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Het is haast vanzelfsprekend in de nazorg na rampen om etnische 

minderheden als een kwetsbare groep te duiden, die extra gevoe-

lig is voor de ontwikkeling van psychosociale problemen. is dat 

terecht? Als onderzoeker binnen het grote gezondheidsonderzoek 

na de vuurwerkramp van enschede heeft Annelieke Drogendijk 

zich vooral met deze vraag beziggehouden. Dit heeft geresulteerd 

in een proefschrift begeleid door prof. dr. Rolf kleber, prof. dr. 

Berthold gersons en prof. dr. peter van der Velden. Het onder-

zoek is uitgevoerd in samenwerking met het Rijks instituut voor 

Volksgezondheid en Milieu en nivel.
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Experiencing a disaster can profoundly affect one’s psycho-
logical well-being. The impact can last even longer when 
there are ongoing adversities, such as severe physical health 
issues, property damage, forced relocation or fi nancial loss. 

In recent years, an increasing number of studies have been 
published indicating several psychosocial consequences of 
disasters. Only some of these studies specifi cally address the 
effects on non-Western populations. This thesis complements 
the growing body of literature on ethnic minorities. It describes 
the psychosocial consequences for ethnic minorities affected 
by the Enschede Fireworks Disaster in The Netherlands in 
2000.

The central question of this thesis is: what is the impact of 
a disaster on ethnic minorities? Is the mental health impact 
of a disaster greater for affected ethnic minorities than for 
affected Dutch natives? What is the relationship between 
acculturation into the Dutch community and the social 
support systems that address mental health problems after a 
disaster? And concerning after-care, do General Practitioners 
recognise mental health problems that arise from the disaster? 

To answer these questions, we examined comparative 
data from the Enschede Fireworks Disaster Study, looking 
at affected ethnic minorities, affected Dutch natives and 
non-affected ethnic minority and Dutch natives. Furthermore, 
we conducted in-depth interviews with Dutch Turkish people 
affected by the fi reworks disaster. Finally, we used a GP-
monitor, a record of all problems, diagnoses and interventions 
used to address the impact of the disaster.

The overall conclusion is that the impact of a disaster tends 
to be greater for affected ethnic minorities than for affected 
Dutch natives. The reason for this discrepancy can be found 
in the fact that ethnic minority populations tend to live in a 
more vulnerable situation before a disaster, and that probably 
increases the negative psychosocial impact after the disaster.

The author of this thesis is Anna Neeltje (Annelieke) Drogendijk. 
She is the director of the Impact Knowledge and advice 
centre for psychosocial care concerning critical incidents. 
She worked for 11 years as a researcher with the Institute 
for Psychotrauma. 
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Wat laat de wetenschappelijke literatuur zien 

over de mogelijke kwetsbaarheid van getrof

fenen uit etnische minderheidsgroepen na 

rampen? Een systematisch overzicht van inter

nationale rampenstudies onder nietwesterse 

getroffen in de Verenigde Staten, China, Latijns

Amerika, India en het MiddenOosten toont een 

gevarieerd beeld waarbij de meeste prevalentie

studies geen significante etnische verschillen 

rapporteren als er voor demografische factoren 

of rampervaringen gecontroleerd werd. Hoe zat 

dat dan in Enschede?

Ramp in Enschede 
Op een zonnige zaterdagmiddag, 13 mei 2000, 

werd de wijk Roombeek in Enschede op

geschrikt door een reeks ontploffingen in een 

vuurwerkopslagplaats gevolgd door een enorme 

explosie. Hierdoor kwamen 23 mensen om het 

leven, liepen ruim negenhonderd mensen let

sel op en werd nagenoeg de hele aangrenzende 

woonwijk verwoest. 

