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Hulpverlening bij de hulpverlener
P.R. Hübner, bedrijfsarts
Hulpverleners kunnen in sommige
situaties geconfronteerd worden met
schokkende gebeurtenissen die tot
spanningen leiden.
leder mens beleeft een nare ervaring
weer anders. Veroorzaakt een hevige
emotie spanning, dan hoeft die spanning
niet ongezond te zijn. Spanning is dan op
te vatten als een neutrale kracht, niet
negatief en niet positief, die mensen in
beweging zet.
Regelmatige spanning is niet ongezond,
maar langdurige ofte intensieve
spanning kan tot negatieve gevolgen
leiden. De persoonlijke beleving wordt
dan een dreiging. Men spreekt dan van
"stress".
Wat is nu stress? Is dat te voorkomen en
kan er iets aan worden gedaan?

Stress
Een omschrijving van stress is:
zodanige inwerkingen op ons lichaam, van
buitenaf, maar ook van binnenuit, dat er een
bedreiging ontstaat van ons psychologisch
evenwicht en van onze aanpassing aan de
omgeving.
Het is een toestand, waarin iemand niet in
staat is, of zich niet in staat acht, om aan de
eisen, die aan hem gesteld worden te voldoen.
Essentieel is dat het gaat om een situatie
a. waarbij men persoonlijk belang heeft,
b. waaraan men zich niet kan onttrekken,
c. en waarvan de afloop onzeker is of waarover men op het moment geen controle
heeft, dan wel denkt te hebben.
Een bepaalde vorm van stress kan ontstaan
na een specifiek traumatische (schokkende)
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gebeurtenis in de werksituatie of - voor de
e h b o ' e r - hulpverleningssituatie.
Deze vorm van stress heet: het posttraumatische stress-syndroom.
Uit de praktijk
Er bestaan twee bronnen waaruit de hulpverlener stress kan krijgen:
- de persoonlijke stress: d.w.z. men stelt
zich vaak te hoge doelen. Dit kan leiden tot
gevoelens van mislukking en teleurstelling.
- de stress die gerelateerd is aan het werk,
of de hulpverlening.
Wat betreft het werk zijn dat slechte c a r r i è r e mogelijkheden en slechte omgang met collega's.
Bij de hulpverlening kan er een te grote betrokkenheid met de slachtoffers voorkomen.
Voorts is een belangrijke factor het onverwachte van de gebeurtenis.
Hieronder volgt daarvan een voorbeeld uit
de praktijk.
Acht maanden voordat de patiënt het spreekuur bezocht, was hij beroepshalve betrokken
geweest bij een brand, waarbij hij oog in oog
kwam te staan met gewonden en overledenen. Uiteindelijk zijn nog een aantal personen gered.
Na deze schokkende gebeurtenis ging hij
aanvankelijk gewoon door met zijn werk,
waarin hij echter geen speciale steun ervoer
bij het verwerken van de doorgemaakte
spanningen.
Wel zijn er beschuldigingen geuit over fouten die gemaakt zouden zijn. In de loop van
de maanden raakte hij zo overspannen dat
hij contact zocht met de bedrijfsarts. Hij sliep
slecht en kon zich de laatste maanden slecht
concentreren. Het werk vlotte niet meer en
hij kon moeilijk beslissingen nemen.
Er volgden nog enkele gesprekken, hetgeen
tijdelijk verlichting van de klachten gaf.
Toen de klachten weer toenamen werd de
patiënt vanwege depressieve verschijnselen
door de bedrijfsarts (in overleg met de huisarts) naar de psycholoog doorverwezen.
Bij de aanvang van de behandeling bij de
psycholoog was betrokkene emotioneel
vlak, nogal gesloten en had duidelijk moeite
om zijn controle daarover los te laten. Hij had
moeite om hoofdlijnen in het gesprek vast te
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houden. Hij bewandelde dan uitvoerig en
breedsprakig zijwegen.
Hij stelde zich in de therapie bereidwillig op
en nam zijn totale levenssituatie in werk en
privéleven serieus op.
Bij de behandeling werd eerst uitvoerig uitleg gegeven over de kenmerken van een verwerkingsproces van een traumatische gebeurtenis. Vervolgens werd hij voorzichtig
en geleidelijk blootgesteld aan herinneringen van de gebeurtenis. Hij voelde dat hij in
de ogen van zijn collega's tekortgeschoten
was en dat hij zijn prestige was kwijtgeraakt.
Door dit alles zo op een rijtje te zetten leerde
hij alles onder ogen te zien, het te accepteren
en leerde hij ermee te leven op een positieve
manier.
Verschijnselen
Het posttraumatische stress-syndroom is te
herkennen aan:
1. men heeft een gebeurtenis meegemaakt,
die buiten het gebied van de gewone menselijke ervaring ligt en die bij bijna iedereen duidelijke ontreddering teweegbrengt.
2. de traumatische gebeurtenis wordt steeds
weerkerend herbeleefd
3. een blijvend vermijden van prikkels die in
verband gebracht worden met de schokkende gebeurtenis of een verminderde betrokkenheid in het algemeen
4. blijvende verschijnselen van verhoogde
waakzame spanning
5. duur van de stoornis is tenminste een
maand
Het slecht aangepast zijn kan op een of meer
van de volgende wijzen tot uiting komen:
a. bij een stoornis in het sociaal of beroepsmatig functioneren in
- veel achterstallig werk, zelfs als het niet
druk is
- constante gevoelens van onzekerheid,
dreiging
- beslissingen die worden uitgesteld
- extra prikkelbaarheid, conflicten tussen
mensen
b. bij stressreacties die sterker zijn dan normaal en te verwachten zijn als reactie op
een schokkende ervaring:
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