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De lessen van de SLM-ramP

De vliegramlr in de Biilmer vraagt om zorgvuldige begeleiding

van overlevenden, nabestaanden, ooggetuigen en hulpverle-

ners.
De ervaringgn met de nasleep van de SLM vliegramp van 7

juni 1989 nabij Zanderii in surinarne kunnen daarbii goed ge-
-Uruikt 

worden. De nazorg aan de nabestaanden van die ramp

hier in Neclerland rnoest noodgedwongen voornameliik uit cle

surinaamse gemeenschap komen. De betrokkenheid van de

overheid wa= *inimaal. De nabestaanden werden in feite aan

hun lot overr f elaten.
Alert bestee,lde in het oktobernummer in 1989 aandacht aan

de gebrekkilte nazorg.* Redactielid Menno van Duin zette de

belàngrijkstt lessen op een rii onder de titel 'Dat we er lering

uit trekken; ( en oproep tot actie"
we publicer ;n die lessen nu nogmaals omdat ze na de 'Biil-

mer-ramp' v,'eer actueel ziin, €o...opdat we niet vergeten'

ln de fase na de ramp ziin meer problemen denkbaar dan de

veroorzaakte materiële schade.
Wat kunnen we op dat gebied leren uit vorige rampen?

Negen lessen.

1. Overlevenden, nabestaanden, maar ook hulpverleners heb-

ben dikwijls moeite een schokkende gebeurtenis als een rarnp

goed te verwerken.
á. Orgtnisaties en instellingen voor geesteliike- en maatschap-

peliike zorg hebben niet of nauweliiks ervaring met deze pro-

blematiek.
3, Ervaringen in het buitenland, maar ook bii gebeurtenissen

in het binnenland (de giizelingen), hebben aangetoond dat

snelle opvans en gteyl n9 a!!óo-q gg9stgtiFe-gljic@gliitr
pJ@!g hliiLbg!,tt:9$ {o en b e.ee, rre,n'

4. Snelle " 
J"enden' nabestaanden en

hulpverlener: is zinvol. Voorlichting waarin aangegeven
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wordt met welke norÍnale problernen iemand na een dergelii-
ke schokkende gebeurtenis wordt geconÍronteerd.

Tevens dient in deze voorlichting - een Íolder biivoorbeeld -

aangegeven worden bij wie men voor hulp en inforrnatie te-

recht kan.
5. Hulp om biistand dient centraal georganiseerd te worden:

bii voorkeur in een speciaal team. Hiervoor ziin verschillende

rnotieven. Ten eerste is het ondoenliik dat alle gemeenten zich

gaan voorbereiden op nazorgprogramma's. Daarvoor is in het

Íand onvoldoende expertise aanwezig. Ten tweede kan een

ramp, zoals die met het slM-toestel, zich buiten Nederland

voordoen waardoor niet één gemeente aanspreekbaar is" Na

de SLM-ramp bleven Surinamers uit andere steden dan

Amsterdam langer van hulp verstoken. Ten derde kunnen na

een ramp - -ri narne bii vervoersrampen is dat het geval -

overlevenden, nabestaanden en hulpverleners in heel Neder-

land wonen. Ten vierde kan een centraal tearn gemakkólilk het

vertrouwen winnen van de nabestaanden. Het team id immers

speciaal voor hen opgezet. Hulp wordt van een gunst meer tot

een recht.
6. De voorlichting dient eveneens centraal gecoórdineerd te

worden. Daardoor kan de communicatie met de rnassamedia

beter georganiseerd worden.
7 . Een cenirale aanpak kan bureau-politieke striid beperken.

Wanneer een centraal team in het leven wordt geroepen, kan

tot op zekere hoogte worden voorkomen dat verschillende or-

ganisaties met elkaar gaan concurreren om hulp te verlenen of

iuist de taken naar elkaar toeschuiven. Striid over de lroofden

van de nabestaanden heen kan zodoende beter voorkomen

worden.
8..Een actieve benedgr,ing. iq !e .prqfgr:9r9n. boven a!fleght9n-

He eventueel uiigéstaan door vriiwilli-
g*t", dient zelf contact op te nemen met overlevenden en na-

Éestaanden. Te vaak wachten overlevenden en nabestaanden

- die wel degeliik hulp behoeven - af. Voor hulpverleners kun-

nen kort na de ramp speciale collectieve 'debriefingssessies'

zinvol zijn, waarin over hun ervaringen bii de hulpverlening
wordt gePraat.
9. -Sp.eii.alq pan4a.qlrly.erÉi.e-nt $g. ÍiqaTqiëlg.a.fwiklc.eJitts',Het
m i óVerlevenden of na-

bestaanden tot een extra probleem aanleiding geven. Ook hier

is centrale aandacht en een centrale aanpak geboden-

verschillende inzamelingsacties en stichtingen leiden al snel

tot een ondoorzichtige situatie.

* 'De nazorg afgedaan als minderhedenkwestie', door Henry

Does in: Alert nr, 10, oktober 1989; en 'De nazorg door de me-

dia weer onder de aandacht', door Menno van Duin in hetzelf-

de nummer.
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