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Samenvatting  

De definitie van professionele weerbaarheid 

 

Politiemensen komen geregeld in contact met plotse gebeurtenissen, 

krijgen te maken met agressie en worden geconfronteerd met verdriet en 

leed. Van politiemensen wordt verwacht dat ze “weerbaar” zijn. Maar wat 

wordt onder weerbaarheid verstaan? Er bestaat geen eensluidende 

definitie in de literatuur. Weerbaarheid verwijst naar een persoonlijk en 

relationeel kenmerk en zegt iets over hoe iemand zich manifesteert in 

een professionele relatie en in een organisatie. De meeste studies 

beschrijven weerbaarheid als kunnen omgaan met tegenslagen, kunnen 

terugveren bij negatieve ervaringen en kunnen balanceren tussen 

draagkracht en draaglast (o.a., Everly, 2011). In deze studie is aan de 

hand van de literatuur, een werkdefinitie van professionele weerbaarheid 

ontwikkeld. Professionele weerbaarheid wordt omschreven als: “Een 

samenspel tussen individuele, interpersoonlijke en organisatorische 

veerkrachtfactoren. Professionele weerbaarheid is de capaciteit die 

iemand heeft om kordaat op te treden bij en het hoofd te bieden aan 

lastige, ingrijpende situaties, door te balanceren tussen draagkracht en 

draaglast, en in staat te zijn om achteraf, mentaal, sociaal en fysiek terug 

te veren.” 

 

De wetenschappelijke basis van professionele weerbaarheid  

 

Professionele weerbaarheid is een multi-dimensioneel concept. 

Professionele weerbaarheid is een manier van reageren van een individu 

als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis binnen een specifieke 

context. Professionele weerbaarheid zegt ook iets over de mate van 

veerkracht en flexibiliteit om achteraf (al dan niet) terug te veren tot op 

het niveau van vóór de gebeurtenis (Reich, Zautra, & Hall, 2010). 

Professionele weerbaarheid laat zich verdelen in drie clusters: 

individuele, interpersoonlijke en organisatorische veerkracht.  
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Factoren en indicatoren om professionele weerbaarheid te meten en 

meetinstrumenten  

 

Zoals eerder beschreven valt professionele weerbaarheid uiteen in een 

individuele, interpersoonlijke en organisatorische indicator waaraan 

diverse factoren op de drie niveaus bijdragen. Individuele factoren 

hebben ondermeer betrekking op emotionele stabiliteit, 

probleemoplossende coping, vertrouwen, doorzetting en 

vastberadenheid, maar ook op depressie, angst, rusteloosheid en 

slaapproblemen. Interpersoonlijke factoren zijn gerelateerd aan 

ondermeer een goede communicatie, het geloof in het team, het delen 

van ervaringen en gebruik maken van sociale bronnen. Maar hebben 

ook betrekking op een gebrek aan sociale steun, gebrek aan collectieve 

weerbaarheid en een gebrekkige controle over de werkomgeving. 

Organisatorische factoren behelzen ondermeer de kwaliteit van de 

besluitvorming, de kwaliteit van de organisatorische 

informatiedoorstroming, maar ook een disbalans tussen 

organisatiebelang en individueel belang en een gebrek aan 

opleidingskansen. Professionele weerbaarheid wordt dus gemeten aan 

de hand van drie constructen: individuele, interpersoonlijke en 

organisatorische veerkracht.  

Uit de literatuur komt naar voren dat de meeste instrumenten, individuele 

factoren, zoals depressie, angst, motivatie coping meten. Zelfrapportage 

instrumenten worden het meest vermeld en sporadisch worden neuro-

psychologische testen gebruikt (o.a., Henning Fast, 2009). De 

psychometrische kwaliteiten om individuele en interpersoonlijke 

indicatoren van professionele weerbaarheid te meten zijn voldoende 

betrouwbaar en valide.  

 

Samenhang tussen professionele weerbaarheid van politiepersoneel en 

ondermeer psychische klachten, motivatie en ziekteverzuim  

 

Uit onderzoek komt naar voren dat politiepersoneel kan gezien worden 

als een weerbare groep. Slechts een kleine groep ontwikkelt 

psychologische klachten als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen. Dit 

kan bij sommigen aanleiding geven tot ziekteverzuim en uitval (o.a., 

Galatzer-Levy et al., 2011). De aanwezigheid van individuele en 

interpersoonlijke klachten, zoals depressie en een gebrek aan sociale 
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steun, kan het risico op ziekte en uitval versterken. Motivatie hangt 

positief samen met professioneel handelen, doorzettingsvermogen, 

ambitie en presteren. Intrinsieke motivatie hangt ook samen met de 

perceptie van carrièrekeuze (carrièremotivatie). Een verkeerde 

carrièrekeuze kan de intrinsieke motivatie doen afnemen en de kans op 

een gebrek aan professionele weerbaarheid vergroten (Mauno, Feldt, 

Tolvanen, Hyvonen, & Kinnunen, 2011). Motivatie en professionele 

weerbaarheid zijn ook aan organisatorische factoren gelieerd. Een 

motiverende leiderschapsstijl en organisatorische sociale ondersteuning 

zijn ook positief gerelateerd aan professionele weerbaarheid (o.a., 

Brunetti, 2006). Een gebrekkige organisatorische ondersteuning, 

inadequate besluitvorming en een gebrek aan informatiedoorstroming 

kunnen de professionele weerbaarheid negatief beïnvloeden.  

 

Beïnvloedbare factoren van professionele weerbaarheid  

 

Leeftijd, geslacht, aantal dienstjaren en persoonlijkheidskenmerken zijn 

statische factoren die niet beïnvloedbaar zijn maar professionele 

weerbaarheid wel kunnen beïnvloeden. Echter, de meeste individuele en 

interpersoonlijke factoren die eerder werd vernoemd en de indicator 

individuele veerkracht bepalen, zijn nagenoeg allemaal veranderbaar. 

Organisatorische veranderingen doorvoeren is moeilijker te realiseren en 

vaak afhankelijk van leidinggevenden. Dit vraagt ook een cultuur van 

openheid, overleg en betrokkenheid van het personeel, inclusief 

leidinggevenden. Intrinsieke factoren zijn hulpbronnen en competenties 

waarover een persoon zelf beschikt. Extrinsieke factoren of hulpbronnen 

worden extern aangereikt.  

 

(in)Effectiviteit van interventies ter verbetering van professionele 

weerbaarheid  

 

De meeste interventies richten zich op het behandelen/voorkomen van 

PTSS klachten. Interventies kunnen primair, secundair of tertiair zijn. 

Primaire interventies richten zich op het voorkomen van ondermeer 

distress en andere klachten zonder dat een traumatische gebeurtenis 

heeft plaatsgevonden. Primaire interventies richten zich op een totale 

beroepsgroep. Plat, Frings-Dresen en Sluiter (2011) deden een 

systematische review naar de effectiviteit van interventies bij 
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politiepersoneel, ambulance personeel, brandweer en militairen. 

Voorbeelden van primaire interventies zijn trauma-weerbaarheidstraining, 

het stimuleren van een gezondere leefstijl en training in weerbaarheid en 

uithoudingsvermogen die als veelbelovend mogen getypeerd worden. 

 

Secundaire interventies zijn gericht op een specifiek segment van een 

beroepsgroep ter voorkoming van (psychische) klachten, door zo snel 

mogelijk na een schokkende gebeurtenis ‘in te grijpen’. Secundaire 

interventies zich voornamelijk gericht op het voorkomen van PTSS-

klachten. Psychological debriefing is een methodiek gericht op 

posttraumatische zorg (Van Emmerik, Kamphuis, Hulsbosch, & 

Emmelkamp, 2002; Devilly, Gist, & Cotton, 2006; McNally, Bryant, Ehlers, 

2003; Rose et al., 2003; Wessely & Deahl, 2003). Debriefing wordt in 

toenemende mate aangeboden door organisaties waarvan de 

werknemers een aanzienlijke kans hebben op het meemaken van een 

heftige, traumatische gebeurtenis, zoals politie, brandweer- en 

ambulancepersoneel (Wessely & Deahl, 2003). Critical Incident Stress 

Debriefing (CISD), is een methodiek die is bedoeld om traumatische 

ervaringen te bespreken (e.g., Dyregrov, 1997; Mitchell, 1983). CISD is 

een crisisinterventie en geen psychologische behandeling van een 

pathologische reactie. Onderzoek toont aan dat deze methodiek kan 

leiden tot cognitieve reconstructies van de herinneringen aan de 

traumatische gebeurtenis wat stress kan verminderen en betekenis kan 

geven aan de traumatische gebeurtenis (Everly, Flannery, & Eyler, 2002; 

Mitchell & Everly, 1995). Studies over effectiviteit zijn uiteenlopend. 

Studies van Everly en collega’s (Everly & Boyle, 1999; Everly, Boyle, & 

Lating, 1999; Everly et al., 2002) tonen aan dat debriefing en CISD 

effectief zijn. Volgens andere studies zijn dergelijke interventiemethoden 

weinig doeltreffend in het voorkomen van PTSS (o.a., Bryant, 2002; 

Feldner, Monson, & Friedman, 2007; Litz, Gray, Bryant, & Adler, 2002; 

Rose et al., 2003; van Emmerik, Kamphuis, Hulsbosch, & Emmelkamp, 

2002; Wessely & Deahl, 2003), of kunnen zelfs negatieve effecten 

hebben voor betrokkenen. Process debriefing is vergelijkend met CISD 

met dat verschil dat meer aandacht wordt besteed aan het 

groepskarakter van de interventie. Werkzame mechanismen zijn het 

uiten van gedachten en gevoelens en het herstructureren van de 

gebeurtenis (Dyregrov, 1997).  
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Tertiaire interventies zijn gericht op een deel van de beroepsgroep dat 

psychische en/of lichamelijke klachten heeft als gevolg van een 

traumatische ervaring. De kern van cognitieve gedragstherapie (CGT) is 

de veronderstelling dat (irrationele) cognities (i.e., gedachten) zorgen 

voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. CGT 

richt zich op het cognitief veranderen van de betekenis van een 

gebeurtenis en is effectief gebleken bij politiepersoneel en andere 

risicoberoepsgroepen (o.a., Becker et al. 2009). Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een gestructureerde vorm 

van psychotherapie die gebruikt wordt, al dan niet in combinatie met 

andere behandelingsvormen. Bij EMDR focust de persoon zich op 

externe, afleidende stimulus en probeert zich ondertussen het 

traumatische incident zo exact mogelijk te herinneren. EMDR wordt door 

sommigen vergeleken met CGT terwijl anderen het linken aan exposure 

therapie (o.a., Lansing et al. 2005). Uit onderzoek blijkt dat EMDR 

effectief is voor de behandeling van PTSS en stressklachten onder 

politiepersoneel (o.a., Lansing, Amen, Hanks, Rudy, 2005). 

 

Preventieve en/of curatieve interventies 

 

Er wordt verschillend gedacht wanneer interventies aan professionals 

moeten worden aangeboden. Sommigen vinden dat interventies alleen 

moeten worden aangeboden aan mensen die een ingrijpende 

gebeurtenis hebben meegemaakt; anderen leggen nadruk op het 

preventieve karakter van een interventie en vinden dat iedere 

professional die het risico loopt geconfronteerd te worden met een 

traumatische ervaring, een interventie moet krijgen. Preventie betekent 

hier dat professionals worden getraind om met klachten om te gaan en 

om klachten te voorkomen of te verminderen. 
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Hoofdstuk 1. Professionele weerbaarheid bij politiepersoneel 

 

1.1 Inleiding 

Politiewerk wordt door Nederlands politiepersoneel vooral gezien als een 

baan die veel voldoening geeft. Als positieve aspecten noemen agenten 

onder meer het afwisselende karakter van het werk, de contacten met 

burgers en het leveren van een betekenisvolle bijdrage aan de 

maatschappij (Kop, Euwema, Schaufeli, 1999). Werken bij de politie 

heeft echter ook negatieve kanten. Bij momenten kan politiewerk zeer 

zwaar zijn door verschillende op elkaar inwerkende factoren, zoals het 

geregeld in aanraking komen met agressie, onverwachte gebeurtenissen, 

leed en verdriet. Ook organisatorische en culturele factoren, zoals hoge 

werkdruk, administratieve lasten en intercollegiale conflicten kunnen een 

extra belasting vormen voor de uitvoering van het werk. Politiemensen 

hebben regelmatig te maken met impactvolle gebeurtenissen (Haslam & 

Platow, 2001; Spell, Bezrukova, Haar & Spell, 2011) en spanningen, 

binnen het team waar men deel van uitmaakt (intra-group), maar ook in 

de samenwerking met andere partners zoals brandweer, ambulances, 

veiligheidsdiensten, slachtoffers, daders, etc. (inter-group). Dit brengt 

fysieke, mentale en sociale belasting (zowel professioneel als in de 

thuissituatie: zie Haslam & Reicher, 2006) met zich mee. Zo blijkt uit 

recent Nederlands onderzoek dat een deel van het (uitvoerend) 

politiepersoneel te maken heeft met psychosociale klachten die 

gerelateerd zijn aan het werk. Van der Velden, Bosmans en Brekveld 

(2012) onderzochten enkele studies (o.a., Huddleston, Stephens, & 

Paton, 2005; Liberman, Best, Metzler, Fagan, Weis, & Marman, 2002) en 

concluderen dat niet alleen werkgerelateerde stress en ingrijpende 

gebeurtenissen, invloed hebben op de psychische gezondheid, maar ook 

organisatorische stressoren sterke voorspellers kunnen zijn van 

psychische gezondheidsklachten, van politiemensen. Uit onderzoek van 

Andersson, Elffers en Felix (2011) blijkt dat ongeveer 5 á 7 procent van 

de onderzochte politieambtenaren symptomen vertoont van depressie, 

burnout en posttraumatische stressstoornissen (PTSS) en dat tussen 20 

á 30 procent van het politiepersoneel ‘waarschijnlijk verminderd 

weerbaar’ is. Dit wil zeggen dat ze minder goed bestand zijn tegen de 

mentale belasting die gerelateerd is aan de uitvoering van de taak, wat 
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gepaard kan gaan met persoonlijk leed en verminderd functioneren, 

verminderde motivatie en ziekteverzuim. 

