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“Het feit dat we werken met mensen die kwetsbaar zijn, maakt ons ook kwetsbaar.
Wanneer we menselijk moeten blijven bij het omgaan (copen) met onze eigen
moeilijkheden en deze van andere mensen erbij, dan moeten ook wij ondersteund
worden voor ons eigen goed maar ook voor de patiënten waarvoor we zorgen”
(Healy & Tyrrell, 2013).

Voorwoord
Als beginnende verpleegkundigen en bijna afgestudeerd als bachelor na bachelor in
de intensieve zorg en spoedgevallenzorg moeten we heel wat competenties bereiken.
Dit om de kwaliteit van zorg voor onze patiënten te kunnen garanderen.
Het zorgen voor kritiek zieke patiënten is naar onze mening niet alleen een bijzonder
mooi beroep, maar ook een heel uitdagende opdracht. Het zorgen voor mensen die
kwetsbaar zijn, maakt onszelf ook kwetsbaar. Uit grote interesse voor de psyché van
de mens gingen we in onze specialisatieproef op zoek naar welke invloed
traumatische gebeurtenissen hebben op hulpverleners. Vaak voorkomende begrippen
zoals burn-out en PTSS worden verder verduidelijkt waarna er ingegaan wordt op
wat er precies kan gedaan worden wanneer een hulpverlener een traumatische
gebeurtenis meegemaakt heeft. Er is nog heel veel niet geweten over dit onderwerp
en we hopen dan ook dat we met deze specialisatieproef verschillende instanties
kunnen aansporen om meer onderzoek uit te voeren naar deze onderwerpen. Dit
zodat hulpverleners uiteindelijk op een kwaliteitsvolle manier ondersteund kunnen
worden tijdens hun loopbaan.
We willen in het bijzonder onze promotor, Johan Asnong, en onze
inhoudsdeskundige, Petra Crijns, bedanken voor de kritische blik op de inhoud van
onze specialisatieproef en de vormgeving. Ook bedanken we graag Karin Bruwier,
Nancy Spinnael en Jan De Houwer voor het veelvuldig lezen van deze
specialisatieproef en voor de steun tijdens de laatste maanden van deze opleiding.

Ondergetekenden dragen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor dit werk.
Leuven, mei 2019

Sarah Defrère, Natasja Favoreel en Hanne Mommens
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Inleiding
Uit eigen ervaring weten we dat gebeurtenissen die hulpverleners meemaken prehospitaal en op spoedgevallen vaak een grote invloed kunnen hebben op een persoon
en zijn functioneren. Daarnaast merkten we op stage ook op dat
spoedverpleegkundigen vaak stress ervaren ten gevolge van ingrijpende situaties. Na
een eerste blik op de literatuur viel ons op dat meer dan de helft van de
spoedverpleegkundigen aangaven meerdere critical incidents per jaar mee te maken
(Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2012).
De aanwezigheid van stress symptomen en uitval van verpleegkundigen is op de
spoedgevallendienst dan ook een vaak voorkomend probleem. Meer dan 25% van de
hulpverleners krijgt ooit te maken met een burn-out en bij 8% wordt er PTSS
gediagnosticeerd die gerelateerd is aan het uitoefenen van de job (Adriaenssens et
al., 2012; Adriaenssens, De Gucht & Maes, 2015). In de literatuur wordt zeer veel
gesproken over debriefing, in alle mogelijke vormen, als preventiemaatregel na een
critical incident.
Daarom hebben we in de literatuur gezocht naar mogelijke verklaringen voor deze
hoge mate van critical incident stress, hoe de stress ontstaat, verergert, in stand
gehouden wordt en welke mogelijkheden er zijn om dit tegen te gaan, zoals
bijvoorbeeld verschillende vormen van debriefing?

1. Methodologie
Voor de selectie van de artikels, gebruikt in de literatuurstudie, hebben we gezocht
op verschillende databases: MEDLINE (Pubmed), Wiley Online Library, ScienceDirect
en de Cochrane database (op de Cochrane database vonden we geen inhoudelijk
bruikbare artikels of hadden we geen toestemming om de artikels te openen).
De zoektermen wisselden naargelang de PICO en onderzoeksvraag doorheen de
maanden aangepast werden. De interventie met daaraan gekoppeld de controlegroep
werd aangepast doorheen ons zoekproces. De outcome van het onderzoek bleef
steeds ‘het welbevinden van de hulpverleners ’. In het begin werd daarom meer
gezocht rond de term ‘resuscitation’. Later werd er gezocht naar artikels over ‘critical
incidents’, ‘debriefing’ en ‘PTSD’.
Bij de uitwerking van de literatuurtabel werd duidelijk in welke richting we onze
literatuurstudie wilden sturen. We merkten op dat we nog enkele artikels over
specifieke onderwerpen misten en zochten specifiek naar artikels over bijvoorbeeld
‘andere debriefing methodes (dan CISD)’ en ‘na welke soorten critical incidents moet
er een debriefing gebeuren’. Bij elk inhoudelijk goed artikel bekeken we ook de
literatuurlijst en zo vonden we via de sneeuwbalmethode ook enkele andere
relevante artikels. Bij het aanpassen van de literatuurstudie na feedback, zochten we
nog enkele nieuwe artikels rond de termen ‘incidentie van critical incident, burn-out
en PTSS’ en ‘ASD, emergency AND critical incident’.
Een korte, gestructureerde samenvatting van onze zoekstrategie in tabelvorm (met
de zoektermen en gevonden artikels) bevindt zich in bijlage 1.
De definitieve PICO is:
Populatie
Interventie
Controle (vergelijkings
parameter)
Outcome (uitkomst)

Hulpverleners pre-hospitaal en op spoedgevallendienst.
Verschillende maatregelen na critical incidents.
/
Impact van critical incidents
bijhorende maatregelen.

op

hulpverleners

en

Bij alle zoekstrategieën gebruikten we volgende zoeklimieten:
De tijdslimiet:




‘10 jaar’;
‘01/01/2008-22/02/2019’;
‘Tussen 2008 en 2019’.

Voor twee artikels, die voor ons van grote waarde waren om het onderzoek verder
uit te werken, aanvaardden we vroegere data.
Bij het zoeken op de database MEDLINE gebruikten we bijkomend de limieten
‘humans’ en soms ‘English’.
Inclusie criteria voor de artikels:
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Artikels over hulpverleners op de spoedgevallendienst en pre-hospitaal;
Onderzoeken uitgevoerd in Westerse landen;
De outcome is ‘de impact op de hulpverleners’, meer specifiek: PTSS, BOS,
depressieve symptomen, effectiviteit van de interventie (CISD, debriefing,
CISM);
De interventies zijn steeds maatregelen na critical incident.

Exclusie criteria voor de artikels:



Onderzoeken in landen zoals China en Zuid-Afrika bijvoorbeeld;
Artikels geschreven voor 2008 (met uitzondering van artikel 12 (van 2003)
wegens inhoudelijk zeer interessant en relevant voor onze onderzoeksvraag).
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2. Onderzoeksvraag
Naar aanleiding van de PICO stelden we een bijpassende onderzoeksvraag op:
“Wat is de impact van critical incidents op hulpverleners pre-hospitaal en op de
spoedgevallendienst en welke maatregelen kunnen ondernomen worden om het
welbevinden te verbeteren?”
De literatuurstudie start met de definiëring van een critical incident, een
traumatische gebeurtenis en het verschil met een schokkende gebeurtenis. Verder
wordt er ingegaan op hoe een hulpverlener een critical incident gaat omschrijven
waarna er ook gekeken wordt naar de incidentie van critical incidents. Hierna wordt
er in chronologische volgorde weergegeven wat de verschillende reacties kunnen zijn
na een critical incident gaande van de normale reacties tot de pathologische reacties
en het ontstaan van PTSS en burn-out.
Tot slot halen we enkele maatregelen aan die mogelijks kunnen helpen om burn-out
en PTSS vroeger op te sporen. We bespreken met grote aandacht de critical incident
stress debriefing (CISD) en critical incident stress management (CISM). Daarnaast
worden ook enkele andere preventiemaatregelen aangehaald.
Het doel van dit onderzoek is het gaan kijken welke impact een critical incident heeft
op hulpverleners en welke maatregelen er kunnen gebruikt worden om het
welbevinden van de hulpverlener te verbeteren. Wanneer er gesproken wordt over
welbevinden, spitsen we ons voornamelijk toe op het wegblijven van
posttraumatische stress symptomen of PTSS.
Naast deze criteria besloten we om deze onderzoeksvraag specifiek op hulpverleners
op de spoedgevallendienst toe te passen. De term hulpverleners werd gebruikt en is
een
breed
begrip
om
de
verschillende
disciplines
(verpleegkundigen,
verpleegkundigen pre-hospitaal, ambulanciers, etc.) te kunnen includeren.
Nadat er kritisch gekeken wordt naar de gebruikte bronnen, koppelen we deze
onderzoeksvraag terug naar de praktijk. ‘Worden er in de praktijk debriefings
uitgevoerd na critical incidents op de spoedgevallendienst?’ ‘Vinden de
verpleegkundigen deze zelf ook effectief?’ ‘Welke verbeteringen stellen ze zelf voor?’,
etc. waarna we afronden met een algemeen besluit over de rol van een debriefing na
critical incidents.
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3. Literatuurstudie
3.1. Definiëring van critical incident
De definitie van critical incidents is niet eenduidig. Zoals de Soir (2005) het
verwoordt: “Na het doormaken van een trauma, soms critical incident genoemd,
wordt je opgevangen door (en soms hiertoe verplicht) aan een critical incident stress
debriefing deel te nemen.” Maar wat is een critical incident? Wat is een traumatic
event? Wanneer wordt iets als traumatisch bestempeld?
Een critical incident is een buitengewone gebeurtenis die plots en onverwacht
plaatsvindt en die de copingstijlen overstijgt waardoor je dreigt het gevoel van
controle en hoop in de omgeving te verliezen (Magyar & Theopilos, 2010; Mitchell,
Sakraida & Kameg, 2003).
De World Health Organisation (WHO) beschrijft een critical incident als een
gebeurtenis, buiten het bereik van de normale ervaringen, die plots en onverwacht
optreedt. Men kan deze gebeurtenis zien als levensbedreigend en verder kan het
elementen van fysieke en emotionele verliezen bevatten. Van nature zijn personen
uit onder meer de gezondheidszorg, spoedgevallen, het leger, veiligheidssector en
anderen betrokken in hoog risico situaties hier meer vatbaar voor. Ze worden actief
blootgesteld aan bovenstaande stressoren tijdens het werk (Work Positive, z.j.).
Een critical incident is een krachtige en overweldigende gebeurtenis die buiten het
bereik van de normale menselijke gebeurtenissen ligt. Het kan mogelijks de
copingmechanismen van de persoon uitputten en leiden tot psychologische distress
en verstoring van het normale adaptieve functioneren (Mitchell, 2003).
De ambulancemedewerkers beschreven in de studie van Halpern, Gurevich, Schwartz
en Brazeau (2009) een critical incident als een werkgerelateerd fenomeen dat
verschilt van de chronische werkplaats stressoren. Het is een discreet incident in het
werkveld wat leidt tot sterke emoties die lang genoeg aanwezig blijven om een
oncomfortabel gevoel te geven of oncomfortabele gevolgen heeft. Deze gevolgen
waren vaak verdriet of woede. Om van een critical incident te kunnen spreken moet
er voldaan worden aan het MADOE-principe: machteloosheid, angst, dood of doodervaring, onverwacht en éénmalig (Crijns, 2018).
Het verschil tussen een traumatische gebeurtenis/critical incident en een schokkende
gebeurtenis is door de verschillende interpretaties van een traumatische gebeurtenis,
ook moeilijk te maken. Als je een schokkende gebeurtenis meemaakt wil het niet
zeggen dat dit ook direct een traumatische ervaring is. Elke traumatische ervaring is
in de basis wel een schokkende gebeurtenis, maar dezelfde gebeurtenis kan voor de
ene persoon traumatisch zijn en voor de andere niet. Een traumatische gebeurtenis
overstijgt de copingstrategieën van de persoon, de ervaring is te overweldigend. Wat
bepaalt nu of een gebeurtenis traumatisch is? In hoeverre je overspoeld wordt door
gevoelens (welke mogelijkheden heb je op het moment van de gebeurtenis om de
spanningen aan te kunnen); welke gedachten, verklaring en betekenissen je geeft
aan wat er gebeurd is en wat je ervaart ten tijde van de gebeurtenis; hoeveel
mogelijkheden je hebt gehad ten tijde van de gebeurtenis om op te kunnen komen
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voor je eigen persoonlijke bewegingsruimte en of je de nodige opvang en steun krijgt
van je naasten, de personen aan wie je gehecht bent (van der Woude, 2019).
Uit de resultaten van het cross-sectioneel onderzoek van Halpern, Maunder,
Schwartz en Gurevich (2012) werd een inventaris opgesteld van de kenmerken van
critical incidents die gelinkt zijn aan emotionele distress, op het moment van het
critical incident zelf. Deze zijn terug te vinden in figuur 1. De kenmerken worden
opgesplitst in situationele kenmerken, kenmerken gerelateerd aan de organisatie of
kenmerken van de persoonlijke situatie direct volgend op of als emotionele reactie na
het incident. De belangrijkste situationele kenmerken zijn: ‘factoren buiten mijn
controle’ en ‘het toonde aan dat personen wreed of nalatig kunnen zijn’, de
belangrijkste systemische kenmerken: ‘het was wanbeheer op het moment’ en ‘hoe
de oproep is behandeld/teruggestuurd’ en de belangrijkste personele kenmerken: ‘ik
was verrast door de oproep’ en ‘ik voelde me hulpeloos’.

Figuur 1 - Kenmerken critical incident (Halpern et al., 2014)

Uit een cross-sectionele survey, uitgevoerd door Adriaenssens, De
(2012) waarin 248 spoedverpleegkundigen bevraagd werden naar
met traumatische gebeurtenissen en de gevolgen hiervan,
gebeurtenissen, opgesomd in figuur 2, als meest traumatisch gezien

Gucht en Maes
hun ervaringen
blijkt dat de
werden door de
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participanten. De dood van een kind of jongere had de grootste impact op de
verpleegkundigen, naast omgaan met slachtoffers van auto- en treinongelukken en
de confrontatie met fysieke trauma en brandwondenpatiënten.

Figuur 2 - Meest voorkomende traumatische gebeurtenissen (Adriaenssens et al.,
2012)

In figuur 3, afkomstig uit het onderzoek van Boland, Kinzy, Myers, Fernstrom,
Kamrud, Mink en Stevens (2018) wordt een opsomming gegeven van enkele
situaties, zogenoemde critical incidents, in aflopende volgorde van de door hen
aangegeven ernst van de situatie. De incidenten die als meest ernstig beschouwd
werden zijn het meemaken van de dood van een kind, een kind dat zwaar
mishandeld is of een fout maken die leidde tot schade aan of de dood van een
patiënt. Incidenten die het vaakst voorkwamen waren de ontdekking van het lichaam
van een pas vermoorde persoon, iemand zien sterven en melding maken van een
sterfgeval.

Figuur 3 - critical incidents (Boland et al., 2018)
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Elke verpleegkundige moet kunnen omgaan met traumatische gebeurtenissen, uit
onderzoek van Donnelly en Siebert (2009) blijkt dat 82 - 100% van de 60
ondervraagde spoedverpleegkundigen regelmatig wordt geconfronteerd met
werkgerelateerde
traumatische
gebeurtenissen.
Bijkomend
worden
spoedverpleegkundigen ertoe verplicht om van de ene traumatische gebeurtenis over
te gaan op de andere, met daartussen weinig tijd voor herstel. Vijftien procent
(n=248) gaf aan één traumatische gebeurtenis meegemaakt te hebben, 32% twee
tot drie traumatische gebeurtenissen, 23% vier tot vijf traumatische gebeurtenissen
en 17% had zes of meer traumatische gebeurtenissen in de laatste zes maanden
meegemaakt. Dit terwijl 42% van de verpleegkundigen op een gewone afdeling het
laatste jaar geen traumatische gebeurtenissen hadden meegemaakt. The National
Comorbidity survey geeft daarbij aan dat 60% van de mannen en 51% van de
vrouwen al ooit een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt in zijn/haar leven
(Adriaenssens et al., 2012; Vasile, 2014).
Van de 223 ambulanciers en paramedici in dit onderzoek gaf 64.6% aan tijdens hun
carrière tussen de één en vijf werkgerelateerde critical incidents te hebben
meegemaakt. 20.6% heeft meer dan tien critical incidents meegemaakt. Voor het
grootste deel van de deelnemers, 75,3%, is het eerste critical incident meer dan één
jaar geleden gebeurd (Halpern et al., 2012).
De ambulancemedewerkers meldden dat ze aanzienlijke ervaring hadden met, en
zorgen over, critical incidents. Ze hadden tussen de één en zeven van de door hun
zogenoemde critical incidents meegemaakt (Halpern et al., 2009).
Van de 84 politieagenten, paramedici en medewerkers van de kinderbescherming in
het onderzoek van Regehr en Le Blanc (2017) gaf 79.3% aan minstens één critical
event te zijn blootgesteld. Deze events omvatten onder andere: serieuze kwetsuren
of bijtwonden, bedreigd worden met een wapen, aanwezig zijn wanneer een andere
agent ernstig gekwetst geraakt, bedreigingen tegen hun geliefden ontvangen,
iemand zien sterven en menselijke resten ontdekken.

3.2. Gevolgen van critical incident
Hulpverleners kunnen gevolgen ondervinden van critical incidents die variëren van
niet ernstig tot zeer ernstig. Deze gevolgen zijn afhankelijk van situationele
kenmerken, kenmerken gerelateerd aan de organisatie of aan de persoonlijke situatie
voor, tijdens en na het critical incident (Halpern et al., 2012).
In figuur vier wordt een mogelijks tijdsverloop na een critical incident weergegeven.
Dit wordt hieronder verder besproken.

14

Figuur 4 - Tijdsverloop critical incident

3.2.1.

Acute stressreactie

De acute stressreactie na een critical incident geeft de hulpverleners een houvast
zodat ze kunnen omgaan met deze situaties (de Boer et al., 2011). “Stress is het
proces bij een individu waarbij deze omgaat met of deze zich aanpast aan
situationele omgevingsfactoren die een duidelijke invloed hebben op het psychische
en fysieke functioneren van het individu.” Enerzijds bestaat er positieve stress die
een drijfkracht vormt en anderzijds hebben we negatieve stress die disfunctioneren
veroorzaakt. De lijn tussen het ervaren van positieve stress en negatieve stress
verschilt van persoon tot persoon. Stress ontstaat wanneer er een onevenwicht is
tussen de draagkracht, die bepaald wordt door persoonlijkheidskenmerken, en de
draaglast, die bepaald wordt door situationele kenmerken. Het is een dynamisch
proces dat heel wat gevolgen met zich mee kan brengen die dan stressreacties
genoemd worden (Crijns, 2018).
In de acute fase van een critical incident kan er steeds een acute stressreactie
optreden. Deze acute fase omvat zowel de peri-incident periode als de periode direct
na het critical incident, tot 72 uur na het critical incident (Crijns, 2018). Een
stressreactie is een normale reactie op een traumatische gebeurtenis. Halpern et al.
(2012) onderscheiden vijf componenten bij een acute stressreactie die samen
voorkomen na een critical incident, een fysieke reactie, gevoelens van distress,
verstoorde slaap, irritatie en zich sociaal terugtrekken. Deze componenten omvatten
de symptomen die voorkomen bij een acute stressreactie: een versnelde
ademhalingsfrequentie en hartritme, een verhoogde spierspanning, fysieke
opwinding, hartkloppingen, amnesie, zweten en trillen, verminderde of aangetaste
slaap, angor, sociale afzondering, verlies van concentratie, rusteloosheid,
nachtmerries, flashbacks, snel geïrriteerd zijn, depressieve symptomen, verminderde
interesse in het dagelijkse leven, verlies van hoop in de toekomst, paniek,
psychologische arousal en zich sociaal terugtrekken. Deze symptomen verdwenen
meestal enkele uren tot enkele dagen na het critical incident. Wanneer deze acute
stressreactie verlengd aanwezig blijft dan is er meer kans op depressie, burn-out en
PTSS op lange termijn (Halpern, Maunder, Schwartz & Gurevich, 2014; Adriaenssens
et al., 2012).
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In een studie met 248 spoedverpleegkundigen ondervond één op drie (32.4%) een
bepaalde mate van angst, depressieve symptomen (28.7%) en somatische klachten
(37.2%) na traumatische gebeurtenissen. Deze negatieve ervaringen zorgen voor
meer werkverlet, verlies van productiviteit en verandering in de professionele
attitude. Ook de kwaliteit van zorg kan hierdoor negatief beïnvloed worden
(Adriaenssens et al., 2012).
De Boer et al. (2011) geven aan dat een normaal herstel na een critical incident
weken tot maanden kan duren. Bij herhaaldelijke blootstelling kunnen
posttraumatische stress symptomen een extra factor zijn in het ontwikkelen van
PTSS en de meest voorkomende comorbiditeiten angst en depressie. Wanneer
posttraumatische stress symptomen optreden in de eerste maand na het critical
incident kan de diagnose PTSS nog niet worden gesteld.
Een 14-item inventaris werd ontwikkeld door Halpern et al. (2012) die een duidelijk
kader biedt voor de identificatie en rapportering van emoties op het moment van het
critical incident, peri-traumatische stress. De inventaris geeft aan welke impact een
critical incident heeft op het individu. Dit is afhankelijk van de gemoedstoestand van
de hulpverlener voor het critical incident, bijvoorbeeld de aanwezigheid van stress en
vermoeidheid. Ook geeft de inventaris inzichten in enkele vastgeroeste denkpatronen
van de hulpverleners omtrent critical incidents. Hulpverleners gaan er bijvoorbeeld
vanuit dat een critical incident met een kind altijd ergere reacties gaat veroorzaken
dan critical incidents met volwassenen. De inventaris toont aan dat dit niet het geval
is. Als laatste kan de inventaris een hulpmiddel zijn voor hulpverleners om hun
emoties te kunnen rapporteren en identificeren op het moment van een critical
incident. Dit biedt hun een mogelijkheid tot het identificeren van een critical incident.
In de studie van Lavoie, Talbot, Mathieu, Dallaire, Dubois en Courcy (2016) wordt
geen associatie gevonden tussen geslacht, leeftijd of werkervaring en het
ontwikkelen van ASR. Energetisch en positief zijn bleek een beschermende factor te
zijn tegen het ontwikkelen van ASR, terwijl neurotische eigenschappen een
risicofactor vormen voor het ontwikkelen van ASR. Als laatste werd in deze studie
geen associatie gevonden tussen sociale ondersteuning en ASR, zowel niet in de
negatieve als positieve zin.
Uit een ander onderzoek blijkt dat de duur van blootstelling aan de gebeurtenis, de
perceptie, de cumulatieve of bijkomende effecten van de gebeurtenis, de vooraf
gehanteerde copingstijlen en de mate van sociale steun bepalende factoren zijn voor
het ontstaan van stress-gerelateerde symptomen na een traumatische gebeurtenis
(Mitchell et al., 2003).
Een onderzoek uitgevoerd door Bohström, Carlström en Sjöström (2015) bij 15
Zweedse ambulanceverpleegkundigen geeft zowel factoren die bijdragen tot stress
als factoren die stress reduceren weer. De factoren die bijdragen tot stress bij de
verpleegkundige kunnen verder worden opgedeeld in twee subcategorieën,
insufficiëntie en onzekerheid. Onder insufficiëntie vallen factoren zoals het tekort
hebben aan informatie, bezorgd zijn over onvoldoende hulpmiddelen, het gevoel
hebben van te beschikken over onvoldoende competenties en geen controle te
hebben over de situatie. In de subcategorie onzekerheid vallen factoren zoals het
toenemende gevoel van onveiligheid en onvoldoende ondersteuning. De factoren die
stress verminderen bij de verpleegkundige zijn collegiale ondersteuning, waarbij
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steun en discussiëren met collega’s die mee betrokken waren bij het critical incident
als belangrijkste werden gezien. Informele gesprekken met collega’s werden als meer
stress-reducerend bestempeld dan georganiseerde debriefing door de managers. Een
tweede factor die zorgt voor stressvermindering is het hebben van gedeelde
ervaringen, dit komt door een groter vertrouwen onder de collega’s.
3.2.2.

Copingstijlen na critical incident

Hulpverleners proberen de stress, veroorzaakt door critical incidents, te reduceren
door middel van persoonlijke activiteiten. Dit gaat dan vooral over het leegmaken
van het hoofd en het vinden van antwoorden (Clark, Polivka, Zwart & Sanders,
2018).
Er zijn verschillende manieren waarop hulpverleners aan stressreductie doen. Een
eerste manier voor de verwerking van de stress is samen met anderen: bijvoorbeeld
door uit te huilen bij collega’s, spelen met de eigen kinderen, het bespreken van de
casus met vrienden, familie of collega’s. Het bespreken van de casus met de collega’s
wordt door verpleegkundigen als de belangrijkste manier van stressreductie gezien.
Stressreductie door het praten met familie of vrienden werd omschreven als
problematisch. Dit omdat de verpleegkundigen niet al de details konden vertellen
omwille van het beroepsgeheim. Dit zorgde voor een verminderde stressreductie
(Lavoie, Talbot & Mathieu, 2011).
Een tweede manier van stressreductie volgens hulpverleners is zelfstandige
stressreductie. Dit is een ruim begrip dat verschillende methoden omvat: bidden,
even rust nemen, even alles van je afzetten zodat je professioneel verder kan
werken, het opruimen van de kamer, het nuttigen van alcohol na de shift, het nemen
van een douche, gaan sporten of TV of een film kijken (Clark et al., 2018).
Ambulanceverpleegkundigen in Zweden geven in een onderzoek van Bohström et al.
(2015) aan dat ze onmiddellijk na een stressvolle gebeurtenis nood hebben aan
defusing. Dit gebeurt door informele gesprekken te voeren over de gebeurtenis en
ervaringen te delen met de collega’s in de ambulance, de garage of bij een tas koffie.
Een ander aspect dat aangehaald werd was de nood om even afstand te nemen van
hun werk na een ernstige of stressvolle gebeurtenis. Hierbij gaven ze wel aan dat dit
meestal onmogelijk was door onvoldoende personeel.
De manier van stressreductie die een hulpverlener gaat toepassen is afhankelijk van
de copingstijl. Er bestaan twee soorten coping: probleemgerichte coping en
emotioneel gerichte coping. Bij probleemgerichte coping wordt het probleem actief
aangepakt. Er zal dan ook effectief iets gedaan worden aan de stressvolle situatie. Bij
emotioneel gerichte coping wordt het probleem zelf niet aangepakt. Hier gaan vooral
de emoties die het probleem met zich meebrengen, gereduceerd worden. Daarnaast
kunnen deze twee copingstijlen vermijdend of actief zijn. Vermijdend geeft aan dat
de situatie en de natuurlijke copingstijlen uit de weg worden gegaan en actief
betekent dat er effectief met de situatie wordt aan de slag gegaan (Adriaenssens et
al., 2012).
Als spoedverpleegkundige is een actieve probleemgerichte coping bij het meemaken
van een traumatische gebeurtenis blijkbaar de beste copingstijl. Tijdens de
confrontatie met een traumatische gebeurtenis is een vermijdende emotionele
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copingstijl zinvol. Dit kan belangrijk zijn om te kunnen blijven functioneren tijdens de
traumatische gebeurtenis. Op lange termijn kan deze copingstijl er wel voor zorgen
dat het herstelproces gehinderd wordt. Uiteindelijk kan dit leiden tot
posttraumatische stress gerelateerde symptomen (Adriaenssens et al., 2012).
Vaithilingam, Jain en Davies (2008) concludeerden in hun onderzoek dat het
discussiëren of napraten over een critical incident kan helpen in het begrijpen van
het critical incident en het verdere verwerkingsproces. Na een critical incident de
gevoelens leren accepteren, door gebruik te maken van individuele en
groepsgebonden stressreductie en de verschillende copingstijlen, zorgt voor een
positieve verandering op de persoonlijke perceptie van het critical incident. Ook
napraten over de eventuele technische fouten die gebeurd zijn tijdens een critical
incident kan hiervoor zorgen. Jammer genoeg slaagt volgens een studie van
Adriaenssens et al. (2012) 8% er niet in om via de copingmechanismen PTSS te
vermijden.
Te weinig sociale steun en ineffectieve communicatie in het team kan geassocieerd
worden met meer vermoeidheid, burn-out en posttraumatische stressstoornis bij
spoedverpleegkundigen. De fysieke en emotionele kwetsbaarheid van de
hulpverlener en hun copingstijlen worden beïnvloed door vorige ervaringen. Een
professionele training en persoonlijke en sociale steun na een incident kan een
invloed hebben op het niveau van de reactie op stress (Adriaenssens et al., 2012;
Vaithilingam et al., 2008).
Copingstijlen, beschreven door Halpern et al. (2009), om om te gaan met het gevoel
van onmogelijkheid om te helpen zijn vermijding, afleiding en zwarte humor. Zwarte
humor als copingstrategie suggereert dat de hulpverlener de kwetsbare gevoelens
een plaats gegeven heeft en dat deze draagbaar zijn. Verder zorgt het ook voor
samenhorigheid tussen hulpverleners in tijden van emotionele kwetsbaarheid. Maar
gaat het ook de hulpverlener meer isoleren van andere personen.
Supervisoren en hulpverleners moeten zich bewust zijn van de schadelijke en
langdurige effecten van critical incidents en moeten hier preventief mee aan de slag
gaan (de Boer et al., 2011).
3.2.3.

