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1.  | wat is een crisis ? | 

 

Nagenoeg alle definities van een ‘crisis’ die men terugvindt in de literatuur verwijzen naar 

een crisis als een plotse gebeurtenis, situatie, moeilijkheid of hindernis die zich voordoet in 

het leven van iemand, en waarvoor de hulpbronnen of gebruikelijke copingmechanismen en 

probleemoplossingsstrategieën van de persoon in kwestie op dat moment ontoereikend zijn 

om de situatie aan te kunnen, te omzeilen, op te lossen of te overwinnen (zie bijv. Caplan, 

1964; Carkhuff & Berenson, 1977; Parad, 1971; Roberts, 2002).  Het gaat om een 

psychologisch onevenwicht, waarbij het evenwicht tussen iemands draagkracht en de 

draaglast verbroken of verstoord is (Frankenberg, 1977; Roberts, 2002). In die zin is ‘crisis’ 

overlappend met het begrip stress, dat eveneens wordt gedefinieerd als een onevenwicht 

tussen iemands hulpbronnen (draagkracht) en een bepaalde situatie die zich voordoet 

(draaglast) (zie bijv. Taylor, 1995).1 De persoon die een crisis doormaakt is bovendien niet 

langer in staat zijn op haar dagelijkse rollen op zich te nemen. 

 

Een belangrijke noot bij dit alles is dat ‘crisis’ evenwel niet verwijst naar de situatie of 

objectieve gebeurtenis zelf, maar wel naar een individu’s subjectieve ervaring of perceptie 

(‘appraisal’) van, en diens reactie op, een bepaalde situatie (Gilliland & James, 2003; Parad, 

1971). Zo is er maar sprake van een crisis wanneer de persoon in kwestie de perceptie heeft, 

of ervaart, dat zijn of haar hulpbronnen of gebruikelijke copingmechanismen ontoereikend 

zijn om het hoofd te bieden aan een bepaalde situatie.  Zo kan één en dezelfde objectieve 

situatie met andere woorden voor persoon x een crisis uitmaken, terwijl dit voor persoon y 

niet het geval hoeft te zijn.  Of een bepaalde situatie een crisis is voor iemand, zal dus 

afhangen van diens perceptie van de situatie: Kan ik deze situatie (‘last’) oplossen (of 

‘dragen’) met mijn gebruikelijke copingmechanismen (‘draagkracht’)? Voor persoon y zal het 

antwoord hierop ‘ja’ zijn; voor persoon x luidt het antwoord ‘neen’. Voor persoon x is de 

balans tussen draagkracht en draaglast dermate uit evenwicht, dat we spreken van een 
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‘crisis’.  Of zoals De Jong en Berg (2001) het treffend verwoorden: “Crisis [is] een kwestie van 

perceptie” (p. 179). 

 

Typische reacties in een crisissituatie zijn onder andere gevoelens van hulpeloosheid, 

verwarring, angst en woede (Golan, 1978). De persoon in crisis is dan ook erg kwetsbaar, 

maar anderzijds net ook erg ontvankelijk voor hulp (Keirse, 1998, p. 34; we komen hier 

verderop nog op terug).  

 

 

 

2.  | soorten crises | 

 

In de literatuur worden heel wat indelingssystemen of categoriseringen van crises 

beschreven (Gilliland & James, 2003; zie ook: Keirse, 2001). Het zou ons te ver leiden die alle 

hier te beschrijven. Drie belangrijke vormen van crises die steeds weer in één of andere vorm 

terugkomen in heel wat indelingssystemen (bijv. Burgess & Lazare, 1976; Caplan, 1961; 

Frankenberg, 1974; zie ook Keirse, 2001; Hamelinck, zd) zijn situationele crises, incidentele 

crises, en ontwikkelingscrises.  

 

| situationele crises | 

Situationele crises betreffen verwachte, en dus te voorspellen levenssituaties of –

gebeurtenissen zoals het aangaan of verbreken van een relatie, een zwangerschap, de 

geboorte van een zoon, dochter, broertje of zusje, een eerste schooldag. Keirse (2001, p. 