 

1.2 Aanleiding en doel onderzoek 

In het regeerakkoord ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid (2010)’ geven de 

coalitiepartners aan te willen investeren in veiligheid. De Raad van 

Korpschefs (RKC) onderschrijft dit uitgangspunt en benadrukt het belang 

van de toerusting van politiemedewerkers. Zij onderstrepen het belang 

van de toerusting van politiemedewerkers en de benodigde 

professionele ruimte om zichtbaar, gezaghebbend en doortastend op te 

kunnen treden in een complexer wordende maatschappij waarin 

confrontaties met agressie en geweld vaak voorkomen. Dit heeft geleid 

tot het programma “Versterking professionele weerbaarheid” dat als doel 

heeft het vergroten van de inzetbaarheid van politieambtenaren door de 

groep verminderd weerbare politiefunctionarissen te verminderen. Om dit 

te realiseren, zijn drie pijlers ontwikkeld, namelijk: 

(1) Het versterken van de veerkracht van politieambtenaren;  

(2) Het vergroten van het vakmanschap van politieambtenaren en  

(3) Het vergroten van de inzetbaarheid van politieambtenaren.  

Deze drie pijlers krijgen vorm via interventies die gericht zijn op werving 

en selectie, onderwijs, betere herkenning en omgang met verminderde 

mentale weerbaarheid door leidinggevenden, weerbaarheidtrainingen en 

laagdrempelige professionele opvang. In deze studie richten wij ons op 

pijler 1, het versterken van de veerkracht van politieambtenaren. 

 

Het programma ‘Versterking professionele weerbaarheid’ heeft geleid tot 

een onderzoeksprogramma waarin diverse onderzoeken en projecten 

worden uitgevoerd. Eén van de voorgenomen projecten die in opdracht 

van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum wordt 

uitgevoerd is een verkennend theoretisch onderzoek naar ‘professionele 

weerbaarheid bij politiepersoneel’ en meer bepaald de inhoudelijke 

betekenis van de terminologie ‘professionele weerbaarheid’. Een heldere 

en werkbare definitie van professionele weerbaarheid van 

politiepersoneel is van belang omdat deze aanknopingspunten moet 

bieden voor het ontwikkelen en toetsen van beleid in het kader van het 

programma “Versterking professionele weerbaarheid’. 
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De doelstellingen van het huidige onderzoek zijn: 

- Het opstellen van een werkdefinitie van professionele 

weerbaarheid bij politiepersoneel; 

- Het vaststellen van indicatoren aan de hand waarvan kan worden 

vastgesteld of, en in welke mate, een politiefunctionaris professioneel 

weerbaar is; 

- Het vaststellen van meetinstrumenten om (indicatoren van) 

professionele weerbaarheid bij politiepersoneel te meten; 

- Het beschrijven van de samenhang tussen professionele 

weerbaarheid van politiepersoneel en inzetbaarheid, motivatie en 

taakuitvoering 

- Het verkrijgen van kennis van factoren die in positieve of 

negatieve zin samenhangen met professionele weerbaarheid 

- Het verkrijgen van kennis over de (in)effectiviteit van interventies 

om professionele weerbaarheid te beschermen of vergroten. 

 

1.3 Onderzoeksvragen  

Bovenstaande doelstellingen zijn uitgesplitst in negen onderzoeksvragen:  

1. Bestaat een wetenschappelijke definitie van het begrip 

professionele weerbaarheid? 

2. Op welke wetenschappelijke begrippen is het begrip 

professionele weerbaarheid terug te voeren?  

3. Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over indicatoren aan de 

hand waarvan kan worden vastgesteld of, en in welke mate, een 

politiefunctionaris professioneel weerbaar is? 

4. Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over 

instrumenten om deze indicatoren te meten en wat is bekend over de 

psychometrische kwaliteiten van deze instrumenten?  

5. Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over de 

samenhang tussen professionele weerbaarheid van politiepersoneel of 

vergelijkbare beroepsgroepen en motivatie? inzetbaarheid? kort en 

langdurig ziekteverzuim? uitval? het succesvol uitvoeren van politietaken? 

psychische en/of lichamelijke klachten?  

6. Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over factoren 

en kenmerken die in positieve of negatieve zin samenhangen met 

professionele weerbaarheid van politiepersoneel of vergelijkbare 
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beroepsgroepen? Maak hierbij een onderscheid tussen 

(neuro)biologische, psychologische, sociale en organisatorische factoren.  

7. Welke van deze factoren of kenmerken zijn ontwikkelbaar of 

beïnvloedbaar?  

8. Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over de 

(in)effectiviteit van de interventies gericht op het beschermen of 

vergroten van de professionele weerbaarheid van politiemensen en 

vergelijkbare beroepsgroepen en welke mechanismen liggen hieraan ten 

grondslag?  

9. Welke verschillen bestaan er op dit vlak tussen preventieve en 

curatieve interventies?  

  

1.4 Onderzoeksmethoden 

Om bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik 

gemaakt van inzichten uit de theorie en praktijk. 

 

Systematische literatuurverkenning 

Allereerst is een literatuurverkenning uitgevoerd naar relevante studies 

op het terrein van professionele weerbaarheid. In de periode september 

– december 2012 is het literatuuronderzoek uitgevoerd waarbij gebruik is 

gemaakt van een van de volgende digitale zoekmachines: ‘Web of 

Science, Pubmed, Picarta, PsycINFO, ScienceDirect’. Daarnaast zijn 

referenties van sleutelpublicaties nagekeken op relevante bronnen.  

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn verschillende, 

Engelstalige zoekopdrachten uitgezet, voor de tijdsperiode 1992-2012.  

Voor de onderzoeksvragen 1, 2, 3 en 4 is gebruik gemaakt van een 

zoekopdracht door middel van het combineren van begrippen, zoals 

“resilien*” en/of “psychol* capital”, “profession*” en/of “occupation*”, 

“definition”, en/of “concept*” en/of “theor*” en waarbij de termen 

“resilien*” en/of “psychol* capital” werden gekoppeld aan de termen 

“profession*” en/of “occupation*”, “indicator” en/of “factor” en/of “aspect” 

en/of “dimension*”, “scale*” en “measure*”. Dit resulteerde samen in 

1167 hits, waarvan 1123 artikelen op titel en abstract zijn bekeken nadat 

overlap tussen de databases werden verwijderd. Na het lezen van de 

abstracts bleven hiervan 42 artikelen over. Publicaties werden 

geïncludeerd wanneer zij: (1) een definitie van professionele 

weerbaarheid bevatten, en/of (2) een theoretische beschouwing van 
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professionele weerbaarheid weergaven, en/of (3) inzicht gaven in de 

indicatoren die geassocieerd worden met professionele weerbaarheid. 

 

Voor onderzoeksvragen 5, 6 en 7 naar (1) samenhang tussen 

professionele weerbaarheid van politiepersoneel of vergelijkbare 

groepen die met risicosituaties te maken krijgen, motivatie, inzet, 

ziekteverzuim, uitval, het uitvoeren van politietaken en 

psychische/lichamelijke klachten; (2) factoren die positief of negatief 

samenhangen met professionele weerbaarheid van politiepersoneel of 

vergelijkbare beroepen en (3) de veranderbaarheid van deze factoren, 

werden verschillende combinaties zoektermen uitgezet voor de periode 

1992-2012: “resilience and police”, “professional resilience and police”, 

“resilience and social worker”, “resilience and firefighter”, “resilience and 

soldiers”, “resilience and motivation”, “professional resilience and 

motivation”, “resilience motivation and social worker”, “resilience and 

absenteeism”, “resilience and employability”, “resilience and 

psychological disorder”, “resilience and physically”, resilience, relational 

and social”, “Resilience“ gecombineerd met “complains”, “social 

complains”, “psychological complains”, “physical complains” en “social 

relational” leverden hits op. Ook werd “resilience” gecombineerd met 

“treatable”, “manipulable” en “changeable”. De combinaties “resilience 

and prison”, “resilience police and absenteeism”, “resilience soldiers and 

absenteeism” en “resilience firefighter and absenteeism” leverden geen 

bruikbare hits op. Beroepen waarbij risico’s niet inherent verbonden zijn 

aan het beroep werden niet betrokken in de zoekopdracht. Studies die 

wel incidenten rapporteerden bij niet risicoberoepen, werden 

meegenomen indien ze relevant waren. De 1105 (deels overlappende) 

hits werden op titel en indien relevant, op abstract gescreend. Daarnaast 

werden nog artikelen meegenomen die niet uit de zoekopdracht naar 

voren kwamen maar wel relevant bleken te zijn. In totaal werden 38 

artikelen gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden.  

Voor de onderzoeksvragen 8 en 9 betreffende de (in)effectiviteit van 

interventieprogramma’s is in eerste instantie gebruik gemaakt van vier 

combinaties van zoektermen, voor de tijdsperiode 1992-2012: “resilienc*” 

and “intervention*” (2635 hits), “resilienc*” and “treatment”, “resilienc*” 

and “training” en “resilienc*” and “therapy”. Om irrelevante 

onderzoeksgroepen uit te sluiten (weerbaarheid van zedenslachtoffers, 

kinderen, slachtoffers van natuurrampen, e.d.), zijn bovengenoemde 
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combinaties van zoektermen vervolgens afzonderlijk gekoppeld aan de 

volgende termen: “police” (respectievelijk 16, 2, 10 en 4 hits) en 

“profession*” (respectievelijk 177, 85, 94 en 92 hits). Dit leverde een 

totaal van 480 artikelen op die vervolgens beoordeeld werden op basis 

van titel en abstract, waarna uiteindelijk 25 artikelen zijn geselecteerd. 

Na volledige screening van deze 25 artikelen bleken 10 artikelen 

irrelevant voor het beantwoorden van de onderliggende 

onderzoeksvragen. Van de overgebleven 15 ‘sleutelartikelen’ werden 25 

relevante referenties opgenomen in het onderzoek. Het totaal aantal 

artikelen dat is opgenomen voor het literatuuronderzoek over de 

(in)effectiviteit van interventieprogramma’s bedraagt 40 artikelen.
1
  

Uiteindelijk zijn 42 (zoekactie 1) + 38 (zoekactie 2) + 40 (zoekactie 3) 

relevante publicaties gebruikt voor dit onderzoek (zie bijlagen 1, 2, 3 en 

3).  

 

Uit deze literatuurstudie zijn de verschillende bestaande definities van 

weerbaarheid geselecteerd en is een eerste verzameling van elementen 

welke gerelateerd zijn aan weerbaarheid, gedestilleerd. Op grond van 

deze theoretische verkenning is een omschrijving van professionele 

weerbaarheid bij politiepersoneel geformuleerd. Belangrijk is om de 

termen factoren en indicatoren te duiden omdat ze in de 

onderzoeksvragen terugkomen en inconsistent in de literatuur worden 

gebruikt. Factoren zijn variabelen die kunnen samenhangen met en een 

zekere invloed kunnen hebben op professionele weerbaarheid. 

Indicatoren zijn empirisch onderzochte uitkomstmaten die de mate van 

professionele weerbaarheid kunnen bepalen.  

 

 

Semi-gestructureerd interview 

Vervolgens zijn vijf individuele interviews gehouden met specialisten 

afkomstig uit de hoek van het onderzoek, het beleid en de uitvoering 

(politie). Deze interviews zijn ondersteunend en dienen om de 

onderhavige onderzoeksvragen vanuit kwalitatief perspectief te bekijken. 

Het interview was semi-gestructureerd en werd door één of twee 

                                                   
1

 Vervanging van de zoekterm “resilience” voor de synoniemen “adaptability”, 
“adjustability” en “mental toughness” leverde geen relevante hits op voor de te 
onderzoeken beroepsgroepen (politiepersoneel en vergelijkbare beroepsgroepen). 
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onderzoekers gedaan. Met behulp van een checklist met vragen (zie 

bijlage 5), gebruikt ter ondersteuning van de interviewers, is met name 

gevraagd naar de volgende zaken: 

• Betekenis/associaties: Wat verstaat u onder professionele 

weerbaarheid? 

• Wanneer is een politiemedewerker weerbaar volgens u?  

• Reikwijdte: wat valt er wel en niet onder?  

• Welke van bovengenoemde factoren is/zijn 

veranderbaar/ontwikkelbaar? 

Op meerdere plaatsen in het rapport worden fragmenten uit de 

interviews in boxen gepresenteerd.  

 

1.5 Leeswijzer  

Het vervolg van het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt 

vanuit de literatuur en de praktijk ingegaan op de onderzoeksvragen. Zo 

wordt het begrip professionele weerbaarheid en zijn indicatoren 

vastgesteld. Vervolgens wordt ingegaan op factoren die in positieve of 

negatieve zin samenhangen met professionele weerbaarheid bij 

politiepersoneel of vergelijkbare beroepsgroepen. Ten slotte wordt 

ingegaan op de (in)effectiviteit van interventies gericht op het 

beschermen of vergroten van professionele weerbaarheid. We besluiten 

dit rapport in hoofdstuk 3 met de conclusies.
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Hoofdstuk 2. (Wetenschappelijke) definitie van professionele 

weerbaarheid bij politiepersoneel 

2.1 Inleiding 

Hoewel de stressoren waarmee politiepersoneel in het dagelijkse werk 

geconfronteerd wordt voldoende gedocumenteerd zijn, hebben 

onderzoekers recentelijk de focus verlegd naar wat politiepersoneel 

ondersteunt bij de uitvoering van het werk. Hierbij wordt de nadruk 

gelegd op “kwaliteit behoud”, waarbij motivatie en betrokkenheid 

belangrijke pijlers zijn die politiepersoneel in staat stelt om het werk het 

hoofd te bieden. Eén van de nieuwe aandachtsgebieden is het vermogen 

van politiepersoneel om met ingrijpende gebeurtenissen om te gaan. 

Men spreekt in dit kader van professionele weerbaarheid. 

 

Aanvankelijk werd de term “weerbaarheid’ gebruikt om het vermogen 

van individuen uit te drukken om te herstellen van stress en tegenslag 

(Masten, 2007). Inmiddels is aangetoond dat weerbaarheid niet 

uitsluitend een persoonlijke eigenschap is, maar een complex construct 

als resultante van een dynamische relatie tussen risico en 

beschermende factoren op individueel, interpersoonlijk en 

organisatorisch niveau (Bonanno & Mancini, 2008; Tusai & Dyer, 2004). 

Als opkomend onderzoeksgebied en mede wegens de complexe aard 

van weerbaarheid, is professionele weerbaarheid in de literatuur op 

diverse manieren geconceptualiseerd (Beltman, Mansfield, & Price, 

2011; Davydov, Stewart, Ritchie, & Chaudieu, 2010). Hoewel een 

dergelijke reeks conceptualiseringen belangrijk is om het multi-

dimensionele karakter van weerbaarheid te omvatten, kan het tevens 

bijdragen aan de ambiguïteit over de definitie van weerbaarheid en de 

meest effectieve manier dit concept te onderzoeken. Professionele 

weerbaarheid is op diverse manieren onderzocht, waarbij gebruik is 

gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, variërend van 

kwalitatieve dieptestudies naar grootschalige kwantitatieve studies. 