Evolutie naar een acuut stress syndroom

Een blijvende aanhoudende ASR kan eventuele gezondheidsproblemen met zich
meebrengen. Als de acute stressreactie langer dan 72 uur aanhoudt, wordt er
gesproken van een acuut stress syndroom. De DSM-5 geeft vijf diagnostische criteria
voor ASS. Het eerste criterium is blootstelling aan een dreigende of effectieve dood,
seksueel geweld of ernstige verwonding. Een tweede criterium is dat er minstens 9
van de 14 symptomen uit vijf verschillende categorieën worden ervaren of toenemen
na een critical incident. Deze vijf categorieën zijn dwanggedachten, dissociaties,
negatieve gedachten, arousal en vermijding. Het derde criterium houdt in dat de
symptomen, die direct na het critical incident kunnen starten, minstens drie dagen
tot een maand na het critical incident aanhouden. Criterium vier is dat het syndroom
de oorzaak is van een beperking in het beroeps- en sociaal functioneren. Het laatste
en vijfde criterium is dat het syndroom niet te weten is aan een medische
aandoening of het effect is van een middel zoals medicatie, drugs of alcohol. ASS kan
na één maand evolueren tot PTSS, maar kan zich ook oplossen zonder te leiden tot
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PTSS. Bij 50% van de mensen die uiteindelijk PTSS ontwikkelen, was ASS de initiële
diagnose. Omwille van de complexe en niet-lineaire relatie tussen het critical incident
en de lange aanpassingsperiode erna, mag er niet uitgegaan van een oorzakelijke
relatie om een correcte diagnose van PTSS te stellen bij aanwezigheid van acute
stress symptomen. Uit verschillende longitudinale studies is gebleken dat personen
die eventueel PTSS ontwikkelen in de dagen na het trauma een hogere rusthartslag
hebben dan personen die geen PTSS ontwikkelen (Lubit & Bienenfeld, 2016; Bryant,
2018; de Boer et al., 2011).
De incidentie van ASS is moeilijk in kaart te brengen doordat de diagnose dient
gesteld te worden binnen één maand na een critical incident. Verder is de incidentie
sterk afhankelijk van het land en de kwaliteit van de studie (Bryant, 2018).
Daarnaast zijn er een aantal factoren die de kans op ASS na een traumatisch
gebeurtenis vergroten: het verlies van een dierbare, ernstige geleden schade,
dissociatie op het moment van de traumatische gebeurtenis, gevoelloosheid, eerdere
traumatische gebeurtenissen, blootstelling aan gevaar en vermindering van of geen
sociale ondersteuning (Lubit & Bienenfeld, 2016).
Maatregelen die genomen kunnen worden om hulpverleners te helpen om te gaan
met critical incidents zijn: het blijven aanmoedigen van contact met familie en
vrienden, zorgen voor voldoende eten, rust, beweging en ontspanning, het
ontwikkelen van een buddy systeem van medewerkers en het aanmoedigen tot
defusing na critical incidents en na elke shift (Lubit & Bienenfeld, 2016).
3.2.4.

Posttraumatische stressstoornis

PTSS wordt volgens de DSM-5 omschreven als het ontstaan van een reeks typische
symptomen ten gevolge van blootstelling aan één of meerdere traumatische
gebeurtenissen (American Psychiatric Association, 2013).
Een traumatische gebeurtenis kan op vier verschillende manieren plaatsvinden: door
de traumatische gebeurtenis zelf te ervaren, door getuige te zijn van een individu die
een traumatische gebeurtenis ervaart, door via een betrokkene vernomen te hebben
dat een familielid of vriend een traumatische gebeurtenis meegemaakt heeft of door
herhaaldelijke of extreme blootstelling aan ernstige details van de traumatische
gebeurtenis (American Psychiatric Association, 2013).
De klinische presentatie van PTSS verschilt van persoon tot persoon. De symptomen
verschillen naar gelang de aard van de gebeurtenis, maar één (of meerdere) van
volgende inbreukmakende symptomen geassocieerd met de traumatische
gebeurtenis, moet(en) aanwezig zijn voordat we kunnen spreken van PTSS:




Herhaaldelijke, onvrijwillige en opdringerige herinneringen aan de
traumatische gebeurtenis;
Herhaaldelijke, verontrustende dromen waarin de inhoud en/of de inhoud van
de droom gerelateerd is aan de traumatische gebeurtenis;
Dissociatieve reacties (bijvoorbeeld flashbacks) waarin het individu het gevoel
heeft en/of hiernaar handelt dat de traumatische gebeurtenis is
teruggekomen;
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Intense of verlengde psychologische angst bij blootstelling aan interne en
externe signalen die een aspect van de traumatische gebeurtenis
symboliseren;
Duidelijke psychologische reacties bij interne of externe traumatische
gebeurtenissen die een aspect van de traumatische gebeurtenis symboliseren
(American Psychiatric Association, 2013).

Bijkomend is er sprake van volgende symptomen:





Herhaaldelijk vermijden van stimuli geassocieerd met de traumatische
gebeurtenis, beginnend na de traumatische gebeurtenis;
Negatieve schommelingen in cognitie en stemming gerelateerd aan de
traumatische gebeurtenis, beginnend of verergerend nadat de traumatische
gebeurtenis plaatsvond;
Duidelijke schommelingen in bewustwording en reactiviteit geassocieerd met
de traumatische gebeurtenis, beginnend of erger wordend nadat de
traumatische gebeurtenis plaatsvond (American Psychiatric Association,
2013).

De factor tijd is ook belangrijk bij het definiëren van PTSS. De kenmerkende
symptomen beginnen meestal binnen de drie maanden na een traumatische
gebeurtenis en we spreken van PTSS wanneer deze factoren langer dan zes maanden
aanhouden en bijgevolg ook invaliderend zijn voor het dagelijkse leven (American
Psychiatric Association, 2013).
Een ander bron omschrijft PTSS als ‘een psychiatrische aandoening beschreven in de
DSM die veroorzaakt wordt door de blootstelling aan een traumatische gebeurtenis of
een extreme stressor dat gepaard gaat met angst, hulpeloosheid of horror’ (Mealer,
Burnham, Goode, Rothbaum & Moss, 2009).
Er wordt in veel studies onderzoek gedaan naar de incidentie van posttraumatische
symptomen en van PTSS bij spoedverpleegkundigen. Vaak kijken de onderzoekers in
deze studies ook naar de incidentie van PTSS bij gewone verpleegkundigen en
paramedici en gaan ze aansluitend ook kijken naar de factoren die een invloed
hebben voor het wel/niet ontwikkelen van PTSS.
Uit een Nederlandse studie voor beroepsziekten (2017), waar de incidentie van PTSS
als beroepsziekte bestudeerd werd, kwam uit dat er in totaal 309 meldingen van
PTSS waren gemaakt. Van deze 309 meldingen kwamen er 116 van de politionele
diensten en de brandweer, 92 uit de gezondheidszorg (vooral psychiatrie en
ambulancepersoneel), 35 uit de vervoerssector (spoor en luchtvaart) en 23 van
defensie (leger). De verhouding tussen man en vrouw was in deze studie 55% bij de
mannen ten opzichte van 45% bij de vrouwen. Bij vrouwen kwamen de meeste
meldingen uit de leeftijdscategorie tussen 31 en 40 jaar en bij mannen kwamen de
meeste meldingen tussen de 51 en 60 jaar.
Uit een studie van Mealer, Shelton, Berg, Rothbaum en Moss (2007), die de
incidentie van posttraumatische stress gerelateerde symptomen ging onderzoeken bij
zowel
intensieve
verpleegkundigen,
spoedverpleegkundigen,
gewone
verpleegkundige en paramedici, kwam dat 25% van de verpleegkundigen op
intensieve zorgen en 33% van de spoedverpleegkundigen posttraumatische stress
gerelateerde symptomen heeft. 14% van de gewone verpleegkundigen en 20-22%
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van de paramedici hadden symptomen van PTSS (p = 0.03). In deze studie werd ook
gerapporteerd dat factoren zoals leeftijd, geslacht, het niet getrouwd zijn, vroegere
ervaringen met geweld, het aantal jaren ervaring, de leeftijd van de
verpleegkundigen en hoe vaak de verpleegkundige de verantwoordelijkheid had
belangrijke risicofactoren waren die een significant verschil maakten in de
ontwikkeling van posttraumatische gerelateerde symptomen.
In een studie die Mealer et al. (2009) twee jaar later uitgevoerd hebben, haalden ze
naast de bovenvermelde risicofactoren aan dat er ook positieve factoren zijn die
ervoor zorgen dat er minder PTSS zal ontstaan. Deze positieve factoren zijn meer
ervaring, een hogere leeftijd en een langere loopbaan. Dit is mogelijks te verklaren
doordat de verpleegkundigen met posttraumatische stress symptomen of PTSS de
job op vroegere of jonge leeftijd stopzetten. Oudere verpleegkundigen zouden zich
na verloop van tijd leren aanpassen aan deze situaties waardoor ook hun
copingstrategieën evolueren en ze beter gewapend zijn tegen traumatische
gebeurtenissen.
Naast de percentages die Mealer et al. (2007) in hun onderzoek omschreven, vond
ook Lavoie et al. (2016) in zijn studie dat 33% van de spoedverpleegkundigen en
14% van de gewone verpleegkundigen te maken krijgen met posttraumatische stress
gerelateerde symptomen.
Uit het onderzoek van Adriaenssens et al. (2012) waarin 248 spoedverpleegkundigen
bevraagd werden naar hun reacties na traumatische gebeurtenissen, bleek dat één
op drie hulpverleners een bepaalde mate van angst, depressieve symptomen en
somatische klachten na traumatische gebeurtenissen ondervond. 28.7% van de
hulpverleners had last van vermoeidheid en 8.5% ontwikkelde klinische symptomen
van PTSS. De incidentie van PTSS is ook hoger bij spoedverpleegkundigen dan bij
andere verpleegkundigen. Volgens deze studie is het verschil in incidentie te
verklaren aan de hand van het verschil in frequentie van blootstelling aan
traumatische gebeurtenissen. Er is een positieve correlatie tussen de hoeveelheid
critical incidents die de spoedverpleegkundige meemaakte en de klinische
symptomen van PTSS (Adriaenssens et al., 2012; Vasile, 2014).
De risicofactoren die Adriaenssens et al. (2012) in hun studie aanhalen zijn enkele
negatieve invloedsfactoren zoals: het type van de traumatische gebeurtenis, de
frequentie van de blootstelling aan de traumatische gebeurtenis, het vrouwelijke
geslacht, de werkervaring, een hectische werkomgeving en te veel werk. Deze
hebben een negatieve invloed op het herstelproces of de rusttijd waardoor er meer
kans ontstaat op het ontwikkelen van PTSS of psychologische dysfuncties. Andere
negatieve invloedsfactoren die kunnen gerelateerd worden aan een hogere incidentie
van PTSS zijn het type van traumatische gebeurtenis, de frequentie van blootstelling
aan traumatische gebeurtenissen, het vrouwelijk geslacht, voltijds werken en de
verantwoordelijke verpleegkundige zijn.
Lavoie et al. (2016) geeft ook een mogelijke verklaring aan de hogere incidentie van
PTSS gerelateerde symptomen en PTSS bij spoedverpleegkundigen. Deze moeten
vaak meer uren werken dan gewone verpleegkundigen en dit samen met een tekort
aan gekwalificeerd personeel kan het stressniveau verhogen. Symptomen van burnout, vermoeidheid en PTSS manifesteren zich vaak door het opnemen van meer

21

ziektedagen, verminderde prestaties en tevredenheid, meer patiëntenoverdracht en
een lagere kwaliteit zorg.
PTSS gerelateerde symptomen komen volgens Halpern et al. (2009) vaker voor bij
vrouwen dan bij mannen. 60% van de vrouwen tegenover 37% van de mannen
rapporteerde symptomen die langer dan twee weken aanhouden. Ook konden de
onderzoekers besluiten dat jongere verpleegkundigen vaker posttraumatische
symptomen ervaren omdat ze zelf aangeven dat ze nog geen basis van
ondersteuning krijgen in hun werkomgeving (Halpern et al., 2009).
Er kan dan ook geconcludeerd worden dat PTSS moet herkend worden als een
mogelijk gevolg van traumatische gebeurtenissen bij hulpverleners tijdens het
uitoefenen van hun beroep. 33% van de spoedverpleegkundigen heeft symptomen
die gelinkt kunnen worden aan posttraumatische stresssymptomen en 8% heeft
effectief PTSS. De belangrijkste invloedsfactoren die in bijna al de artikels
aangehaald worden, zijn het type van de traumatische gebeurtenis, de
werkomstandigheden, een jongere leeftijd, het vrouwelijke geslacht en minder
werkervaring. De significante gevolgen die dan ook gelinkt kunnen worden aan deze
risicofactoren zijn het opnemen van meer ziektedagen, het
verminderde van
prestaties, meer patiëntenoverdracht hebben en een lagere kwaliteit van zorg
kunnen bieden (Lavoie et al., 2011; Halpern et al., 2009; Adriaenssens et al., 2012;
Vasile, 2014).
3.2.5.

Burn-out

In de jaren ‘70 van vorige eeuw werd burn-out voor het eerst beschreven door
Freudenberger (1974). Hij omschreef burn-out als de uitdoving van motivatie of
drijfveer en dit vooral wanneer iemands toewijding om een doel te bereiken niet het
gewenste resultaat oplevert.
Enkele tientallen jaren later definieerde Maslach (1997) burn-out als het ervaren van
een verschil tussen wie ze zijn en wat we moeten doen. Het gaat over handelen
tegen de eigenwaarden, de waardigheid en de eigen geest en zal een erosie van de
menselijke ziel vormen. Het is een aandoening die zich geleidelijk en continu
verspreidt, waardoor mensen in een neerwaartse spiraal terechtkomen die moeilijk te
herstellen is.
Maslach (1997) koppelde hieraan drie dimensies die de hoofdkenmerken van een
burn-out vormen. Het eerste hoofdkenmerk is de emotionele uitputting. Wanneer de
emotionele reserves uitgeput zijn hebben werknemers het gevoel geen kwaliteit van
zorg meer te kunnen verlenen aan de patiënten waardoor er gevoelens van
energieverlies ontstaan. Deze dimensie is de belangrijkste voorspeller van een burnout volgens Maslach. De tweede dimensie is depersonalisatie. De betrokkene gaat
negatieve attitudes zoals cynisme en negativisme ontwikkelen en dit zowel in het
denken als in het gedrag. De laatste dimensie is het gebrek aan persoonlijke
prestaties. Dit wordt omschreven als het gebrek aan competenties en het falen om
doelen te bereiken.
Recent heeft “Steffie Desart, onderzoekster bij de Arbeids-, Organisatie- en
Personeelspsychologie van de KU Leuven en geassocieerd met de professoren Hans
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De Witte (KU Leuven) en Wilmar Schaufeli (universiteit van Utrecht) een nieuwe
definitie van burn-out opgesteld. Het team heeft vijf kernsymptomen bepaald:







De fysieke en psychologische uitputting: men voelt zich leeg, men ervaart een
gebrek aan energie om de werkdag aan te vatten en men slaagt er niet in zich
te ontspannen;
Het cognitief controleverlies: er treden geheugenproblemen, aandachts- en
concentratiestoornissen op en men kan niet meer zo helder denken;
Het emotioneel controleverlies: agressief gedrag tegenover de collega's, men
gaat tegen hen roepen en furieus reageren;
De mentale distantie: het mentaal afstand nemen van zijn werk, dat vaak
leidt tot onverschilligheid en duidelijk cynisme;
Een somber humeur: men voelt zich gevangen, geremd, nutteloos” (Ghali,
2017, p. 32).

In een studie van Adriaenssens et al. (2015) werden de drie kerndimensies die
Maslach in 1997 beschreef, gekoppeld aan enkele percentages. Uit dit onderzoek
kwam dat 25.9% van de participanten emotioneel uitgeput waren, 34.8% hadden
kenmerken van depersonalisatie en 26% had gebrek aan persoonlijke prestaties. Ook
werd er aangegeven dat meer dan 25% van de spoedverpleegkundigen een klinisch
level van burn-out bereikte. De prevalentie van burn-out volgens een zelfrapportage
instrument in Westerse gemeenschappen was 13 tot 27%.
De risicofactoren die aangehaald worden voor deze hoge cijfers worden verdeeld in
twee grote groepen, de individuele en de jobgerelateerde factoren. De individuele
factoren worden verder onderverdeeld in demografische factoren, persoonlijke
factoren, copingstijlen en de attitude tegenover de job. Een jongere leeftijd werd
gekoppeld aan een hoger risico op de ontwikkeling van een burn-out. Ook gender
bleek in vele studies een voorspellende factor voor burn-out alhoewel deze gegevens
niet uniform waren. Sommige studies ontdekte een hogere incidentie van burn-out
bij vrouwen, andere bij mannen en nog andere vonden geen verschil. Wel werd er
een positieve correlatie gevonden tussen een hoger opleidingsniveau en een hogere
incidentie van burn-out. Ook persoonlijke factoren zoals een gebrek aan flexibiliteit,
koppigheid, beoordelend gedrag en aanpassingsmoeilijkheden zijn factoren die meer
kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een burn-out. Daarnaast worden passieve
vermijdende en emotionele copingstijlen geassocieerd met meer emotionele
uitputting en burn-out en zeker wanneer deze copingstijlen als dominant model van
coping gebruikt werden. Tot slot werden hogere verwachtingen van de job
gerelateerd aan een hogere incidentie van burn-out (Adriaenssens et al., 2015).
De jobgerelateerde factoren worden verder onderverdeeld in de blootstelling aan
traumatische gebeurtenissen, de karakteristieken van de job, de psychologische
belasting (hoeveel werken en de tijdsdruk) en de organisatorische factoren. Hoe
meer traumatische gebeurtenissen die een spoedverpleegkundige meemaakte, hoe
groter de incidentie van burn-out er gerapporteerd werd. Ook werd er een positieve
correlatie gevonden tussen het aantal werkuren en de tijdsdruk en het vaker
ontstaan van burn-out. Sociale steun door collega’s en sociale steun door de
supervisor veroorzaakte minder burn-out (Adriaenssens et al., 2015).
In 2015 vond er een ander onderzoek plaats naar het risico op burn-out in een
universitair ziekenhuis in België. Hieruit werd besloten dat 15.3% van de
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hulpverleners een risico had op burn-out en dat 4.8% een burn-out had. Specifiek
voor verpleegkundigen had 13.9% een risico op burn-out en had 5% klinische burnout. Deze cijfers zijn enkel veralgemeenbaar voor België (Van Dievoort, 2015).
Wanneer er gekeken wordt naar de risicofactoren voor het ontwikkelen van een burnout komen de resultaten in de bronnen sterk overeen. In het onderzoek van
Adriaenssens et al. (2015) werden deze risicofactoren opgedeeld in de individuele en
de jobgerelateerde factoren. Deze worden vervolgens nog eens verder opgedeeld in
andere categorieën. De risicofactoren, beschreven in deze studie, vormen dan ook
een goed overzicht van de risicofactoren.
Uit dit alles kunnen we concluderen dat burn-out een begrip is dat sinds de laatste
tientallen jaren sterk aan het evolueren is. Er komt meer om meer onderzoek naar
burn-out en de laatste jaren zijn er meer opkomende schalen en
preventiemaatregelen. Dit is nodig omdat er geweten is dat 25% van de
spoedverpleegkundigen ooit te kampen krijgt met een burn-out. De belangrijkste
schaal om burn-out in kaart te brengen is de Maslach burn-out inventory. Deze wordt
al tientallen jaren gebruikt en de effectiviteit van de schaal blijft doorheen de jaren
behouden. Naar de effectiviteit van andere en nieuwere schalen moet nog extra
onderzoek gebeuren (Adriaenssens et al., 2015; Van Dietvoort, 2015).
De grootste factoren voor het ontwikkelen van burn-out volgens de verschillende
bronnen zijn: demografische karakteristieken, persoonlijke karakteristieken,
copingstrategieën, de blootstelling aan traumatische gebeurtenissen, de
jobkarakteristieken, organisatorische factoren en sociale steun.
Al deze risicofactoren zorgen ervoor dat er een hogere turnover is van
verpleegkundigen en meer ziektes waardoor er ook een grotere kost ontstaat voor de
gezondheidszorg. Ook is het bewezen dat er meer agressie en intra-relationele
conflicten ontstaan die kunnen leiden tot burn-out. De verklaring die gegeven wordt
voor het ontstaan van burn-out bij spoedverpleegkundigen is dat verpleegkundigen
een hogere job gerelateerde stress ervaren (Adriaenssens et al., 2015).

3.3. Preventiemaatregelen
3.3.1.

Critical incident stress debriefing

De term debriefing is een heel ruim gebruikt begrip en heeft meerdere betekenissen.
Samengevat worden er vandaag veel verschillende types van debriefing gebruikt
over heel de wereld. De meeste vormen van debriefing die gebruikt worden, komen
niet overeen met de critical incident stress debriefing die in deze literatuurstudie
besproken zal worden. Vele studies gebruiken de term debriefing om verschillende
soorten debriefing of andere preventiemaatregelen aan te geven. Daarom is het
opstellen van een eenduidig begrip van wat een critical incident stress debriefing is,
belangrijk.
J.T. Mitchell ontwikkelde in 1983 een critical incident stress debriefing als onderdeel
van de critical incident stress management. Het werd initieel ontwikkeld voor
medewerkers met hoog-risico beroepen zoals brandweerlieden, personeel op de
spoedgevallendienst, openbaar veiligheidspersoneel en politionele diensten. Later
werd dit ook uitgebreid naar militairen, bankindustrie, vliegtuigindustrie, lijfwachten,

24

etc. Nu wordt CISD specifiek toegepast om te leren omgaan met stress na een
critical incident. CISD is een specifiek, in kleine groepjes uitgevoerd en supportief
crisis interventie proces dat het best binnen de 24 tot 72 uur na een critical incident
plaatsvindt. Ander onderzoek heeft aangewezen dat een CISD het beste binnen de 24
uur en zelfs het liefst voor het einde van de shift plaatsvindt (Clark et al., 2018;
Mitchell et al., 2003).
Een CISD wordt het best uitgevoerd in een private en comfortabele ruimte waarbij de
participanten in een cirkel zitten gedurende anderhalf tot drie uur (Clark et al.,
2018). Erik de Soir (2006) geeft in zijn boek aan dat de participanten van een CISD
best niet in een cirkel gaan zitten maar wel aan een ronde tafel. In een cirkel gaan
zitten geeft snel een ongemakkelijk gevoel aan de participanten waardoor deze zich
‘bloot’ gaat voelen. Een ronde tafel heeft als voordeel dat er geen dominerende
plaatsen zijn.
Voor de CISD wordt iedere hulpverlener die iets te maken heeft met het critical
incident schriftelijk en mondeling uitgenodigd. In de uitnodigende brief, waar de
getroffen hulpverlener persoonlijk wordt aangeschreven, worden al enkele concrete
aanknopingspunten voor een mogelijke verwerking aangegeven. Hierdoor kan er al
een eerste vorm van erkenning geboden worden voor de beleving van de
hulpverlener (Mitchell et al., 2003; de Soir, 2006).
Naast de participanten is er ook een leider (debriefer), een co-leider en een portier
aanwezig tijdens de CISD. De leider van de CISD is meestal een beoefenaar van de
psychische gezondheidszorg die opgeleid is om een debriefing te leiden. Deze zorgt
ervoor dat de structuur van de debriefing voor iedereen duidelijk is en dat de
gevoelens en gedachten van de participanten in kaart kunnen worden gebracht.
Naast de leider hebben we een co-leider. Deze persoon staat de leider bij en gaat
aantekeningen maken over hoe de participanten zich gedragen en zich voelen. Deze
persoon blijft na de CISD ook ter beschikking van de participanten om eventuele
vragen te beantwoorden en gesprekken aan te knopen. Naast de opvang van de
participanten voorziet deze ook een opvolging na de CISD. Als laatste hebben we de
portier. Deze zorgt ervoor dat er geen onbevoegden zullen deelnemen aan de CISD
en dat niemand van buitenaf de debriefing kan verstoren. De portier is ook de
persoon die al de mensen die de debriefing vroegtijdig willen verlaten, probeert aan
te sporen om toch te blijven. Moesten deze participanten de debriefing toch willen
verlaten, dan zorgt de portier ervoor dat hun gegevens genoteerd worden zodat ook
zij achteraf kunnen opgevolgd worden (Mitchell et al., 2003).
3.3.1.1.

Verschillende fases

De uitvoering van een CISD kan verdeeld worden in pre-debriefing, peri-debriefing
(tijdens de debriefing) en post-debriefing activiteiten (Mitchell et al., 2003).
Bij de pre-debriefing activiteiten worden er open vragen gesteld aan de
participanten en gesprekken gevoerd om de participant zich op zijn gemak te laten
voelen bij heel het gebeuren (Mitchell et al., 2003).
Tijdens de debriefing worden de zeven stappen van de standaard CISD gevolgd. Uit
recent onderzoek is gebleken dat niet elke participant de zeven fases van de CISD
volgens Mitchell nuttig vindt. De belangrijkste elementen die zeker aanwezig moeten
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zijn volgens 18 participanten uit een recente studie van Clark et al. (2018) zijn:
constructieve feedback en kritisch en niet emotioneel.
De term constructieve feedback geeft weer dat participanten tijdens de CISD een
objectieve samenvatting willen van wat er precies gebeurd is. Ze willen weten waar
er nog plaats is voor verbetering en verandering in hun handelen. De constructieve
feedback gaat over het geven van aanbevelingen van wat er in de toekomst kan
verbeteren en dit zeker niet om negatieve gedachten en gevoelens te creëren maar
wel om achteraf beter te kunnen gaan handelen (Clark et al., 2018).
Het element ‘kritisch en niet emotioneel’ staat voor het feit dat de participanten niet
graag praten over het emotionele aspect van het critical incident maar liever praten
over wat er klinisch precies gebeurd is. Dit omdat de participanten het gevoel hadden
dat, wanneer er meteen na het critical incident gevraagd werd hoe ze zich voelden,
de emoties zo sterk waren dat ze achteraf niet meer verder konden werken. Deze
bevindingen staan in contrast met de structuur die Mitchell hanteert in zijn CISD.
Daarin wordt aangehaald dat het emotionele aspect en specifiek de reactiefase (fase
vier) de belangrijkste fase is (Mitchell et al., 2003; Clark et al., 2018).
Ook speelt een laatste element: ‘Ik ben al verder aan het gaan’ (‘I’ve already moved
on’) een belangrijke factor om geen CISD te organiseren. Het geeft weer dat de
participanten willen dat een CISD na een critical incident vrijwillig is en dus niet
verplicht. Uit het onderzoek van Clark et al. (2018) is gebleken dat één op drie nooit
zou deelnemen aan een CISD en dit omdat ze aangeven zelf manieren te hebben om
met het critical incident om te gaan en verder te gaan met hun leven.
Zoals hoger vermeldt doorloopt CISD zeven fases waarin het critical incident
besproken wordt, startend met een cognitief niveau, evoluerend naar een emotioneel
niveau waarna er teruggegaan wordt naar een cognitief niveau (de Soir, 2006).
In de eerste fase, de introductiefase, gaan de participanten zichzelf voorstellen en
wordt tevens het doel en het verloop van de bijeenkomst uitgelegd. Hierdoor wordt
er een bevorderlijke omgeving gecreëerd waarbij de participanten gemotiveerd
worden om open te zijn ten opzichte van elkaar en mee te werken (Mitchell et al.,
2003; de Soir, 2006).
Daarna is er fase twee, de feitenfase, waarin de feiten van het critical incident kort
worden overlopen. De participanten krijgen de kans om de gebeurtenis te
beschrijven zoals zij het ervaren hebben. Hier kunnen ze ook schetsen wat hun rol
was tijdens het critical incident. De tweede fase zorgt ervoor dat er minder angst
aanwezig is bij de participanten en geeft hen het gevoel controle te hebben over de
situatie. De debriefing is ook geheel vrijblijvend. Participanten die niets willen
zeggen, kunnen luisteren naar anderen hun verhaal (Mitchell et al., 2003; de Soir,
2006).
Vervolgens is er fase drie, de gedachtenfase, waarin er aan de participanten wordt
gevraagd naar hun eerste gedachten of meest aanwezige gedachten tijdens het
critical incident. Dit zorgt voor een overdracht van gedachten en emotionele reacties.
Ze schakelen hierbij ook over van de hun gedachten naar de emoties die de
participanten ervaren hebben tijdens het critical incident (Mitchell et al., 2003; de
Soir, 2006).

26

In de vierde fase, de reactiefase, omschrijft elke participant het meest traumatische
aspect na het critical incident en zijn/haar emotionele reactie(s) hierop. Dit is het
belangrijkste deel van de CISD volgens Mitchell (Mitchell et al., 2003; de Soir, 2006).
Verder in de vijfde fase, de symptoom fase, wordt er gepeild naar de fysieke,
psychische, cognitieve en gedragsgebonden reacties na het meemaken van een
critical incident. Dit gebeurt door in groep te gaan praten, Als de CISD op deze fase
gestopt zou worden, zouden de participanten met emotionele gedachten vertrekken
waardoor de kans bestaat dat ze dit niet zullen kunnen afsluiten (Mitchell et al.,
2003; de Soir, 2006).
Hierop volgend is er fase zes, de leerfase. Het hele team gaat actief op zoek naar
symptomen van stress, zodat ze meer kunnen leren over stress management
strategieën. Deze fase maakt vooral gebruik van een cognitieve aanpak en is
ontwikkeld om onderwerpen te distantiëren van de emotionele context uit de
reactiefase. In deze fase worden ook andere belangrijke gerelateerde onderwerpen
besproken (Mitchell et al., 2003; de Soir, 2006).
Tot slot is er fase zeven, de terugkoppelingsfase. De participanten kunnen extra
vragen stellen of conclusies trekken uit wat er allemaal gezegd is. Er is ook een
mogelijk om eventuele elementen te verduidelijken. Deze fase zorgt voor een goede
afsluiting van de discussie die altijd afgerond wordt met een positieve noot (Mitchell
et al., 2003; de Soir, 2006).
Na de zeven fases wordt er vaak nog een follow-up gepland waarin nogmaals gepeild
wordt naar de gedachten en de gevoelens rond het critical incident. Deze follow-up
kan eventueel ook telefonisch gebeuren. Wanneer een participant nood heeft aan
extra ondersteuning kan dit ook aangegeven worden (Mitchell et al., 2003; de Soir,
2006).
De post-debriefing activiteiten richten zich vooral op het leggen van extra
contacten tussen de participanten en zorgen ervoor dat de participanten onofficieel
kunnen napraten over de gebeurtenissen na een CISD. Het voorzien van eten na een
CISD helpt om de participanten langer met elkaar te laten napraten. Dit is vooral
belangrijk voor participanten die tijdens de debriefing heel gestresst lijken en
participanten die stil waren. Het doel van deze stap is dan ook het opsporen van
participanten die nog meer ondersteuning nodig hebben na de CISD (Mitchell et al.,
2003).
3.3.1.2.