35) merkt op hoe zulke situationele crises, die dus verbonden zijn met een specifieke 

levenssituatie op een welbepaald moment, doorgaans een gunstige afloop kennen 

waarbij de persoon in kwestie na de crisis op een hoger niveau functioneert (er is dan 

sprake van groei of ontwikkeling). 

 

| incidentele crises | 

Incidentele crises betreffen situaties of gebeurtenissen niet te voorspellen zijn, of 

waarvan het precieze moment van optreden niet steeds te voorspellen is. Twee 

subcategorieën binnen deze groep van incidentele crises die nogal eens onderscheiden 

worden zijn de onvoorziene life-events en de zogenaamde slachtoffercrises (zie bijv. 

Burgess & Lazare, 1976). Onvoorziene life-events zijn bijvoorbeeld een 

spoedhospitalisatie, een premature geboorte, de geboorte van een gehandicapt kind, het 

plotse overlijden van een dierbare, en een ongewenste zwangerschap.  Voorbeelden van 

slachtoffercrises zijn rampen zoals overstromingen en andere natuurrampen, brand 

(denk bijvoorbeeld aan de brand in het Antwerpse Switelhotel in de nieuwjaarsnacht 
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1994-1995 en de brand in Volendam in de nieuwjaarsnacht 2000-2001), 

oorlogssituaties en terroristische aanslagen (denk bijvoorbeeld aan de aanslag op de 

WTC torens in New York op 11 september 2001), maar ook verkrachtingen en overvallen 

(bijvoorbeeld car- and home-jackings).  

 

| ontwikkelingscrises | 

Daar waar situationele en incidentele crises kunnen beschouwd worden als externe of 

exogene crises, verwijst men naar ontwikkelings- of rijpingscrises ook wel als interne 

crises. Deze ontwikkelings-, rijpings-, of interne crises gaan samen met leeftijdsfasen of 

levensmomenten die iedereen meemaakt, en welke uitvoerig beschreven werden in 

Eriksons theorie van de ontwikkelingsfasen (Erikson, 1963). Meer bepaald gaat het hierbij 

om de overgang of transitie van de ene ontwikkelingsfase naar de andere (bijvoorbeeld 

puberteit, adolescentie, volwassenheid). Een dergelijke overgang vraagt steeds om een 

aanpassing bij het individu en wordt beschouwd als een ‘crisis’, welke een problematisch 

verloop en problematische uitkomst kan hebben, of net een gunstig resultaat kan kennen 

waarbij de crisis succesvol werd opgelost en het individu op een hoger niveau 

functioneert.   

 

Een andere (eveneens drieledige) opdeling van crises is er één die we zelf naar de praktijk 

toe een zinvolle en werkbare indeling vinden en waarbij het onderscheid wordt gemaakt 

tussen een acute stressor, een cumulatie van chronische stress, en een psychiatrisch 

noodgeval (zie bijv. Daeseleire, zd-b) 

 

| acute stressor | 

Onder de categorie van acute stressor vallen allerhande plotse en voor het individu 

schokkende gebeurtenissen. We denken hierbij vooral aan de hoger beschreven 

incidentele crises zoals slachtoffercrises. De stressreacties die hierop ontwikkeld worden 

(bijvoorbeeld hyperalertheid, machteloosheid, verbijstering, allerhande lichamelijke 

stressklachten), zijn te beschouwen als normale reacties op een abnormale gebeurtenis. 

We willen hier nogmaals onderstrepen dat een zelfde objectieve gebeurtenis niet door 

iedereen als even schokkend ervaren wordt, en dus ook niet bij iedereen tot een echte 

crisissituatie zal uitgroeien.  

