
 

Verschaf betrouwbare 
informatie over de 

gebeurtenis en corrigeer 
geruchten 

Verschaf betrouwbare 
informatie over het lot van 

dierbaren 

Faciliteer de hereniging/ 
confrontatie met dierbaren 

Informeer mensen over 
'normale' reacties, klachten 
en stel gerust wanneer dit 

terecht is 

Toon betrokkenheid met 
getroffenen (incl. 

hulpverleners) namens 
overheid en samenleving 

Reageer als overheid 
'behoorlijk' op verzoeken 
om schadevergoeding, 

maak excuses indien fouten 
zijn gemaakt 

Wek realistische 
verwachtingen, kom 

beloften na 

Inhoud A 

Relevant ongeacht 
de fase 

Afwegingen inzet van 
hulpverleners  

Afwegingen 
informatieverstrekking 

Aandachtspunten 
bijeenkomsten 

Afwegingen inzet van 
hulpverleners 

Aandachtspunten 
bijeenkomsten 

Afwegingen 
informatieverstrekking 

Aandachtspunten 
bijeenkomsten 

Afwegingen inzet van 
hulpverleners 

Breng hulpbehoevenden in 
veiligheid en zorg voor 

medische hulp 

Bied praktische 
ondersteuning aan 

verminderd zelfredzamen 

Voorzie waar nodig in 
primaire levensbehoeften 

Regel tijdelijk opvang of 
onderdak voor degenen die 
nergens naar toe kunnen 

Houd professionals achter 
de hand bij collectieve 

risicomomenten Inhoud B 

Relevant tijdens 
en direct na de 

gebeurtenis Afwegingen inzet van 
hulpverleners 

Op de opvanglocatie 

Voorzie waar nodig in 
basishulp 

Voorzie waar nodig in 
praktische hulp 

Zet een eenloketfunctie in 
bij langdurige behoefte aan 
gecoördineerd informatie- of 

dienstenaanbod 

Faciliteer de zelforganisatie 
en uitwisseling van 
ervaringen tussen 

getroffenen mocht deze 
behoefte bestaan 

Organiseer / faciliteer een 
herdenking / monument bij 
behoefte aan een collectief 

gedenk- of rouwmoment 
Inhoud C 

Relevant in de 
nafase 

Afwegingen inzet van 
hulpverleners 

Afwegingen 
informatieverstrekking 

Aandachtspunten 
bijeenkomsten 

Voer gezondheids-
onderzoek uit bij feitelijke of 

gepercipieerde 
gezondheidsrisico's 

Zet de reguliere 
gezondheidszorg in voor 

mensen met aanhoudende 
klachten, organiseer zo 
nodig extra capaciteit 

Stel huis- en bedrijfsartsen 
in staat mensen met 

klachten te detecteren, te 
behandelen en zo nodig 

door te verwijzen 

Bevorder dat individuele 
hulpverleners deze en 

andere relevante richtlijnen 
naleven 

Inhoud D 

Relevant voor 
mensen met 

gezondheids-
klachten 

Checklist voorbereiding Format nazorgplan Format nazorgplan 
Afwegingen inzet van 

hulpverleners 

Betrek experts van 
eerdere rampen en crises 
bij de invulling van proces 

en inhoud van de PSH 

Registreer getroffenen, 
identificeer risicogroepen 

en maatschappelijke 
risicofactoren 

Verwerf inzicht in 
behoeften, problemen en 

mate van zelfredzaamheid 
van getroffenen 

Maak een plan van 
aanpak voor de PSH. 

Werk de rubrieken A t/m D 
concreet uit 

Coördineer en bevorder 
dat het plan van aanpak 

wordt uitgevoerd en 
ondersteund 

Evalueer de uitvoering en 
resultaten van het plan 

Pas het plan aan zodra 
het niet meer volstaat 

Checklist voorbereiding 

Acties direct na melding 

Checklist BOB 

Checklist doelgroepen 

Uitvragen melding 

Checklist BOB 

Behoeften, problemen en 
veerkracht 

Formats voor coördinatie van 
de uitvoering 

Eerste teambijeenkomst 
(voorbereiding) 

Eerste teambijeenkomst 
(agenda) 

Checklist BOB 

Format nazorgplan 

Proces 

Deze informatie is samengesteld door ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises en vrij te gebruiken en te bewerken.  

Dit document is afkomstig van www.arq.org/diensten/ggd-toolkit-psh 

Procesboom PSH met links 
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