Kortom, de literatuur met betrekking tot professionele weerbaarheid 

varieert in haar theoretische uitgangspunten en reikwijdte wat betreft de 

toepasbaarheid. Het multi-dimensionele karakter van professionele 

weerbaarheid kan zonder meer worden ingevoegd in het Job Demands-

Resources model (JD-R-model) dat oorspronkelijk de toepasselijke 
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naam ‘Werkstressoren-Energiebronnen-Burnout model’ (WEB model) 

had (Bakker, Schaufeli, & Demerouti, 1999). Het model is een 

psychosociaal werkstress model dat uit werkkenmerken is opgebouwd 

en op verschillende beroepsgroepen kan worden toegepast teneinde het 

welzijn en de prestaties van professionals te verbeteren (Bakker & 

Demerouti, 2007). Het model is een ‘evenwichtsmodel’ tussen prestaties 

en welzijn, meer bepaald positieve en negatieve factoren op de 

werkvloer en de gezondheid van professionals waarvan weerbaarheid 

een onderdeel is. Daarnaast heeft de literatuur de potentie om 

implicaties voor preventie en interventieprogramma’s voor professionals 

in het algemeen, en politiepersoneel in het bijzonder, aan te reiken opdat 

politiepersoneel gezonde effectieve medewerkers worden en blijven. 

 

2.2 Resultaten 

2.2.1 Conceptualisering van professionele weerbaarheid 

Hoewel het onderzoeksveld betreffende professionele weerbaarheid 

groeit, blijkt uit het literatuuronderzoek dat er een scala aan definities van 

professionele weerbaarheid bestaat (Beltman et al., 2011). Het 

merendeel van onderzoek beschrijft professionele weerbaarheid als 1) 

een proces, waarbij individuen kunnen putten uit een krachtbron om niet 

alleen trauma’s het hoofd te bieden, maar ook groei en ontwikkeling 

mogelijk te maken (Beltman et al., 2011; Paton, 2006; Poole, 2006), 2) 

als een individuele persoonlijkheidseigenschap (Jackson, Firthko, & 

Edenborough, 2007; Kleinberg, 2006; Matos, Neushotz, Griffin, & 

Fitzpatrick, 2010; Paton, 2006) of temperament (Pipe, 2011), en 3) als 

een dynamisch ontwikkelingsproces ten gevolge van een interactie in de 

tijd tussen een persoon en zijn omgeving (Glasberg et al., 2006; Jackson 

et al., 2007; Ollier-Malaterre, 2009). De diversiteit in definities en het 

accent op zowel individuele als ook contextuele factoren benadrukt de 

multi-dimensionaliteit en complexiteit van het construct. 

 

2.2.1.1. Ontwikkelingen in de beschrijving van professionele 

weerbaarheid 

De term weerbaarheid, afgeleid van zowel de sociale als ook de 

medische wetenschappen (Tusaie & Dyer, 2004), werd in de jaren 
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zeventig van de vorige eeuw voor het eerst gebruikt om de positieve 

ontwikkeling van kinderen, blootgesteld aan trauma’s zoals 

kindermishandeling en het verlies van een naaste, te beschrijven (Luthar, 

2006). Weerbaarheid werd in deze context gedefinieerd als “het 

vermogen om te buigen zonder te breken en de capaciteit om, eenmaal 

gebogen, terug te veren” en geoperationaliseerd in termen van de 

aanwezigheid van beschermende factoren (persoonlijke, sociale, 

familiale en institutionele vangnetten) die het personen in staat stelden 

stress te weerstaan (Kaplan, Turner, Norman, en Stillson, 1996). Latere 

studies (Werner, 1993,1995) richtten zich grotendeels op de persoonlijke 

kwaliteiten van deze “veerkrachtige” kinderen, het identificeren van 

individuele risicofactoren die zouden kunnen leiden tot negatieve 

gezondheidsuitkomsten, als ook het vaststellen van beschermende 

factoren die zouden kunnen leiden tot positieve aanpassing en 

uitkomsten.  

Verdere conceptualisering van het begrip vestigde de aandacht op de 

ontwikkeling van weerbaarheid als een complexe interactie tussen 

individu en omgeving, zoals familie, vrienden en gemeenschap, 

resulterend in een succesvolle aanpassing ondanks moeilijke of 

bedreigende omstandigheden (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000; Masten, 

1990). Tegelijkertijd bleef ander onderzoek zich richten op de individuele 

eigenschappen in het bijzonder bepaalde 

persoonlijkheidseigenschappen, zoals probleemoplossend vermogen, 

flexibiliteit, controle en self-efficacy.  

Inzichten van de afgelopen tien jaar wijzen op het complexe en multi-

dimensionele karakter van (individuele) weerbaarheid. In plaats van 

weerbaarheid te conceptualiseren als een aangeboren eigenschap, 

wordt weerbaarheid steeds meer gezien als een relatief, 

ontwikkelingsgericht en dynamisch resultaat van een dynamisch proces 

binnen een bepaalde context (Reich, Zautra, & Hall, 2010). 

 

Een soortgelijke ontwikkeling zien we in de literatuur terug als we het 

hebben over professionele weerbaarheid. Het merendeel van onderzoek 

beschrijft professionele weerbaarheid als 1) een proces, waarbij 

individuen kunnen putten uit een krachtbron om trauma’s het hoofd te 

bieden; 2) een individuele persoonlijkheidseigenschap of temperament; 

en 3) als een dynamisch ontwikkelingsproces ten gevolge van een 

interactie in de tijd tussen een persoon en de (beroeps)context. 



21 

De diversiteit in definities en het accent op zowel individuele als ook 

contextuele factoren benadrukt ook hier de multi-dimensionaliteit en 

complexiteit van het construct. 

 

Professionele weerbaarheid als proces 

In de procesmatige visie wordt weerbaarheid vaak beschouwd als buffer 

tegen een breed scala van mogelijke tegenslagen en trauma’s (Gupta, 

Sood, & Bakhshi, 2012; Prietantoni & Prati, 2008; Van Breda, 2011). Zo 

heeft een aantal studies gesuggereerd professionele weerbaarheid 

synoniem te stellen aan een verminderde kwetsbaarheid (Dunn, 2008; 

Gustafsson, Persson, Eriksson, Norberg, & Strandberg, 2009; Marmar et 

al., 2006). Weer andere studies conceptualiseren professionele 

weerbaarheid als het flexibele gebruik van diverse hulpbronnen om 

trauma’s het hoofd te bieden (Everly, Davy, Smith, Lating, & Nucifora, 

2011; Gittel, 2008; Henning-Fast, 2009; Larrabee, 2009; Litz, 2007; 

Whealin, 2008). 

 

Professionele weerbaarheid als persoonlijkheidseigenschap 

Wanneer professionele weerbaarheid wordt gezien als een individuele 

persoonlijkheidseigenschap (Avey, Luthans, & Jensen, 2009; Jackson, 

Firthko, & Edenborough, 2007; Kleinberg, 2006; Matos, Neushotz, Griffin, 

& Fitzpatrick, 2010; Paton, 2006) of temperament (Pipe, 2011), ligt de 

nadruk bij een groot aantal studies op een effectieve copingstijl als 

belangrijkste eigenschap van weerbaarheid (Freeman, 2006; Stenmarker, 

Palmerus, Marky, 2009; Peres, 2011; Zander 2010). Andere studies 

(Ollier-Malaterre, 2009; Palgri, 2012; Prate, 2010) richten zich 

voornamelijk op positieve emoties (Avey et al., 2009; Eid, Mearns, 

Larsson, Laberg, & Johnsen, 2012) als actief onderdeel van 

professionele weerbaarheid, waarbij het risico op PTSS en depressie 

wordt verlaagd en welbevinden wordt vergroot. 

 

Professionele weerbaarheid als dynamisch ontwikkelingsproces 

In deze laatste benadering wordt professionele weerbaarheid 

beschouwd als een krachtbron waar individuen uit kunnen putten om niet 

alleen trauma’s het hoofd te bieden maar ook groei en ontwikkeling 

mogelijk te maken (Beltman et al., 2011; Paton, 2006; Pole, 2006; 

Glasberg et al., 2006; Jackson et al., 2007; Mansfield, Beltman, Price, & 

McConney, 2012; Ollier-Malaterre, 2009; Paton, 2006; Pole, 2006). In 
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deze benadering speelt karakter vaak een belangrijke rol, maar enkel als 

capaciteit waarvan gebruik gemaakt kan worden naast andere middelen 

die tot verbeterde professionele weerbaarheid kunnen leiden.  

 

Hoewel psychologische perspectieven op professionele weerbaarheid 

zich hebben gericht op individuele kenmerken, omgevingsfactoren en de 

dynamische interactie tussen beiden, is het van belang op te merken dat 

weerbaarheid tevens is onderzocht vanuit andere perspectieven. 

Kritische theoretici hebben bijvoorbeeld opgeroepen tot een meer 

expliciete betekenis van “succesvolle aanpassing” en specificering van 

“bedreigende of impactvolle gebeurtenissen” (Luthar et al., 2000). 

Conventionele modellen van professionele weerbaarheid zijn mogelijk te 

beperkt en niet in staat om de diversiteit aan betekenissen die individuen 

hebben betreffende professionele weerbaarheid te omvatten: wat voor 

de een als professioneel weerbaar wordt ervaren, ziet een ander 

mogelijk anders. Hoewel we hier een overwegend psychologisch 

perspectief van professionele weerbaarheid gehanteerd hebben, zijn 

deze kritische noten nuttig bij het stimuleren van verdere 

conceptualisering van professionele weerbaarheid in het algemeen en bij 

politiepersoneel in het bijzonder. 

 

Ondanks de verschillende benaderingen voor de studie van 

professionele weerbaarheid, lijkt consensus bereikt over het belang van 

de beroepscontext bij de ontwikkeling en handhaving van professionele 

weerbaarheid. Professionele weerbaarheid van bijvoorbeeld 

politiepersoneel vereist mogelijk andere competenties, vaardigheden en 

(sociale) ondersteuning dan in andere professionele contexten, zoals de 

medische sector of militaire sector. Het is daarom dan ook van cruciaal 

belang rekening te houden met de context van politiepersoneel bij de 

definiëring van professionele weerbaarheid van politiepersoneel. 

 

2.2.1.2. Professionele weerbaarheid bij politiepersoneel 

Een eenduidige definitie van professionele weerbaarheid bij 

politiepersoneel lijkt vooralsnog niet vastgesteld. Het literatuuronderzoek 

heeft diverse definities en operationalisaties opgeleverd. Hierbij gaat het 

ofwel om het terugkeren naar een beginsituatie, dan wel het creëren van 

een nieuw evenwicht binnen een veranderende context. Professionele 
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weerbaarheid ontleent zich in die zin aan kenmerken en/of 

omstandigheden die in de afwezigheid van trauma niet goed tot zijn recht 

komen. 

Gezien het feit dat professionele weerbaarheid van politiepersoneel een 

opkomend onderzoeksgebied is en mede door de complexiteit van het 

begrip professionele weerbaarheid, bestaan er slechts enkele studies die 

professionele weerbaarheid van politiepersoneel hebben geprobeerd te 

conceptualiseren en operationaliseren. Deze studies hebben ieder op 

eigen wijze invulling gegeven aan professionele weerbaarheid. Zo is 

weerbaarheid van politiepersoneel beschreven als “niet kwetsbaar zijn” 

(Marmar, 2006), als “een karaktereigenschap” (Kleinberg, 2005; 

Prietantoni, 2008), als “beschermende factor tegen PTSS” (Prati, 2010) 

als “het vermogen terug te veren bij een negatieve ervaring” (Peres, 

2011; Yuan, 2011), of als “een proces van ontwikkeling waarbij het 

vermogen zich aan te passen aan verschillende situaties ontwikkelt” 

(Henning-Fast, 2009). 

 

“Veerkracht is een belangrijk sleutelwoord. Het onder moeilijke 

omstandigheden blijven functioneren en in staat zijn om na een 

ingrijpende gebeurtenis weer door te gaan met de werkzaamheden. 

Kortom, hoe goed zijn mensen in staat terug te veren na een bepaalde 

gebeurtenis.” 

 

Anderen veronderstellen dat weerbaarheid van politiepersoneel 

gerelateerd is aan “een relatief goed functioneren op het gebied van de 

fysieke gezondheid, de mentale gezondheid en de interpersoonlijke 

relaties” (Pole, 2006) en de “wijze waarop de interactie met 

gebeurtenissen in de omgeving wordt geactiveerd en gevoed in tijden 

van stress” (Paton, 2006). 

 

“Professionele weerbaarheid is een containerbegrip, dat in de breedste 

zin bestaat uit drie componenten: mentale kracht, de morele 

weerbaarheid en de fysieke weerbaarheid. Het gaat altijd over de 

individuele medewerker die goed functioneert binnen zijn functie. Hoe 

goed en hoe snel kan iemand zich herstellen na een bepaalde 

gebeurtenis?” 
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Dergelijke standpunten zijn belangrijk om het multi-dimensionele 

karakter van professionele weerbaarheid bij politiepersoneel te omvatten, 

maar dragen ook zeker bij aan een zekere ambiguïteit rond de 

conceptualisering van het begrip professionele weerbaarheid bij 

politiepersoneel en hoe dit fenomeen het beste te onderzoeken. 

Echter, ondanks de verschillende conceptualiseringen, komt een aantal 

belangrijke gezamenlijke thema's naar voren. Ten eerste komen 

onderzoekers voor een groot deel overeen dat professionele 

weerbaarheid van politiepersoneel een dynamisch proces betreft,  als 

gevolg van een interactie in de tijd tussen een politiemedewerker en zijn 

(beroeps)omgeving, waaruit blijkt hoe hij/zij reageert op uitdagende of 

impactvolle gebeurtenissen. Ten tweede is aangetoond dat 

beschermende en risicofactoren (zowel individuele en contextuele) een 

cruciale rol spelen in dit proces.  

 

“Professionele weerbaarheid is een dynamisch proces als gevolg van de 

eisen vanuit de omgeving en hoe iemand daarbinnen functioneert. We 

spreken van professioneel weerbaar politiepersoneel wanneer ze 

kordaat optreden bij lastige situaties. Zeg maar een soort professionele 

onbevangenheid om te balanceren tussen draagkracht en draaglast.” 

 

Tenslotte geeft de literatuur aan dat weerbare politiemedewerkers 

beschikken over persoonlijke sterktes, inclusief bepaalde 

karaktereigenschappen, en geschikte competenties (kennis, houding en 

vaardigheden) om de uitdagingen van het politiewerk het hoofd te bieden. 