 

| cumulatie van chronische stress | 

Vaak zien we in de praktijk dat mensen zodanig geblokkeerd of vastzitten, dat ze niet 

meer vooruit kunnen, zonder dat er zich onmiddellijk een externe potentieel schokkende 

gebeurtenis lijkt te hebben voorgedaan (zoals bij de categorie van de acute stressor). Het 

gaat in dat geval veelal om aanhoudende of chronische stress die zich heeft opgestapeld 
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en waarvoor alle gebruikelijke hulpbronnen reeds werden opgebruikt. De persoon is ‘op’ 

(denk bijvoorbeeld aan ‘burn-out’). Vaak zien we, bij een eerste verkenning, dat het gaat 

om een opeenstapeling van stress die zich zo geleidelijk heeft voltrokken dat de persoon 

in kwestie die cumulatie van stress helemaal of nagenoeg niet heeft opgemerkt of zien 

aankomen. Vaak zien we ook een soort signaal van dergelijke opeenstapeling vlak voor 

dat de cliënt zich aanmeldt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een paniekaanval zijn. 

Zoiets kan iemand erg overvallen, machteloos en erg angstig maken: ‘Wat is er met me 

aan de hand?’ ‘Ik herken mezelf helemaal niet meer!’ ‘Dit ben ik niet!’. 

 

| psychiatrische crisis of noodgeval | 

Meer en meer hanteert men de term ‘crisis’ ook als “aanduiding van het optreden van 

een acuut toestandsbeeld in het verloop van een langdurige psychiatrische aandoening” 

(Hamelinck, 2000, p. 120). We denken hierbij bijvoorbeeld aan de acute psychotische 

opstoot bij een chronisch schizofreen patiënt of een depressieve episode met 

suïcidegevaar. Ook in die gevallen kan men terecht spreken van een ‘crisis’. De cliënt 

heeft geen aanknopingspunten meer, en de gebruikelijke copingmechanismen van de 

persoon in kwestie lijken niet langer voldoende om het tij te keren. In dat soort gevallen 

is een snel diagnostische erkennen en gepast doorverwijzen erg belangrijk. 

 

 

3.  | crisisinterventie | 

 

Het model van interveniëren bij crisis dat we hier beschrijven, is vooral mate van toepassing 

op de crisissituatie waarbij er sprake is van een acute stressor (‘schokkende gebeurtenis’). 

Schokkende gebeurtenissen kunnen zijn: fysieke agressie (evtl. verwondingen), bedreiging 

van je leven, ook verbale bedreiging, getuige zijn van plots en onverwacht verlies van een 

familielid, vriend of collega, getuige zijn van iemands doodstrijd, getuige zijn van hevig 

lijden of overlijden van slachtoffers, allerlei rampen, overval, diefstal, inbraak, en seksueel 

misbruik. Het moge duidelijk zijn dat iemand niet het ‘rechtstreekse’ slachtoffer van een 

bepaalde schokkende gebeurtenis dient te zijn om ‘in crisis te kunnen gaan’. Men spreekt in 

dat verband ook wel van primaire, secundaire, en tertiaire slachtoffers, die allen nood 

kunnen hebben aan crisisinterventie indien relevant (De Soir, zd). Primaire slachtoffers zijn 

de rechtsreeks getroffenen (bijv. slachtoffers van een brand, slachtoffer van een overval of 

verkrachting).  Secundaire slachtoffers zijn alle betekenisvolle anderen, zoals familieleden en 

vrienden van primaire slachtoffers. Tertiaire slachtoffers tenslotte zijn hulpverleners die 

tijdens of (vlak) na de gebeurtenis aanwezig waren bij de primaire slachtoffers en 

rechtsreeks contact met hen of met de secundaire slachtoffers. We denken hierbij aan 

reddingsdiensten, brandweer, politie, maar ook ‘toevallige’ hulpverleners. Ook ‘getuigen’ 
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van schokkende gebeurtenissen, zonder zelf rechtstreeks primair betrokken te zijn geweest 

bij de schokkende gebeurtenis, kunnen beschouwd worden als potentiële kandidaten voor 

crisisinterventie in de mate dat het ‘getuige zijn van’ bij hen aanleiding is geweest tot tal van 

typische crisisreacties.  

