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De Nationale Politie heeft recentelijk de voor-
pagina gehaald met de financiële kosten voort-
komend uit psychische trauma’s. De Nationale 
Politie heeft sinds 2014 het Meldpunt PTSS Politie 
en is met een inhaalslag bezig om PTSS als be-
roepsziekte te erkennen. Honderden aanvragen 
zijn al beoordeeld en gedupeerden kunnen voor 
financiële vergoedingen in aanmerking komen 
(NRC Next).1

Daarnaast worden de preventieve programma’s 
op de werkvloer aan de hand van de opgedane 
ervaringen aangepast.

Een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een ziekte-
beeld dat kan optreden na een of meer ernstige trauma-
tiserende gebeurtenissen. Deze veroorzaken een klinisch 
significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of 
beroepsmatig functioneren. Indien deze gebeurtenissen 
zich hebben afgespeeld binnen het werk, is er sprake van 
een beroepsziekte.

Kenmerkend zijn vier typen klachten: 

■■ symptomen van herbeleving van (delen) van het 
trauma; 

■■ vermijding van personen of situaties die aan het trau-
ma gerelateerd zijn; 

■■ negatieve gedachten en stemming gerelateerd aan het 
trauma;

■■ hyperactivatie: aanhoudende symptomen van verhoog-
de prikkelbaarheid, zoals slaapproblemen, concentra-
tieproblemen, woede-uitbarstingen en schrikachtig-
heid.

PTSS als beroepsziekte komt onder meer voor bij perso-
neel van defensie, personeel van hulpdiensten (politie, 
brandweer en ambulance), personeel uit de publieke 
sector (bijvoorbeeld baliemedewerkers of veiligheid-
semployees) en in de, in het bijzonder psychiatrische, 
gezondheidszorg.

PTSS als beroepsziekte
Bedrijfsartsen zijn wettelijk verplicht beroepsziekten te 
melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 
(NCvB). In 2016 is het aantal meldingen van een PTSS 
als beroepsziekte wederom toegenomen. Mogelijke 
verklaringen hiervoor zijn de aandacht in de media en de 
inhaalslag van de politie om een werkgebonden PTSS te 
erkennen als een beroepsziekte. Van de 309 meldingen 
van een PTSS waren er 116 van veiligheidswerkers (poli-
tie, brandweer), 92 uit de gezondheidszorg (psychiatrie, 
zwakzinnigenzorg en ambulancepersoneel), 35 uit de 
vervoerssector (spoor en luchtvaart) en 23 van defensie. 
De man-vrouwverhouding was 55/45%. Bij de vrouwen 
kwamen de meeste meldingen uit de leeftijdscategorie 31-
40 jaar en bij de mannen uit die van 51-60 jaar.

De incidenten betreffen vooral ernstige agressie gericht 
op de werknemer of het getuige zijn van agressieve 
daden tegen zichzelf (zelfmoord) of anderen (NCvB 
Kerncijfers 2017).2 Het NCvB heeft een registratiericht-
lijn Traumatische Stressstoornissen. Deze moet echter 
nog worden aangepast aan de veranderde classificatie 
van de DSM-5.

Een PTSS als beroepsziekte
Gerda de Groene

Gerda de Groene 
is bedrijfsarts en 
werkzaam binnen 
het NCvB.

Diagnose 2012 2013 2014 2015 2016

n = 1197 % n = 1594 % n = 2724 % n = 2631 % n = 2613 %

Overspannenheid en burn-out 915 76,4 1223 76,7 2029 74,5 1989 75,6 1941 74,3

Posttraumatische stressstoornis 107  8,9  153  9,6  292 10,7  289 11  309 11,8

Depressie  50  4,2   84  5,3  170  6,2  146  5,5  130  5,0

Overige reacties op ernstige stress  59  4,9   82  5,1   94  3,5   90  3,4  118  4,5

Overige aandoeningen  66  5,5   52  3,3  139  5,1  117  4,4  115  4,4
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Onderzoek: PTSS staat volop in de aandacht 
Skogstad et al. (2013) hebben een literatuuronderzoek 
uitgevoerd naar beroepsgroepen met een verhoogd risico 
op PTSS. Zij vonden dat politieagenten, brandweerlieden 
en ambulancepersoneel een verhoogd risico hadden. 
Werknemers die getraind waren in het omgaan met stress-
volle situaties hadden minder kans op het ontwikkelen 
van een PTSS. Bepaalde persoonlijkheidskenmerken, door-
gemaakte psychiatrische aandoeningen en slechte sociale 
ondersteuning werden gezien als risicofactoren. Eigen 
keuze voor een beroep en selectie bij aanname werden 
beschreven als preventieve factoren. Na een trauma werd 
de kans op een PTSS verkleind door een gezonde werk-
omgeving, ondersteuning van collega’s en managers, en 
een goede begeleiding van de betreffende werknemers.3 

Utzon-Frank et al. (2014) hebben de literatuur onderzocht 
op het voorkomen van PTSS met een uitgesteld begin, dat 
wil zeggen langer dan zes maanden na het oorzakelijke 
incident. Ongeveer 25% van de PTSS-diagnoses bleek 
PTSS met een uitgesteld begin te zijn. PTSS met een uitge-
steld begin bleek tweemaal zo vaak voor te komen bij een 
beroepsmatige PTSS (militairen, politie en hulpdiensten), 
dan bij een niet-beroepsmatige PTSS. Een PTSS met een 
uitgesteld begin bleek vaak vooraf te worden gegaan door 
PTSS-symptomen.4 
Ook in Nederland wordt veel onderzoek naar PTSS 
verricht. Vermetten en Olff (2013) beschrijven de lange 
traditie van aandacht voor en onderzoek naar PTSS in 
Nederland. Mondiaal gezien behoren Nederlandse auteurs 
tot de top 7 met betrekking tot het aantal publicaties. 
PTSS komt in Nederland met een prevalentie van 7,4% 
niet meer voor dan in andere landen. De verklaringen 
voor de grote aandacht worden gezocht in de Nederland-
se geschiedenis, zoals de impact van de Tweede Wereld-
oorlog, rampen, betrokkenheid bij militaire conflicten, 
maar ook kleinere traumatische incidenten, bijvoorbeeld 
seksueel misbruik en verkeersongevallen. Vermetten en 
Olff zien de liberale en open Nederlandse cultuur als een 
reden voor de afname van het stigma op trauma.5 