Bijgevolg dient de onderzoeksfocus niet te liggen op professionele 

weerbaarheid als een algemene kwaliteit, maar op die individuele 

verschillen en de causale processen die ze weerspiegelen in het 

vergroten van het vakmanschap, het vergroten van de (operationele) 

inzetbaarheid en de versterking van de professionele weerbaarheid. 

 

Het voorgaande laat ons toe een werkdefinitie te formuleren van 

professionele weerbaarheid van politiemensen. Deze luidt als volgt: 

“Professionele weerbaarheid is een samenspel tussen individuele, 

interpersoonlijke en organisatorische indicatoren gerelateerd aan 

veerkracht. Professionele weerbaarheid is de capaciteit die iemand heeft 

om kordaat op te treden bij en het hoofd te bieden aan lastige, 
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ingrijpende situaties door te balanceren tussen draagkracht en draaglast 

en in staat te zijn om achteraf, mentaal, sociaal en fysiek terug te veren.” 

 

2.2.2 Factoren gerelateerd aan professionele weerbaarheid 

Hoewel in de literatuur het begrip professionele weerbaarheid nog niet 

strak is afgebakend, komen in verschillende onderzoeken naar de 

totstandkoming van professionele weerbaarheid veelal dezelfde factoren 

naar voren. De huidige paragraaf licht deze verder toe en maakt een 

onderscheid tussen individuele, inter-persoonlijke en organisatorische 

factoren. In een laatste paragraaf worden deze factoren met elkaar in 

verband gebracht in een theoretisch model. 

 

Individuele factoren 

Persoonlijkheid  

Een groot deel van de in onderzoek gebruikte factoren heeft betrekking 

op de persoonlijkheid van individuen. Voorbeelden hiervan zijn 

zelfredzaamheid (Beltman et al., 2011; Gittel, 2008; Prietantoni & Prati, 

2008), emotionele stabiliteit (Paton, 2006), extraversie (Gustafsson et al., 

2009; Whealin, 2008), optimisme (Gustafsson et al., 2009; Jackson et al, 

2007; Kleinberg, 2005; Palgri, 2012; Peres, 2011; Pipe, 2011; Whealin, 

2008; Yuan, 2011), doorzettingsvermogen en vastberadenheid (Jackson 

et al., 2007; Matos et al., 2010; Paton, 2006). Individuen die vertrouwen 

hebben in zichzelf en in de eigen capaciteiten gerelateerd aan het 

beroep (beroepscompetenties), behouden normale niveaus van 

functioneren en ontwikkelen relatief weinig psychosociale klachten na 

een heftige gebeurtenis (Beltman et al., 2011; Glasberg et al., 2006; 

Gustafsson et al., 2009; Larrabee, 2008; Matos et al., 2010; Prati, 2010). 

Andere genoemde aspecten zijn uitdaging (het idee dat geleerd kan 

worden van zowel positieve als negatieve ervaringen, uitdaging zien als 

kans in plaats van als bedreiging) (Jackson et al., 2007; Litz, 2007; Prati 

2010) en betrokkenheid en controle (het gevoel hebben invloed te 

hebben op de omgeving). Daarnaast blijkt uit een groot aantal studies 

dat een dynamische copingstijl positief gerelateerd is aan een gezonde 

psychosociale weerbaarheid (Beltman et al., 2011; Gittel, 2008; 

Gustafsson et al., 2009; Henning-Fast, 2009; Larrabee, 2009; Litz, 2007; 

Matos et al., 2010; Pole, 2006; Pipe, 2011; Prati, 2010).  
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De theorie van het Big Five persoonlijkheidsmodel geeft vijf dimensies 

aan waarmee de persoonlijkheid van iemand kan worden beschreven 

(Rantanen, Metsapelto, Feldt, Pulkkinen, & Kokko, 2007). Het model is 

niet categoriaal maar dimensioneel, wat betekent dat mensen niet in 

vakjes worden geplaatst maar karaktereigenschappen zich op een 

continuüm bevinden gaande van afwezig aan de ene kant tot aanwezig 

aan de ander kant (o.a., Bolton, Becker, & Barber, 2010). Het model 

bestaat uit vijf hogere orde karaktereigenschappen die zijn opgebouwd 

uit lagere orde kenmerken. In het kader van dit onderzoek beperken we 

ons tot het beschrijven van de vijf hogere orde karaktereigenschappen: 

(1) Extraversie zegt iets over de sociale gerichtheid naar andere 

personen en de mate waarin een persoon behoefte heeft aan contact 

met anderen. Van extraverten wordt gezegd dat ze sociaal, optimistisch 

en op mensen gericht zijn terwijl introverte personen liever alleen zijn; (2) 

Inschikkelijkheid heeft betrekking op hoe iemand zich in het 

samenzijn/samenwerken schikt. Een individu kan coöperatief, meegaand, 

hulpvaardig en verdraagzaam zijn, maar kan evengoed competitief en 

juist weinig meewerkend, meegaand en hulpvaardig zijn. (3) 

Zorgvuldigheid zegt of een persoon georganiseerd, doelgericht of juist 

niet doelgericht en ongestructureerd te werk gaat. (4) Emotionele 

stabiliteit kan worden gezien als tegenpool van neuroticisme. Emotioneel 

stabiele mensen maken zich minder zorgen, zijn zeker van zichzelf, 

tevreden met zichzelf, ontspannen en weinig emotioneel labiel. (5) 

Openheid voor ervaring/ideeën kan worden geduid als de zin om nieuwe 

ervaringen op te doen. Het zijn individuen die gekenmerkt worden door 

nieuwsgierigheid en de drang om nieuwe ervaringen op te doen (o.a., 

Block, 2010). De Big Five wordt veelvuldig toegepast op de 

werkomgeving, meer bepaald de relatie tussen persoonlijkheid, 

prestaties en werktevredenheid (o.a., Borman, 2004; Alessandri & 

Vecchione, 2012). Uit onderzoek komt naar voren dat zorgvuldigheid en 

extraversie of emotionele stabiliteit sterke voorspellers zijn voor 

professioneel functioneren (presteren) (o.a., George, Helson, & John, 

2011; Richards &  Schat, 2011).  
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“Karaktereigenschappen spelen ook een grote rol. Bijvoorbeeld 

hardiness, dat is een redelijk stabiele eigenschap, maar is ook 

veranderbaar. Medewerkers moeten zich goed voelen bij wat ze doen en 

weten dat ze goed zijn en wat ze doen. Het is dan ook belangrijk om 

succesvolle ervaringen op straat.” 

 

Affectieve factoren 

Uit de studies van ondermeer Beltman en collega’s (2011) en Zander 

(2010) komt naar voren dat bevlogenheid en de intrinsieke motivatie voor 

het beroep/werk zeer belangrijke eigenschappen zijn die positief 

samenhangen met een sterk gevoel van professioneel handelen, 

doorzettingsvermogen, ambities en prestaties. Competentie en 

doelmatigheid leiden tot meer zelfvertrouwen, wat leidt tot een perceptie 

van meer controle en flexibele en betere copingstrategieën. 

Bovengenoemde factoren leiden allen afzonderlijk, en in relatie met 

elkaar, tot een verhoogde professionele weerbaarheid. 

 

“Gedrevenheid en passie voor het werk. Je moet er helemaal voor gaan, 

een soort roeping, anders red je het niet. Je moet plezier hebben in het 

werk. Overigens is hier wel een onderscheid te maken tussen een 

beginnende beroepsbeoefenaar en een expert. De beginneling laat zich 

nog leiden door externe drijfveren, terwijl een gevorderde in staat is terug 

te kijken en een beroep te doen op innerlijke drijfveren. “ 

 

(Neuro)biologische factoren 

Zoals hierboven vermeld, worden diverse psychologische factoren als 

belangrijk verondersteld. Deze factoren worden tenminste gedeeltelijk 

gemedieerd door (neuro)biologische factoren (Henning-Fast et al, 2011; 

Peres, 2011). Diverse hormonen (bijvoorbeeld oxytocine, serotonine), 

maar ook bepaalde gebieden van de hersenen, met in begrip van de 

mediale prefrontale cortex en de amygdala (Peres, 2011) en de 

hippocampus, de parahippocampus gyrus en de fusiform gyrus (Hennig-

Fast, 2009), spelen een rol. Neurale mechanismen die ten grondslag 

liggen aan de relatie tussen weerbaarheid, stress en psychopathologie 

beïnvloeden tevens de regulatie van emoties, zoals schaamte en schuld. 

Tevens draagt een goede fysieke gezondheid ook bij aan verhoogde 

weerbaarheid (Ollier-Malaterre, 2009; Pipe, 2011; Pole, 2006). Hierbij 
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kan gedacht worden aan energiek zijn, een lage bloeddruk, goed 

slaapwaak ritme en verlaagd niveau van stresshormonen (Pipe, 2011). 

 

“Het politiewerk is een fysiek beroep, je moet een goede conditie hebben 

en onderhouden. Sport en voeding kunnen eveneens een belangrijke rol 

spelen. Als je lichamelijk goed in je vel zit, straal je dit ook uit en zul je 

beter presteren.” 

 

Interpersoonlijke factoren 

In bijna de helft van de studies wordt het belang van sociale steun als 

positieve indicator van weerbaarheid benadrukt (Beltman et al., 2011; 

Glasberg et al., 2006; Litz, 2007; Matos et al., 2010; Ollier-Malaterre, 

2009; Peres, 2011; Pipe, 2011; Poole, 2006; Prati, 2010; Prietantoni & 

Prati, 2008; Whealin, 2008; Zander, 2010). Dit geldt in het bijzonder voor 

een sterk geloof in het team (Matos et al., 2010; Ollier-Malaterre, 2009; 

Prietantoni & Prati, 2008), een democratische leidersstijl, en een open en 

veilige sfeer, waarbij feedback wordt gestimuleerd (Beltman et al., 2011; 

Glasberg et al., 2006). Tenslotte draagt ook het delen van ervaringen 

binnen het team bij tot een grotere weerbaarheid (Zander, 2010)  

 

“Het teamfunctioneren draagt in grote mate bij aan de weerbaarheid. De 

leidinggevende heeft hier een sleutel- en voorbeeldfunctie. Wanneer je je 

gesteund voelt door teamgenoten en vertrouwen hebt in elkaar, dan 

straalt dat ook uit. Dit geldt eveneens voor familieleden en kennissen.”  

 

Organisatorische factoren 

Het gevoel dat men het werk en de omgeving waar men werkt onder 

controle heeft, levert een belangrijke bijdrage aan de professionele 

weerbaarheid (Kleinberg, 2005; Larabee, 2009; Pipe, 2011). In het 

bijzonder, wanneer men tevreden is en voldoende zelfvertrouwen heeft 

in complexe werksituaties waar meerdere taken tegelijkertijd uitgevoerd 

moeten worden (Larrabee, 2009; Pipe, 2011) en men zich in staat voelt 

de speelruimte te benutten om zelf verbeteringen in het werk aan te 

brengen, zoals het verhogen van de inzetbaarheid, verbeteren van de 

taakuitvoering en de communicatie met collega’s (Kleinberg, 2005; 

Larrabee, 2009; Paton, 2006; Pipe, 2011). Wrzesniewski en Dutton 

(2001) spreken in dit verband ook wel van job crafting, dat is de mate 
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waarin medewerkers naar eigen inzicht hun baan boetseren en kneden 

(zie ook Cox-Woudstra & Nauta, 2003). 

 

“De organisatie speelt een belangrijke rol. Zij moet haar personeel 

steunen en vertrouwen geven. Er moet een cultuur heersen waarin 

mensen hun emoties durven te laten zien en met elkaar durven te praten 

over wat zij hebben meegemaakt.” 

 

In het licht van bovenstaande factoren, lijkt het van groot belang, mede 

vanwege de interacties tussen individuele, interpersoonlijke en 

organisatorische factoren in relatie tot professionele weerbaarheid, een 

breed scala aan interventiestrategieën met zowel biologische (fysieke) 

als ook psychosociale methoden te omvatten (zie tevens paragraaf 

2.2.6). 

 

2.2.3 Professionele weerbaarheid in relatie tot psychische en 

lichamelijke klachten, motivatie, taakuitvoering en 

ziekteverzuim bij politie en aanverwante beroepsgroepen 

Eerder zagen we dat de factoren die professionele weerbaarheid 

bevorderen zich op verschillende niveaus situeren: individueel, 

interpersoonlijk en organisatorisch. Ook in dit onderdeel worden de drie 

niveaus aangehouden ter beantwoording van de onderzoeksvragen.  

Het is ten eerste belangrijk te vermelden dat weerbaarheid vanuit 

verschillende theoretische invalshoeken kan worden bestudeerd. De 

metaconstructen ‘psychologisch en sociaal kapitaal’ veronderstellen het 

bestaan van psychologische en sociale predisposities van 

(professionele) weerbaarheid om adequaat te kunnen omgaan met 

(acute) hoge stress, zonder verlies van kwaliteit van leven achteraf 

(Schaubroeck, Riolli, Peng, & Spain, 2011).  

Ten tweede is het belangrijk te onderstrepen dat politiepersoneel moet 

worden gezien als een professionele groep die van nature hoog 

weerbaar is (Galatzer-Levy, Madan, Neylan, Henn-Haase, & Marmar, 

2011). Slechts een klein gedeelte ontwikkelt langdurige 

psychologische/psychiatrische klachten (Plat, Frings-Dresen, & Sluiter, 

2011). Galatzer-Levy et al. (2011) onderzochten 178 politiemensen vlak 

nadat ze direct waren blootgesteld aan een levensbedreigende situatie 

en stellen vast dat stressreacties op traumatische gebeurtenissen geen 
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uniform fenomeen vertegenwoordigen. Individuen ontwikkelen 

prototypische reactiepatronen met verschillende trajecten. In 88% van de 

gevallen is sprake van een resilient-traject, 10% ontwikkelt een 

distressed-improving traject en slechts 2% een distressed-worsening 

traject. Het verdere verloop kan zijn: herstel of chronische klachten. 

(Voor meer informatie over prototypische reactiepatronen en trajecten 

verwijzen we naar Galatzer-Levy et al. (2011).  

Ten derde stellen we vast dat vooral psychologische en interpersoonlijke 

klachten nauwelijks verschillen tussen de onderzochte 

risicoberoepsgroepen, zoals politie, militairen, brandweer en sociaal 

werkers. Op organisatorisch niveau zijn er wel verschillen tussen diverse 

risicoberoepen die hierna besproken worden.  