 

Het model is mits enige aanpassing ook toepasbaar wanneer het gaat om een cliënt die een 

punt heeft bereikt waarop hij of zich zichzelf als het ware niet meer herkent na een periode 

van zich opeenstapelende stress. Zo ook is, mits enige aanpassing, het hieronder beschreven 

model van crisisinterventie ook toepasbaar bij psychiatrische crises of noodgevallen, hoewel 

het daar vaak vooral zaak zal zijn snel en correct door te verwijzen. 

 

Onderstaand zinvol schema voor crisisinterventie ontlenen we aan Terluin en van der Klink 

(2005, pp. 34-35). Het betreft een eenvoudig maar zeer werkbaar driestappenmodel dat 

men als hulpverlener in het achterhoofd kan houden bij het voeren van een gesprek of een 

reeks gesprekken in het kader van crisisinterventie. 

 

 

 

Figuur 1. Crisisinterventie: Herstelproces bij crisis (Bron: Terluin en van der Klink, 2005, pp. 

34-35) 

 

fase in het herstelproces kenmerk van de fase hersteltaken in de fase resultaat van de fase 

inzicht en acceptatie 

(crisisfase) 

sterk gevoel van de greep 

kwijt te zijn; onbegrip van 

wat er is gebeurd; 

ontreddering; klachten; 

cliënt laat rollen vallen 

greep krijgen op cognitief 

niveau: snappen wat er 

gebeurd is; 

greep krijgen op emotio-

neel niveau: accepteren wat 

er gebeurd is;  

tot rust komen, 

ontspannen 

 

inzicht en acceptatie 

 

 

 

 

 

oriëntatie op problemen 

probleem- en 

oplossingsfase 

oriëntatie op problemen en 

oplossingen 

problemen op een rij 

zetten en concretiseren; 

oriëntatie op oplossingen; 

oplossingen uitwerken 

een oriëntatie op 

oplossingen;  

oriëntatie op toepassing 

van oplossingen en 

oppakken van rollen 

toepassingsfase 

(weer oppakken van rollen) 

oplossingen worden 

toegepast; cliënt pakt de 

rollen die hij/zij in de crisis 

heeft laten vallen weer op 

oplossingen in praktijk 

brengen; 

rollen gradueel weer 

oppakken 

het ‘normale leven’ hervat 

hebben (zonder eventueel 

terug te vallen in oude 

valkuilen) 
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| inzicht en acceptatie (crisisfase) | 

 

Een cliënt die in crisis is, is ontredderd, heeft moeite met het ten volle begrijpen van de 

situatie, van wat er gebeurd is, van wat er hem of haar is overkomen. Hij of zij heeft het 

gevoel niet langer zichzelf te zijn, is de ‘greep’ kwijt, en kan de dagelijkse rollen niet langer 

opnemen. Bovendien kan er sprake zijn van enkele of meerdere van typische emotionele, 

cognitieve, en lichamelijke reacties in reactie op een schokkende gebeurtenis (Daeseleire, 

zd-a). Onmiddellijke reacties die zich kunnen voordoen zijn bijvoorbeeld: ‘shocktoestand’ 

(mobilisatie van energie, te veel informatie, vaak afwezigheid van emoties, automatische 

piloot of aandachtsvernauwing), ongeloof en gevoel van onveiligheid. Mogelijke normale 

emotionele en cognitieve reacties in de verdere nasleep van - eerste dagen na – de 

schokkende gebeurtenis: verbijstering, onzekerheid, angst, aantasting zelfwaarde, 

overtuigingen en idealen, schuldgevoelens, machteloosheid, kwaadheid, afgenomen 

betrokkenheid op alledaagse realiteit, prikkelbaarheid, geheugen- en 

concentratiestoornissen, herbeleving/falshbacks, dromen, vermijden van zaken die 

herinneringen oproepen, overmatige waakzaamheid/schrikreacties. Ook tal van lichamelijke, 

fysiologische reacties zijn normaal in de nasleep van een schokkende gebeurtenis: 

hartkloppingen, zweten en bibberen, ademhalingsmoeilijkheden (bijv. beklemmend gevoel in 

de borstkas), spierspanningen, wazig of troebel zicht, misselijkheid, slaapstoornissen, 

vermoeidheid en uitputting.  