Doel

Een CISD heeft verschillende doelen. Het belangrijkste doel omschreven door Mitchell
et al. (2003) is het ontdekken van de impact van het critical incident op
hulpverleners. Een andere belangrijke uitkomst die ze willen bereiken door CISD is
het vroegtijdig verminderen van stress na een critical incident. CISD is niet
ontworpen om degeneratieve stress te verhelpen of om langdurige persoonlijke
problemen die reeds voor het critical incident aanwezig waren, op te lossen (Mitchell
et al., 2003; Vaithilingam et al., 2008).
Een CISD wordt uitgevoerd om mensen met een normale mentale gezondheid te
helpen omgaan met de reacties die ze ervaren na abnormale gebeurtenissen. Andere
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doelen van een CISD zijn: ervoor zorgen dat hulpverleners beseffen dat ze er niet
alleen voor staan en duidelijk maken dat de emoties of gevoelens die ze ervaren,
normale reacties zijn op abnormale gebeurtenissen (Mitchell et al., 2003).
CISD helpt naast het omgaan met negatieve gevoelens of emoties ook om dit alles te
gaan verwoorden. Wanneer er opgemerkt wordt dat de reacties na een critical
incident erger worden en langer aanhouden dan dat men zou verwachten, kan een
CISD ervoor zorgen dat dit op tijd opgemerkt wordt. Zo kunnen er tijdig interventies
opgestart worden en kan er sneller professionele hulp worden ingeschakeld (Mitchell
et al., 2003; Clark et al., 2018).
Het is een gestructureerde interventie ontworpen om het emotionele verwerking van
de traumatische gebeurtenis te bevorderen. Dit door ventilatie en normalisatie van
de reacties op deze gebeurtenis en de persoon voor te bereiden op mogelijke
negatieve ervaringen in de toekomst (Bisson & Deahl, 1994).
Naast de belangrijkste doelen van critical incident stress debriefing zijn er ook
secundaire voordelen van CISD. Deze omvatten:












Emotionele uitdrukking en het gaan ventileren over de situatie;
Het verzekeren dat de stressreactie controleerbaar is;
Het verzekeren dat de participanten niet abnormaal zijn omdat ze deze
reacties ervaren;
Het verzekeren dat herstel mogelijk is;
Het geven van educatie rond signalen en symptomen van stress die kunnen
optreden;
Het geven van educatie rond stressmanagement;
Het verbeteren van de groepsdynamiek;
Zorgen voor een positief contact tussen verschillende psychische
gezondheidsmedewerkers;
Verbetering van de samenwerking tussen verschillende instellingen;
Preventie van PTSS en andere posttraumatische aandoeningen;
Screening en terugkoppeling voor extra hulp (Mitchell et al., 2003).

3.3.1.3.

Effectiviteit

Hieronder een opsomming van de voordelen en nadelen van CISD, getoetst in
verscheidene onderzoeken. De effectiviteit van CISD is doorheen de jaren in
verschillende onderzoeken getest. De populatie verschilt van onderzoek tot
onderzoek en varieert van politieagenten, slachtoffers van branden, schipbreuken en
verkeersongevallen tot hulpverleners. Vaak is de outcome posttraumatische stress.
Mitchell et al. (2003) beschrijven in hun meta-analyse verschillende onderzoeken
over CISD en de effectiviteit hiervan. In de onderzoeken van Everly en Boyle (1999)
werd CISD uitgetest
bij de
slachtoffers van
schipbreuk, orkanen,
massaschietpartijen etc. Berekend aan de hand van een correlatiecoëfficiënt, blijkt
CISD gelinkt te zijn aan een gunstige outcome. Uit de onderzoeken van Van
Emmerik, Camphuis, Hulsbosch & Emmelkamp (2002) blijkt dat CISD niet meer
effectief was dan interventies zonder CISD om het natuurlijk herstel na psychologisch
trauma te bevorderen.
De participanten waren onder andere slachtoffers van
brandwonden, verkeersongevallen en ernstige misdrijven. Daarnaast werd
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geconcludeerd uit de onderzoeken van Rose, Wessley en Bisson (1998) dat er geen
bewijs is voor gunstige effecten op de korte termijn van drie maanden. Er wordt zelfs
gesuggereerd dat CISD nadelige effecten kan hebben bij sommige personen, onder
meer verhoogde PTSS symptomen.
De review van Magyar en Theopolis (2010) bespreekt verschillende onderzoeken en
de daaruit afgeleide voor- en nadelen van CISD. Ten eerste was er de vragenlijst bij
LA brandweermannen. 56% vond dat CISD binnen de 72u een vermindering van de
traumagerelateerde symptomen gaf. Uit het onderzoek van Blacklock (1998) blijkt
dat de reacties van werknemers na CISM gunstig waren. Alle CISD deelnemers waren
na drie maanden symptoomvrij. Daarnaast heeft Jenkins (1996) beschreven dat
CISD behulpzaam was in de reductie van depressieve symptomen en angst en dat
traumagerelateerde symptomen verminderd werd. Er was een sterke correlatie
tussen het herstel van het trauma en deelname aan het CISD proces. Verder was ook
de uitkomst bij het onderzoek van Burns en Harm (1993) positief: 83% vond
debriefing behulpzaam en waardevol. Als positieve elementen haalden ze het
volgende aan: de waarde van ervaringen te kunnen delen, geruststelling van andere
groepsleden dat het normaal is, en hun gevoelens en gedachten onder woorden
kunnen brengen. Het laatste onderzoek waar CISD als een goede interventie wordt
gezien is Rusek (2007). Hier wordt gesuggereerd dat debriefing kan helpen bij
populaties die niet het primaire slachtoffer waren van trauma. Dit kan via subtiele
manieren, zoals de uitbreiding van de gegeven sociale steun. Dit komt tevens
overeen met onderzoek van Brewin, Andrews en Valentine (2000) die zegt dat een
gebrek aan sociale steun sterk gelinkt is aan een groter risico op PTSS.
Doch zijn er ook een aantal onderzoeken die in de review worden aangehaald waar
de outcome nadelig is. Zo was volgens Cochrane review Rose et al. (2002) de CISD
in single session, bij slachtoffers van trauma, niet effectief in het verminderen van de
negatieve effecten van de traumatische gebeurtenis. Verder vonden twee
longitudinale studies, geïncludeerd in bovenstaande Cochrane review, dat slachtoffers
onderworpen aan een debriefing, misschien zelfs een hoger risico zouden hebben op
de ontwikkeling van psychologische problemen en lange-termijn psychologische
gevolgen, zoals PTSS. Bij het onderzoek van Bisson, Jenkins, Alexander en Banister
(1997) wordt opgemerkt dat bij follow-up 26% van de personen de diagnostische
criteria voor PTSS had in tegenstelling tot maar 9% in de controlegroep. Dit
onderzoek omvatte 110 slachtoffers van verbranding, getest op 13 maanden na het
incident. De interventiegroep in het onderzoek van Mayou, Ehlers en Hobbs (2000)
had een statistisch significante verhoging van de algemene psychologische
symptomen, hadden meer last van pijn, meer psychische problemen en een lager
niveau van functioneren in vergelijking met de controlegroep. Dit was een
longitudinale studie over slachtoffers van auto-accidenten, uitgevoerd drie jaar na
het incident (Magyar & Theopolis, 2010).
Gelijklopend in de conclusie van een andere review van Jacobs, Horne-Moyer en
Jones (2004): CISD is een effectieve methode om de risico’s op PTSS-gerelateerde
symptomen op de spoedgevallendienst te verminderen. Hoewel, wanneer de
debriefings worden uitgevoerd bij primaire slachtoffers van traumatische
gebeurtenissen, zijn de resultaten minder veelbelovend. Recent onderzoek toont aan
dat een CISD extra stress, die kan ontstaan bij pediatrische spoedverpleegkundigen,
kan verminderen (Clark et al., 2018).
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3.3.2.

Critical incident stress management

Critical incident stress management of CISM is een uitgebreid, geïntegreerd,
systematisch en multi-component crisis interventieprogramma dat gebaseerd is op
crisisinterventie theorieën van de laatste eeuw. Het is ontwikkeld rond vier
fundamenten: crisisinterventie, groepspsychotherapie, gemeenschapspsychologie en
peer-ondersteuning. CISM is ontwikkeld voor hulpverleners binnen organisaties en
gemeenschappen die in contact komen met traumatische gebeurtenissen. Dit is dan
ook een pakket van crisis interventie tactieken die strategisch samengebracht zijn
(Mitchell, 2003; Mitchell et al., 2003).
Vasile (2014) beschrijft CISM als verschillende methoden en hulpmiddelen voor
personen die een hoog risico beroep hebben. CISM bevat onder andere een één op
één- crisisondersteuning, demobilisatie en defusing. CISM is niet enkel gericht op
hulpverleners maar ook op het debriefen van hun familieleden.
Ten eerste is CISM een uitgebreid begrip dat start bij pre-event stress en gaat tot
educatie rond crisismanagement. Ten tweede werkt het rond planning en
beleidsontwikkeling voor de aanpak van reacties na een critical incident. Ten derde
geeft CISM ook training en voorbereiding voor het omgaan met traumatische stress.
Ook bevat het een verzameling van interventies die bruikbaar kunnen zijn wanneer
er een critical incident plaatsvindt. Tot slot bevat CISM interventies die bruikbaar zijn
na een critical incident (Vasile, 2014; Mitchell, z.j.).
3.3.2.1.

De fases van CISM

De eerste fase van de CISM is de pre-crisis fase. In deze fase gaat men stress
management bieden, educatie over stresspreventie, instructies over relaxatie
technieken en ontwikkelen of verder ontwikkelen van copingstijlen (Mitchell, 2003;
American Association of nurse anesthetists, z.j.).
De tweede fase is de acute crisis interventie fase. Deze fase bestaat uit verschillende
onderdelen. Het eerste onderdeel is de demobilisatie. Demobilisatie is een interventie
die ongeveer 10-15 minuten duurt en meteen na het incident moet plaatsvinden en
dit om de acute stressreacties in kaart te brengen en informatie te geven over de
volgende stappen. Het doel van deze demobilisatie is een eerste ondersteuning
bieden aan de individuen direct na een incident. Als tweede onderdeel hebben we
defusing. Defusing is een aanknopingspunt na demobilisatie en is het praten over de
gebeurtenis na de werkdag, maar voordat de personen die betrokken waren de
dienst verlaten hebben. Deze defusing sessie wordt uitgevoerd door een leider en
duurt ongeveer een uur. Het doel van deze interventie is het napraten over de
gebeurtenis, informatie geven over de potentiële emotionele reacties, ondersteuning
bieden aan de personen en laten weten dat de emotionele reacties en de
moeilijkheden die na de gebeurtenis komen kijken, normaal zijn. Het derde
onderdeel van de tweede fase is de CISD. CISD is de meest aangeraden en meest
frequent gebruikte interventie van CISM die plaatsvindt ongeveer één tot drie dagen
na de traumatische gebeurtenis. CISD heeft als doel het opmerken van de
symptomen van acute stress en emoties na een traumatische gebeurtenis en dit met
als doel de individuen die nood hebben aan extra begeleiding, door te verwezen of
beter te ondersteunen. CISD is ontwikkeld om als interventie gebruikt te worden
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naast de andere vermelde interventies en niet om als ‘dé interventie’ gebruikt te
worden om hulpverleners
na een traumatische gebeurtenis mee te gaan
ondersteunen (Mitchell, 2003). Het vierde onderdeel van de tweede fase is de éénop-één crisisinterventie. Crisisinterventie omvat individuele psychologische
ondersteuning in de hele fase van het verwerken van het critical incident. Het doel
van deze interventie is om elke persoon terug te helpen naar het niveau van
functioneren voorafgaand aan het incident. Als laatste onderdeel van de tweede fase
hebben we de familie CISM en dit omdat een critical incident ook gevolgen kan
hebben op families. De familie crisis interventie wilt er dan ook voor zorgen dat de
familie ondersteund wordt (Vaithilingam et al., 2008; Mitchell, 2003; American
Association of nurse anesthetists, z.j.).
De derde en laatste fase van de CISM is de post-crisis fase. In deze fase vindt er een
follow-up plaats waarbij er gekeken wordt of de persoon langdurige professionele
behandelingen zal nodig hebben om de reacties op de traumatische gebeurtenis te
verwerken (Mitchell, 2003; American Association of nurse anesthetists, z.j.).
Het primaire doel van CISM is het aantonen van de impact van een critical incident
op een persoon en het aanreiken van interventiemaatregelen om het herstelproces
van personen die een normale reactie hebben op een abnormale gebeurtenis te
verlichten (Mitchell, 2003).
CISM heeft zowel een opportuniteit op screening dat kan gebruikt worden om
personen die eventueel meer ondersteuning nodig hebben of doorverwezen moeten
worden naar professionele instanties CISM kan ook gebruikt worden om de
groepskracht en de prestaties op de afdeling te verbeteren. CISM heeft niet als doel
al de stress symptomen volledig te laten verdwijnen en het heeft ook niet als doel
om genezend te zijn voor PTSS of andere psychiatrische dysfuncties. Daarom mag
CISM niet gezien worden als een alternatief voor psychotherapie. Positieve studies
omtrent CISM bewezen dan ook het primaire doel van CISM (Magyar & Theopilos,
2010; Mitchell, 2003; Mitchell, z.j.).
3.3.2.2.

Effectiviteit

Voordat een CISM als effectief kan worden beschouwd, moet het een pakket zijn van
interventies die opeenvolgend uitgevoerd worden zoals hierboven beschreven. CISM
moet uitgevoerd worden door goed getrainde interventionisten en de verschillende
stappen moeten ook op het juiste moment, op de juiste plaats en in de juiste
omstandigheden uitgevoerd worden (Mitchell, 2003).
Mitchell (2003) concludeerde in zijn studie, waarin hij een overzicht biedt over de
effectiviteit van CISM, dat er momenteel nog geen studies uitgevoerd zijn die gaan
kijken naar de effectiviteit van CISM ondanks dat het in vele studies wel zo
beschreven wordt. CISM is een geheel van verschillende interventies die
opeenvolgend uitgevoerd moeten worden. De studies die beweren dat ze de
effectiviteit van CISM onderzocht hebben, spitsen zich vaak toe op een klein
onderdeel van de volledige CISM waardoor er geen objectief besluit kan getrokken
worden over de effectiviteit van CISM.
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3.3.3.

Andere maatregelen na critical incident

Hieronder worden verschillende andere maatregelen opgesomd en kort verklaard.
Defusing is een ongestructureerde debriefing, die in de eerste uren na het incident
plaatsvindt (Magyar & Theopilos, 2010). Dit gebeurt voornamelijk aan de hand van
informele gesprekken in het team van de hulpverleners betrokken bij het critical
incident. Hier worden de critical incidents en de zaken die zorgen voor de
stressreactie bij de hulpverleners besproken. Dit kan gebeuren in de
auto/ambulance, de garage of de ontspanningsruimte. In het onderzoek van Zohar,
Juven-Wedzier & Cohen (2009) werd aangetoond dat vroegtijdig of onmiddellijke
defusing de meest effectieve manier is om om te gaan met stress (Bohström et al.,
2015).
Mitchell (2003) stelt dat defusing een aanknopingspunt is na demobilisatie en bevat
het praten over de gebeurtenis na de werkdag. Hierbij wordt de defusing sessie
uitgevoerd door een leider en duurt deze ongeveer een uur. Met als doel het
napraten over de gebeurtenis, het geven van informatie over de potentiële
emotionele reacties, het bieden van ondersteuning aan de hulpverleners en het laten
weten dat de emotionele reacties en de moeilijkheden die na de gebeurtenissen
komen kijken, normaal zijn.
Early intervention is een psychologische interventie met als doel de hulpverlener
die een traumatische gebeurtenis meegemaakt heeft en hierdoor negatieve
gevoelens of emoties ervaart, weer naar het pre-trauma psychologische niveau te
brengen. Deze maatregel kan worden uitgevoerd op vraag van de hulpverlener na
een trauma en gebeurt bij een psychotherapeut. Dit gebeurt door meervoudige
sessies uit te voeren en door educatie te geven over posttraumatische symptomen.
Ook exposure therapie, imaginaire exposure, relaxatie en cognitieve reconstructie
kan toegepast worden om de symptomen na een traumatische gebeurtenis te
verminderen. Het is dan ook geen preventieve maatregel maar het is echt bedoeld
om pathologieën te behandelen wanneer deze optreden na een traumatische
gebeurtenis (Magyar & Theopilos, 2010).
Psychological first aid bevat een verzameling van hulpmiddelen met als doel het
verminderen van de eerste posttraumatische stress gerelateerde symptomen. Deze
helpen ook bij het functioneren op korte en lange termijn na een critical incident.
Volgens Vasile (2014) bestaat PFA uit acht stappen: contact en kennismaking,
veiligheid en comfort, stabilisatie informatieverzameling, praktische ondersteuning,
sociale ondersteuning, informatie over copingstijlen en doorverwijzing naar externe
instanties.
Volgens Magyar en Theopolis (2010) bestaat het PFA-principe uit zes principes: een
gevoel van veiligheid creëren door middel van grounding technieken, kalmte
bevorderen, gevoel van zelf- en groeps doeltreffendheid bevorderen, actieve coping
aanmoedigen en het beeld van eigen kwaliteiten om stressvolle gebeurtenissen op te
lossen, te verbeteren, het bevorderen van verbondenheid en het geven van van hoop
om negatieve elementen te vermijden (bijvoorbeeld extreem vermijdingsgedrag en
zelfdestructieve gedachten), positieve copingstijlen aanmoedigen. PFA heeft als grote
voordeel dat het een grote draagkracht heeft en het gemakkelijk beschikbaar is voor
hulpverleners na critical incidents (Vasile, 2014).
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Magyar en Theopilos (2010) geven aan dat PFA een alternatief kan zijn voor CISD.
Het doel van PFA volgens deze onderzoekers is het verminderen van
posttraumatische stress en het bieden van ondersteuning van het adaptief
functioneren op korte en lange termijn. Uit het onderzoek blijkt dat het niet effectief
is voor de behandeling van PTSS, maar het kan een ondersteunende maatregel zijn.
Cognitive-behavioral therapy of CBT is een vaak gebruikte therapie die aangepast
is tot een trauma-focused CBT en bestaat uit verschillende onderdelen: exposure,
cognitieve herstructurering en copingstijlen. CBT gebaseerd op exposure gaat een
confrontatie aan met de traumatische stimuli. Op deze manier wil men stap voor stap
de angstgevoelens gekoppeld aan deze stimuli verminderen. Cognitieve
herstructurering is gebaseerd op de theorie dat de persoonlijke interpretatie van een
gebeurtenis en niet de gebeurtenis zelf, de gevoelens en het humeur bepaalt. Het
doel hiervan is om de gedachten en de overtuigingen van de persoon, gerelateerd
aan een traumatische gebeurtenis, te vervangen door meer aangepaste en rationele
gedachten. Deze therapieën kunnen steeds in groep of individueel georganiseerd
worden (Vasile, 2014). Het besluit van Vasile (2014) na het uitvoeren van een review
is dat CBT en CISD worden beschouwd als evidence-based en effectieve interventies.
Alhoewel er nog steeds geen specifiek en effectief hulpmiddel bestaat voor de
behandeling van critical incident stress en posttraumatische stressstoornis. Bij het
evalueren van de verschillende therapieën moet naast de tool of therapie ook
rekening worden gehouden met de persoon en de omstandigheden. Bryant (2018)
stelt dat trauma-focused CBT de eerste keuze behandeling is bij ASS. Van de 70%
die PTSS gaat ontwikkelen na een critical incident, gaat maar 10 tot 20% van de
personen die CBT krijgen vlak na het critical incident PTSS ontwikkelen (Lubit &
Bienenfield, 2016).
Downtime is een periode waarin de hulpverlener niet werkt na een critical incident.
De toestemming om een downtime in te lassen wordt meestal verleend door de
verantwoordelijke op dienst nadat een persoon hierom vraagt (Halpern et al., 2014).
Het krijgen van downtime werd geassocieerd met een significant lager aantal
depressieve symptomen. Andere symptomen zoals somatische symptomen,
posttraumatische symptomen en burn-out werden in dit artikel geëxcludeerd omdat
er geen significante correlatie gevonden werd tussen het invoeren van een downtime
en deze symptomen. Downtime was niet statistisch significant wanneer het gaat over
een sneller herstel van één van de symptomen van de acute stressreactie zoals
insomnia, irritatie, sociale afsluiting, distress en fysieke bewustwording (Halpern et
al., 2014).
Hoe langer de downtime duurde op de dag van het critical incident, hoe minder
depressieve symptomen er gingen optreden. Daarentegen stegen de depressieve
symptomen na een downtime van meer dan één dag. Dit is te verklaren doordat een
langere afwezigheid op het werk zorgt voor de vermijding van het gebruik van
copingstijlen en een langere afwezigheid kan ook wezen op ernstige psychologische
last (Halpern et al., 2014).
Mogelijke belemmeringen voor downtime zijn mogelijks te weinig personeel, de
tijdsdruk en een cultuur waarin kwetsbare emoties gestigmatiseerd worden (Halpern
et al., 2014).
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De vermindering van het ontstaan van depressieve symptomen door gebruik te
maken van downtime wordt door Halpern et al. (2014) gelinkt aan het feit dat
hulpverleners gedurende deze tijd trots kunnen zijn op het uitgevoerde werk en de
imperfecties aanvaarden. Ook ontsnappen ze door de downtime even aan de
tijdsdruk van de job en worden ze tijdelijk niet blootgesteld aan andere potentieel
stressvolle incidenten. Dit kan behulpzaam zijn bij de eerste stappen in de
verwerking van een critical incident.
De resultaten suggereren dat verschillende soorten critical incidents een
verschillende manier van aanpak vereisen. Een korte ‘downtime’ is een relatief
simpele en effectieve methode om in een latere fase depressieve symptomen te
voorkomen (Halpern et al., 2014).
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4. Discussie
In het onderzoek naar wat de impact is van critical incidents op hulpverleners prehospitaal en op de spoedgevallendienst en welke maatregelen er kunnen
ondernomen worden om het welbevinden te verbeteren, zijn er in het totaal een
twintigtal bronnen onder de loep genomen. Deze werden allemaal grondig
bestudeerd en worden in deze discussie ook naar waarde geschat. Dit omdat we zelf
beseffen dat er in de toekomst nog heel wat onderzoek zal moeten gebeuren naar de
verschillende componenten van deze specialisatieproef. Pas dan zal het mogelijk zijn
om een volledig wetenschappelijk onderbouwd antwoord neer te schrijven op de
geformuleerde onderzoeksvraag.

4.1. Critical incidents
Zoals aangegeven in de literatuurstudie zijn er verschillende definities van critical
incidents terug te vinden in de literatuur. Hierdoor was het voor ons moeilijk om een
eenduidige definitie te vinden/te selecteren en deze te gebruiken in de gehele
literatuurstudie. We verkiezen de definitie van the World Health Organisation boven
de definities gehanteerd in de artikels van onze literatuurstudie. Dit omdat we niet
zeker weten of de definities in de artikels wetenschappelijk onderbouwd zijn. Bij een
definitie gehanteerd door de WHO kunnen we hier wel vanuit gaan. Deze definitie
komt grotendeels overeen met wat Crijns (2018) beschouwt als een critical incident.
Om te spreken van een critical incident moet worden voldaan aan het MADOEprincipe: de gebeurtenis geeft machteloosheid en angst, was een dood of doodervaring en is onverwacht en eenmalig opgetreden. Deze kenmerken komen ook voor
in de andere definities, zoals die van Magyar en Theopilos (2010) en Mitchell et al.
(2003). Daarnaast wordt er in de andere definities ook aangehaald dat het incident
de copingstrategieën overstijgt en er sterke emoties ontstaan door het incident. Die
lang genoeg aanwezig blijven om een oncomfortabel gevoel te geven of
oncomfortabele gevolgen heeft (Mitchell, 2003; Halpern, Gurevich, Schwartz &
Brazeau, 2009).
De begrippen schokkende gebeurtenis en traumatische gebeurtenis worden in de
gebruikte artikels in de literatuurstudie vaak door elkaar gebruikt, maar in onze ogen
is er wel degelijk een verschil. PTSS kan worden uitgelokt door een traumatische
gebeurtenis, maar niet door een schokkende gebeurtenis. Ook in de online literatuur
worden de begrippen door elkaar gebruikt, waardoor we ons niet konden baseren op
een wetenschappelijke bron om het verschil duidelijk te maken. Daarom hebben we
gekozen voor een online site van een traumatherapeut, Veronique van der Woude.
Zij maakte in haar uitleg het onderscheid tussen een traumatische en schokkende
gebeurtenis. De punten die ze aanhaalde om het verschil uit te leggen, zijn ook deels
terug te vinden in de uitleg van de gebruikte artikels in de literatuurstudie en op
andere sites (Van der Woude, 2019).
Het verschil tussen de begrippen critical incident en traumatische gebeurtenis is ook
niet duidelijk. Na het lezen van verschillende definities, waarin critical incident
geregeld als synoniem voor een traumatische gebeurtenis wordt gebruikt, besloten
we deze twee begrippen aan elkaar gelijk te stellen. In de DSM-5 criteria wordt er
specifiek gesproken over traumatische gebeurtenissen en niet over critical incidents,
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maar de voorbeelden van situaties/traumatische gebeurtenissen die worden
aangehaald in de DSM-5 zijn vaak dezelfde voorbeelden die in de artikels als critical
incidents worden bestempeld door de participanten.
In de verschillende artikels in de literatuurstudie werden tabellen opgemaakt van de
zogenoemde critical incidents en gerangschikt van meest traumatisch naar minst
traumatisch. In het cross-sectionele onderzoek van Halpern et al. (2012) worden drie
categorieën van kenmerken van een critical incident opgelijst die volgens de 223
‘emergency medical technicians’ (EMT) en paramedici van een Emergency Medical
Center in Toronto Canada, het meeste invloed hadden op de emotionele distress op
het moment van het incident. De hinderlijke kenmerken van een critical incident, die
in de tabel worden aangehaald, worden door de onderzoekers beschouwd als
bijkomende oorzaak van een spectrum aan stresssyndromen en -symptomen die
volgen op dat critical incident. Dit in tegenstelling dat de kenmerken alleen maar
indicatoren zijn die bepalen of een gebeurtenis als een kritisch incident kan
beschouwd worden. De studie is uitgevoerd in slechts één Emergency Medical Center.
Er kan mogelijks sprake zijn van recall bias en er kan een zekere invloed zijn van
post-incident variabelen, zeker bij die personen waarbij het incident al lange tijd voor
het uitvoeren van de studie plaatsgevonden heeft. Hierdoor kunnen de resultaten en
de inventaris mogelijks niet veralgemeend worden naar de algehele populatie EMT en
paramedici in andere ziekenhuizen en kan de inventaris niet dezelfde effectiviteit
vertonen in andere settings. Opvallend is dat in de studie van Halpern et al. (2012)
de incidenten waarbij een kind betrokken was, als één van de minst verontrustende
kenmerken uit de lijst kwam. Dit was een resultaat dat de onderzoekers zelf ook niet
verwacht hadden. In tegenstelling tot de cross-sectionele survey van Adriaenssens et
al. (2012) waarin 248 spoedverpleegkundigen bevraagd werden over hun ervaringen
met traumatische gebeurtenissen en de gevolgen hiervan. Hieruit bleek dat moeten
omgaan met de dood van een baby of een jong kind de grootste impact had op de
verpleegkundigen. In de discussie van het artikel wordt aangehaald dat de resultaten
van het onderzoek van Adriaenssens et al. (2012) in grote lijnen overeenkomen met
de resultaten uit verschillende andere onderzoeken, uitgevoerd tussen 2001 en 2003.
Het resultaat komt tevens overeen met het onderzoek van Boland et al. (2018),
waarvan de precieze resultaten worden weergegeven in figuur drie. Een mogelijke
verklaring voor het opvallende resultaat van Halpern et al. (2012) is dat de
verpleegkundigen de events waarbij kinderen betrokken waren op voorhand al zeker
als stressvol gingen beschouwen waardoor de gebeurtenissen achteraf als minder
stressvol ervaren werden.
Op vlak van de incidentie van critical incidents zijn er grote verschillen in percentages
op te merken. Het verschil is mogelijks te verklaren door de niet eenduidige definitie
van critical incidents, waardoor in verschillende onderzoeken gebeurtenissen die
volgens de definitie van de WHO geen critical incidents zijn, toch aangeduid worden
als critical incidents en worden meegeteld in de cijfers.
In het onderzoek van Adriaenssens et al. (2012) worden de resultaten van de
systematische review van Donnelly en Siebert (2009) aangehaald in verband met de
incidentie van traumatische gebeurtenissen. De review van Donnelly en Siebert
(2009) werd uitgevoerd bij 60 spoedverpleegkundigen. Dit cijfer wordt aangehaald in
de inleiding van het onderzoek en is dus geen resultaat van het onderzoek van
Adriaenssens et al. (2012) zelf. The National Comorbidity Survey van het Agency of
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Healthcare Research and Quality (Vasile, 2014) toonde gelijkaardige cijfers aan in
verband met traumatische gebeurtenissen. Er wordt hier niet gespecificeerd of dit
werk- of niet-werkgerelateerde traumatische gebeurtenissen zijn. De laatste bron, de
National Comorbidity Survey, is een nationale, representatieve vragenlijst over de
mentale gezondheid in de Verenigde Staten, die peilt naar de prevalentie en
correlatie van de DSM stoornissen. We kunnen er dus wel vanuit gaan dat deze
cijfers wetenschappelijk onderbouwd zijn. Doch, dit gaat enkel over traumatische
gebeurtenissen en niet over de term ‘critical incident’.
De 223 ambulanciers en paramedici in het onderzoek van Halpern et al. (2012)
omschreven het incident als “een incident dat hen nog steeds zorgen baarde (= an
incident that is still troubling)”, een incident dat als zorgwekkend beschouwd werd in
het verleden of één van de ergste oproepen die ze ooit gehad hebben. Ook in de
studie van Halpern et al. (2012) wordt het incident omschreven als “een incident dat
hen nog steeds zorgen baarde”. Het critical incident wordt in het begin van de
vragenlijst gedefinieerd als “een oproep die ongewone sterke gevoelens teweeg
bracht, enerzijds door het incident zelf of hoe het is afgehandeld, anderzijds voor een
andere reden”. De definitie van critical incidents die in het onderzoek van Halpern et
al. (2009) gehanteerd werd, verschilt sterk van de definitie van het WHO. Dit was
een kwalitatieve studie bij 60 ambulancemedewerkers. In het onderzoek van Regehr
en LeBlanc (2017) werden 84 politieagenten, paramedici en medewerkers van de
kinderbescherming bevraagd naar hun ervaring met critical incidents. Deze events
omvatten onder andere: serieuze kwetsuren of bijtwonden, bedreigd worden met een
wapen, aanwezig zijn wanneer een andere agent ernstig gekwetst geraakt,
bedreigingen tegen hun geliefden ontvangen, iemand zien sterven en menselijke
resten ontdekken. Hier gaat het over politionele diensten en niet over medische
hulpverleners pre-hospitaal of op de spoedgevallendienst. Vanwege de wisselende
resultaten in de onderzoeken, (mogelijks door de) brede definitie en/of aflijning van
het begrip critical incident en de uiteenlopende populaties gebruikt in de
onderzoeken, kan aan de hand van deze resultaten geen eenduidig getal op de
incidentie van critical incidents op onze populatie worden gekleefd. Nieuwe
onderzoeken, met daarin een duidelijk afgelijnde definitie van een critical incident,
gelijkend op die van het WHO bijvoorbeeld, moeten worden uitgevoerd om de exacte
incidentie te kunnen weergeven.