 

2.2.3.1. Individuele factoren 

Welke individuele factoren differentiëren tussen politiemensen/andere 

risicoberoepen met hoge weerbaarheid en politiemensen/andere 

risicoberoepen met lage weerbaarheid? Hoewel vrijwel elke studie 

uitgaat van “heterogeniteit in symptoomclusters”, wordt, ongeacht de 

beroepsgroep, in de meeste studies gefocust op PTSS, al dan niet in co-

morbiditeit met andere mentale problemen.  

In een grootschalige longitudinale studie die naar aanleiding van de 

terroristische aanslag op 11 september 2001 onder direct betrokken 

politiemensen werd uitgevoerd, werd een ‘World Trade Center Health 

Registry’ opgezet met gegevens over politiemensen. Tussen 

meetmoment 1 en 2 (interval = 2 jaar) nam de prevalentie van PTSS in 

de onderzoeksgroep toe van 7,8% naar 16,5% (n= 2.527 mannen en 413 

vrouwen). Vrouwen vertoonden op meetmoment 1 significant hogere 

PTSS klachten dan mannen, maar niet meer op meetmoment 2. 

Daarnaast werden nog andere klachten gerapporteerd, zoals 

slaapproblemen, depressie, alcoholmisbruik en fysieke klachten,. Dit 

heeft bij een aantal geleid tot verlies van de baan en zich niet meer nuttig 

en beschikbaar kunnen maken. Dit laatste hangt dan weer negatief 

samen met het genezingsproces van PTSS (Bowler, Harris, Li, Gocheva, 

Stellman, Wilson et al., 2012). In een groep van 2.616 soldaten (Ohio 

Army National Guard Soldiers), werd blootstelling aan een traumatische 

gebeurtenis en PTSS volgens de geldende DSM-IV criteria onderzocht. 

De prevalentie PTSS schommelde rond de 10%. Ondersteuning na de 
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militaire missie was een positieve significante factor in het voorkomen 

van PTSS (Goldmann, Clabrese, Prescott, Tamburrino, Liberzon, 

Slembarski, et al. 2012). Militairen die vaker deelnamen aan militaire 

missies hadden een significant grotere kans om complexe en moeilijk te 

behandelden PTSS te ontwikkelen en bleken vaker aan zelfmoord te 

denken dan militairen die eenmalig deelnamen (Gallaway, Millikan, & 

Bell, 2011).  

Marmar, McCaslin, Metzler, Best, Weiss, Fagan, et al. (2006) 

ontwikkelden een theoretisch model om de ontwikkeling van PTSS 

symptomen in relatie tot kwetsbaarheid/ weerbaarheid op 

peritraumatische paniekreacties te meten. Dit gebeurde in een cross-

sectioneel design onder 715 politiemensen. Uit het model kwamen vijf 

sterk voorspellende factoren voor PTSS naar voren (p-waarden allen 

kleiner dan 1%): grotere peritraumatische distress, grotere 

peritraumatische dissociatie, gebrek aan probleemoplossend vermogen, 

teveel routine werk en gebrek aan sociale steun.   

 

Het is opvallend dat de meeste studies zich beperken tot prevalenties 

van PTSS en onderzoek naar klinische symptoomclusters (herbeleven, 

opwinding en vermijden). Zelden wordt dieper ingegaan op specifieke en 

niet-specifieke componenten van PTSS. In een recente studie vonden 

Erbes, Polusny, Arbisi en Koffel (2012) dat de drie PTSS-

symptoomclusters ook bij algemene distress voorkomen en niet exclusief 

verbonden zijn aan PTSS. Deze bevinding was eerder onderwerp van 

discussie in het kader van de revisie van de DSM-IV. Zijn de drie PTSS 

symptoomclusters uitsluitend criteria van PTSS en dekken de clusters 

het volledige klinisch beeld of niet?  Onder 348 militairen werd op zes en 

12 maanden na de militaire missie het niveau van blootstelling aan het 

trauma, demoralisatie en PTSS gemeten. Dysforie als symptoom, vaak 

in de vorm van rusteloosheid en angst door ernstige gebeurtenissen, 

hangt niet samen met de ernst van blootstelling aan het trauma. Dysforie 

hangt wel significant samen met demoraliserende gedachten. Intrusie, in 

de vorm van dwanggedachten waren significant sterker aanwezig in de 

traumagroep en nauwelijks aanwezig in de niet- traumagroep (Erbes et 

al. 2012).  

Coping en probleemoplossend vermogen worden in veel studies 

onderzocht in relatie tot PTSS. In een kleine studie van Adams, 

Anderson, Turner en Armstrong (2011) werden 57 politiemensen 
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geïnterviewd die professioneel te maken hadden met de gevolgen van 

de orkaan Katrina. De vraag was hoe deze first responders reageerden 

op noodsituaties veroorzaakt door de orkaan. Deze vraag was zeer 

pertinent omdat een aantal politiemensen in New Orleans tijdens de 

reddingsoperaties verzaakte aan zijn professionele plicht te voldoen of 

stopte met werken. Dit zou met een gebrek aan veerkracht te maken 

kunnen hebben. Het beschikken over dynamische copingmechanismen 

en over een breed instrumentarium van copingstijlen, hing positief 

samen met veerkracht. Hoewel onderzoek naar coping en weerbaarheid 

nauwelijks voorkomt, komt uit de coping- en PTSS literatuur naar voren 

dat probleem georiënteerde coping –wat betekent gericht zoeken naar 

oplossingen voor een probleem  een beschermende factor is tegen 

PTSS, in tegenstelling tot emotioneel georiënteerde en vermijdende 

coping die PTSS faciliteren. Probleemoplossende coping, na PTSS, 

onder politiemensen en andere risicoberoepsgroepen (o.a., Galor & 

Hentschel, 2012) verkleint ook de kans op depressie, alcoholverslaving, 

piekeren (rumineren) en sociaal isolement (o.a., Gilbar, Weinberg, & Gil, 

2012; Galor & Hentschel, 2012; Tsai, Harpaz-Rotem, Pietrzak, & 

Southwick, 2012; Sautter, Armelie, Glynn, & Wielt, 2011; Yeater, Austin, 

Green, & Smith, 2010).  

Weinig literatuur heeft betrekking op de relatie coping, PTSS en 

risicogedrag (o.a., agressie, regelovertredend gedrag, automutilatie, 

maar ook onveilige seks en gevaarlijk middelengebruik). Meerdere 

studies tonen echter aan dat risicogedrag vaker voorkomt onder 

risicoberoepen, zoals militairen, sociale werkers en beveiligingswerkers 

dan onder de algemene bevolking (o.a., Renshaw & Kiddie, 2012; Kunst, 

Bogaerts, & Winkel, 2009). In een cross-sectionele studie onder 91 

veteranen werden terugkerende negatieve gedachten, risicogedrag, 

PTSS en depressie gemeten. Veteranen met meer depressie en PTSS, 

rapporteerden ook significant meer risicogedrag, zoals agressie en 

onveilige seks. Het pad van depressie en PTSS in de richting van 

risicogedrag werd door de aanwezig van terugkerende negatieve 

gedachten gemodereerd (Borders, McAndrew, Quigley, & Chandler, 

2012).  

 

Een recente wetenschappelijke ontwikkeling is de toepassing van 

hersen- en fysiologisch onderzoek op het terrein van professionele 

weerbaarheid om inzichten te krijgen in onderliggende neurocognitieve 
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mechanismen. Neurocognitieve mediatoren van weerbaarheid zijn 

amper geïdentificeerd. Tien getraumatiseerde mannelijke politieagenten 

werden vergeleken met 15 niet getraumatiseerde politiemensen op 

associatief geheugen. Zij werden geconfronteerd met beelden van 

traumatische stress. Omgang met stress en cognitieve parameters 

werden gemeten. In de getraumatiseerde groep werd minder activiteit 

gevonden in de hippocampus, parahippocampal gyrus en sigaarvormig 

gyrus vergeleken met de niet getraumatiseerde groep. De reactietijd om 

op beelden van traumatische gebeurtenissen te reageren, was trager in 

de getraumatiseerde groep, evenals een verminderde activiteit van het 

contextueel geheugen en verminderde positieve cognitieve 

copingstrategieën, vergeleken met de niet getraumatiseerde groep. Dit 

onderzoek ondersteunt de aanwezigheid van geheugengerelateerde 

stoornissen in hersenactiviteit na traumatische gebeurtenissen, die een 

weerslag kunnen hebben op veerkracht (Hennig-Fast, Werner, Lermer, 

Latscha, Meister, Reiser, et al., 2009). Ook functionele beeldvorming 

(fMRI) draagt bij aan inzichten over professionele weerbaarheid. In een 

experimenteel onderzoek werden 25 politiemensen ingedeeld in twee 

groepen: 10 getraumatiseerde en 15 niet getraumatiseerde 

politiemensen. De getraumatiseerde groep scoorde significant lager op 

het gebruik van positieve coping en stresscontrole vergeleken met de 

niet getraumatiseerde groep. Verder toonde de getraumatiseerde groep 

een afname van responsiviteit in de temporale mediale hersengebieden 

vergeleken met de niet getraumatiseerde groep (Hennig-Fast, et. al., 

2009).  

In een studie van Peres, Foerster, Santana, Fereira, Nasello, Savoia et 

al. (2011) werd weerbaarheid bij 36 politiemensen onderzocht in relatie 

tot het hervinden van traumatische gebeurtenissen. De groep 

politiemensen werd ingedeeld in een groep politiemensen met PTSS en 

aangemeld voor psychotherapie, een groep politiemensen met PTSS in 

een wachtlijstconditie en een gezonde groep politiemensen zonder 

PTSS. Tijdens meting 1 werd bij alle politiemensen een fMRI baseline 

scan uitgevoerd; na 40 dagen vond een tweede fMRI scan plaats. In de 

therapiegroep werd een significante afname vastgesteld van PTSS en 

bleek de neurale expressies vergelijkbaar met deze van de 

controlegroep. Tevens vond men een afname van de amygdala activiteit 

en een toename van activiteit in de mediale prefrontale cortex in de 

therapiegroep, vergelijkbaar met de controlegroep, wat wijst op een 
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toename van de weerbaarheid in de therapiegroep, wellicht ten gevolge 

van de therapie. Tussen meting 1 en 2 werden geen verschillen 

gevonden in de wachtlijstconditie groep. Hoewel deze twee studies 

slechts kleine aantallen deelnemers bevatten, is er neurofysiologisch 

bewijs dat weerbaarheid ook door neurofysiologische processen 

beïnvloed wordt.  

 

2.2.3.2. Interpersoonlijke factoren 

Er is relatief weinig literatuur beschikbaar over de invloed van 

interpersoonlijke factoren zoals sociale ondersteuning, groepsvorming, 

relaties en sociaal netwerk op professionele weerbaarheid. Het positief 

belang van sociale steun als positieve factor van professionele 

weerbaarheid komt duidelijk naar voren in het onderzoek van Lee, 

Sudom en McCreary (2011) onder Canadese militairen. .  Hierbij 

aansluitend wordt aangenomen dat over de mogelijkheid beschikken om 

sociale hulpbronnen te raadplegen tijdens en na stressvolle 

gebeurtenissen, elementen zijn van professionele weerbaarheid (o.a., 

Mancini & Bonanno, 2009; Marshall, Fenton, Marshall, & Suffon, 2007). 

Een gebrek aan steun door medesoldaten en cohesie in een team 

verhogen de kans op PTSS, depressieve symptomen, verminderde 

veerkracht, een gebrek aan vertrouwen en psychosociaal functioneren. 

Weerbaarheid positioneert zich zeer sterk als moderator tussen 

ondersteuning van medesoldaten en klachten tijdens en na een 

traumatische ervaring (Pietrzak, Johnson, Goldstein, Malley, Rivers, 

Morgan, et al., 2010; Pietrzak, Johnson, Goldstein, Malley, & Southwick, 

2009; Ben-Shalom, Lehrer, & Ben-Ari, 2005). 

Eerder werd al aangestipt dat weerbaarheid, coping en sociale steun 

moderatoren zijn tussen PTSS en sociaal functioneren (Tsai et al., 2012). 

In een groep van 167 veteranen die gediend had in Irak, rapporteerde 

bijna 22% zelfmoordgedachten in de twee weken voorafgaand aan het 

onderzoek. De groep met meer zelfmoordgedachten had significant 

meer PTSS en depressieve klachten en functioneerde algemeen minder 

goed. Deze groep had tevens minder psychologische veerkracht en kon 

minder terugvallen op sociale ondersteuning dan de groep zonder 

zelfmoordgedachten. Sociale steun en psychologische veerkracht waren 

tevens sterke voorspellers voor het hebben van zelfmoordgedachten 
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(Pietrzak, Russo, Ling, & Southwick, 2011; Pietrzak, Johnson, Goldstein, 

Malley, Rivers, Morgan, et al., 2010).  

Interessant zijn de studies van Freedman (2004) en Klutsch en Reich 

(2012) waarin sprake is van collectieve weerbaarheid en de 

intergenerationele transitie van traumatische gebeurtenissen in 

familiesystemen. Freedman (2004) deed etnografisch onderzoek bij 

politiemensen, brandweer en journalisten die getuigen waren geweest 

van de 11 september 2001 aanslagen. Hij stelt dat het concept PTSS te 

individualistisch geformuleerd is en dat weerbaarheid moet worden 

gezien als collectieve bron die de ontwikkeling van stoornissen kan 

verminderen, uiteraard rekening houdend met ieders kwetsbaarheid.  

Klutsch en Reich (2012) stellen dat verstoorde psychologische factoren 

(angststoornissen, agressie, persoonlijkheid en PTSS), verstoorde 

fysiologische factoren (niveaus van cortisol) en verstoorde 

interpersoonlijke factoren (familiedynamiek, familiegeheimen, 

communicatieproblemen, inadequate opvoedingsstijlen) kun leiden tot 

verstoringen van cognitieve mentalisaties, interpersoonlijke grenzen en 

conflicten van loyaliteit in tweede en derdegeneraties.  

 

2.2.3.3. Organisatorische factoren 

Studies over organisatorische factoren in relatie tot professionele 

weerbaarheid gaan vaak over besluitvormingsprocessen, de 

betrokkenheid van professionals bij de besluitvorming en de kordaatheid 

waarmee beslissingen genomen worden. Deze elementen zijn 

verbonden met professionele weerbaarheid. Het nemen van beslissingen 

in stressvolle situaties vereist voldoende professionele weerbaarheid, 

zoals aanpassingsvermogen, adequaat omgaan met acute stress en 

tegenslagen, optimaal kunnen presteren in stressvolle situaties en 

leidinggeven in stressvolle situaties (Ahangar, 2010). De kwaliteit en 

correctheid van besluitvorming van politiemensen hangt ook samen met 

het vertrouwen dat politiemensen die met risico geconfronteerd worden 

hebben in zichzelf, anderen en hun organisaties (o.a., Norris & Stevens, 

2007). Hoe minder het vertrouwen, hoe minder snel en accuraat 

gehandeld zal worden in stresssituaties (White, Cohrs, & Goritz, 2008). 

