer 2.7 1.0 n.b. . 7.1 1.7

Un-met Needs 4 .
psychische 5 10,2a 4,1b 4,8ab . 10,9a 3,4b

financiële 6 1.4 < 1.0 < 1.0 . 3.6 1.1
a en b percentages wijken significant af over de groepen (p.05) en tussen de groepen (p< .01)

n.b. Niet beschikbaar; vragen zijn aan deze groep niet gesteld
1 Mediant/RIAGG, plaatselijke GGZ Instelling of vrijgevestigde psychiater, psy choloog of psychotherapeut
2 Sociaal Maatschappelijke Dienst
3 IAC: Informatie Adviescentrum en/of BSVE: Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede 
4

5 psychische problemen, spanningen of het gebruik van alcohol of drugs
6 financiële problemen

uit Enschede
Politie

Ambulance
Brandweer Brandweer
Nmax= 148 Nmax= 1167

Brandweer
Ambulance

Politie
buiten Enschede

Politie
Ambulance

vergelijk ings groep buiten Enschedeuit Enschede

N= 177N= 111N= 334
% % %%

Un-met needs: in de afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan prof. hulp maar hiervoor toen geen hulp gezocht

Hulpverleners

%

overig  overig
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SMD, IAC en Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede door hulpverleners

De aantallen reddingswerkers en overige hulpverleners die de SMD, het IAC en de

Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede hebben bezocht (5-12%), zijn zo klein

dat conclusies met betrekking tot het profijt hiervan weinig zinvol zijn.

De psychische un-met needs van de reddingswerkers en overige hulpverleners uit

Enschede zijn hoger (10% resp. 11%) dan die van dezelfde groepen van buiten Enschede (4%

resp. 3%). Bij de financiële un-met needs is dezelfde trend (maar minder duidelijk) zichtbaar.

6.2 Relatie tussen zorggebruik en klachten

Belangrijkste resultaten van deze paragraaf

• De overgrote meerderheid van de getroffen deelnemers die 2-3 weken na de ramp te kampen had met

ernstige gezondheidsklachten of daar nu (18 maanden na de ramp) last van heeft, heeft in de afgelopen twaalf

maanden contact gehad met de huisarts.

• Circa 60% van de getroffenen die 2-3 weken na de ramp te kampen had met ernstige lichamelijke

gezondheidsklachten of daar nu last van heeft, heeft in de afgelopen twaalf maanden contact gehad met

fysiotherapeut of medisch specialist.

• Van de getroffenen die 2-3 weken na de ramp te kampen hadden met ernstige psychische klachten of daar nu

last van hebben, is respectievelijk circa één op de vijf en circa één op de drie tot vier momenteel in

behandeling bij de GGZ.

• Van de getroffenen die 2-3 weken na de ramp te kampen hadden met ernstige psychische klachten of daar nu

last van hebben, is respectievelijk circa één op de twintig en circa één op de tien momenteel in contact met de

SMD.

• Veel getroffenen met lichamelijke en/of psychische klachten hebben contact of contact gehad met het IAC

en/of de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede.

• Van de getroffenen die nu PTSS hebben is ruim 40% in behandeling. Van de getroffenen die nu kampen met

ernstige psychische klachten is bij circa één op de vijf, ondanks deze klachten, de behandeling afgerond.

• Ten opzichte van de vergelijkingsgroep bewoners met veel ernstige psychische klachten, zijn getroffen

bewoners met dezelfde klachten die ook bij de huisarts zijn geweest, vaker in de GGZ terecht gekomen,

namelijk ruim 40% versus ruim 20%.

• Daarvan zijn meer vrouwen dan mannen, en meer getroffenen van wie het huis zwaar is beschadigd dan bij

wie dit niet het geval is, in de GGZ terecht gekomen. De GGZ heeft in gelijk mate allochtonen als

autochtonen weten te bereiken.

In de vorige paragraaf is beschreven in hoeverre de onderscheiden groepen bewoners en

hulpverleners gebruik hebben gemaakt van zorgverleners. Dat wil zeggen: gedurende de

afgelopen twaalf maanden en ten opzichte van de vergelijkingsgroep bewoners en hulpverleners.

In deze paragraaf staan de volgende vragen centraal:
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1. In hoeverre hebben de getroffen bewoners (met inbegrip van de passanten) en

hulpverleners met ernstige lichamelijke, psychische en/of sociale klachten, wel of geen

gebruik gemaakt van de zorgverlening, het IAC en de Belangenvereniging Slachtoffers

Vuurwerkramp Enschede?

2. In hoeverre hebben deze contacten te maken met de (gevolgen) van de vuurwerkramp?

3. In hoeverre is bij de groep getroffenen die geen contact heeft gehad met de

zorgverlening, het IAC en de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede

sprake of sprake geweest van un-met needs; dat wil zeggen klachten of problemen

waarvoor men (toen) geen hulp heeft gezocht.

4. Welke demografische kenmerken hebben de getroffenen met ernstige psycho-sociale

klachten die wel en niet in de GGZ terecht zijn gekomen, binnen de groep getroffenen

die de afgelopen twaalf maanden contact heeft gehad met de huisarts.

Opzet analyse

Om bovenstaande vragen te beantwoorden zijn op twee manieren de gegevens van alle

getroffenen die aan het eerste en tweede gezondheidsonderzoek hebben deelgenomen,

geanalyseerd. Ten eerste is onderzocht in hoeverre getroffenen die 2-3 weken na de ramp te

maken hadden met ernstige gezondheidsklachten, in de periode daarna, dat wil zeggen in de

afgelopen twaalf maanden, wel of geen contact hebben gehad met één of meerdere zorgverleners.

Met ernstige gezondheidsklachten wordt hier bedoeld: ernstige fysieke rolbeperkingen,

slaapproblemen, een hoge mate van angstgevoelens, depressieve gevoelens, vijandigheid,

herbelevings- en vermijdingsreacties en/of beperkingen in het sociaal functioneren. Per type

klacht is onderzocht in hoeverre getroffenen die met deze klachten te kampen hadden, gebruik

hebben gemaakt van de zorg.

Vervolgens is op dezelfde wijze onderzocht in hoeverre getroffenen die nu (nog) te

kampen hebben met deze gezondheidsklachten, in de afgelopen twaalf maanden wel of geen

gebruik hebben gemaakt van deze zorgverleners. Ter wille van het overzicht is niet verder

onderzocht in hoeverre mensen die geen ernstige klachten hadden of hebben, gebruikt hebben

gemaakt van de zorgverlening.

Bij deze analyses zijn de subgroepen die “wel” of “geen” gebruik hebben gemaakt van

één of meerdere zorgverleners, verder opgesplitst op basis van un-met needs in de afgelopen

twaalf maanden en het feit of men op dit moment nog contact heeft. Aldus zijn in eerste instantie
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de volgende drie subgroepen met ernstige gezondheidsklachten onderscheiden, namelijk de

subgroep:

1. die geen contact heeft gehad met betreffende zorgverleners in de afgelopen twaalf

maanden;

2. die geen contact heeft gehad met betreffende zorgverleners in de afgelopen twaalf

maanden, maar wel un-met needs heeft;

3. die wel contact heeft gehad met betreffende zorgverleners in de afgelopen twaalf

maanden.

Bij deze analyses kon, wat de laatste groep betreft, alleen bij de GGZ en maatschappelijke

dienstverlening (SMD) een verder onderscheid gemaakt worden tussen getroffenen bij wie het

contact inmiddels is afgerond en getroffenen die nu nog contact hebben.

Verder is onderzocht in hoeverre de contacten met de zorgverleners te maken hadden

met de vuurwerkramp. Bij al deze analyses is, vanwege de omvang van de verschillende

subgroepen, het onderscheid tussen subgroepen getroffen bewoners en subgroepen getroffen

hulpverleners, achterwege gelaten. Onderstaande resultaten hebben dus betrekking op de gehele groep

getroffenen die aan het eerste en tweede gezondheidsonderzoek heeft deelgenomen.

Un-met needs

Binnen de subgroepen die gebruik hebben gemaakt van zorgverleners, is geen verder onderscheid

gemaakt op basis van un-met needs, omdat men in de afgelopen twaalf maanden weliswaar un-

met needs heeft gehad, maar op enig moment wel gebruik heeft gemaakt van zorgverleners (uit

de vragenlijst is overigens niet op te maken in hoeverre men na beëindiging van de zorgverlening,

un-met needs heeft gehad).

Wat de un-met needs betreft is, zoals beschreven in de vorige paragraaf, een onderscheid

gemaakt tussen un-met needs op lichamelijk, psychisch en financieel vlak. Bij de analyses over de

vier onderscheiden subgroepen zijn die un-met needs in ogenschouw genomen die als meest

relevant beschouwd kunnen worden voor de betreffende zorgverleners. Zo zijn bij de analyses bij

de getroffenen met ernstige klachten over het gebruik van de huisarts, de un-met needs op zowel

lichamelijk als psychisch vlak betrokken. Bij de (para)medisch specialist zijn alleen de un-met

needs op lichamelijk vlak, bij de maatschappelijke dienstverlening zijn de un-met needs op zowel

psychisch en financieel vlak, bij het IAC en de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp

Enschede zijn de un-met needs op financieel vlak, en bij de GGZ zijn de un-met needs op

psychisch vlak betrokken.



Hoofdstuk 6

108

6.2.1 Relatie tussen gebruik van (para)medische zorg en klachten

Om de relatie tussen klachten en (para)medische zorg te onderzoeken, is een onderscheid

gemaakt tussen de huisarts enerzijds en de medisch specialist en fysiotherapeut anderzijds (hier

gemakshalve (para)medisch specialist genoemd).

Huisarts

Klachten na 2-3 weken

Van alle deelnemers die 2-3 weken na de ramp te kampen hadden met ernstige klachten heeft,

afhankelijk van de aard ervan, tussen de circa 80-90% in de afgelopen twaalf maanden contact

gehad met de huisarts (in het vervolg van dit hoofdstuk worden ook steeds de twee percentages

genoemd waarbinnen de andere percentages vallen die betrekking hebben op de relatie tussen

klacht en gebruik van betreffende instantie).

Circa 35-45% van deze contacten was (onder meer) ten gevolge van de vuurwerkramp.

Van de getroffenen die 2-3 weken na de ramp ernstige gezondheidsklachten hadden, heeft,

afhankelijk van de aard van de klacht, tussen de 2-4% geen contact gehad met de huisarts terwijl

zij ooit vanwege lichamelijk of psychische problemen in deze periode wel behoefte hadden aan

professionele hulp.

Van de getroffenen die aanvankelijk veel slaapproblemen hadden bijvoorbeeld, heeft 84%

contact (gehad) met de huisarts in de afgelopen twaalf maanden en ruim 12% helemaal niet. Bij

bijna 40% van deze personen had het contact met de huisarts te maken met de vuurwerkramp.

Bijna 4% van de getroffenen die toen veel slaapproblemen hadden, heeft geen contact met de

huisarts gehad in de afgelopen twaalf maanden, maar vanwege lichamelijke of psychische

problemen wel (ooit) behoefte gehad aan professionele hulp.

In tabel  6.2.1.1 zijn de contacten met de huisarts voor alleen slaapproblemen en

herbelevings- en vermijdingsreacties 2-3 weken en 18 maanden na de ramp weergegeven. In

bijlage G is in tabel  6.2.1.1 een volledig overzicht opgenomen van de contacten met de huisarts

per onderscheiden klacht, en in hoeverre deze contacten te maken hebben gehad met de

vuurwerkramp dan wel sprake is van un-met needs.
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Tabel  6.2.1.1 Contacten met de huisarts in de afgelopen twaalf maanden in relatie tot gezondheidsklachten (over

alle deelnemers tweede gezondheidsonderzoek)

Klachten na 18 maanden

Van de getroffen bewoners en hulpverleners die nu, circa 18 maanden na de ramp, te kampen

hebben met ernstige gezondheidsklachten, heeft tussen de circa 85% en ruim 90% contact of

contact gehad met de huisarts in de afgelopen twaalf maanden. Daarvan had tussen de 40% en

60% te maken met de vuurwerkramp. Afhankelijk van de aard van de klacht heeft tussen de 4%

en 12% helemaal geen contact gehad in deze periode, terwijl zij nu ernstige klachten hebben. Bij

tussen de 4% en 13% van de getroffenen met ernstige klachten is sprake van un-met needs: zij

hebben geen contact gehad met de huisarts maar vanwege lichamelijke of psychische problemen

hebben zij wel in deze periode behoefte aan professionele hulp gehad.

Bijvoorbeeld: van de groep getroffenen die op dit moment volgens de vragenlijst PTSS-

srs een posttraumatische stress-stoornis heeft, heeft 92% in de afgelopen twaalf maanden contact

gehad met de huisarts en bijna 4% helemaal niet. Circa 4% geeft te kennen dat zij vanwege

N
geen     un-
met needs

wel       
un-met 
needs

% % %

Licham eli jke g ezon dheidsklachten
Slaapproblemen1 749 12,4 3,9 83,7 39,2

Geeste li jke g ezon dheidsheidsklachten
Herb.- en vermijdingreacties2 945 14,5 2,8 82,8 33,3

18 maanden na de ramp
Licham eli jke g ezon dheidsklachten

Slaapproblemen1 601 12,8 3,0 84,2 41,3

Geeste li jke g ezon dheidsheidsklachten
Herb.- en vermijdingreacties2 426 9,9 4,0 86,2 47,8

1 Klachten op Slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk 4

2 Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25
3

4 de percentages in superscript geven aan bij welk deel van de betreffende groep, het contact met de GGZ 
te maken had met de vuurwerkramp

Un-met needs: in afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan prof. hulp vanwege 1.) lichamelijke 
klachten en/of 2.) psychische problemen, spanningen, het gebruik van alcohol of drugs , maar niet naar 
doctor of andere hulpverlener gegaan.

nu nog of 
contact 
gehad

2-3 weken na de ramp

wel contact4geen contact3
Contact met huisarts
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lichamelijke of psychische problemen behoefte had aan professionele hulp, maar (toen) geen

dokter of andere deskundige heeft ingeschakeld.

Aanvullend is onderzocht in hoeverre de vergelijkingsgroep van bewoners met ernstige

gezondheidsklachten op dit moment meer of minder gebruik maakt van de huisarts dan de

getroffen bewoners met deze klachten (bij de getroffen hulpverleners is deze analyse achterwege

gelaten vanwege te kleine aantallen). Hieruit blijkt dat de getroffen bewoners met ernstige

gezondheidsklachten in gelijke mate gebruik hebben gemaakt van de huisarts als de

vergelijkingsgroep van bewoners. Alleen met betrekking tot vijandigheid maken getroffen

bewoners meer gebruik van de huisarts (90% versus 80%).

(Para)medisch specialist

Klachten na 2-3 weken

Van de getroffen bewoners en hulpverleners die 2-3 weken na de ramp te kampen hadden met

slaapproblemen, hoge mate van angstgevoelens, depressieve gevoelens, vijandigheid en/of

herbelevings- en vermijdingsreacties, heeft circa 55-60% contact gehad met de medisch specialist

en/of fysiotherapeut. Een belangrijk deel van de getroffenen met psychische klachten is dus

terecht gekomen bij deze (para)medische zorgverleners.

Tussen de 30-40% geeft aan dat dit contact (onder meer) te maken had met de

vuurwerkramp. Van de getroffenen die 2-3 weken na de ramp last hadden van ernstige

beperkingen in het dagelijkse functioneren, heeft een groter deel gebruik gemaakt van deze

(para)medische zorg, namelijk 72%. Bij circa een derde van de getroffenen was dat ten gevolge

van de vuurwerkramp. Circa 11% van de getroffenen die 2-3 weken na de ramp te kampen

hadden met ernstige lichamelijk, psychische of sociale klachten, heeft de afgelopen twaalf

maanden geen contact gehad met deze zorgverleners terwijl zij wel ooit behoefte hebben gehad

aan hulp vanwege lichamelijke klachten.

In tabel  6.2.1.2 is het gebruik van deze zorgverleners in relatie tot de lichamelijke

gezondheid weergegeven. Daarbij is het onderscheid gemaakt tussen de lichamelijke gezondheid

2-3 weken en 18 maanden na de ramp. In bijlage G is de uitgebreide tabel  6.2.1.2 opgenomen.
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Tabel  6.2.1.2 Contacten met (para)medisch specialist in de afgelopen twaalf maanden in relatie tot

gezondheidsklachten (over alle deelnemers tweede gezondheidsonderzoek)

Klachten na 18 maanden

Van de getroffenen die nu, dat wil zeggen 18 maanden na de ramp (nog) te kampen hebben met

ernstige gezondheidsklachten, heeft tussen de 55-65% gebruik gemaakt van deze (para)medisch

specialisten, waarvan tussen de 37-66% ten gevolge van de vuurwerkramp. Bijvoorbeeld: van de

getroffenen die nu last hebben van ernstige fysieke rolbeperkingen heeft 60% in de afgelopen

maanden (één of meerdere) keren contact gehad met deze zorgverleners, waarvan 38% ten

gevolge van de vuurwerkramp. Bij de bewoners en hulpverleners die nu last hebben van

bijvoorbeeld PTSS symptomen zijn deze percentages respectievelijk 56% en 56%.

Van de getroffenen die de afgelopen twaalf maanden geen contact hebben gehad met

deze zorgverleners én nu klachten hebben is bij ongeveer 13-15% (afhankelijk van de klacht)

sprake van un-met needs (met betrekking tot lichamelijke klachten). Deze percentages zijn iets

hoger dan bij getroffen die 2-3 weken deze klachten hadden én geen contact hebben gehad met

deze zorgverleners (8-12%). Circa 20-30% van de getroffenen die nu ernstige

gezondheidsklachten heeft (inclusief die van lichamelijke aard) heeft geen contact gehad met de

fysiotherapeut en/of medisch specialist in deze periode.

N

geen     un-
met needs

wel       
un-met 
needs

% % %

Lichamelijke gezondheidsklachten

Fysieke rolbeperkingen 1 370 17,0 11,1 71,9 33

Slaapproblemen2 764 29,2 11,5 59,3 34,9

18 maanden na de ramp

Lichamelijke gezondheidsklachten

Fysieke rolbeperkingen 1 413 25,9 13,8 60,3 38,2

Slaapproblemen2 613 31,5 13,1 55,5 37,5

Noten 1 Klachten op de RAND-36 rolbeperking fysiek: score is lager dan 40,1 

2 Klachten op Slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk 4
3

4

Un-met needs: in afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan prof. hulp vanwege 1.) lichamelijke klachten 
maar niet naar doctor of andere hulpverlener gegaan.

de percentages in superscript geven aan bij welk deel van de betreffende groep, het contact met de GGZ te 
maken had met de vuurwerkramp

wel contact4geen contact3
Contact met (para)medisch specialist

nu nog of 
contact 
gehad

2-3 weken na de ramp
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6.2.2 Relatie tussen gebruik van de geestelijke gezondheidszorg en klachten

Wat de contacten met hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) betreft is, zoals

eerder toegelicht, een onderscheid gemaakt tussen getroffenen die nu nog contact hebben en

getroffenen bij wie het contact inmiddels is afgerond.

Klachten na 2-3 weken

Uit de resultaten van de analyses blijkt dat, van de getroffenen die 2-3 weken na de ramp last

hadden van ernstige gezondheidsklachten op lichamelijke, geestelijk of sociaal vlak, tussen de 17-

27% nu nog contact heeft met de GGZ. Circa 90-95% van deze hulpverleningscontacten zijn ten

gevolge van de vuurwerkramp. Bij de getroffenen die (in ieder geval) destijds te kampen hadden

met ernstige gezondheidsklachten, is bij 15-21% deze hulpverlening inmiddels beëindigd.

In tabel  6.2.2 zijn de contacten met de GGZ voor een tweetal psychische klachten

weergegeven, namelijk angstgevoelens en herbelevings- en vermijdingsreacties 2-3 weken en 18

maanden na de ramp. Verder is het gebruik opgenomen van de GGZ door personen die volgens

de vragenlijst PTSS-srs nu een posttraumatische stress-stoornis hebben. In bijlage G is in tabel

6.2.2 een volledig overzicht opgenomen.

Klachten na 18 maanden

Van de getroffenen die 18 maanden na de ramp te kampen hebben met ernstige

gezondheidsklachten is, afhankelijk van het type klacht, tussen de 24-41% op dit moment in

behandeling (of intake) bij de GGZ, en tussen 37-61% helemaal niet in behandeling geweest.

Afhankelijk van het type klacht is, van alle getroffenen die momenteel last hebben van ernstige

gezondheidsklachten, bij circa 15-20% het contact met de GGZ inmiddels (toch) beëindigd.

Bij 11-19% is sprake (geweest) van behoefte aan hulp vanwege psychische problemen,

spanningen of het gebruik van alcohol of drugs, maar is geen contact geweest met de GGZ.

Bijvoorbeeld: van de groep die momenteel last heeft van ernstige depressieve gevoelens, is bijna

30% op dit moment in behandeling/intake bij de GGZ waarvan bijna 90% te maken had met de

vuurwerkramp. Ondanks hun depressieve klachten is bij bijna 20% het contact inmiddels

afgelopen. Bij bijna 20% is sprake (geweest) van een behoefte aan hulp, maar heeft men deze niet

gezocht.
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Tabel  6.2.2 Contacten met de GGZ in afgelopen twaalf maanden in relatie tot gezondheidsklachten (over alle

deelnemers tweede gezondheidsonderzoek)

Uit tabel  6.2.2. blijkt verder dat 41% van de getroffenen die (volgens de vragenlijst) nu PTSS

hebben, momenteel gebruik maakt van de GGZ. Bij ruim 20% van deze groep is, ondanks het

feit dat zij PTSS hebben, het contact met de GGZ inmiddels toch afgerond. In totaliteit heeft

bijna 40%, ondanks het gegeven dat zij op dit moment PTSS hebben, geen contact (gehad) met

de GGZ in de afgelopen twaalf maanden.

N

geen     un-
met needs

wel       
un-met 
needs

% % % %

Geesteli jke g ezon dheidsheidsklachten

Angstgevoelens1 528 39,5 13,4 20,8 85,2 26,3 94,9

Herb.- en vermijdingreacties2 935 57,4 10,4 15,2 85,7 17,1 93,0

18 maanden na de ramp

Geesteli jke g ezon dheidsheidsklachten

Angstgevoelens1 401 31,2 14,2 20,4 86,6 34,2 91,2

Herb.- en vermijdingreacties2 422 41,0 12,3 17,3 89,0 28,4 94,9

PTSS zelfrapportage3 281 25,3 12,8 20,6 91,1 41,3 96,5

1 Klachten op SCL-90: Score hoog of zeer hoog op de normtabellen

2 Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25

3 Voldoet aan criteria PTSSzelfrapportage
4

5

Un-met needs: in afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan prof. hulp vanwege 1.) psy chische 
problemen, spanningen, het gebruik van alcohol of drugs , maar niet naar doctor of andere hulpverlener 
gegaan.

de percentages in superscript geven aan bij welk deel van de betreffende groep, het contact met de GGZ 
te maken had met de vuurwerkramp

contact 
inmiddels 
afgerond

nu nog 
contact mee

geen contact4

Contact met GGZ

2-3 weken na de ramp

wel contact5
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6.2.3  Relatie tussen gebruik van de maatschappelijke dienstverlening (SMD) en
klachten

Klachten na 2-3 weken

Van de getroffenen die 2-3 weken na de ramp last hadden van ernstige gezondheidsklachten,

heeft tussen 5-8% nu nog contact met de SMD en heeft tussen de 8-13% contact gehad in de

afgelopen twaalf maanden. Afhankelijk van het type klacht waarop de analyses betrekking

hebben, heeft tussen de 20-30% van de personen die toen veel gezondheidsklachten hadden, wel

un-met needs (gehad) vanwege psychische en/of financiële problemen maar daarvoor geen hulp

gezocht. Bijvoorbeeld: van de getroffenen die 2-3 weken na de ramp te kampen hadden met veel

beperkingen in het sociale functioneren, heeft 5% nu (nog) contact met de SMD, heeft 12%

contact gehad, is bij 23% sprake (geweest) van un-met needs terwijl zij geen contact met de SMD

heeft gehad en heeft 60% helemaal geen contact gehad en is bij hen ook geen sprake (geweest)

van un-met needs.

In tabel  6.2.3 zijn de contacten met de SMD voor een tweetal klachten weergegeven,

namelijk angstgevoelens en herbelevings- en vermijdingsreacties 2-3 weken en 18 maanden na de

ramp. Verder is het gebruik van de GGZ weergegeven van mensen die volgens de vragenlijst

PTSS-srs nu een posttraumatische stress-stoornis hebben. In bijlage G is in tabel  6.2.3 een

volledig overzicht opgenomen.

Klachten na 18 maanden

Afhankelijk van het type klachten waar de getroffenen 18 maanden na de ramp last van hebben,

heeft tussen de 6-11% nu (nog) contact met de SMD en is bij circa tussen de 9-15% het contact

inmiddels beëindigd (ondanks het feit dat zij nog steeds klachten hebben).

Volgens dezelfde analyses is bij 25-35% sprake (geweest) van un-met needs op psychisch

en/of financieel vlak terwijl in de afgelopen twaalf maanden geen contact is gezocht met de

SMD. Afhankelijk van het type klacht, heeft circa 37-60% geen contact gehad met de SMD en

was er geen behoefte aan hulp vanwege problemen.
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Tabel  6.2.3 Contacten met de maatschappelijke dienstverlening (SMD) in de afgelopen twaalf maanden in relatie

tot gezondheidsklachten (over alle deelnemers tweede gezondheidsonderzoek)

Als voorbeeld nemen we de groep getroffenen die volgens de vragenlijst PTSS-srs op dit moment

te kampen heeft met een posttraumatische stress-stoornis. Volgens tabel  6.2.3. heeft 11% van

deze groep op dit moment contact met de SMD, heeft 17% het contact inmiddels beëindigd, is

bij 35% sprake (geweest) van un-met needs zonder dat zij contact heeft gehad met de SMD, en

heeft 37% geen contact gehad met de SMD en zijn bij hen ook niet deze un-met needs van

toepassing. Deze gegevens hebben dus, zoals eerder gesteld, betrekking op de afgelopen twaalf

maanden.

N

geen     un-
met needs

wel       
un-met 
needs

% % % %

Geeste li jke g ezon dheidsheid sklachten

Angstgevoelens1 520 52,5 29,0 12,7 84,1 5,8 93,1

Herb.- en vermijdingreacties2 934 66,7 20,7 8,0 84,7 4,6 90,5

18 maanden na de ramp

Geeste li jke g ezon dheidsheid sklachten

Angstgevoelens1 395 43,0 32,4 14,7 77,2 9,9 94,7

Herb.- en vermijdingreacties2 423 53,7 28,6 9,0 89,2 8,7 94,4

PTSS zelfrapportage3 274 37,2 35,0 16,8 86,7 10,9 100,0

1 Klachten op SCL-90: Score hoog of zeer hoog op de normtabellen

2 Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25

3 Voldoet aan criteria PTSSzelfrapportage
4

5

geen contact4
Contact met SMD

wel contact5

de percentages in superscript geven aan bij welk deel van de betreffende groep, het contact met de 
GGZ te maken had met de vuurwerkramp

Un-met needs: in afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan prof. hulp vanwege 1.) psychische 
problemen, spanningen, het gebruik van alcohol of drugs en/of 2.) financiele problemen maar niet naar 
deskundige of hulpinstantie gegaan.

contact 
inmiddels 
afgerond

nu nog 
contact mee

2-3 weken na de ramp
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6.2.4  Relatie tussen gebruik van het IAC en de Belangenvereniging Slachtoffers
Vuurwerkramp Enschede en klachten

Om een indruk te krijgen van in hoeverre getroffenen met ernstige klachten gebruik maken van

of contact hebben met het IAC en de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede

(BSVE), zijn op dezelfde wijze als bij bijvoorbeeld de huisarts is geschied, de samenhang tussen

zorg en klachten geanalyseerd. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de behandeling van

ernstige psychische en lichamelijke klachten niet tot de activiteiten van deze organisaties behoren;

wel kunnen zij doorverwijzen indien zij deze klachten bemerken en betreffende getroffenen (nog)

geen professionele hulp hebben gehad.

Klachten na 2-3 weken

Uit de analyses blijkt dat, afhankelijk van het type klacht, tussen de 37-52% van de getroffenen

die 2-3 weken na de ramp met ernstige gezondheidsklachten te kampen hadden, contact heeft of

contact heeft gehad met deze organisaties (in de vragenlijst is, zoals eerder gesteld, niet gevraagd

of het contact inmiddels in beëindigd). Bij tussen de 3-6% is in de afgelopen twaalf maanden

sprake geweest van behoefte aan hulp vanwege financiële problemen, maar heeft men toch geen

contact gehad met deze zorg. Tussen de 41-59% van de mensen met ernstige klachten in de

weken na de ramp, heeft de afgelopen twaalf maanden geen behoefte gehad aan hulp vanwege

financiële problemen en heeft ook geen contact gehad met deze organisaties. Bijvoorbeeld: van

alle getroffenen die 2-3 weken na de ramp te kampen hebben met veel beperkingen in hun sociale

functioneren, heeft 46% in de afgelopen twaalf maanden één of meerdere keren contact gehad

met het IAC en/of de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede. Bijna 5%

(4.5%) heeft wel behoefte gehad aan hulp vanwege financiële problemen, maar in deze periode

geen contact gehad met deze organisaties. Ongeveer de helft (49%) van de getroffenen met veel

beperkingen in hun sociale functioneren 2-3 weken na de ramp, heeft geen contact gehad met

deze organisaties, noch behoefte gehad aan hulp vanwege financiële problemen.

In tabel  6.2.4 zijn de contacten met het IAC en de BSVE voor een tweetal klachten

weergegeven, namelijk veel beperkingen in het sociale functioneren en herbelevings- en

vermijdingsreacties 2-3 weken en 18 maanden na de ramp. Verder worden de contacten met deze

organisaties beschreven voor mensen die volgens de vragenlijst PTSS-srs nu een

posttraumatische stress-stoornis hebben. In bijlage G is in tabel  6.2.4 een volledig overzicht

opgenomen.
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Tabel  6.2.4 Contacten met de IAC en de BSVE in de afgelopen twaalf maanden in relatie tot

gezondheidsklachten (over alle deelnemers tweede gezondheidsonderzoek)

Klachten na 18 maanden

Uit deze tabel blijkt onder meer dat, van de getroffenen die volgens de vragenlijst PTSS-srs te

kampen hebben met een posttraumatische stress-stoornis, 65% in de afgelopen maanden contact

heeft gehad met het IAC en/of de Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede en

dat 26% geen contact heeft gehad. Bij 9% van de getroffenen is sprake (geweest) van behoefte

aan hulp voor financiële problemen, maar zij hebben in de afgelopen twaalf maanden geen

contact met deze instanties gehad. Wat de andere geïnventariseerde klachten betreft, heeft tussen

41-56% contact gehad, tussen de 36-53% helemaal geen contact gehad met deze instanties en

heeft ongeveer 6-8% geen contact gehad maar wel op enig moment behoefte gehad aan hulp

vanwege financiële problemen.