4.2. Gevolgen van critical incidents
Zoals weergegeven in figuur vier zijn de opeenvolgende stappen gerangschikt
volgens de volgorde van het optreden van de symptomen. In de literatuur is
bewezen dat dit de logische stappen zijn, in chronologische volgorde gerangschikt, na
het meemaken van een critical incident. In de praktijk kan dit echter anders
verlopen. Niet alle reacties, symptomen en/of syndromen komen bij iedereen voor.
Na het vaststellen van de symptomen van een bepaalde stoornis of syndroom
evolueert dit na verloop van tijd niet noodzakelijk verder naar het volgende
syndroom op de tijdlijn. Burn-out is een aparte stoornis en deze wordt daarom
aangeduid met een aparte stippellijn op het schema.
Een eenduidige definitie van ASR wordt niet weergegeven in de verschillende artikels.
Halpern et al. (2012 & 2014) spreekt steeds van vijf elementen bij ASR: fysieke
klachten, stress gevoelens, irritatie, verminderde slaap en sociale afzondering. In
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andere artikels wordt ASR niet specifiek benoemd, maar wordt hierover gesproken
als peritraumatische stresssymptomen en posttraumatische stresssymptomen
(Adriaenssens et al., 2012; Lavoie et al., 2016, de Boer et al., 2011). Tussen de
verschillende artikels zijn er wel enkele overeenkomsten als het gaat over ASR of
peritraumatische stresssymptomen: het is een normale reactie op een critical
incident en de reactie is van korte duur. Hierna kan het eventueel evolueren naar iets
anders.
Bij het onderzoeken naar ASR wordt in alle artikels beroep gedaan op herinneringen
van de hulpverleners. Er moet bij het interpreteren van de gegevens dus rekening
gehouden worden met recall bias. In de studie van Adriaenssens et al., 2012 werden
gegevens verzameld bij 247 spoedverpleegkundigen, een respons van 80%, waarbij
spoedverpleegkundige die op ziekteverlof waren niet uitgenodigd werden om deel te
nemen. Dit laatste lijkt ons een zeer belangrijke groep die volledig wordt
geëxcludeerd uit het onderzoek. Hierdoor kunnen bepaalde elementen onderschat
worden. Een andere opmerking bij dit onderzoek is dat er geen significante verschil
gevonden werd tussen de resultaten van de spoedverpleegkundigen en de
referentiegroep verpleegkundigen. Dit in tegenstelling tot de aanname dat
spoedverpleegkundigen meer in aanraking komen met critical incidents dan andere
verpleegkundigen.
De cijfers in verband met de symptomen die gepaard gaan met ASR, zijn zeer
moeilijk te vergelijken tussen de verschillende artikels en onderzoeken. Dit omdat er
een groot verschil is in de specifieke onderwerpen en symptomen die onderzocht zijn.
Hiervoor werd dan ook een 14-item inventaris ontwikkeld door Halpern et al. (2012).
Deze inventaris werd ontwikkeld op basis van de relatie tussen de kenmerken van de
zogenoemde critical incidents en peritraumatische stress. Voor deze ontwikkeling
werd gestart met 36 kenmerken waarvan er direct 14 werden geëxcludeerd, omdat
het effect op de peritraumatische stress te klein was. De overige 22 kenmerken
werden onderverdeeld in drie groepen: situationele kenmerken, persoonlijke
kenmerken en systemische kenmerken. Enkel de groepen van situationele en
persoonlijke kenmerken vertoonden een significant effect op peritraumatische stress.
Hierdoor werden ook de acht systemische kenmerken geëxcludeerd uit de inventaris
waardoor men uiteindelijk op een 14-item inventaris uitkwam. Deze inventaris kan
een hulpmiddel zijn voor hulpverleners na een critical incident om het effect van het
critical incident te bepalen en te kunnen inschatten welke gevolgen dit incident met
zich mee kan brengen. Al moeten er wel enkele bemerkingen worden gemaakt. Er
wordt beroep gedaan op herinneringen en er sprake is van recall bias, verder is de
onderzoekspopulatie in het onderzoek niet geheel vergelijkbaar met de effectieve
populatie waarvoor deze inventaris gebruikt zou worden.
Lavoie
et
al.
(2016)
heeft
een
studie
uitgevoerd
bij
slechts
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spoedverpleegkundigen, waardoor de resultaten niet zomaar veralgemeend mogen
worden naar de algehele populatie spoedverpleegkundigen, in andere ziekenhuizen.
De resultaten moeten dus toch kritisch bekeken worden. Ook was deelname aan het
onderzoek steeds vrijwillig. Dit leidt tot de bedenking dat de verpleegkundigen die
deelnemen aan het onderzoek zich hierdoor misschien automatisch ook al kwetsbaar
gaan voelen. Zeker omdat we aangeven dat vermijdingsgedrag een copingstijl is die
veel voorkomt bij verpleegkundigen na critical incidents.
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Ook het onderzoek van Bohström et al. (2015) werd uitgevoerd bij een kleine
populatie van slechts 15 ambulance verpleegkundigen. Hierdoor kunnen de
resultaten uit het onderzoek niet zomaar worden gegeneraliseerd.
4.2.1.

Omgang met critical incidents en acute stressreactie

Hoe er door hulpverleners wordt omgegaan met critical incidents en ASR kan
kwantitatief moeilijk onderzocht worden. Hierdoor zijn de meeste onderzoeken
gebaseerd op kwalitatieve interviews. Bij het uitvoeren van interviews gaat men
beroep doen op de herinneringen van de participanten en kan er sprake zijn van
recall bias. Verder kan een interview niet statistisch worden geïnterpreteerd,
waardoor bij de interpretatie ook beroep moet worden gedaan op de onderzoekers.
Deze kiezen als het ware één bepaalde interpretatie van de teksten en getuigenissen
uit, die wordt doorgevoerd en weergegeven in de resultaten. Een ander nadeel van
een interview is dat de deelnemers mogelijks het antwoord gaan geven, waarvan
hij/zij denkt dat het verwacht wordt door de onderzoeker. In het onderzoek van
Lavoie et al. (2011) wordt hier op ingespeeld door de participant te laten kiezen door
wie het interview wordt afgenomen, een assistent of hoofdonderzoeker. Ook in dit
onderzoek was de onderzoekspopulatie niet vergelijkbaar met de echte populatie en
kunnen de resultaten niet zomaar gegeneraliseerd worden. De onderzoekspopulatie
was jonger, er waren in verhouding minder vrouwen, ze waren beter opgeleid,
hadden minder ervaring op de spoedgevallendienst en werkten meer voltijds dan de
‘echte populatie op de spoedgevallendienst’ (Clark et al., 2018; Bohström et al.,
2015; Vaithilingam et al., 2008).
4.2.2.

Acute stresssyndroom

ASS is het langdurig aanhouden van een ASR tot maximaal één maand na het critical
incident. Doordat er maar in een korte periode gesproken wordt van ASS is het zeer
moeilijk om effectief onderzoek uit te voeren over dit syndroom en is hierover dan
ook maar weinig onderzoek terug te vinden (Bryant, 2018). ASS werd voor het eerst
gedefinieerd in de DSM-4 met als oorspronkelijk doel PTSS vroegtijdig te
diagnosticeren. Hier stapten ze vanaf in de DSM-5 omdat de evidentie hiervoor toch
niet aanwezig bleek. Het definiëren van de ASS in de DSM is een belangrijke
gebeurtenis geweest voor personen met klachten van stress in de eerste maanden na
een critical incident. Dit omdat de hulpverleners met klachten van ASS voor het
publiceren van de diagnose in de DSM-4, niet geholpen konden worden voordat de
diagnose van PTSS of een andere stoornis kon worden gesteld worden. Het stellen
van de diagnose van PTSS kon bijvoorbeeld pas na zes maanden.
4.2.3.

Posttraumatische stressstoornis

De meest volledige definitie van PTSS wordt naar onze mening omschreven door The
American Psychiatric Association (2013) in de DSM-5. PTSS wordt hier voor het eerst
geplaatst bij de trauma- en stressorgerelateerde stoornissen en niet meer bij de
angststoornissen. Dit omdat PTSS steeds minder als zuiver een angststoornis gezien
wordt, maar ook kenmerken van bijvoorbeeld stemmingsstoornissen bevat.
Andere bronnen zoals Mealer et al. (2009) omschreven PTSS als ‘een psychiatrische
aandoening beschreven in de DSM die veroorzaakt wordt door de blootstelling aan
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een traumatische gebeurtenis of een extreme stressor dat gepaard gaat met angst,
hulpeloosheid of horror’. Dit begrip is veel minder uitgebreid dan de definiëring van
PTSS in de DSM waardoor het lijkt dat PTSS een veel minder afgebakend begrip is.
Wel moet er rekening gehouden worden met het jaartal waarin dit artikel verschenen
is, 2009. De evidentie over wat PTSS precies inhoudt, was op dat moment ook nog
veel minder duidelijk en eenduidig. Ook in de huidige praktijk kan er besloten worden
dat de term PTSS vaak te pas en te onpas gebruikt wordt. Dit kan verklaard worden
omdat de ‘gewone mens’ te weinig weet over de precieze definitie en afbakening van
de stoornis PTSS. Hoewel de verschillende criteria en vooral het tijdsaspect waaraan
zeker voldaan moeten worden alvorens er gesproken kan worden over PTSS, heel
belangrijk zijn.
Deze laatste verklaring kan er mede de oorzaak zijn voor de hoge cijfers voor de
incidentie van posttraumatische stress symptomen en PTSS in de meeste artikels..
PTSS wordt vaak verward met een aanhoudende angst, depressie en vermoeidheid
ten gevolge van het uitoefenen van een job, maar PTSS gaat kort gezegd over
verschillende symptomen in een afgebakend tijdsaspect die ontstaan na het
meemaken van een traumatische gebeurtenis. Deze verschillende interpretaties van
het begrip mogen dan ook zeker niet door elkaar gebruikt worden wanneer er
onderzoek wordt gedaan naar PTSS.
Wanneer er gekeken werd naar de incidentie van PTSS als beroepsziekte in
Nederland (2017) kwamen er 309 meldingen van PTSS in één jaar waarvan 92
meldingen uit de gezondheidszorg (= 29.7%). Deze, in onze ogen, relatief hoge
incidentie kan verklaard worden door het feit dat deze bron ging kijken naar de
algemene incidentie van PTSS als gevolg van het uitoefenen van een bepaald beroep
en niet specifiek naar hoeveel mensen er PTSS ontwikkelden na een meemaken van
een critical incident. De studie toonde ook aan dat er meer mannen dan vrouwen
PTSS ontwikkelden.
Mealer et al. (2007) gaven de incidentie van PTSS weer bij zowel intensieve
verpleegkundigen
(25%),
spoedverpleegkundigen
(33%)
als
gewone
verpleegkundigen (14%) en paramedici (20-22%). Deze cijfers zijn gebaseerd op
een survey waar ongeveer 500 verschillende verpleegkundigen en paramedici uit
verschillende ziekenhuizen in Atlanta deelnamen. Er werd gebruik gemaakt van de
PTSS-10 Inventory. Dit is een zelfrapportage schaal die gebaseerd is op de
diagnostische criteria van PTSS in de DSM. Deze vragenlijst is een vaak gebruikte,
gevoelige en specifieke schaal voor het meten van PTSS. Deze schaal heeft dan ook
een internationale samenhang, is betrouwbaar en stabiel bij her-tests (Chrombach’s
alfa 0.92). Ook werd er gebruik gemaakt van ‘the Hospital Anxiety and Depression
Scale’ (HADS). Deze bestaat uit twee subschalen om de symptomen van angst en
depressie te evalueren. Ze geven zelf aan dat de HADS een geaccepteerd en
gevalideerd instrument is in verschillende populaties. Naast het gebruik van deze
twee, volgens de onderzoekers betrouwbare tools, kunnen de eindpercentages van
dit onderzoek in vraag gesteld worden. Dit omdat ze zich voornamelijk baseerden op
‘critical care nurses’ en minder op ‘general nurses’ en ‘paramedici’. Het onderzoek
werd uitgevoerd in 2007, ondertussen al meer dan 10 jaar geleden. Ondanks dat de
PTSS-10 Inventory zich baseerde op de wetenschappelijk onderbouwde DSM-criteria
van toen, zijn de criteria van PTSS ondertussen sterk gewijzigd in de nieuwe DSM-5
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richtlijnen van 2013. Daarom kunnen de cijfers niet veralgemeend worden naar de
huidige praktijk.
Lavoie et al. (2016) gaven in hun studie aan dat 33% van de spoedverpleegkundigen
en 14% van de gewone verpleegkundigen kans hebben op posttraumatische
stresssymptomen. Deze conclusie werd getrokken aan de hand van de resultaten van
een
cross-sectioneel
beschrijvend
onderzoek.
Hierbij
kregen
35
spoedverpleegkundigen uit één ziekenhuis in Quebec een subjectieve vragenlijsten.
De resultaten van deze studie moeten dan ook geïnterpreteerd worden met de
nodige voorzichtigheid. De wijze waarop de data verzameld werd bij de participanten
kan geleid hebben tot ‘recall bias’. De verpleegkundigen moesten zich gebeurtenissen
proberen te herinneren over de periode van de afgelopen 12 maanden. Ook laat de
populatie van slechts 35 spoedverpleegkundigen, die allemaal vrijwillig meewerkten
aan deze studie, niet toe om de gegevens zomaar te veralgemenen.
Het onderzoek van Adriaenssens et al. (2012) gaf aan dat 8.5% van de
spoedverpleegkundigen klinische symptomen van PTSS hebben. De incidentie van
PTSS is in dit onderzoek ook hoger bij spoedverpleegkundigen dan bij andere
verpleegkundigen. Er is ook een positieve correlatie tussen de hoeveelheid critical
incidents die de spoedverpleegkundige meemaakte en de klinische symptomen van
PTSS. Deze studie beschrijft in het eerste deel een survey waarbij een antwoord
wordt geboden op de vraag hoe frequent spoedverpleegkundigen in aanraking komen
met critical incidents. Achteraf wordt er een cross-sectionele studie uitgevoerd bij
248 spoedverpleegkundigen uit 15 verschillende Belgische (Vlaamse) ziekenhuizen.
Er wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst met acht verschillende onderdelen. De
bevraging gebeurt aan de hand van verschillende schalen (bijvoorbeeld.:
copingstrategieën bevragen door de CISS-21: ‘Coping Inventory for Stressful
Situations’ te gebruiken). Om de betrouwbaarheid van de resultaten te beoordelen
werd er gebruik gemaakt van de Pearson’s correlatie en de onafhankelijke sample ttest.
Alle bronnen waar de incidentie van posttraumatische stress symptomen of PTSS in
besproken worden, geven ook verschillende factoren weer die zowel een positieve als
negatieve invloed hebben op het ontstaan van posttraumatische stress symptomen
en PTSS. Deze invloedsfactoren komen in de studie van Mealer et al. (2007), Mealer
et al. (2009), Lavoie et al. (2016) en Adriaenssens et al. (2012) grotendeels
overeen. Lavoie et al. (2016) voegden in hun onderzoek hier nog aan toe dat
symptomen van burn-out, vermoeidheid en PTSS zich vaak manifesteren door het
opnemen van meer ziektedagen, verminderde prestaties en tevredenheid, meer
patiëntenoverdracht en een lagere kwaliteit zorg.
Mealer et al. (2009) haalden in hun studie ook beschermende factoren voor PTSS
aan: meer ervaring, een hogere leeftijd en de langere loopbaan. Ze geven aan dat dit
te verklaren is doordat de verpleegkundigen met posttraumatische stress symptomen
of PTSS de job op vroegere of jonge leeftijd stopzetten. Oudere verpleegkundigen
zouden zich na verloop van tijd leren aanpassen aan deze situaties waardoor ook hun
copingstrategieën evolueren en ze beter gewapend zijn tegen traumatische
gebeurtenissen
Algemeen kan er besloten worden dat er snel moet worden ingezet op maatregelen
om vroegtijdig de potentiële traumatische gebeurtenissen en posttraumatische

41

symptomen te herkennen, op te sporen en te behandelen wanneer nodig. Momenteel
zijn er heel wat verschillende cijfers met verschillende uitkomsten te vinden over
posttraumatische stress symptomen PTSS bij verschillende soorten hulpverleners.
Ook de begrippen zijn vaak niet duidelijk afgebakend en verschillen van onderzoek
tot onderzoek. Elk onderzoek heeft zijn eigen ingeving over wat een critical incident
nu juist is en wat nu precies verstaan moet worden onder posttraumatische stress
symptomen en PTSS. Hierdoor is het veralgemenen van de incidentiecijfers moeilijk
en moet er in de huidige en toekomstige praktijk nog extra onderzoek gedaan
worden over posttraumatische stress symptomen, PTSS en de invloed van critical
incidents op deze incidentiecijfers. Maar daarvoor moet er eerst een duidelijke
consensus komen over wat een critical incidents nu net is (zie deel 1) en moet de
stoornis PTSS getest worden zoals het volgens de DSM-5 gedefinieerd is.
De schalen die nu aangereikt worden om PTSS op te sporen zoals de Trauma
screenings quiestionnaire (TSQ), PTSS-10 scale, de posttraumatic diagnostic scale
(PDS), etc. moeten opnieuw kritisch bekeken worden en de waarde/effectiviteit van
deze schalen moet na al die jaren nog eens grondig onderzocht worden. Ook moet er
nog verder onderzoek gedaan worden naar peers, psycho-educatie en simulaties.
Deze worden aangehaald als veelbelovende maatregelen die kunnen helpen om
spoedverpleegkundigen te leren omgaan met hun veeleisende job. Pas na nieuw
wetenschappelijk onderzoek kunnen er wetenschappelijk onderbouwde conclusies
getrokken worden (Lavoie et al., 2011; Halpern et al., 2009; Adriaenssens et al.,
2012; Vasile, 2014).
4.2.4.

Burn-out

Burn-out is een relatief nieuw begrip dat sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw
beschreven werd door Freudenberger (1974) en enkele tientallen jaren later ook door
Maslach (1997). De basis van wat een burn-out volgens hen betekende, kwam
overeen en gaat over de controverse ervaring tussen wie we zijn en wat we moeten
doen en de gevolgen dat dat met zich meebrengt. Maslach (1997) koppelde hieraan
nog drie dimensies die de grootste kenmerken van een burn-out bevatten. Ook geeft
hij aan dat een burn-out aandoening is die zich geleidelijk en continu verspreidt,
waardoor mensen in een neerwaartse spiraal terechtkomen die moeilijk te herstellen
is.
Sinds 1997 kwam er geen nieuwe specifieke definitie meer van wat een burn-out
precies was. Daarom werd deze definitie doorheen de meeste onderzoeken uit de
literatuurstudie gehanteerd. Het is pas sinds 2017 dat Steffie Desart, onderzoekster
bij de Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven en
geassocieerd met de professoren Hans De Witte (KU Leuven) en Wilmar Schaufeli
(universiteit van Utrecht) een nieuwe definitie van burn-out opstelde. Deze gaat zich
richten op vijf kernsymptomen. Opvallend is dat deze symptomen ongeveer dezelfde
zijn dan de drie dimensies die Maslach omschreef in 1997. Het verschil is dat de
nieuwe kernsymptomen iets uitgebreider uitgewerkt worden en er nu andere, meer
gangbare termen gebruikt worden om de hoofdkenmerken te omschrijven.
De incidentie van burn-out wordt in vele onderzoeken over PTSS ook aangehaald. In
een review van Adriaenssens et al. (2015), waar 17 kwantitatieve studies uit de
afgelopen 25 jaar (1987-2012) samengevat werden, werd er een gemiddelde
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genomen van de incidentie van burn-out uit de onderzoeken. Deze incidentie
bedroeg meer dan 25% bij de spoedverpleegkundigen. Ook werd er aangegeven dat
26% emotioneel uitgeput was, 25% tekenen van depersonalisatie vertoonden en
27% gebrek aan persoonlijke prestaties ervaart hebben. Wel moet er als kritische
noot toegevoegd worden dat heel wat van de geïncludeerde studies minder dan 100
participanten bevatten waardoor de incidentie vals hoog kan zijn.
In 2015 vond er ook een ander onderzoek plaats naar het risico op burn-out en burnout in een universitair ziekenhuis in België. In het algemeen werd er besloten dat
15.3% van de hulpverleners een risico had op burn-out en dat 4.8% een burn-out
had. Specifiek voor verpleegkundigen had 13.9% een risico op burn-out en had 5.0%
klinische burn-out. Deze cijfers zijn enkel veralgemeenbaar voor België (Van
Dievoort, 2015).
Wanneer er gekeken wordt naar de risicofactoren voor het ontwikkelen van een burnout komen de resultaten in de bronnen sterk overeen. In het onderzoek van
Adriaenssens et al. (2015) werden deze risicofactoren opgedeeld in de individuele en
de jobgerelateerde factoren. Deze worden vervolgens nog eens verder opgedeeld in
andere categorieën. De risicofactoren, beschreven in deze studie, vormen dan ook
een goed overzicht van de risicofactoren.
Uit dit alles kunnen we concluderen dat burn-out een begrip is dat sinds de laatste
tientallen jaren sterk aan het evolueren is. De meest gewaardeerde schaal om een
burn-out in kaart te brengen is tot nog toe de Maslach burn-out inventory (MBI). Dit
is een vragenlijst die bestaat uit 22 vragen die betrekking hebben op de drie
kernsymptomen van een burn-out: de uitputting, depersonalisatie en verminderde
persoonlijke prestaties. Deze vragenlijst dient om de resultaten te vergelijken met
een normgroep. Deze schaal wordt al tientallen jaren gebruikt en de effectiviteit van
de schaal blijft doorheen de jaren behouden. Naar de effectiviteit van andere en
nieuwere schalen moet nog extra onderzoek gebeuren (Adriaenssens et al., 2015;
Van Dietvoort, 2015).

4.3. Preventiemaatregelen
4.3.1.

CISD

De term debriefing is een ruim begrip en wordt dus regelmatig gebruikt om
verscheidene, toch wel inhoudelijk verschillende interventiemaatregelen aan te
duiden. Er is een onderscheid tussen de critical incident stress debriefing, ontworpen
door J.T. Mitchell en andere maatregelen die ook ‘debriefing’ worden genoemd. We
bespraken eerst de CISD en de bewezen effectiviteit hiervan en haalden daarna
enkele andere maatregelen aan, die mogelijks ook als debriefing bestempeld worden.
Dit om het verschil tussen de verschillende interventies die allemaal debriefing
worden genoemd, duidelijk te maken.
De ideale tijdspanne voor de critical incident stress debriefing varieert naargelang de
wetenschappelijke onderzoeken. In het kwalitatief onderzoek van Clark et al. (2018)
wordt door de participanten aangegeven dat de CISD best binnen 12-24u na het CI
plaatsvindt, liefst voor het einde van de shift. Enkelen gaven ook aan dat de CISD
liefst niet op een dag vrij wordt georganiseerd. De kwalitatieve studie is uitgevoerd
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bij 18 pediatrische spoedverpleegkundigen en verpleegkundig-assistenten van één
spoedafdeling. In het onderzoek van Mitchell et al. (2003) wordt aangehaald dat de
ideale tijdspanne voor een debriefing tussen de 24u en 72u na het incident is, want
het duurt vaak meer dan 24u voor het personeel om klaar is om hun reacties rond
het incident te bespreken. Dit is een resultaat bekomen uit een onderzoek van
Mitchell in 1986. Er wordt niet specifiek besproken wat de kwaliteit van dit onderzoek
is.
In het onderzoek van Mitchell et al. (2003) wordt aangehaald dat de leider van de
CISD meestal een beoefenaar van de psychische gezondheidszorg is, die opgeleid is
om de debriefing te leiden. we interpreteren dit als een psycholoog of psychiater,
gespecialiseerd in CISD. In het onderzoek van Clark et al. (2018) gaven de
participanten aan dat bij voorkeur de hoofdverpleegkundige of adjuncthoofdverpleegkundige de leider van de CISD is. Als de leider iemand is die betrokken
was bij de situatie, geeft dit volgens één van de participanten het gevoel dat de
leider beter begrijpt wat er is gebeurd. Wederom wezen we erop dat het onderzoek
van Clark et al. (2018) een kwalitatief onderzoek is, uitgevoerd bij een relatief kleine
steekproef (n=18). Bij het onderzoek van Mitchell (2003) worden drie bronnen
aangehaald als evidence based voor dit deel van de tekst. De kwaliteit van de
bronnen wordt niet besproken. Bij alledrie de bronnen is J.T. Mitchell één van de
onderzoekers. Bij toekomstig onderzoek over CISD kan worden uitgetest of de
debriefing leider even goed een arts of (hoofd-)verpleegkundige van de afdeling kan
zijn, die na een professionele opleiding, de debriefing kan uitvoeren.
Beide artikels waren het eens over het feit dat alle betrokkenen van het CI ook
aanwezig moeten zijn bij de CISD, ongeacht hun discipline. Ook over de beschrijving
van de CISD, met uitleg van de verschillende opeenvolgende stappen, was er geen
verwarring of tegenspraak in de literatuur (Clark et al., 2018; Mitchell et al., 2003;
De Soir, 2006).
Om de effectiviteit van CISD te onderzoeken, moet eerst het doel van CISD duidelijk
bepaald zijn. We hebben ons voor dit deel van de literatuurstudie vooral gebaseerd
op Mitchell et al. (2003), aangezien J.T. Mitchell de CISD met een bepaald doel voor
ogen heeft opgesteld. De effectiviteit van CISD kan dus best voor dit doel getest
worden. Belangrijk hierbij is dat de preventie van PTSS en andere posttraumatische
aandoeningen volgens J.T. Michell niet als primair doel van CISD beschouwd wordt.
Het is eerder een secundair voordeel, dat mogelijks kan optreden bij het uitvoeren
van de debriefing. De outcome van onderstaande onderzoeken is echter vaak PTSS
of burn-out. In de onderzoeken werd ook een grote verscheidenheid aan populaties
getest, gaande van politieagenten, slachtoffers van branden, schipbreuken en
verkeersongevallen als hulpverleners (eventueel als second victim). Deze brede
populatie en het testen van een ‘verkeerde’ outcome is een mogelijke verklaring voor
de wisselende effectiviteit van CISD.
Mitchell et al. (2003) beschrijven in hun meta-analyse verschillende onderzoeken
over CISD en effectiviteit hiervan.
In de onderzoeken van Everly en Boyle (1999) werd CISD uitgetest bij de
slachtoffers van schipbreuk, orkanen, massaschietpartijen etc. Berekend aan de hand
van een correlatiecoëfficiënt, blijkt CISD gelinkt te zijn aan een gunstige outcome. In
totaal waren er 341 participanten in de studies. De interventie was steeds een
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psychologische debriefing in groep en geen individuele debriefing. In de praktijk
komen echter beiden voor. Twee van de studies hielden de debriefings zes en negen
maanden na de traumatische gebeurtenis.
Uit de onderzoeken van Van Emmerik, Camphuis, Hulsbosch & Emmelkamp (2002)
blijkt dat CISD niet meer effectief was dan interventies zonder CISD om het
natuurlijk herstel na psychologisch trauma te bevorderen. De participanten waren
onder andere slachtoffers van brandwonden, verkeersongevallen en ernstige
misdrijven.
De Cochrane Review uit 1998 identificeert verschillende externe variabelen die
mogelijks verklaren hoe het risico op PTSS verhoogd kan zijn. Sommige van de
slachtoffers die CISD kregen hadden ook fysieke kwetsuren/schade en konden
daardoor misschien grotere emotionele noden hebben. Het is daarnaast ook mogelijk
dat de debriefing interventie geleid heeft tot een verergering van de symptomen, die
dan niet door normale emotionele verwerking werden tegengegaan. Deze review
heeft enkele limitaties: CISD werd beperkt tot enkel individuele debriefings, hoewel
groep psychologische debriefings meer de standaard zijn. Er waren ook uitgesproken
variaties in de toepassing van CISD in de verschillende onderzoeken. In een tweede
Cochrane review uit 2002 werden nog vier gepoolde studies geïncludeerd. De
resultaten bleven hetzelfde.
Daarnaast werd geconcludeerd uit de onderzoeken van Rose, Wessley, Bisson (1998)
dat er geen bewijs is voor gunstige effecten op de korte termijn van drie maanden.
Er wordt zelfs gesuggereerd dat CISD nadelige effecten kan hebben bij sommige
personen, onder meer verhoogde PTSS symptomen.
Mitchell et al. (2003) geven enkele mogelijke verklaringen voor het gebrek aan
werkzaamheid/doeltreffendheid van CISD, zoals beschreven in de bovenstaande
onderzoeken:








