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Herstel psych ische klachten

Respand.enïengroep.
Voor het onderzoek ziin zowel overlevenden van de ramp aangeschreven als nabestaanden.
Voor een aantal slachtoffers geld dat zii zowel overlevenA* ritt als nabestaande, dit geldt
voor 4 van de respondenten. Daarnaast ziin er twee respondenten die geen overlevende of
nabestaande zijn van de vliegtuigramp in Faro. Een van hen is lid và de Anthony Ruys
Stichting omdat zij slachtoffer is geworden van een andere vliegtuigramp de andei is een
naaste van een overlevende van de vliegfuigramp, dus geen nabestaande. Van de ander e 44
respondenten was 36 overlevende van de ramp (dus inzittende) en I respondenten zijn
nabestaanden van slachtoffers van de ramp.

Tabel : slachtofferstatus
Overlevenden Nabestaanden Overlevendè en Anders

qabestaande
Respondenten

Fslchtsche htaèhten

Tweeëndertig respondenten hebben psychische klachten na de ramp laten
onderzoeken, 29 van hen zijn overlevende of overlevende én nabestaande van de
ramp. Drie van hen zijn nabestaande van slachtoífers van de ramp. EIf inzittenden
hebben geen psychische klachten overgehouden aan de ramp of hebben deze niet
Iaten onderzoeken, dit geldt voor 5 van de nabestaanden. In totaal zeggen l3 van de
respondenten geheel hersteld te zljn van hun eventuele psychische klachten, het gaat
hier over l l inzittenden en 2 nabestaanden. Twintig inzittenden en Z nabestaanden
zeggen niet geheel hersteld te zíjn van psychische klachten na de ramp. Negentien
respondenten hebben meer dan 2o keer een arts bezocht voor psychische klachten.
Voor de respondenten die aangeven dat zij volledig hersteld zijn van hun psychische
klachten heeft het gemiddeld 6,3 iaar geduurd voordat zij vrij waren van psychische
klachten (range: O,5-t5 jaar).

Van de slachtoffers en nabestaanden die op het moment van invullen van de
vragenlijst nog niet geheel hersteld waren van psychische klachten staan 6 personen
nog onder behandeling van een arts (+ overlevenden en Q nabestaanden). Vier van
hen ondervinden in het dagelijks leven nog grote functioneringsbeperkingen en 2
van hen hebben dagelijks nog last van kleine functioneringsbeperkingen. Van de t6
respondenten die niet (meer) onder behandeling staan van een arts voor hun
psychische klachten ondervinden 4 mensen nog dagelijks grote beperkingen en 12
mensen zeggen nog kleine beperkingen te hebben.

Nu nog psychische klachten met kleine q

functioneringsproblemen en daarvoor onder behandeling

Nu nog psychische klachten met grote 4
functioneringsproblemen en daarvoor onder behandeling
Nu nog psychische klachten met kleine rz
functioneringsproblemen en daarvoor nu niet in behandeling
Nu nog psychische klachten met grote 4
functioneringsproblemen en daarvoor nu niet in behandeling

8: Huidi chische situatie.
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