N

geen     un-
met needs

wel       
un-met 
needs

% % %

Geeste lijke gezondheidsheidsklachten

Herb.- en vermijdingreacties1 952 58.7 3.7 37.6
Klachten  in  so c iaal fun c tion eren

Beperkingen in sociaal func.2 673 48.7 4.5 46.8

18 maanden na de ramp
Geeste lijke gezondheidsheidsklachten

Herb.- en vermijdingreacties1 431 40.8 6.0 53
PTSS zelfrapportage3

283 25.8 8.8 65.4
Klachten  in  so c iaal fun c tion eren

Beperkingen in sociaal func.2 368 42.7 6.5 50.8
1 Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25

2  Klachten op de RAND-36 sociaal functioneren: score is lager dan  61.6 

3 Voldoet aan criteria PTSSzelfrapportage

4 Un-met needs: in afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan prof. hulp vanwege 1.) financiele 
problemen maar niet naar deskundige of hulpinstantie gegaan.

Contact met IAC en/of BSVE

nu nog of 
contact 
gehad

2-3 weken na de ramp

wel contactgeen contact4
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6.2.5 Vervolg analyses gebruik zorg en ernstige psychische klachten

In de voorafgaande paragrafen is voor ieder van de onderscheiden zorgverlenende instanties

onderzocht in hoeverre getroffenen met ernstige gezondheidsklachten hiervan gebruik hebben

gemaakt of daar één of meerdere contacten mee hebben gehad. Uit deze analyses is niet op te

maken in hoeverre getroffenen die bijvoorbeeld niet bij de huisarts zijn geweest, in de GGZ

terecht zijn gekomen of in hoeverre getroffenen die 18 maanden na de ramp ernstige klachten

hebben en niet in de GGZ terecht zijn gekomen, wel contact hebben met de maatschappelijke

dienstverlening (SMD).

In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt hierop antwoord gegeven. Daarvoor is,

om rekening te houden met meervoudige ernstige psycho-sociale problemen, eerst een

onderscheid gemaakt tussen getroffenen die 18 maanden na de ramp te kampen hebben:

1. met tenminste één en ten hoogste drie ernstige gezondheidsklachten (1-3) van de

volgende zes psycho-sociale klachten: hoge mate van angst, depressieve gevoelens,

vijandigheid, herbelevings- en vermijdingsreacties, PTSS en beperkingen in het sociale

functioneren, en

2. met tenminste vier en ten hoogste zes ernstige gezondheidsklachten (4-6) van de

hierboven genoemde zes psycho-sociale klachten.

Van deze twee groepen is eerst onderzocht welk deel wel en welk deel niet in de afgelopen twaalf

maanden contact heeft gehad met de huisarts. Vervolgens is van ieder van deze vier subgroepen

geanalyseerd welk deel daarvan wel of niet op dit moment contact heeft met de GGZ. Van de

groepen getroffenen die niet in de GGZ terecht zijn gekomen, is tot slot bekeken in hoeverre zij

op dit moment gebruik maken van de maatschappelijke dienstverlening (SMD). In de volgende

tabel zijn de uitkomsten schematisch weergeven.

Voor alle duidelijkheid dient gesteld te worden dat deze tabel geen informatie geeft over

het verwijsgedrag van de huisarts of GGZ (het is geen zogeheten “filter”-model). Het is een

overzicht welke getroffenen waar terecht komen.

Uit tabel  6.2.5 blijkt, zoals uit paragraaf 6.2.1 valt op te maken, dat het overgrote deel van de

getroffenen met ernstige psycho-sociale klachten, contact heeft (gehad) met de huisarts. Van

bijvoorbeeld de groep getroffenen die 4-6 ernstige psycho-sociale klachten heeft, heeft 92%

contact gehad met de huisarts. Van deze groep is minder dan de helft in de GGZ terecht
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gekomen, namelijk 41%. Van de groep die ondanks deze klachten niet in de GGZ terecht is

gekomen, heeft 5% momenteel contact met de SMD.

Tabel  6.2.5 Gebruik zorg in de afgelopen twaalf maanden in relatie en ernstige psycho-sociale klachten (over alle

deelnemers tweede gezondheidsonderzoek)

Van de groep getroffenen die 4-6 ernstige psycho-sociale klachten heeft én geen contact met de

huisarts heeft gehad in de afgelopen twaalf maanden (8%), is desondanks 12% wel in de GGZ

terecht gekomen. Bij de groep getroffenen met 1-3 ernstige psycho-sociale problemen (18%) is

dat percentage 7%. Een klein deel van de getroffenen met ernstige gezondheidsproblemen maakt

dus gebruik van de GGZ zonder dat in de afgelopen twaalf maanden contact is geweest met de

huisarts. Voor het overige spreekt deze tabel voor zichzelf.

In de vragenlijst zijn geen vragen gesteld over eventuele adviezen van de huisarts aan de

getroffenen om, als zij ernstige psycho-sociale problemen hebben, gebruik te maken van de GGZ

en/of de SMD. In principe is het mogelijk dat een deel van de getroffenen met veel ernstige

psycho-sociale klachten dat bij de huisarts is geweest (92%), wel dit advies heeft gekregen van de

huisarts maar dit advies niet heeft opgevolgd.

Aansluitend is onderzocht in hoeverre getroffenen van de vuurwerkramp met ernstige klachten

en die bij de huisarts zijn geweest, vaker of minder vaak in de GGZ terecht komen dan personen

uit de vergelijkingsgroep. Om onderzoekstechnische redenen zijn deze analyses alleen uitgevoerd

contact niet wel niet wel
met huisarts 18.2% 81.8% 8.4% 91.6%

contact niet wel niet wel niet wel niet wel 
met ggz 93.4% 6.6% 83.7% 16.3% 88.0% 12.0% 59.0% 41.0%

contact niet wel niet wel niet wel niet wel
met smd 99.0% 1.0% 97.7% 2.3% 90.9% 9.1% 94.8% 5.2%

4-6 klachten (Nmax= 307)1-3 k lachten (Nmax= 615)

ernstige psycho-sociale klachten 18 maanden na de ramp
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binnen de groep bewoners (Enschede versus vergelijkingsgroep bewoners). Binnen de groep

reddingswerkers (politie, brandweer, ambulance in en buiten Enschede versus vergelijkingsgroep

politie, brandweer, ambulance) zijn de aantallen namelijk te laag (Ntot=39)

Met andere woorden: onderzocht is of mensen met ernstige problemen uit de

vergelijkingsgroep in dezelfde mate in de GGZ terecht komen. Om dit te onderzoeken is,

rekening houdend met het feit dat de vergelijkingsgroep van bewoners de ramp niet heeft

meegemaakt, alleen gekeken naar de volgende vier klachten: angst en depressieve gevoelens,

vijandigheid en ernstige beperkingen in het sociale functioneren. De analyses zijn uitgevoerd bij

personen die ten minste drie van de vier psychische klachten hebben.

Uit deze analyses blijkt dat de getroffen bewoners uit Enschede met veel ernstige

psychische klachten (drie of vier) en die bij de huisarts zijn geweest vaker in de GGZ terecht

komen (41%) dan deelnemers uit de vergelijkingsgroep die ook veel ernstige psychische klachten

hebben (22%) en bij de huisarts zijn geweest.

Kenmerken getroffenen die wel of niet in de GGZ terecht zijn gekomen

Tot slot is onderzocht op welke demografische kenmerken getroffenen met zeer veel ernstige

psychosociale problemen (4-6 klachten) die bij de huisarts zijn geweest en momenteel gebruik

maken van de GGZ, afwijken van de groep getroffen met dezelfde problemen maar die niet in de

GGZ terecht zijn gekomen in de afgelopen twaalf maanden. Met demografische kenmerken

wordt hier bedoeld: leeftijd, geslacht, etniciteit (autochtoon-allochtoon), werk (betaalde baan van

meer dan 18 uur), zware schade aan het huis, letsel opgelopen door de ramp en dierbare

overleden door de ramp.

Uit deze univariate analyses is gebleken dat meer vrouwen dan mannen (47% versus

33%), meer niet-werkenden dan werkenden (47% versus 31%), en meer getroffenen van wie het

huis zwaar was beschadigd dan getroffenen bij wie het huis minder of niet is beschadigd (50%

versus 36%) momenteel contact hebben of behandeld worden door de GGZ. Voor het overige

bestaan, statistisch gezien, geen significante verschillen.

Op dezelfde wijze zijn verschillen tussen getroffenen die wel en getroffenen die niet in de

GGZ terecht zijn gekomen onderzocht binnen de getroffenen met veel psycho-sociale klachten

(1-3 klachten) die contact hebben gehad met de huisarts in de afgelopen twaalf maanden. Deze

twee subgroepen verschillen niet in de onderzochte demografische kenmerken.
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7 AANDACHTSGROEPEN

Belangrijkste resultaten van dit hoofdstuk

• Van de getroffen bewoners geeft 40% aan dat de ramp nu nog een negatieve invloed heeft op hun gezin.

• Van de kinderen van de bewoners kampt 15% momenteel met lichamelijke of psychische klachten, wat niet

afwijkend is van de vergelijkingsgroep uit Tilburg. Volgens 29% van de getroffen bewoners hebben de

klachten van hun kinderen met de ramp te maken.

• De allochtone getroffen bewoners uit Enschede, met name de Turkse getroffenen hebben ernstige psychische

en posttraumatische klachten. De zorgconsumptie (met uitzondering van medisch zorg) van allochtone

getroffenen is veel hoger dan de allochtone vergelijkingsgroep uit Tilburg.

• Getroffen bewoners die een familielid, vriend of collega verloren hebben, hebben meer depressieve klachten

dan bewoners die geen overledenen te betreuren hebben.

• Getroffenen met een zwaar beschadigd huis, getroffen bewoners en hulpverleners die tijdens en gedurende de

eerste uren na de ramp dissociatieve reacties hebben gehad en hulpverleners die een familielid, vriend of

collega verloren hebben, hebben meer psychische en lichamelijke klachten dan andere getroffenen.

Inleiding

In aansluiting op het eerste gezondheidsonderzoek (Van Kamp & Van der Velden, 2001) zijn de

klachten en de zorgconsumptie in kaart gebracht van bijzondere groepen betrokkenen. Dit

betreft getroffenen die dierbaren hebben verloren, die letsel hebben opgelopen, van wie het huis

ernstig beschadigd is of tijdens de ramp dissociatieve reacties hadden, is gekeken hoe het hen 18

maanden later vergaat. Als aanvulling op het eerste gezondheidsonderzoek, wordt in dit

hoofdstuk tevens over kinderen en gezinnen, allochtonen en ouderen gerapporteerd. De analyses

richten zich op de volgende hoofdvragen “Hoe gaat het met deze mensen nu?” en “In welke

mate hebben deze groepen gebruik gemaakt van de zorginstellingen?”

In dit hoofdstuk (met uitzondering van paragraaf 7.1 betreffende kinderen en gezinnen)

worden getroffen bewoners en getroffen hulpverleners onderling vergeleken. Met bewoners

worden zowel getroffen bewoners als getroffen ‘bewoners tevens hulpverleners’ bedoeld en met

hulpverleners worden zowel reddingswerkers (politie, ambulance en brandweer) als overige

hulpverleners uit en van buiten Enschede bedoeld. Daar waar gegevens van de vergelijkingsgroep

beschikbaar waren, zijn de hulpverleners verdeeld in een groep reddingswerkers en een groep

‘overige’ hulpverleners.
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Aangezien de verschillende aandachtsgroepen alleen univariaat geanalyseerd worden, kan

het voorkomen dat getroffenen in meerdere groepen vallen. Zo is van ongeveer 37% van de

allochtone getroffen bewoners het huis zwaar beschadigd. Tevens is van de getroffen bewoners

met een zwaar beschadigd huis bijna 30% van allochtone afkomst.

7.1 Getroffen gezinnen en kinderen

Bij het eerste gezondheidsonderzoek zijn geen vragen gesteld over de weerslag van de

vuurwerkramp op het gezin en de kinderen van de getroffenen. Er is weinig bekend over het

aantal kinderen dat de ramp heeft meegemaakt, op welke wijze zij betrokken zijn geweest en

welke invloed de ramp nu nog heeft op het gezin. In deze paragraaf staan de volgende

onderzoeksvragen centraal:

1. In welke mate geven getroffenen aan dat de ramp een negatieve of positieve invloed heeft

op het gezinsfunctioneren?

2. In welke mate zijn kinderen van de deelnemers zelf betrokken geweest bij de ramp?

3. In welke mate hebben de kinderen van getroffenen volgens de ouders last van de ramp?

4. In welke mate hebben deze kinderen professionele hulp gehad?

Resultaten

Van alle deelnemers heeft ongeveer 73% één of meerdere kinderen, waarvan 77% nog thuis

woont. De gemiddelde leeftijd van het jongste thuiswonende kind is 9.8 jaar (SD= 7.0) en 51% is

van het mannelijke geslacht. De resultaten hebben steeds betrekking op antwoorden die ouders

hebben gegeven over hun jongste thuiswonende kind in de leeftijd tot 18 jaar (N=1234).

Invloed van de ramp op het gezinsfunctioneren.

In tabel 7.1.1 staat vermeld hoe de mening over de invloed van de ramp op het

gezinsfunctioneren van de onderscheiden groepen bewoners en hulpverleners is verdeeld. Het

blijkt dat vooral getroffen bewoners en de ‘bewoners tevens hulpverleners’ te kennen geven dat

de ramp momenteel een negatieve invloed op het gezinsfunctioneren heeft. Respectievelijk 40%

van de bewoners en 35% van de ‘bewoners tevens hulpverleners’ ervaart negatieve invloed van

de ramp. Van de passanten ervaart 15% een negatieve invloed van de ramp op het functioneren

van het gezin. Vergeleken met de groep hulpverleners van buiten Enschede lijken vooral
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hulpverleners uit Enschede negatieve invloed van de ramp op het gezinsfunctioneren te

ondervinden (2% versus 10%).

Tabel 7.1.1 Invloed van de ramp op het gezinsfunctioneren van de getroffenen

Mate van betrokkenheid van thuiswonende kinderen onder de 18 jaar bij de vuurwerkramp.

Van de jongste thuiswonende kinderen onder de 18 jaar heeft 75% volgens hun ouders de ramp

meegemaakt. Tabel 7.1.2 en Tabel 7.1.3 in bijlage G laten zien op welke manier deze kinderen

volgens de ouders met de ramp zijn geconfronteerd.

Van de kinderen van getroffen bewoners is 60% bij de ontploffing aanwezig geweest. Van

de kinderen van de groep ‘bewoners tevens hulpverleners’ is 33% betrokken geweest. Zestien

procent van de kinderen van de groep hulpverleners uit Enschede heeft de ontploffing

meegemaakt. Vooral kinderen van de groep getroffen bewoners hebben één of meer nachten niet

thuis geslapen. Dit geldt voor 68% van de kinderen van getroffen bewoners en voor 48% van de

kinderen van de groep getroffen ‘bewoners tevens hulpverleners’. In deze groepen zat

respectievelijk 32% en 38% van de kinderen in het rampgebied op school. Ruim 50 tot 67% van

alle kinderen heeft de ramp regelmatig op televisie gezien. Met uitzondering van de groep

kinderen van hulpverleners buiten Enschede heeft 20 tot 35% van de kinderen te maken gehad

met verwonding of overlijden van een familielid of vriend.

Klachten ten gevolge van de ramp bij thuiswonende kinderen onder de 18 jaar, zoals gerapporteerd door hun ouders

Tabellen 7.1.4 en 7.1.5 in bijlage G tonen de verdeling kinderen van bewoners en hulpverleners

met “nogal tot veel klachten”. Omdat gegevens van de vergelijkingsgroep beschikbaar waren, zijn

de groepen hulpverleners in Tabel 7.1.5 gesplitst in groepen reddingswerkers binnen/buiten

Enschede en groepen ‘overige’ hulpverleners binnen/buiten Enschede.

Hulpverleners
getroffen getroffen passanten . hulpverleners hulpverleners
bewoners bewoners/ . uit Enschede van buiten

hulpverleners . Enschede

Nmax= 810 Nmax= 84 Nmax= 65 . Nmax= 232 Nmax= 1270
% % % % %

.

Negatieve invloed1 39,6 34,5 15,4 . 9,9a 1,9b

Geen invloed 51.2 57.1 80 . 82.3 87.9

Positieve invloed2 9.1 8.3 4.6 . 7.8 10.2
1 percentage getroffenen dat negatieve tot zeer negatieve invloed van de ramp op het gezinsfunctioneren rapporteert
2 percentage getroffenen dat positieve tot zeer positieve invloed van de ramp op het gezinsfunctioneren rapporteert
a en b: percentages hulpverleners wijken significant af tussen de groepsparen (p< .05)

Bewoners
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Vijftien procent van de kinderen van de getroffen bewoners heeft de afgelopen maand

last gehad van lichamelijke of psychische klachten; bij 29% van deze kinderen zijn de klachten

volgens de ouders ten gevolge van de ramp ontstaan. De kinderen van getroffen bewoners en de

vergelijkingsgroep uit Tilburg wijken statistisch gezien onderling niet af in de mate van

gerapporteerde klachten. Voorts valt op dat er geen statistisch verschil bestaat tussen de mate van

klachten van kinderen van reddingsmedewerkers uit Enschede en de vergelijkingsgroep

hulpverleners. Beide groepen kinderen wijken in de mate van klachten af van de kinderen van

hulpverleners van buiten Enschede, welke een veel lager percentage van klachten rapporteert

(respectievelijk 7,8% en 9,6% versus 0,9%). Ook bestaat er een verschil in klachten tussen de

kinderen van de groep overige hulpverleners uit Enschede en de kinderen van de groep overige

hulpverleners buiten Enschede (respectievelijk 10% versus 0%).

Tot slot wordt in Tabel 7.1.4 en 7.1.5 (zie bijlage G) weergegeven in hoeverre gebruik is

gemaakt van zorgverleners voor deze klachten. De cijfers geven geen inzicht in het zorggebruik

van het afgelopen jaar, maar van de afgelopen maand. Hieruit blijkt dat voornamelijk de groep

getroffen bewoners van het hulpaanbod gebruik heeft gemaakt. Van de zorgverleners is de

huisarts door hen het meest bezocht (44%). Ook heeft men voor klachten van het jongste

thuiswonende kind om hulp gevraagd bij de schoolbegeleidingsdienst (36%) en is 28% bij

Mediant en/of RIAGG geweest.

7.2. Allochtone getroffenen

De tweede groep die nader onderzocht is, betreft de allochtone2 getroffenen van de

vuurwerkramp. In totaal hebben 265 allochtone getroffenen van de vuurwerkramp en allochtone

hulpverleners aan het tweede gezondheidsonderzoek deelgenomen. Zoals in het

gezondheidsonderzoek 2-3 weken na de ramp, worden de uit Duitsland afkomstige hulpverleners

beschouwd als autochtoon (Van Kamp & Van der Velden, 2001). Van de allochtone getroffenen

is 78% bewoner van het rampgebied, 15% hulpverlener wonend buiten het rampgebied of buiten

Enschede en 6% passant. Aangezien de groepen allochtone hulpverleners en passanten te klein

zijn, beschrijft deze paragraaf voornamelijk de groep allochtone bewoners van het rampgebied.

Tevens zijn de meeste etnische groepen getroffenen niet groot genoeg om statistische analyses

mee uit te voeren. Vandaar dat alleen de Turkse groep getroffenen als aparte groep in de analyses

                                                
2 Van allochtone afkomst worden de personen genoemd die in het buitenland zijn geboren en van wie tenminste één

van de ouders in het buitenland is geboren én personen die in Nederland geboren zijn maar van wie beide ouders in

het buitenland geboren zijn (tweede generatie) (Van Kamp & Van der Velden, 2001).
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wordt meegenomen. De klachten en zorgconsumptie van de Turkse (N=84) en overige getroffen

allochtone bewoners (N=124) worden met elkaar vergeleken. De overige groep allochtone

getroffenen bestaat uit (mediterrane) arbeidsmigranten (bijvoorbeeld uit Marokko en Algerije),

migranten uit de voormalige Nederlandse koloniën (Suriname, Nederlandse Antillen en

Indonesië) en vluchtelingen (uit bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië, Irak of Siërra Leone).

Daarnaast zullen de allochtone getroffenen vergeleken worden met deelnemers van

allochtone afkomst uit Tilburg. Als vergelijkingsgroep is Tilburg representatief zowel voor leeftijd

als opleidingsniveau. De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

1. Met welke problemen op het gebied van geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid

en sociaal functioneren kampen de allochtone getroffenen 18 maanden na de

vuurwerkramp?

2. In hoeverre hebben allochtone getroffenen het afgelopen jaar gebruik gemaakt van

medische, psychische en maatschappelijk hulp; is er sprake van behoefte aan specifieke

hulp terwijl daartoe geen daadwerkelijke acties zijn ondernomen?

Geestelijke en lichamelijke gezondheid van de allochtone getroffenen

Voordat in deze paragraaf ingegaan wordt op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de

allochtone getroffenen, worden hier in het kort de resultaten van de eerste meting beschreven. In

het rapport van het eerste gezondheidsonderzoek (Van Kamp en Van der Velden, 2001) was

namelijk geen specifieke aandacht voor de allochtone getroffenen. Het bleek dat 2 à 3 weken na

de ramp alle allochtone bewoners meer angst, depressie, vijandigheid en vermijdings- en

herbelevingsreacties rapporteerden dan de autochtone getroffenen. Bij de allochtone getroffenen

onderling werd gevonden dat de Turkse getroffenen meer depressieve klachten rapporteerden

dan de overige allochtone getroffenen (resp. 93% en 74%). Er was statistisch gezien geen verschil

in angstklachten (70% en 80%), vijandigheid (70% en 80%) en herbeleving- en

vermijdingsreacties (90% en 95%) tussen de allochtone getroffenen 2-3 weken na de ramp.

Tabel 7.2.1 geeft de percentages allochtone getroffenen weer met veel klachten 18 maanden na de

ramp.
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Tabel 7.2.1 Gezondheid van de allochtone getroffenen 18 maanden na de ramp in vergelijking groep Tilburg

Uit tabel 7.2.1 blijkt dat de Turkse groep getroffen bewoners meer klachten rapporteert dan de

overige allochtone getroffenen én de Turkse vergelijkingsgroep uit Tilburg. Ongeveer 80% van

de Turkse getroffen deelnemers heeft zowel angst en depressieve gevoelens als vijandigheid.

Daarentegen rapporteert van de groep overige allochtone getroffenen ongeveer de helft angst,

depressieve gevoelens en gevoelens van vijandigheid. De overige allochtone getroffen bewoners

rapporteren meer klachten als angst, depressie en vijandigheid dan de overige vergelijkingsgroep.

Het merendeel van de Turkse getroffenen blijkt nog last te hebben van posttraumatische

klachten; 67% van de Turkse getroffenen voldoet aan de criteria van posttraumatische stress-

stoornis zoals gemeten met de zelfrapportage schaal PTSS. Dit is meer dan de overige allochtone

getroffenen; 42% van hen voldoet aan deze criteria. Statistisch gezien is er geen verschil in

herbelevings- en vermijdingsreacties tussen de twee groepen allochtone getroffenen gemeten met

de Schok Verwerkings Lijst. Van de Turkse getroffenen heeft 72% en van de overige allochtonen

heeft 62% sterke herbelevings- en vermijdingsreacties.

Turkse groep 
getroffenen 

Overige 
allochtone 
getroffenen 

Turkse groep 
Tilburg

Nmax= 81 Nmax= 123 Nmax= 63
% % %

Licham eli jke g ezon dheid sklachten
Fy sieke rolbeperkingen 1 48,1a 39,5ab 25,5ab

Slaapproblemen2 62,0ab 63,4a 39,7c

Geeste lijke g ezondheid sproblem en
Angstgevoelens 3 80,6a 48,5b 32,2bc

Depressieve gevoelens 3 78,7a 54,3b 41,5bc

Vijandigheid 3 79,4a 49,5b 54,4c

Algemene psy chische klachten4 77,5a 43,3b 38,9b

Herbelevings- en vermijdingsklachten 5 71,8 60,9 nb

PTSS Zelfrapportage 6 67,1a 42,2b nb

Klachten  in  so c iaal fun c tion eren
Beperkt sociaal functioneren7

60,5a 42,4ab 31,7bc

1 Klachten op de RAND-36 rolbeperking fy siek: score is lager dan 40,1 
2 Klachten op Slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk 4
3 Klachten op SCL-90: score is hoog of zeer hoog op de normtabellen
4 Totaalscore SCL-90; score hoog of zeer hoog volgens normtabellen 
5 Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25 
6 Voldoen aan de criteria voor PTSS zelfrapportage
7 Klachten op de RAND-36 sociaal functioneren: score is lager dan  61.6 
a en b en c percentages wijken significant af over de groepen (p.05) en tussen de groepen (p< .01)
nb niet beschikbaar

nb

17,0c

14,9c

26,1c

23,4c

25,0b

%

27,7b

40,8bc

nb

Getroffen allochtone bewoners Vergelijkingsgroep allochtonen

Overige groep 
allochtonen 

Tilburg

Nmax= 55
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De Turkse en overige allochtone getroffenen uit Enschede rapporteren in gelijke mate

lichamelijke klachten en beperking in het sociaal functioneren. Er zijn wel verschillen tussen de

allochtone getroffenen en de vergelijkingsgroepen. De Turkse getroffenen en de overige

allochtone getroffenen hebben meer slaapproblemen (62% en 63%) en problemen met sociaal

functioneren (61% en 42%) dan de Turkse vergelijkingsgroep respectievelijk de overige

allochtone vergelijkingsgroep. Ongeveer de helft van de Turkse groep getroffenen en 40% van de

overige allochtone getroffenen ervaart fysieke rolbeperkingen. Deze percentages verschillen

statistisch gezien echter niet met de Turkse respectievelijk overige allochtone vergelijkingsgroep.

Zorgconsumptie van de allochtone getroffenen

Uit dit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Turkse en overige allochtone getroffen

bewoners contact heeft gehad of nu nog contact heeft met de geestelijke gezondheidszorg

(Mediant of vrijgevestigde GGZ). Het contact met de geestelijke gezondheidszorg heeft

voornamelijk met de gevolgen van de vuurwerkramp te maken. Daarnaast heeft de helft van de

Turkse en overige allochtone getroffen bewoners gebruik gemaakt van het IAC en de

Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede (zie tabel 7.2.2 bijlage G). Ditzelfde

geldt voor de medische zorg; dit contact had in 55 tot 60% van de gevallen te maken met de

vuurwerkramp. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat 22 tot 31% van de Turkse en overige

allochtone getroffenen in contact is geweest of nu nog contact heeft met de maatschappelijke

dienstverlening. Over het algemeen heeft dit contact te maken met de gevolgen van de

vuurwerkramp.

De Turkse groep getroffenen maakt meer gebruik van de geestelijke gezondheidszorg en

de maatschappelijke dienstverlening dan de Turkse vergelijkingsgroep. De overige allochtone

getroffenen maken meer gebruik van de geestelijke gezondheidszorg dan de overige

vergelijkingsgroep. Het blijkt dat de meeste zowel Turkse als overige allochtone getroffenen

bekend zijn met de verschillende zorginstellingen. Deze percentages wijken niet af van de

allochtone vergelijkingsgroepen.

Vooral de Turkse getroffenen rapporteren medische, psychische of financiële zorgen te

hebben waarvoor zij geen hulp gezocht hebben. Ongeveer 16-17% van de Turkse getroffenen en

8-17% van de overige allochtone getroffenen melden dat zij medische, psychische of financiële

zorgen hebben gehad waarvoor zij op dat moment geen medische zorg, geestelijke

gezondheidszorg respectievelijk het IAC of BSVE hebben geraadpleegd.
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Ongeveer 31% van de Turkse en 23% van de overige allochtone getroffenen had zorgen

op zowel psychisch als financieel vlak waarvoor zij de maatschappelijke dienstverlening (SMD)

niet geraadpleegd hebben.

Over profijt van de medische en geestelijke zorg én de maatschappelijke dienstverlening

kan vanwege het lage aantal deelnemers niets geconcludeerd worden (zie tabel 7.2.2 bijlage G).

Verder blijkt uit dit onderzoek dat 17% van de Turkse getroffenen veel profijt en 41% enigszins

profijt heeft gehad van de geboden zorg van het IAC. Bijna 13% van de overige allochtone

bewoners heeft veel profijt gehad van het IAC en 67% heeft enigszins profijt gehad. Deze

percentages verschillen statistisch niet van elkaar. Verder hebben de Turkse getroffen bewoners

minder profijt gehad van de BSVE; de helft van de Turkse getroffenen (14% veel profijt en 16%

enigszins profijt) en 70% van de overige allochtone bewoners geven aan enigszins (53%) of veel

(21%) profijt te hebben van de zorg.

7.3. Getroffenen die hun huis hebben verloren door de ramp

Een belangrijk kenmerk van de vuurwerkramp is de zware tot onherstelbare schade aan veel

huizen en gebouwen. Uit het onderzoek naar de getroffenen 2-3 weken na de ramp (Van Kamp

& Van der Velden, 2001) blijkt dat van circa 70% van de getroffen bewoners het huis zwaar

beschadigd was. Van de bewoners die ook als hulpverlener bij de ramp waren betrokken, had

circa 40% een zwaar beschadigd huis. In deze paragraaf staan de volgende onderzoeksvragen

centraal:

1. Met welke problemen op het gebied van geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid en

sociaal functioneren kampen de getroffen bewoners met een zwaar beschadigd huis 18

maanden na de vuurwerkramp in vergelijking met de getroffen bewoners zonder zwaar

beschadigd huis?

2. In hoeverre hebben getroffen bewoners met een zwaar beschadigd huis het afgelopen jaar

gebruik gemaakt van medische, psychische en maatschappelijk hulp; is er sprake van

behoefte aan specifieke hulp terwijl daartoe geen daadwerkelijke acties zijn ondernomen?