Veranderde ondersteuning: Een CISD kan zorgen voor een verandering of het
niet
meer
gebruiken
van
de
normale
persoonlijke
sociale
ondersteuningsmechanismen zoals het minder of niet meer ventileren tegen
familie, vrienden, etc.
Veranderde interpretatie van de interventies van CISD: Het toepassen van
een CISD kan zorgen voor het ‘pathologisch maken van’ de symptomen die bij
een critical incident als normale reacties mogen gezien worden. De
participanten gaan sneller denken dat de emoties die ze ervaren na het critical
incident niet normaal zijn.
De aanwezigheid van niet gestresste participanten: Na een critical incident
zijn er steeds slachtoffers die een hoger risico hebben op het ontwikkelen van
stress-symptomen en/of PTSS terwijl anderen hier minder risico op hebben.
Omdat iedereen voor een CISD uitgenodigd wordt, zullen de personen die
geen stress-gerelateerde emoties ervaren het niet noodzakelijk vinden om te
reageren of te interageren tijdens de CISD.
Het niet effectief gebruiken van CISD: Er is nog geen bewijs (uit ervaring of
onderzoeken) dat CISD het ontstaan en ontwikkelen van PTSS kan
voorkomen. De preventie van PTSS is slecht één doelstelling van een CISD.
Het uitvoeren van een CISD kan ook andere doelstellingen voor ogen hebben
zoals de onmiddellijke vermindering van stress-symptomen, educatie geven
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aan de participanten over stress management technieken, het identificeren
van participanten met distress en het doorverwezen van participanten met
risico op de ontwikkeling van chronische problemen. De beslissing om gebruik
te maken van een CISD mag niet alleen gemaakt worden aan de hand van
onderzoeken. Ook de positieve verslagen van geholpen participanten
bijvoorbeeld kunnen een reden zijn om CISD te blijven aanbieden. Wel stelt
de Cochrane review uit 2002 dat dit niet op verplichte basis moet worden
uitgevoerd.
Er zijn dus enkele bedenkingen over de kwaliteit van deze onderzoeken, maar daar
staat tegenover dat J.T. Mitchell één van de uitvoerders van deze review is, waarin
de kwaliteit van de onderzoeken naar CISD beoordeeld wordt.
De review van Magyar en Theopolis (2010) bespreekt verschillende onderzoeken
en de daaruit afgeleide voor- en nadelen van CISD.
Om te beginnen een oplijsting van de onderzoeken met een positieve outcome. Ten
eerste was er de vragenlijst bij LA brandweermannen. Er werd gebruikt gemaakt van
een
niet-gevalideerde
vragenlijst,
opgesteld
door
peers
en
mentale
gezondheidsmedewerkers. Het onderzoek is gebaseerd op self-reporting. Daarnaast
waren de resultaten van Jenkins (1996) ook positief. Het onderzoek werd uitgevoerd
bij 29 spoedverpleegkundigen na een mass-shooting. Het was een semigestructureerd interview met vragenlijsten. Er werd geen gebruik gemaakt van een
controle groep. Vervolgens in een beschrijvend onderzoek (Burns en Harm, 1993)
waarin een vragenlijst gebruikt werd met als hoofdvraag: “was debriefing
behulpzaam in het reduceren van CI stress?” waren de resultaten veelbelovend. De
vragenlijst was echter niet gevalideerd en er was sprake van self-reporting. Het
laatste onderzoek waar CISD als een goede interventie wordt gezien is van Rusek
(2007). Dit kan via subtiele manieren, zoals de uitbreiding van de gegeven sociale
steun. Dit komt tevens overeen met onderzoek van Brewin, Andrews en Valentine
(2000) die zegt dat een gebrek aan sociale steun sterk gelinkt is aan een groter risico
op PTSS. Van de laatste twee onderzoeken hebben we te weinig gegevens om de
kwaliteit te kunnen beoordelen.
Doch zijn er ook een aantal onderzoeken die in de review worden aangehaald waar
de outcome nadelig is. Zo was volgens Cochrane review Rose et al. (2002) de CISD
in single session, bij slachtoffers van trauma, niet effectief in het verminderen van de
negatieve effecten van de traumatische gebeurtenis. Verder vonden twee
longitudinale studies, geïncludeerd in bovenstaande Cochrane review, dat slachtoffers
onderworpen aan een debriefing, misschien zelfs een hoger risico zouden hebben op
de ontwikkeling van psychologische problemen en lange-termijn psychologische
gevolgen, zoals PTSS. Bij het onderzoek van Bisson, Jenkins, Alexander en Banister
(1997) wordt opgemerkt dat een groter percentage van de personen in de
interventiegroep bij follow-up de diagnostische criteria voor PTSS had in vergelijking
met de controlegroep. Dit onderzoek omvatte 110 slachtoffers van verbranding,
getest op 13 maanden na het incident. Een opmerking bij dit onderzoek is dat de
interventiegroep zwaardere brandwonden had en hoger scoorden op de
psychologische risicoschaal bij de start van het onderzoek. De interventiegroep in het
onderzoek van Mayou, Ehlers & Hobbs (2000) had een statistisch significante
verhoging van de algemene psychologische symptomen, hadden meer last van pijn,
meer psychische problemen en een lager niveau van functioneren in vergelijking met
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de controlegroep. Dit was een longitudinale studie over slachtoffers van autoaccidenten, uitgevoerd drie jaar na het incident. Ook hier had de interventiegroep
een hoger niveau van opgelopen schade bij de meting aan het begin van het
onderzoek.
Gelijklopend in de conclusie van een andere review van Jacobs, Horne-Moyer en
Jones (2004): CISD is een effectieve methode om de risico’s op PTSS-gerelateerde
symptomen op de spoedgevallendienst te verminderen. Hoewel, wanneer de
debriefings worden uitgevoerd bij primaire slachtoffers van traumatische
gebeurtenissen, zijn de resultaten minder veelbelovend (Hawker, Durkin & Hawker,
2010). Recent onderzoek toont aan dat een CISD extra stress, die kan ontstaan bij
pediatrische spoedverpleegkundigen, kan verminderen (Clark et al., 2018).
In dit deel wordt regelmatig de auteur De Soir (2006) aangehaald. Dit is een dokter
in de Psychologie en dokter in de Sociale en Militaire Wetenschappen. Hij is
gespecialiseerd in crisispsychologie en in de psychotraumatologie en schreef reeds
enkele boeken. We hebben enkele stukken tekst uit zijn boek “Nooit meer oorlog”
gehaald en deze gebruikt in de literatuurstudie. Zijn boek is gebaseerd op
wetenschappelijke bronnen, maar doordat hij dit zelf geschreven heeft is de
objectiviteit en kwaliteit moeilijk na te gaan. Hij kan ook vanuit zijn eigen mening
schrijven en zich niet enkel baseren op de wetenschappelijk onderbouwde literatuur
(De soir, 2006).
Ondanks vele onderzoeken naar de effectiviteit van CISD is deze door de wisselende
outcome van de verschillende onderzoeken, moeilijk te bepalen. De populaties in de
onderzoeken wisselen ook zo fel, dat we geen eenduidige conclusie kunnen maken
voor de populatie gebruikt in onze literatuurstudie, hulpverleners pre-hospitaal.
Aangezien vele onderzoeken in 1990-2000 zijn uitgevoerd met soms een negatieve
outcome, en mogelijks zelfs sprake van schadelijke effecten na CISD, is er in de
hierop volgende jaren niet veel onderzoek meer gedaan naar de effectiviteit van
CISD. Vandaar dat de onderzoeken allemaal >10-20 jaar oud zijn. Er is nood aan
meer recent onderzoek, bijvoorbeeld specifiek bij de populatie hulpverleners prehospitaal en op de spoedgevallendienst. Hierbij moet zeker de juiste outcome getest
worden en niet zuiver de preventie van PTSS, wat een secundair voordeel van CISD
kan zijn. Een mogelijke hinderpaal is wel dat PTSS bijvoorbeeld een gemakkelijk af te
bakenen outcome is, omdat hier een eenduidige definitie van de DSM-5 over bestaat.
Bij andere outcomes is de afbakening van de outcome misschien moeilijker te
maken. Er mag ook niet vergeten worden dat CISD ontwikkeld is als onderdeel van
CISM en niet bedoeld is als een interventie op zich. Dus in principe zou CISD niet als
enigste interventie mogen getest worden in de onderzoeken, maar eerder als
onderdeel van CISM. De interventie moet ook opgesplitst worden in groepsgerichte
psychologische debriefings en persoonlijke/single psychologische debriefings, omdat
deze in de praktijk allebei voorkomen.
4.3.2.

CISM

CISM wordt hoofdzakelijk gedefinieerd door Mitchell in zijn primaire studie uit 2003.
Andere bronnen zoals Vasile (2014) beschrijft CISM op een andere manier dan dat
Mitchell het deed, maar uiteindelijk komen al de belangrijke elementen die Mitchell
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aangeeft: crisisinterventie, groepspsychotherapie, gemeenschaps-psychologie en
peer-ondersteuning ook terug in de andere definities.
Ondanks dat de onderzoekers wel eenduidig zijn over wat CISM omvat, kan er
besloten worden dat veel onderzoekers de verschillende opeenvolgende fases met
hun interventies beschreven door Mitchell (2003), vaak als iets alleenstaand gaan
onderzoeken en op hun beurt de effectiviteit van slechts één of enkele interventies
gaan onderzoeken. Maar ze gaan deze onderzoeken wel omschrijven als een
onderzoek naar de effectiviteit van CISM in het algemeen. Mitchell (2003)
concludeerde in zijn studie, waarin hij een overzicht biedt over de effectiviteit van
CISM, dat er momenteel dan ook nog geen studies uitgevoerd zijn die gaan kijken
naar de effectiviteit van het gehele CISM. Dit ondanks dat het onderzoeken van de
effectiviteit van CISM in het algemeen wel als doelstelling van het onderzoek
aangegeven wordt. Over (de effectiviteit van) CISM moet dus zeker en vast nog
grondig onderzoek gebeuren.
Mitchell (2003) omschrijft in zijn onderzoek drie verschillende fases die gebonden
zijn aan een tijdsaspect en die elk verschillende interventies bevatten die
systematische overlopen moeten worden. De eerste fase van de CISM is de pre-crisis
fase waar er meer uitleg gegeven wordt over stress management en stresspreventie.
De tweede fase is de acute crisis interventie fase. Deze fase bestaat uit verschillende
onderdelen: demobilisatie, defusing, CISD, crisisinterventie en de familie CISM. Bij
defusing moet er een belangrijke kanttekening gemaakt worden. Defusing wordt door
Mitchell (2003) omschreven als een gestructureerd proces waar de mensen die
betrokken waren bij een traumatische gebeurtenis, voor het einde van de shift
kunnen praten over de gebeurtenis. Deze defusing wordt geleid door een leider en
duurt ongeveer een uur. Andere bronnen geven weer dat defusing een
ongestructureerde debriefing is die niet geleid wordt door een leider. (Vasile, 2014).
De derde en laatste fase van de CISM is de post-crisis fase. In deze fase vindt er een
follow-up plaats (Mitchell, 2003; American Association of nurse anesthetists, z.j.).
Het primaire doel van CISM is het aantonen van de impact van een critical incident
op een persoon en het aanreiken van interventiemaatregelen om het herstelproces
van personen, die normale reacties hebben op een abnormale gebeurtenis, te
verlichten. CISM heeft niet als doel al de stress symptomen volledig te laten
verdwijnen en het heeft ook niet als doel om genezend te zijn voor PTSS of andere
psychiatrische dysfuncties. Daarom mag CISM niet gezien worden als een alternatief
voor psychotherapie (Magyar, 2010; Mitchell, 2003; Mitchell, z.j.).
Uit dit alles kunnen we besluiten dat de CISM in het algemeen herbekeken moet
worden en vooral wanneer het gaat over de effectiviteit van CISM. Wanneer deze
studies uitgevoerd zijn kan er in de praktijk gekeken worden naar de haalbaarheid
van een volledige CISM bij hulpverleners na een traumatische gebeurtenis. Hiervoor
moet er een betere consensus komen over wat een critical incident of traumatische
gebeurtenis inhoudt (zie deel 1) en wanneer een CISM ingevoerd moet worden. Ook
moet er in de praktijk gekeken worden naar de haalbaarheid van de uitvoering van
de verschillende opeenvolgende stappen. In de huidige praktijk lijkt het moeilijk om
al deze fases te doorlopen omdat er algemeen geweten is dat er meer om meer
tekorten zijn aan verpleegkundigen en daardoor harder om harder zullen moeten
werken.
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4.3.3.

Andere preventiemaatregelen

Bij het zoeken naar andere preventiemaatregelen werd als belangrijkst maatregel
defusing aangehaald. Hierbij kwamen we verschillende definities tegen in de
artikels. Zo definiëren Magyar en Theopilos (2010) en Bohström et al. (2015)
defusing als een ongestructureerde debriefing, informele gesprekken tussen het team
van hulpverleners betrokken bij het critical incident. Mitchell (2003) definieert
defusing dan weer als een aanknopingspunt om in één uur durende sessie critical
incidents te bespreken onder leiding van een leider. In beide definities wordt defusing
gezien als een gesprek tussen de hulpverleners na een critical incident, het
belangrijkste verschil is dat volgens Mitchell defusing moet worden begeleid door een
leider, terwijl dit niet het geval is bij de interpretatie van Magyar en Theopilos en
Bohström et al. Het wordt door Mitchell dus als het ware gezien als een
gestructureerde vorm van debriefing. De manier van defusing is anders maar het
doel blijft wel steeds hetzelfde: hulpverleners doen napraten over het critical incident
en het bieden van ondersteuning aan elkaar.
Early intervention wordt in de literatuurstudie enkel besproken met informatie uit
het artikel van Magyar en Theopilos (2010). Dit is een review artikel waarbij
verschillende debriefingsmodellen besproken worden na het evalueren van 25
artikels. In het artikel is niet in detail beschreven hoe de onderzoekers tot de selectie
van 25 artikels gekomen zijn. Een kanttekening die gemaakt moet worden bij dit
artikel is dat de gebruikte evaluatietools niet gevalideerd waren en er dus sprake was
van volledige self-reporting. Het geeft ons een beeld van andere maatregelen die
aanwezig zijn in de praktijk, maar we hebben nog geen beeld van de effectiviteit of
efficiëntie hiervan.
Ook Psychological first aid is een maatregel die besproken wordt door Magyar &
Theopilos, maar deze hebben we ook teruggevonden in het artikel van Vasile (2014).
De concrete invulling van PFA verschilt licht tussen de verschillende auteurs. Zo
spreekt Vasile van een proces van acht stappen, terwijl Magyar en Theopilos het
hebben over 6 stappen. Als we deze stappen vergelijken, kunnen we wel concluderen
dat de stappen grotendeels overeenkomen en voornamelijk anders benoemd zijn. Bijj
Magyar en Theopilos zijn de stappen meer gegroepeerd. Cijfers en resultaten over de
effectiviteit van PFA hebben we echt gevonden in de literatuur.
Een andere maatregel die we besproken hebben is CBT. CBT is al vaker onderzocht
dan bovenstaande interventiemaatregelen en komt dus ook frequenter voor in de
literatuur. Vasile (2014) bespreekt in een review van 14 artikels met daarin
verschillende psychologische interventies die beschikbaar zijn na trauma. Enkele
bedenkingen die we ons stellen bij deze review is dat de onderzoeksmethode volledig
ontbreekt en dat zes van de 14 artikels geschreven zijn voor 2000. Toch hebben we
dit artikel geïncludeerd omwille van de duidelijke omschrijving van andere
maatregelen die kunnen wordt toegepast na trauma. Vasil geeft in de review aan dat
CBT een effectieve en evidence-based interventie is, al moet er zoals steeds bij het
gebruik van deze maatregelen rekening gehouden worden met de persoon en de
omstandigheden die zich aanbieden.
De laatste maatregel die we besproken hebben in onze literatuurstudie is downtime.
Dit is een maatregel die voornamelijk door Halpern et al. (2014) beschreven werd.
Hierdoor is onze studie van dit deel ook zeer eenzijdig te noemen. Het onderzoek is
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gebaseerd op twee vragenlijsten die werden ingevuld door 201 paramedici en EMT’s .
De resultaten van dit onderzoek kunnen vermoedelijk ook moeilijk gegeneraliseerd
worden omdat het onderzoek zich beperkt heeft tot één instantie om antwoorden te
formuleren op de vragen gesteld in de vragenlijst.

4.4. Besluit
Uit deze discussie kunnen we besluiten dat er veel verschillende definities bestaan
van een critical incident en wat debriefing inhoudt. Zo goed als alle onderzoeken uit
de literatuurstudie zijn kwalitatieve onderzoeken waarbij er geregeld beroep wordt
gedaan op herinneringen uit het verleden, mogelijks recall bias dus. Er bestaat nog
veel onduidelijkheid over dit onderwerp. We vinden daarom dat er in de toekomst
nog meer onderzoek moet gebeuren waarin telkens dezelfde definitie van debriefing
wordt gebruikt en de juiste outcome wordt getest. Ook de populatie kan best
vernauwd worden waarbij slachtoffers van verkeersongevallen en andere accidenten
duidelijk gescheiden worden van hulpverleners pre-hospitaal en op de
spoedgevallendienst. De andere preventiemaatregelen die aangehaald worden, zijn
verschillende andere mogelijkheden van interventies, maar zijn vaak gebaseerd op
slechts één, vaak kwalitatieve, bron die de interventie als relevant en efficiënt
beschouwd.
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5. Praktijkgedeelte
We hebben ondertussen alle drie al enkele weken doorgebracht op een
spoedgevallendienst, maar zijn nog niet betrokken geweest bij een critical incident.
In de artikels wordt een hoge incidentie van zogenoemde critical incidents
aangehaald en wordt vermeld dat de impact hiervan niet onderschat mag worden. In
de praktijk hebben we echter gemerkt dat critical incidents beperkt voorkomen. We
hebben tevens navraag gedaan op stage en blijkt dat er zelden tot nooit een
gestructureerde debriefing plaatsvindt. Wel zagen we dat defusing, het
ongestructureerd gaan napraten met een collega over een schokkende (en niet
noodzakelijk een traumatische) gebeurtenis, vaak voorkwam.
We hebben gesprekken gevoerd met verschillende verpleegkundigen op de
spoedgevallendienst van het UZ Leuven en onze inhoudsdeskundige, Petra Crijns.
Hieruit blijkt dat critical incidents inderdaad niet vaak voorkomen, maar schokkende
gebeurtenissen wel. Er wordt door vele verpleegkundigen aangehaald dat er na een
schokkende gebeurtenis vaak aan defusing wordt gedaan waarbij de betrokken
hulpverleners tegen elkaar ventileren. Het initiatief moet echter genomen worden
door de verpleegkundige zelf. Meer ervaren verpleegkundigen zijn sneller geneigd om
aan defusing te doen, terwijl beginnende verpleegkundigen dit al sneller zouden
laten. Ze denken vaak dat ze zich sterk moeten houden en deze opkomende emoties
niet mogen laten zien. Wel wordt opgemerkt dat meer ervaren hulpverleners de
beginnende collega’s hierin proberen helpen en hen aansporen om toch aan defusing
te doen. De verpleegkundigen geven wel aan dat als ze na elke schokkende
gebeurtenis zouden moeten debriefen, ze hiermee de hele dag bezig zouden zijn
waardoor er geen tijd meer is om hun werk uit te voeren. In het UZ Leuven is er de
laatste jaren ook een verbetering te zien op vlak van de eerste opvang van collega’s.
Zo zijn er enkele zorgcollega’s/vertrouwenspersonen aangesteld. Doordat dit
collega’s zijn, is de drempel lager om hen aan te spreken bij eventuele problemen.
We denken dat dit zeker voor minder ervaren of startende verpleegkundigen een
goede ondersteuning kan zijn bij het ervaren van voor hun schokkende
gebeurtenissen. Bijkomend denken we dat dit kan helpen om vroegtijdig signalen
van een acute stressstoornis op te vangen en hierdoor vroegtijdige ondersteuning te
bieden. Dit niet enkel voor startende verpleegkundigen maar ook voor de meer
ervaren verpleegkundigen. UZ Leuven biedt ook gratis psychologische hulp aan bij
majeure incidenten. We hebben gemerkt op stage dat na een zware oproep of tijdens
een drukke shift er extra tijd genomen wordt door de verpleegkundigen om
bijvoorbeeld te gaan tanken, de auto terug operationeel te maken of deze te
stofzuigen alvorens zich terug radiofonisch beschikbaar te melden.
Als er een critical incident voorkomt, wordt er volgens de procedure Slachtofferhulp
in UZ Leuven standaard een eerste opvanggesprek georganiseerd, waarna later
eventueel een gestructureerde debriefing wordt ingepland. Zo werd er bijvoorbeeld
na de aanslagen van 22 maart een gestructureerde debriefing uitgevoerd. Doordat
hier soms echter ook camera’s bij aanwezig waren, waren sommige
verpleegkundigen misschien geremd in het delen van hun gevoelens en emoties.
Hierdoor waren er gemengde gevoelens over het nut van zo een gestructureerde
debriefing na critical incidents.
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Naar onze mening zou er eventueel een gelijkaardig initiatief moeten komen als het
Firefighter Stress Team (FiST), dat nu reeds bestaat voor brandweerlieden. FiST
baseert zich op collega’s-lotgenoten die elkaar helpen bij de opvang na emotioneelaangrijpende interventies. Het team verschaft in essentie een psychosociale
crisisopvang vanop de tweede lijn, indien mogelijk of noodzakelijk ook tijdens en
onmiddellijk na een ingrijpende of emotioneel-schokkende interventie, en werkt
hoofdzakelijk proactief (FiST, z.j.).
De overkoepelende organisatie op spoedgevallendienst zou dan bestaan uit
verschillende hulpverleners, bijvoorbeeld artsen, psychologen, etc. Zij kunnen
enerzijds proactief bijstand bieden bij rampen die een ernstige impact hebben op de
hulpverleners. Daarnaast kunnen ze ook individuen of kleine groepen gaan bijstaan
op vraag van de zorgcollega’s/ vertrouwenspersonen wanneer zij ondervinden dat de
interne opvang onvoldoende is. We beseffen dat door dit extra takenpakket van
‘zorgcollega zijn’ veel druk op de schouders van enkele verpleegkundigen gelegd
wordt. Naast hun andere dagelijkse taken in de zorgverlening moeten ze ook continu
klaar staan voor collega’s. Ze moeten bijkomende opleidingen volgen en hier
intensief mee bezig zijn. We weten dus niet of dit in de praktijk echt haalbaar is.
We denken ook dat er een belangrijke verandering moet komen van het algemene
beeld dat er is van spoedverpleegkundigen. We hebben dit jaar regelmatig horen
vallen: “We hebben hiervoor gestudeerd, dit is onze job en we moeten hier maar
mee kunnen omgaan.” Dit lijkt misschien zo omdat we als verpleegkundige veel
copingstrategieën ontwikkelen, waarvan cynisme de meest uitgesproken variant is.
Maar dit betekent niet dat spoedverpleegkundigen zonder slag of stoot met elke
schokkende en traumatische gebeurtenis kunnen omgaan.
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Conclusie
“Wat is de impact van critical incidents op hulpverleners pre-hospitaal en op de
spoedgevallendienst en welke maatregelen kunnen ondernomen worden om het
welbevinden te verbeteren?”
De definiëring over wat een critical incident inhoudt wordt in de verschillende
bronnen niet eenduidig beschreven. Hierdoor kan de precieze impact van critical
incidents op hulpverleners niet correct beschreven worden. In de verschillende
onderzoeken zijn er verscheidene varianten van de definitie gebruikt bij
uiteenlopende populaties en hierdoor kunnen de resultaten niet met elkaar
vergeleken worden. In de verschillende artikels wordt aangehaald dat het vertonen
van een ASR na het ervaren van een critical incident een normale reactie is. De
mogelijke verdere ontwikkeling naar ASS, burn-out en PTSS is een reactie die
ontstaat door het onvoldoende verwerken van een critical incident. Deze stoornissen
zijn echter geen normale reactie meer op de gebeurtenis en schaden de psychische
gezondheid van de hulpverlener.
De symptomen van ASR, ASS, burn-out en PTSS, aangehaald in de verschillende
bronnen, komen grotendeels overeen. Uit de gegevens kunnen we besluiten dat
meer dan 25% van de spoedverpleegkundigen ooit te maken krijgt met een burn-out
en gemiddeld 8% PTSS ontwikkelt in zijn hele carrière, mogelijks mede veroorzaakt
door het meemaken van critical incidents.
Er werden verschillende preventiemaatregelen aangehaald in deze literatuur waarvan
CISD en CISM de hoofdonderwerpen zijn. De effectiviteit van deze en de andere
besproken maatregelen met als doel het welbevinden van de hulpverleners te
verbeteren moet verder onderzocht worden. Dit specifiek voor onze gebruikte
populatie, hulpverleners pre-hospitaal en op de dienst spoedgevallen.
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ward based nurses after involvement in a cardiac
arrest: An explorative qualitative pilot study.”
(2018)

Humans

Dit artikel gebruiken we niet, maar via
sneeuwbalmethode vonden we volgend artikel:

de

“Critical Incident Stress Debriefing: Implications for
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Best Practice” (2003) (Artikel 12)
Google search

Does debriefing after critical
events helps to prevent PTSD?

“Downtime after Critical Incidents in Emergency
Medical Technicians/Paramedics.” (2014) (Artikel
11)
Dit artikel gebruiken we niet, maar via
sneeuwbalmethode vonden we volgend artikel:

de

“The critical incident inventory: characteristics of
incidents
which
affect
emergency
medical
technicians and paramedics” (2012) (Artikel 14)
MEDLINE
(PubMed)

Debriefing AND trauma AND 10 years
emergency NOT Intensive Care
Humans

38 resultaten

Artikels
verkregen via
Johan Asnong
(promotor)

MEDLINE
(PubMed)

‘Implementation
(Artikel 7)

of

a Post-Code Pause’ (2016)

‘An analysis of psychological trauma intervention’
(2013) (Artikel 2)
‘‘The prevalence and impact of post-traumatic stress
disorder and burnout syndrome in nurses’ (2009)
(Artikel 4)
CISD AND pediatric emergency 10 years
department
Humans

28 resultaten

‘Pediatric emergency department staff: preferences
for a critical incident stress debriefing’ (2018)
(Artikel 10)
‘Debriefing after failed paediatric resuscitation a
survey of current UK practice’ (2008) (Artikel 13)
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MEDLINE
(PubMed)

PTSD AND ED nurses

Google search, ‘incidence of critical incidents’
MEDLINE
‘burn-out en PTSS’
(Pubmed),
Google
‘ASD, emergency AND critical
Scholar
incident’

10 years
Humans

31 resultaten

‘Post-traumatic stress disorder symptoms among
emergency nurses: their perspective and a 'tailormade' solution’ (2011) (Artikel 9)
Na feedback hebben we de literatuurstudie
aangepast en gezocht naar nieuwe artikels. Deze
artikels zijn in het kort ook vermeld in de
literatuurtabel.
‘Prevalence of posttraumatic stress disorder in
hospital emergency nurses and fire department
workers in Uremia City’ (2010) (artikel 15)
‘Determinants and prevalence of burnout in
emergency nurses: a systematic review of 25 years
of research’ (2015) (artikel 16)
‘Burnout and Exposure to Critical Incidents in a
Cohort of Emergency Medical Services Workers from
Minnesota’ (2018) (artikel 17)
‘Crisis intervention & CISM: A research summary’
(2003) (artikel 18)
‘PTSD, acute stress, performance and decisionmaking in emergency service workers’ (2017)
(artikel 19)
‘Guidelines for Critical Incident Stress Management’
(z.j.) (artikel 20)
‘Increased prevalence of post-traumatic stress
disorder symptoms in critical care nurses’ (2007)
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(artikel 21)
‘The current evidence for acute stress disorder’
(2008) (artikel 22)
‘Managing stress in prehospital care: strategies used
by ambulance nurses’ (2016) (artikel 23)
‘Work-related critical incidents in hospital-based
health care providers and the risk of post-traumatic
stress symptoms, anxiety and depression: a metaanalysis’ (2011) (artikel 24)
‘What makes an incident critical for ambulance
workers? Emotional outcomes and implications for
intervention’ (2009) (artikel 25)
‘Acute stress disorder’ (2016) (artikel 26)
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Review article: Debriefing critical incidents in the emergency department
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An exploration of factors associated with post-traumatic stress in ER nurses
Post-traumatic stress disorder symptoms among emergency nurses: their perspective and a 'tailor-made' solution
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Downtime after critical incidents in emergency medical technicians/paramedics
Critical incident stress debriefing: Implications for best practice
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The critical incident inventory: characteristics of incidents which affect emergency medical technicians and paramedics
Prevalence ofposttraumatic stress disorder in hospital emergency nurses and fire department workers in Uremia City
Determinants and prevalence of burnout in emergency nurses: a systematic review of 25 years of research
Burnout and exposure to critical incidents in a cohort of emergency medical services workers from Minnesota
Crisis intervention & CISM: a research summary
PTSD, acute stress, performance and decision-making in emergency service workers
Guidelines for critical incident stress management
Increased prevalence of post-traumatic stress disorder symptoms in critical care nurses.
The current evidence for acute stress disorder
Managing stress in prehospital care: strategies used by ambulance nurses
Work-related critical incidents in hospital-based health care providers and the risk of post-traumatic stress symptoms, anxiety and
depression: a meta-analysis
What makes an incident critical for ambulance workers? Emotional outcomes and implications for intervention
Acute stress disorder
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1. The impact of traumatic events on emergency room nurses: Findings from a questionnaire survey
Bron: Adriaenssens, J., De Gucht, V., & Maes, S. (2012). The impact of traumatic events on emergency room nurses: Findings from a
questionnaire survey. International journal of nursing studies, 49(11), 1411-1422.
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

In/exclusiecriteria

Variabelen/meetinstrumenten

Survey

A. Onderzoeken hoe
frequent
spoedverpleegkundigen
in aanraking komen
met critical incidents.

Inclusie:

Vragenlijst met verschillende
onderdelen

Cross-sectionele studie
met
248
spoedverpleegkundigen
uit 15 verschillende
Belgische
(Vlaamse)
ziekenhuizen.

B.
Percentage
van
verpleegkundigen dat
PTSSsymptomen,
angst,
vermoeidheid,
etc. ervaart.
C. In hoeverre dragen
traumatische
gebeurtenissen, coping
en sociale steun bij in
het ontstaan van PTSS
symptomen,
psychologische
moeilijkheden,
somatische
klachten,
vermoeidheid
en
slaapmoeilijkheden.

Belgische
(Vlaamse)
algemene
ziekenhuizen,
contact met patiënten +
minstens
6
maanden
werkzaam
op
de
spoedgevallendienst
Exclusie:
Hoofdverpleegkundigen
en
verpleegkundig managers.

1.
Socio-demografische
variabelen
(leeftijd,
%
werken, gender, kinderen,
relaties, etc.)
2.
Frequentie
van
blootstelling
aan
traumatische gebeurtenissen
in de laatste 6 maanden.
3. Copingstrategieën (Door
de
CISS-21
=
Coping
inventory
for
Stressful
Situations).
4. Sociale steun (van een
supervisor en collega’s.)
5.
Posttraumatische
stressreacties

Betrouwbaarheid
validiteit

en

Selecteren
van
15
verschillende Belgische
ziekenhuizen om een
representatieve groep
te bereiken.
De
eerste
auteur
(spoedverpleegkundige)
ging langs op de 15
spoedgevallendiensten
om informatie te geven
en de relevantie van de
studie te duiden.
Gebruik van de Pearson
correlatie
en
de
onafhankelijke sample
T-test.
(p < of = 0.05 =
statistisch significant).

