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– Kennis verzamelen 

– Adequate behandeling

– Onderzoek
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Geen andere belangen
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Kor Dwarshuis

Video ‘Groninger Gas’
Video ‘Aardbevingen in Groningen’

 www.dwarshuis.com
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Bevingen in Groningen

Wie heeft een beving meegemaakt?



Feiten over de bevingen

Schaal van Richter 
2012 Huizinge 3,6
2015 Hellum 3,1
2004 ZO-Azië 9,3
2011 Sendai 9,0

• Geringe diepte (1,2 / 3 / 30 km)
• Veel kleine maken een grote
• Opslingering
• Bevolkingsdichtheid



Feiten over de bevingen



Beving van Huizinge

1. Gemeten (amplitude) Richter 3,6
2. European Macro Sysmic scale (KNMI) 

(intensiteit VI – VIII) Richter 6 á 7

En

Vervlechting NAM / Ministerie / Sodm / KNMI

Ontkenning Overheid en NAM

Begin 60-er jaren = duur



Feiten

www.ondergroningen.nl  

Hilda Groeneveld



Wat doet het betrokkenen?

De beving zelf

Acute schrik / Angst voor het onbekende 
Angst voor lijf en leden van zichzelf en anderen
Machteloosheid (onvoorspelbaarheid)
Niets
Opeens slaat de angst toe (na jaren)

Oudere alleenstaande vrouwen
Gezinnen met jonge kinderen



Wat doet het betrokkenen?

Beschadiging van het huis
Angst (onveilig gevoel) en Boosheid

Hoe verloopt het herstel? Wie betaalt de schade?
Angst ( financiële onzekerheid)
 Boosheid ( hoe lang het huis uit?)

Informatie dat de bevingen decennia voortduren
Angst (toekomstonzekerheid)
Verdriet (om verlies)



Feiten

““Het allerergste komt nog.”
Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Bodemdaling omstreeks 2050
Loppersum 60 cm 
Groningen-stad 10 à 20 cm
Geleidelijk maar soms schoksgewijs, 
Veiligheidsregio Groningen 5,0 (Richter)
(Bron: Charles Vlek)



Wat doet het betrokkenen?

Ontkenning van verband tussen gaswinning en bevingen
 Boosheid en machteloosheid (geen control)
Vernedering (niet geloofd)

Jarenlange vertragingen bij herstel (gevecht)
* Ambtelijk / procedureel proces

Verlies van de regie
* Argumenten NAM, bv

Achterstallig Bouwvoorschriften
Vloer ‘Aangewezen’ gebied

 Frustratie & Boosheid



Wat doet het betrokkenen?

Angst & boosheid
Vernedering & minachting
Gekleineerd , niet gehoord

Verbittering

‘Wij zijn onrendabel’



Woede & agressie
Schade & gedwongen verhuizing
Schulden , verlies van werk / bedrijf
Isolement , verlies van contacten
Relatieproblemen
Sociale en maatschappelijke ontwrichting
Angststoornis
Post-Traumatisch Verbittering Syndroom
Ziekte , verzuim, arbeidsongeschiktheid

Gevolgen Individueel



Michael Linden
Post-Traumatisch Embitterment Disorder

• 2% functioneert niet goed,
bij ernstige stress door verlies 
Zij blijven broeden over hun situatie

• Beschadigd en vernederd
• Boos, teleurgesteld en verbitterd
• Onrecht aangedaan 

 Kernwaarden en  vertrouwen 
zijn fundamenteel ondermijnd



Michael Linden
Post-Traumatisch Embitterment Disorder

Verbittering  schending van fundamentele overtuigingen

Het waardensysteem aangeleerd in de jeugd.
* Godsdienstige en politieke overtuigingen 
* Hoe men zichzelf ziet
* Persoonlijke doelen in het leven

De mismatch tussen fundamentele overtuigingen 
en de gebeurtenis activeert juist deze overtuigingen



Michael Linden / Gevolgen 

- Indringende gedachten en herinneringen
- Vermijden plaatsen
- Verteerd door intense wens om wraak

- Niet ik maar de wereld moet veranderen
- Hoge mate van resistentie tegen behandeling
- Men zoekt zelden psychologische hulp



Michael Linden

Co-morbiditeit PTVS
- 69% aanpassingsstoornis
- 52% depressie
- 42% dysthymia
- 35% gegeneraliseerde angststoornis

Overlapping vertroebelt de diagnose 
dus een adequate behandeling



PTVS Diagnostische criteria

(A) De ontwikkeling van klinisch significante emotionele of gedragssymptomen 
als gevolg van langdurige blootstelling aan een ‘normale’ negatieve levensgebeurtenis.