Geestelijke en lichamelijke gezondheid van de getroffenen met een zwaar beschadigd huis

Tabel 7.3.1 laat de percentages getroffen bewoners met en zonder zwaar beschadigd huis met

veel lichamelijke of psychische klachten zien.
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Tabel 7.3.1 Geestelijke en lichamelijke gezondheid in relatie tot schade aan het huis

Uit tabel 7.3.1 blijkt dat getroffenen van wie de woning zwaar beschadigd is, meer lichamelijke en

psychische klachten hebben en meer beperkingen in het sociaal functioneren dan getroffenen

zonder beschadigd huis. Verder blijkt uit de tabel dat de helft van de mensen van wie de woning

zwaar beschadigd is veel slaapproblemen rapporteert, zich angstig en depressief voelt en

herbelevings- en vermijdingsklachten heeft (gemeten door de Schok Verwerkings lijst). Bij de

deelnemers zonder beschadigd huis liggen deze percentages rond de dertig procent. Verder blijkt

uit het onderzoek dat getroffenen met een zwaar beschadigd huis vaker posttraumatische stress-

stoornis volgens de zelfrapportage vragenlijst rapporteren (38%) 18 maanden na de ramp dan de

getroffenen van wie het huis niet zwaar beschadigd is (19%).

Zorgconsumptie van de getroffenen met een zwaar beschadigd huis

Uit dit onderzoek blijkt dat getroffenen van wie het huis zwaar beschadigd is, meer contact

hebben (gehad) met de geestelijke zorg en IAC en/of BSVE dan de getroffenen zonder zwaar

Licham elijke  g ezon dheidsklachten
Fysieke rolbeperkingen 1

Slaapproblemen2

Geestelijke  g ezon dheidsproblem en
Angstgevoelens 3

Depressieve gevoelens 3

Vijandigheid3

Herbelevings- en vermijdingsklachten 4

PTSS Zelfrapportage5

Klachten  in  so c iaal fun c tio n eren
Beperkt sociaal functioneren6

1 Klachten op de RAND-36 rolbeperking fy siek: score is lager dan 40,1 
2 Klachten op Slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk 4
3 Klachten op SCL-90: score is hoog of zeer hoog op de normtabellen
4 Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25
5 Voldoen aan de criteria voor PTSS zelfrapportage
6 Klachten op de RAND-36 sociaal functioneren: score is lager dan  61.6 
a en b percentages wijken significant af tussen de groepsparen (p< .05)

Getroffen bewoners 

huis zwaar 
beschadigd
Nmax= 292

%

36,8b

28,6a

24,6a

huis niet zwaar 
beschadigd
Nmax= 806

30,9a

%

32,0a

33,0a

19,1a 38,3b
56,8b

22,1a 35,1b

51,7b

27,7a 46,6b

50,8b

43,5b
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beschadigd huis. In hoeverre getroffenen met zware schade aan het huis gebruik hebben gemaakt

van de verschillende zorginstellingen, staat vermeld in tabel 7.3.2 (bijlage G).

Van de getroffen bewoners met zware schade aan het huis heeft ongeveer 54% contact

gehad met medische zorg, en heeft 45% contact gehad of nu nog contact met de geestelijke

gezondheidszorg, 16% met SMD, en heeft 68% contact (gehad) met IAC of BSVE. Behalve bij

de medische zorg (50% van het contact) heeft in ongeveer 90% van de gevallen het contact met

de zorg te maken met de vuurwerkramp.

Uit dit onderzoek blijkt dat getroffenen met een zwaar beschadigd huis meer psychische

en financiële zorgen hebben waarvoor zij geen hulp geraadpleegd hebben bij de SMD dan

getroffen bewoners zonder een beschadigd.

Uit tabel 7.3.2 (bijlage G) blijkt dat 40% van de getroffen bewoners met schade aan het

huis veel profijt en 40% enigszins profijt heeft gehad van de geestelijke zorg. Dit is in mindere

mate het geval voor de IAC en/of BSVE. Zestig procent geeft aan enigszins of veel profijt te

hebben gehad van de zorg van het IAC.

7.4. Getroffenen die een dierbare of naaste hebben verloren door de ramp

Een deel van de bewoners, hulpverleners en passanten hebben een familielid, vriend of collega

verloren als gevolg van de ramp. Van de deelnemers van het tweede gezondheidsonderzoek

gaven 64 bewoners en 62 hulpverleners aan dat ze een familielid, vriend of collega verloren

hebben tijdens de vuurwerkramp. In deze paragraaf staan de volgende vragen centraal:

1. Met welke problemen op het gebied van geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid en

sociaal functioneren kampen de getroffen bewoners en hulpverleners met verlies van een

naaste 18 maanden na de vuurwerkramp in vergelijking met de getroffenen die geen naaste

hebben verloren?

2. In hoeverre hebben getroffen bewoners die een naaste hebben verloren tijdens de ramp het

afgelopen jaar gebruik gemaakt van medische, psychische en maatschappelijk hulp en is er

sprake van behoefte aan specifieke hulp terwijl daartoe geen daadwerkelijke acties zijn

ondernomen?

Geestelijke en lichamelijke gezondheid van de getroffenen die een dierbare hebben verloren

Uit tabel 7.4.1 blijkt dat de getroffen bewoners die een naaste verloren hebben, in gelijke mate

lichamelijke, psychische klachten en beperking in sociaal functioneren rapporteren als getroffen

bewoners die geen naaste hebben verloren.
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Tabel 7.4.1 Geestelijke en lichamelijke gezondheid in relatie tot het verlies van een naaste.

Van de getroffen bewoners die een naaste hebben verloren rapporteert 23% fysieke

rolbeperkingen en 30% heeft slaapproblemen. Daarnaast rapporteert 44% angstgevoelens, 37%

vijandigheid, 43% herbelevings- en vermijdingsreacties en 25% beperking in sociaal functioneren.

Ongeveer 27% voldoet aan de criteria voor posttraumatische stress-stoornis op de zelfrapportage

schaal. Wel wordt gevonden dat de getroffen bewoners die een naaste verloren hebben, meer

depressieve klachten rapporteren (50%) dan de getroffen bewoners zonder verlies van een naaste

door de vuurwerkramp (35%).

De hulpverleners die een naaste hebben verloren, melden vaker lichamelijke en

psychische klachten dan hulpverleners die geen naaste hebben verloren. Zij melden meer fysieke

rolbeperkingen (14 versus 7%), hebben meer angstklachten (12% versus 4%), depressieve

gevoelens (20% versus 6%) en herbelevings- en vermijdingsreacties (11% versus 4%) dan hun

collega’s zonder verlies van een naaste.

Zorgconsumptie van de getroffenen die een dierbare hebben verloren

Uit dit onderzoek blijkt dat 58% van de bewoners die een naaste hebben verloren contact (gehad)

heeft met medische zorg gedurende de afgelopen twaalf maanden. Ongeveer 41% heeft contact

gehad of heeft nu nog contact met GGZ, 18% met SMD en 55% heeft contact (gehad) met IAC

.

.

.

.

.
Licham eli jke g ezon dhe idsklac hten .

Fy sieke rolbeperkingen 1 .

Slaapproblemen2 .

Geesteli jke g ezon dheidsproblem en .

Angstgevoelens 3 .
Depressieve gevoelens 3 .

Vijandigheid3 .
Herbelevings- en vermijdingsklachten .

PTSS Zelfrapportage5 .

Klachten  in  so c iaal fun c tion eren .

Beperkt sociaal functioneren6 .

1 Klachten op de RAND-36 rolbeperking fy siek: score is lager dan 40,1 
2 Klachten op Slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk 4
3 Klachten op SCL-90: score is hoog of zeer hoog op de normtabellen
4 Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25
5 Voldoen aan de criteria voor PTSS zelfrapportage
6 Klachten op de RAND-36 sociaal functioneren: score is lager dan  61.6 
a en b percentages wijken significant af tussen de groepsparen getroffen bewoners (p< .05) en/of de groepsparen hulpverleners (p< .05)

10,5b

25,4 5,2 5,0
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13,6b

7,1
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27,0

3,6a

1,1
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Geen dierbare/naaste 
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Wel een dierbare/naaste 
verloren

28,1

35,2a

32,2

25,5
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24,1
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50,0b
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3,9a
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Geen dierbare/naaste 
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N max= 1037
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verloren

% %
Nmax =  63
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of BSVE. Getroffen bewoners die een naaste verloren hebben, hebben meer contact met de

maatschappelijke dienstverlening en het IAC of BSVE dan de bewoners zonder dit verlies

(respectievelijk 12% en 42%). Daarentegen blijkt dat getroffenen zonder verlies van een dierbare

meer financiële en psychische zorgen hebben dan bewoners met verlies (zie tabel 7.4.2 bijlage G).

Er zijn geen verschillen in zorggebruik tussen hulpverleners die een naaste hebben verloren en

hulpverleners die geen naaste hebben verloren. De percentages hulpverleners die gebruik hebben

gemaakt van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en IAC of BSVE zijn

in beide groepen 10% of lager. Ongeveer 48% van hulpverleners die een dierbare verloren heeft,

heeft gebruik gemaakt van de medische zorg en 39% van de hulpverleners zonder verlies van een

naaste heeft gebruik gemaakt van de medische zorg. Deze verschillende percentages zijn

statistisch gezien niet afwijkend van elkaar. Over profijt van de genoten zorg kan wegens te kleine

aantallen niets gerapporteerd worden. De hulpverleners die een naaste hebben verloren,

rapporteren dat het contact dat zij met de GGZ en de SMD hebben gehad, in alle gevallen met

de ramp te maken had. De helft van deze hulpverleners rapporteert dat het contact dat zij nu nog

met de GGZ hebben met de ramp te maken heeft.

7.5 Getroffenen met dissociatieve reacties

Uit het eerste onderzoek 2-3 weken na de ramp bleek dat bijna de helft van de getroffen

bewoners, 44% van de passanten en 18% van de ‘bewoners tevens hulpverleners’, zeer sterke

peritraumatische dissociatieve reacties rapporteerden tijdens en net na de ramp. Onder

peritraumatische dissociatieve reacties wordt afwezigheid van emoties, tijdsgevoel en tijdsbesef

tijdens of vlak na de ramp verstaan.

Tevens bleek dat getroffenen met sterke dissociatieve reacties tijdens of net na de ramp,

2-3 weken na de ramp meer psychische klachten hadden. In deze paragraaf staan de volgende

vragen centraal:

1. In hoeverre kampen de getroffen bewoners, passanten en hulpverleners die tijdens of

gedurende de uren vlak na de ramp dissociatieve reacties hadden, 18 maanden na de

ramp nog met problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid, lichamelijke

gezondheid en het sociaal functioneren?

2. In hoeverre hebben mensen met dissociatieve reacties het afgelopen jaar gebruik

gemaakt van de medische, psychische en maatschappelijke hulp of is er bij deze groep

in de afgelopen twaalf maanden vanwege psychische, lichamelijke of financiële
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problemen ooit sprake geweest van behoefte aan professionele hulp waarvoor toen

geen hulp is gezocht?

Voor de analyses zijn de groepen getroffen bewoners en getroffen bewoners tevens hulpverlener

samengenomen en op basis van de resultaten van het eerste gezondheidsonderzoek,

onderverdeeld in een groep die sterke dissociatieve reacties vertoonde en een groep die geen

dissociatieve reacties vertoonde. Hetzelfde is gedaan voor de groep hulpverleners uit en van

buiten Enschede.

Geestelijke en lichamelijke gezondheid van de getroffenen met dissociatieve reacties

Uit tabel 7.5.1 blijkt dat de getroffen bewoners en hulpverleners die tijdens en gedurende de

eerste uren van de ramp dissociatieve reacties hebben gehad, na 18 maanden nog steeds meer

psychische en lichamelijke klachten en problemen in het sociaal functioneren hebben, dan de

groep die geen dissociatieve reactie hebben vertoond.

Van de bewoners die dissociatieve reacties hadden tijdens de ramp, rapporteert 29%

fysieke rolbeperking, 38% slaapproblemen, 37% hoge mate van angst, 40% depressieve

gevoelens, 36% vijandigheid en 43% sterke herbelevings- en vermijdingsreacties.

Ongeveer 28% van de bewoners met dissociatieve reacties tijdens of vlak na de ramp

voldoet aan de criteria voor posttraumatische stress-stoornis, wat vaker is dan de bewoners die 2-

3 weken na de ramp geen dissociatieve reacties rapporteerden (3%).
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Tabel 7.5.1 Geestelijke en lichamelijke gezondheid in relatie tot dissociatieve reacties

Zorgconsumptie van de getroffenen met dissociatieve reacties

In tabel 7.5.2 (zie bijlage G) staat vermeld in hoeverre getroffen bewoners met of zonder

dissociatieve reacties gebruik hebben gemaakt van de verschillende zorginstellingen.

De getroffenen die tijdens of vlak na de ramp dissociatieve reacties vertoonden, hebben meer

gebruik gemaakt van alle gevraagde vormen van zorg, dan de deelnemers die geen dissociatieve

reactie hadden.

De getroffen bewoners met dissociatieve reacties hebben in vergelijking met getroffen

bewoners zonder dissociatieve reacties meer contact (gehad) met de medische zorg (55% versus

44%), GGZ (33% versus 16%), SMD (13% versus 8%), IAC en/of BSVE (43% versus 37%). De

hulpverleners met dissociatieve reacties hebben in vergelijking met hulpverleners zonder

dissociatieve reacties ook meer contact (gehad) met de medische zorg (45% versus 39%), GGZ

(17% versus 5%), SMD (4% versus 2%), IAC en/of BSVE (12% versus 4%).

.

Geen 
dissociatieve 

reactie tijdens de 
ramp gehad
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reactie tijdens 
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.
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Nmax= 172 Nmax= 818 . Nmax= 1218 Nmax= 326
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Depressieve gevoelens 3 13,8 a 40,1 b . 4,9 a 13,9 b

Vijandigheid3 13,9 a 35,6 b . 4,9 a 16,2 b

Herbelevings- en vermijdingsklachten 4 15,4 a 42,6 b . 1,7 a 11,3 b
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2,9 a 28,2 b . < 1,0 a 4,4 b

Klachten  in  so c iaal fun c tion eren  .

10,4 a 27,4 b . 4,0 a 9,8 b

1 Klachten op de RAND-36 rolbeperking fy siek: score is lager dan 40,1 
2 Klachten op Slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk  4
3 Klachten op SCL-90: score is hoog of zeer hoog op de normtabellen
4 Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25
5 Voldoen aan de criteria voor PTSS zelfrapportage
6 Klachten op de RAND-36 sociaal functioneren: score is lager dan  61.6 
a en b percentages wijken significant af tussen de groepsparen getroffen bewoners (p< .05) en/of de groepsparen hulpverleners (p< .05)
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Verder wordt gevonden dat 22% van de groep bewoners met een dissociatieve reactie,

niet bij de SMD is terechtgekomen, maar wel aangeeft in het afgelopen jaar (ooit) financiële of

psychische problemen te hebben gehad, waarvoor zij (toen) bij de SMD geen hulp hebben

gezocht.

7.6 Getroffenen die letsel hebben opgelopen door de vuurwerkramp

Een deel van de getroffen bewoners en de hulpverleners heeft letsel opgelopen door de ramp

waarvoor zij medische hulp nodig hadden. De vraag is in hoeverre getroffenen met lichamelijk

letsel meer psychische en lichamelijke klachten rapporteren en meer worden beperkt in het

sociaal functioneren 18 maanden na de ramp. Om dit te onderzoeken zijn bewoners die

lichamelijk letsel hebben opgelopen, waarbij een vorm van medische zorg werd genoten,

vergeleken met bewoners die geen of minder ernstig letsel hebben opgelopen. Het aantal

deelnemers in de groep hulpverleners die letsel heeft opgelopen is te gering (N=17) om een

betrouwbaar beeld te krijgen van eventuele aanwezige lichamelijke en psychische klachten.

Daarom wordt in deze paragraaf alleen de bewonersgroep met lichamelijke letsel (N=76)

beschreven. In deze paragraaf staan de volgende vragen centraal:

1. Met welke problemen op het gebied van geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid en

sociaal functioneren kampen de getroffen bewoners met lichamelijk letsel 18 maanden na

de vuurwerkramp in vergelijking met de getroffen bewoners zonder lichamelijk letsel?

2. In hoeverre hebben getroffen bewoners met lichamelijk letsel het afgelopen jaar gebruik

gemaakt van medische, psychische en maatschappelijk hulp; is er sprake van behoefte aan

specifieke hulp terwijl daartoe geen daadwerkelijke acties zijn ondernomen?

 

Geestelijke en lichamelijke gezondheid van de getroffenen met opgelopen letsel

Getroffen bewoners die lichamelijk letsel hebben opgelopen tijdens de ramp hebben niet meer

lichamelijke klachten en beperkt sociaal functioneren 18 maanden na de ramp dan getroffen

bewoners die geen lichamelijk letsel tijdens de ramp hebben op gelopen. Ongeveer 28% van de

bewoners (zonder of met lichamelijk letsel na de ramp) heeft fysieke rolbeperkingen en 37%

respectievelijk 45% heeft last van slaapproblemen. Zie tabel 7.6.1 waar de percentages getroffen

bewoners met veel klachten vermeld staan.

Getroffen bewoners die lichamelijk letsel hebben opgelopen tijdens de ramp rapporteren

meer angst (46%), depressieve gevoelens (48%) en voldoen vaker aan de criteria voor

posttraumatische stress-stoornis (37%) dan de getroffen bewoners die geen lichamelijk letsel
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hebben opgelopen tijdens de ramp. De getroffen bewoners zonder letsel hebben significant

minder angst en depressieve gevoelens (resp. 32% en 35%).

Tabel 7.6.1 Geestelijke en lichamelijke gezondheid in relatie tot lichamelijk letsel 

Zorgconsumptie van de getroffenen met opgelopen letsel

Uit dit onderzoek blijkt dat de getroffen bewoners niet vaker contact hebben of hebben gehad

met de medische zorg en de maatschappelijke dienstverlening dan de getroffen bewoners zonder

lichamelijk letsel (zie tabel 7.6.2 bijlage G). Bijna de helft van de getroffen bewoners met letsel

heeft contact (gehad) met de geestelijke gezondheidszorg en meer dan de helft (58%) heeft

contact (gehad) met het IAC of de BSVE. De getroffen bewoners zonder lichamelijk letsel

hebben minder gebruik gemaakt van geestelijke gezondheidszorg en het IAC of de BSVE dan de

getroffenen met letsel (GGZ 29% respectievelijk IAC of BSVE 41%).

Het valt op dat zowel bij de getroffen bewoners met letsel als bij de getroffen bewoners

zonder letsel, in vergelijking met de overige zorginstanties, de meeste un-met needs (op zowel

% %
Licham eli jke g ezon dheidsklachten

Fysieke rolbeperkingen 1

Slaapproblemen2

Geeste li jke g ezon dheidsproblem en
Angstgevoelens 3

Depressieve gevoelens 3

Vijandigheid3

Herbelevings- en vermijdingsklachten 4

PTSS Zelfrapportage5

Klachten  in  so c iaal fun c tion eren
Beperkt sociaal functioneren6

1 Klachten op de RAND-36 rolbeperking fy siek: score is lager dan 40,1
2 Klachten op slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk 4
3 Klachten op SCL-90 score is hoog of zeer hoog op de normtabellen
4 Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25
5 Voldoen aan de criteria voor PTSS zelfrapportage
6 Klachten op de RAND-36 sociaal functioneren:  score is lager dan  61.6 
a en b percentages wijken significant af tussen de groepsparen (p< .05)
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psychisch als financieel vlak) ten aanzien van de maatschappelijke dienstverlening (SMD) wordt

gerapporteerd.

7.7 Oudere getroffenen

Op suggestie van hulpverlenende instanties wordt in deze paragraaf onderzocht of de oudere

getroffenen (66+) van de vuurwerkramp speciale aandacht behoeven. Vanuit de hulpverlening

heeft men de indruk dat ouderen terughoudend zouden zijn in het vragen om professionele hulp

bij met name geestelijke gezondheidsproblemen. In deze paragraaf staan de volgende vragen

centraal:

1. In hoeverre kampen ouderen, in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, 18 maanden na

de ramp nog met problemen op het gebied van de geestelijke gezondheid, lichamelijke

gezondheid en het sociaal functioneren.

2. In welke mate hebben ouderen voor deze problemen gebruik gemaakt van de

professionele hulpverlening.

3. In hoeverre heeft de groep ouderen uit Enschede, ten opzichte van een vergelijkbare

andere groep ouderen uit Tilburg, problemen op het gebied van de gezondheid.

4. In welke mate heeft de groep ouderen uit Enschede, ten opzichte van een vergelijkbare

andere groep ouderen uit Tilburg, gebruik gemaakt van de professionele hulpverlening.

Geestelijke en lichamelijke gezondheid van de oudere getroffenen

In tabel 7.7.1 staan de percentages getroffenen met veel klachten vermeld onderverdeeld in de

verschillende leeftijdsgroepen (39 jaar of jonger, 40 tot en met 57 jaar, 58 tot en met 65 jaar en

66+).

Zoals blijkt uit tabel 7.7.1 is er bij de verschillende leeftijdscategorieën geen sprake van

een duidelijk patroon in de mate van klachten. De percentages bij de verschillende klachten van

de oudere getroffenen (66+) lijken in de meeste gevallen zelfs lager dan bij de jongere groepen

deelnemers. De groep oudere getroffenen (66+) kent met name minder angstgevoelens. In

tegenstelling tot de meeste klachten rapporteren oudere getroffenen (66+), maar ook de groep

oudere getroffenen van 58 tot 65 jaar, wel meer herbelevings- en vermijdingsreacties dan de

groep getroffenen tot en met 39 jaar.
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Tabel 7.7.1 Geestelijke en lichamelijke gezondheid van getroffen ouderen

De oudere getroffenen (66+) zijn tevens vergeleken met de groep ouderen (66+) uit Tilburg. Uit

deze analyses blijkt dat beide groepen ouderen in gelijke mate lichamelijke en psychische klachten

hebben.

Zorgconsumptie van de oudere getroffenen

In tabel 7.7.2 (zie bijlage G) staat vermeld in hoeverre de getroffenen in de verschillende

leeftijdscategorieën gebruik hebben gemaakt van de zorg. Er is geen duidelijk patroon in de

zorgconsumptie van de verschillende leeftijdsgroepen. Oudere getroffenen (66+) hebben vaker

gebruik gemaakt van de medisch specialist en de fysiotherapeut (62%) dan de groep getroffenen

in de leeftijd tot en met 39 jaar (46%). Dit percentage wijkt echter niet duidelijk af van de

vergelijkbare groep ouderen (66+) uit Tilburg (57%).

Daarnaast is gevonden dat de groep oudere getroffenen uit Enschede (66+) minder

(behoefte aan) contact heeft gehad met de geestelijke gezondheidszorg (23%) dan de getroffenen

van 18 tot en met 57 jaar (45%).

40 tot 57 jaar 58 tot 65 jaar ouderen 66+

Nmax = 446 Nmax = 441 Nmax = 99 Nmax = 123
% % % %

Licham eli jke g ezon dheidsklachten
Fysieke rolbeperkingen 1 23,3 a 32,9 b 26,4 ab 27,9 ab

Slaapproblemen2 29,5 a 42,0 b 49,0 b 37,5 ab

Geestelijke g ezon dheidsproblem en
Angstgevoelens 3 31,3 ab 37,1 a 31,4 ab 20,6 b

Depressieve gevoelens 3 36.8 37.3 34.2 26.4

Vijandigheid3 33.7 33.8 27.5 24.5

Herbelevings- en vermijdingsklachten 4 33,0 a 41,1 ab 49,4 b 48,8 b

PTSS Zelfrapportage5 21.6 29.0 21.1 17.3

Klachten  in  so c iaal fun c tio n eren  6

Beperkt sociaal functioneren6 24.8 27.1 25,0 20.9
1 Klachten op de RAND-36 rolbeperking fy siek: score is lager dan 40,1 
2 Klachten op Slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk 4
3 Klachten op SCL-90: score is hoog of zeer hoog op de normtabellen
4 Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25
5 Voldoen aan de criteria voor PTSS zelfrapportage
6 Klachten op de RAND-36 sociaal functioneren: score is lager dan  61.6 
a en b  percentages wijken significant af over de groepen (p< .05) en tussen de groepen (p< .01)

39 jaar of 
jonger
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Hoewel de groep oudere getroffenen uit Enschede (66+) niet meer psychische klachten

heeft dan de groep ouderen (66+) uit Tilburg, blijkt uit dit onderzoek dat deze groep uit

Enschede wel meer (behoefte aan) contact heeft (gehad) met de geestelijke gezondheidszorg

(23% versus 2%) en de maatschappelijke dienstverlening (23% versus 4%). Over profijt van de

genoten zorg kan vanwege het lage aantal ouderen (66+) dat van de zorg gebruik gemaakt heeft

niets geconcludeerd worden.
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8 CONCLUSIES EN AANDACHTSPUNTEN

8.1 Inleiding

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek onder getroffenen 18

maanden na de vuurwerkramp in Enschede, waarbij vergelijkingen worden gemaakt met het

gezondheidsonderzoek 2-3 weken na de ramp.

In de voorafgaande hoofdstukken zijn de verschillende gezondheidsaspecten behandeld,

inclusief het beroep dat wordt gedaan op de zorgverlening gedurende de afgelopen twaalf

maanden. Daarbij zijn, en dat is een belangrijke aanvulling op het eerste gezondheidsonderzoek,

ook vergelijkingen gemaakt tussen getroffen bewoners en bewoners die niet door de ramp zijn

getroffen en tussen getroffen reddingswerkers (politie, ambulance en brandweer) en

reddingswerkers die niet door de ramp zijn getroffen.

In paragraaf 8.2 worden de belangrijke conclusies genoemd en toegelicht. Leiddraad

daarbij zijn de twee hoofdvragen van dit gezondheidsonderzoek: ‘hoe is de gezondheid van de

getroffenen ten opzichte van 2-3 weken na de ramp’, en ‘hoe is de gezondheid van de

getroffenen 18 maanden na de ramp’. Voor het beantwoorden van deze laatste vraag is zoveel

mogelijk een vergelijking gemaakt met personen die de ramp niet mee hebben gemaakt.

Voor alle duidelijkheid, de hier gepresenteerde resultaten en conclusies hebben alleen

betrekking op getroffenen die ten tijde van de ramp 18 jaar of ouder waren, omdat jongere

getroffenen buiten het onderzoek vielen. De resultaten kunnen niet zonder meer worden

geëxtrapoleerd naar getroffenen die niet deel hebben genomen aan beide

gezondheidsonderzoeken. Later in deze paragraaf wordt hierop teruggekomen.

In paragraaf 8.3 wordt een reeks aandachtspunten beschreven die voortvloeien uit

verschillende conclusies van dit gezondheidsonderzoek en die voor de getroffenen, de

zorgverleners en voor het nazorgbeleid van belang kunnen zijn.
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8.2 Conclusies

Het gaat een stuk beter met de getroffenen, maar het is zeker nog niet voorbij

De algemene conclusie van het tweede gezondheidsonderzoek is: het gaat een stuk beter met de

getroffenen, maar de nasleep van de vuurwerkramp is nog niet voorbij. Dit geldt vooral voor de

getroffen bewoners, gezien hun problemen op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak.

Getroffen bewoners ervaren hun gezondheid 18 maanden na de ramp als slechter,

rapporteren meer lichamelijke klachten, en gebruiken meer slaap- en kalmeringsmiddelen en

medicijnen tegen depressiviteit dan bewoners die niet door de ramp zijn getroffen (de

vergelijkingsgroep). Ruim één derde van de getroffen bewoners heeft een hoge mate van angst en

depressieve gevoelens. Verder is gebleken dat 26% van de getroffen bewoners, 10% van de

getroffen hulpverleners en 17% van de passanten 18 maanden na de ramp te kampen heeft met

een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Dit stemt globaal overeen met percentages PTSS die

in andere studie naar rampen zijn gevonden (circa 10-30%) maar is wel aan de hoge kant.

Alhoewel het percentage hulpverleners met klachten lager is dan het percentage getroffen

bewoners met klachten, heeft een kleine groep getroffen hulpverleners uit Enschede nog ernstige

problemen zoals PTSS (4-5%).

Onder de getroffen bewoners kan een aantal aandachtsgroepen onderscheiden worden

waarbij relatief veel klachten voorkomen. Net als bij het eerste gezondheidsonderzoek hebben

getroffenen die een dierbare hebben verloren, die letsel hebben opgelopen, die gedurende de

eerste uren na de ramp erg verward waren (een dissociatieve reactie hadden) en getroffenen van

wie het huis zwaar is beschadigd, meer gezondheidsklachten. Bij deze getroffenen is ook het

gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) hoger dan bij getroffen die dit niet hebben

meegemaakt.

Andere aandachtsgroepen met relatief veel gezondheidsklachten zijn getroffenen van

allochtone afkomst en met name van Turkse afkomst. Zij rapporteren meer gezondheidsklachten

dan allochtonen die de ramp niet hebben meegemaakt (uit de vergelijkingsgroep bewoners). Ook

doen zij vaker beroep op de GGZ.

Veel getroffenen hebben nu minder gezondheidsklachten dan kort na de ramp

Vergeleken met 2-3 weken na de ramp zijn bij alle groepen getroffenen de meeste klachten

aanzienlijk afgenomen. Dit geldt met name voor beperkingen in het functioneren als gevolg van

emotionele of fysieke problemen, voor het sociaal functioneren en voor herbeleving- en

vermijdingsreacties. Deze klachten of problemen zijn relatief het sterkst afgenomen voor de
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hulpverlenersgroepen (tot 90% voor emotionele rolbeperkingen). In de absolute zin is de afname

groot onder de getroffen bewoners en de passanten; 2-3 weken na de ramp had bijvoorbeeld

meer dan 70% van de getroffen bewoners en passanten emotionele rolbeperkingen, nu nog

ongeveer 30%.

Bij een deel van de getroffenen zijn psychische klachten toegenomen

Van de getroffen bewoners die 2-3 weken na de ramp weinig of geen angstgevoelens of

depressieve klachten hadden, heeft ongeveer 10-13% deze psychische klachten ontwikkeld.

Vergelijkbare percentages worden gevonden voor de ‘bewoners tevens hulpverleners’ en de

passanten. Van de reddingswerkers (politie, ambulance, brandweer) uit Enschede is dit

respectievelijk 7% en 11%. In vergelijking met de andere getroffen hulpverleners is de

ontwikkeling van nieuwe klachten hoger (1-4%).

De toename van irritaties en prikkelbaarheid (vijandigheid) bij de getroffen bewoners en

‘bewoners tevens hulpverleners’ is respectievelijk 14% en 11%. Bij passanten is deze toename

21%. De toename van vijandigheid kan zowel een late reactie op de ramp zijn, als ook een reactie

op onvrede met de afwikkeling van de ramp.