(IES = impact of event scale)
6. Psychologische stress en
somatische klachten.
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7. Vermoeidheid
schaal)

(CIS-20R

8.
Slaapproblemen
(Vragenlijst)
Post-traumatische stress-stoornis
‘PTSS is een angststoornis die ontstaat door het ervaren, meemaken of het in contact komen met een traumatische gebeurtenis.’
De 3 grootste symptomen van PTSS
1. Het herbeleven van de traumatische gebeurtenis en dit gaat gepaard met extreme angst, nachtmerries en een opdringerig herbeleven
van deze gebeurtenis.
2. Het vermijden van dingen die je aan de gebeurtenis doen denken.
3. Chronische psychologische arousal.
 Het herbeleven van de traumatische gebeurtenis is het meest kenmerkende symptoom voor PTSS.
De symptomen moeten meer dan 1 maand aanwezig zijn en de symptomen zijn zo significant dat er een verslechtering is van de sociale
functie.
Volgens de DSM-IV criteria kan PTSS zich op drie manieren ontwikkelen, namelijk:
1. Een directe persoonlijke blootstelling aan een traumatische gebeurtenis. (Vb.: slachtoffer van seksueel misbruik, extreem geweld, etc.)
2. Door een traumatische gebeurtenis te zien die resulteert in de dood of zwaar trauma voor een andere persoon.
3. Door te horen over een traumatische gebeurtenis die een collega, vriend of familielid heeft meegemaakt.
De incidentie
De incidentie van PTSS is hoger bij spoedverpleegkundigen dan bij andere verpleegkundigen. Het verschil in incidentie kan verklaard
worden door het verschil in blootstelling aan traumatische gebeurtenissen. Elke verpleegkundige moet omgaan met traumatische
gebeurtenissen, maar spoedverpleegkundigen worden veel vaker geconfronteerd met ernstige verwondingen, de dood, zelfdoding
(suïcide) en krijgen ook vaak te maken met verbale en fysieke agressie.
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Critical incident
82-100% van de spoedverpleegkundigen wordt frequent geconfronteerd met werk-gerelateerde traumatische gebeurtenissen en 75%
kwam recent in contact met verbale en fysieke agressie.
Traumatische gebeurtenissen  PTSS
Niet alle traumatische gebeurtenissen leiden tot PTSS, maar deze zorgen er vaak wel voor dat het significante psychologische symptomen
met zich kan meebrengen, namelijk:











verlies van concentratie,
rusteloosheid,
nachtmerries,
flashbacks,
snel geïrriteerd zijn,
depressieve symptomen,
vermindering van interesse in het dagelijkse leven,
verlies van hoop voor de toekomst,
angor,
amnesie.

Gevolgen
Deze negatieve ervaringen zorgen voor meer werkverlet, verlies van productiviteit en verandering in de professionele attitude. Zelfs de
kwaliteit van zorg kan negatief beïnvloedt worden.
Meest traumatische gebeurtenissen
De meest traumatische gebeurtenissen volgens spoedverpleegkundigen, zijn (meest naar minst traumatiserend):






wiegendood;
traumatische gebeurtenissen met kinderen;
het omgaan met de patiënt zijn/haar naasten, familie;
confrontatie met verbrande patiënten
omgaan met psychiatrische patiënten;
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handelingen na de dood van een patiënt.

Beïnvloedende factoren
Vooral de hectische werkomgevingen en te veel werk kunnen ervoor zorgen dat het herstelproces (rusttijd) van de spoedverpleegkundige
korter wordt waardoor er meer kans is op het ontwikkelen van PTSS of psychologische dysfuncties.
Wat zijn de invloedsfactoren:






type van traumatische gebeurtenis;
frequentie van blootstelling aan traumatische gebeurtenis;
gender = meer vrouwen dan mannen;
hoe lang de persoon al werkt;
hoeveel de persoon werkt.

Coping en sociale steun
Twee soorten coping
1. Probleemgerichte coping: Het probleem actief gaan aanpakken. Effectief iets gaan doen aan de stressvolle situatie.
2. Emotioneel gerichte coping: Het probleem zelf niet aanpakken, maar vooral de emoties die het probleem met zich meebrengt, gaan
reduceren.
Deze twee copingstrategieën kunnen zowel vermijdend als actief zijn. De effectiviteit van de copingstrategieën hangt af van de tijd.
Als gezondheidsmedewerker en zeker als spoedverpleegkundige is een actieve probleemgerichte coping (1) bij het meemaken van een
traumatische gebeurtenis de beste copingstrategie.
Tijdens de confrontatie met een traumatische gebeurtenis is een vermijdende emotionele coping (2) zinvol. Dit kan belangrijk zijn om te
kunnen blijven functioneren (tijdens de gebeurtenis) maar op lange termijn kan deze copingstrategie ervoor zorgen dat het herstelproces
gehinderd wordt en dit uiteindelijk ook kan leiden tot PTSS gerelateerde symptomen.
Te weinig sociale steun en weinig communicatie in het team kan geassocieerd worden met meer vermoeidheid, burn-out en PTSS bij
spoedverpleegkundigen.
Sociale steun = ‘Het gevoel dat iemand voor je zorgt en dat er bijstand is van andere mensen.’
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Frequentie en type trauma
13% van de spoedverpleegkundigen uit deze studie zeiden dat ze de laatste zes maanden niet geconfronteerd werden met een
traumatische gebeurtenis.
15% = 1 traumatische gebeurtenis.
32% = 2-3 traumatische gebeurtenissen
23% = 4-5 traumatische gebeurtenissen
17% = 6 of meer traumatische gebeurtenissen.
De meest stressvolle gebeurtenissen waren: de dood van een jonge persoon, reanimatie en dood van een kind/ volwassene. (Zie Tabel
1.)
Psychologische en somatische gevolgen?
(Zie tabel 2)
Significante verschillen werden gevonden tussen de psychosociale symptomen van spoedverpleegkundigen tegenover verpleegkundigen
van een andere discipline. 1/3 ondervond een bepaalde mate van angst, depressieve symptomen en somatische klachten na traumatische
gebeurtenissen en 8.5% ontwikkelde klinische symptomen van PTSS.
Discussie
87% van de spoedverpleegkundigen werden in de afgelopen zes maanden geconfronteerd met 1 of meerdere traumatische
gebeurtenissen. Dit is een verschil met verpleegkundigen van andere disciplines, waarvan 42% tijdens het laatste jaar nog geen
traumatische gebeurtenis had meegemaakt.
Tweede doel
Kijken naar subklinische en klinische symptomen van PTSS. 28.7% hadden last van vermoeidheid, 8.5% klinisch level van PTSS.
Derde doel
Gaan kijken naar de impact van traumatische gebeurtenissen, coping en sociale steun op PTSS. Er is een sterke relatie tussen de
blootstelling aan traumatische gebeurtenissen en PTSS. En een grote relatie tussen vermoeidheid en het soort coping.
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Implicaties van de studie
Deze studie toont aan dat spoedverpleegkundigen regelmatig blootgesteld worden aan traumatische gebeurtenissen en geven ook weer
dat deze significante negatieve effecten kunnen hebben op het psychologische en fysieke welzijn van de spoedverpleegkundigen.
Conclusie
1/7 verpleegkundigen ervaart symptomen van PTSS.
2. An analysis of psychological trauma interventions
Bron: Vasile, C. (2014). An analysis of psychological trauma interventions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 127, 781-785.
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

In/exclusiecriteria

Variabelen/meetinstrumenten

Review

Het doel van dit artikel
is een overzicht geven
van de verschillende
psychologische
interventies
die
beschikbaar zijn voor
PTSS na trauma.

Enkel
studies
waarbij
posttraumatische
symptomen het hoofddoel
waren
van
de
psychologische
interventie
werden geïncludeerd.

Na het uitvoeren van een
literatuurstudie werd een
analyse
gemaakt
over
interventies na traumatische
gebeurtenissen.

Betrouwbaarheid
validiteit

en

Er is niet beschreven
hoe
de
auteurs
gekomen zijn tot de
geïncludeerde artikels.
De methode ontbreekt
in dit artikel. Verder
zijn 6 van de 14
gebruikte
artikels
geschreven voor 2000.

Inleiding
Er wordt aangegeven door The National Comorbidity survey dat 60% van de mannen en 51% van de vrouwen al ooit een critical incident
heeft meegemaakt in zijn/haar leven.
In dit artikel worden verschillende psychologische interventies beschreven voor PTSS bij volwassen.
Interventies
Deze verschillende interventies zijn bedoeld om preventief te gebruiken voordat de persoon traumagerelateerde symptomen ontwikkelt
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kort na het ervaren van een critical incident.
Psychologische debriefing
Dit is een interventie die slachtoffers helpt zich bewust te worden van een normale reactie op een traumatische gebeurtenis en hun aan te
moedigen de ervaringen en emoties rond deze gebeurtenis te delen met anderen.
CISD
‘Critical incident stress debriefing’ is een groepsgebeuren dat kort na een critical incident gaat plaatsvinden. Dit gebeurt met de personen
waarvan gedacht wordt dat deze stress ondervinden door de blootstelling aan het critical incident. Het is een proces dat bestaat uit 7
stappen. CISD is oorspronkelijk ontworpen als secundaire preventie voor personen die indirect in contact gekomen zijn met een critical
incident.
CISD is oorspronkelijk niet ontworpen voor de preventie van PTSS, waarvoor het vandaag toch gebruikt wordt bij hulpverleners na een
critical incident. Hier is wel weinig evidentie voor. Er zijn zelfs studies die aangeven dat het toepassen van een CISD in deze situatie meer
schade kan toebrengen dan dat het echt preventief werkt voor het ontstaan van PTSS gerelateerde symptomen.
CISM
‘Critical incident stress management’ is ontstaan uit het principe van CISD. CISM bevat meer en verschillende methoden en hulpmiddelen
voor personen die een groot risico-beroep hebben. Dit bevat één op één- crisisondersteuning, demobilisatie / “demobilizing” (= het geven
van informatie over coping en stress aan grote groepen en hulpverleners.), “defusing” (= na een traumatische gebeurtenis in kleine
groepjes gaan exploreren en discussiëren over een incident en hun emotionele reactie hierop). CISM is niet enkel gericht op hulpverleners
maar ook op het debriefen van hun familieleden.
PFA
‘Psychological first aid’ bevat een verzameling van hulpmiddelen met als doel het verminderen van de eerste posttraumatische
stressgerelateerde symptomen en helpt bij het functioneren op korte en lange termijn na het incident. PFA bestaat uit 8 stappen. Er wordt
gezegd dat PFA enkele grote voordelen heeft, namelijk: “Its high portability and the possibility of delivery anywhere recent trauma
survivors can be found”.
CBT
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Cognitive-behavioral therapy’ is een vaak gebruikte therapie die aangepast is tot een trauma-focused CBT. Hierbij worden nog
verschillende onderverdelingen gemaakt, namelijk:




Exposure,
Cognitieve herstructurering,
Verschillende copingstijlen.

Deze therapieën kunnen steeds in groep of individueel worden georganiseerd.
CBT gebaseerd op exposure gaat een confrontatie aan met de traumatische stimuli. Op deze manier wilt men stap voor stap de
angstgevoelens gekoppeld aan deze stimuli verminderen.
Cognitieve herstructurering is gebaseerd op de theorie dat de persoonlijke interpretatie van een gebeurtenis, en niet de gebeurtenis zelf,
de gevoelens en het humeur bepaalt. Het doel hiervan is om de gedachten en overtuigingen van de persoon gerelateerd aan een
traumatische gebeurtenis te vervangen door meer aangepaste en rationele gedachten.
Besluit
CBT en CISD worden beschouwd als evidence-based en effectieve interventies. Alhoewel er nog steeds geen specifiek en effectief
hulpmiddel bestaat voor de behandeling van trauma en PTSS. Bij het evalueren van de verschillende therapieën moet naast de
tool/therapie ook met de persoon rekening gehouden worden.
3. Importance of debriefing following critical incidents
Bron: Healy, S., & Tyrrell, M. (2013). Importance of debriefing following critical incidents. Emergency nurse, 20(10).
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

In/exclusiecriteria

Variabelen/meetinstrumenten

Review + tweede deel
ook een survey

Review
over
de
literatuur
omtrent
debriefing
na
traumatische
gebeurtenissen op de
spoedgevallendienst

Inclusie:

/

Databases:
Blackwell
synergy, Cochrane library,
Cumulative Index to Nursing
and Allied Health literature,

Betrouwbaarheid
validiteit

en

Twee onderzoekers die
apart
verschillende
artikels
gingen
opzoeken.
De artikels werden ook
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Ze gingen ook een
survey doen om te
kijken of dokters en
verpleegkundigen
debriefing nodig/nuttig
vonden.

MEDLINE, oVID, Pubmed en
Science Direct
Zoektermen: Stress, work
stress, occupational stress,
PTSS,
Psychological
debriefing,
psychological
first aid, critical incident
stress debriefing (CISD)

‘cross-checked’
(De
artikels
werden
vergeleken
met
gelijkaardige
artikels
om de betrouwbaarheid
te achterhalen.)
4/6 op de criteria van
een goede review.

Exclusie:
Al de woorden die niet
voldeden
aan
de
bovenstaande combinaties.

Inleiding/Critical incident
Elke verpleegkundige op een spoedgevallendienst krijgt ooit een patiënt met een cardiaal of respiratoir arrest.
Deze kritieke gebeurtenissen (=critical incidents) kunnen een negatieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid van de
hulpverleners op de spoedgevallendienst. Het kan er uiteindelijk ook voor zorgen dat de hulpverleners stoppen met het uitoefenen van
hun job.
Quote
“Het feit dat we werken met mensen die kwetsbaar zijn, maakt ons ook kwetsbaar. En wanneer we menselijk moeten blijven bij het
omgaan (copen) met onze eigen moeilijkheden en deze van andere mensen erbij, dan moeten ook wij ondersteund worden voor ons
eigen goed maar ook voor de patiënten waarvoor we zorgen.”
CISD
Werd in 1983 ontwikkeld door Mitchell. Hij ontwikkelde een debriefing model voor elke hulpverlener met ‘hoog risico jobs’.
Doel
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Het doel van deze psychologische debriefing tool was om meer sociale steun te geven aan emotioneel gezonde mensen die acute of
abnormale stress reacties ervaren naar aanleiding van traumatische gebeurtenissen waarvan reanimatie één van de grootste is.
Cijfers over (incidentie) CI




60% rapporteerde dat er geen routine debriefing gebeurde op hun spoedgevallendienst;
76% zou zelfs nog nooit betrokken geweest zijn in een debriefing na traumatische gebeurtenissen;
De meeste spoedgevallendiensten hebben geen debriefing standaard of guidelines die na een traumatische gebeurtenis
gebruikt worden.

Voordelen debriefing
Debriefing zorgt ervoor dat:






Er minder stress optreedt;
Er beter gereflecteerd kan worden over wat er precies gebeurd is;
Teamgeest vergroten;
Het personeel de ondersteuning geven die ze nodig hebben;
Bedanken van het team en positieve feedback kan hier ook verwoord worden.

4. The prevalence and impact of post-traumatic stress disorder and burnout syndrome in nurses
Bron: Mealer, M., Burnham, E. L., Goode, C. J., Rothbaum, B., & Moss, M. (2009). The prevalence and impact of post traumatic stress
disorder and burnout syndrome in nurses. Depression and anxiety, 26(12), 1118-1126
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

In/exclusiecriteria

Enquête
bij
verpleegkundigen
in
een
universitair
ziekenhuis

Een meer compleet
psychologische
assessment opmaken
van de verpleegkundig
gerelateerde
posttraumatisch stress
stoornis
(=PTSS),

Verpleegkundigen
University
of
Hospital

Tussen juli 2007
februari 2008.

en

Variabelen/meetinstrumenten
van het
Colorado

Verdeeld in 4 groepen:



IZ dienst;
niet-IZ in hoge stress

De enquête bestond uit
vragen
in
verband met
demografie en informatie
over
het
werkklimaat
(antwoord via Five Point
Likert scale, score van 5 van
‘nooit’
tot
‘zeer

Betrouwbaarheid
validiteit

en

Limitaties:


Eén
enkel
ziekenhuis
in
een
stedelijke
omgeving. Maar
de
resultaten
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332
vragenlijsten/
enquête terug binnen
gebracht + onderzocht.
Cross-sectioneel
onderzoek.

burn-out
syndroom
(=BOS)
en
andere
psychologische
stoornissen
Incidentie van PTSS en
BOS
bij
verpleegkundigen
bepalen en de relatie
tussen PTSS en BOS en
het functioneren buiten
de
werkomgeving
omschrijven.




zones
(beenmergtransplant
atie,
hoog-risico
verloskwartier,
operatiezalen, PAZA
en spoedgevallen);
andere afdelingen in
het ziekenhuis;
ambulante
zorg/’outpatient
care’.

Tabel
met
overzicht
demografische gegevens per
groep: tabel 1.

waarschijnlijk’).
Ook
vragen
i.v.m.
nachtmerries,
angst
gerelateerd aan de job.
Daarnaast
gevalideerde
geïncludeerd:







werden
4
schalen



Hospital anxiety and
depression
scale
(HADS),
PTSS-10,
Posttraumatic
diagnostic
scale
(PDS),
Maslach
burnout
inventory (MBI).



komen
wel
overeen
met
eerder
uitgevoerde
onderzoeken.
De diagnose van
PTSS
werd
gesteld aan de
hand van
de
PDS, i.p.v. door
een geleerd arts.
De PDS heeft
wel
voordelen
ten opzichte van
andere
vragenlijsten ter
bepaling
van
PTSS, omdat het
overeenkomt
met
alle
symptomen
beschreven
volgens de DSMIV criteria.
Niet nagevraagd
of
verpleegkundige
n
waren
blootgesteld aan
een
traumatische
gebeurtenis
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buiten
het
werkveld.
Vrijwillige
deelname
aan
het onderzoek,
dus
mogelijks
zijn
personen
met
ernstige
symptomen van
PTSS uit de boot
gevallen.

Begrippen
Post-traumatische stress syndroom:
Een psychiatrische aandoening die veroorzaakt wordt door de blootstelling aan een traumatische gebeurtenis of een extreme stressor dat
gepaard gaat met angst, hulpeloosheid of horror.
Burn-out syndroom
Een interpersoonlijke respons op een emotionele stressor die kan ervaart worden op het werk en dit wordt gekenmerkt door emotionele
uitputting, depersonalisatie en verlies van eigenwaarden.
Risicofactoren voor het ontwikkelen van PTSS gerelateerde symptomen





Aantal jaren ervaring als verpleegkundige;
Hoe vaak aangesteld als verantwoordelijke verpleegkundige (=’charge nurse’);
Als verantwoordelijke verpleegkundige ook aangesteld worden om patiënten te verzorgen;
De soort afdeling.

Resultaten
De prevalentie van de psychologische symptomen was in de 4 groepen van verpleegkundigen hetzelfde.
Alle verpleegkundigen met de diagnostische criteria voor PTSS waren in het verleden blootgesteld aan een traumatische ervaring. Dit
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werd omschreven als:





Een patiënt die sterft;
Een massieve bloeding; open operatiewonden;
‘Trauma related injuries’;
Zinloze zorg verlenen aan kritiek/terminaal zieke patiënten.

De prevalentie van angst en depressieve symptomen was gelijk bij al de groepen. Ongeveer 35% had last van nachtmerries en 19% had
last van gevoelens van angst gerelateerd aan ervaringen op het werk. Nachtmerries werden vaak uitgelokt door contact met levenseinde
kwesties en angst werd veroorzaakt door het gevoel overbelast te zijn op het werk.
Risicofactoren gerelateerd aan de prevalentie van PTSS




Werkervaring als verpleegkundige;
Hoe vaak is de verpleegkundige de verantwoordelijke;
De leeftijd van de verpleegkundige.

Hoe ouder en hoe meer ervaring als verpleegkundige, hoe lager de percentages voor PTSS. Dit is mogelijks te verklaren doordat de
verpleegkundigen met PTSS de job op vroegere/jonge leeftijd opgeven of doordat de verpleegkundigen zich na verloop van tijd leren
aanpassen en hun copingstrategieën evolueren.
Verdeling van de verpleegkundigen in 3 groepen
PTSS en BOS; BOS maar geen PTSS of geen van beide. Ook hier waren de verschillen in leeftijd en werkervaring duidelijk. Hogere leeftijd
en meer werkervaring  procentueel meer terug te vinden in de groep zonder BOS en PTSS.
Verpleegkundigen met PTSS en BOS hadden meer kans op problemen bij andere aspecten in hun leven. Vb.: het huishouden. Ze hebben
het gevoel dat, met het stellen van de diagnose, hun werk en thuisomgeving wordt aangetast.
Conclusie
Aanpassing van de werkomgeving of instructies geven/aanleren van copingstrategieën kunnen preventief werken en een behandeling zijn
voor PTSS. Ter preventie van BOS kunnen bijvoorbeeld copingstrategieën aangeleerd worden, naast andere niet nader genoemde
maatregelen.
Betere communicatie tussen artsen en verpleegkundigen, zeker bij ‘zinloze’ zorg of het oprichten en gebruiken van steungroepen waar er
kan gerouwd worden over gestorven patiënten kunnen de voldoening van het verpleegkundig werk verbeteren.
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Doordat verpleegkundigen in het ziekenhuis herhaaldelijk worden blootgesteld aan stressoren is enkel het aanleren van
copingstrategieën, zonder aanpassing van de werkomgeving, niet zinvol ter preventie (of ter voorkoming van het verder evolueren) van
PTSS.
5. Clinical governance helping the helpers: debriefing following an adverse incident
Bron: Vaithilingam, N., Jain, S., & Davies, D. (2008). Helping the helpers: debriefing following an adverse incident. The Obstetrician &
Gynaecologist, 10(4), 251-256.
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Debriefing
Debriefing zou volgens de schrijvers een essentieel onderdeel moeten zijn van critical incidents stress management (= CISM).
Voordelen van debriefing
Stress verminderen (= minder zieken), motivatie en productiviteit creëren. Zorgt voor een stabiele werkplaats, aangenamere
werkomgeving en een grotere zelfzekerheid van de werknemers.
PTSS en coping
Herhaaldelijke blootstelling aan traumatische gebeurtenissen (vb.: bij emergency first responder en rescue) kan leiden van milde
symptomen tot symptomen van PTSS.
Kwetsbaarheid
De fysieke en emotionele kwetsbaarheid van de hulpverlener en hun copingstrategieën worden beïnvloed door hun vorige ervaringen. Een
professionele training en persoonlijke en sociale steun na een incident kan een invloed hebben op het niveau van de reactie op stress.
Er zijn twee fases in het debriefing model: een fase direct na incident (psychologische opvang) en een latere fase, om uit de eventuele
fouten te gaan leren.
De CISM van Mitchell is het meest populair (beschrijving zie tabel 2 en uitleg p.255). Het model van Mitchell is ontworpen om de effecten
van stress na een (traumatische) gebeurtenis te verlichten. Er wordt ook voorgesteld dat personeel op spoed, technieken aangeleerd
krijgt om met de stress om te gaan, om zo de schadelijke effecten van stress te kunnen voorkomen.
Debriefing
Idealiter gebeurt debriefing binnen de 2 tot 14 dagen na een incident onder leiding van een professional die indien aangewezen,
psychische hulp kan inschakelen.
Conclusie
Voordelen van debriefing zijn hierboven opgesomd.
Achteraf discussiëren over het CI kan helpen in het verdere verwerkingsproces en om het CI te begrijpen. Door het rouwproces en
eventuele schuldgevoelens te accepteren en door het napraten over de technische fouten gebeurd tijdens een CI kan er een positieve
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verandering in de denkwijze over CI worden teweeg gebracht worden.
Guidelines moeten opgesteld worden met daarin duidelijk afgelijnd wat een CI juist is, zodat er een duidelijke leidraad is over wanneer
debriefing moet gebeuren en wanneer niet. De rol van professionelen en peers moet hierin ook verduidelijkt worden.
De introductie en uitvoering van een effectieve debriefing vraagt een getrainde en toegewijde aanpak van het team. Het kan echter wel
behulpzaam zijn in de ondersteuning van personen die bloot werden gesteld aan negatieve/traumatische ervaringen/gebeurtenissen en
het risicomanagement verbeteren. Dit leidt uiteindelijk tot het voorkomen van zo’n gebeurtenissen.
6. Review article: Debriefing critical incidents in the emergency department
Bron: Magyar, J., & Theophilos, T. (2010). Debriefing critical incidents in the emergency department. Emergency Medicine Australasia,
22(6), 499-506.
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hospital personnel, medical
staff,
nursing
staff,
resuscitation,
treatment
failure, stress disorders en
psychological stress.
Een totaal van 25 relevante
artikels, observationeel of
quasi-gerandomiseerde
artikels

Verklaring termen
Critical incident = een traumatische gebeurtenis dat sterke emotionele reacties uitlokt, met ineffectieve coping mechanismen.
Defusing = een ongestructureerde debriefing, die in de eerste uren na het incident plaatsvindt.
Psychological debriefing (1) = een groepsmeeting met als doel de persoonlijke ervaringen te bespreken (op cognitief, emotioneel en
groepsniveau), 3-14 dagen na het incident. Gestructureerd groepsproces waarin feiten, gevoelens, gedachten en reacties na het incident
worden besproken en coping strategieën kunnen worden bevorderd/aangeleerd.
Psychological debriefing (2) = elke psychologische interventie die het trauma terug laat herleven/oproept en de hierbij horende reacties.
Psychological debriefing (3) = een enkele sessie, semi-gestructureerde crisis interventie, kort na het incident om PTSS-reacties te
voorkomen.
Crisis intervention = een dringende en acute psychologische interventie met een doel.
Outcomes van de onderzoeken waren vaak PTSS en acute stress disorder.
Onderzoeken
CISM
7 fases, 24-48u na incident, met follow-up sessie, in groep (met andere slachtoffers van het CI).
Voordelen CISD/CISM
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Vragenlijst bij LA brandweermannen: 56% vond dat CISD binnen de 72u een vermindering van de trauma gerelateerde symptomen gaf.
Dit was geen gevalideerde vragenlijst, wel een vragenlijst opgesteld door peers en mentale gezondheid medewerkers, gebaseerd op selfreporting.
Blacklock (1998): reacties van werknemers na CISM waren gunstig. Alle CISD deelnemers waren na 3 maanden symptoomvrij.
Jenkins (1996): deelnemers aan CISD vonden dat het behulpzaam was in de reductie van depressieve symptomen en angst en dat
traumagerelateerde symptomen verminderd werden. Sterke correlatie tussen herstel van het trauma en deelname aan het CISD proces.
(29 deelnemers, spoedverpleegkundigen na mass-shooting, semi-gestructureerd interview en vragenlijsten, geen controlegroep).
Burns en Harm (1993): 83% vond debriefing behulpzaam (beschrijvend onderzoek, vragenlijst: was debriefing behulpzaam in het
reduceren van CI stress?, niet gevalideerde vragenlijst en self-reporting).
Over het algemeen vonden verpleegkundigen de debriefing behulpzaam en waardevol. Positieve elementen: de waarde van ervaringen te
kunnen delen, geruststelling van andere groepsleden dat het normaal is, en hun gevoelens en gedachten onder woorden kunnen
brengen.
Op organisatorisch vlak wordt gedacht dat debriefing helpt om een therapeutische omgeving te creëren waar er openlijk over cognitieve,
gedragsmatige en emotionele symptomen kan gepraat worden. Dit laatste is niet evidence based.
Rusek (2007) suggereert dat debriefing kan helpen bij populaties die niet het primaire slachtoffer waren van trauma. Dit kan via subtiele
manieren, zoals de uitbreiding van de gegeven sociale steun.
Dit komt tevens overeen met onderzoek van Brewin et al (2000) die zegt dat een gebrek aan sociale steun is sterk gelinkt aan een groter
risico op PTSS.
Nadelen CISD/CISM
Cochrane review Rose et al. (2002): CISD in single session, bij slachtoffers van trauma was niet effectief in het verminderen van de
negatieve effecten van de traumatische gebeurtenis.
Twee longitudinale studies, geïncludeerd in bovenstaande Cochrane review, vonden dat slachtoffers, onderworpen aan een debriefing,
misschien zelfs een hoger risico zouden hebben op de ontwikkeling van psychologische problemen en lange-termijn psychologische
gevolgen, zoals PTSS.
Bisson et al (1997): bij follow-up had 26% van de personen de diagnostische criteria voor PTSS, 9% in de controle groep. Dit onderzoek
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omvatten 110 slachtoffers van verbranding, 13 maanden na het incident. De interventiegroep had zwaardere brandwonden en scoorden
hoger op de psychologische risicoschaal bij de start van het onderzoek.
Mayou et al. (2000): interventiegroep had een statistisch significante verhoging van de algemene psychologische symptomen, meer pijn,
meer psychische problemen en een lager niveau van functioneren is vergelijking met de controlegroep. Dit was een longitudinale studie
over slachtoffers van auto-accidenten, 3 jaar na het incident. Ook hier had de interventiegroep een hoger niveau van opgelopen schade
bij de meting aan het begin van het onderzoek.
Alleen bewijs voor eventuele negatieve gevolgen na de interventie (debriefing) bij slachtoffers met een hoog risico. Voor slachtoffers met
een laag risico bij de beginmeting, is er geen verschil gevonden tussen interventie en controlegroep.
De debriefing interventie was meer niet dan wel uitgevoerd zoals Mitchell deze beschreven heeft en de bevindingen zijn gelimiteerd tot
individueel trauma (verkeersongeval, brandwonden, slachtoffers van misdaden etc.) en kunnen niet zomaar veralgemeend worden naar
groep debriefing, waarbij de deelnemers allemaal dezelfde (mogelijks traumatische) gebeurtenis hebben meegemaakt.
In de Cochrane review waren onvoldoende gelijkenissen tussen de verschillende onderzoeksmethoden om deze goed te kunnen
vergelijken. De negatieve resultaten/outcomes moeten dus voorzichtig geïnterpreteerd worden.
Early intervention
Is een psychologische interventie met als doel de persoon weer naar het pre-trauma psychologische niveau te brengen. Tijdens de
meervoudige sessies wordt er educatie gegeven over PTSS-symptomen, exposure therapie, relaxatie, imaginal exposure en cognitieve
reconstructie toegepast.
Early intervention is gemaakt om pathologieën te behandelen wanneer deze optreden en werkt dus niet preventief.
PFA
Psychological first aid is een alternatief voor CISD/CISM. Doel is het verminderen van post-traumatische stress en de ondersteuning van
het adaptief functioneren op korte en lange termijn.
Het bestaat uit 5 interventie (-principes):




Een gevoel van veiligheid creëren door middel van grounding technieken;
Kalmte bevorderen, gevoel van zelf-en groepswerkzaamheid bevorderen;
Actieve coping aanmoedigen en personen hun gedachten over hun eigen kwaliteiten om stressvolle gebeurtenissen op te lossen
verbeteren;
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Het bevorderen van verbondenheid en bijbrengen
vermijdingsgedrag en zelfdestructieve gedachten;
Positieve coping strategieën aanmoedigen.

van

hoop

om

negatieve

zaken

te

vermijden,

zoals

extreem

EAP
Het doel van employee assistance programma is begeleiding en overleg voorzien ter preventie van of als remedie van persoonlijke
problemen van de werknemers. Het effect is afhankelijk van het model van EAP en de leider. De leider kies het soort model dat gebruikt
wordt, er zijn verschillende modellen in omloop.
Guidelines van Devilly en Cotton (2003):
Literatuurreview met als doel guidelines op te stellen voor organisaties en psychologen. De guidelines en interventies zijn bedoeld om om
een gezond werkklimaat te creëren. Opsomming van de guidelines zie tekst.
Conclusie
De onderzoeken zijn tegenstrijdig over de voor- en nadelen van debriefing na een critical incident. Hoewel de kwaliteit en veralgemening
naar de populatie verpleegkundige op spoed in vraag gesteld kan worden. Dit is vooral het geval bij de onderzoeken met negatieve
outcomes.
Positieve outcomes: verbeterde werknemerstevredenheid en groeps-moraal en vermindering van korte termijn stress reacties.
Negatieve outcomes: mogelijks schadelijk voor de deelnemers?
Aanbevelingen voor Groot-Brittannië:






Binnen de paar dagen na het incident debriefen;
Alle stafleden, betrokken bij het incident, uitnodigen om deel te nemen;
Medische en psychologische problemen bespreken;
Er is sprake van een, liefst ervaren, leider en een getraind persoon voor de bespreking van professionele problemen;
Paden uitstippelen voor specifieke medische problemen die naar boven treden tijdens de bespreking en psychologische problemen
doorsturen naar de hiervoor bevoegde instanties.