Het kunnen nemen van correcte beslissingen vereist ook dat 

organisatorische informatiestromen optimaal verlopen en dat voldoende 
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aandacht vanuit de organisaties besteed wordt aan interne en externe 

opleidingen (Stenmarker, Palmerus, & Marky, 2009).  

 

2.2.3.4. Motivatie en taakuitvoering  

Professionele weerbaarheid kan niet worden losgezien van motivatie. 

Motivatie is een factor die professionele weerbaarheid kan beïnvloeden 

(Noeker & Petermann, 2008). Motivatie kan ook vanuit procesmatig 

perspectief worden bekeken als carrièremotivatie dat zich theoretisch 

laat indelen in carrièreweerbaarheid, carrière-inzicht en carrière-identiteit. 

Deze carrièretyperingen staan positief in relatie tot elkaar. Negatieve 

carrièrestappen en –veranderingen zouden geassocieerd zijn met een 

laag subjectief niveau van welzijn en op korte termijn opnieuw kunnen 

leiden tot verkeerde carrièrekeuzes (Mauno, Feldt, Tolvanen, Hyvonen, 

& Kinnunen, 2011; London & Noe, 1997). Artsen werkzaam in de 

kinderoncologie hebben dagelijks met zware emotionele stress te maken. 

Motivatie is een essentiële factor voor individuele stressveerkracht. 

Negenentachtig Zweedse kinderoncologen werden bevraagd over hun 

motivatie, coping, levenskwaliteit en werk gerelateerd emotioneel leed. 

De meer ervaren artsen die hun werk vooral vanuit een intrinsieke 

motivatie uitoefenden, hadden minder somatische klachten dan minder 

ervaren artsen. De algemene levenstevredenheid was groter onder 

artsen die meer pediatrische oncologie behandelden. Stressveerkracht 

werd tussen 8% en 45% verklaard door weinig depressies, tevredenheid 

over toekomstperspectieven en motivatie bij de uitoefening van het werk 

(Stenmarker, Palmerus, & Marky, 2009).  

Weerbaarheid en motivatie hangen ook samen met organisatorische 

factoren. In een studie van Brunetti (2006) werden Amerikaanse 

leerkrachten ondervraagd die werken met jongeren afkomstig uit 

economisch en sociale minderheidsgroepen die meestal het Engels niet 

als eerste taal hebben. Deze leerkrachten komen ook geregeld terecht in 

gevaarsituaties. Drie factoren voorspelden de motivatie die leerkrachten 

konden opbrengen om meer dan 12 jaar les te geven: de leerlingen zelf, 

professionele en persoonlijke tevredenheid en sociale ondersteuning van 

de schooladministratie, collega’s en de organisatie van de school. Het 

belang van organisatorische, maar ook architectorale aspecten werden 

onderzocht in relatie tot productiviteit en werkplekgedrag. In de studie 

van Wright, Berrell en Gloet (2008) werden Chinese organisaties als 
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voorbeeld genomen en productiviteit en gedrag aan de hand van 

anekdotische informatie beschreven. Collectivistische processen zijn een 

belangrijk aspect van gedrag op de Chinese werkplek; individuele 

processen zoals psychologische en emotionele factoren staan niet 

centraal. Motivatie kan eerder worden gezien als extrinsiek, onderdeel 

uitmakend van het collectieve systeem. De studie besluit het belang van 

een meer motiverende managementstijl in China. Deze studie is relevant 

voor professionele weerbaarheid bij politiemensen omdat 

collectivistische processen ook aanwezig zijn bij de Nederlandse politie: 

het feit dat alle politie-executieven de opleiding ‘mentale kracht’ moeten 

volgen is een voorbeeld van collectieve besluitvormingsprocessen.  

Taakuitvoering is positief gerelateerd aan wat Chen en Lim (2012) 

psychologisch kapitaal noemen wat door de onderzoekers gedefinieerd 

wordt als de bereidheid tot werken, hoop, optimisme en weerbaarheid. 

Een adequate manier om taken uit te voeren hangt positief samen met 

probleem georiënteerde coping en niet met symptoom georiënteerde 

coping.  

 

2.2.3.5. Absenteïsme 

We kunnen algemeen veronderstellen dat negatieve individuele factoren, 

zoals de aanwezigheid van PTSS, depressie, angst, rusteloosheid, 

dysforie, slaapproblemen, alcoholmisbruik, fysieke problemen, 

gebrekkige coping, agressie en fysiologische disfuncties zoals een 

overactieve amygdala, in onderlinge samenhang met elkaar, de kans op 

uitval kan vergroten (o.a., Wagner, Heinrichs, & Ehlert, 1998; Hoge, 

Terhakopian, Castro, Messer, & Engel, 2007). Eerder zagen we dat 

negatieve intrapsychische processen kunnen versterkt of gebufferd 

worden door interpersoonlijke processen.  

Een gebrek aan sociale steun (familie/collega’s/organisatie), niet 

beschikken over de capaciteit om sociale hulpbronnen te raadplegen en 

de aanwezigheid van intergenerationele negatieve familiale 

predisposities in relatie tot verminderde weerbaarheid, zoals een gebrek 

aan communicatie, inadequate opvoedingsstijlen en weinig steun, zijn 

risicofactoren die kunnen samenhangen met uitval (o.a., Unden, 1996).  

Op organisatorisch niveau kwam uit onderzoek naar voren dat een 

gebrek aan ondersteuning vanuit de organisatie, een disbalans tussen 

organisatie- en individueel belang, een gebrek aan 



38 

informatievoorzieningen en -doorstroming en het onthouden van 

mogelijkheden om kennis en kunde te verbeteren, negatief in verband 

staan met professionele weerbaarheid. Het samenspel van individuele, 

interpersoonlijke en organisatorische factoren kunnen het risico op uitval 

vergroten (o.a., Unden, 1996). 

In een onderzoek onder Nederlands gevangenispersoneel en Belgische 

beveiligingsmedewerkers werd een positief verband gevonden tussen 

ondermeer type D persoonlijkheid (aanwezigheid van negatieve 

affectiviteit en sociale inhibitie), slachtofferschap van agressie op de 

werkvloer, gebrek aan sociale steun, onveilige volwassen hechting en de 

ontwikkeling van PTSS. Individuele en interpersoonlijke factoren waren 

positief gerelateerd aan probleem gedrag en/of ziekteverzuim (Bogaerts, 

Kunst, & Winkel, 2009; Bogaerts, Hartogh, den, & Knaap, van der, 2008). 

 

2.2.4 Individuele, interpersoonlijke en organisatorische factoren in 

relatie tot professionele weerbaarheid van politiepersoneel 

of vergelijkbare beroepsgroepen 

 

In de vorige paragrafen werd ingegaan op individuele, interpersoonlijke 

en organisatorische factoren die positief of negatief samenhangen met 

professionele weerbaarheid van politiepersoneel of enkele 

(vergelijkbare) beroepsgroepen die met risicovolle gebeurtenissen te 

maken krijgen. Op individueel niveau komen we op grond van de 

bestudeerde studies tot de volgende negatieve factoren: PTSS, piekeren 

slaapproblemen, zelfmoord(gedachten), depressie, alcoholmisbruik, 

algemene distress, dysforie, rusteloosheid, angst, intrusie, gebrek aan 

inadequate coping, isolement, risicogedrag en fysieke klachten. 

Daarnaast zijn er factoren die een positieve invloed hebben op 

weerbaarheid, zoals een effectieve probleemoplossende copingstijl, 

emotionele stabiliteit, veerkrachtig zijn, vertrouwen in zichzelf, 

doorzettingsvermogen en vastberadenheid.  

Op interpersoonlijk niveau hangen volgende negatieve factoren samen 

met inadequate professionele weerbaarheid: een gebrek aan collegiale 

sociale steun en privé-steun, een gebrek aan (het kunnen raadplegen 

van) sociale hulpbronnen, een gebrek aan collectieve weerbaarheid en 

familiale predisposities. Positieve factoren kunnen zijn, goede 
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communicatie, sterk geloof in een team, democratische leidersstijl en het 

delen van ervaringen.  

Op organisatorisch niveau kunnen een gebrek aan 

besluitvorming(sprocessen) en niet worden betrokken bij de 

besluitvorming, een gebrek aan de kwaliteit van besluitvorming en een 

gebrek aan optimale organisatorische informatiedoorstroming, een 

negatieve invloed hebben op professionele weerbaarheid. Controle over 

het werk en de omgeving, een goede taakuitvoering, jobcrafting en 

doelmatigheid zijn dan weer positieve factoren die professionele 

weerbaarheid kunnen vergroten.  

Deze opgesomde onderzochte factoren geclusterd in de latente 

constructen individuele, interpersoonlijke en organisatorische veerkracht, 

kunnen elkaar onderling beïnvloeden en construeren en beïnvloeden het 

concept `professionele weerbaarheid´. 

 

Professionele

weerbaarheid

Individuele 

veerkracht

Interpersoonlijke

veerkracht

Organisatorische

veerkracht

-Piekeren, slaapproblemen

-Depressie, PTSS, distress, 

-Isolement, dysforie, 

-Rusteloosheid en angst, intrusie,

-Inadequate coping,

-Fysieke problemen,

-Neurofysiologische factoren,,

-Geheugenproblemen,

-Risicogedrag,

-Probleemoplossende coping,

-Emotionele stabiliteit, 

-Vertrouwen, doorzetting, 

-Vastberadenheid

-Gebrek aan sociale steun (privé, 

collega’s/organisatie),

-Gebrek aan sociale hulpbronnen,

-Familiale predisposities,

-Gebrek aan collectieve weerbaar-

heid,

Controle over werk/omgeving,

Goede taakuitvoering,

Jobcrafting

-Weinig betrokkenheid van de 

organisatie,

-Disbalans organisatiebelang/

individueel belang,

-Gebrekkige informatie-

voorziening, 

-Inadequate besluitvorming,

-Weinig opleidingskansen,

-Goede communicatie,

-Geloof in het team,

-Democratische leiderschap,

-Delen van ervarigen

1
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3

4

5

6

 

Figuur 2.1. Schematische voorstelling van de belangrijkste factoren die 

samenhangen met professionele weerbaarheid 
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Figuur 2.1 clustert de belangrijkste factoren die in de literatuur zijn 

gevonden. Het model moet worden gezien als een schematische 

voorstelling van in de literatuur aangetroffen factoren die verband 

houden met professionele weerbaarheid. Professionele weerbaarheid, 

als te verklaren factor, is opgebouwd uit drie latente constructen: 

individuele veerkracht (pad 1), interpersoonlijke veerkracht (pad 2) en 

organisatorische veerkracht (pad 3). Deze drie veerkrachtconstructen 

zijn onderling met elkaar verbonden en kunnen elkaar beïnvloeden 

(paden 4, 5 en 6). Vervolgens zien we dat het construct individuele 

veerkracht, negatief of positief beïnvloed kan worden door individuele 

factoren of het samengaan van meerdere individuele factoren 

(o.a.,PTSS, depressie, dysforie, gebrek aan coping, risicogedrag, 

effectieve probleemoplossende coping, emotionele stabiliteit, vertrouwen 

in zichzelf, vastberadenheid en doorzetting). Diverse positieve en 

negatieve sociale factoren (o.a., gebrek aan sociale steun, gebrek aan 

sociale hulpbronnen, goede communicatie, sterk geloof in het team, 

delen van ervaringen) en organisatorische factoren (o.a., gebrekkige 

kwaliteit van besluitvorming, inadequate organisatorische 

informatiestroom, controle over het werk, goede taakuitvoering en 

jobcrafting) die we in figuur 2.1 kunnen zien, kunnen de interpersoonlijke 

en organisatorische veerkracht in negatieve of positieve zin aantasten 

wat invloed kan hebben op professionele weerbaarheid. Op generiek 

niveau kan worden gesteld dat inadequate individuele, interpersoonlijke 

en organisatorische veerkracht negatieve invloed zullen hebben op de 

professionele weerbaarheid, hetzij direct, hetzij in onderlinge samenhang.  

Al naargelang de situatie waarin een gebeurtenis plaatsvindt, zullen een 

of meerdere van deze drie veerkrachtconstructen die weerbaarheid 

moeten bewerkstelligen, worden aangesproken om de situatie het hoofd 

te bieden op het moment zelf, maar ook achteraf bij de verwerking van 

de gebeurtenis.  

 

2.2.5 Ontwikkelbare of beïnvloedbare factoren  

Er zijn uiteraard kenmerken die statisch en bijgevolg onveranderbaar zijn. 

De leeftijd, het geslacht en het aantal jaren anciënniteit, zijn voorbeelden 

van onbeïnvloedbare factoren. Ook fysieke kenmerken en 
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neurofysiologische processen zijn in veel gevallen, zonder hulp van 

buitenaf, onveranderbaar.  

Het merendeel van de individuele factoren in figuur 2.1 zijn veranderbaar, 

hoewel voorzichtigheid geboden is. Zo lopen de meningen uiteen of een 

persoonlijkheidstrek veranderbaar is of niet (o.a., Paris, 2005; Schmidt-

Degenhard, 2008). Echter, iemand die lijdt aan een persoonlijkheidstrek 

of -stoornis hoeft niet per definitie te lijden aan een andere stoornis, 

bijvoorbeeld een cognitieve stoornis, PTSS of alcoholverslaving en kan 

in theorie zonder problemen (inter)persoonlijk functioneren. Er zal wel 

vaker sprake zijn van een verhoogd risico op psychosociaal 

disfunctioneren, maar van causaliteit is geen sprake (o.a., Tiemensma, 

Biermasz, van der Mast, Wassenaar, Middelkoop, Pereira, et al., 2010; 

Schmidt-Degenhard, 2008). Wanneer gesproken wordt over 

veranderbaarheid en ontwikkelbaarheid, moet onderscheid worden 

gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke hulpbronnen. Intrinsieke 

hulpbronnen zijn kwaliteiten en capaciteiten waarover een persoon zelf 

beschikt en waar hij kan op terugvallen. Extrinsieke hulpbronnen worden 

van buitenaf aangereikt. Iemand die depressief is en in staat is om uit 

zichzelf te genezen zal wellicht beschikken over de juiste hulpbronnen. 