De ontwikkeling van nieuwe herbeleving- en vermijdingsreacties (2% bij hulpverleners

van buiten Enschede tot 16% bij getroffen bewoners) kan ook als een verlate reactie op de ramp

worden beschouwd of een gevolg zijn van het feit dat men op allerlei manieren herinnerd wordt

aan de ramp. Het onderzoek geeft hierover echter geen definitief uitsluitsel.

Het totale medicijngebruik is toegenomen, maar dit heeft mogelijk niet geheel met de ramp te maken

Het totale medicijngebruik is toegenomen. Voor een gedeelte is dit waarschijnlijk  een

seizoenseffect, omdat vooral het gebruik van anti-hoest en griepmiddelen is toegenomen. Het

eerste gezondheidsonderzoek vond plaats in de zomer, het tweede in de winter, een seizoen

waarin verkoudheid en griep meer voorkomen. Wel moet worden opgemerkt dat met name een

aantal pijnwerende middelen, die in dezelfde antwoordcategorie zitten als de koortswerende

middelen, niet met griep of verkoudheid verband hoeven te houden. Ook het gebruik van overige

voorgeschreven middelen laat een lichte stijging zien (van ca. 30 naar 35%).

Gebruik van slaap en kalmeringsmiddelen is onveranderd hoog

Een aanzienlijk deel van de getroffenen gebruikt ook 18 maanden na de ramp nog slaap- en

kalmeringsmiddelen. Het gebruik van deze middelen is gelijk gebleven bij alle groepen
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getroffenen. Nog steeds gebruikt één op de vijf bewoners en passanten deze middelen. Dit is bij

de bewoners die de ramp niet mee hebben gemaakt, één op de negen personen.

Chronische aandoeningen zijn toegenomen

Opvallend is, dat onder alle getroffenen de chronische aandoeningen zijn toegenomen. Dit blijkt

voornamelijk te komen door een toename aan rugaandoeningen (6-15% voor de verschillende

groepen) en artrose (4-12%). In Nederland is er geen goede vergelijkingsgroep bekend waarvoor

dezelfde aandoeningen met een vergelijkbare vragenlijst en in dezelfde tijdsperiode (18 maanden)

is gevolgd. In een landelijke studie naar Klachten en Aandoeningen van het Bewegingsapparaat in

1998 zijn over een periode van 6 maanden dezelfde vragen gesteld bij een iets oudere groep

personen (25 jaar en ouder); hieruit bleek dat het percentage herstel (4% voor artrose en 8% voor

rugaandoeningen) vergelijkbaar was met dat in het tweede gezondheidsonderzoek, maar dat de

nieuw ontwikkelde klachten met 6-7% iets lager waren dan in het tweede gezondheidsonderzoek

(Picavet, RIVM, persoonlijke mededeling). De toename van rugaandoeningen en artrose in het

tweede gezondheidsonderzoek komt voor een gedeelte mogelijk door het ouder worden van de

getroffenen.

Alhoewel een groot percentage van de deelnemers hersteld is van pijnklachten, moet

opgemerkt worden dat ongeveer 10% van de getroffenen pijnklachten nieuw heeft ontwikkeld.

Deze toename in pijnklachten hangt mogelijk samen met een verhoogd voorkomen van andere

lichamelijke gezondheidsklachten, zoals pijn in nek en schouders en de toename in chronische

aandoeningen. Er kan niet worden uitgesloten dat de toename van de chronische aandoeningen

en pijnklachten samenhangt met de ramp. Een andere mogelijke verklaring is dat de getroffenen

chronische aandoeningen in het eerste gezondheidsonderzoek minder hebben gerapporteerd.

Getroffenen hadden 2-3 weken na de ramp namelijk zoveel problemen dat zij mogelijk minder

aandacht hadden voor deze chronische aandoeningen.

Het patroon van de lichamelijke gezondheidsklachten komt overeen met dat van de vergelijkingsgroep, maar de

klachten komen wel vaker voor

Achttien maanden na de ramp wijkt het patroon aan lichamelijke gezondheidsklachten van de

getroffenen nauwelijks af van de personen die de ramp niet mee hebben gemaakt (bewoners en

reddingswerkers uit de vergelijkingsgroepen); de getroffenen en de personen uit de

vergelijkingsgroepen hebben een gelijksoortige klachten top 10. De personen uit de

vergelijkingsgroepen hebben echter lagere percentages lichamelijke gezondheidsklachten dan de

getroffenen. Vier op de tien getroffen bewoners schrijft één of meer gezondheidsklachten toe aan
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de vuurwerkramp. Welke klachten dat zijn, kon men beschrijven in een vervolgvraag. Deze open

vraag kon ten behoeve van dit rapport nog niet worden geanalyseerd. Er kan dus geen uitsluitsel

worden gegeven of er specifieke gezondheidsklachten met de ramp samenhangen.

De gezondheid van getroffen bewoners en getroffen hulpverleners moeten duidelijk apart worden blijven beschouwd

De resultaten van het tweede gezondheidsonderzoek laten zien dat dezelfde groepen getroffenen

als in het eerste onderzoek veel klachten rapporteren. Met name getroffen bewoners en passanten

hebben veel lichamelijke klachten (o.a. beperkingen door emotionele en fysieke problemen) en

psychische klachten (o.a. angst en depressie) en problemen met sociaal functioneren (o.a. ook

tekort aan sociale steun). De getroffen bewoners hebben vaker deze klachten dan de bewoners

uit de vergelijkingsgroep.

De hulpverleners uit Enschede en daarbuiten hadden bij het eerste

gezondheidsonderzoek minder lichamelijke en psychische klachten dan de bewonersgroepen.

Ook in het tweede gezondheidsonderzoek lijkt dat het geval. Wel hebben hulpverleners uit

Enschede zowel in het eerste als het tweede gezondheidsonderzoek meer klachten dan de

hulpverleners van buiten Enschede. Reddingswerkers (politie, ambulance en brandweer) uit

Enschede rapporteren vaker lichamelijke gezondheidsklachten dan de reddingswerkers uit de

vergelijkingsgroep.

Getroffenen hebben over het algemeen meer gebruik gemaakt van de zorgverlening dan personen die de ramp niet

mee hebben gemaakt en de meerderheid heeft daar veel of enigszins baat of profijt van gehad

De getroffen bewoners hebben vaker een beroep gedaan op fysiotherapeuten, de geestelijke

gezondheidszorg (GGZ) en de maatschappelijke dienstverlening (SMD) dan personen die de

ramp niet mee hebben gemaakt (bewoners uit de vergelijkingsgroep). Hoewel de getroffen

bewoners meer klachten rapporteren dan de bewoners uit de vergelijkingsgroep zijn ze niet vaker

naar een huisarts en medisch specialist geweest. Daarentegen zijn reddingswerkers (politie,

ambulance, en brandweer) uit Enschede vaker naar de huisarts en fysiotherapeut gegaan dan de

vergelijkingsgroep. Dit komt overeen met het gegeven dat ze meer lichamelijke klachten

rapporteren.

De meerderheid van de deelnemers die contact hebben gehad met de zorgverlening zegt

daar baat en profijt (enigszins tot veel) van te hebben gehad. De helft hiervan heeft veel baat en

de andere helft enigszins baat gehad.
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De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft meer mensen met ernstige klachten bereikt

Van alle getroffenen met PTSS zijn ruim vier van de tien in behandeling bij de geestelijke

gezondheidszorg (GGZ). Getroffen bewoners met ernstige psychische klachten zijn tweemaal

zoveel bij de zorgverleners uit de GGZ terechtgekomen dan de bewoners met ernstige

psychische klachten uit de vergelijkingsgroep. Dit heeft vermoedelijk te maken met alle

inspanningen ten behoeve van de getroffenen die genomen zijn. Alle nazorgactiviteiten die ten

behoeve van de getroffenen zijn opgestart, waaronder de oprichting van het Informatie Advies

Centrum (IAC) en de stichting CONSENSE waarin alle zorgverleners samenwerken, hebben hier

waarschijnlijk toe bijgedragen.

Er is nog een duidelijke potentiële zorgvraag

Gezien het aantal personen dat te kampen heeft met rampgerelateerde klachten, blijkt niettemin

nog een behoorlijke potentiële zorgvraag onder de getroffenen aanwezig te zijn. Van alle

getroffenen met bijvoorbeeld PTSS, is 60% momenteel niet in behandeling bij de GGZ. Vier op

de tien getroffenen met PTSS zijn op dit moment wel in behandeling en bij twee op de tien

getroffenen die nu kampen met ernstige psychische klachten is de behandeling beëindigd, terwijl

de klachten nog bestaan. Ongeveer 13% van de getroffenen met PTSS die nog geen contact heeft

gehad met de GGZ geeft te kennen daar wel behoefte aan te hebben. Van alle getroffenen met

beperkingen in het functioneren door sociale problemen heeft ongeveer 17% contact gehad met

de maatschappelijke dienstverlening (SMD). Drieëntwintig procent van de getroffenen met deze

problemen die nog geen contact heeft gehad met de maatschappelijke dienstverlening, geeft aan

wel behoefte aan hulp te hebben (gehad).

De bewoners die aan het eerste gezondheidsonderzoek hebben deelgenomen, hadden mogelijk iets meer

gezondheidsklachten dan getroffen bewoners die niet hieraan deel hebben genomen

Aan het gezondheidsonderzoek 2-3 weken na de ramp heeft naar schatting ongeveer 30% van

alle getroffen bewoners uit het rampgebied deelgenomen. Voor de verschillende

hulpverlenersgroepen ligt de deelname tussen de 8 en 45%. Exacte cijfers voor de hulpverleners

en de passanten zijn niet bekend omdat de omvang van de groep getroffenen niet duidelijk te

definiëren is, met name voor passanten. Aanvullend non-respons onderzoek geeft een indicatie

dat getroffen bewoners die aan het eerste gezondheidsonderzoek hebben deelgenomen, circa 16

maanden na de ramp hun gezondheid als minder goed beleefden dan bewoners die niet aan het

eerste gezondheidsonderzoek hebben deelgenomen. Mogelijk is er dus selectie opgetreden in de

zin dat personen met een slechtere gezondheid eerder geneigd waren deel te nemen aan het eerste
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gezondheidsonderzoek. Voor de getroffen hulpverleners was een dergelijke aanvullend non-

respons analyse niet mogelijk.

Hoewel niet alle deelnemers van het eerste gezondheidsonderzoek aan het tweede hebben deelgenomen, zijn de

resultaten van het tweede gezondheidsonderzoek hier waarschijnlijk niet substantieel door beïnvloed

Aan het gezondheidsonderzoek 18 maanden na de ramp heeft ongeveer 76% van de deelnemers

uit het eerste onderzoek opnieuw deelgenomen. Naast een selectie in demografische kenmerken

(meer vrouwen, autochtonen, en ouderen hebben deelgenomen, zoals in veel onderzoeken wordt

gevonden) lijkt er nu, ten opzichte van het eerste onderzoek, een lichte tegengestelde

gezondheidsselectie te zijn opgetreden. Deelnemers die in het eerste onderzoek meer angst en

depressieve klachten en een slechte algemene gezondheid rapporteerden, hebben minder

deelgenomen aan het tweede gezondheidsonderzoek.

De invloed van de bovenstaande selectie op de resultaten in dit onderzoek is met behulp

van een statistische techniek (multiple imputatie, zie bijlage F) onderzocht. De op deze wijze

gecorrigeerde percentages personen met lichamelijke en psychische klachten is vergelijkbaar met

de ongecorrigeerde percentages genoemd in dit rapport. Dit betekent dat de selectie die van het

eerste naar het tweede gezondheidsonderzoek is opgetreden voor de meeste getroffen groepen,

de uitkomsten van het huidige onderzoek niet heeft beïnvloed. Alleen voor de hulpverleners van

buiten Enschede (reddingswerkers en overig samengenomen) lijken de gecorrigeerde percentages

voor alle klachten hoger te zijn dan de percentages gepresenteerd in dit rapport (bijlage F). Bij de

generalisatie van de resultaten naar alle getroffenen dient met deze vertekening rekening te

worden gehouden. Voor de selectieve deelname aan het eerste onderzoek kan een dergelijke

analyse niet worden uitgevoerd omdat gegevens ontbreken van de niet-deelnemers aan het eerste

gezondheidsonderzoek.

Getroffen die niet aan het eerste maar wel aan het tweede gezondheidsonderzoek hebben deelgenomen, hebben

relatief veel klachten

Een opvallende nieuwe groep getroffenen in dit gezondheidsonderzoek is de ‘nieuwe instroom’;

deze personen hebben niet deelgenomen aan het eerste onderzoek. Circa 80% van deze

getroffenen was bewoner van het rampgebied. Zij rapporteren relatief veel lichamelijke en

psychische klachten. Zonder aanvullende analyses kan geen vergelijking worden gemaakt met

andere getroffenen wat betreft hun gezondheid. Wel is duidelijk dat deze groep relatief zwaar

getroffen is in vergelijking tot de bewoners die reeds aan het eerste gezondheidsonderzoek

deelnamen. Een groter percentage heeft letsel opgelopen tijdens de ramp en van een groter deel



Hoofdstuk 8

148

van de personen is het huis zwaar beschadigd. Dit zou ook de reden kunnen zijn dat men niet

heeft deelgenomen aan het eerste onderzoek. De redenen die door deelnemers uit de nieuwe

instroom worden genoemd om nu wel deel te nemen, bevestigen dat; één derde geeft aan dat

men destijds andere dingen aan het hoofd had. En de belangrijkste reden om nu wel deel te

nemen is dat zij op één of andere manier hun gezondheid en/ of klachten wilden laten

onderzoeken.

8.3 Aandachtspunten voor de nazorg

De conclusies van de vorige paragraaf bieden een aantal algemene aandachtspunten, die voor de

getroffenen, de betrokken zorgverleners en voor het nazorgbeleid van direct belang kunnen zijn.

Hieronder worden deze aandachtspunten toegelicht.

Een belangrijk deel van de onderzochte getroffenen hebben 18 maanden na de ramp te kampen met diverse

klachten op het terrein van de geestelijke, sociale en lichamelijke gezondheid. Een deel van de getroffenen maakt

geen gebruik van de zorg, maar heeft daar wel behoefte aan. Verder is bij een deel dat te kampen heeft met PTSS,

het contact met de GGZ inmiddels beëindigd

Verhoging van de toegang tot en het gebruik van de zorgverlening enerzijds en optimalisatie van

de doelmatigheid van de zorgverlening anderzijds, zijn dus belangrijke aandachtspunten.

Het eerste punt kan ondersteund worden door het opzetten en uitvoeren van een actieve

voorlichtingscampagne gericht op de getroffenen, hun omgeving en potentiële verwijzers, over

traumagerelateerde klachten en beschikbare nazorg en behandeling. Dit kan de herkenning ervan

vergroten en de drempel hulp te zoeken verlagen. De ervaring leert namelijk dat naarmate de

ramp langer geleden heeft plaatsgevonden, het voor een deel van de getroffenen moeilijker wordt

zelf een verband te leggen tussen de ervaringen met de ramp en hun huidige klachten. Uit de

hulpverlening aan getraumatiseerden is verder bekend dat sommigen zich schamen hulp te

zoeken of denken dat ze het zelf moeten oplossen. Een dergelijke voorlichtingscampagne kan er

aldus toe bijdragen dat getroffen eerder gebruik maken van de beschikbare nazorg.

Informatie over waarom getroffen niet bij de GGZ of maatschappelijke dienstverlening

terecht komen is zeer belangrijk. Dit verschaft concrete aanwijzingen hoe de nazorg beter benut

kan worden en kan inspelen op de vragen, wensen en verwachtingen van getroffenen die hulp

zoeken voor hun problemen. Daarvoor kan onder meer gebruik gemaakt worden van andere

onderzoeken die ook plaatsvinden binnen de Gezondheidsmonitoring Getroffenen

Vuurwerkramp Enschede (GGVE) , namelijk de monitoringstudie van het NIVEL bij

zorgverleners (huisartsen, etc.) en de studie van de STOOG bij cliënten van Mediant.
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Verhoging van de doelmatigheid kan onder meer bereikt worden door een systematische

outtake en follow-up van getroffenen die het contact met de GGZ of SMD hebben beëindigd.

Nagegaan kan worden hoe het hun vergaat zes of twaalf maanden na afloop van de behandeling.

Dit biedt de gelegenheid tot een gericht out-reachend hulpaanbod, zowel voor toekomstige als

voor “oude” cliënten.

Onder de getroffenen zijn de chronische aandoeningen toegenomen. Het is onvoldoende duidelijk of dit

rampgerelateerd is of een natuurlijke toename betreft

Om hier uitspraken over te doen, zijn verdere analyses nodig van de reeds verzamelde

onderzoeksgegevens (met name de antwoorden op open vragen), en daarnaast gerichte analyse

van de monitoringstudie van het NIVEL bij zorgverleners. Hierbij kunnen de dossiers van

(geanonimiseerde) patiënten van huisarts worden geanalyseerd vanaf één jaar voor de ramp.

Veel getroffenen hebben de afgelopen twaalf maanden contact gehad met de (medische) zorgverlening, Niettemin

zijn er nog veel lichamelijke klachten bij de getroffen bewoners in vergelijking met de bewoners die de ramp niet mee

hebben gemaakt (de vergelijkingsgroep). Er is nog een aanzienlijk deel van de getroffenen (circa 20%) dat slaap-

en kalmeringsmiddelen gebruikt

Het volgende aandachtspunt voor de nazorg is in hoeverre het mogelijk is om deze klachten en

het middelengebruik te verminderen. Daarbij dient vastgesteld te worden welke behandelingen of

interventies dan geschikt zouden zijn. Onderdeel hiervan kan een inventarisatie zijn bij

zorgverleners naar de behoefte aan advies en ondersteuning bij de diagnose en interventies bij of

behandeling van traumagerelateerde klachten. Het gaat dan om klachten waarbij er (ook) sprake is

van een duidelijk lichamelijke component of waarbij sprake is van onverklaarde lichamelijke

klachten. In welke vorm(en) deze eventuele ondersteuning geboden zou moeten worden kan deel

uitmaken van deze inventarisatie.
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De meerderheid van de deelnemers geeft aan in meer of mindere mate baat of profijt te hebben gehad van de

zorgverlening ten gevolge van de vuurwerkramp. Ongeveer de helft daarvan geeft aan weinig baat of profijt te hebben

gehad

Een vierde aandachtspunt is dus het (waar mogelijk) vergroten van de opbrengsten van de

geboden nazorg. De betrokken zorginstanties kunnen daartoe een eerste stap ondernemen door

te inventariseren op welke terreinen behoefte is aan bijvoorbeeld extra ondersteuning of

deskundigheidsbevordering bij individuele zorgverleners. Tot de zorgverleners behoren ook de

bedrijfsartsen van de getroffen hulpverleners (politie, brandweer, ambulance, etc.) uit Enschede

en daarbuiten. Aanvullende informatie kan verzameld worden bij (oud)cliënten.

Ongeveer een kwart tot een derde van alle getroffen bewoners en passanten heeft 18 maanden na de ramp nog steeds

ernstige gezondheidsklachten. Bij een beperkt deel van de getroffenen zijn gezondheidsklachten toegenomen. Van

bijvoorbeeld de getroffen bewoners die op het eerste gezondheidsonderzoek geen angst of depressie klachten hadden,

heeft ongeveer 12% deze psychische klachten ontwikkeld

Het zoveel mogelijk voorkomen dat de gezondheidsklachten van deze groep getroffen bewoners

een blijvend karakter krijgen, is een aandachtspunt voor het nazorgbeleid. De aandacht dient

hierbij, los van bovenstaande aandachtspunten die uiteraard ook op deze groep betrekking

hebben, ook te gaan naar het volgen van deze groep op de lange termijn. Door vast te stellen of

de omvang van de groep die ernstig wordt gehinderd door lichamelijke en psychische klachten,

en beperkingen in hun alledaagse leven ervaart, kleiner wordt in de komende tijd, kan

gesignaleerd worden of het nazorgbeleid en alle andere inspanning vruchten afwerpen. In dit

vervolg van het gezondheidsonderzoek, waarbij in ieder geval over bijvoorbeeld anderhalf tot

twee jaar deze getroffen weer zouden moeten worden benaderd, zou ook de aandacht moeten

gaan naar alle andere getroffenen die hebben deelgenomen aan het tweede

gezondheidsonderzoek. Zodoende kan over de gehele linie worden bezien in hoeverre

getroffenen min of meer blijvend zijn hersteld en in hoeverre klachten alsnog verergeren

bijvoorbeeld ten gevolge van onvrede met de afwikkeling van de ramp of door nieuwe

ontwikkelingen zoals de wederopbouw van de wijk.

Omdat nog steeds veel getroffenen last hebben van gezondheidsklachten dient het beloop

van de klachten gevolgd te worden, ook om na te gaan of het nazorgbeleid in deze vruchten

afwerpt. Voor bovenstaande punten kan onder meer gebruik gemaakt worden van de

monitoringstudie van het NIVEL. Zoals hierboven genoemd kan voor de langere termijn met

een derde gezondheidsonderzoek vastgesteld worden hoe het met de onderzochte getroffenen 3

tot 4 jaar na de ramp gaat.
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De resultaten van het tweede gezondheidsonderzoek laten zien dat dezelfde groepen getroffenen als in het eerste

onderzoek, veel klachten rapporteren. De gezondheid van de onderscheiden groepen en dus ook de op deze groepen

gerichte nazorg, moet duidelijk apart worden beschouwd

Deze constatering heeft consequenties voor bovenstaande aandachtspunten ten behoeve van het

nazorgbeleid. Telkens zal in ogenschouw moeten worden genomen op welke (delen van) groepen

dit beleid betrekking moet hebben.

In eerste instantie zijn getroffenen die een dierbare hebben verloren, die gedurende de

eerste uren na de ramp erg verward waren (een dissociatieve reactie hadden) en/of van wie hun

huis zwaar is beschadigd belangrijke aandachtsgroepen, evenals getroffenen van allochtone

afkomst en met name die van Turkse afkomst. Vervolg-analyses met reeds verzamelde informatie

over de gezondheid van de getroffenen, kan meer inzicht geven in welke groepen getroffenen

verder expliciet in het nazorgbeleid betrokken zouden moeten worden.

Hierbij dienen, naast de zorgverlening, ook de hulpverleningsorganisaties daarbij

betrokken te worden (politie, brandweer, ambulance, etc.). Alhoewel procentueel gezien ernstige

klachten minder vaak voorkomen bij deze hulpverleners, hebben concreet nog zeker tientallen

hulpverleners ernstige klachten. Immers, bij de vuurwerkramp zijn duizenden hulpverleners

betrokken geweest.

Tot slot: een meer algemeen aandachtspunt heeft betrekking op het IAC en de stichting

CONSENSE waarin de zorgverleners ten behoeve van de getroffenen samenwerken. De omvang

van de groep getroffenen met ernstige problemen is kleiner geworden, maar nog altijd heeft 25-

35% ernstige klachten. Dit betekent dat de hulpvragen aan beide organisaties zullen afnemen,

maar zeker nog niet voorbij zijn. Het aandachtspunt hier is hoe de omvang van de huidige

activiteiten van het IAC en de stichting CONSENSE optimaal af te stemmen op de huidige

groep die nog met problemen kampt en de groep bij wie problemen zich (zullen) ontwikkelen.
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BIJLAGEN

A Samenvatting van de resultaten van het eerste gezondheidsonderzoek

De vuurwerkramp in Enschede 13 mei 2000 heeft grote invloed gehad op de gezondheid van de

ongeveer 4000 betrokkenen bij deze ramp. Een belangrijk deel van deze mensen heeft 2 tot 3

weken na de ramp problemen op het gebied van de gezondheid. Door lichamelijke

gezondheidsproblemen zijn veel bewoners beperkt in hun dagelijkse bezigheden. Veel mensen

hebben slaapproblemen. Het percentage mensen in de ziektewet is 2 tot 3 weken na de ramp

verdubbeld. Ook emotionele problemen beperken veel bewoners in hun functioneren. Meer dan

50% heeft te maken met onder andere angstgevoelens, neerslachtigheid, somberheid en gebrek

aan vertrouwen. Na de ramp rapporteren vooral bewoners en passanten en in iets mindere mate

de hulpverleners uit het rampgebied en uit Enschede een slechte ervaren gezondheid, ook als

rekening wordt gehouden met onder meer hun gezondheidstoestand voor de ramp, hun leeftijd,

geslacht, opleiding en etniciteit. Hulpverleners van buiten Enschede rapporteren zowel voor als

na de ramp, gemiddeld genomen in mindere mate lichamelijke en emotionele problemen dan de

overige groepen. Mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, dierbaren hebben verloren of letsel

hebben opgelopen, hebben de meeste klachten. Vrijwel alle lichamelijke en psychische klachten

komen bij deze groepen 2 tot 3 keer vaker voor. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het

vragenlijstonderzoek naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ongeveer 4000

betrokkenen bij de vuurwerkramp in Enschede. Het vragenlijstonderzoek is één van de

onderdelen van het Gezondheidsonderzoek Vuurwerkramp Enschede. Als onderdeel van de

gezondheidsmonitoring zal o.a. dit vragenlijstonderzoek in de toekomst herhaald worden.
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B Beschrijving van het benaderen van de onderzoeksgroepen

1 Getroffenen die reeds deelnamen aan het eerste gezondheidsonderzoek

De GGD Twente heeft, conform het privacy regelement, het beheer over de adressen van de

deelnemers aan het onderzoek. Alle deelnemers aan het eerste gezondheidsonderzoek die

toestemming hadden gegeven voor een vervolgonderzoek (N=3845, dit is inclusief de mensen

die alleen aan bloed en urine deel van het onderzoek hebben deelgenomen) kregen in oktober

2001 een brief van GGD Twente waarin het tweede gezondheidsonderzoek werd aangekondigd.

Deze persoonlijke benadering werd ondersteund door aankondigingen van het onderzoek in

krantenadvertenties (paginagrote advertentie in vier talen in de plaatselijke krant de Tubantia en

in de “Huis aan Huis”) en posters, die op verschillende plekken in Enschede werden opgehangen

voor en tijdens het onderzoek.

Vanaf begin november werden vervolgens de mensen waarvan de GGD een telefoonnummer

had, gebeld en gevraagd of ze deel wilden nemen aan het onderzoek. Als de respondent dit

positief beantwoordde, werd een vragenlijst toegestuurd in de door de respondent gewenste taal

(Nederlands, Turks, Duits of Engels). Als men aangaf niet deel te willen nemen aan het

vervolgonderzoek werd gevraagd of men nog wel kort telefonisch enkele vragen wilde

beantwoorden over de reden voor weigering en over de huidige gezondheid. Deze informatie is

van belang om inzicht te krijgen in eventuele selectieve non-respons. Indien geen

telefoonnummer van de respondent bekend was, of de persoon na vijf belpogingen niet bereikt

was, werd een Nederlandse vragenlijst opgestuurd. Bij elke vragenlijst werd een VVV bon

bijgesloten als attentie voor het invullen van de vragenlijst.

Deelnemers die hulp nodig hadden bij het invullen van de vragenlijst, konden van 19 november

tot 28 november terecht bij twee inloopcentra in Enschede, die voor het onderzoek waren

opgezet. Daar waren tevens tolken aanwezig, ook voor de talen waarvoor geen vragenlijst

beschikbaar was (Marokkaans/ Arabisch). Als de GGD de vragenlijst na drie weken niet ingevuld

had ontvangen werden de mensen opnieuw gebeld of geschreven (wanneer geen telefoon bekend

of telefonisch niet bereikbaar) om hen eraan te herinneren de vragenlijst alsnog in te vullen. Alle

vragenlijsten die vòòr 18 januari waren binnengekomen bij de GGD zijn voor dit rapport

gebruikt.
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2 Nieuwe instroom

Getroffenen die niet wilden of konden deelnemen aan het eerste gezondheidsonderzoek zijn

door middel van een advertentie in het bewonersmagazine en in dagbladen in de gelegenheid

gesteld alsnog deel te nemen aan het onderzoek. Mensen die zich getroffen voelen door de ramp

en wel aan het tweede gezondheidsonderzoek wilden meedoen, werd gevraagd contact op te

nemen met de gezondheidsvoorlichters bij het IAC via een gratis telefoonnummer. Vervolgens

kregen zij op dezelfde wijze als de deelnemers aan beide metingen (zie bijlage b 1.) de vragenlijst

en eventuele herinneringen toegestuurd. De vragenlijst was iets uitgebreider dan voor de

deelnemers aan beide onderzoeken. De vragenlijst voor de nieuwe instroom was eveneens

beschikbaar in 4 talen (Nederlands, Engels, Duits, Turks).

3 Vergelijkingsgroep bewoners
De GGD Hart voor Brabant was in dit geval de houder van de adressen, en correspondentie en

het ontvangen van de vragenlijsten is derhalve via deze GGD gelopen. De deelnemers werden

door hen op een identieke manier benaderd als de deelnemers in Enschede (zie 2.2.1). De

vragenlijst was voor de vergelijkingsgroep in drie talen beschikbaar (Nederlands, Engels en

Turks). De deelnemers van Turkse herkomst die niet telefonisch werden bereikt ontvingen naast

een Nederlandse vragenlijst ook een Turkse vragenlijst.

Als de vragenlijst begin december nog niet was ontvangen door de GGD, kreeg de persoon een

herinneringstelefoontje of -brief. Als de vragenlijst en toestemmingsverklaring ingevuld terug

waren gestuurd, dan ontving men een VVV-bon als dank. De gegevensverzameling vond plaats

in periode van half november tot 18 januari. Evenals in Enschede werden in Tilburg inloopcentra

georganiseerd in wijkcentra, maar in dit geval gedurende één dag per wijk.

4 Vergelijkingsgroep reddingswerkers

Alle diensten ontvingen van het RIVM het onderszoeksmateriaal voor de deelnemers (bestaande

uit een aankondigingbrief, een Nederlandstalige vragenlijst, antwoordenvelop en eventuele

herinnering). Vanwege privacy redenen hebben de diensten dit zelf onder hun medewerkers

verspreid. De medewerkers van de brandweer kregen één week voor kerst de vragenlijst en brief

tijdens de dienst uitgereikt met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen in de

antwoordenvelop naar het RIVM. In de tweede week van januari kregen zij een herinnering.

Door beide ambulance diensten werden de vragenlijsten naar het adres van de medewerker

gestuurd. De tijdsperiode was hetzelfde als voor de brandweer. De politie was de laatste groep die
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deelnam en zij stuurden half januari hun medewerkers uit de steekproef een aankondigingbrief en

vragenlijst tegelijkertijd. Na 2,5 week werd een herinnering door de politie verstuurd aan diegenen

die de vragenlijst nog niet hadden teruggestuurd.

