UIT FARO: de ramp na de ramp
14.5

Slotbeschouwing en conclusies

14.5.1 De aard van de ramp: een vliegtuigramp in het buitenland in 1992
Hoewel er tussen verschillende rampen vele overeenkomsten zijn te onderkennen, dient gerealiseerd
te worden dat er ook grote verschillen zijn. In het kader van het thema van dit hoofdstuk (de nazorg en
nafase bij een ramp) zijn er enkele uiterst relevante verschillen die te maken hebben met de aard en
plaats van de ramp. Verschillen die ook rechtstreekse consequenties hebben voor beleving, nafase en
nazorg.
Een vliegtuigramp
Bij vele vliegrampen brengen inzittenden het er niet levend vanaf. In gevallen dat er wel overlevenden
zijn, doet een dergelijke ramp zich voor bij een (nood)landing of bij de start. In de situaties dat er
overlevenden zijn, zijn er dikwijls ook (vele) gewonden. Onderzoek van Kegworth (1989) tracht een
relatie aan te geven tussen de zitplaats in een vliegtuig en de aard van verwondingen bij een
eventuele crash. Uit onderzoek (Malt et al, 1989a) blijkt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen
fysieke verwondingen en psychosociale en psychiatrische problemen in de nafase van een ramp.
'In a three-year retrospective study of 551 patients who were admitted to a surgical ward of a general
hospital due to accidental injury, reduced physicaI function was significantly correlated with worse
bodily health, and worse psychological health (correlation 0.299 and 0.498 respectively). 4
Onder slachtoffers van de vliegramp in Faro is eveneens een verband te constateren tussen fysiek
letsel en psychisch welzijn na de ramp. Daarmee is een deel van de verklaring van problemen in de
nafase te herleiden tot de aard van de ramp (Anders gezegd: Indien bij een ramp gewonden zijn, dient
rekening te worden gehouden met psychische problemen, die veelal in het eerste jaar, maar ook nog
vijf tot zes jaar na de ramp tot zorg(vraag) kunnen leiden.) De enquête onder slachtoffers van de Faroramp toont echter ook dat de juridische afhandeling verband houdt met psychische verwerking van de
ramp
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