Ongeveer een derde van de bewoners van deze 

wijk was van nietwesterse komaf, voornamelijk 

uit Turkije. Deze migranten waren in de jaren 

zestig van de vorige eeuw naar Enschede ge

komen om in de textielindustrie te werken. De 

eerste arbeidsmigranten en later hun families 

werden verwelkomd in de gemeenschap. Zo 

waren er voor de ramp diverse initiatieven zoals 

extra taallessen voor Turkse kinderen en waren 

er  Voorlichters en Contactpersonen Eigen Taal 

en Cultuur binnen GGD en GGZ werkzaam. In 

deze context vond de ramp plaats en vervolgens 

het grote gezondheidsonderzoek.1

Psychosociale impact
De psychosociale impact van de ramp bleek gro

ter voor de getroffen allochtone groep dan voor 

de getroffen autochtone groep. Controle voor 

contact met de GGZ of het hebben van finan

ciële problemen, resulteerden in dezelfde ten

denties. Ook ervaren allochtone getroffenen vier 

jaar na de ramp dat zij minder emotionele steun 

ontvangen dan autochtone getroffenen. Maar 

6% van de autochtone getroffenen had niemand 

om hun emotionele problemen te delen versus 

bijna een derde van de allochtone getroffenen. 

Om eventuele verschillen in antwoordtendenties 

tussen allochtoon en autochtoon te voorkomen, 

hebben we de resultaten indirect vergeleken met 

vergelijkbare groepen uit Tilburg, een stad met 

een vergelijkbare achtergrond en bevolkings

opbouw als Enschede. 

Specifieke klachten 
Veel genoemde problemen van de Turks

Nederlandse getroffenen zijn woede, schaamte, 

angst, depressieve gevoelens en slaapproble

men. Deze klachten zijn niet alleen rechtstreeks 

het gevolg van hun ervaringen tijdens de ramp, 

maar ook van de nasleep. Ze schrijven deze pro

blemen toe aan zowel het verlies van hun huis 

en emotioneel belangrijke eigendommen, als 

aan het verblijf in een vervangende woning, 

finan ciële problemen en de slechte afhandeling 

daarvan door de overheid. 

Het welhaast exclusief toeschrijven van klachten 

aan de ramp en de afhandeling ervan, is te zien 

als een vorm van externe attributie: de oorzaken 

worden buiten de persoon zelf gelegd. Daarbij 

zijn familieverhoudingen onder druk komen te 

staan, onder meer door tijdelijk verblijf bij fa

milie kort na de ramp en door de zorg voor ge

troffen familieleden. Door de omvang van deze 

ramp is het evenwicht, waarin veel (eerste en 

tweede generatie) migranten samen met hun 

familie leven, aan het wankelen gebracht. Een 

opvallende bevinding is de relatief geringe ver

wijzing naar lichamelijke klachten door de ge

troffenen. Dit betekent niet dat deze er niet zijn, 

maar dat de psychische problemen meer op de 

voorgrond waren. Het stereotype beeld van de 

‘somatiserende’ migrant werd door onze studie 

niet bevestigd.

Aansluiting zorg 
Veel onderzoeken rapporteren dat allochtone 

getroffenen slechte aansluiting hebben met de 

zorg. Binnen Enschede was dit echter niet het 
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geval. De huisarts herkende in even grote mate 

psychosociale problemen bij allochtone en au

tochtone getroffenen. Ook meer dan de helft van 

de allochtone getroffenen heeft contact gehad 

met de GGZ. Dit is zo’n 10% meer dan een ver

gelijkbare groep autochtone getroffenen. 

De negatieve spiraal van Hobfoll: de 
condición migrante en posttraumatische 
verbittering
Wat is de verklaring voor de grotere impact 

van een ramp voor allochtone getroffenen? 

Een mogelijke verklaring biedt de zogenaamde 

Condicion Migrante: de kwetsbare situatie van et

nische minderheden voor de ramp, in de kwets

bare context van hun sociale omgeving die na de 

ramp extra onder druk kwam te staan, in combi

natie met de dynamiek van de gemeenschap na 

een ramp. 

Het individu in haar sociale context
Uit de interviews kwam naar voren dat de pro

blemen van de getroffenen direct te herleiden 

waren tot de ramp. Echter diverse studies heb

ben laten zien dat de Turkse getroffenen, maar 

ook de allochtone vergelijkingsgroep, voor de 

ramp al meer problemen hadden. Deze attribu

tie van problemen naar de ramp, is in overeen

stemming met de waarneming dat mensen uit 

nietwesterse culturen meer geneigd zijn om 

geëxternaliseerde verklaringen voor psychische 

klachten te vinden, zoals het tegengaan van ge

zichtsverlies  om verlies van sociale status of 

stigmatisering te voorkomen. Door te wijzen op 

de ramp als een oorzaak van hun problemen, is 

er een ‘goede reden om ziek te worden’. Ze zijn 

daarom ‘niet gek’, maar eerder in de problemen 

geraakt als gevolg van externe omstandigheden. 