De medewerkers van alle diensten ontvingen bij de herinnering opnieuw een brief en een

vragenlijst. Daarnaast werd een A4-formulier bijgevoegd met een aantal non-respons vragen over

leeftijd, geslacht, opleiding, en gezondheid (zie bijlage F2). Aan degenen die de vragenlijst niet

wilden of konden invullen, werd gevraagd het non-respons formulier in te vullen. Op deze wijze

kunnen betere uitspraken over de representativiteit van het onderzoek gedaan worden. Als een

ingevulde vragenlijst met toestemmingsverklaring was ontvangen, kreeg de respondent een VVV-

bon thuisgestuurd als dank. Alle gegevens van de ingevulde vragenlijsten zijn verwerkt in dit

rapport als de vragenlijsten voor 1 februari 2002 ontvangen waren. Omdat het veldwerk later was

begonnen dan de vergelijkingsgroep bewoners en de tweede meting in Enschede zijn de

responscijfers voor dit rapport niet compleet voor de vergelijkingsgroep reddingswerkers.
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C Uitgebreide beschrijving van de vragenlijsten

1 Lichamelijke gezondheid

In onderstaande tabel staan de afkappunten waarmee de prevalenties van de lichamelijke klachten

bepaald zijn. Tevens staat in deze tabel de definitie van medicijngebruik en alcoholgebruik zoals

we die in het rapport gedefinieerd hebben.

Range Afkappunt
Beide onderzoeken:
RAND36 1:
Sociaal functioneren 0 - 100 < 61.6 = 'slecht'
Rolbeperkingen, fysiek 0 - 100 < 40.1 = 'slecht'
Rolbeperkingen, emotioneel 0 - 100 < 49.4 = 'slecht'
Lichamelijke pijn 0 - 100 < 51.5 = 'slecht'
Algemene gezondheid 0 - 100 < 50.0 = 'slecht'

Slaapkwaliteit 4 of meer symptomen = 'slecht'
Chronische aandoeningen 0 - 13 1 of meer symptomen = 'aanwezig'
Medicijngebruik 0 - 11 1 of meer medicijn = 'gebruiker'
Klachten toegeschreven aan ramp 1 of meer klacht = 'aanwezig'
Ervaren gezondheid (VOEG) 0 - 13 > 5.4 = ‘veel’

Alleen 2e onderzoek:
RAND361 :
Fysiek functioneren 0 - 100 < 60.2 = 'slecht'
Vitaliteit 0 - 100 < 49.3 = 'slecht'
Gezondheidsverandering 0 - 100 < 33.0 = 'slecht'

CARA klachten 2 0 - 6 1 of meer symptomen = 'slecht'
Medicijnen tegen depressiviteit 0 – 1 1 = ‘gebruiker’
Aparte gezondheidsklachten van
VOEG

afwezig/aanwezig

1 De afkappunten van de RAND36 komen uit volgende referentie: Aaronson, N.K., et al, (1998) Clin.
Epidemiology, 51, 11, 1055-1068. Translation, validation and norming of the Dutch language version of the SF-
36 Health Survey in community and chonic disease populations.
2 CARA klachten zijn niet te vergelijken met het eerste onderzoek door verschillende antwoord categoriën

Indeling alcoholgebruik naar Garretsen (1983).

Aantal dagen per
week

6 of meer glazen 4-5 glazen 2-3 glazen 1 of minder

6,7 zeer excessief excessief matig licht
5 zeer excessief excessief matig licht
4 excessief matig matig licht
3 excessief matig licht licht
1,2 licht licht licht licht
< 1 licht licht licht licht
Garretsen, HFL (1993)  Van hop tot hennep: verslavingsonderzoek op twee sporen. Rotterdam. Instituut voor
Verslavingsonderzoek. Erasmus Universiteit Rotterdam.
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2 Geestelijke gezondheid

2. 1 Geestelijke gezondheid

Voor het meten van klachten op het gebied van de geestelijke gezondheid is gebruik gemaakt van

de Nederlandse versie van de Symptom Check List (SCL-90) (Arrindell & Ettema, 1986). De SCL-

90 is een gevalideerde gezondheidsvragenlijst, bestaande uit acht subschalen die verschillende

klachten meten (score per item: 1 = helemaal niet, 2 = een beetje, 3 = nogal, 4 = tamelijk veel, 5

= heel erg). Op basis van de scores op de vragenlijst kan een uitspraak worden gedaan over de

aanwezigheid van de verschillende emotionele problemen, te weten:

- Agorafobie: een buitensporige reactie van vrees in open ruimten, openbare gelegenheden en

specifieke plaatsen, waarbij de persoon zich zwak voelt, bang is niet op een vertrouwde

andere persoon te kunnen reken, of bang is de beheersing over zijn aanwezigheid te verliezen.

- Angst: met symptomen als zenuwachtigheid, spanning, paniekaanvallen en rusteloosheid.

- Depressieve gevoelens: met symptomen als neerslachtige stemming, onvermogen te genieten,

verlaagde zelfwaardering, gedachten van schuld, verminderde seksuele behoefte,

hopeloosheid en gedachten aan dood en zelfmoord.

- Somatische klachten: hierbij behoren klachten zoals ademnood, misselijkheid, hartklachten,

hoofdpijn en rugpijn. Alhoewel lichamelijke afwijkingen nooit mogen worden uitgesloten,

zijn dit klachten die ook kunnen voorkomen uit stress of persoonlijke problemen.

- Insufficiëntie van denken en handelen: centraal staan hier gedachten, impulsen en problemen bij het

uitvoeren van gedragingen die als dwingend worden ervaren, ondanks de eigen wil.

- Wantrouwen en interpersoonlijke sensitiviteit: heeft betrekking op onvrede met zichzelf in relatie

met anderen, sociale onzekerheid en angst; deze onvrede kan zich uiten in een

achterdochtige, wantrouwende houding of in het gevoel persoonlijk tekort te schieten.

- Vijandigheid: Geeft gedachten, gevoelens of gedragingen weer die kenmerkend zijn voor

woede, agressie, en geïrriteerdheid.

- Slaapproblemen.

Voor de berekening van de percentages getroffenen met veel psychische klachten is

gebruik gemaakt van de normtabellen van de SCL-90 (normen voor een normale populatie).

Overeenkomstig de indeling van de eerste meting, worden mannen en vrouwen met een hoge en

zeer hoge score ingedeeld in de groep getroffenen met psychische problemen. In dit rapport is

met name gericht op angst, depressieve gevoelens en vijandigheid.
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2.2 Herbelevings- en vermijdingsreacties.

Om dit te meten is gebruik gemaakt van de Nederlandse versie van Impact of Event Scale (IES),

ook wel de Schok Verwerking Lijst (SVL) genoemd (Brom & Kleber, 1985). De SVL meet de mate

waarin getroffenen van rampen overweldigd worden door herinneringen aan de ramp, dan wel

situaties die hen doen herinneren aan de ramp uit de weg gaan. De 15 items van SVL bepalen

tezamen de mate waarin deze reacties voorkomen bij de getroffenen (score per item: 0= helemaal

niet; 1 = zelden; 3= soms; 5 = vaak). Items zijn bijv: “Ik kon moeilijk in slaap vallen of in slaap

blijven omdat beelden en gedachten erover door mijn hoofd gingen”. of: “Ik bleef dingen die me

eraan herinneren uit de weg gaan”. Wanneer de somscore hoger is dan 25, worden getroffenen

ingedeeld in de groep met een hoge mate van herbelevings en vermijdingsreacties.

2.3 Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Met de zelfrapportage schaal voor posttraumatische stress stoornis (PTSS-srs) is geïnformeerd

naar de 17 symptomen die deel uitmaken van PTSS volgens de criteria van de DSM-IV (Carlier et

al., 1995). Getroffenen die voldoen aan een minimaal aantal gerapporteerde aantal symptomen

worden ingedeeld in de groep getroffenen met PTSS. Hiertoe moet voldaan worden aan de

volgende criteria:

Er moet minimaal 1 symptoom van het herbelevingcluster aanwezig zijn, waartoe 5

symptomen behoren. Voorbeeld van items zijn: “Ik dacht regelmatig aan de gebeurtenis, zelfs als

ik dat niet wilde” en “Ik heb het gevoel gehad dat ik de gebeurtenis (of bepaalde momenten

ervan) opnieuw aan het meemaken was”.

Er moeten tenminste 3 symptomen van het vermijdingscluster aanwezig zijn, waartoe 7

symptomen behoren. Voorbeeld van items zijn: “Ik deed mijn best of ik dwong mezelf er toe om

niet aan de gebeurtenis te denken” en “Sinds de gebeurtenis ontwijk ik mensen of dingen die me

aan de gebeurtenis doen denken (bijv. winkels, restaurants, feestjes, vliegvelden)”.

En tenminste 2 symptomen moeten van het hyperactivatiecluster zijn, waartoe 4 symptomen

behoren. Voorbeeld van items zijn: “Sinds de gebeurtenis verlies ik vaker mijn geduld dan

gewoonlijk, of word ik sneller kwaad” en “Sinds de gebeurtenis ben ik zenuwachtiger geworden

of schrik ik sneller (bijv. bij een onverwacht geluid)”. Score per item is: 0 = helemaal niet, 1 = een

beetje/ minder dan 1 keer / 1 keer, 2 = heel erg/ constant / 4 keer of meer.
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2.4 Peritraumatische dissociatieve reacties.

Specifieke peritraumatische dissociatieve reacties tijdens de ramp zijn gemeten door middel van

de Peritraumatic Dissociation Experiences Questionnaire (PDEQ) (Marmar, Weiss & Metzler,

1996) 2-3 weken na de ramp. Met de 10 items van de PDEQ wordt gemeten in hoeverre

getroffenen zeer verward waren tijdens de ramp, de situatie en/of zichzelf als onwerkelijk

beleefde, zich niet bewust waren van alle gebeurtenissen . Score per item is: 1 = absoluut onjuist,

2 = enigszins juist, 3 = in zekere mate juist, 4 = zeer juist, 5 = uitermate juist. Wanneer de

somscore hoger is dan 26, is sprake van een betrouwbare indicatie voor peri-traumatische

dissociatie (zie Van Kamp & Van der Velden, 2001). Voor de vragenlijst geldt dat de antwoorden

van de getroffenen zijn gebaseerd op wat zij zich kunnen herinneren van de eerste uren.

3 Sociaal functioneren.

3.1 Beperkt sociaal functioneren.

De mate waarin getroffenen beperkt zijn in hun sociaal functioneren als gevolg van hun

lichamelijke gezondheid of emotionele problemen is gemeten met de Sociaal Functioneren schaal

van de RAND-36 (Ware & Sherbourne, 1992; Van der Zee & Sanderman, 1993). Door middel

van twee vragen wordt geïnformeerd naar in hoeverre en hoe vaak getroffenen beperkt waren in

hun normale omgang met familie, vrienden, buren (etc) dan wel in hun sociale activiteiten als

gevolg van hun lichamelijke en/of emotionele klachten (score per item: 1 = helemaal niet, 2 =

enigszins, 3 = nogal, 4 = veel, 5 = heel erg veel). Een totaalscore lager dan 61.6 indiceert dat

betreffende persoon beperkt is in het sociaal functioneren (Van Kamp & Van der Velden, 2001).

3.2 Een tekort aan sociale steun.

Voor specifieke informatie over het verschil tussen geboden steun en de behoefte aan steun is

gebruik gemaakt van de Sociale Steun Lijst – Discrepanties (SS-D) (Van Sonderen, 1993). Er worden

verschillende typen steun onderscheiden, die betrekking hebben op emotionele, praktische,

informatieve en sociale steun. De SS-D bestaat uit 6 subschalen (score per item: 1 = gebeurt te

vaak / precies goed zo, 2 = mis ik niet echt, maar het zou prettig zijn als het iets vaker gebeurde,

3 = mis ik, zou ik graag meer willen). Een hoge score betekent een groot tekort aan steun. Op

basis van de scores op de vragenlijst kan een uitspraak worden gedaan over de mate waarin de

getroffenen meer steun zouden willen ontvangen dan ze nu krijgen, op de volgende gebieden

waarop steun mogelijk is:
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1. Alledaagse emotionele interacties: hieronder worden knuffels/liefkozingen, een luisterend oor,

of genegenheid verstaan.

2. Emotionele ondersteuning bij problemen: steun bij problemen en eigen emoties, zoals een

ruggesteuntje, goede raad, troost, of geruststelling.

3. Instrumentele interacties: het ontvangen van materiële steun, zoals het kunnen lenen van

spulletjes of een klein bedrag, praktische hulp bij alledaagse dingen, of informatie over

waar je iets kunt krijgen.

4. Informatieve ondersteuning: het krijgen van feedback, zoals mensen die laten merken wat er

van u verwacht wordt, u opbouwende kritiek geven en u laten begrijpen waarom u iets

niet goed deed.

5. Waarderingssteun: interacties waaruit waardering spreekt, zoals het om raad gevraagd

worden, in vertrouwen genomen worden of gecomplimenteerd worden.

6. Vriendschappelijk gezelschap: het hebben van vriendschappelijke contacten, zoals het hebben

van vrienden die vragen ergens aan mee te doen of zomaar opbellen.

Voor berekening van de percentages is de cut-off point naar aanwijzingen door de maker

van het instrument (Van Sonderen, 2001) als volgt bepaalt: Mensen die op alle items aangeven

het plezierig te vinden als “het wat vaker gebeurde” is er sprake van een behoorlijk tekort. Dit

betekent bijvoorbeeld dat voor de schaal ‘Alledaagse emotionele interacties’ een score van 8 en

hoger een behoorlijk tekort betekent aan deze vorm van steun. Op volgorde van de

bovengenoemde schalen is sprake van een behoorlijk tekort bij een score van 8 en hoger (1), 16

en hoger (2), 14 en hoger (3), 8 en hoger (4), 12 en hoger (5), 10 en hoger (6) voor de

respectievelijke schalen. Wanneer getroffenen binnen de range vallen van bovengenoemde scores

(per schaal), worden ze ingedeeld in de groep die in hoge mate een tekort aan sociale steun

ervaren per schaal.

3.3 Uitwisselen van ervaringen met de omgeving

Dit wordt gemeten met vragen die betrekking hebben op “social sharing” zoals is geformuleerd

door Rimé, Finkenauer, Luminet, Zech & Philippot (1998). De getroffenen worden gevraagd aan

te geven hoe vaak ze over de ramp hebben gepraat, in hoeverre ze kunnen rekenen op mensen bij

eventuele problemen door de ramp, en in hoeverre ze over de ramp wilden praten. Voorbeelden

van items zijn: “Hoeveel maal heeft u met mensen uit uw omgeving gesproken over uw

ervaringen met de vuurwerkramp, vanaf de dag van de ramp?” (1-2 maal, 3-4 maal, 5-6 maal, 7-10

maal, 11-20 maal, 20 maal of meer), “Op hoeveel mensen uit uw omgeving kunt u rekenen in

geval van problemen of moeilijkheden door de ramp?”, en “In hoeverre bent u het eens of
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oneens met de stelling: Ik wilde de afgelopen maanden niet praten over mijn ervaringen met de

vuurwerkramp of de gevolgen ervan” (1= helemaal mee eens, 2= mee eens, 3 = beetje mee eens,

4 = niet mee eens).

Voor de berekening van de percentages worden getroffenen die het helemaal eens (1) of

eens (2) zijn met de uitspraken gescheiden van de getroffenen die een beetje (3) en niet eens (4)

zijn met de uitspraken.

4 Functioneren op het werk.

4.1 Toetreding ziektewet.

Getroffenen zijn gevraagd of zij momenteel in de ziektewet zitten.

4.2 Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid

Om de relatie met collega’s, leiding en plezier in het werk in kaart te brengen zijn drie subschalen

van de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA; Van Veldhoven & Meijman,

1994; Van Veldhoven, Meijman, Broersen & Fortuin, 1997) in de vragenlijst opgenomen. De

VBBA beoogt arbeidsgerelateerde spanningsreacties te meten; zowel het aspect “werkdruk” als

aspecten van emotionele belasting in het werk worden geïnventariseerd. De subschaal Relatie met

collega’s bevat vragen als: “Kunt u op uw collega’s rekenen wanneer u het in uw werk wat moeilijk

krijgt?”. Een voorbeeld van een vraag uit de subschaal Relatie met de leiding is: “Is uw

verstandhouding met uw directe leiding goed?”. Tot slot bevat de subschaal Plezier in het werk

vragen als: “Ik doe mijn werk omdat het moet, daarmee is alles wel gezegd.” Deze subschalen

bevatten elk negen items, welke worden gescoord op een vier-puntsschaal (1= altijd, 2 = vaak, 3

= soms, 4 = nooit). Door de resultaten te vergelijken met de scores van een databestand van de

beroepsbevolking (n = 69090) (Van Veldhoven et al., 1997).

4.3 Utrechtse Burnout Schaal

Om een indruk te krijgen van het bestaan van burnoutklachten onder de getroffenen is de

subschaal Emotionele uitputting van de Utrechtse Burnout Schaal (UBOS) (Maslach & Jackson,

1986; Schaufeli & Van Dierendonck, 1994) gebruikt. De subschaal bestaat uit acht items welke

door middel van een zevenpuntsschaal (1= nooit, 2 = bijna nooit, 3 = zelden, 4 = soms, 5 =

vaak, 6 = bijna altijd, 7 = altijd) worden gescoord en betreft vragen als: “Aan het einde van de

werkdag voel ik me leeg”. Wanneer de schaalscore 2.50 tot 3.61 is, dan is sprake van een hoge



Bijlage C

168

mate van emotionele uitputting, en bij een schaalscore van 3,62 en hoger is sprake van een zeer

hoge mate van emotionele uitputting (Schaufeli & Van Dierendonck, 1994).

4.4 Bedrijfsopvang op het werk.

Betrokken hulpverleners zijn gevraagd in hoeverre hun organisatie opvanggesprekken heeft

georganiseerd in de periode na de vuurwerkramp, en in hoeverre ze daaraan hebben

deelgenomen. Daarnaast is geïnformeerd naar het consulteren van de bedrijfsarts, en het profijt

daarvan voor het omgaan met de ramp bij de betrokken hulpverleners.

5 Zorgconsumptie.

5.1 Contact met hulpverleners.

Om inzicht te verkrijgen of en in welke mate de getroffenen hulp hebben gezocht, is gevraagd of

de getroffenen het afgelopen jaar gesprekken of behandeling hebben gehad bij tien verschillende

hulpinstanties (CBS, 1999). Deze instanties kunnen worden onderverdeeld in vijf gebieden: de

medische zorg (huisarts, medisch specialisten, fysiotherapeuten) de geestelijke gezondheidszorg

(vrijgevestigde psychologen, RIAGG/Mediant), de maatschappelijke dienstverlening

(maatschappelijk werk), IAC, gezondheidsvoorlichters, Belangenvereniging Slachtoffers

Vuurwerkramp Enschede en de alternatieve zorg (zoals alternatieve genezers, en iriscopisten).

Per hulpinstantie zijn de volgende vragen opgenomen:

1) “Heeft u voor u zelf in de afgelopen twaalf maanden een beroep gedaan op deze hulpinstantie”

(keuze uit: ‘ja, 1 keer’; ‘ja, 2 tot 5 keer’; ‘ja, 5 of meer keer’; of ‘nee’).

2) “Heeft u op dit moment nog contact met deze hulpverlener”. (score is ‘ja’ of ‘nee’).

3) “Heeft u in de afgelopen twaalf maanden contact gehad met deze hulpverlener ten gevolge van de

vuurwerkramp” (score is ‘ja’ of ‘nee’), en

4) “Heeft het contact met deze hulpverlener u geholpen (heeft u er baat/profijt van gehad) bij

het omgaan met de gevolgen van de vuurwerkramp?” (score: 1 = ‘ja veel’, 2 = ‘ja enigszins’

en 3 = ‘nee’).

5.2 Un-met needs

Om te kunnen bepalen of deelnemers wel behoefte aan hulp hebben gehad maar niet

daadwerkelijk naar de hulpverlener zijn gegaan (= un-met needs) zijn de volgende vragen uit het
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NEMESIS onderzoek opgenomen (zie Bijl & Ravelli, 1998). 1) "Is het in de afgelopen 12

maanden voorgekomen dat u zelf behoefte had aan professionele hulp vanwege psychische

problemen, spanningen of het gebruik van alcohol of drugs, maar dat u toch NIET naar een

dokter of andere hulpverlener gegaan bent"? 2) "Is het in de afgelopen 12 maanden voorgekomen

dat u zelf behoefte had aan professionele hulp vanwege financiële problemen, maar dat u toch

NIET naar een deskundige of hulpinstantie gegaan bent"? 3) “Is het in de afgelopen 12 maanden

voorgekomen dat u zelf behoefte had aan professionele hulp vanwege lichamelijke problemen,

maar dat u toch niet naar een dokter of andere hulpverlener gegaan bent?  (Score per item: 1= ‘ja

dat is voorgekomen’, 2 = ‘nee, dat is niet voorgekomen’).

6 Crossculturele validiteit van de onderzoeksinstrumenten

Met name voor de Turkse allochtonen in dit onderzoek zijn de vragenlijsten vertaald. Dit is

gebeurd volgens een veel gebruikte en valide methode waarbij de Nederlandse lijsten in het Turks

vertaald zijn en vervolgens terug vertaald zijn in het Nederlands (Van de Vijver & Leung, 1997).

De eventuele verschillen in beide vertalingen zijn vervolgens bediscussieerd en aangepast.

Onderzoek heeft aangetoond dat verschillende van de in dit rapport gebruikte

vragenlijsten op een betrouwbare manier gebruikt kunnen worden bij uiteenlopende etnische

groepen. De SCL-90 is een betrouwbaar instrument gebleken om psychische klachten te meten

bij verschillende etnische groepen (Aroian, Patsdaughter, Levin & Gianan, 1995; Takeuchi 1989),

en ook de Schok Verwerkingslijst van Brom & Kleber (1985) is daartoe betrouwbaar gebleken

(Mooren, 2001, Kurt, 2001; Webster, 1995). Hoewel de PTSS-zelfscorelijst (Carlier, Van Uchelen

& Gersons, 1995) een betrouwbare lijst is gebleken in het onderzoek naar de Bijlmermeerramp,

waarin o.a. Ghanese migranten vertegenwoordigd waren, heeft men de crossculturele validiteit

van de PTSS-srs niet onderzocht (Carlier et al., 1995).

7 Ingrijpende gebeurtenissen.

Door middel van de Life Events Scale (Ros, Winnubst, Defares, Joppen & Van Leeuwen, 1985)

is gemeten in hoeverre de getroffenen de afgelopen jaren zijn geconfronteerd met ingrijpende

gebeurtenissen (naast de ramp). Gevraagd is of getroffenen het overlijden van ouders/eigen

kinderen, broer(s), zuster(s), of andere dierbare personen hebben meegemaakt. Ook is gevraagd

of getroffenen ernstige ziekte bij zichzelf, bij een gezins- of familielid, of bij een andere dierbare

heeft meegemaakt, scheiding, ernstige bedreiging, lichamelijk of seksueel geweld, inbraak in eigen

huis, een ernstig verkeersongeval, roof, overval, ernstige brand of oorlogs- en
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gevechtshandelingen. Gevraagd is aan te geven hoe lang geleden getroffenen de

levensgebeurtenis hebben meegemaakt: helemaal niet, 5-10 jaar geleden, 2-5 jaar geleden, 1-2 jaar

gelden, 6-12 maanden geleden, of in de afgelopen 5 maanden.
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D 95% betrouwbaarheidintervallen tabel

Tabel 95% betrouwbaarheid voor verschillende prevalenties voor de verschillende groepen

N Prevalentie 95%   Btbhi-laag 95% Btbhi-hoog
Passanten 82 2,5 -1 6

82 5,0 0 10
82 10,0 3 17
82 15,0 7 23
82 20,0 11 29
82 25,0 15 35
82 30,0 20 40
82 35,0 25 45
82 40,0 29 51
82 45,0 34 56
82 50,0 39 61
82 60,0 49 71
82 70,0 60 80
82 80,0 71 89
82 90,0 83 97

Bewoners tevens hulpverleners 95 2,5 -1 6
95 5,0 1 9
95 10,0 4 16
95 15,0 8 22
95 20,0 12 28
95 25,0 16 34
95 30,0 21 39
95 35,0 25 45
95 40,0 30 50
95 45,0 35 55
95 50,0 40 60
95 60,0 50 70
95 70,0 61 79
95 80,0 72 88
95 90,0 84 96

Overige hulpverleners uit Enschede 111 2,5 0 5
111 5,0 1 9
111 10,0 4 16
111 15,0 8 22
111 20,0 12 28
111 25,0 17 33
111 30,0 21 39
111 35,0 26 44
111 40,0 31 49
111 45,0 36 54
111 50,0 41 59
111 60,0 51 69
111 70,0 61 79
111 80,0 72 88
111 90,0 84 96

Reddingswerkers uit Enschede 148 2,5 0 5
148 5,0 1 9
148 10,0 5 15
148 15,0 9 21
148 20,0 13 27
148 25,0 18 32
148 30,0 23 37
148 35,0 27 43
148 40,0 32 48
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N Prevalentie 95%   Btbhi-laag 95% Btbhi-hoog
Reddingswerkers uit Enschede
(vervolg) 148 45,0 37 53

148 50,0 42 58
148 60,0 52 68
148 70,0 63 77
148 80,0 73 87
148 90,0 85 95

Nieuwe instroom 159 2,5 0 5
159 5,0 2 8
159 10,0 5 15
159 15,0 9 21
159 20,0 14 26
159 25,0 18 32
159 30,0 23 37
159 35,0 28 42
159 40,0 32 48
159 45,0 37 53
159 50,0 42 58
159 60,0 52 68
159 70,0 63 77
159 80,0 74 86
159 90,0 85 95

Overige hulpverleners buiten Enschede 177 2,5 0 5
177 5,0 2 8
177 10,0 6 14
177 15,0 10 20
177 20,0 14 26
177 25,0 19 31
177 30,0 23 37
177 35,0 28 42
177 40,0 33 47
177 45,0 38 52
177 50,0 43 57
177 60,0 53 67
177 70,0 63 77
177 80,0 74 86
177 90,0 86 94

Vergelijkingsgroep reddingswerkers 334 2,5 1 4
334 5,0 3 7
334 10,0 7 13
334 15,0 11 19
334 20,0 16 24
334 25,0 20 30
334 30,0 25 35
334 35,0 30 40
334 40,0 35 45
334 45,0 40 50
334 50,0 45 55
334 60,0 55 65
334 70,0 65 75
334 80,0 76 84
334 90,0 87 93

Vergelijkingsgroep bewoners 609 2,5 1 4
609 5,0 3 7
609 10,0 8 12
609 15,0 12 18
609 20,0 17 23
609 25,0 22 28
609 30,0 26 34
609 35,0 31 39
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N Prevalentie 95%   Btbhi-laag 95% Btbhi-hoog
Vergelijkingsgroep bewoners (vervolg) 609 40,0 36 44

609 45,0 41 49
609 50,0 46 54
609 60,0 56 64
609 70,0 66 74
609 80,0 77 83
609 90,0 88 92

Getroffen bewoners 1020 2,5 2 3
1020 5,0 4 6
1020 10,0 8 12
1020 15,0 13 17
1020 20,0 18 22
1020 25,0 22 28
1020 30,0 27 33
1020 35,0 32 38
1020 40,0 37 43
1020 45,0 42 48
1020 50,0 47 53
1020 60,0 57 63
1020 70,0 67 73
1020 80,0 78 82
1020 90,0 88 92

Reddingswerkers buiten Enschede 1169 2,5 2 3
1169 5,0 4 6
1169 10,0 8 12
1169 15,0 13 17
1169 20,0 18 22
1169 25,0 23 27
1169 30,0 27 33
1169 35,0 32 38
1169 40,0 37 43
1169 45,0 42 48
1169 50,0 47 53
1169 60,0 57 63
1169 70,0 67 73
1169 80,0 78 82
1169 90,0 88 92
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E. Multiple imputatie, methoden en resultaten

Methode

Multiple imputatie is een statische methode die is ontworpen om een deel van de bias te

corrigeren die onstaat door ontbrekende waarden. Waarden kunnen ontbreken doordat personen

die deelnemen aan een eerste onderzoek niet aan een vervolgonderzoek meedoen (‘non-respons’)

of doordat bepaalde vragen in een vragenlijst niet worden beantwoord. Als de respons afhankelijk

is van variabelen waarin de onderzoeker geinteresseerd is, kan vertekening (bias) onstaan in de

resultaten. Als bijvoorbeeld personen met slaapproblemen eerder deelnemen aan een studie dan

personen zonder slaapproblemen (‘selectieve non-respons’), dan vindt de onderzoeker een hoger

percentage slaapproblemen dan er werkelijk is in de totale doelgroep. Er zijn immers alleen

gegevens beschikbaar van de deelnemers.

Met behulp van imputatie kunnen ontbrekende waarden worden voorspeld. Ontbrekende

waarden worden ingevuld met waarden die op basis van een statistisch model als waarschijnlijk

worden beschouwd. Het model maakt daarbij gebruik van de gegevens die wel bekend zijn.

Omdat de ontbrekende waarden niet helemaal nauwkeurig voorspeld kunnen worden, wordt

meestal gebruik gemaakt van multiple imputation er worden (meestal) 5 complete datasets gemaakt

op basis van de incomplete dataset, waarbij rekening wordt gehouden met de onzekerheid in het

model. De analyses worden daarna uitgevoerd op alle vijf complete datasets, en de vijf

afzonderlijke resultaten worden vervolgens gecombineerd. Deze methode is ook toegepast in het

tweede gezondheidsonderzoek.

Er kan alleen gecorrigeerd worden voor bias door selectieve non-respons van personen die in het

eerste onderzoek verschilden in gezondheid. Dat wil zeggen dat een beeld kan worden verkregen

van de vertekening in de resultaten doordat bijvoorbeeld personen die een slechte gezondheid

hadden 2-3 weken na de ramp, meer of minder aan het tweede onderzoek hebben meegedaan

dan personen met een betere gezondheid. De methode corrigeert echter niet voor selectieve

respons die optreedt op basis van de gezondheid op het tijdstip van het tweede

gezondheidsonderzoek. Dit komt omdat bij imputatie wordt aangenomen dat personen die niet-

responderen, gelijk zijn aan de personen die bij het eerste onderzoek dezelfde kenmerken hadden

en wel responderen. Bijvoorbeeld: twee personen hebben dezelfde slaapkwaliteit bij het eerste

onderzoek (T1). Eén daarvan verslechtert, en vult bij het tweede onderzoek (T2) de vragenlijst in.
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De slaapkwaliteit van de tweede persoon is op T2 niet verslechterd. Als deze persoon niet

meedoet op T2 wordt echter bij imputatie aangenomen dat de slaapkwaliteit van de tweede

persoon ook is verslechterd.