Enkele voorbeelden van Nederlands onderzoek zijn de 
artikelen van Lommen, Plat en Morina. 
Lommen (2013) heeft in een prospectief onderzoek bij 
Nederlandse militairen gekeken of individuele verschillen 
in het kunnen afleren van angst voor een uitzending naar 
Afghanistan voorspellend waren voor posttraumatische 
klachten na de uitzending. Uit de resultaten bleek dat het 
moeilijk afleren van angst voor uitzending een voorspeller 
was voor de ernst van PTSS-symptomen twee maanden 
na uitzending. Uit dit onderzoek blijkt dat het moeilijk 
afleren van angst bijdraagt aan de ontwikkeling van 
PTSS-symptomen. Ook bleek dat neuroticisme en boos-
heidsdispositie mede bepalend waren voor de kwetsbaar-
heid voor PTSS.6 

Plat et al. (2013) hebben onderzocht hoeveel politieagen-
ten er voor en na een 16-weekse behandeling voor PTSS 

nog ziek thuis dan wel aan het werk waren en welke fac-
toren van invloed waren op terugkeer naar werk. Aan het 
begin van de behandeling waren 59 van de 121 agenten 
ziek thuis, na de behandeling nog maar 13. Onderzoek 
naar persoonsfactoren, zoals sekse en leeftijd, PTSS-klach-
ten en werkgerelateerde factoren gaf hiervoor geen verkla-
ring. De aanbeveling was om tijdens de behandeling meer 
aandacht te besteden aan terugkeer naar werk.7 

Morina et al. (2014) hebben de literatuur onderzocht 
op het vóórkomen van spontane remissie van PTSS bij 
volwassenen na 10 maanden zonder gerichte behande-
ling. Gemiddeld was 44% in remissie. Er was een grote 
spreiding van 8 tot 89% tussen de onderzoeken. Publica-
ties over PTSS rapporteerden de hoogste remissie na een 
natuurramp (60%) en de laagste (31%) bij PTSS als gevolg 
van ziekte. De remissiepercentages voor PTSS met een 
uitgesteld begin zijn slechter: in onderzoeken met PTSS 
met het begin binnen vijf maanden na het trauma was de 
remissie 52% en in onderzoeken met PTSS met het begin 
later dan vijf maanden na het trauma was de remissie 
37%.8,9  
Enkele recente publicaties die in de aandacht staan 
zijn het artikel over onbedoelde consequenties van de 
verandering van de definitie van PTSS in de DSM-5 en het 
onderzoek naar de rol van genen bij het ontstaan van een 
PTSS. PTSS-specialisten beschrijven hun zorgen over de 
veranderingen in de classificatie van PTSS in de DSM-5. 
PTSS valt niet langer onder het hoofdstuk angststoornis-
sen en is nu ondergebracht bij de trauma- en stressgerela-
teerde aandoeningen, waarbij PTSS-klachten worden on-
dergebracht bij de aanpassingsstoornissen. Daarnaast zijn 
van de zeventien symptomen die in de DSM-IV worden 
genoemd acht veranderd en er zijn er drie toegevoegd. De 
auteurs vinden dat er geen bewijs in de literatuur is ten 
gunste van deze veranderingen en men vreest nadelige 
consequenties voor patiënten voor wat betreft therapie, 
erkenning en onderzoek (Hoge et al. 2016).10,11 

Rutten et al. (2017) onderzochten bloedmonsters van 
Nederlandse militairen voor en na uitzending naar 
Afghanistan. De bloedmonsters werden onderzocht op 
epigenetische aanpassingen in het DNA. Het onderzoek 
toonde aan dat militairen die PTSS-klachten ontwikkel-
den minder epigenetische veranderingen vertoonden op 
specifieke plaatsen van het DNA. Dezelfde bevindingen 
werden gevonden bij Amerikaanse mariniers, eveneens na 
uitzending naar Afghanistan. Genetisch materiaal toont 
doorgaans meetbare veranderingen na schokkende ge-
beurtenissen. Militairen die PTSS-klachten ontwikkelden 
laten deze aanpassingen in het DNA niet of nauwelijks 
zien.12

Informatie over PTSS
Er is veel informatie over PTSS voorhanden. Uitgebreide 
informatie over de verschillende aspecten van PTSS is te 
vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor 
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Psychiatrie https://www.nvvp.net/website/patinten-in-
formatie/aandoeningen-/posttraumatische-stress-stoor-
nis-ptss en sites van diagnostische centra en behandelaars. 
Op YouTube staat onder andere het filmpje ‘Sounds of 
Trauma’ dat laat horen welke alledaagse geluiden op 
de geluiden van oorlogsgeweld lijken en daarmee de 
symptomen van een PTSS kunnen triggeren. Tevens zijn 
op internet ervaringsverhalen te vinden, zoals het gesprek 
tussen Barry en zijn therapeute https://www.arq.org/nl/
nieuws/sophie-de-mentale-kreukels-gesprek-over-3mdr-bij-
centrum-45. 
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