 

In de eerste fase van crisisopvang staat inzicht brengen (cognitief greep laten krijgen op de 

situatie) en acceptatie bewerkstelligen (emotioneel greep laten krijgen) op de voorgrond. In 

derde instantie is er dan het toewerken naar rust en enige mate van ontspanning. Het 

bekomen van rust is niet een eerste doel of betrachting! Men moet dus niet eerst ten alle 

prijzen rust nastreven, of de crisis trachten ‘te blussen’ met sederende middelen of 

toedekkende interventies (Keirse, 1998, p. 34). Empathie en onvoorwaardelijke acceptatie 

van de kant van de hulpverlener zijn hierbij onontbeerlijk. Maak ruimte om de cliënt zijn of 

haar emoties te uiten. Veel hoef je hiervoor vaak niet te doen. ‘Er zijn’ is op dat moment 

vaak voldoende. De Soir (zd) spreekt in het kader van psychosociale crisiopvang van het 

KISS-principe: Keep It Stupid & Simple. In deze fase zijn een aantal eenvoudige 

basisverzorgende handelingen vaak gepast (in het bijzonder bij acute trauma-opvang bij 

ernstig schokkende gebeurtenissen: het vastnemen van de cliënt, fysiek contact, warmte, 

geborgenheid, veiligheid, rust en kalmte (van de zijde van de hulpverlener), voedsel, 

geruststellende objecten zoals een tas koffie, een sigaret, een beer, e.d. Naast het ‘daar 

laten zijn’ van de emoties bij de cliënt, is het ook belangrijk om (correcte!) informatie te 

verschaffen over datgene wat gebeurd is, de reacties die de cliënt ervaart (zie hoger) en vaak 

als ‘abnormaal’ beschouwd, te normaliseren en naar de cliënt toe te verklaren. De meeste 
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van de lichamelijke en ook cognitieve reacties zijn overigens perfect te verklaren vanuit de 

zogenaamde fight-flight response in reactie op schokkende gebeurtenissen. Het is 

belangrijk dus om niet alleen informatie te verstekken en duidelijkheid en klaarheid te 

scheppen over wat er precies gebeurd is, maar ook om informatie te verschaffen die de 

cliënt helpt zijn of haar reacties te ‘be-grijpen’ (psycho-educatie). Dit alles met als doel om 

de cliënt meer vat of greep te laten krijgen op de situatie én op zichzelf. Het gaat over greep 

krijgen op cognitief niveau (snappen wat er gebeurd is), en greep krijgen op emotioneel 

niveau (accepteren van wat er gebeurd is). Deze stappen zullen uiteindelijk resulteren in een 

toename van enig gevoel van kalmte, rust, en een reductie van spanning bij de cliënt. Men 

kan zich dan gaan richten op het bekijken en concretiseren van problemen. 

 

| probleem- en oplossingsfase | 

 

In deze tweede stap is het gesprek initieel gericht op problemen, en in een latere fase op 

mogelijke oplossingen voor die problemen. Vaak voorkomende (onmiddellijke) problemen in 

het kader van crises zijn slaapproblemen, suïcidaliteit, problemen op het werk of bij studies 

die tot een escalatie van klachten, in de vorm van een crisis, hebben geleid, verstoorde 

relaties, en allerhande praktische zaken die op zich minimaal lijken, maar die mensen in 

tijde van crisis niet langer op zichzelf kunnen oplossen (bijv. opvang kinderen, verwittigen 

werkgever, inlichten van familieleden). Het zal erop aan komen die problemen eerst 

voldoende concreet te krijgen, en vervolgens samen met de cliënt te zoeken naar handvatten 

voor goede coping. Een oplossingsgerichte aanpak lijkt hier ten zeerste gepast (zie De Jong 

& Berg, 2001). Een belangrijk aspect binnen het zoeken naar handvatten naar een goede 

coping is vaak het inschakelen, mobiliseren, of cliënt helpen bij het aanspreken van diens 

sociaal netwerk. Het betrekken van steungevende contacten in de omgeving van de cliënt is 

erg belangrijk (Keirse, 1998). Naast een realistische perceptie van de situatie en adequate 

probleemoplossingsstrategieën of copingvaardigheden, vormt adequate steun immers een 

belangrijke factor in het herstel van het onevenwicht tussen draagkracht en draaglast bij een 

crisis (Aguilera & Messick, 1978). 