Wanneer de respons afhangt van de gezondheid op T2 (onafhankelijk van de gezondheid op T1),

is het dus in dit onderzoek niet mogelijk om daarvoor te corrigeren, omdat er geen

gezondheidsgegevens van de non-responders beschikbaar zijn. Nietemin is het aannemelijk dat

de gezondheid op T1 en T2 samenhangen, en daarom kan een deel van deze bias gecorrigeerd

worden door rekening te houden met het non-respons effect als functie van gegevens van T1.

Voor een aantal variabelen die in het onderzoek worden beschreven, is op deze wijze nagegaan

hoe eventuele bias de resultaten beinvloedt.

Imputatie is toegepast voor slecht sociaal functioneren, fysieke rolbeperkingen, slechte

slaapkwaliteit, angstgevoelens, depressieve gevoelens, vijandigheid en herbelevings- en

vermijdingsreacties op T2. Als voorspellers van de ontbrekende waarden zijn dezelfde klachten

op T1 gebruikt, naast demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, etniciteit, opleidingsniveau,

werk), lichamelijke en geestelijke gezondheidskenmerken (aanwezigheid van chronische ziektes,

medicijngebruik, roken, gebruik maken van geestelijk gezondheidszorg, agorafobische klachten,

somatische klachten, gevoelens van insufficiëntie, sensitiviteit en vijandigheid) en kenmerken die

met de ramp te maken hadden (letsel opgelopen, huis verwoest, dierbare(n) verloren, mate van

betrokkenheid bij de ramp, klachten toegeschreven aan de ramp). Om het aantal voorspellers te

beperken zijn alleen voorspellers in het imputatiemodel gebruikt die univariaat gecorreleerd

waren (Pearson’s correlatie coëfficient > 0,1) met de uitkomstmaat. De MICE procedure in S-

Plus is gebruikt om de vijf complete datasets te imputeren. De MIANALZYE procedure in SAS

versie 8.2 is gebruikt om de percentages te berekenen van de vijf datasets en de resultaten te

combineren.
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Resultaten

Bewoners:  Aanwezigheid van klachten 18 maanden na de ramp, vergelijking “ruwe” met geïmputeerde percentages

Bewoners rampgebied Bewoners tevens
hulpverleners

Passanten

N 1020 1474 95 124 82 134
ruw imputatie ruw imputatie Ruw imputatie
% % % % % %

slecht sociaal functioneren 26,3 25,6 16,8 16,4 20,0 18,4
rolbeperking fysiek 28,2 29,9 23,9 25,3 22,1 23,0
slaapproblemen 38,6 38,6 23,2 23,3 30,4 32,3
sterke herbelevings- en
vermijdingsreacties

41,4 42,2 18,1 19,8 31,8 29,9

angstgevoelens 33,6 34,1 21,1 21,1 32,4 31,1
depressieve gevoelens 36,8 38,3 26,4 27,7 32,9 39,1
vijandigheid 33,3 35,7 23,7 23,7 38,4 36,5

Hulpverleners: Ervaren lichamelijke gezondheid van 2-3 weken tot 18 maanden na de ramp

Hulpverleners Enschede Hulpverleners buiten Enschede
N 259 323 1346 1732

ruw imputatie ruw imputatie
% % % %

slecht sociaal functioneren 8,2 8,1 4,6 5,1
rolbeperking fysiek 10,2 12,0 6,1 6,7
slaapproblemen 21,0 21,1 10,0 10,6
sterke herbelevings- en
vermijdingsreacties

12,6 12,6 2,2 2,9

angstgevoelens 11,1 11,1 3,0 4,1
depressieve gevoelens 15,3 14,8 5,2 6,5
vijandigheid 13,0 13,2 6,2 7,6
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F 1 Beschrijving aanvullend non-respons bij eerste gezondheidsonderzoek

Door: Jan Roorda (GGD Twente)

Inleiding

Drie weken na de vuurwerkramp in Enschede zijn alle bewoners uit het rampgebied en

betrokken hulpverleners uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. Het onderzoek is

uitgevoerd op de vliegbasis “Twenthe” en bestond uit afname van bloed en urine en het invullen

van een vragenlijst (1).

De omvang van de totale populatie die voor het onderzoek in aanmerking kwam was ten

tijde van het onderzoek niet bekend. Geschat werd dat 9000 personen voor het onderzoek  in

aanmerking konden komen.

Analyses na afloop van het onderzoek hebben zich vooral gericht op de representativiteit

van de deelnemers voor de oorspronkelijke groep getroffenen. Uit de analyses bleek dat van de

bewoners uit het rampgebied ongeveer  28% aan het onderzoek heeft meegedaan. De deelname

van hulpverleners aan het onderzoek verschilde sterk voor de verschillende groepen

hulpverleners (2).

Er is redelijk inzicht verkregen in de algemene biografische kenmerken van deelnemers en

niet-deelnemers van het eerste gezondheidsonderzoek. Echter, een van de belangrijkste vragen,

namelijk die naar de mogelijke selectiviteit van de respons, is nog niet beantwoord. Mede op

advies van de wetenschappelijke adviescommissie is toen voorgesteld om dat onderdeel alsnog uit

te voeren, maar dan alleen voor de bewoners van binnen- en buitenring.

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren is een samenwerking met het onderzoeksbureau

I&O research aangegaan. Dit bureau verrichte in september 2001 een onderzoek (de

getroffenenmonitor) om onder andere de ervaringen van getroffen bewoners met de aangeboden

hulp te evalueren (3). Het opnemen van vragen over de non-respons in dit onderzoek heeft een

belangrijk voordeel. Deelname aan het onderzoek van I&O wordt niet beïnvloed door de

redenen om wel- of niet aan het gezondheidsonderzoek mee te doen. Hiermee wordt voorkomen

dat niet-deelnemers uit het gezondheidsonderzoek ook zijn ondervertegenwoordigd in het non-

respons onderzoek. Binnen de getroffenenmonitor zijn vragen gesteld in hoeverre getroffenen

aan het eerste gezondheidsonderzoek hebben deelgenomen en wat de redenen waren om wel of

niet mee te doen. Tevens is nagegaan in hoeverre deelnemers van niet-deelnemers verschillen met

betrekking tot hun huidige ervaren gezondheid en het contact met de huisarts.
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Methode

Voor de getroffenenmonitor van I&O zijn vier groepen onderscheiden: getroffenen uit de

binnenring van het rampgebied (bewoners wiens huis volledig is verwoest), bewoners uit de

buitenring (zij wonen in het gebied dat tot het rampgebied behoort, veel huizen zijn ernstig

beschadigd, maar niet onbewoonbaar), overige getroffenen en bewoners van Enschede die niet

als getroffene zijn geregistreerd. Uit de verschillende groepen is een steekproef getrokken onder

personen van 16 jaar en ouder. De omvang en herkomst van de steekproeven en de omvang van

de uiteindelijke onderzoeksgroepen is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1 Respondenten die hebben deelgenomen aan de getroffenenmonitor (3)
Bewoners uit
binnenring

Bewoners uit
buitenring

Overige
getroffenen

Overig Enschede

Populatie ca 1.500 ca 4.000 2.000-10.000 totaal Enschede,
minus andere drie
groepen

Steekproefkader burgerzaken burgerzaken IAC burgerzaken

netto steekproef 397 430 426 621

non response 77 67 71 216

Response 320 363 355 405

De deelnemers van het onderzoek zijn telefonisch geënquêteerd. De vragen voor het non-

respons onderzoek hadden betrekking op deelname aan het gezondheidsonderzoek en de reden

om wel of niet deel te nemen. Hierbij is rechtstreeks gevraagd naar reden(en) om wel of niet mee

te doen. De genoemde reden is in vooraf vastgelegde categorieën ingedeeld. Daarnaast zijn

deelnemers en niet-deelnemers vergeleken met betrekking tot hun ervaren gezondheid op het

moment van enquêteren. Hierbij is een gestandaardiseerde vraag gehanteerd die ook deel

uitmaakt van de CBS gezondheidenquête of de RAND-36 (4;5).Voor het non-respons onderzoek

zijn alleen de gegevens van de bewoners uit het rampgebied (binnen- en buitenring) geanalyseerd.

Van de andere groepen die bij dit onderzoek zijn betrokken is niet te achterhalen of zij voor het

gezondheidsonderzoek in aanmerking kwamen.

Resultaten uit het I&O onderzoek

Nagenoeg alle ondervraagden (99%) waren op de hoogte van het feit dat er direct na de ramp een

gezondheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Bijna 24 % heeft deelgenomen aan het

gezondheidsonderzoek. Van de ondervraagden uit het rampgebied heeft ongeveer 35% aan het

onderzoek deelgenomen. Het percentage verschilt niet voor bewoners uit de binnenring en
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bewoners uit de rest van het rampgebied. De resultaten voor de 4 verschillende groepen in het

onderzoek is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2 Respondenten die hebben deelgenomen aan het gezondheidsonderzoek op de vliegbasis “Twenthe”

Bewoners uit het rampgebied Andere groepen*
Deelname aan
gezondheidsonderzoek

Binnenring Buitenring Overige
getroffenen

Bewoners
Enschede

Totaal

N 320 356 346 348 1370
Ja 34,4% 35,7% 25,7% 0,6% 23,9%
Nee 65,6% 64,3% 74,3% 99,4% 76,1%

* Deze groepen worden in de verdere analyses buiten beschouwing gelaten, omdat niet duidelijk is of zij voor het gezondheidsonderzoek in
aanmerking komen.

Een belangrijke vraag is wat de redenen zijn om wel of niet aan het gezondheidsonderzoek mee

te doen. Een overzicht van de redenen om niet aan het gezondheidsonderzoek mee te doen is

weergegeven in tabel 3.

Uit de tabel 3 blijkt dat slechts 3% niet meer weet waarom men niet aan het onderzoek

heeft meegedaan.  De afwezigheid van zorgen over de eigen gezondheid speelt een belangrijke rol

bij het niet meedoen aan het gezondheidsonderzoek (de items “Ik maakte me nergens ongerust

om” en “Ik had geen klachten”). Daarnaast was het feit dat men het onderzoek niet zinvol vond

een belangrijke reden om niet mee te doen. Meer praktische redenen (verhinderd, andere dingen

aan het hoofd en wist niet dat men voor het onderzoek in aanmerking komt) lijken een minder

belangrijk rol te spelen.

Tabel 3 Redenen van niet-deelnemende bewoners uit het rampgebied om niet aan het onderzoek mee te doen;

geordend naar het aantal keren dat de betreffende reden is genoemd (een respondent kon meerdere redenen noemen).

Niet deelgenomen omdat: Binnenring Buitenring Totaal
Ik maakte me nergens ongerust om 20,5% 21,8% 21,2%
Ik vond het onderzoek niet zinvol 18,6% 17,9% 18,2%
Ik had geen klachten 9,5% 17,0% 13,4%
Ik was verhinderd 9,5% 12,7% 11,2%
Ik had andere dingen aan mijn hoofd 13,8% 7,0% 10,3%
Ik wist niet dat ik voor het onderzoek in aanmerking kon
komen 4,3% 6,1% 5,7%

Mijn huisarts heeft het me afgeraden 2,4% 2,6% 2,5%
Ik was bang voor het bloedonderzoek 0,5% 0% 0,2%
Ik wilde niets vertellen over wat ik had meegemaakt 0,5% 0% 0,2%
Een andere reden 29,5% 20,1% 24,6%
Weet niet 1,0% 4,4% 2,7%
Aantal deelnemers 210 229 439

De redenen om juist wel aan het gezondheidsonderzoek mee te doen zijn weergegeven in tabel 4.

Opvallend is dat nagenoeg iedereen nog weet waarom men aan het onderzoek heeft meegedaan.
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In grote lijnen vertonen de genoemde redenen het tegenovergestelde van de redenen om niet

mee te doen. Zorgen over de eigen gezondheid, blootstelling aan giftige stoffen of rook zijn veel

genoemde redenen om mee te doen. Het laten onderzoeken van lichamelijke en psychische

klachten wordt juist weinig genoemd om aan het onderzoek mee te doen. Daarnaast noemen

deelnemers vaak dat zij het onderzoek ook belangrijk vonden.

Tabel 4 Redenen van deelnemers om aan het onderzoek mee te doen; geordend naar het aantal keren dat de

betreffende reden is genoemd (een respondent kon meerdere redenen noemen).

Reden voor deelname Binnenring Buitenring Totaal
Ik vond het belangrijk dat mijn gezondheid werd
onderzocht 55,5% 57,5% 56,5%

Ik wilde er zeker van zijn dat ik geen giftige stoffen
binnen had gekregen 32,7% 29,9% 31,2%

Ik vond het onderzoek belangrijk en wilde er graag aan
meewerken 17,3% 18,1% 17,7%

Ik was ongerust over mijn gezondheid 10,0% 6,3% 8,0%
Ik had veel rook of stof binnengekregen 9,1% 5,5% 7,2%
Ik wilde mijn lichamelijke klachten laten onderzoeken 6,4% 2,4% 4,2%
Ik wilde mijn psychische of spanningsklachten laten
onderzoeken 3,6% ,8% 2,1%

Ik wilde graag vertellen wad ik had meegemaakt 1,8% ,8% 1,3%
Mijn huisarts heeft het me aangeraden 0,9% 0,8% 0,8%
Een andere reden 9,1% 16,5% 17,3%
Weet niet 0,9% 0,0% 0,4%
Aantal deelnemers 110 127 328

Een belangrijke vraag is in hoeverre de deelnemers van de eerste meting representatief zijn voor

alle bewoners uit het rampgebied met betrekking tot hun gezondheidsklachten. Daarvoor is het

oordeel over de eigen gezondheid en het bezoek aan de huisarts in de afgelopen 3 maanden

geanalyseerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 5. Hieruit blijkt dat deelnemers aan

het gezondheidsonderzoek hun gezondheid gemiddeld minder positief beoordelen en gemiddeld

vaker vinden dat hun gezondheid is verslechterd dan niet deelnemers. Bovendien bezoeken

deelnemers aan het gezondheidsonderzoek gemiddeld vaker hun huisarts.
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Tabel 5 Aspecten van gezondheid en gebruik van de huisarts van bewoners van het rampgebied, naar deelname

aan het gezondheidsonderzoek

Binnenring Buitenring Totaal
Deelgenomen aan
gezondheidsonderzoek Ja Nee Ja Nee
Ervaren gezondheid

(zeer) Goed 30,9% 43,3% 49,6% 68,0% 50,8%
Gaat wel 27,3% 18,8% 24,4% 16,7% 20,5%
Soms goed, soms slecht 26,4% 26,0% 17,3% 7,9% 18,3%
Slecht 15,5% 12,0% * 8,7% 7,5% ** 10,4%

Gezondheid vergeleken
(veel) Beter 8,2% 10,6% 11,0% 7,9% 9,4%
Ongeveer gelijk 30,9% 47,6% 55,9% 78,1% 56,7%
(veel) Slechter 61,0% 41,8% * 33,1% 14,0% ** 33,9%

Huisarts bezocht, laatste 3
maanden

Niet 33,6% 50,7% 52,8% 60,3% 51,6%
1 keer 21,8% 16,3% 19,7% 15,3% 17,4%
2 keer of vaker 44,6% 33,0% * 27,6% 24,5% ns 31,0%

N 110 208 127 228 673
*: Statistisch significant, p< 0,05
**: Statistisch significant, p< 0,01

Conclusie

Op basis van de gegevens uit het onderzoek komt naar voren dat 35% van de bewoners uit het

rampgebied heeft deelgenomen aan het gezondheidsonderzoek. Dit percentage is iets hoger dan

een eerdere schatting die is gemaakt op basis van het vergelijken van deelnemers met de

bewonersaantallen (2).

Vrijwel alle ondervraagden weten nog dat het gezondheidsonderzoek op de vliegbasis

“Twenthe” heeft plaatsgevonden en vrijwel iedere bewoner kan zich herinneren waarom hij wel

of niet heeft meegedaan. Zorgen om de eigen gezondheid en blootstelling aan giftige stoffen

heeft een belangrijke rol gespeeld bij het besluit om aan het onderzoek mee te doen. Omgekeerd

geven veel niet-deelnemers aan dat ze niet hebben meegedaan omdat ze zich geen zorgen

maakten dan wel geen klachten hadden. Veel niet-deelnemers vonden het onderzoek niet zinvol.

Ondanks bezwaren die de huisartsen tegen het onderzoek hebben gemaakt, blijkt in relatief

weinig gevallen de huisarts een advies te hebben gegeven om niet of juist wel mee te doen.

Er bestaat een duidelijk verschil tussen deelnemers en niet deelnemers met betrekking tot

hun huidige ervaren gezondheid en de mate waarin ze de huisartsen bezoeken. De deelnemers

aan het onderzoek hebben anderhalf jaar later significant meer gezondheidsklachten, vinden

vaker dat hun gezondheid achteruit is gegaan en bezoeken vaker de huisarts dan de niet

deelnemers.
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F 2 Non-respons-aan de vergelijkingsgroep reddingswerkers

Dit formulier s.v.p. alleen terugsturen als u de complete vragenlijst niet invult.

A0 Wat is de reden dat u de vragenlijst niet wilt of kunt invullen?
❑ Ik ben op vakantie
❑ Ik wordt binnenkort behandeld voor een ziekte/ geopereerd
❑ Ik ken niemand in Enschede, ik heb niets met de ramp te maken gehad
❑ Ik heb geen klachten of problemen
❑ Ik heb veel klachten of problemen
❑ Ik heb geen tijd om de vragenlijst in te vullen
❑ Ik vind het onderzoek niet zinvol
❑ Ik heb weinig vertrouwen in het onderzoek
❑ Ik heb weinig vertrouwen in de bescherming van mijn privacy
❑ Een andere reden, namelijk ……………………………………………….

…………………………………………………………………………………

C1 Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?
❑ Uitstekend
❑ Zeer goed
❑ Goed
❑ Matig
❑ Slecht

C2 In vergelijking met een jaar geleden, hoe zou u nu uw gezondheid in het algemeen beoordelen?
❑ Veel beter dan een jaar geleden
❑ Iets beter dan een jaar geleden
❑ Ongeveer hetzelfde als een jaar geleden
❑ Iets slechter dan een jaar geleden
❑ Veel slechter dan een jaar geleden

E59 Zit u op dit moment in de Ziektewet?
❑ Ja
❑ Nee
❑ Niet van toepassing

A1d Wat is uw leeftijd?
jaar

A2 Bent u man of vrouw?
❑ Man
❑ Vrouw

ZOZ
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A4 In welk land is uw vader geboren, in welk land is uw moeder
geboren, en in welk land bent u zelf geboren?

vader moeder u zelf

Nederland ❑ ❑ ❑
Suriname ❑ ❑ ❑
Indonesië ❑ ❑ ❑
Turkije ❑ ❑ ❑
Marokko ❑ ❑ ❑
Anders, te weten:

……………………………………… ❑ ❑ ❑

……………………………………… ❑ ❑ ❑

……………………………………… ❑ ❑ ❑

A6 Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt?
(s.v.p. slechts één antwoord aankruisen)
❑ Geen opleiding
❑ Lagere school (Basisschool)
❑ Lagere beroepsonderwijs (bijv. LTS, huishoudschool)
❑ MAVO (of Mulo)
❑ Middelbaar beroepsonderwijs
❑ HAVO/VWO (of HBS/Gymnasium/MMS)
❑ Hoger beroepsonderwijs
❑ Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
❑ Anders, nl.

Hartelijk dank voor het invullen!
Het formulier SVP terugsturen in de bijgevoegde retourenveloppe

RIVM/LBM
Antwoordnummer 3205
3720 VB Bilthoven
t.a.v. Gezondheidsonderzoek (Pb 13)
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G Tabellen

Tabellen Hoofdstuk 4

Tabel 4.1.1 Lichamelijke gezondheid & middelengebruik 18 maanden na de ramp bij bewoners & passanten
Getroffenen
bewoners
Enschede

Vergelijkings
groep Tilburg

Getroffen
bewoners/
tevens
hulpverleners

Passanten

N 1020 609 95 82
Gezondheid % % % %
Slecht fysiek functioneren 22,5 17,4 6,7 24,1
Slecht sociaal functioneren 26,3 15,7 16,8 20,0
Rolbeperkingen fysiek 28,2 17,1 23,9 22,1
Rolbeperkingen emotioneel 31,5 16,7 22,7 28,2
Niet vitaal 39,4 20,6 23,1 36,7
Pijnklachten 26,7 14,0 15,8 20,7
Slechte algemene gezondheid (RAND) 31,7 19,8 15,1 27,5
Gezondheidsverslechtering 32,0 15,3 17,9 28,0
Slecht ervaren gezondheid (VOEG) 51,1 31,7 32,6 54,9

Opgezet gevoel in maag 41,5 28,8 29,8 46,3
Kortademigheid 35,3 29,5 18,9 45,7
Pijn borst/hartstreek 27,8 17,6 23,2 31,7
Pijn botten/spieren 53,9 42,0 37,9 56,1
Gevoel van moeheid 64,4 40,5 50,5 68,3
Hoofdpijn 49,0 40,9 31,6 46,3
Rugpijn 50,6 43,9 36,8 51,9
Maag van streek 29,7 23,2 17,9 33,8
Verdoofd gevoel in arm/been 39,5 31,2 28,7 41,3
Sneller moe dan normaal 55,4 34,6 44,2 57,5
Duizeligheid 30,1 21,6 14,9 37,0
Lusteloos 48,8 25,1 33,7 55,6
Moe/onuitgerust opstaan 48,9 32,6 36,2 57,5
Pijn in maagstreek 26,7 18,1 15,8 29,6
Benauwdheid 28,6 21,4 14,7 25,3
Pijn nek/schouders 58,7 48,2 34,0 60,0
Oorsuizen 27,4 17,8 18,9 30,5
Doofheid 20,3 14,7 18,9 23,5
Slecht zien 27,4 21,7 10,6 17,3
Misselijkheid 21,9 15,0 10,5 19,8
Overmatig transpireren 29,8 23,2 22,1 25,0
Dichtgeknepen keel 17,8 11,8 7,4 18,8
Vergeetachtigheid 47,7 28,2 37,9 49,4
Flauw gevallen 18,0 19,3 8,4 21,3
Koude vingers, handen, voeten 44,6 35,2 27,4 43,2

Slaapproblemen  (3 of meer) 38,6 23,3 23,2 30,4
CARA klachten (1 of meer) 43,8 35,3 30,5 47,6
Klachten toegeschreven aan ramp (1 of
meer)

41,5 n.v.t. 32,3 32,5

Chronische aandoeningen (1 of meer) 57,2 46,4 40,0 54,9
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Vervolg tabel 4.1.1 Lichamelijke gezondheid & middelengebruik 18 maanden na de ramp bij bewoners &

passanten
Getroffenen
bewoners
Enschede

Vergelijkings
groep Tilburg

Getroffen
bewoners/
tevens
hulpverleners

Passanten

Middelengebruik
Medicijngebruik, totaal (1of meer) 78,9 74,2 66,0 80,5
Slaap/ kalmeringsmidelen 20,6 9,5 11,1 26,3
Medicijnen tegen depressiviteit 10,5 6,8 4,4 18,7
Roken 38,0 40,4 44,7 46,3
Alcohol gebruik

             Geen 23,3 26,2 14,1 25,6

Licht 53,7 56,3 45,7 57,7

Matig 16,0 11,5 26,1 14,1

Excessief 5,3 4,4 12,0 2,6

Zeer excessief 1,7 1,5 2,2 0,0
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Tabel 4.1.2 Lichamelijke gezondheid & middelengebruik 18 maanden na de ramp bij hulpverleners groepen
uit Enschede:
politie
ambulance
brandweer

buiten
Enschede:
politie
ambulance
brandweer

vergelijkings
groep: politie
ambulance
brandweer

uit Enschede:
overige
hulpverleners

buiten
Enschede:
overige
hulpverleners

N 148 1169 334 111 177
Gezondheid % % % % %
Slecht fysiek functioneren 4,9 3,3 3,7 6,6 1,8
Slecht sociaal functioneren 6,1 4,7 4,9 11,1 4,0
Rolbeperkingen fysiek 8,5 6,7 8,0 12,6 1,8
Rolbeperkingen emotioneel 13,3 6,3 6,8 9,6 5,9
Niet vitaal 14,4 5,2 6,0 13,9 4,6
Pijnklachten 4,7 5,4 6,1 9,3 4,5
Slechte algemene
gezondheid (RAND)

7,5 3,4 5,8 8,3 5,7

Gezondheidsverslechtering 12,8 7,4 8,7 14,7 8,5
Slecht ervaren gezondheid
(VOEG)

19,6 8,4 6,6 25,5 14,7

Opgezet gevoel in maag 25,2 16,2 14,7 27,5 21,5
Kortademigheid 9,5 6,6 5,1 16,5 18,2
Pijn borst/hartstreek 12,2 5,7 3,6 20,9 9,6
Pijn botten/spieren 36,5 22,2 23,7 40,9 24,6
Gevoel van moeheid 36,5 16,6 15,0 34,5 19,2
Hoofdpijn 25,7 20,4 22,2 36,4 33,0
Rugpijn 36,5 28,1 29,0 42,7 39,4
Maag van streek 14,9 8,9 6,9 14,8 14,9
Verdoofd gevoel in
arm/been

24,3 15,3 13,8 33,9 21,6

Sneller moe dan normaal 28,4 12,3 11,4 27,8 10,7
Duizeligheid 7,4 4,0 3,6 15,5 9,1
Lusteloos 25,9 13,4 10,5 22,9 13,6
Moe/onuitgerust opstaan 28,4 15,4 12,0 27,3 19,4
Pijn in maagstreek 13,6 7,0 6,9 18,3 8,0
Benauwdheid 6,8 3,6 2,4 13,6 7,9
Pijn nek/schouders 37,2 24,1 26,7 40,9 22,2
Oorsuizen 14,2 7,5 8,4 18,2 7,9
Doofheid 11,5 6,9 9,0 10,0 12,5
Slecht zien 16,3 5,6 8,7 15,6 11,3
Misselijkheid 8,8 1,9 1,2 9,2 3,4
Overmatig transpireren 14,9 8,7 9,0 11,8 17,5
Dichtgeknepen keel 4,1 1,5 0,9 9,1 1,7
Vergeetachtigheid 29,7 14,0 16,0 35,8 16,4
Flauw gevallen 7,4 7,7 8,4 15,5 10,2
Koude vingers, handen,
voeten

21,6 14,4 11,5 32,1 16,5

Slaapproblemen  (3 of meer) 20,5 9,0 9,0 21,6 16,5

CARA klachten (1 of meer) 28,4 17,9 16,5 36,0 20,3
Klachten toegeschreven aan
ramp (1 of meer)

20,1 2,6 6,4 3,4

Chronische aandoeningen (1
of meer)

33,8 24,1 25,1 43,2 30,5
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Vervolg tabel 4.1.2 Lichamelijke gezondheid & middelengebruik 18 maanden na de ramp bij hulpverleners

groepen

uit Enschede:
politie
ambulance
brandweer

buiten
Enschede:
politie
ambulance
brandweer

vergelijkings
groep: politie
ambulance
brandweer

uit Enschede:
overige
hulpverleners

buiten
Enschede:
overige
hulpverleners

Middelengebruik
Medicijngebruik, totaal (1 of
meer)

56,8 53,0 57,2 58,6 60,6

Slaap/ kalmeringsmiddelen 3,4 2,0 2,1 3,7 1,7
Medicijnen tegen depressiviteit 3,4 1,4 1,2 4,6 0,6
Roken 34,2 31,6 29,1 43,6 33,3
Alcohol gebruik
                    geen 10,4 6,1 7,3 11,9 7,1
                    licht 52,8 58,1 61,5 56,9 67,1
                    matig 25,0 26,9 27,0 19,3 21,2
                    excessief 9,7 8,0 3,9 9,2 3,5
                    zeer excessief 2,1 0,9 0,3 2,8 1,2
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Tabel 4.2.1 Bewoners: symptoomclusters van PTSS-srs 18 maanden na de ramp

Tabel 4.2.2 Hulpverleners1: symptoomclusters van PTSS-srs 18 maanden na de ramp

 
getroffenen 
bewoners 
Enschede

vergelijkings 
groep Tilburg

getroffen 
bewoners/ 

hulpverleners 
Enschede

passanten

N max =  990 N max =  576 N max =  95 N max =  81
% % % %

PTSS zelfrapportage 25.7 n.b. 9.6 16.9
Herbeleven PTSS 3 74.3 n.b. 65.3 68.8

Vermijden PTSS 4 32.1 n.b. 14.7 19.8
Hy peractivatie PTSS 5 45.4 n.b. 29.8 28.4

3  percentage getroffenen die 1 symptoom of meer hebben op symptoomcluster herbeleven van PTSS-srs.
4 percentage getroffenen die 3 symptomen of meer hebben op het symptoomcluster vermijden van PTSS-srs
5 percentage getroffenen die 2 symptomen of meer hebben op symptoomcluster hyperactivatie van PTSS-srs
n.b. niet beschikbaar

 uit 
Enschede: 

politie 
ambulance 
brandweer

buiten 
Enschede: 

politie 
ambulance 
brandweer

vergelijkings 
groep: politie 

ambulance 
brandweer

uit Enschede: 
overige 

hulpverleners

buiten 
Enschede: 

overige 
hulpverleners

N max = 147 N max = 1152 N max = 322 N max = 110 N max = 174
% % % % %

PTSS zelfrapportage 4 1 a 0 5 b n.b. 5 5 a < 1 0 b

Herbeleven PTSS 3 37,7 a 17,7 b n.b. 43,1 a 28,5 b

Vermijden PTSS 4 10,9 a 1,3 b n.b. 7,3 a 0,6 b

Hy peractivatie PTSS 5 9,5 a 1,7 b n.b. 10,9 a 3,4 b

1 hulpverleners bestaan uit reddingswerkers (politie, ambulance, politie) en overige hulpverleners (oa EHBO, militairen, slopers)
3  percentage getroffenen die 1 sy mptoom of meer hebben op het symptoomcluster herbeleven van de PTSS-srs.
4 percentage getroffenen die 3 symptomen of meer hebben op het sy mptoomcluster vermijden van de PTSS-srs
5 percentage van getroffenen die 2 symptomen of meer hebben op het sy mptoomcluster hy peractivatie van de PTSS-srs
a en b percentages wijken significant af tussen groep 5 en 6 (p < .05) of tussen groep 8 en 9 (p<  .05)
n.b. niet beschikbaar
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Tabel 4.4.3 Hulpverleners1 2 die na de vuurwerkramp gebruik hebben kunnen maken van bedrijfsopvang, en die de afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met de bedrijfsarts

getroffen 
bewoners/ 

hulpverlener
s Enschede

uit 
Enschede: 

politie  
ambulance  
brandweer

buiten 
Enschede: 

politie    
ambulance  
brandweer

vergelijk ings 
groep: 
politie 

ambulance 
brandweer

uit Enschede: 
overige 

hulpverleners

buiten 
Enschede: 

overige 
hulpverleners

N max =  62 N max =  137 N max =  1055 N max =  53 N max =  69 N max =  129
% % % % % %

