NA DE SCHOK...

De rol van de omgeving
Voor het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis is het belangrijk dat

INFORMATIE VOOR VOLWASSENEN

getroffenen zich veilig voelen en hun verhaal kwijt kunnen als zij dat
willen. Het kan ook zijn dat getroffenen meer behoefte hebben aan
ontspanning zoals sport. Heb begrip voor emoties en accepteer deze.
Getroffenen kunnen prikkelbaarder zijn en daardoor plotseling kwaad
worden. Wees hier op bedacht. De kwaadheid is dan wel gericht op de
directe omgeving maar niet als zodanig bedoeld. Betrokkenen met een
andere culturele achtergrond hebben mogelijk andere manieren van
omgaan met verdriet. Het is belangrijk om hier begripvol op te reageren.

Professionele hulp
De meeste mensen herstellen op eigen kracht en met hulp en begrip
vanuit de eigen omgeving. De stressreacties nemen bij de meeste mensen
geleidelijk af en de gebeurtenis laat geen ernstige effecten achter. Dat
geldt helaas niet voor iedereen. Mocht u zich na enkele weken nog zorgen
maken over uw reacties of als de gebeurtenis u blijft beïnvloeden op een
negatieve manier, dan is het raadzaam om contact op te nemen met uw

*Deze folder kwam tot stand in samenwerking met de GGD West-Brabant en de
GGD Hart voor Brabant.
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U bent betrokken bij een ingrijpende gebeurtenis, dat laat u niet onberoerd. U bent er nooit echt op
voorbereid. Als het gebeurt, kan dat uw leven op zijn kop zetten.
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