Iemand die genoodzaakt is om antidepressiva te nemen, maakt gebruik 

van een extrinsieke hulpbron. Veranderbaarheid en ontwikkelbaarheid 

hebben ook te maken met de mogelijkheid om initiatief te mogen/willen 

nemen. Veranderingen op organisatieniveau realiseren, is veel moeilijker 

en vraagt een cultuur van openheid, overleg en betrokkenheid waarbij de 

goodwill van de leiding een belangrijke rol speelt. Beslissen om 

bijvoorbeeld een cursus zelfverdediging te volgen of een cursus sociale 

vaardigheden is veel gemakkelijker te nemen dan als doel stellen de 

organisatie te veranderen.  

De individuele factoren in figuur 2.1 die individuele veerkracht bepalen, 

zijn nagenoeg allemaal veranderbaar en ontwikkelbaar, uitgezonderd 

neurologische factoren wellicht. Uiteraard moet elke factor bekeken 

worden in de juiste context. De interpersoonlijke factoren zijn eveneens 

veranderbaar en ontwikkelbaar. Ook familiale predisposities kunnen 

doorbroken worden. Tenslotte, organisatorische veranderingen en 

ontwikkelingen doorvoeren is niet uitgesloten maar zoals eerder 

aangegeven, lastiger te realiseren vanwege de afhankelijkheid van 

leidinggevenden.  
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2.2.6 (In)effectiviteit interventies 

Hoewel er een grote verscheidenheid bestaat aan interventies gericht op 

het beschermen of vergroten van de professionele weerbaarheid van 

politiepersoneel en vergelijkbare beroepsgroepen (Penalba, McGuire, 

Leite, 2009), zijn deze voornamelijk gericht op het voorkomen, of 

behandelen, van posttraumatische stress stoornissen (PTSS) (Kleim & 

Westphal, 2012). Diverse auteurs argumenteren dat er groeiende 

behoefte is aan methodieken gericht op het versterken van professionele 

vaardigheden als effectieve coping strategie. De discussie over welk 

type interventie aangeboden moet worden, aan wie en wanneer is nog 

niet ten einde (Roberts, Kitchiner, Kenardy, & Bisson, 2009). Zo stellen 

verschillende experts (o.a., Bisson, Roberts, & Macho, 2003) dat 

interventies slechts moeten worden aangeboden aan diegenen die een 

traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt en het meest kans 

hebben op het ondervinden van psychologische problemen. Anderen 

stellen dat het aanbieden van ‘vroege’ interventiemethoden aan een 

ieder die een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, relatief 

ineffectief of zelfs schadelijk kan zijn (o.a., Roberts et al., 2009; Rose, 

Bisson, & Wessely, 2003).  

 

De traditionele typologie over interventiemethoden omvat alle 

interventieonderzoeken die zich richten op risicofactoren en effectiviteit 

van behandelingen (Mrazek & Haggerty, 1994). Onderscheid wordt 

gemaakt in primaire interventies, secundaire interventies en tertiaire 

interventies (o.a., Arnetz, Nevedal, Lumley, Backman, & Lublin, 2009; 

Penalba et al., 2009; Whealin, Ruzek, & Southwick, 2008). In deze 

paragraaf wordt dezelfde indeling gehanteerd. 

 

2.2.6.1. Primaire interventies 

Primaire interventies zijn gericht op een totale beroepsgroep en op de 

voorbereiding op potentieel negatieve, traumatische, gebeurtenissen en 

het versterken van weerbaarheid. Plat, Frings-Dresen en Sluiter (2011) 

hebben recent een systematische review studie uitgevoerd naar de 

effectiviteit van interventies met betrekking tot het uitvoeren van 

arbeidsspecifieke taken. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van 

primaire interventies gericht op het welbevinden van vier specifieke 

arbeidsgroepen: politiepersoneel, ambulance personeel, 
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brandweerlieden en militairen. Voorbeelden van primaire 

interventiemethoden zijn: trauma-weerbaarheidstraining, stimulatie van 

een gezondere leefstijl, versterking van de fysieke gereedheid en training 

in weerbaarheid en uithoudingsvermogen (Plat et al., 2011). In het artikel 

wordt onderscheid gemaakt in psychologische en fysieke factoren met 

betrekking tot werkuitvoering. 

 

Psychologische aspecten 

Hoewel de reviewstudie van Plat et al. (2011) diverse studies bevat die 

zich richten op interventiemethoden met betrekking tot het uitvoeren van 

arbeidsspecifieke taken van o.a. politiepersoneel, bevat deze slechts één 

studie die zich richt op primaire interventiemethoden met betrekking tot 

het psychologisch welbevinden. Deze RCT-studie van Arnetz et al. 

(2009) laat positieve effecten zien van trauma-weerbaarheidstrainingen 

bij politiepersoneel op stress en prestaties. Uit deze studie blijkt dat een 

politiespecifiek ‘imagery and skills training program’, gericht op simulatie 

van een realistische, stressvolle situatie, resulteert in afnamen in 

subjectieve stress (negatieve gedachten) en fysiologische stress reacties 

(hartslag, grotere toename in natuurlijke bloedverdunners, i.e., 

antithrombin) and tegelijkertijd werkprestaties vergroot. De auteurs 

concluderen dat dit preventieve programma politiepersoneel kan 

voorbereiden op potentieel traumatische gebeurtenissen en hiermee 

optimale prestaties en psychologische weerbaarheid kan bewerkstelligen.  

 

Fysieke aspecten 

De overige studies in de systematische review van Plat et al. (2011) 

richten zich op de effectiviteit van interventies op fysieke aspecten van 

de werkuitvoering (Elliot, Goldberg, Kuehl, Moe, Breger, & Pickering, 

2007; Gamble, Boreham, Stevens, 1993; Knapik, Rieger, Palkoska, Van 

Camp, & Darakjy, 2009; Kraemer, Vescovi, Volek, Nindl, Newon, Patton, 

2004; Sperlich, Fricke, De Marees, Linville, & Mester, 2009). Deze 

studies laten uiteenlopende resultaten zien (Plat et al. 2011). Interventies 

gericht op stimulatie van een gezonde levensstijl voor 

brandweerpersoneel (Elliot et al., 2007), fysieke gereedheid in het leger 

(Knapik et al., 2009) en weerbaarheids- en uithoudingstraining voor 

militairen (Kraemer et al., 2004) blijken effectief. Uit de studie van Elliot 

et al. (2007) blijken zowel een teamgeoriënteerde interventie (bestaande 

uit een curriculum gericht op gezonde voeding, fysieke activiteiten en 
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energiebalans) als een interventie bestaande uit motiverende 

gesprekken met een adviseur, een gezonde levensstijl te promoten. 

Beide interventies laten positieve effecten zien op het gebruik van 

gezonde voeding en het welzijn van brandweerpersoneel in het 

algemeen. De studie van Knapik et al. (2009) laat zien dat, in vergelijking 

met traditionele militaire training, specifieke ‘physical readiness training’ 

(PRT) resulteert in significant minder verwondingen en significante 

verbetering in conditie en taakuitvoering. Tot slot laat de RCT-studie van 

Kraemer et al. (2004) positieve effecten zien van deelname aan een 

intensieve training gericht op uithoudingsvermogen en weerbaarheid van 

militairen. Echter, deze positieve effecten staan in contrast met een 

tweewekelijks interventieprogramma gericht op lichamelijke training voor 

ambulancepersoneel, welke slechts gedeeltelijk effectief bleek (Gamble 

et al., 1993), en de ademhalings- en spiertrainingsprogramma voor 

militairen (Sperlich et al., 2009), welke geheel niet effectief bleek in het 

vergroten van het uithoudingsvermogen. 

 

Plat et al. (2011) concluderen in hun review dat er weinig 

effectiviteitstudies gedaan zijn naar interventietechnieken met betrekking 

tot werkspecifieke taken. Dit geldt vooral voor effectiviteitstudies gericht 

op psychologische interventietechnieken. Echter, zij concluderen dat de 

studies die er zijn hoopgevende resultaten laten zien en dat 

“effectiviteitstudies naar werkgerelateerde interventies meer gebruikelijk 

zullen worden in de komende jaren” (p. 855). Deze bevinding is in lijn 

met het onderzoek van Penalba et al. (2009), welke in een recente 

systematische review laat zien dat er weinig studies zijn naar de effecten 

van psychosociale interventiemethoden op de preventie van psychische 

stoornissen onder politiepersoneel. Zij stellen bovendien dat de kwaliteit 

van het beschikbare onderzoek te laag is. De veronderstelling dat 

politiepersoneel voordeel heeft van psychosociale interventies kan (nog) 

niet onderbouwd worden (p. 15). 

 

2.2.6.2. Secundaire interventies 

Secundaire interventies zijn gericht op een specifiek segment van een 

beroepsgroep ter voorkoming van (psychische) klachten, door zo snel 

mogelijk na een schokkende gebeurtenis ‘in te grijpen’. Zoals al eerder 

vermeld, richten secundaire interventies zich voornamelijk op het 
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voorkomen van PTSS-klachten. ‘Psychological debriefing’ (PD) is een 

vorm van posttraumatische zorg, waarvoor in de afgelopen decennia 

diverse modellen zijn ontwikkeld en waarnaar de wetenschappelijke 

interesse is gestegen (Van Emmerik, Kamphuis, Hulsbosch, & 

Emmelkamp, 2002; Devilly, Gist, & Cotton, 2006; McNally, Bryant, Ehlers, 

2003; Rose et al., 2003; Wessely & Deahl, 2003). Zo wordt debriefing in 

toenemende mate aangeboden door organisaties waarvan de 

werknemers een aanzienlijke kans hebben op het meemaken van een 

heftige, traumatische gebeurtenis, zoals de politie, brandweer- en 

ambulancepersoneel (Wessely & Deahl, 2003). Er bestaan verschillende 

vormen van PD. In deze paragraaf zal ingegaan worden op de twee 

meest voorkomende: Critical Incident Stress Debriefing (CISD) en 

Process Debriefing.  

 

Critical Incident Stress Debriefing 

CISD-interventies worden met regelmaat toegepast in verschillende 

groepen, landen en culturen (Dyregrov, 1997). Een CISD-interventie 

bestaat uit individuele gesprekken of groepsdiscussies waarin 

betrokkene zijn of haar cognitieve en emotionele ervaringen over de 

traumatische gebeurtenis kan uiten (e.g., Mitchell, 1983). Het CISD-

model bestaat uit een zevental expliciete fasen: introductie fase, feiten 

fase, gedachten fase, reactie fase, symptomen fase, onderwijs fase en 

‘normalisatie’. CISD betreft een vorm van crisisinterventie en is niet 

bedoeld als psychologische behandeling van een pathologische reactie. 

Beargumenteerd wordt dat de onderliggende werkbare mechanismen 

gezocht moeten worden in een vroege hulpverleningsstrategie waarin 

verbale uiting van emoties kan leiden tot cognitieve reconstructie van de 

herinneringen aan de traumatische gebeurtenis. Deze uiting van emoties 

en gedachten zou stress kunnen verminderen en betekenisgeving aan 

de potentieel traumatische gebeurtenis kunnen vergroten (Everly, 

Flannery, & Eyler, 2002; Mitchell & Everly, 1995).  

 

De effectiviteit van psychologische debriefing in het algemeen, en CISD-

interventies in het bijzonder, wordt sterk bediscussieerd (o.a., Devilly et 

al., 2006; Regel, 2007). Zo laten studies van Everly en collega’s (Everly 

& Boyle, 1999; Everly, Boyle, & Lating, 1999; Everly et al., 2002) zien dat 

psychologische debriefing kan leiden tot een verminderde kans op de 

ontwikkeling van PTSD klachten. Bovendien argumenteren voorstanders 
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van CISD-interventie dat deelnemers de interventie ‘nuttig’ vinden (o.a., 

Wessely & Deahl, 2003). Echter, in andere studies wordt 

beargumenteerd dat dergelijke interventiemethoden weinig doeltreffend 

zijn in het voorkomen van PTSS (o.a., Bryant, 2002; Feldner, Monson, & 

Friedman, 2007; Litz, Gray, Bryant, & Adler, 2002; Rose et al., 2003; van 

Emmerik, Kamphuis, Hulsbosch, & Emmelkamp, 2002; Wessely & Deahl, 

2003) of zelfs negatieve effecten kunnen hebben voor betrokkenen; 

CISD zou de kans op het ontwikkelen van PTSS vergroten of een 

natuurlijk herstel van traumatische gebeurtenissen belemmeren (o.a., 

Bisson, Jenkins, Alexander, & Bannister, 1997; Mayou, Ehlers, & Hobbs, 

2000; McNally et al., 2003). In de meta-analyse van Van Emmerik et al. 

(2002, p. 766) wordt ingegaan op deze tegenstrijdige resultaten en 

gesteld dat “het debat over de doeltreffendheid van single session 

debriefing programma’s op de preventie van PTSS en andere negatieve 

psychologische effecten na het meemaken van een traumatische 

gebeurtenis nog steeds voortduurt”: Conclusies variëren van “er is geen 

bewijs dat psychological debriefing een werkzame interventie is voor de 

preventie van PTSS na het meemaken van een traumatische 

gebeurtenis” tot “crisis interventie procedures en group debriefings 

(vooral CISD-interventies) zijn effectief in het reduceren van negatieve 

psychologische effecten” (p. 766). Ook uit de systematische review van 

Rose et al. (2003) blijkt dat het bewijs voor de effectiviteit van ‘single 

session’ psychologische interventies, zoals psychologische debriefing, 

niet eenduidig is. Rose et al. concluderen dat optimisme over de effecten 

van psychological debriefing niet gegrond is en dat dergelijke 

interventiemethoden niet moeten worden aanbevolen voor stelselmatig 

gebruik.  

 

Process Debriefing 

Een andere vorm van PD is process debriefing. Process debriefing is 

gebaseerd op dezelfde fasen als CISD: introductie, feiten, gedachten, 

reacties, symptomen, onderwijs en ‘normalisatie’ (Dyregrov, 1997). 

Echter, bij process debriefing wordt meer aandacht besteed aan het 

groepselement van de interventie: Steun vanuit de groep en actieve 

participatie van de groepsleden spelen een cruciale rol. Bovendien komt 

‘normalisatie’ van reacties op de traumatische gebeurtenis vanuit de 

groep zelf en speelt de groepsleider een faciliterende rol voor het 

bewerkstelligen van interactie in de group. Evenals CISD is process 
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debriefing geen vorm van psychotherapie of ‘zelfhulp’ (Dyregrov, 1997). 

Werkzame mechanismen moeten gezocht worden in het uiten van 

gedachten en gevoelens en het herstructureren van de gebeurtenis. 