Deelgenomen aan opvanggesprekken
>  waarvan deelgenomen aan meer dan 
drie opvanggesprekken3

n =  6 /30 a 30,4 a 5,3 b n =  0 / 14 ab n =  3 / 27 12,5

Bedrijfsarts N max =  81 N max =  138 N max =  1085 N max =  317 N max =  93 N max =  153
1 keer of meer bezocht 40,7 a 34,8 a 20,1 b 26,5 ab 25,8 19,6
>  waarvan nu nog contact mee n =  9 / 33 21,3 24,8 14,3 n =  5 / 24 n =  8 / 30
> >  waarvan profijt voor omgaan ramp n =  12 / 17 n =  10 / 19 n =  15 / 19 n.b. n =  2 / 3 n =  3 / 4

Geen contact met bedrijfsarts 59,3 65,2 79,9 73,5 74,2 80,4
>  maar wel behoefte aan hulp ivb 
psychische en/of lichamelijke klachten

20,8 a 8,9 ab 6,9 b 8,6 ab 20,3 a 6,5 b

1 hulpverleners bestaan uit reddingswerkers (politie, ambulance, brandweer) en overige hulpverleners (oa EHBO, militairen, slopers)
2 mensen die meer dan 18 uur per week betaald werk verrichten
3 percentage getroffenen die ' ja'  hebben geantwoord, en niet 'nee' .
a en b significant verschil tussen de groepen 2, 5, 6, 7 (p<  .05) en tussen de groepsparen (p<  .01)
a en b significant verschil tussen de groepen 8 en 9 (p<  .05)

n.b. niet beschikbaar
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Tabel 4.5.1 Lichamelijke gezondheid & middelen gebruik 18 maanden na de ramp, nieuwe instroom
N 159

%
Slecht fysiek functioneren 27,7
Slecht sociaal functioneren 36,1
Rolbeperkingen fysiek 37,4
Rolbeperkingen emotioneel 47,7
Niet vitaal 50,3
Pijnklachten 34,0
Slechte algemene gezondheid (RAND) 41,0
Gezondheidsverslechtering 39,9
Slecht ervaren gezondheid (VOEG) 63,7

Opgezet gevoel in maag 41,9
Kortademigheid 46,8
Pijn borst/hartstreek 38,3
Pijn botten/spieren 54,5
Gevoel van moeheid 74,0
Hoofdpijn 55,6
Rugpijn 55,6
Maag van streek 27,4
Verdoofd gevoel arm/been 43,3
Sneller moe dan normaal 63,2
Duizeligheid 46,6
Lusteloos 61,9
Moe/onuitgerust opstaan 61,3
Pijn in maagstreek 27,2
Benauwdheid 39,6
Pijn nek/schouders 63,5
Oorsuizen 33,6
Doofheid 28,0
Slecht zien 41,1
Misselijkheid 24,8
Overmatig transpireren 39,0
Dichtgeknepen keel 22,8
Vergeetachtigheid 58,2
Flauw gevallen 23,3
Koude vingers/handen/voeten 45,1

Slaapproblemen 43,9
CARA klachten 51,9
Klachten toegeschreven aan ramp 52,9
Chronische aandoeningen 58,8

Middelengebruik
Medicijngebruik 82,2
Slaap/kalmeringsmiddelen 32,8
Medicijnen tegen depressiviteit 18,5
Roken 43,0
Alcohol gebruik

Geen 27,9
Licht 51,3
Matig 15,6
Excessief 4,5
Zeer excessief 0,6
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Tabellen Hoofdstuk 5

Tabel 5.1.1 Verandering in lichamelijke gezondheid & middelengebruik van 2-3 weken tot 18 maanden na de

ramp, bewoners & passanten
Getroffen bewoners Bewoners tevens

hulpverleners
Passanten

N 1020 95 82
% % %

Rolbeperking fysiek
na 2-3 weken 55,1 32,3 46,3
na 18 maanden 27,5 20,0 24,1
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 33,7 20,0 29,6
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 6,0 7,7 7,4

Rolbeperking emotioneel
na 2-3 weken 76,4 47,1 71,9
na 18 maanden 31,7 17,1 28,1
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 47,8 37,1 47,4
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 3,2 7,1 3,5

Slecht sociaal functioneren
na 2-3 weken 47,3 40,7 46,2
na 18 maanden 26,3 16,5 19,2
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 28,4 29,7 33,3
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 7,5 5,5 6,4

Pijnklachten
na 2-3 weken 21,5 6,5 23,8
na 18 maanden 26,5 16,1 21,3
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 9,8 3,2 12,5
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 14,8 12,9 10,0

Slechte algemene gezondheid
na 2-3 weken 27,0 7,7 22,7
na 18 maanden 29,2 12,8 24,2
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 9,4 2,6 9,1
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 11,6 7,7 10,6

Chronische aandoeningen
na 2-3 weken 46,6 31,5 41,0
na 18 maanden 56,9 40,2 55,1
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 6,6 6,5 5,1
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 16,9 15,2 19,2

Slaapproblemen
na 2-3 weken 51,3 31,6 53,2
na 18 maanden 38,6 23,2 30,4
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 22,4 16,8 29,1
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 9,7 8,4 6,3

Slecht ervaren gezondheid (VOEG)
na 2-3 weken 51,6 29,0 53,1
na 18 maanden 51,0 32,3 54,3
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 14,6 10,8 14,8
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 14,0 14,0 16,0
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Vervolg tabel 5.1.1 Verandering in lichamelijke gezondheid & middelengebruik van 2-3 weken tot 18 maanden

na de ramp, bewoners & passanten
Getroffen bewoners Bewoners tevens

hulpverleners
Passanten

Slaap/kalmeringsmiddelen
na 2-3 weken 21,6 12,9 22,2
na 18 maanden 20,4 9,4 26,4
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 9,5 7,1 11,1
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 8,4 3,5 15,3

Medicijngebruik, totaal
na 2-3 weken 69,2 50,6 70,5
na 18 maanden 79,1 66,3 82,1
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 6,6 10,1 3,8
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 16,4 25,8 15,4

Klachten toegeschreven aan ramp
na 2-3 weken 48,3 41,9 59,5
na 18 maanden 41,5 31,4 31,1
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 18,8 19,8 31,1
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 12,0 9,3 2,7

In de ziektewet
na 2-3 weken 22,9 10,7 18,9
na 18 maanden 9,8 8,0 13,5
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 19,1 8,0 16,2
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 6,0 5,3 10,8
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Tabel 5.1.2 Ervaren lichamelijke gezondheid van 2-3 weken tot 18 maanden na de ramp, hulpverleners
Overige
hulpverleners uit
Enschede

Overige
hulpverleners
buiten Enschede

Reddingswerkers
uit Enschede

Reddingswerkers
buiten Enschede

N 111 177 148 1169
% % % %

Rolbeperking fysiek
na 2-3 weken 15,3 5,9 27,3 6,2
na 18 maanden 10,6 2,0 8,6 6,9
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 11,8 5,3 23,4 5,5
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 7,1 1,3 4,7 6,2

Rolbeperking emotioneel
na 2-3 weken 36,2 10,5 38,2 12,1
na 18 maanden 10,6 5,3 13,7 6,4
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 29,8 9,9 28,2 10,3
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 4,3 4,6 3,8 4,5

Slecht sociaal functioneren
na 2-3 weken 23,5 8,2 23,1 6,9
na 18 maanden 9,8 4,1 6,3 4,7
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 17,6 7,6 21,0 6,3
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 3,9 3,5 4,2 4,1

Pijnklachten
na 2-3 weken 8,4 1,7 5,4 1,1
na 18 maanden 9,3 4,6 4,8 5,4
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 5,6 1,2 4,1 0,9
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 6,5 4,0 3,4 5,3

Slechte algemene gezondheid
na 2-3 weken 8,6 0,6 4,5 1,9
na 18 maanden 8,6 4,3 7,5 3,3
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 3,2 0,0 3,7 1,4
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 3,2 3,7 6,7 2,7

Chronische aandoeningen
na 2-3 weken 31,2 24,3 23,4 15,2
na 18 maanden 44,0 30,5 33,1 24,0
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 5,5 9,0 8,3 4,7
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 18,3 15,3 17,9 13,4

Slaapproblemen
na 2-3 weken 26,1 9,1 23,3 8,5
na 18 maanden 21,6 16,5 20,5 9,0
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 16,2 4,0 12,3 5,4
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 11,7 11,4 9,6 5,9

Slecht ervaren gezondheid (VOEG)
na 2-3 weken 25,5 9,0 19,7 5,9
na 18 maanden 25,5 14,7 19,0 8,4
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 12,7 6,2 8,2 2,8
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 12,7 11,9 7,5 5,3

Slaap/kalmeringsmiddelen
na 2-3 weken 7,8 1,2 3,5 0,9
na 18 maanden 3,9 1,2 3,5 2,0
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 5,8 0,6 2,1 0,8
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 1,9 0,6 2,1 1,9
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Vervolg tabel 5.1.2 Ervaren lichamelijke gezondheid van 2-3 weken tot 18 maanden na de ramp, hulpverleners

Overige
hulpverleners uit
Enschede

Overige
hulpverleners
buiten Enschede

Reddingswerkers
uit Enschede

Reddingswerkers
buiten Enschede

Medicijngebruik
na 2-3 weken 42,5 37,4 46,2 36,3
na 18 maanden 58,5 58,9 55,9 53,1
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 11,3 8,0 14,0 8,5
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 27,4 29,4 23,8 25,3

Klachten toegeschreven aan ramp
na 2-3 weken 24,0 13,0 25,0 7,5
na 18 maanden 5,0 3,6 21,2 2,6
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 21,0 10,7 12,1 7,0
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 2,0 1,2 8,3 2,2

In de ziektewet
na 2-3 weken 5,6 2,1 9,3 1,4
na 18 maanden 5,6 4,3 6,2 4,2
na 2-3 weken wel, na 18 maanden niet 5,6 1,4 8,5 1,3
na 2-3 weken niet, na 18 maanden wel 5,6 3,5 5,4 4,1
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Tabellen Hoofdstuk 6

Tabel  6.1.1.1 Gebruik van de (para) medische zorg van de getroffen bewoners

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . . %

. . .
Medische zorg . . .

Huisarts . . .
Geen contact 18,7 22,1 . 31,5 . 12,7 . 21,2
1 keer of meer 81,3 77,9 . 68,5 . 87,4 . 78,8

1 tot 4 keer 18,7 20,1 . 25,0 . 24,1 . 15,2

meer dan 4 keer 62,6 57,8 . 43,5 . 63,3 . 63,6

Fy sio therapeut . . .
Geen contact 65,2a 75,8b . 71,6 . 63,3 . 73,3
1 keer of meer 34,8 24,2 . 28,4 . 36,7 . 26,8

1 tot 10 keer 18,6 15,2 . N= 14 . N= 12 . 15,0

meer dan 10 keer 16,2 9,0 . N= 13 . N= 17 . 11,8

Contact i.v.m. vuurwerkramp 34,7 n.b. . 38,5 . 31,0 . 52,6
Pro fi jt o f baat v an  c on tac t 1 . . .

Veel profijt 31,0 n.b. . N= 4 . - . N= 04
Enigszins profijt 57,8 n.b. . N= 4 . N= 5 . N= 10
Geen profijt 11,2 n.b. . N= 2 . N= 4 . N= 06

Medisch spec ialist . . .
Geen contact 63,2a 62,0b . 68,4 . 46,9 . 58,4
1 keer of meer 36,8 38,0 . 31,6 . 53,1 . 41,6

1 keer 14,3 19,8 . N= 11 . 24,7 . 12,3

2 keer of meer 22,5 18,1 . N= 19 . 28,4 . 29,2

Contact i.v.m. vuurwerkramp 22,9 n.b. . 20,0 . 27,9 . 35,5
Pro fi jt o f baat v an  c on tac t 1 . . .

Veel profijt 16,0 n.b. . N= 1 . N= 4 . N= 03
Enigszins profijt 51,9 n.b. . N= 3 . N= 4 . N= 10
Geen profijt 32,1 n.b. . N= 2 . N= 4 . N= 09

. . .
Un-met Needs 2 . . .

lichamelijke 3 24,2a 15,3b . 24,5 . 18,8 . 30,8

a en b percentages wijken significant af over de groepen (p.05) en tussen de groepen (p< .01)
n.b. Niet beschikbaar; vragen zijn aan deze groep niet gesteld

1 heeft het contact geholpen bij het omgaan met de gevolgen van de vuurwerkramp 
(alleen voor de groep die aangeeft dat het contact te maken had met de vuurwerkramp)

2 Un-met needs: in de afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan professionele hulp

3 lichamelijke klachten

getroffenen vergelijkings getroffen

 Enschede Tilburg hulpverleners
bewoners groep  bewoners/ 

maar hiervoor toen geen hulp gezocht

Nmax= 82
%%%%

passanten

Nmax= 1020 N= 609 Nmax= 95 Nmax= 159

instroom
nieuwe 

Bewoners
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Tabel  6.1.1.2 Gebruik van de (para) medische zorg van de hulpverleners

.

.

.

.

.

.

Medische zorg .
Huisarts .

Geen contact 25,3a 37,1b 38,7b . 26,6 31,3
1 keer of meer 74,7 62,9 62,2 . 73,4 68,8

1 tot 4 keer 28,1 22,1 21,0 . 22,0 25,6
meer dan 4 keer 46,6 40,8 40,2 . 51,4 43,2

Fysio therapeut .
Geen contact 65,5a 77,7b 76,4b . 69,4 80,2
1 keer of meer 34,4 22,3 23,5 . 30,6 19,8

1 tot 10 keer 20,9 14,5 17,5 . 16,2 11,3

meer dan 10 keer 13,5 7,8 6,0 . 14,4 8,5

Contact i.v.m. vuurwerkramp 21,6a 1,2b n.b. . 17,6 5,7
Pro fijt o f baat v an con tac t 1 .

Veel profijt N=5  - n.b. . N=1  -
Enigszins profijt N=6 N=3 n.b. . N=4  -
Geen profijt -  - n.b. . N=1 N=4

Medisch spec ialist .
Geen contact 70,9 74,1 75,2 . 66,4 67,2
1 keer of meer 29,0 25,9 24,7 . 33,7 32,7

1 keer 16,2 15,6 16,3 . N=25 15,8

2 keer of meer 12,8 10,2 8,5 . N=12 16,9

Contact i.v.m. vuurwerkramp 14a 2.0b n.b. . 10.8 3,5
Pro fijt o f baat v an con tac t 1 .

Veel profijt N=3 N=1 n.b. . N=1  -
Enigszins profijt N=1 N=2 n.b. . N=1  -
Geen profijt N=2 N=3 n.b. . N=1 N=2

.
Un-met Needs 2 .

lichamelijke 3 11,5a 5,6b 7,8ab . 13,5a 4,0b

a en b percentages wijken significant af over de groepen (p.05) en tussen de groepen (p< .01)
n.b. Niet beschikbaar; vragen zijn aan deze groep niet gesteld

1 heeft het contact geholpen bij het omgaan met de gevolgen van de vuurwerkramp

2

3 lichamelijke klachten

%

uit Enschede

overig

N=111

Ambulance
Brandweer
Nmax=1169

Un-met needs: in de afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan professionele hulp maar hiervoor toen geen hulp gezocht

% % % %

N=177

 overig

buiten Enschede

N=334

Politie
Ambulance
Brandweer

uit Enschede
Politie

Hulpverleners

vergelijkings groep

 (alleen voor de groep die aangeeft dat het contact te maken had met de vuurwerkramp)

Ambulance
Brandweer
Nmax=148

buiten Enschede
Politie
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Tabel  6.1.2.1 Gebruik van de GGZ, SMD, IAC en Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede

door bewoners

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . . %
GGZ 1 . . .
Totaal con tac t . . .

Geen 69,5a 90,7b . 70,2 . 63,4 . 56.8
1 keer 2,7 1,3 . 2,1 . 9,8 . 5,2
2 tot 5 keer 7,8 2,7 . 10,6 . 3,7 . 9,0
5 of meer keer 20,0 5,3 . 17,0 . 23,2 . 29,0
Contact i.v.m. vuurwerkramp 88,5 n.b. . 84,6 . 100,0 . 95,5

Pro fijt o f baat v an  con tac t 2 . . .
Median t (N=326) . . .

Veel profijt 32,0 n.b. . N= 10 . N=08 . 28,3
Enigszins profijt 47,4 n.b. . N= 06 . N=13 . 52,8
Geen profijt 20,6 n.b. . N= 02 . N=06 . 18,9

Vrijg ev estigd (N=124) . . .
Veel profijt 27,9 n.b. . N=4 . N=3 . N= 06
Enigszins profijt 44,2 n.b. . N=3 . N=4 . N= 10
Geen profijt 27,9 n.b. . - . N=1 . N= 07

. . .
SMD 3 . . .

Con tac t
Geen 87,1a 96,1b . 89,5 . 88,9 . 83,4
1 keer 2,8 1,5 . 2,1 . 1,2 . 6,0
2 tot 5 keer 4,9 1,4 . 4,2 . 6,2 . 4,6
5 of meer keer 5,2 1,0 . 4,2 . 3,7 . 6,0
Contact i.v.m. vuurwerkramp 82,2 n.b. . 90,0 . 100,0 . 100,0

Pro fijt o f baat v an  con tac t 2 . . .
Veel profijt 26,3 n.b. . N=3 . N=1 . N= 05
Enigszins profijt 53,7 n.b. . N=5 . N=2 . N= 08
Geen profijt 20,0 n.b. . - . N=5 . N= 11

. . .
IAC/BSVE4 . . .
Totaal con tac t . . .

Geen 56,6 n.b. . 71,3 . 72,5 . 52,3
1 keer 11,3 n.b. . 7,4 . 13,8 . 8,3
2 of meer keer 32,1 n.b. . 21,3 . 13,8 . 39,5

Pro fijt o f baat v an  con tac t 2 . . .
IAC (N=458) . . .

Veel profijt 13,1 n.b. . N= 02 . N=04 . 9,5
Enigszins profijt 48,6 n.b. . N= 07 . N=07 . 47,6
Geen profijt 38,4 n.b. . N= 13 . N=10 . 42,9

Belan gen v eren igin g (N=255)        . . .
Veel profijt 14,8 n.b. . N=2 . N=1 . N= 01
Enigszins profijt 45,3 n.b. . N=5 . N=1 . N= 19
Geen profijt 39,9 n.b. . N=5 . N=3 . N= 15

. . .
Un-met Needs 5 . . .

psychische 6 21,8a 9,0b . 14,9 . 12,5 . 33,8

financiële 7 15,8a 3,5b . 4,2 . 12,7 . 18,1
a en b percentages wijken significant af over de groepen (p.05) en tussen de groepen (p< .01)

n.b. Niet beschikbaar; vragen zijn aan deze groep niet gesteld
1 Mediant/RIAGG, plaatselijke GGZ Instelling of vrijgevestigde psychiater, psycholoog of psychotherapeut
2 heeft het contact geholpen bij het omgaan met de gevolgen van de vuurwerkramp 

3 Sociaal Maatschappelijke Dienst (SMD)
4 IAC: Informatie Adviescentrum en/of BSVE: Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede 
5 Un-met needs: in de afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan professionele hulp

6 psychische problemen, spanningen of het gebruik van alcohol of drugs
7 financiële problemen

getroffen
 bewoners/ 

hulpverleners
Nmax=94

%

 maar hiervoor (toen) geen hulp gezocht

getroffenen 
bewoners
 Enschede

vergelijkings
groep

Tilburg

(alleen voor de groep die aangeeft dat het contact te maken had met de vuurwerkramp)

Nmax=82

passanten

%

Bewoners

Nmax=159

nieuwe 
instroom

%
Nmax=1002 N=600

%
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Tabel  6.1.2.2 Gebruik van de GGZ, SMD, IAC en Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede

door hulpverleners

.

.

.

.

.

.

.
GGZ 1 .
To taal c o n tac t .

Geen 75,0a 95,0b 93,7b . 83,8a 94,9b

1 keer 4,1 1,0 1,8 . 1,8 2,3
2 tot 5 keer 9,5 1,5 1,2 . 3,6 <  1,0
5 of meer keer 11,5 2,4 3,3 . 10,8 2,8
Contact i.v.m. vuurwerkramp 72,2a 27,6b n.b. . 50,0 33,3

Pro fi jt o f baat v an  co n tac t 2 .
Median t .

Veel profijt N= 10 N= 3 n.b. . N= 5  -
Enigszins profijt N= 10 N= 6 n.b. . N= 2
Geen profijt N= 02 N= 2 n.b. .  - N= 1

Vrijg ev estigd .
Veel profijt N= 3 N= 5 n.b. . N= 4 N= 2
Enigszins profijt N= 4 N= 2 n.b. . N= 1 N= 1
Geen profijt N= 1  - n.b. .  -  -

SMD3 .
Geen 93,9 97,8 98,8 . 95,5 98,3
1 keer 2,0 < 1.0 < 1.0 . < 1.0 <  1,0
2 tot 5 keer 2,0 1,0 < 1.0 . 2,7 0,6
5 of meer keer 2,0 < 1.0 < 1.0 . < 1.0 1,1
Contact i.v.m. vuurwerkramp 66,7 15,4 n.b. . 60,0 33,3

Pro fi jt o f baat v an  co n tac t 2 .
Veel profijt N= 3  - n.b. . N= 1 N= 1
Enigszins profijt N= 3 N= 3 n.b. . N= 2  -
Geen profijt  - N= 3 n.b. .  -  -

IAC/BSVE4 .
To taal c o n tac t .

Geen 92,6 95,2 n.b. . 88,3a 94,9b

1 keer 4,7 3,8 n.b. . 3,6 3,4
2 of meer keer 2,7 1,0 n.b. . 7,1 1,7

Pro fi jt o f baat v an  co n tac t 2 .
IAC (N=80) .

Veel profijt N= 1 18,4 n.b. . N= 4  -
Enigszins profijt N= 3 36,7 n.b. . N= 4 N= 4
Geen profijt N= 7 44,9 n.b. . N= 3 N= 4

Belan gen v eren ig in g .
Veel profijt  -  - n.b. .  -  -
Enigszins profijt  - N= 3 n.b. . N= 1  -
Geen profijt  - N= 1 n.b. . N= 1 N= 1

Un-met Needs 5 .
psychische 6 10,2a 4,1b 4,8ab . 10,9a 3,4b

financiële 7 1,4 < 1.0 < 1.0 . 3,6 1,1

a en b percentages wijken significant af over de groepen (p.05) en tussen de groepen (p< .01)
n.b. Niet beschikbaar; vragen zijn aan deze groep niet gesteld

1 Mediant/RIAGG, plaatselijke GGZ Instelling of vrijgevestigde psychiater, psy choloog of psychotherapeut
2 heeft het contact geholpen bij het omgaan met de gevolgen van de vuurwerkramp 

3 Sociaal Maatschappelijke Dienst (SMD)
4 IAC: Informatie Adviescentrum en/of BSVE: Belangenvereniging Slachtoffers Vuurwerkramp Enschede 
5

6 psychische problemen, spanningen of het gebruik van alcohol of drugs
7 financiële problemen

Hulpverleners

Un-met needs: in de afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan prof. hulp maar hiervoor toen geen hulp gezocht

% % % %%

overig  overig

N= 177N= 111N= 334

buiten Enschedeuit Enschedebuiten Enschede
Politie

Ambulance

vergelijkings groep

Brandweer
Ambulance

Politie

Brandweer

(alleen voor de groep die aangeeft dat het contact te maken had met de vuurwerkramp)

Nmax= 148 Nmax=1167

uit Enschede
Politie

Ambulance
Brandweer
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Tabel  6.2.1.1 Contacten met de huisarts in de afgelopen 12 maanden in relatie tot gezondheidsklachten (over alle

deelnemers tweede gezondheidsonderzoek)

N

geen     
un-met 
needs

wel       
un-met 
needs

% % %

Licham eli jke  g ezon dhe id sklac hten
Fy sieke rolbeperk ingen1 372 4,3 3,2 92,5 36,2

Slaapproblemen2 749 12,4 3,9 83,7 39,2

Geeste li jke  g ezon dhe id she id sklac hten
Angstgevoelens3 530 7,9 1,9 90,2 45,3

Depressieve gevoelens3 565 10,3 3,5 86,2 39,7

Vijandigheid3 663 12,2 3,2 84,6 36,4

Herb.- en vermijdingreacties4 945 14,5 2,8 82,8 33,3

Klachten  in  so c iaal fun c tio n er en
Beperkingen in sociaal func.5 668 11,5 3,4 85 38,8

18 maanden na de ramp
Licham eli jke  g ezon dhe id sklac hten

Fy sieke rolbeperk ingen1 414 6,0 4,1 89,9 43,8

Slaapproblemen2 601 12,8 3,0 84,2 41,3

Geeste li jke  g ezon dhe id she id sklac hten
Angstgevoelens3 397 5,8 3,8 90,4 55,3

Depressieve gevoelens3 455 7,5 5,1 87,5 48,9

Hostiliteit3 465 9,7 4,9 85,4 42,6

Herb.- en vermijdingreacties3 426 9,9 4,0 86,2 47,8

PTSS zelfrapportage6 280 3,9 3,9 91,1 61,1

Klachten  in  so c iaal fun c tio n er en
Beperkingen in sociaal func.5 367 6,3 3,3 90,5 45,8

1 Klachten op de RAND-36 rolbeperking fy siek : score is lager dan 40,1 
2 Klachten op Slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk  4
3 Klachten op SCL-90: score is hoog of zeer hoog op de normtabellen
4 Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25
5 Klachten op de RAND-36 sociaal functioneren: score is lager dan  61.6 
6 Voldoen aan de criteria voor PTSS zelfrapportage
7

8

Un-met needs: in afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan prof. hulp vanwege 1.) lichamelijke k lachten 
en/of 2.) psy chische problemen, spanningen, het gebruik van alcohol of drugs, maar niet naar dokter of 
andere hulpverlener gegaan.
De percentages in superscript geven aan bij welk deel van de betreffende groep, het contact met de GGZ te 
maken had met de vuurwerkramp

wel contact8geen contact7
Contact met huisarts

nu nog of 
contact 
gehad

2-3 weken na de ramp
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Tabel  6.2.1.2 Contacten met (para)medisch specialist in de afgelopen 12 maanden in relatie tot

gezondheidsklachten (over alle deelnemers tweede gezondheidsonderzoek)

N

geen     
un-met 
needs

wel       
un-met 
needs

% % %

Licham eli jke g ezon dheidsklachten

Fy sieke rolbeperkingen 1 370 17,0 11,1 71,9 33

Slaapproblemen2 764 29,2 11,5 59,3 34,9

Geeste li jke g ezon dheidsheidsklachten

Angstgevoelens3 536 27,6 11,9 60,4 39

Depressieve gevoelens3 572 29,0 11,7 59,3 36,9

Vijandigheid3 667 31,0 11,1 57,9 32,7

Herb.- en vermijdingreacties4 958 35,6 8,8 55,6 30,1

Klachten  in  so c iaal fun c tion eren

Beperkingen in sociaal func.5 674 32,5 10,7 56,8 35,6

18 maanden na de ramp

Licham eli jke g ezon dheidsklachten

Fysieke rolbeperkingen 1 413 25,9 13,8 60,3 38,2

Slaapproblemen2 613 31,5 13,1 55,5 37,5

Geeste li jke g ezon dheidsheidsklachten

Angstgevoelens3 403 23,1 14,6 62,3 46,8

Depressieve gevoelens3 462 24,7 14,9 60,4 41,7

Hostiliteit3 471 26,3 13,8 59,9 34,2

Herb.- en vermijdingreacties4 431 27,8 12,8 59,4 41,3

PTSS zelfrapportage6 284 21,5 15,1 56,2 56,2

Klachten  in  so c iaal fun c tion eren

Beperkingen in sociaal func.5 369 20,9 13,3 65,9 41,2

1
Klachten op de RAND-36 rolbeperking fy siek: score is lager dan 40,1 

2
Klachten op Slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk 4

3
Klachten op SCL-90: score is hoog of zeer hoog op de normtabellen

4
Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25

5
Klachten op de RAND-36 sociaal functioneren: score is lager dan  61.6 

6
Voldoen aan de criteria voor PTSS zelfrapportage

7

8 De percentages in superscript geven aan bij welk deel van de betreffende groep, het contact met de GGZ te 
maken had met de vuurwerkramp

wel contact8geen contact7
Contact met (para)medisch specialist

Un-met needs: in afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan prof. hulp vanwege 1.) lichamelijke klachten 
en/of 2.) psychische problemen, spanningen, het gebruik van alcohol of drugs, maar niet naar dokter of 
andere hulpverlener gegaan.

nu nog of 
contact 
gehad

2-3 weken na de ramp
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Tabel  6.2.2 Contacten met de GGZ in afgelopen 12 maanden in relatie tot gezondheidsklachten (over alle

deelnemers tweede gezondheidsonderzoek)

N

geen     
un-met 
needs

wel       
un-met 
needs

% % % %

Licham eli jke g ezon dheidsklachten

Fysieke rolbeperkingen1 368 43.8 13,9 14,7 77,4 27,7 89,1

Slaapproblemen2 748 50,8 11,0 17,1 84,1 21,1 92,3

Geeste li jke g ezon dheidsheidsklachten

Angstgevoelens3 528 39,5 13,4 20,8 85,2 26,3 94,9

Depressieve gevoelens3 564 44,8 14,5 16,5 89,0 24,2 89,6

Vijandigheid3 660 50,1 12,1 17,2 83,9 20,6 90,4

Herb.- en vermijdingreacties4 935 57,4 10,4 15,2 85,7 17,1 93,0

Klachten  in  so c iaal fun c tion eren

Beperkingen in sociaal func.5 666 52,0 11,6 16,5 88,9 20,0 93,1

18 maanden na de ramp

Licham eli jke g ezon dheidsklachten

Fysieke rolbeperkingen1 411 32,4 18,7 16,5 77,6 32,4 89,4

Slaapproblemen2 603 50,7 10,9 14,8 83,0 23,5 88,6

Geeste li jke g ezon dheidsheidsklachten

Angstgevoelens3 401 31,2 14,2 20,4 86,6 34,2 91,2

Depressieve gevoelens3 456 29,2 18,6 18,9 84,7 33,3 88,7

Vijandigheid3 463 40,0 14,5 19,2 83,0 26,3 91,7

Herb.- en vermijdingreacties4 422 41,0 12,3 17,3 89,0 28,4 94,9

PTSS zelfrapportage6 281 25,3 12,8 20,6 91,1 41,3 96,5

Klachten  in  so c iaal fun c tion eren

Beperkingen in sociaal func.5 366 35,2 16,7 15,0 79,6 33,1 89,8

1
Klachten op de RAND-36 rolbeperking fy siek: score is lager dan 40,1 

2
Klachten op Slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk 4

3
Klachten op SCL-90: score is hoog of zeer hoog op de normtabellen

4
Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25

5
Klachten op de RAND-36 sociaal functioneren: score is lager dan  61.6 

6
Voldoen aan de criteria voor PTSS zelfrapportage

7

8

geen contact7
Contact met GGZ

2-3 weken na de ramp

wel contact8

contact 
inmiddels 
afgerond

nu nog 
contact mee

De percentages in superscript geven aan bij welk deel van de betreffende groep, het contact met de GGZ te 
maken had met de vuurwerkramp