Dit kan tot gevolg hebben dat zij de controle over 

hun eigen leven verliezen. 

De mate van psychosociale problemen en het 

gebruik van de ramp als een reden hiervoor, 

kan verklaard worden door het concept van post

traumatische verbittering. Deze verbittering kan 

worden veroorzaakt door een combinatie van te 

hoge verwachtingen van de nazorg bij rampen 

en de appraisal van de ramp. Deze appraisal be

treft het proces van subjectieve waarneming, 

interpretatie en evaluatie van de ramp. Het niet 

krijgen van erkenning voor hun ramp (bijvoor

beeld het niet ‘kunnen’ uitnodigen van familie 

doordat men langdurig in lelijke sloopwoningen 

verblijft, het moeilijk Nederlands kunnen leren 

door gebrek aan concentratie, het niet meer naar 

de familie in Turkije kunnen door financiële 

problemen als gevolg van de ramp), kan gevoe

lens van verbittering wellicht verhogen.

Zowel de externe locus of control en de appraisal 

van de getroffenen dat alle problemen waren 

te wijten aan de ramp, kunnen worden ver

klaard door de meer collectivistische culturen 

van Turkse en NoordAfrikaanse migranten. 

Bijvoorbeeld het vermeende gebrek aan sociale 

steun bij allochtone getroffenen is te verklaren 

door de collectivistische en familiegerichte cul

turen: zij zijn meer gericht op groepen, context 

en relaties, terwijl de individuele gevoelens en 

vrijheid van meningsuiting relatief minder be

langrijk zijn. In het toeschrijven van de nega

tieve gevolgen voor hun dagelijks leven aan de 

ramp, hoeven de getroffenen hun mogelijk min

der steunende gemeenschap niet de schuld te 

geven.

Het gebrek aan sociale steun voor de ramp en 

de verwachtingen waaraan niet is voldaan na de 

ramp, worden vertaald in een algemeen gevoel 

van verbittering na de ramp. De externe locus 

of control van aan de ramp gerelateerde proble

men, die resulteren in een volledig gebrek aan 

controle in iemands leven, kan worden verklaard 

door de Conservation of Resource (COR) Theorie 

van Hobfoll.2 Hobfoll beschrijft dat een cyclus 

van verlies bij een grotere impact makkelijker 

versneld kan worden. De situatie van getroffen 

migranten, die al eerder hebben moeten ver

huizen, en daarmee hun cultuur, gewoontes en 

sociale steunsystemen hebben moeten achter

laten, zal wellicht na een ramp, met het verlies 

van een huis en concrete herinneringen aan hun 

land van herkomst, verslechteren.

Ten slotte
De wederopbouw en de financiële compensatie 

kunnen de nasleep van de ramp verminderen en 

de getroffen wijk in Enschede is opgebouwd tot 

een mooie nieuwe buurt, waar de getroffenen 

weer konden wonen. Is dit niet ten goede geko

men aan de allochtone getroffenen? Gedeeltelijk 

wel, alleen een aanzienlijke groep heeft vier jaar 

na de ramp nog steeds problemen. De algemene 

boodschap van nazorgprogramma’s was gericht 

op het gevoel van zelfcontrole, maar ten aanzien 
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van de meer collectivistische culturen met een 

zeer sterke onderlinge afhankelijkheid had de 

boodschap meer in het collectief gebracht moe

ten worden: ‘Alleen als je voor jezelf zorgt, kun 

je voor je gezin zorgen’.

De afgelopen jaren is de psychosociale nazorg 

vooral op het individu gericht. Interventies na 

een ramp worden vooral geformuleerd in indi

viduele posttraumatische klachten. Ook de op

lossingen worden daarmee veelal in activiteiten 

voor het individu gezien. Toch is het ook belang

rijk de nazorg in bredere zin te zien. Al decennia 

lang weten we dat na grote rampen ‘de gemeen

schap’ een (zowel positief als negatief) ondui

delijk element kan zijn in de negatieve nasleep 

van een ramp.3 Het herstel van een getroffen ge

meenschap mag daarom niet vergeten worden. 

Na de explosie van vuurwerkfabriek S.E. Fireworks worden bewoners van de wijk Roombeek tijdelijk opgevangen in de Diekmanhal (foto 

Hollandse Hoogte).
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