(B) De traumatische gebeurtenis is op de volgende manieren ervaren:
(1) De persoon heeft weet van de gebeurtenis en benoemt het als de oorzaak van ziekte.
(2) De gebeurtenis wordt als onrechtvaardig gezien, als een belediging en als een vernedering.
(3) De reactie van de persoon op de gebeurtenis omvat gevoelens van verbittering, woede en hulpeloosheid
(4) De persoon reageert met emotionele opwinding wanneer hij/zij herinnerd wordt aan de gebeurtenis.

(C) Karakteristieke symptomen als gevolg van de gebeurtenis zijn herhaaldelijk optredende indringende herinneringen 
en een aanhoudende negatieve verandering in psychisch welzijn

(D) Er was voorafgaand aan de gebeurtenis geen sprake van een duidelijke psychische stoornis 
welke de abnormale reactie zou kunnen verklaren.

(E) De prestatie in dagelijkse activiteiten en in rollen is minder

(F) De symptomen houden meer dan 6 maanden aan 



Bevingen in Groningen

Spreekuur?



De Praktijk ?

Verwachting: 200 (Loppersum e.o.)
Huisartsen: andere klachten
Bijeenkomsten: veel emotie
UMCG/UCP inventarisatie: weinig, mild
Loppersum.psychologen: 20 personen

Waarom zo weinig hulp gezocht?
- Probleem is klein
- PTVS zorgmijders
- ‘Ik ben niet gek’
- Aard van de Groninger
- Financiën



Kosten psycholoog

1. Cliënt / patiënt
2. Zorgverzekeraar
3. NAM
4. Overheid



Behandeling psycholoog

Behandeling PTVS niet vergoed
Behandeling aanpassingsstoornis niet vergoed
Bij ‘verkeerde diagnose’  (b.v. depressie / Basis GGZ)
- Max +/- 11 gesprekken
- Eigen risico van €385 - €885
NAM  ‘geen verband tussen gaswinning en PTVS’
NAM vergoedt de behandeling niet
Cliënt betaalt, dus . . . . . 



Klachten in de praktijk

Slecht slapen , ernstige vermoeidheid
Voortdurend piekeren, obsessief
Emotionele uitbarstingen
Vermijden van plekken en mensen
Relatieproblemen / ruzies
Gevoel er alleen voor te staan, verlies regie
Fantasieën - bom gooien op CVW

- Kamp de kleren van het lijf rukken 
Arbeidsverzuim
Verlies van werk



Cliënten

Stevige persoonlijkheden 
In de kracht van hun leven
Ondernemende types

Onheus en onrechtvaardig bejegend (vernedering)
Jarenlang gevecht met NAM (frustratie)
Ontbreken van perspectief (onzekerheid)
Gevoel alleen te staan (Calimero)

Woede en verbittering



Groninger Interventie Programma

Suïcide Depressie Fysieke agressie

Sociale isolatie Verbittering
Vereenzaming Wantrouwen Agressie

Angst GRIP Woede

Ontkenning Weerbaarheid Actie
Psychische gezondheid
Fysieke gezondheid
Levensvreugde



Behandeling / GRIP

Intake
- Tijd om te luisteren
- Diagnostische criteria
- Vragenlijst bevingen

PTVS-NL  © Linden
SCL-90 
UCL

Behandeling individueel / groep
- Wisdom therapie (Linden) 
- Cognitieve therapie 
- Mindfulness



