Terugkeren naar de rampplek
Uit (onderzoek naar) de ervaringen na verschillende aanslagen, blijkt het bezoeken van de
rampplek bevorderend voor het verwerkingsproces van getroffenen en nabestaanden.
Echter, in sommige gevallen kan het stress, trauma of rouw versterken. Daarom is het van
belang om het bezoek aan de rampplek in goede banen te leiden.

Wat komt er kijken bij de organisatie van een bezoek aan de rampplek?
Wie moet het bezoek organiseren?
De eigenaar van het gebouw of terrein waar de aanslag plaatsvond, of de regering/gemeente.
Ongeacht de partij dient deze goed ondersteund te worden door professionals met het plannen en
inrichten van het bezoek.

Wie moet er worden uitgenodigd?
Afhankelijk van de grootte van de aanslag worden bezoekers1 uitgenodigd. Allereerst de
nabestaanden die het dichtst bij de overledenen staan en getroffenen die de aanslag hebben
overleefd en hun naaste familie. Houd rekening met gescheiden of uit elkaar gevallen families; geef
getroffenen zelf de kans om te bepalen wie ‘familie’ is in deze situatie. Dwing ze niet om maar één
familielid te kiezen. Afhankelijk van de grootte van de plek kan het bezoek in meerdere groepen
plaatsvinden. Daarnaast zullen getroffenen van de aanslag, die het hebben overleefd, andere
behoeften hebben dan nabestaanden. Het wordt daarom aangeraden deze twee groepen apart te
laten bezoeken.
De kans is groot dat ook politici een uitnodiging verwachten, als vertegenwoordigers van de
samenleving en om medeleven en erkenning te tonen. Die erkenning wordt door getroffenen vaak
wel als waardevol ervaren, maar net als bij een herdenking is het van belang dat de nabestaanden
en getroffenen centraal staan en de dynamiek van politiek en media niet gaan overheersen.

Mogen kinderen ook mee?
Kinderen moet direct gevraagd worden of ze mee willen of niet. Het is belangrijk dat hier geen druk
op uitgeoefend wordt. Het wordt aangeraden om kinderen mee te nemen omdat zij voor zichzelf
allerlei beelden gecreëerd kunnen hebben en de confrontatie met de realiteit hen kan helpen om te
plaatsen wat er gebeurd is. Wel is het belangrijk hen heel goed voor te bereiden.

Wanneer moet het bezoek worden georganiseerd?
Hier is geen duidelijk antwoord op. Voor sommigen zo vroeg mogelijk, anderen zijn er pas later aan
toe. Het is daarom aan te raden om meerdere bezoeken te plannen om aan behoeften te voldoen.
De getroffenen moeten eerder de mogelijkheid hebben dan anderen (met name de media). Veel
nabestaanden zien de rampplek als privé of als een plek die niet opnieuw ‘geschonden’ mag worden.
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Onder de term ‘bezoekers’ worden de nabestaanden en getroffenen samen verstaan.

Wat moet je voorbereiden?
-

-

-

-

-

Er moet genoeg ruimte zijn voor iedereen om bij elkaar te komen. Op open plekken is een
vorm van afscheiding of een tent gewenst zodat er een besloten bijeenkomst kan zijn, en
vanwege weersomstandigheden en de media.
De plek dient toegankelijk verklaard te zijn door de politie. Allereerst vanwege de veiligheid.
Maar ook omwille van persoonlijke eigendommen van de getroffenen, laat staan stoffelijke
resten.
Het is van belang een balans te vinden in ‘de staat’ van de plek. De chaos van de aanslag
mag nog wel herkenbaar, voelbaar zijn. Maar de plek moet wel schoongemaakt zijn en
persoonlijke bezittingen opgeruimd. Trauma en rouw specialisten kunnen hierbij adviseren.
De getroffenen dienen goed voorbereid te worden op wat ze zullen zien en op hoe ze
kunnen gaan reageren. Dit moet schriftelijk (eventueel met foto’s) en mondeling. Zo kunnen
getroffenen zich goed voorbereiden en bedenken wat ze zelf willen vragen of meenemen
van en naar huis (bijvoorbeeld een steen of zand waar hun geliefde is overleden).
De media moet verzocht worden om op afstand te blijven en de getroffenen de ruimte te
geven.
De getroffenen moet uitgelegd worden voorzichtig om te gaan met wat ze op sociale media
plaatsen over het bezoek. Al helemaal als het gaat om beeldmateriaal waar misschien ook
andere getroffenen op staan.

‘Create frames to make reality real’.

Werk met ‘frames’ die herstel bevorderen. Zorg is één van die mogelijke frames, maar ondersteuning
in het omgaan met de (harde) werkelijkheid is er ook één. Juist confrontatie kan ook helend zijn. Een
voorbeeld is de discussie die ontstond toen overlevenden terugkeerden naar Utoya: dat gebeurde
onder begeleiding van de politie, maar moesten die in uniform of in burger (omdat de dader ook een
politie-uniform gedragen had en dat dus beangstigend zou kunnen zijn). Maar je kunt jongeren niet
blijven afschermen van politie-uniformen. In feite was juist dat de veiligste manier en plek om weer
politiemensen in uniform te kunnen ontmoeten. En gewoon met ze te kunnen praten. Ondersteuning is
niet het beschermen van mensen tegen de realiteit.
Focusgroep Noorwegen

Wat kan er gedaan worden bij het bezoek?
De afweging of families gezamenlijk of apart de plek bezoeken is een belangrijke. Ze kunnen elkaar
steun geven. Echter, als een familie een ritueel wil uitvoeren op de plek waar hun geliefde is
overleden kan dit de anderen onnodig ophouden. Wachten of vervreemding zal meer stress
opleveren bij de andere families. Politie en sociaal werkers moeten aanwezig zijn en dit coördineren.

Wat gebeurt er op de plek waar iemand is overleden?
Iemand van de hulpdienst dient aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden van de nabestaanden.
Het is heel belangrijk dat deze informatie correct is. Er moet precies antwoord gegeven worden op
de vraag en niet meer informatie gegeven worden dan dat. De nabestaanden willen misschien een
ritueel uitvoeren, bloemen leggen of kaarsen branden. Het is belangrijk dat ze zich vrij voelen dit te
doen en de tijd te nemen die ze willen.

Wat wordt er verwacht van ondersteuning?
Een bezoek zal voor de nabestaanden en getroffenen ingrijpend zijn. Daarom dient er voldoende
ondersteuning te zijn. Deze hebben als taak ‘watchful watching’ en rekening houdend met het
gegeven dat allerlei emoties in deze situatie normale reacties zijn, terughoudend zijn en steeds de
inschatting maken of contact gewenst is. Vaak zullen familieleden zelf elkaar voldoende steunen.

Afbeelding 1 Checklist voor het plannen van een bezoek aan de rampplek (Kristensen et al., 2018).
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