7. Implementation of a Post-Code Pause: Extending post-event debriefing to include silence
Bron: Copeland, D., & Liska, H. (2016). Implementation of a Post-Code Pause. Journal of Trauma Nursing, 23(2), 58-64.
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te
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te
gaan
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tot
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Het voorzien van een
opportuniteit
om
eerbied te tonen voor
de
patiënten
die
betrokken waren bij
een critical incident.
Traumatische ervaring en gevolg
Hulpverleners worden vaak blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen of reanimaties. Vaak worden de psychologische en spirituele
impact als gevolg van deze gebeurtenissen geminimaliseerd.
Het gaat over een normale reactie op een abnormale gebeurtenis.
CISD
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Eén voorbeeld van een mechanisme dat bestaat om de psychologische impact na een critical incident te bespreken is de CISD (=critical
incident stress debriefing) (Mitchell, 1983). Deze vorm van debriefing is een geformaliseerde en tijd innemend proces onder leiding van
een getraind hoofd/leider. Maar het is onrealistisch en niet nodig om na elk trauma of reanimatie een CISD te gaan uitvoeren.
Problemen (resultaten onderzoek)
De hulpverleners misten in het ziekenhuis een formeel proces van debriefing van personen die een critical incident meemaakten. Ze
wilden ontdekken welke psychologische en spirituele effecten er vaak terugkomen na een critical incident.
CISD en operationele debriefing
Ze ondervonden dat vroeg na een critical incident het nodig was om hun gedachten te bespreken.
Post-code pause
Definitie
Beginnen met een pauze van 10-15 seconden om de mensen die ze verloren hadden te eren of om te vieren dat ze patiënten gered
hadden. Daarna begon de debriefing. (tabel 1)
Uitleg
De facilitator ging tijdens het bespreken van de debriefing opschrijven wanneer een deelnemer van de debriefing een pauze ging inlassen.
Hier worden de tekens en symptomen van acute distress na een critical incident genoteerd. Ook worden er suggesties gegeven om voor
zichzelf te zorgen en wordt er informatie gegeven aan de hulpverleners die ze kunnen raadplegen als ze thuis zijn. Dit laatste is
ontwikkeld omdat ze gemerkt hebben dat de distress na een critical incident vaak optreedt wanneer de hulpverleners het werk verlaten.
Wat vonden de deelnemers het meest sprekende?






Steun van teamleden;
Steun door leiders;
De mogelijkheid om ode te brengen aan de slachtoffers;
Genoeg tijd om samen te zitten achteraf;
Het voelen van de druk om te snel terug te moeten beginnen werken.

Wat is het gevoel dat je had na een critical incident/wat waren de gedachten?
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Dit hangt af van de omstandigheden.






Ze dachten na over wat er wel/niet gedaan was;
Ze waren droevig over de dood van een patiënt en de gevolgen voor de familie;
Het gevoel van verantwoordelijkheid met uitspraken zoals: ‘Dit is mijn job.’, ‘Ik moet verder blijven werken.’;
Boosheid en frustratie;
Geluk, reflecteren over de ongelukkige gebeurtenis doet ze beseffen hoeveel geluk ze wel niet hebben.

Voor wat zorgde de post-code pause (voordelen/gevolgen van interventie)?




Het hielp om ode te brengen aan de patiënten/ slachtoffers;
Ze keerden terug met een focus naar het werk;
Het werk gerelateerde proces verbeteren.

Tabel 3. De gevoelens direct na het critical incident, na de shift en 24-72u erna. Omschrijven van de symptomen die hulpverleners
kunnen ervaren.
Quote
“Ik begrijp dat verschillende personen op een andere manier beïnvloedt gaan worden. Ik heb misschien ondersteuning nodig in bepaalde
situaties en in andere situaties kan ik dan weer de persoon zijn die anderen kan ondersteunen, dit hangt af van het critical incident.”
Quote van 1 van de deelnemers.
De emotionele respons op een bepaald critical incident kan op alle momenten en in alle situaties anders zijn. Een debriefing na zo een
critical incident en zeker een debriefing waar de psychologische kant (gevoelens) aan bod komen, zorgt ervoor dat mensen ondersteuning
krijgen wanneer ze het echt nodig hebben.
Secundaire traumatische stress
Kan ontstaan bij hulpverleners die in contact komen met levensbedreigende situaties.
Negatieve gevolgen van deze stress:




Angst,
Vermijdingsgedrag,
Opdringerige gedachten,
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Slaapmoeilijkheden.

Burn-out
Dit wordt geassocieerd met een hoge werkdruk en een werkomgeving waarin je u niet gesteund voelt. Dit kan zich manifesteren in gevoel
van hopeloosheid, apathie en moeilijkheden om te gaan werken.
Conclusie
De post-code pauze is een voorbeeld van een insteekpunt om een team zich een geheel te laten voelen. Het omvat de tijd nemen om te
reflecteren over hun ervaringen over de levensbedreigende gebeurtenissen waarin ze geholpen hebben.
De meeste mensen zien de post-code pauze ook als een moment om hun patiënt of de overledene te eren en ook om erkenning te geven
aan hun collega’s die ook betrokken waren.
8. An exploration of factors associated with post-traumatic stress in ER nurses
Bron: Lavoie, S., Talbot, L. R., Mathieu, L., Dallaire, C., Dubois, M. F., & Courcy, F. (2016). An exploration of factors associated with post‐
traumatic stress in ER nurses. Journal of nursing management, 24(2), 174-183.
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

In/exclusiecriteria
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Inclusie:
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Leeftijd,
geslacht, blootstelling aan
traumatische gebeurtenissen,
copingstrategieën,

ER
verpleegkundige
Quebec.

in

Exclusie:
Verpleegkundige
op
ziekteverlof,
verpleegkundige
gediagnosticeerd met PTSS.

Betrouwbaarheid
validiteit

en

Recall bias?
Kleine
(n=35)

steekproef

De
resultaten
werden
bekomen door het uitvoeren
van een vragenlijst.

Dit artikel geeft een beeld van wat PTSS is en welke factoren hier een invloed op kunnen hebben.
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PTSS
Risicofactoren
Enkel risicofactoren bewezen in andere artikels zijn:



De ernst van een critical incident;
De aanwezigheid van een stressvolle gebeurtenis en zonder aangepaste sociale ondersteuning en het meemaken van een
levensbedreigende gebeurtenis.

Ook werd gesteld dat de jonge leeftijd van de verpleegkundige een risicofactor is voor PTSS. Maar ook het geslacht en de persoonlijkheid
hebben een invloed op de reactie op stress.
Peritraumatic stress
Het onderzoek in dit artikel stelt dat peritraumatic stress wordt geassocieerd met traumatisch gebeurtenissen waarbij men blootgesteld
wordt aan verdriet. Deze gebeurtenissen op de spoedgevallendienst kan aanleiding geven tot extreme angst, hulpeloosheid, doodsangsten
voor u of u collega's en angst voor het krijgen van ernstige letsels. Dit kan ook leiden tot zelfdoding.
Hier zijn echter geen verbanden gevonden tussen de verschillende copingstrategieën en symptomen van PTSS of peritraumatic stress.
Een groter verband is zichtbaar tussen neuroticisme en PS.
Tabel 1, 2, 3 en 4
Persoonlijkheid
Een minder groot verband is zichtbaar in verband met persoonlijkheid. Zo is extraversie een risicofactor voor PTSS of PS (=peritraumatic
stress). Deze studie heeft geen verband kunnen aantonen tussen (negatieve of positieve) sociale ondersteuningen en het ontwikkelen van
PTSS of PS symptomen.
Samengevat
Positief en energiek zijn is een beschermende factor voor PTSS.
Risicofactoren om PTSS-symptomen te ontwikkelen zijn: irritant, verdrietig en neurotisch zijn. De persoonlijkheid van de verpleegkundige
speelt hierbij een grote rol, maar is anderzijds moeilijk/niet te veranderen. Wel kan hier sneller op ingespeeld worden als deze
persoonlijkheidskenmerken gekend zijn bij het team van verpleegkundigen.
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9. Post-traumatic stress disorder symptoms among emergency nurses: their perspective and a ‘tailor-made’ solution
Bron: Lavoie, S., Talbot, L. R., & Mathieu, L. (2011). Post‐traumatic stress disorder symptoms among emergency nurses: their
perspective and a ‘tailor‐made’ solution. Journal of Advanced Nursing, 67(7), 1514-1522.
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

In/exclusiecriteria

Variabelen/meetinstrumenten

Betrouwbaarheid
validiteit

Kwalitatieve studie

Het doel van deze
studie was om de
ondersteunende
factoren voor spoedverpleegkundige
(hulpverleners)
te
identificeren.

Inclusie :

Een
sociodemografische
vragenlijst en een interview

Kleine
(n=12)

Spoedverpleegkundigen
Quebec

in

Exclusie :
Spoedverpleegkundigen met
ziekteverlof

en

steekproef

De variëteit van de
groep in de steekproef
is verschillend van de
verpleegkundige
populatie in Canada.
(Jonger, beter opgeleid,
minder ervaring, meer
voltijdse
tewerkstelling).
Veralgemenen naar de
algehele
verpleegkundige
populatie kan hier niet
gebeuren omwille van
de kleine/niet volledig
representatieve
steekproef.

Uitleg van het onderzoek
Onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst waarbij drie belangrijke vragen centraal stonden.
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1. Wat is voor u een stressvolle gebeurtenis op de spoedgevallendienst?
2. Wat zijn uw gevoelens en gedachten tijdens of na zo een stressvolle gebeurtenis?
3. Hoe weet u dat een bepaalde gebeurtenis op de spoedgevallendienst stressvol is geweest?
Bij de eerste vraag waren er drie grote categorieën te onderscheiden waarbij PTSS-symptomen waren aangegeven. Exposure as a witness
(= instabiliteit van de patiënt is de stressfactor), Exposure as a victim (= een conflict situatie (fysiek of verbaal) die tegen u als persoon
gericht is, is de stressfactor) en contextual exposure (= de stressfactor is niet de gebeurtenis zelf maar de context rond de gebeurtenis).
PTSS-symptomen kunnen optreden tijdens of direct na een traumatisch event (=peri-traumatic stage) of enkele dagen later (=posttraumatic stage). Tijdens de peri-traumatic stage worden volgende symptomen aangeven: angst, schuldgevoel en dissociatie. Tijdens de
post-traumatic stage worden volgende symptomen aangeven: opgewekt gevoel, stimulus vermijding en vermindering van het algemeen
reactievermogen.
Oudere verpleegkundige geven aan mindere symptomen te ervaren van peri-traumatic distress en post-traumatic stress.
Verder werd ook onderzoek gedaan naar interventies/activiteiten die voor de spoedverpleegkundige helpen bij stress management. Deze
activiteiten worden onderverdeeld in twee categorieën: persoonlijke activiteiten en georganiseerde activiteiten.
De belangrijkste punten aangegeven door de verpleegkundigen waren: praten met collega’s en het gevoel hebben dat er naar u geluisterd
wordt.
Er zijn verschillende types van traumatische gebeurtenissen. Hierdoor gaat men ook moeten gebruik maken van verschillende types
interventies waarbij verschillende zaken in acht moeten genomen worden:





De drie types van preventie (primair, secundair en tertiair);
De wijze van blootstelling en de geobserveerde symptomen;
Prioriteiten in interventie van de hulpverlener;
De aanbevelingen van de hulpverlener zelf.

Conclusie
De context van een traumatische gebeurtenis is soms even belangrijk als de gebeurtenis zelf. Er is een correlatie gevonden tussen de
leeftijd/ervaring van de verpleegkundige en het optreden van traumatische gebeurtenissen en PTSS symptomen.
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PTSS moet worden herkend als een mogelijk gevolg van traumatische gebeurtenissen bij verpleegkundige tijdens het uitoefenen van hun
beroep.
Er moeten worden ingezet op maatregelen om vroegtijdig potentiële traumatische gebeurtenissen en PTSS symptomen te herkennen en
op te sporen.
Ondersteuning door middel van peers, psycho-educatie en simulaties kunnen veelbelovende maatregelen zijn die kunnen helpen om
spoedverpleegkundigen te leren omgaan met hun veeleisende job.
10. Pediatric emergency department staff: preferences for a critical incident stress debriefing
Bron: Clark, P. R., Polivka, B., Zwart, M., & Sanders, R. (2018). Pediatric emergency department staff preferences for a critical incident
stress debriefing. Journal of emergency nursing.
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

In/exclusiecriteria

Variabelen/meetinstrumenten

Betrouwbaarheid
validiteit

Kwalitatieve studie met
een focusgroep en een
experimentele groep

Het doel van deze
studie
was
het
onderzoeken van de
perspectieven van de
medewerkers op de
pediatrische
spoedgevallen
tegenover
een
acceptabel
CISD
proces
voor
de
pediatrische
spoedgevallen.

Inclusie:

Data analyse programma,
Dedoose versie 8.0.44)

Kleine steekproef (n =
18)

Pediatrische
spoedverpleegkundigen
verpleegkundige
assistenten, > 18 jaar.

en

en

Pediatrische
spoedverpleegkundigen
en
verpleegkundig
assistenten
van
1
spoedafdeling

Critical incident
Spoedverpleegkundigen komen vaak in aanraking met patiënten die betrokken zijn bij een critical incident (bv. traumatische
verwondingen, seksueel misbruik of grote incidenten.) De blootstelling aan kritieke gebeurtenissen/critical incidents zorgt ervoor dat
verpleegkundigen in een burn-out vallen, vermoeid zijn, weinig tevreden zijn met hun job en geen goede coping hebben en secundaire
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traumatische stress ervaren.
Praten met anderen op een formele of informele manier over de traumatische gebeurtenis, kan verlichting bieden van de stressoren die
veroorzaakt worden door de kritieke gebeurtenis.
Er kunnen bij verpleegkundigen, die zorgen voor pediatrische patiënten, negatieve psychologische effecten ontstaan na een critical
incident.
CISD
Een meer gespecialiseerde en formele vorm van debriefing na traumatische gebeurtenissen is CISD. Deze vorm van debriefen zorgt
ervoor dat individuen de traumatische gebeurtenissen kunnen bespreken. Dit vormt een proces om om te gaan met de stress die ontstaat
door de traumatische gebeurtenis.
Het doel
Het doel van CISD is om de effecten die traumatische gebeurtenissen met zich meebrengen in kaart te brengen en het verlichten van het
herstelproces van de persoon met een normale mentale gezondheid en screenen van personen die wel nog extra steun of bijstand nodig
hebben na een traumatische gebeurtenis.
Het resultaat
Het resultaat is minder last van boosheid, depressie, angst en alcoholmisbruik.
De onderzoeksvragen
1. Na het ervaren van een kritieke gebeurtenis: wat identificeren de medewerkers als strategieën om de stress en de negatieve weerslag
te verminderen?
2. Welke aspecten van debriefing hebben wel/niet gewerkt in het verleden om stress te reduceren?
3. Welke van deze elementen zouden geïncludeerd moeten worden in een CISD?
Resultaten
Hoofdthema
Het hoofdthema gaat over ‘clearing the air’ en het vinden van antwoorden. Beiden gaan ze een samenvatting geven van de huidige
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manier van CISD, de moeilijkheden en de bezorgdheid over de verschillende elementen die de pediatrische spoedverpleegkundigen graag
in een CISD zouden zien.
Subthema’s
Stressreductie manieren van de participanten
1. Stressreductie met anderen (huilen bij collega’s, spelen met je eigen kinderen, bespreken van de casus met familie, vrienden of
collega’s en bespreken met de manager). De stressreductie met familie werd gezien als problematisch omdat ze niet al de details konden
vertellen o.w.v. het beroepsgeheim en verminderde daardoor de stress-reductie.
2. Zelfstandige stressreductie







Bidden;
Even rust nemen;
Even gevoelloos worden (= even alles van je afzetten zodat je professioneel kan verder werken);
Opruimen van de kamer;
Alcohol na de shift;
Douche nemen, gaan sporten, TV of films kijken.

Positieve versterking (bekrachtiging)
Laten weten aan het team dat ze hun best gedaan hebben.
Constructieve kritiek
Tijdens een debriefing willen participanten een objectieve samenvatting van wat er precies gebeurd is en ze willen ook weten waar er nog
plaats is voor verbetering, verandering.
Ze willen graag constructieve feedback, niet om nog eens te benadrukken wat er fout ging of om negatieve gedachten en gevoelens te
creëren, maar gewoon om achteraf beter te kunnen handelen.
Klinisch, niet emotioneel
Ze hebben het niet graag over het emotionele aspect van de gebeurtenis, maar meer over wat er klinisch gebeurd was. Ze hadden het
gevoel dat wanneer er meteen na de gebeurtenis gevraagd werd, Hoe voel je u?, dat de emoties zo sterk werden dat ze achteraf niet
verder meer konden werken.
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Ik ben al verder aan het gaan (I’ve already moved on…)
Al de participanten wilden dat een CISD na een traumatische gebeurtenis vrijwillig was en niet verplicht. 6/18 participanten zouden nooit
deelnemen aan een debriefing omdat ze al omgaan met de gebeurtenis en verdergaan met het leven en het werk.
CISD structuur
Wie moet de CISD vergemakkelijken?
Een aangestelde verpleegkundige of een verpleegkundig assistent. Geen pastor omdat deze teveel inwerkt op het gevoel.
Wie moet een CISD bijwonen?
Iedereen van het team dat betrokken geweest is bij de kritieke gebeurtenis, van dokter tot de huishoudster.
Wanneer moet een CISD plaatsvinden?
Binnen de 12-24 uur na de kritieke gebeurtenis en liefst voor het einde van de shift.

Conclusie
Pediatrische spoedverpleegkundigen ontstressen op verschillende manieren. Een geformaliseerde CISD kan extra stress, die kan ontstaan
bij een pediatrisch spoedverpleegkundige, verminderen.
Kenmerken van een goed debriefing proces zijn:
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Positieve feedback;
Bespreking van de gebeurtenissen gericht op het klinische om handelingen te verbeteren;
Informatie over de aandoening van de patiënt;
Debriefing moet plaatsvinden voor het einde van de shift of 12-24 uur na het incident.

Moeilijkheden om een afdeling-specifieke debriefing tool op te maken zijn: het feit dat de medewerkers in shiften werken en er vaak al
medewerkers weg zijn voor de debriefing kan plaatsvinden.
4 andere manieren van micro-debriefen:





Elke medewerker enkele minuten tijd geven in een aparte kamer om te ontspannen;
Micro-case review debriefing om met al de aanwezigen eens te gaan kijken naar wat er geweten is over de casus, de
verwondingen en te evalueren wat er goed/minder goed ging;
Positieve feedback;
Constructieve kritiek om het handelen te verbeteren.

Samenvatting
Wat meenemen naar verpleegkundige praktijk?
CISD is een evidence-based effectief proces dat medewerkers op de spoedgevallendienst helpt om te copen met traumatische
gebeurtenissen hoewel het moeilijk is om een CISD-proces te implementeren in een spoedgevallendienst.
Of er nu een micro-debriefing proces gebruik wordt of CISD, het is belangrijk om de gebeurtenis kort te bespreken. Zo weet iedereen wat
er goed/minder goed liep, waar er plaats is voor verbetering en erkennen van de coping die ze nodig hebben om de traumatische
gebeurtenis te verwerken.
11. Downtime after critical incidents in emergency medical technicians/paramedics
Bron: Halpern, J., Maunder, R. G., Schwartz, B., & Gurevich, M. (2014). Downtime after critical incidents in emergency medical
technicians/paramedics. BioMed research international, 2014.
Onderzoeksontwerp
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enquête/
vragenlijst
over twee verschillende
momenten,
het
moment vlak na het CI
en het moment van het
invullen
van
de
vragenlijst
(en
dus
enige tijd na het CI

eventuele
relatie
tussen een downtime
periode na een CI en
het
effect
op
langdurige emotionele
gevolgen,
namelijk:
depressie,
PTSS,
burnout
en
stressgerelateerde
fysieke
symptomen.
En
de
mogelijke
mediatoren betrokken
bij
een
mogelijke
relatie
tussen
downtime en latere
emotionele
gevolgen
bepalen.

201
paramedici
en
emergency
medical
technicians (EMT) uit een
groot ‘mandatory continuing
medical
education
programme’ in een grote
stedelijke EMS organisatie.

“index CI”, met daarin de
ervaring van de downtime,
acute
stress/pijn/leed
en
huidige
emotionele
symptomen.
Specifiek:





CI (incidentie);
Duur van de acute stress reactie na CI;
Downtime (incidentie,
duur, geholpen?)
psychologische
symptomen
a.h.v.:
Center
for
Epidemiologic Studies
Depression
Scale
Short Form; Impact of
Events Scale-Revised;
Brief
Symptom
Inventory
Somatization
Subscale;
Maslach
Burnout
Inventory
Human
Services
Survey-Emotional
Exhaustion Scale.

(retrospectieve
6m – 5j)

studie

Lange tijd tussen de 2
vragenlijsten, mogelijks
nieuwe
trauma’s
meegemaakt?
Relatief
responsrate.

lage

Slechts in één urban
EMS service uitgevoerd,
generaliseerbaar?
Eventueel
personen
met
ernstige
symptomen
hadden
mogelijks schrik om
mee te doen vanwege
verergering
van
de
symptomen; personen
met weinig symptomen
waren
misschien
onvoldoende
gemotiveerd om mee te
doen

En een gedetailleerde uitleg
van de schalen: zie methode.
Percentages

95

75% kreeg een time-out, 59% vond het behulpzaam, 84% spendeerde dit met medewerkers die ook betrokken waren bij het critical
incident (=CI)
Doel van de studie
Effectieve interventies (op de werkplaats) na CI zijn nodig voor paramedici en EMT op spoedgevallen.
Er is onvoldoende bewijs dat CISD voldoende effect heeft, dus in dit onderzoek wordt een andere methode beoordeeld.
Downtime
Een periode waarin de hulpverlener niet komt werken na een CI. Dit wordt meestal verleend door de verantwoordelijke nadat een persoon
een CI aangeeft, maar het is ook beschikbaar wanneer een CI op het einde van de shift of vlak voor een pauze gebeurt.
Mogelijke belemmeringen voor downtime zijn tijdsdruk en een cultuur waarin kwetsbare emoties gestigmatiseerd worden.
In tegenstelling tot CISD vereist downtime geen opgeleide professionals, maar de hulpverlener kan wel een bepaalde tijd niet worden
tewerkgesteld in de zorgverlening.
Downtime werd geassocieerd met een minder depressieve symptomen en niet met de andere outcomes (PTS, burnout of somatische
symptomen). Als de personen downtime kregen op de dag van het CI zelf, verminderde dit de depressieve symptomen. Dit was
gecorreleerd met hoe lang de downtime duurde (=niet, 30 min, 2 uur, rest v/d shift). Na meer dan 1 dag stegen de depressieve
symptomen weer. Dit is mogelijks te verklaren doordat een langere afwezigheid van het werk het vermijden van het gebruik van
copingstrategieën stimuleert. Een langere afwezigheid kan ook wijzen op ernstige psychologische last.
Downtime was niet statistisch significant gerelateerd aan een sneller herstel van één van de symptomen van acute stress reaction
(=ASR).
De onderzochte personen hadden de perceptie dat de downtime niet voor minder depressieve symptomen zorgt.
Werkingsmechanisme downtime
Onderzoekers suggereren dat early calming niet het mechanisme is waardoor downtime gelinkt kan worden aan depressie. Early calming
is in eerdere onderzoeken wel gelinkt aan minder symptomen van PTSS.
Preventie van depressie door het gebruik van downtime
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Door trots te zijn op het gedane werk en de imperfectie aanvaarden, zeker in het bijzijn van peers en begripvolle supervisors;
Door het even ontsnappen aan de tijdsdruk van de job en tijdelijk niet worden blootgesteld aan andere potentieel stressvolle
incidenten, dit is mogelijks een eerste stap richting herstel;
Door andere oorzaken.

Verder onderzoek hierover is nodig.
Resultaten
De resultaten suggereren dat verschillende soorten critical incidents een verschillende manier van aanpak vereisen. Een korte downtime
is een relatief simpele en effectieve methode om in een latere fase depressieve symptomen te voorkomen.
12. Critical incident stress debriefing: Implications for best practice
Bron: Mitchell, A. M., Sakraida, T. J., & Kameg, K.(2003). Critical incident stress debriefing: implications for best practice. Disaster
Management & Response, 1(2), 46-51.
Onderzoeksontwerp
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uitgewerkt.
Daarom behouden we
dit artikel.

Critical incidents
Kritieke gebeurtenissen (CI) verstoren mensen hun leven doordat ze sterke emotionele reacties met zich meebrengen. Deze reacties
kunnen gaan van normale stressreacties tot PTSS.
CISD wordt sinds 1983 gebruikt als een component van critical incident stress management. Dit proces zorgt voor de ondersteuning van
de individuen om om te gaan met de normale stressreacties op abnormale gebeurtenissen.
Definitie
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Critical incidents zijn buitengewone gebeurtenissen die plots gebeuren (zonder waarschuwing) en die de persoon zijn gevoel van controle
en hoop in zijn omgeving verstoren.
De mate van distress wordt beïnvloed door de duur van blootstelling aan de gebeurtenis, de perceptie, de cumulatieve effecten van de
gebeurtenis met de tijd, de vooraf gehanteerde copingstrategieën en de mate van sociale steun.
Symptomen PTSS
Cluster van symptomen met als kenmerken:





Het herbeleven van de traumatische gebeurtenis;
Vermijden van dingen die je doen denken aan de gebeurtenis;
Verdoofde gevoelens;
Meer psychologische effecten (negatief).

Reduceren van emotionele stress
Dit moet gedaan worden met behulp van verschillende types van psychologische debriefing, namelijk:




Model van Mitchell (CISD),
Model van Raphael,
Process debriefing,

De twee laatste zijn variaties van de CISD van Mitchell maar de klemtoon van de structuur en de inhoud verschilt.
CISD
CISD werd ontwikkeld in 1983 als een interventie om om te gaan met stress. Het werd initieel ontwikkeld voor medewerkers met hoogrisico beroepen zoals brandweermannen, politiemedewerkers, personeel op de spoedgevallendienst en openbaar veiligheidspersoneel.
Later werd dit ook uitgebreid naar militairen, bankindustrie, vliegtuigindustrie, lijfwachten, etc.
CISD is gebaseerd op een crisistheorie en een psycho-educatie theorie en is een onderdeel van de CISM.
De CISM omvat het spectrum van pre-crisis tot post-crisis en kan zowel voor individuen, groepen als de gemeenschap gebruikt worden.
Doelen van debriefing
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De hoofddoelen van debriefing zijn het ontdekken van de impact van traumatische gebeurtenissen op slachtoffers en het gehele
herstelproces te versnellen. Het wordt gedaan om mensen met een normale mentale gezondheid te helpen omgaan met de reacties die ze
ervaren op abnormale gebeurtenissen.
Debriefing helpt om:




De spanning die ze ervaren te verwoorden;
Op tijd interventies instellen wanneer deze stressreacties niet meer normaal zijn;
Uiteindelijk sneller terug normaal te kunnen functioneren.

Er zijn ook secundaire doelen van debriefing. tabel 2
Tabel 3: De 7 fasen van CISD.
Inhoudelijk
Wat
De structuur van de CISD zorgt ervoor dat de participanten hun gedachten, reacties symptomen en emoties over de traumatische
gebeurtenis kunnen uiten en dit op een gecontroleerde manier die hen niet kwetsbaar doet voelen.
Principe of universality
De persoon kan door een CISD ontdekken dat hij/zij niet alleen is, die zulke emotionele reacties ervaart na een traumatische gebeurtenis.
Wanneer
De groep komt tussen 24uur en 72uur na de traumatische gebeurtenis samen voor ongeveer 1.5-3 uren.
Waar
Een private en comfortabele ruimte. De personen zitten het liefst in een cirkel.
Wie
Heel het team moet betrokken worden.
De leider is meestal een persoon uit de mentale gezondheidszorg die gedurende de hele debriefing aanwezig is en die de perspectieven en
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de gevoelens van de deelnemers probeert in kaart te brengen.
De co-leider helpt de leider en gaat aantekeningen maken over hoe de deelnemers zich gedragen en zich voelen. Deze persoon is na de
debriefing nog aanwezig voor de deelnemers en voorziet ook een opvolging.
De portier zorgt ervoor dat er geen onbevoegden deelnemen of de debriefing storen. Deze moedigt al de mensen die de debriefing
vroegtijdig verlaten aan om toch te blijven en zorgt ervoor dat ook deze mensen na de debriefing gecontacteerd worden voor een
opvolging.
Hoe
De debriefing is verdeeld in pre-debriefing en post-debriefing activiteiten. Het team komt ongeveer 30-45 min ervoor samen en krijgt dan
geschreven informatie over het verloop van de debriefing.
1. Pre debriefing: Er worden open vragen gesteld aan de deelnemers en er wordt ook gewoon gepraat om de deelnemer zich op zijn
gemak te laten voelen bij heel het gebeuren.
2. Tijdens de debriefing wordt de standaard CISD gevolgd. CISD is primair gezien een educatie proces dat de participanten ook toelaat
om te ventileren over hun gedachten, emoties en om hierover nog bij te leren. Dit door managementtechnieken die ze aangereikt krijgen.
3. Post-debriefing: Tijd voor extra contact met de participanten en zorgt ervoor dat ze nog even kunnen napraten. Eten voorzien na
debriefing helpt om de deelnemers langer op de debriefing te houden. Dit is vooral belangrijk voor de deelnemers die heel gestrest lijken
en deelnemers die extreem stil waren tijdens de debriefing. Het doel van deze stap is het opsporen van mensen die nog meer
ondersteuning nodig hebben na de traumatische gebeurtenis.
Onderzoeken over CISD
Sommige onderzoeken tonen aan dat CISD effectief is om de symptomen van PTSS te leren herkennen en ook om stress te reduceren
maar CISD moet als een interventie gezien worden bij CISM en niet als hét middel om de stress te reduceren.
Andere onderzoeken geven weer aan dat CISD niet effectief is en soms zelf nog meer stress kan doen ontstaan.
Discussie
Er zijn enkele verklaringen die de gebreken van CISD omschrijven, zoals:


Het wijzigen van de normale omgang met een traumatische gebeurtenis door de debriefing (vb.: niet meer ventileren tegen
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familie, etc.);
Gewijzigde interpretatie van de interventie van CISD. Ze gaan sneller denken dat de emoties die ze hebben niet normaal zijn door
CISD;
De aanwezigheid van niet gestresseerde deelnemers;
Het niet effectief gebruiken van het proces.