Wisdom-Behandeling / Linden

1.Therapeutische relatie
2.Analyse van de ‘Kerngebeurtenis’
3.Consequenties vaststellen
4.Vergroten van motivatie in de behandeling
5.Acceptatie van emoties
6.Veranderen van perspectief / in de context plaatsen
7.Acceptatie van onzekerheid en machteloosheid
8.Feiten en lange termijn perspectief
9.Methode van onoplosbare problemen



Behandeling / Linden

1.Therapeutische relatie  acceptatie door cliënt

Cliënt is wantrouwend, cynisch, vol verwijten en weigert hulp
Cliënt komt niet om te veranderen (dat maakt hem verantwoordelijk)
De wereld moet veranderen (het systeem, de instituties)
Psycholoog onderkent het lijden en begrijpt het onrecht



Behandeling / Linden

2.Analyse van de kerngebeurtenis

Normen en waarden
Kerngebeurtenis ( stresserend) + details
Emoties (boosheid, vernedering, wraakgevoelens)
Samenvatten als ware het emoties van de psycholoog
Wat deed het meest pijn? Wat maakt je zo boos?
Welke basiswaarden zijn aangetast



Behandeling / Linden

3.Consequenties vaststellen

Wat heeft gebeurtenis en verbittering gedaan met cliënt?
‘Intrusive thoughts’ (piekeren) Hoe vaak? 
Negatieve herinneringen leiden tot negatieve emoties
Vermijden van plaatsen en sociale bijeenkomsten 
Terugtrekken van familie en vrienden (hoe gaat het?)



Behandeling / Linden

4.Vergroten van motivatie in de behandeling

Twee-voudige bestraffing
Waarom laat je dat toe?

1. De agressor wordt gestraft door hem niet toe te staan het 
leven te beïnvloeden

2.Als je je goed voelt, vecht je beter



Behandeling / Linden

5. Acceptatie van emoties

Emoties vaak overweldigend onderdrukken uit lijfsbehoud
1. Methode cognitieve  herhaling (meta perspectief)
2.Afleiding of time-out
3. Stimuleren van rivaliteit tussen cliënt en veroorzaker

(macht over gevoelens)

Cliënt leert dat verbittering een probleem op zich is
dat onder controle gebracht moet worden



Behandeling / Linden

6.Veranderen van perspectief / in de context plaatsen

Rigide vasthouden aan idee van onrechtvaardigheid en schuld

Kijken vanuit perspectief van de ander 
Het is niet persoonlijk



Behandeling / Linden

7.Acceptatie van onzekerheid en machteloosheid
Vechten is goed als je kunt winnen

1. Re-attributie: verlies van huis/baan 
 intellectuele of emotionele groei

2. Minder focus op wat verloren is 
 nieuw begin?

3. Mensen met problemen in leven 
 sociale status (Mandela , Armstrong) 



Behandeling / Linden

8.Feiten en lange termijn perspectief

Kennis van oorzaken leidt niet altijd tot de oplossing
Sommigen vechten om de gevolgen terug te draaien

- Wat zijn de feiten?
- Wat zijn effectieve en niet-effectieve strategieën?

* Is wraak belangrijk? Is oude baan terug van belang?
* Korte en lange termijn?



Behandeling / Linden

9.Methode van onoplosbare problemen

Training  met fictieve onoplosbare problemen 
Doel:  kennis en strategieën ontwikkelen

Op niveau van gedrag, ratio en gevoel
Vanuit verschillend perspectief 

+ Minder weerstand want niet emotioneel betrokken 
+ Meerdere oplossingen voor verschillende problemen



Gaswinning  Bevingen
BevingenAngst / Woede
Gevolgen Angst / Woede / Verdriet
Ontkenning Vernedering / aantasting fundamentele waarden
Duur Machteloosheid / Verbittering

Resultaat: 
Verlies van huis / geld / vertrouwde omgeving (voorouders)
Verslechtering contact met familie, buren en vrienden
Ziekte en Verzuim

Diagnose & Behandeling soms niet adequaat
NAM geen verantwoordelijkheid

Samenvatting





Vragen ?

Opmerkingen ?

info@loppersum.psychologen.nl