Un-met needs: in afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan prof. hulp vanwege 1.) lichamelijke klachten 
en/of 2.) psychische problemen, spanningen, het gebruik van alcohol of drugs, maar niet naar dokter of 
andere hulpverlener gegaan.
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Tabel  6.2.3 Contacten met de SMD in afgelopen 12 maanden in relatie tot gezondheidsklachten (over alle
deelnemers tweede gezondheidsonderzoek)

N

geen     
un-met 
needs

wel       
un-met 
needs

% % % %

Licham eli jke g ezon dheidsklachten
Fysieke rolbeperkingen1 367 55.0 26,7 10,4 70,3 7,9 75,0

Slaapproblemen2 746 61,4 22.0 10,6 76,6 6,0 90,9

Geeste li jke g ezon dheidsheidsklachten

Angstgevoelens3 520 52,5 29,0 12,7 84,1 5,8 93,1

Depressieve gevoelens3 559 53,0 30,1 11,1 85,0 5,7 90,3

Vijandigheid3 656 59,3 25,9 9,8 80,6 5,0 81,8

Herb.- en vermijdingreacties4 934 66,7 20,7 8,0 84,7 4,6 90,5

Klachten  in  so c iaal fun c tion eren

Beperkingen in sociaal func.7 656 60,1 23,3 11,9 4,7 90,3

18 maanden na de ramp

Licham eli jke g ezon dheidsklachten

Fysieke rolbeperkingen1 409 44,3 34,0 12,5 73,5 9,3 78,4

Slaapproblemen2 593 59,4 24,8 9,4 74,5 6,4 91,9

Geeste li jke g ezon dheidsheidsklachten

Angstgevoelens3 395 43,0 32,4 14,7 77,2 9,9 94,7

Depressieve gevoelens3 453 42,2 34,9 14,8 83,1 8,2 86,1

Vijandigheid3 462 50,9 29,4 12,6 80,4 7,1 87,5

Herb.- en vermijdingreacties4 423 53,7 28,6 9,0 89,2 8,7 94,4

PTSS zelfrapportage6 274 37,2 35,0 16,8 86,7 10,9 100,0

Klachten  in  so c iaal fun c tion eren

Beperkingen in sociaal func.5 362 45,3 30,7 13,5 76,6 10,5 75,7

1
Klachten op de RAND-36 rolbeperking fy siek: score is lager dan 40,1 

2
Klachten op Slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk 4

3
Klachten op SCL-90: score is hoog of zeer hoog op de normtabellen

4
Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25

5
Klachten op de RAND-36 sociaal functioneren: score is lager dan  61.6 

6
Voldoen aan de criteria voor PTSS zelfrapportage

7

8

geen contact7

Un-met needs: in afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan prof. hulp vanwege 1.) lichamelijke klachten 
en/of 2.) psychische problemen, spanningen, het gebruik van alcohol of drugs, maar niet naar dokter of 
andere hulpverlener gegaan.
De percentages in superscript geven aan bij welk deel van de betreffende groep, het contact met de GGZ te 
maken had met de vuurwerkramp

2-3 weken na de ramp

Contact met SMD
wel contact8

contact 
inmiddels 
afgerond

nu nog 
contact mee
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Tabel  6.2.4 Contacten met de IAC en BSVE in de afgelopen 12 maanden in relatie tot gezondheidsklachten

(over alle deelnemers tweede gezondheidsonderzoek)

N

geen     
un-met 
needs

wel       
un-met 
needs

% % %

Licham elijke g ezondheidsklachten

Fysieke rolbeperkingen1 371 46,4 4,9 48,8
Slaapproblemen2 759 53,4 5,4 41,2

Geeste lijke gezondheidsheidsklachten

Angstgevoelens3 534 41,8 6 52,2
Depressieve gevoelens3 471 48,2 5,6 46,2
Vijandigheid3 668 52,7 4,6 42,7
Herb.- en vermijdingreacties4 952 58,7 3,7 37,6

Klachten  in  so c iaal fun c tion eren

Beperkingen in sociaal func.5 673 48,7 4,5 46,8

18 maanden na de ramp
Licham elijke g ezondheidsklachten

Fysieke rolbeperkingen1 413 43,3 5,8 50,8
Slaapproblemen2 610 53 6,1 41

Geeste lijke gezondheidsheidsklachten

Angstgevoelens3 401 36,2 7,7 56,1
Depressieve gevoelens3 458 41,3 6,6 52,2
Vijandigheid3 446 45,1 6,0 48,9
Herb.- en vermijdingreacties4 431 40,8 6,0 53
PTSS zelfrapportage6 283 25,8 8,8 65,4

Klachten  in  so c iaal fun c tion eren

Beperkingen in sociaal func.5 368 42,7 6,5 50,8
1 Klachten op de RAND-36 rolbeperking fysiek: score is lager dan 40,1 
2

Klachten op Slaapkwaliteitschaal: somscore is hoger of gelijk 4
3 Klachten op SCL-90: score is hoog of zeer hoog op de normtabellen
4 Klachten op de SVL: somscore hoger dan 25
5 Klachten op de RAND-36 sociaal functioneren: score is lager dan  61.6 
6 Voldoen aan de criteria voor PTSS zelfrapportage
7

8

Contact met maatsch. zorg

nu nog of 
contact 
gehad

2-3 weken na de ramp

wel contact8geen contact7

Un-met needs: in afgelopen 12 maanden ooit behoefte gehad aan prof. hulp vanwege 1.) lichamelijke klachten 
en/of 2.) psychische problemen, spanningen, het gebruik van alcohol of drugs, maar niet naar dokter of 
andere hulpverlener gegaan.
De percentages in superscript geven aan bij welk deel van de betreffende groep, het contact met de GGZ te 
maken had met de vuurwerkramp
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Tabellen hoofdstuk 7

Tabel 7.1.2 Bewoners: Wijze van betrokkenheid bij de ramp van de thuiswonende kinderen onder de 18 jaar

Tabel 7.1.3 Hulpverleners: wijze van betrokkenheid bij de ramp van thuiswonende kinderen onder de 18 jaar

getroffen getroffen passanten
bewoners bewoners/

hulpverleners
Nmax= 248 Nmax= 40 Nmax= 15

% % %

Aanwezig geweest bij ontploffing 60,1 32,5 N= 9
Veel gezien op tv 50,4 67,5 N= 9
Familie of vrienden gewond of overleden 26,6 35,0 N= 3
Een of meer nachten niet thuis geslapen 67,7 47,5 N= 0
Woonde in het rampgebied 73,8 57,5 N= 1
Zat op school in het rampgebied 31,9 37,5 N= 1
Een van de ouders was hulpverlener 4,4 55,0 N= 1

Bewoners

hulpverleners hulpverleners
uit Enschede van buiten

Enschede
Nmax= 97 Nmax= 530

% %

Aanwezig geweest bij ontploffing 15,5 1,3
Veel gezien op tv 64,9 60,2
Familie of vrienden gewond of overleden 20,6 < 1,0
Een of meer nachten niet thuis geslapen 2,1 < 1,0
Woonde in het rampgebied 1,0 < 1,0
Zat op school in het rampgebied 3,1 < 1,0
Een van de ouders was hulpverlener 90,7 86,6

Hulpverleners
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Tabel 7.1.4 Bewoners: Zorgconsumptie, lichamelijke en psychische klachten van thuiswonende kinderen onder de

18 jaar

Getroffen Bewoners Passanten Vergelijkings
bewoners tevens groep

hulpverleners Tilburg

Nmax=286 Nmax=42 Nmax=21 Nmax=184

% % % %

Afgelopen maand klachten1 14,7a 4,8 N=6 8,7a

In hoeverre hebben klachten met 28,6 N=3 N=6 n.b.
ramp te maken1

Geraadpleegde hulpverleners: N=50 N=3 N=6 N=16
Huisarts 44 N=2 N=2 N=11
Mediant/Riagg 28 N=1 N=0 N=2
Schoolbegeleidingsdienst 36 N=1 N=0 N=1
Schoolarts 10 N=0 N=0 N=1
GGD-jeugdzorg 4 N=0 N=0 N=1
Vrijgevestigd therapeut 8 N=0 N=0 N=3
Leerkracht 10 N=2 N=3 N=1
Alternatieve genezer 2 N=0 N=0 N=0
Anders 12 N=2 N=0 N=5
Geen hulpverlener bezocht 12 N=1 N=1 N=2
1 percentage getroffenen dat nogal tot heel erg veel klachten rapporteert
abc rijpercentages waar dezelfde letters staan vermeld wijken statistisch gezien niet af (p<.01)
nb niet beschikbaar
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Tabel 7.1.5 Hulpverleners: Zorgconsumptie, lichamelijke en psychische klachten van thuiswonende kinderen onder

de 18 jaar

uit buiten Vergelijkings . uit buiten

Enschede: Enschede: groep: . Enschede: Enschede:

politie politie politie . overige overige

ambulance ambulance ambulance . hulpverleners hulpverleners

brandweer brandweer brandweer .

.
Nmax=77 Nmax=677 Nmax=52 . Nmax=41 Nmax=78

% % % . % %
.

Afgelopen maand klachten1 7,8a 0,9b 9,6a . 9,8a <1,0b

In hoeverre hebben klachten met N=1 N=0 n.b. . N=0 N=0
ramp te maken1 .

Geraadpleegde hulpverleners: N=7 N=6 N=5 . N=4 n.b.
Huisarts N=1 N=1 N=4 . N=1 n.b.
Mediant/Riagg N=1 N=0 N=0 . N=1 n.b.
Schoolbegeleidingsdienst N=0 N=0 N=0 . N=0 n.b.
Schoolarts N=0 N=0 N=0 . N=0 n.b.
GGD-jeugdzorg N=0 N=0 N=0 . N=0 n.b.
Vrijgevestigd therapeut N=0 N=0 N=1 . N=0 n.b.
Leerkracht N=0 N=0 N=0 . N=0 n.b.
Alternatieve genezer N=1 N=0 N=0 . N=0 n.b.
Anders N=1 N=0 N=3 . N=0 n.b.
Geen hulpverlener bezocht N=1 N=0 N=0 . N=0 n.b.
1 percentage getroffenen dat nogal tot heel erg veel klachten rapporteert
abc rijpercentages waar dezelfde letters staan vermeld wijken statistisch gezien niet af (p<.02 en p<.05)
nb niet beschikbaar
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Tabel 7.2.2 Zorgconsumptie getroffen allochtone bewoners

Medische zorg 
- Geen contact/ geen un-met needs 29,9 33,9
- Geen contact/ wel un-met needs 16,9 16,5
- Contact gehad 53,2 59,5 49,6 55,2

Medisch specialist
Veel profijt van zorg N=4 N=4
Enigszins profijt van zorg N=4 N=14
Geen profijt van zorg N=6 N=5
Fysiotherapeut
Veel profijt van zorg N=3 N=4
Enigszins profijt van zorg N=10 N=14
Geen profijt van zorg N=2 N=3
Niet bekend met medisch specialist 11,7 0,9
Niet bekend met fysiotherapeut 2,6 2,5

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- Geen contact/ geen un-met needs 32,5a 44,4a

- Geen contact/ wel un-met needs 15,6 9,4
- Contact gehad 19.5 92,3 19,7 95,7

- Nu nog contact 32.5 100,0 26,5 96,7

Mediant
Veel profijt van zorg N=6 9,1
Enigszins profijt van zorg N=15 65,9
Geen profijt van zorg N=14 25,0
Vrijgev estigde geestelijke gezonheidszorg
Veel profijt van zorg N=2 N=2
Enigszins profijt van zorg N=6 N=9
Geen profijt van zorg N=3 N=5
Niet bekend met mediant 7,6 1,7
Niet bekend met vrijgevestigde ggz 9,2 4,3 7,5

Maatschappelijke dienstv erlening (SMD)
- Geen contact/ geen un-met needs 37,3a 55,2ab

- Geen contact/ wel un-met needs 31,3 23,3
- Contact gehad 23,9 86.7 11,2 76,9

- Nu nog contact 7,5 80,0 10,3 100,0 1,9
Veel profijt van zorg N=3 N=1
Enigszins profijt van zorg N=11 N=12
Geen profijt van zorg N=3 N=9
Niet bekend met maatsch. dienstv. 12,7 3,4

De percentages in superscript geven aan bij welk deel van de betreffende groep, het zorgcontact met de vuurwerkramp te maken had
nb niet beschikbaar
nvt niet van toepassing
a en b en c percentages wijken significant af over de groepen (p.05) en tussen de groepen (p< .01)

Getroffen allochtone bewoners Vergelijkingsgroep allochtonen

Overige groep 
allochtonen 

Tilburg

Nmax=79 N=max122 Nmax=74 Nmax=53

Turkse groep 
getroffenen 

Overige 
allochtone 
getroffenen 

Turkse groep 
Tilburg

% % % %

50,0
4,8
45,2

nb

nb

4,9
4,8

82,5b

3,2
6,3
7,9

49,1
9,4
41,5

nb

nb

3,9
3,8

83,0b

9,4
5,7
1,9

nb

nb

17,5
7,8

5,7

76,9bc

13,5
7,7

nbnb

nb

nb

9,8

83,6c

14,8
1,6

< 1,0

3,8
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Vervolg tabel 7.2.2 Zorgconsumptie getroffen allochtone bewoners

IAC/ BSVE
- Geen contact/ geen un-met needs 32,9 41,5
- Geen contact/ wel un-met needs 15,8 8,1
- Contact gehad 51,3 50,4
IAC
Veel profijt van zorg 17,6 12,5
Enigszins profijt van zorg 41,2 66,7
Geen profijt van zorg 41,2 20,8
BSVE
Veel profijt van zorg 14,3 20,6
Enigszins profijt van zorg 35,7 52,9
Geen profijt van zorg 50,0 26,5
Niet bekend met IAC 6,6 3,4
Niet bekend met BSVE 14,9 4,9

nb niet beschikbaar
nvt niet van toepassing
a en b en c percentages wijken significant af over de groepen (p.05) en tussen de groepen (p< .01)

% % % %
Nmax= 79 N= max122 Nmax= 74 Nmax= 53

Getroffen allochtone bewoners Vergelijkingsgroep allochtonen

Turkse groep Overige Turkse groep Overige groep 

nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt

nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
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Tabel 7.3.2 Zorgconsumptie getroffen bewoners met een zwaar beschadigd huis

% %
Medische zorg 

- Geen contact/ geen un-met needs 39,0a 33,7a

- Geen contact/ wel un-met needs 8.2 12,2
- Contact gehad 52,7 24,2 54,2 50,3

Medisch specialist
Veel profijt van zorg 18,6a 13,6a

Enigszins profijt van zorg 53,5 50,0
Geen profijt van zorg 27,9 36,4

Fysiotherapeut
Veel profijt van zorg 35,6a 26,4
Enigszins profijt van zorg 54,8 58,5
Geen profijt van zorg 9,6 15,1

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- Geen contact/ geen un-met needs 65,3a 41,8b

- Geen contact/ wel un-met needs 9,4 13,6
- Contact gehad 12,1 79,3 18,6 92,2

- Nu nog contact 13,3 91,1 26,1 94,5

Mediant
Veel profijt van zorg 41,0a 24,3b

Enigszins profijt van zorg 41,0 53,3
Geen profijt van zorg 18,0 22,4

Vrijgev estigde geeselijke gezonheidszorg
Veel profijt van zorg 32,3 N=8
Enigszins profijt van zorg 45,2 N=13
Geen profijt van zorg 22,6 N=10

Maatschappelijke dienstv erlening (SMD)
- Geen contact/ geen un-met needs 72,4a 50,0b

- Geen contact/ wel un-met needs 16,4 33,7
- Contact gehad 6,8 75,0 10,7 85,7

- Nu nog contact 4,3 84,8 5,6 100,0

Veel profijt van zorg 30,3a N=8
Enigszins profijt van zorg 50,8 N=23
Geen profijt van zorg 18,5 N=7

IAC/BSVE
- Geen contact/ geen un-met needs 62,2a 27,8b

- Geen contact/ wel un-met needs 4,4 4,5
- Contact gehad 33,5 67,7

IAC
Veel profijt van zorg 13,4a 12,1a

Enigszins profijt van zorg 47,5 47,8
Geen profijt van zorg 39,2 40,1

BSVE
Veel profijt van zorg 12,9a 16,7a

Enigszins profijt van zorg 41,6 48,2
Geen profijt van zorg 45,5 35,1

De percentages in superscript geven aan bij welk deel van de betreffende groep, het zorgcontact met de vuurwerkramp te maken had
a en b percentages wijken significant af tussen de groepsparen (p< .05)

huis zwaar 
beschadigd

Nmax=802 Nmax=288

Getroffen bewoners 

huis niet zwaar 
beschadigd
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Tabel 7.4.2 Zorgconsumptie getroffen bewoners en hulpverleners die een naaste verloren hebben

.

.

.

.
Med isc h e  zo r g  .

- Geen contact/ geen un-m et needs 37,8 33,9 . 57,7 48,4
- Geen contact/ w el un-m et needs 9,3 8,1 . 2,9 3,2
- C ontact gehad 52,8 30,5 58,1 38,9 . 39,4 4,8 48,4 10,0

Med isc h  Spe c ia l i st .
Veel profijt van zorg 15,2 N = 2 . N = 3 N = 2
Enigszins profijt van zorg 50,6 N = 5 . N = 4 N = 0
Geen profijt van zorg 34,2 N = 1 . N = 8 N = 0

Fy si o th e r apeu t .
Veel profijt van zorg 31,1 N = 4 . N = 5 N = 1
Enigszins profijt van zorg 56,9 N = 5 . N = 11 N = 2
Geen profijt van zorg 12,1 N = 1 . N = 2 N = 0

G ee ste l i jke  g ezo n d he id szo r g  (G G Z) .

- Geen contact/ geen un-m et needs 59,9 45,9 . 89,6 83,3
- Geen contact/ w el un-m et needs 10,3 13,1 . 2,9 6,7
- C ontact gehad 13,4 83,2 19,7 91,7 . 4,3 48,5 6,7 100,0

- N u nog contact 16,4 91,9 21,3 100,0 . 3,2 34,7 3,3 50,0

Med ian t .
Veel profijt van zorg 32,4 N = 10 . N = 16 N = 2
Enigszins profijt van zorg 47,6 N = 7 . N = 17 N = 0
Geen profijt van zorg 20,0 N = 4 . N = 5 N = 1

Vr ijg e v e st i g d e  G ee st e l i jke  g ezo n d he id szo r g .
Veel profijt van zorg 29,9 N = 2 . N = 10 N = 2
Enigszins profijt van zorg 43,7 N = 3 . N = 9 N = 0
Geen profijt van zorg 26,4 N = 1 . N = 2 N = 0

Maatsc happe l i jke  d i en stv e r le n in g  (SMD) .

- Geen contact/ geen un-m et needs 66,8a 66,1b . 92,6 91,8
- Geen contact/ w el un-m et needs 21,2 15,3 . 4,6 6,6
- C ontact gehad 7,3 78,6 16,9 80,0 . 2,1 34,4 1,6 100,0

- N u nog contact 4,8 89,4 1,4 100,0 . 0,7 20,0 0,0 nvt

Veel profijt van zorg 24,5a N = 5 . N = 5 N = 0
Enigszins profijt van zorg 55,3 N = 4 . N = 7 N = 1
Geen profijt van zorg 20,2 N = 0 . N = 1 N = 0

IAC /BSVE .

- Geen contact/ geen un-m et needs 53,5a 45,2b . 93,9 91,9
- Geen contact/ w el un-m et needs 4,7 0,0 . 0,6 1,6
- C ontact gehad 41,8 54,8 . 5,5 6,5

IAC .
Veel profijt van zorg 12,2 N = 6 . 17,1 N = 1
Enigszins profijt van zorg 47,5 N = 14 . 38,2 N = 1
Geen profijt van zorg 40,3 N = 9 . 44,7 N = 2

BSVE .

Veel profijt van zorg 13,6 N = 5 . N = 0 N = 0
Enigszins profijt van zorg 44,7 N = 8 . N = 4 N = 0
Geen profijt van zorg 41,7 N = 3 . N = 3 N = 0

De percentages in superscript geven aan bij w elk  deel van de betreffende groep, het zorgcontact met de vuurwerk ram p te mak en had
a en b  percentages w ijk en significant af tussen de groepsparen getroffen bew oners (p< .05) en/of de groepsparen hu lpverleners (p< .05)

G etroffen bewoners Hulpv er leners uit  en buiten Enschede

Geen 
dierbare/naaste 

verloren

W el een 
dierbare/naaste 

verloren

Geen 
dierbare/naaste 

verloren

W el een 
dierbare/naaste 

verloren

N  max= 1028 N max =  62 N  max=  1538 N  max= 62

% % % %
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Tabel 7.5.2 Zorgconsumptie getroffen bewoners en hulpverleners met dissociatieve reacties na de ramp

Geen dissociatieve 
reactie tijdens de 

ramp gehad

Wel een 
dissociatieve reactie 

tijdens de ramp 
gehad

.
Geen dissociatieve 
reactie tijdens de 

ramp gehad

Wel een dissociatieve 
reactie tijdens de 

ramp gehad

Nmax=172 Nmax=818 . Nmax=1218 Nmax=326
% % . % %

Medische zorg .
Totaal Contact a b . a b

Geen contact/ geen un-met needs 51.7 35.7 . 59.2 48.8
Geen contact/ wel un-met needs 4.7 9.6 . 2.1 5.8
Contact gehad 43.6 54.7 . 38.8 45.4

.
medisch specialist .

Veel profijt van zorg N=1 17.2 . N=2 N=3
Enigszins profijt van zorg N=4 48.4 . N=1 N=3
Geen profijt van zorg N=4 34.4 . N=4 N=4

fysiotherapeut .
Veel profijt van zorg N=4 31.1 . N=2 N=04
Enigszins profijt van zorg N=6 57.3 . N=2 N=11
Geen profijt van zorg N=1 11.7 . n.b. N=02

.
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) .

Totaal Contact a b . a b

Geen contact/ geen un-met needs 74.0 56.2 . 92.2 77.5
Geen contact/ wel un-met needs 10.1 10.6 . 2.4 5.9
Contact gehad 5.9 15.4 . 3.2 9.6
Nu nog contact 10.1 17.9 . 2.2 7.1

.
Mediant .

Veel profijt van zorg N=6 35.6 . N=7 N=11
Enigszins profijt van zorg N=9 45.0 . N=4 N=13
Geen profijt van zorg N=2 19.3 . N=4 N=02

.
Vrijgev estigd ` (N=106) .

Veel profijt van zorg N=3 28.9 . N=4 N=8
Enigszins profijt van zorg N=3 44.7 . N=4 N=5
Geen profijt van zorg N=1 26.3 . n.b. N=2

.
Maatschappelijke dienstv erlening (SMD) .
Contact a b . a b

Geen contact/ geen un-met needs 80.4 64.9 . 94.7 84.3
Geen contact/ wel un-met needs 11.9 22.0 . 3.1 11.1
Contact gehad 4.2 8.3 . 1.6 3.7
Nu nog contact 3.6 4.8 . < 1.0 < 1.0

.
SMD .

Veel profijt van zorg N=3 26.5 . N=2 N=1
Enigszins profijt van zorg N=6 55.4 . N=2 N=2
Geen profijt van zorg N=1 18.1 . N=1 n.b.

.
IAC/BSVE .

Totaal Contact a b . a b

Geen contact/ geen un-met needs 62.0 51.8 . 95.8 86.5
Geen contact/ wel un-met needs 1.2 5.2 . < 1.0 1.5
Contact gehad 36.8 43.1 . 3.8 12.0

.
IAC .

Veel profijt van zorg 14.6 13.0 . 20.0 N=05
Enigszins profijt van zorg 37.5 46.9 . 35.0 N=15
Geen profijt van zorg 47.9 40.1 . 45.0 N=16

BSVE .
Veel profijt van zorg N=05 15.9 . n.b. n.b.
Enigszins profijt van zorg N=13 40.1 . N=3 N=1
Geen profijt van zorg N=11 43.9 . N=1 N=2

a en b percentages wijken significant af tussen de groepsparen getroffen bewoners (p< .05) en/of de groepsparen hulpverleners (p< .05)

Bewoners getroffen gebied Hulpverleners uit en buiten Enschede
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Tabel 7.6.2 Zorgconsumptie getroffen bewoners die lichamelijk letsel hebben opgelopen tijdens de ramp

% %
Medische zorg 

- Geen contact/ geen un-met needs 37,5 38,7
- Geen contact/ wel un-met needs 9,7 4,0
- Contact gehad 52,8 28,4 57,3 64,3

Medisch specialist
Veel profijt van med zorg 17,4 N=2
Enigszins profijt van med zorg 50,7 N=10
Geen profijt van med zorg 31,9 N=1

Fysiotherapeut
Veel profijt van med zorg 29,4 N=8
Enigszins profijt van med zorg 57,8 N=8
Geen profijt van med zorg 12,8 N=1

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
- Geen contact/ geen un-met needs 60,2a 43,2b

- Geen contact/ wel un-met needs 10,6 8,1
- Contact gehad 13,1 81,7 23,0 100,0

- Nu nog contact 16,0 92,3 25,7 94,7

Mediant
Veel profijt van zorg 33,3 N=12
Enigszins profijt van zorg 47,4 N=13
Geen profijt van zorg 19,2 N=8
Vrijgev estigde geeselijke gezonheidszorg
Veel profijt van zorg 29,4 N=3
Enigszins profijt van zorg 44,7 N=3
Geen profijt van zorg 25,9 N=2

Maatschappelijke dienstv erlening (SMD)
- Geen contact/ geen un-met needs 67,4 57,5
- Geen contact/ wel un-met needs 20,6 23,3
- Contact gehad 7,4 78,6 13,7 80,0

- Nu nog contact 4,6 90,9 5,5 75,0

Veel profijt van zorg 23,7 N=6
Enigszins profijt van zorg 55,9 N=4
Geen profijt van zorg 20,4 N=0

IAC/BSVE
- Geen contact/ geen un-met needs 54,2a 37,8b

- Geen contact/ wel un-met needs 4,4 4,1
- Contact gehad 41,4 58,1
IAC
Veel profijt van zorg 12,5 N=6
Enigszins profijt van zorg 49,0 N=13
Geen profijt van zorg 38,6 N=18

BSVE
Veel profijt van zorg 15,3 N=2
Enigszins profijt van zorg 44,9 N=9
Geen profijt van zorg 39,8 N=8

Nmax=1015 N max= 75

Bewoners getroffen gebied
1 2

Zonder lichamelijk 
letsel

Met lichamelijk letsel
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Tabel 7.7.2 Zorgconsumptie van getroffen ouderen

39 jaar of jonger 40 tot 57 jaar 58 tot 65 jaar ouderen 66+

Nmax = 446 Nmax = 441 Nmax = 99 Nmax = 123
% % % %

Medische zorg 
Totaal Contact a b ab b

Geen contact/ geen un-met needs 43.3 33.5 36.8 32.8
Geen contact/ wel un-met needs 10.4 9 9.5 5.2
Contact gehad 46.3 57.5 53.7 62.1

Medisch specialist 
Veel profijt van med zorg N=05 17 n.b. N=1
Enigszins profijt van med zorg N=13 53.2 N=3 N=4
Geen profijt van med zorg N=12 29.8 N=1 N=1

Fysiotherapeut a a b ab

Veel profijt van med zorg N=11 28.4 N=3 N=5
Enigszins profijt van med zorg N=22 60.8 N=3 N=1
Geen profijt van med zorg N=02 10.8 N=5 n.b.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Totaal Contact a a ab b

Geen contact/ geen un-met needs 55.4 56.7 68.1 76.7
Geen contact/ wel un-met needs 12.1 9.5 13.2 4.9
Contact gehad 16.2 13.9 9.9 5.8
Nu nog contact 16.4 19.9 8.8 12.6

Mediant 
Veel profijt van zorg 32.1 32.7 N=3 N=10
Enigszins profijt van zorg 43.4 50.0 N=5 N=07
Geen profijt van zorg 24.5 17.3 N=3 N=01

Vrijgev estigd
Veel profijt van zorg 25.5 N=14 N=1 n.b.
Enigszins profijt van zorg 47.1 N=16 n.b. N=1
Geen profijt van zorg 27.5 N=09 N=1 n.b.

Maatschappelijke dienstv erlening (SMD)
a

Geen contact/ geen un-met needs 64.9 66.2 67.8 76.6
Geen contact/ wel un-met needs 23.6 19.6 21.1 14
Contact gehad 7.6 8.7 6.7 5.6
Nu nog contact 3.9 5.4 4.4 3.7

SMD
Veel profijt van zorg 25.6 27.7 N=2 N=3
Enigszins profijt van zorg 56.4 53.2 N=4 N=4
Geen profijt van zorg 17.9 19.1 N=1 N=1

IAC/BVSE
Totaal Contact
Geen contact/ geen un-met needs 53.3 50.9 51.6 60.4
Geen contact/ wel un-met needs 5.4 3.7 4.2 3.6
Contact gehad 41.3 45.4 44.2 36

IAC 
Veel profijt van zorg 12.5 10.9 N=06 N=05
Enigszins profijt van zorg 45 53.8 N=13 N=09
Geen profijt van zorg 42.5 35.3 N=13 N=12

BVSE
Veel profijt van zorg 16.7 13.1 N=2 N=05
Enigszins profijt van zorg 54.5 42.1 N=7 N=09
Geen profijt van zorg 28.8 44.9 N=8 N=10

n.b. Niet beschikbaar; vragen zijn aan deze groep niet gesteld
a en b  percentages wijken significant af over de groepen (p.05) en tussen de groepen (p< .01)