 

In deze fase kan ook besloten worden tot doorverwijzing. Wanneer blijkt dat 

begeleidingsgesprekken niet zullen volstaan om een achterliggende problematiek aan te 

pakken, bijv. waarvan duidelijk is of vermoed wordt dat deze mee een aandeel heeft in de 

crisis, kan overwogen tot doorverwijzing naar een psychotherapeut. Wanneer er een 

vermoeden is van een ernstig psychiatrisch noodgeval (bijvoorbeeld bij hoog suïciderisico of 

een psychotische opstoot) is doorverwijzing (eventueel crisisopname) urgent. Ook in andere, 

minder extreme gevallen kan doorverwijzing (eventueel naast de begeleidingsgesprekken) 

aangewezen zijn (bijvoorbeeld maatschappelijk werker). Indien medicamenteuze 
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ondersteuning gepast lijkt, zijn parallelle contacten met een geneesheer of psychiater 

gewenst. 

 

| toepassingsfase (weer oppakken van rollen) | 

 

De laatse fase is de fase van de ‘actie’, of het in praktijk brengen van de oplossingen (zie 

hiervoor het hoorcollege en bijhorend tekstmateriaal dat handelt over ‘interventies met focus 

op actie en handelen’). 

 

 

4. | tot slot | 

 

In het Chinees bestaat het woord ‘crisis’ uit twee karakters, waarvan het ene ‘gevaar’ 

betekent, en het andere ‘(nieuwe) kans’ of ‘uitdaging’. Dit beschrijft mooi wat een crisis 

inderdaad ook is.  Elk crisis draagt het potentieel in zich, wanneer een bevredigende 

oplossing werd bekomen, om de cliënt naar een hoger niveau van (psychisch) functioneren 

en een toegenomen draagkracht te tillen. Een crisis kan dus ‘groeibevorderend’ zijn.  

“Tijdens een crisis staan mensen namelijk ook meer open voor verandering dan daarbuiten”  

(Hamelinck, 2000, p. 122).  “Bovendien verhoogt een succesvolle oplossing van een crisis 

ook de kans dat eventueel toekomstige crises succesvol worden opgelost” (Hamelinck, 2000, 

p. 122).   

 

“[het individu in crisis] is bijzonder kwetsbaar, maar ook zeer ontvankelijk 

voor hulp. Een minimale ingreep kan een maximaal effect hebben. In 

crisissituaties is meestal de ontvankelijkheid voor hulp en de vatbaarheid 

voor suggesties erg vergroot.  Men moet dan ook vermijden de crisis te 

blussen met slaapverwekkende of sederende middelen of met toedekkende 

interventies. In de volksmond zegt men “men moet het ijzer smeden 

wanneer het heet is.” Een crisis maakt energie los. Men kan deze benutten 

en kanaliseren in een constructieve richting. […] Meestal gaat men ervan 

uit dat als de patiënt te opgewonden is, men rustig moet afwachten tot de 

storm is geluwd. In crisisinterventie buigt men de opwinding om in een 

werken aan de problematiek. Zo is er in elke crisis een mogelijkheid tot 

groei aanwezig.” (Keirse, 2001, p. 34) 
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| voetnoten | 

1 Het is niet voor niets dat de benaming van enkele psychische stoornissen die het gevolg 

kunnen zijn van traumatische ervaringen het woord ‘stress’ bevatten: bijv. de acute stress 

stoornis en de post-traumatische stress stoornis (APA, 1994).   
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