Resultaat
Er zijn gemixte resultaten over de effectiviteit van CISD. Er is meer en specifiek onderzoek nodig naar de effectieve effecten.
13. Debriefing after failed paediatric resuscition a survey of current UK practice
Bron: Ireland, S., Gilchrist, J., & Maconochie, I. (2008). Debriefing after failed paediatric resuscitation: a survey of current UK practice.
Emergency Medicine Journal, 25(6), 328-330.
Onderzoeksontwerp
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Het doel van deze
studie was om een
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debriefing om verdere
praktische richtlijnen te
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Pediatrische
en
spoedgevallen
artsen
en
verpleegkundigen uit 50 UK
ziekenhuizen

Vragenlijst

Betrouwbaarheid
validiteit

en

180 pediatrische- en
spoedartsen
en
verpleegkundige van 50
verschillende
instellingen in de UK.

Doel van het onderzoek
In de inleiding van dit artikel geeft men aan dat een Cochrane review van 2006 aangeeft dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van
single session psychological debriefing in de preventie van PTSS.
Toch blijkt dat in de UK nog zeer veel aan debriefing wordt gedaan en is dit onderzoek er gekomen om eventuele standaard richtlijnen te
ontwikkelen omdat er nu helemaal geen systematiek zit in de manieren van debriefing. Meestal gebeurd het binnen één week na de
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gebeurtenis, is voorzien voor dokters en verpleegkundige betrokken bij de gebeurtenis en wordt de debriefing meestal geleid door een
supervisor of hoofdverpleegkundige die hier meestal geen opleiding voor heeft gevolgd.
Aanbevelingen
De aanbevelingen van de auteurs zijn:






Debriefing moet gebeuren binnen enkele dagen na de gebeurtenis;
Al het personeel dat betrokken was moet uitgenodigd worden;
Zowel de medische als psychologische aspecten moeten besproken worden;
De medische debriefing moet geleid worden door een supervisor of hoofdverpleegkundige;
Een speciaal opgeleide zal de psychologische debriefing moeten leiden.

Conclusie
Er is momenteel weinig geweten over de voordelen van debriefing bij ziekenhuispersoneel na critical incidents. Wel wordt debriefing veel
gebruikt en worden daarom in deze studie een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het verder praktische gebruik in afwachting van
verdere studies. Om aan te tonen dat de aanbevelingen een meerwaarde zijn moet er zeker nog onderzoek uitgevoerd worden.
Idealiter zou er een multicenter onderzoek moeten worden gedaan dat de verschillende debriefing-technieken gaat vergelijken en ook
kijkt naar hun uitkomst en de mogelijkheid tot het geven van goede zorg.
14. The critical incident inventory – characteristics of incidents which affect emergency medical technicians and paramedics
Bron: Halpern, J., Maunder, R. G., Schwartz, B., & Gurevich, M. (2012). The critical incident inventory: characteristics of incidents which
affect emergency medical technicians and paramedics. BMC emergency medicine, 12(1), 10.
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

In/exclusiecriteria

Variabelen/meetinstrumenten

Cross-sectioneel
onderzoek

Bepalen welke acuut
stressvolle incidenten
resulteren in blijvende
symptomen en verlies
van functie.

Inclusie:

Enquête, met vragen over 2
tijdsperiodes: het moment
vlak na een CI en later bij
het afronden van de enquête
(=melden van de huidige
symptomen).

Emergency
medical
technicians
(=EMT)
en
paramedici van een groot
stedelijk emergency medical

Betrouwbaarheid
validiteit

en

Limitaties:
Er kan sprake zijn van
recall bias (vanwege
het
retrospectieve
ontwerp)
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Een objectieve tool
maken
waardoor
bepaalde CI kunnen
worden bestempeld als
een uitlokkende factor
voor
langdurige
emotionele gevolgen.
1. Inventaris van CI
kenmerken
die
significant gerelateerd
zijn aan emotionele
distress
op
het
moment van het CI en
welke
hiervan
zijn
gerelateerd aan latere
langdurige emotionele
gevolgen?
2. De inventaris zo kort
en bruikbaar mogelijk
maken door items die
niet sterk gerelateerd
zijn, weg te laten.

services (EMS) in Toronto,
Canada
243 deelnemers
Exclusie:
Deelnemers
die
enkele
cruciale vragen/testen niet
hadden ingevuld

Papieren of online enquête,
terugsturen binnen de paar
maanden.

Lage participatiegraad
(223
van
de
906
geïnformeerden)

Identificeren
van
de
kenmerken
van
gebeurtenissen
die
EMT/
paramedici als stresserend
ervaren. Eerst wordt een CI
uitgekozen en gedefinieerd.
De onderzoekers geven een
hiërarchie aan opties om een
CI te kunnen definiëren.

Self-selection
deelnemers

van

de

Uitgevoerd in één EMS
 Generaliseerbaar?

Daarna wordt de distress
gemeten aan de hand van
een gevalideerde schaal. De
onderzoekers ontwierpen een
lijst van 36 vermeende
kenmerken gebaseerd op een
literatuurstudie
en
de
antwoorden
van
focusgroepen. De deelnemers
moesten antwoorden aan de
hand van een 4-punt schaal
(niet toepasbaar, een beetje,
veel, …)
Als
laatste
worden
de
kenmerken
van
gebeurtenissen die gelinkt
zijn aan peritraumatische
dissociatie in kaart gebracht.
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Gebruikte instrumenten:








Peritraumatic
Distress:
Peritraumatic;
Distress Inventory
Peritraumatic
dissociation:
Peritraumatic
Experience
Questionnaire;
Duur van de reactie
na CI: 5 componenten
van de Acute Stress
Reaction;
Huidige symptomen:
apart bevraagd over
de twee tijdsperiodes,
CES-D-10
(depressieve sympt.);
Impact
of
Events
Scale-Revised
(PTS
sympt.);
Maslach
Burnout
Inventory
Human
Services
Survey
(burnout
sympt.)

Alle potentiële kenmerken
verzamelen en dan enkel die
met voldoende bewijs voor
een
link
met
peritraumatische
distress
behouden
Sorteren van de kenmerken
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in
3
domeinen:
situatiegebonden,
systeemgebonden
en
persoonsgebonden.
Definitie critical incident (CI)
Lijst van de kenmerken van CI gebaseerd op verslagen van EMT/paramedici:




Kenmerken v/d patiënt (kind, ernstige verwondingen, sterfgeval);
Situatie (gevaar voor personeel);
Persoonlijke reactie van de hulpverlener (EMT/paramedici).

Onmiddellijke (peritraumatische) distress kan leiden tot een acute stress reactie. Een langdurige acute stressreactie is een voorbode van
lange-termijn outcomes van depressie, PTSS en burn-out. Overdreven paniekerige gevoelens kunnen leiden tot peritraumatische
dissociatie, wat een voorbode is voor PTSS later.
Resultaat
De studie ondersteunt een 14-item inventaris waarin 6 situationele en 8 persoonlijke kenmerken van CI worden bevraagd. Ze zijn
geselecteerd omwille van hun link met peritraumatische distress. Tabel 6
Verantwoording van de 14-item inventaris?
Het belang van de individuele beleving van het CI van de hulpverlener benadrukken in de vragenlijst. De reeds lang bestaande
overtuigingen worden getest (bv. een kind is betrokken bij een situatie).
De inventaris biedt een duidelijk kader voor de identificatie en rapportering van emoties op het moment van het CI. Dit is misschien een
aanknooppunt om een CI kort na het voorvallen ervan te herkennen en hierover te praten. Hiervoor moet er sprake zijn van een nietstigmatiserende omgeving/cultuur.
De inventaris is meer gelinkt aan symptomen van PTSS dan aan symptomen van depressie en burn-out, gemeten op een lange periode na
het incident.
Het is bruikbaarder voor de preventie van onmiddellijke en acute post-incident symptomen en minder gelinkt preventie/herkenning van
latere symptomen.
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Systemische kenmerken hebben een veel minder grote invloed op het identificeren van gebeurtenissen als CI en dragen minder bij tot de
mogelijke gevolgen van deze CI dan situatie- en persoonsgebonden kenmerken.
De emotionele gevolgen zijn in dit onderzoek voornamelijk gelinkt aan persoonlijke kenmerken van de gebeurtenis (tabel 6). De 14-item
inventaris kan helpen bij de identificatie van kenmerken van CI die gelinkt zijn aan langdurige emotionele gevolgen.
15. Prevalence of posttraumatic stress disorder in hospital emergency nurses and fire department workers in Uremia City.
Bron: Narimani, M., Zahed, A., & Basharpoor, S. (2010). Prevalence of posttraumatic stress disorder in hospital emergency nurses and
fire department workers in Uremia city.
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

In/exclusiecriteria

Cross-sectionele studie
met
100
spoedverpleegkundigen
en
100
brandweerlieden
die
random
geselecteerd
werden.

Gaan kijken naar de
incidentie van PTSS bij
spoedverpleegkundigen
en bij de brandweer.

Variabelen/meetinstrumenten

Betrouwbaarheid
validiteit

en

Mississippi
posttraumatic
stress disorder scale
SPSS 15 met descriptieve
statistieken en verschillende
regressie tests.

14% van de spoedverpleegkundigen en 8% van de brandweerlieden werden gediagnosticeerd met PTSS.
Demografische variabelen: PTSS werd meer vastgesteld bij een jongere leeftijd, maar in deze research is er geen relatie gevonden tussen
gender en niveau van educatie en het voorkomen van PTSS.
16. Determinants and prevalence of burnout in emergency nurses: a systematic review of 25 years of research.
Bron: Adriaenssens, J., De Gucht, V., & Maes, S. (2015). Determinants and prevalence of burnout in emergency nurses: a systematic
review of 25 years of research. International journal of nursing studies, 52(2), 649-661.
Onderzoeksontwerp
Review

van

Doelstelling
17

Het

doel

In/exclusiecriteria
van

deze

The

databases

Variabelen/meetinstrumenten
NCBI

Maslach burn-out inventory

Betrouwbaarheid
en
validiteit
Twee auteurs gingen de
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geïncludeerde studies

studie
was
het
onderzoeken van de
incidentie van burn-out
bij
spoedverpleegkundigen
en het identificeren
van
specifieke
determinanten
(risicofactoren)
die
burn-out
kunnen
uitlokken.

PubMed, Embase, ISI Web
of
Knowledge,
Informa
HealthCare, Picarta, Cinahl
and Scielo were searched in
June
2014
for
original
research publications that
were written or published in
the last 25 years (1989–
2014) in English, concerning
exposure to occupational
stress and its consequences
in ER-nurses, in terms of
burnout.
Gebruikte termen:
:
strain,
stress*,
occupational stress, work
stress,
work-stress,
workplace
stress,
work
environment,
ER,
E.R.,
trauma center, triage room,
A&E,
ambulance,
critical
care
facility,
emergency
service,
first
aid,
‘‘Emergency
Service,
Hospital’’
[Mesh],
‘‘Emergency
Medical
Services’’
[Mesh],
‘‘Emergency
Nursing’’
[Mesh],
‘‘Emergency
Medicine’’ [Mesh], nurse*,
‘‘Nurses’’[Mesh],
nursing
staff, health professional,

MBI-HHS

data verzamelen.

reverse sampling statistics
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para- medic, medical staff,
critical
incident,
critical
event,
traumatic
event,
predictor, determinant. The
primary outcome key words
were burnout, exhaustion,
fatigue,
‘‘Burnout,
Professional’’ [Mesh] and
M.B.I.
but
also
the
secondary
outcomes
job
satisfaction,
turnover,
mental health, occupational
health, anxiety, depression,
somatic,
post-traumatic
stress, secondary traumatic
stress, ‘‘Stress Disorders,
Post-Traumatic’’
[Mesh],
PTSD and P.T.S.D were
taken into account.
In de jaren 70 werd burn-out voor het eerst beschreven door Freudenberger (1974) als ‘‘the extinction of motivation or incentive,
especially where one’s devotion to a cause or relationship fails to produce the desired results’
Maslach definieerde in de jaren 90 burn-out als volgt ‘‘Burnout is the index of the dislocation between what people are and what they
have to do. It represents erosion in values, dignity, spirit, and will an erosion of the human soul. It’s a malady that spreads gradually and
continuously over time, putting people into a downward spiral from which it’s hard to recover’
3 dimensies van burn-out volgens Maslach =




emotionele uitputting: Wanneer de emotionele reserves uitgeput zijn hadden werknemers het gevoel geen goed zorg (kwaliteit van
zorg) meer te kunnen geven. Ze hebben gevoelens van extreem energieverlies. Deze dimensie is de belangrijkste predictor voor
burn-out.
Depersonalisatie: Het ontwikkelen van negatieve attitudes zoals cynisme en negativisme en dit zowel in het denken als in het
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gedrag.
Gebrek aan persoonlijke prestaties: Dit wordt omschreven als het gebrek aan competenties en het falen om doelen te bereiken.

25.9% : emotioneel uitgeput
34.8% depersonalisatie
27.2%: persoonlijke ontwikkeling
Wat is er al geweten? Burn-out is een staat van uitputting van krachten van een werknemer als resultaat van een negatieve perceptie op
de werkomgeving en wordt gekarakteriseerd door emotionele uitputting, depersonalisatie en gebrek aan persoonlijke prestaties.
Gevolgen?




Hogere turnover van verpleegkundigen en meer ziekte en een grotere kost voor de gezondheidszorg.
Meer agressie en intra-relationele conflicten.
Meer dan 25% van de spoedverpleegkundigen bereikten een klinisch level van Burn-out.

Enkele voorspellers voor burn-out waren:
Individuele factoren
Demografische factoren: younger age was found to be related to a higher risk of burnout. Gender was also found to be predictive of
burnout in several studies but the results were not uniform. Some studies found higher levels of burnout in women, others found the
opposite and some studies did not find a difference. Higher levels of education were related to higher levels of burnout but the link is still
unclear (Maslach et al., 2001).
Persoonlijke factoren :
broad set of populations, personality characterstics, such as neuroticism, extraversion, agreeableness,
conscientiousness and openness, also called ‘The Big Five’ personality traits = meer burn-out + Lack of flexibility, stubbornness,
judgmental behavior and difficulty in adaptation were also reported as potential determinants of burnout
Copingstrategieën: Goede copingstrategieën gaven vermindering van emotionele uitputting en depersonalisatie en gaven meer
persoonlijke prestaties. Passive avoidant and emotional coping strategies, especially when used alone or as a dominant mode of coping,
were found to be ineffective in dealing with stress.In the selected studies in ER-nurses, Van der Ploeg and Kleber (2001) found significant
positive correlations be- tween avoidant behavior and emotional exhaustion and depersonalization and reported a negative correlation
with personal accomplishment.
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Job attitude: Higher expectations and higher goal setting were expected to lead to higher occupational efforts and thus to higher levels of
emotional exhaustion and depersonalization.
Job gerelateerde factoren
Blootstelling aan een traumatische gebeurtenis: Meer burn-out
Reported that ER-nurses who were exposed to traumatic events in the previous 6 months had higher levels of caseness for high emotional
exhaustion (23% vs. 5%, p = .03) and high depersonalization (32% vs. 0%, p = .003) but they found no differences for caseness of low
personal accomplishment (33% vs. 35%, p = .89), compared to non-exposed ER-nurses. Reported a positive correlation between
frequency of confrontation with death and suffering and emotional exhaustion.
Karakteristieken van de job: social support provided by the colleagues or co-workers and social support provided by the supervisor.
Previous research in multiple occupational groups showed relationships between JDCS-variables and burnout
In those studies, burnout was seen as an end-stage of adaptation failure resulting from the long-term imbalance between job demands
and resources
17. Burnout and Exposure to Critical Incidents in a Cohort of Emergency Medical Services Workers from Minnesota
Bron: Boland, L. L., Kinzy, T. G., Myers, R. N., Fernstrom, K. M., Kamrud, J. W., Mink, P. J., & Stevens, A. C. (2018). Burnout and
Exposure to Critical Incidents in a Cohort of Emergency Medical Services Workers from Minnesota. Western Journal of Emergency
Medicine, 19(6), 987.
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

In/exclusiecriteria

Variabelen/meetinstrumenten

Een
elektronische
vragenlijst

De
prevalentie
van
burn-out in de instantie
bepalen, de klinische
factoren
die
geassocieerd zijn met
burn-out bepalen en
bepalen welke types
van critical incidents
als moeilijkst ervaren

Populatie: 190 paramedici
en 19 EMT dispatchers van
een
single
Ambulance
Service (Allina Health EMS)

Een elektronische vragenlijst
van 167 items. De vragenlijst
bevat vragen over burn-out
en
een
variëteit
aan
potentiële risicofactoren.
Gebruik van de MBI-Human
Services
Survey
en
de
Critical
Incident
History
Questionnaire.

Betrouwbaarheid
en
validiteit
Uitgevoerd
in
één
Ambulance
Service.
Populatie mogelijks niet
verenigbaar met andere
EMS agentschappen.
Personen
met
symptomen van burnout waren mogelijks
thuis op het moment
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worden.

van de studie en deden
dus niet mee aan de
studie of personen met
een extreme burn-out
kunnen mogelijks al
gestopt zijn met het
uitoefenen van hun job
daar.

De prevalentie van burn-out bij de participanten was relatief hoog (18%) en vooral bij de dispatchers (32%).
Logischerwijs heeft blootstelling aan CI een grote rol gekregen in de onderzoeken als primaire bijdrager voor de ontwikkeling van PTSS bij
reddingswerkers. De studies focusten voornamelijk op het onderzoeken van stressreacties na specifiek grote en wijdverspreide publieke
gebeurtenissen. Maar herhaaldelijke blootstelling aan kleinere traumatische incidenten, buiten deze grote uitzonderlijke incidenten, kan
mogelijks even schadelijk zijn.
De data toonden aan dat de CI waar het moeilijkst mee om kon gegaan worden, incidenten waren met kinderen waren, incidenten waarbij
de personen die de werklieden kenden betrokken waren of het maken van een klinische fout die leidde tot een nadelige uitkomst van de
patiënt. In het artikel worden ook andere artikels opgesomd die een lijst maakten van verschillende incidenten gerangschikt volgens
ernst. Universele en generaliseerbare studies toonden aan dat oproepen waarbij kinderen of personen die werkgerelateerd of persoonlijk
gekend zijn bij het team ervaren worden als het meest verontrustend.
Hypothese verwerpen: geen bewijs dat zuiver en alleen herhaaldelijke blootstelling aan CI bij de participanten is gerelateerd aan een
professionele burn-out. Mogelijks te verklaren doordat de individuele reacties na een distressing gebeurtenis mogelijks van groter belang
zijn dan het absolute aantal van CI waaraan de persoon wordt blootgesteld.
Er is overeenkomst tussen de emergency responders over wat een critical incident nu juist inhoudt.
In tabel 3 wordt een opsomming gegeven van enkele situaties, zogenoemde critical incidents, in aflopende volgorde van de door hen
aangegeven ernst van de situatie. De incidenten die als meest ernstig beschouwd werden zijn het meemaken van de dood van een kind,
een kind dat zwaar mishandeld is of een fout maken die leidde tot schade aan of de dood van een patiënt. Incidenten die het vaakst
voorkwamen waren de ontdekking van het lichaam van een pas vermoord persoon, iemand zien sterven en melding maken van een
sterfgeval.
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18. Crisis intervention & CISM: A research summary
Bron: Mitchell, J. T. (2003). Crisis intervention & CISM: A research summary. Opgehaald op … maart 2019 van https://icisf.org/
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

In/exclusiecriteria

Research en literatuur
opsomming

De
onderzoeken
uitgevoerd om CISD en
CISM te testen op
effectiviteit beoordelen.

Variabelen/meetinstrumenten

Betrouwbaarheid
en
validiteit
Geschreven
en
uitgevoerd door Mitchell
zelf, die de CISM zelf
opgesteld
heeft.
Mogelijks
is
zijn
weergave/feedback op
de
uitgevoerde
onderzoeken gekleurd.

Crisis intervention services zijn geen psychotherapie. De verwachtingen en de dus de outcome van de onderzoeken die gebeurd zijn om
de effectiviteit te testen, zijn dus mogelijks ongepast. Het is gebruikt bij personen (in de interventies van de onderzoeken) voor wie het
nooit uitgevonden was om te gebruiken, zoals bv individuele patiënten in een medische faciliteit. Het werd tevens gebruikt door personeel
met weinig tot geen formele training in het geven van crisis interventies, CISD en/of CISM.
Daarnaast … (randomisatie)
Oplijsting van de artikels met negatieve outcome
Oplijsting van de artikels met positieve outcome
→ Waarom was dit onderzoek (niet) goed uitgevoerd?
19. PTSD, acute stress, performance and decision-making in emergency service workers
Bron: Regehr, C., & LeBlanc, V. R. (2017). PTSD, acute stress, performance and decision-making in emergency service workers. J Am
Acad Psychiatry Law, 45(2), 184-192.
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

Review paper

Bespreekt

een

reeks

In/exclusiecriteria
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...
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onderzoeken die de
effecten
van
acute
stress,
hieraan
voorafgaande
blootstelling
aan
critical incidents en
huidige
posttraumatische
symptomen
op
de
prestatie
en
besluitvorming tijdens
een acute stressvolle
gebeurtenis. Dit bij
politie
agenten,
paramedici
en
medewerkers van de
kinderbescherming

reeks vragen beantwoord
werden,
waarna
de
deelnemers
een
gesimuleerde
stressvolle
situatie ondergingen

Er was geen bewijs dat PTSD een directe invloed had op het globale prestatievermogen voor taken waar het spoed-personeel goed
getraind is.
Artikel voornamelijk gebruikt voor cijfermateriaal over de incidentie van CI.
20. Guidelines for Critical Incident Stress Management
Bron: American Association of nurse anesthetists (AANA). (z.j.). Guidelines for Critical Incident Stress Management. Geraadpleegd op 13
april 2019, www.practice.aana.com
Onderzoeksontwerp
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Samenvatting van
recente literatuur.
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De eerste fase van de CISM is de pre-crisis fase. In deze fase gaat men stress management bieden, educatie over stresspreventie,
instructies over relaxatie technieken en ontwikkelen of verder ontwikkelen van copingstijlen (Mitchell, 2003; American Association of
nurse anesthetists, z.j.).
De tweede fase is de acute crisis interventie fase. Deze fase bestaat uit verschillende onderdelen.






Demobilisatie. Demobilisatie is een interventie die ongeveer 10-15 minuten duurt en meteen na het incident moet plaatsvinden
en dit om de acute stressreacties in kaart te brengen en informatie te geven over de volgende stappen.
Defusing. Defusing is een aanknopingspunt na demobilisatie en is het praten over de gebeurtenis na de werkdag, maar voordat
de personen die betrokken waren de dienst verlaten hebben. Deze defusing sessie wordt uitgevoerd door een leider en duurt
ongeveer een uur.
CISD. CISD is de meest aangeraden en meest frequent gebruikte interventie van CISM die plaatsvindt ongeveer één tot drie
dagen na de traumatische gebeurtenis. CISD heeft als doel het opmerken van de symptomen van acute stress en emoties na een
traumatische gebeurtenis en dit met als doel de individuen die nood hebben aan extra begeleiding, door te verwijzen of beter te
ondersteunen. CISD is ontwikkeld om als interventie gebruikt te worden naast de andere vermelde interventies en niet om als ‘dé
interventie’ gebruikt te worden om hulpverleners na een traumatische gebeurtenis mee te gaan ondersteunen
Eén-op-één crisisinterventie. Crisisinterventie omvat individuele psychologische ondersteuning in de hele fase van het
verwerken van het critical incident. Het doel van deze interventie is om elke persoon terug terug te helpen naar het niveau van
functioneren voorafgaand aan het incident.Als laatste onderdeel van de tweede fase hebben we de familie CISM en dit omdat een
critical incident ook gevolgen kan hebben op families. De familie crisis interventie wilt er dan ook voor zorgen dat de familie
ondersteund wordt.

De derde en laatste fase van de CISM is de post-crisis fase. In deze fase vindt er een follow-up plaats.
21. Increased prevalence of post-traumatic stress disorder symptoms in critical care nurses.
Bron: Mealer, M. L., Shelton, A., Berg, B., Rothbaum, B., & Moss, M. (2007). Increased prevalence of post-traumatic stress disorder
symptoms in critical care nurses. American journal of respiratory and critical care medicine, 175(7), 693-697.
Onderzoeksontwerp
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Prevalentie van PTSS
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van PTSS in de DSM.
Deze vragenlijst is een
vaak
gebruikte,
gevoelige en specifieke
schaal voor het meten
van PTSS. Deze schaal
heeft dan ook een
internationale
samenhang,
is
betrouwbaar en stabiel
bij
test-retests
(Chrombach’s
alfa
0.92).
Mealer et al. (2007) gaven de incidentie van PTSS weer bij zowel intensieve verpleegkundigen (25%), spoedverpleegkundigen (33%)
als gewone verpleegkundigen (14%) en paramedici (20-22%). Deze cijfers zijn gebaseerd op een survey waar ongeveer 500
verschillende verpleegkundigen en paramedici uit verschillende ziekenhuizen uit Atlanta deelnamen.
22. The current evidence for acute stress disorder
Bron: Bryant, R. A. (2008). The current evidence for acute stress disorder. Current psychiatry reports, 20, 111.
Onderzoeksontwerp
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preventie van PTSS.
Oorsponkelijk is de diagnose van ASS ontstaan als voorspeller van PTSS. Na studie bleekt dat ASS geen goede voorspeller is voor PTSS.
Personen die blootgesteld zijn aan trauma kunnen hier op verschillende manieren op reageren en gaan niet steeds evolueren tot PTSS.
Ander mogelijkheden zijn: Uitdoving, verergering, herstel en chronische problemen.
Recent onderzoek toont aan dat trauma-focused CBT een goede keuze van behandeling is voor ASS. Dit zorgt ook voor een vermindering
van het optreden van ernstige PTSS.
23. Managing stress in prehospital care: stragegies used by ambulance nurses
Bron: Bohström, D., Carlström, E., & Sjoström, N. (2016). Managing stress in prehospital care: strategies used by ambulance nurses.
International emergency nursing, 23, 28-33.
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

Een
kwalitatief
beschrijvend
onderzoek

Het in kaart brengen
van factoren die stress
induceren
en
reduceren
bij
ambulance
verpleegkundigen.

In/exclusiecriteria

Variabelen/meetinstrumenten

Betrouwbaarheid
validiteit

en

Factoren die de stress voor een oproep verhogen zijn:




Onduidelijke omstandigeheden
Oproep met of voor kinderen
Oproep voor een bevalling

Factren die de stress voor een oproep verminderen zijn:





Juiste informatie
Goed bijstand door de noodcentrale
Het hebben van discusies na de oproep
Goed team samenwerking

Defusing onmiddellijk na de stress reactie heeft voordelen.
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24. Work-related critical incidents in hospital-based health care providers and the risk of post-traumatic stress symptoms,
anxiety, and depression: a meta-analysis
Bron: de Boer, J., Lok, A., van’t Verlaat, E., Duivenvoorden, H. J., Bakker, A. B., & Smit, B. J. (2011). Work-related critical incidents in
hospital-based health care providers and the risk of post-traumatic stress symptoms, anxiety, and depression: a meta-analysis. Social
science & medicine, 73, 316-326.
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

Meta-analyse

De meta analyse gaat
data
bekijken
in
verband met de impact
van werk gerelateerde
critical incidents bij
ziekenhuis
hulpverleners.

In/exclusiecriteria

Variabelen/meetinstrumenten

Betrouwbaarheid
validiteit

en

Een normaal herstel na een critical incident duurt 2 weken tot eventueel maanden. Zeker bij regelmatige blootstelling zullen post
traumatische stress symptomen zich opstapelen en mee werken aan de ontwikkeling van PTSS en andere comorbiditeiten zoals
angststoornissen en depressie.
12% van het spoedgevallen personeel (voornamelijk verpleegkundige) voldoet aan alle criteria voor PTSS en meer dan 30% geeft aan
post-traumatische stress symptomen te ervaren.
25. What makes an incident critical for ambulance workers? Emotional outcomes and implications for intervention
Bron: Halpern, J., Gurevich, M., Schwartz, B., & Brazeau, P. (2009). What makes an incident critical for ambulance workers? Emotional
outcomes and impications for intervention. Work & stress, 23(2), 173-189.
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

Kwalitatieve studie

Het in kaart brengen
van het begrip critical

In/exclusiecriteria

Variabelen/meetinstrumenten

Betrouwbaarheid
validiteit

en

117

incidents en eventueel
suggesties doen voor
interventies.
Het erkennen en toegeven van het hebben van stress en angst is zeer moeilijk, dit gaat optreden als extra barrière tot het krijgen van
hulp. Deze barrière kan overwonnen worden door educatie van de hulpverleners maar ook van hun leidinggevende.
26. Acute stress disorder
Bron: Lubit, R. H., & Bienenfeld, D. (2016, 7 september). Acute stress disorder [Medscape]. Geraadpleegd op 2 april 2019, van
https://emedicine.medscape.com/article/2192581-print
Onderzoeksontwerp

Doelstelling

In/exclusiecriteria

Variabelen/meetinstrumenten

Betrouwbaarheid
validiteit

en

Review
4 fases van de emotionele reactie op een ramp:





Impact fase: ongeloof, angst,..
Crisis fase: ontkenning, hyperarousal, boosheid, irritatie, sociale afzondering, …
Resolution fase: rouwen, schuld, depressie  copingmechanisme voor het verlies
Reconstructie fase

Diagnose criteria voor ASS volgens de DSM-5:






Blootstelling aan levensbedreigende situatie, ernstige verwondingen, seksueel geweld, …
Vertonen van minstens 9 van de 14 symptomen binnen 5 categorieën.
De symptomen moeten minstens 3 dagen tot 1 maand na het trauma duren.
Er is een significante stress aanwezig in het sociaal , andere belangrijke delen van het functioneren.
De verstoring mag niet komen door het gebruik van middelen of andere medische aandoeningen.

Na 1 maand kan ASS evolueren naar PTSS.
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