Hoewel soms een follow-up debriefing wordt georganiseerd, betreft 

process debriefing een ‘single session intervention’.  

 

Het huidige debat rondom de effectiviteit van psychological debriefing 

richt zich voornamelijk op het ‘single session’ karakter van de 

interventiemethoden. Echter, hoewel Mitchell (1983) bij de ontwikkeling 

van de interventies al beargumenteerde dat ‘follow-up’ sessies 

noodzakelijk zouden zijn voor de effectiviteit van de interventies en dat 

debriefings gezien zouden moeten worden als onderdeel van een 

uitgebreide, systematische benadering, worden zij in de praktijk vaak 

gebruikt als zelfstandige interventies (Rose et al., 2003). 

 

2.2.6.3. Tertiaire interventies 

Tertiaire interventies richten zich op dat deel van een beroepsgroep dat 

psychische en lichamelijke klachten heeft gehad als gevolg van een 

traumatische gebeurtenis. Psychotherapie (e.g., cognitieve 

gedragstherapie, exposuretherapie) blijkt effectief in het verhogen van 

weerbaarheid (Peres et al., 2011). De meest gebruikte vorm van tertiaire 

interventie voor mensen die lijden aan PTSS is ‘cognitieve 

gedragstherapie’ (CGT). De kern van CGT is de veronderstelling dat 

(irrationele) cognities (i.e., gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag, 

zoals vermijdingsgedrag of agressie. In de cognitieve gedragstherapie 

worden technieken gebruikt die zich richten op het veranderen van de 

inhoud van deze irrationele gedachten. Verschillende auteurs stellen dat 

specifieke CGT-interventies effectief kunnen zijn in de peri-traumatische 

periode (o.a., Whealin et al., 2008). Whealin et al. (2008) stellen dat 

CGT-mechanismen invloed hebben op verschillende kerngebieden van 

trauma in the peri-traumatische periode: gevoelens van controle en 

zelfredzaamheid, fysiologische of emotionele prikkeling en ‘coping’ 

gedrag. 

 

Cognitieve Gedragstherapie 

De meest gebruikte vorm van cognitieve gedragstherapie is ‘Cognitive 

Processing Therapy’ (CPT). Deze vorm van individuele of 
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groepstherapie is erop gericht het herstel van betrokkenen te stimuleren. 

CPT bestaat uit gemiddeld 12 sessies waarin betrokkenen betekenis 

proberen toe te kennen aan de traumatische gebeurtenis door deze 

cognitief te veranderen. Een belangrijk doel is om het patroon van het 

negeren van de traumatische gebeurtenis te doorbreken. CPT wordt 

gebruikt voor verschillende traumatische gebeurtenissen en blijkt 

effectief voor verschillende doelgroepen (i.e., politiepersoneel, veteranen, 

slachtoffers van zedenmisdrijven).  

 

Hoewel empirische studies de effectiviteit van CGT ondersteunen, 

argumenteren diverse auteurs dat tertiaire interventies aanzienlijke 

beperkingen opleveren voor politiepersoneel dat het toelaten/benoemen 

van emotionele problemen stigmatiseert (o.a., Amaranto, Steinberg, 

Castellano, & Mitchell, 2003; Arnetz et al., 2009; Becker et al., 2009, 

1997; Miller, 2008; Penalba et al., 2009; Williams, Ciarrochi, & Deane, 

2010). Echter, uit een recent onderzoek van Becker et al. (2009) blijkt 

dat politiepersoneel de voorkeur geeft aan CPT (en exposure therapy) 

boven andere behandelingsvormen (o.a., psychodynamische therapie, 

sertraline/medicatie, Brief Eclectic Psychotherapy, Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing).  

 

EMDR 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een 

gestructureerde vorm van psychotherapie, welke gebruikt kan worden in 

combinatie met andere behandelingsvormen. Bij EMDR focust de 

persoon zich op externe stimuli, zoals bewegende visuele objecten (e.g., 

vinger van de therapeut), en probeert zich ondertussen het traumatische 

incident zo exact mogelijk te herinneren. Over het algemeen wordt 

aangenomen dat de effectiviteit van EMDR therapie gezocht moet 

worden in de aangeboren capaciteit van de hersenen om stress te 

verminderen, iets wat normaliter plaatsvindt tijdens de REM (i.e., Rapid 

Eye Movement)-slaap. Echter, dit aangeboren mechanisme kan door het 

ervaren van chronische stressoren of het meemaken van schokkende 

gebeurtenissen geblokkeerd worden. Over het exacte onderliggende 

werkzame mechanisme van EMDR wordt gediscussieerd. Zo 

beargumenteren diverse auteurs dat EMDR gelijkgesteld kan worden 

aan exposure therapie (o.a., Davidson & Parker, 2001; Ironson, Freund, 

Strauss, & Williams 2002), waar anderen argumenteren dat het 



49 

onderliggende mechanisme gelijkgesteld kan worden aan de effecten 

van cognitieve therapie (o.a., Hyer & Brandsma, 1997). EMDR is de 

meest onderzochte vorm van psychotherapie voor de behandeling van 

PTSS en laat over het algemeen positieve uitkomsten zien. EMDR wordt 

gezien als een efficiënte en effectieve manier om PTSS te behandelen 

(o.a., Power, McGoldrick, & Brown, 2002). Dit geldt ook in het bijzonder 

voor studies onder politiepersoneel. In diverse studies onder 

politiepersoneel bleek EMDR effectief in het omgaan met stressklachten 

(o.a., Lansing, Amen, Hanks, Rudy, 2005). 
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Hoofdstuk 3. Conclusies 

In de conclusies worden de negen onderzoeksvragen beantwoord.  

 

1. Is er een wetenschappelijke definitie van het begrip professionele 

weerbaarheid? 

 

Weerbaarheid is moeilijk terug te brengen tot enkele wetenschappelijke 

kernbegrippen, zoals een aangeboren eigenschap of 

persoonlijkheidskenmerken. In de wetenschappelijke literatuur is er geen 

eenduidige definitie van het begrip professionele weerbaarheid. 

Verschillende auteurs gebruiken verschillende definities en benaderen 

‘zich-professioneel-weerbaar-opstellen’ als een proces dat afhankelijk is 

van verschillende factoren. Weerbaarheid is niet alleen een persoonlijke 

eigenschap maar heeft te maken met hoe iemand zich beweegt in een 

relatie met andere professionals en in een organisatie. Het merendeel 

van de studies beschrijft weerbaarheid als het ‘om kunnen gaan met 

tegenslagen, terug kunnen veren bij negatieve ervaringen en kunnen 

balanceren tussen draagkracht en draaglast’ (o.a., Everly, 2011; 

Freeman, 2006; Glasberg, 2006; Gupta, 2012; Henning-Fast, 2009; 

Jackson, 2007; Litz, 2007; Mansfield, 2012; OllierMalaterre, 2009; Peres, 

2011; Pipe, 2011; Prietantoni, 2008; Stenmarker, 2009; van Breda, 2011; 

Whealin, 2008; Yuan, 2011; Zander, 2010).  

We gaan in deze studie een stap verder en presenteren een 

werkdefinitie van professionele weerbaarheid van politiemensen: 

“Professionele weerbaarheid is een samenspel tussen individuele, 

interpersoonlijke en organisatorische veerkrachtfactoren. Professionele 

weerbaarheid is de capaciteit die iemand heeft om kordaat op te treden 

bij en het hoofd te bieden aan lastige, ingrijpende situaties door te 

balanceren tussen draagkracht en draaglast en in staat te zijn om 

achteraf, mentaal, sociaal en fysiek terug te veren.” 

 

2. Op welke wetenschappelijke begrippen is het begrip professionele 

weerbaarheid terug te voeren?  

 

In de literatuur over professionele weerbaarheid is een evolutie te 

constateren in de afgelopen decennia van hoe gekeken wordt naar 
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professionele weerbaarheid. Deze evolutie gaat van een enge naar een 

brede visie en kenmerkt zich als professionele weerbaarheid als 

persoonlijkheidskenmerk (enge visie) naar professionele weerbaarheid 

als een multi-dimensioneel ‘concept’ (brede visie). Professionele 

weerbaarheid is een dynamische, procesmatige ontwikkeling naar 

aanleiding van een bepaalde ingrijpende gebeurtenis binnen een 

specifieke context en de mate waarin iemand in staat is om al dan niet 

terug te veren tot op het niveau van voor de gebeurtenis (Reich, Zautra, 

& Hall, 2010). Professionele weerbaarheid kan worden geclusterd tot 

drie niveaus van veerkracht: individuele, interpersoonlijke en 

organisatorische veerkracht. Professionele weerbaarheid wordt vooral 

gezien als het resultaat van hoe iemand in de tijd (ontwikkelingsgericht), 

veerkrachtig of niet (dynamisch en procesmatig), naar aanleiding van 

een ingrijpende gebeurtenis binnen een bepaalde context zal reageren 

(Reich, Zautra, & Hall, 2010). 

 

3. Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over indicatoren aan de hand 

waarvan kan worden vastgesteld of, en in welke mate, een 

politiefunctionaris professioneel weerbaar is?  

 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvraag kan het eerste deel 

van de werkdefinitie als uitgangspunt worden genomen. Indicatoren aan 

de hand waarvan kan worden vastgesteld of en in welke mate een 

politiefunctionaris professioneel weerbaar is, bevinden zich op 

individueel, interpersoonlijk en organisatorisch niveau. Figuur 2.1 geeft 

een overzicht van individuele factoren (o.a., probleemoplossende coping, 

emotionele stabiliteit, vertrouwen, doorzetting; maar ook PTSS, 

depressie, angst, rusteloosheid, slaapproblemen en een gebrek aan 

coping), interpersoonlijke factoren (o.a., goede taakuitvoering, controle 

over het werk, gebruik maken van sociale bronnen en sociale steun; 

maar ook gebrek aan sociale steun, familiale predispositie en gebrek aan 

sociale steun) en organisatorische factoren (o.a., geloof in het team, 

goede communicatie, kwaliteit van besluitvorming en kwaliteit van de 

organisatorische informatiedoorstroming; maar ook disbalans tussen 

organisatiebelang en individueel belang, gebrek aan opleidingskansen 

en gebrek aan betrokkenheid van de organisatie), die met behulp van 

meetinstrumenten kunnen worden vastgesteld. Professionele 

weerbaarheid wordt dus geconstrueerd door de constructen of 
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indicatoren individuele, interpersoonlijke en organisatorische veerkracht. 

Deze veerkrachtconstructen worden op hun beurt gemeten en beïnvloed 

door individuele, interpersoonlijke en organisatorische factoren. Om deze 

factoren te meten zijn verschillende instrumenten beschikbaar.  

  

4. Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over instrumenten 

om deze indicatoren te meten en wat is bekend over de psychometrische 

kwaliteiten van deze instrumenten?  

 

De meeste instrumenten in de literatuur zijn ontwikkeld om individuele 

factoren, zoals depressie, angst, motivatie, PTSS en coping te meten. 

Sommige instrumenten meten bijvoorbeeld sociale steun 

(interpersoonlijke factor). Zelfrapportage instrumenten worden het meest 

vermeld. Een enkele keer is er sprake van het gebruik van neuro-

psychologische testen (o.a., Henning Fast, 2009). Wat betreft de 

psychometrische kwaliteiten van de onderzochte instrumenten zijn de 

betrouwbaarheid en validiteit in het algemeen acceptabel tot goed. Dit 

geldt zowel voor de instrumenten die individuele (psychologische) 

indicatoren meten als voor de instrumenten die interpersoonlijke 

indicatoren meten. Gezien de grote hoeveelheid aan instrumenten, wordt 

in de conclusie geen verwijzing gemaakt naar één of enkele 

instrumenten. Hiervoor verwijzen we naar bijlage 4. 

 

5. Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over de 

samenhang tussen professionele weerbaarheid van politiepersoneel of 

vergelijkbare beroepsgroepen en motivatie, inzetbaarheid, kort en 

langdurig ziekteverzuim, uitval, het succesvol uitvoeren van politietaken, 

psychische en/of lichamelijke klachten?  

 

Onderzoek toont aan dat politiepersoneel een weerbare groep is. Slechts 

een klein gedeelte ontwikkelt psychologische klachten naar aanleiding 

van ingrijpende gebeurtenissen, die tot ziekteverzuim en uitval kunnen 

leiden (o.a., Galatzer-Levy et al., 2011). Motivatie binnen de politie en 

andere beroepsgroepen die zijn besproken, hangt positief samen met 

professioneel handelen, doorzettingsvermogen, ambities en presteren. 

Motivatie kan professionele weerbaarheid beïnvloeden (Noeker & 

Petermann, 2008), ongeacht of motivatie wordt gezien als drijfveer of als 

carrièremotivatie (carrièreweerbaarheid, carrière-inzicht en carrière-
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identiteit). Verkeerde carrièrekeuzes verlagen de intrinsieke motivatie die 

vervolgens negatief inwerkt op professionele weerbaarheid (o.a., Mauno, 

Feldt, Tolvanen, Hyvonen, & Kinnunen, 2011). Intrinsieke motivatie is 

een essentiële factor voor individuele stressveerkracht en kan de kans 

op somatische klachten verminderen en de algemene 

levenstevredenheid verhogen. Motivatie en professionele weerbaarheid 

hangen ook samen met organisatorische factoren. Een motiverende 

leiderschapsstijl en organisatorische sociale ondersteuning, zijn positief 

gerelateerd aan professionele weerbaarheid (o.a., Brunetti, 2006). 

Taakuitvoering is positief gerelateerd aan intrinsieke motivatie, 

psychologisch kapitaal en de bereidheid tot werken (Chen & Lim, 2012). 

Taken op een adequate manier uitvoeren en de bereidheid zich ten volle 

in te zetten is positief gerelateerd aan adequaat probleemgeoriënteerde 

copingstijlen.  

De aanwezigheid van negatieve individuele factoren, zoals PTSS, 

depressie, alcoholmisbruik, inadequate coping, een gebrek aan sociale 

steun en een gebrek aan sociale hulpbronnen, kunnen het risico op 

ziekte en uitval versterken. Ook een gebrek aan organisatorische 

ondersteuning op de werkvloer, een gebrek aan opleiding en inadequate 

besluitvorming en informatiedoorstroming kunnen de professionele 

weerbaarheid negatief beïnvloeden en ziekte en uitval veroorzaken.  

 

6. Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over factoren en 

kenmerken die in positieve of negatieve zin samenhangen met 

professionele weerbaarheid van politiepersoneel of vergelijkbare 

beroepsgroepen? Maak een onderscheid tussen (neuro)biologische, 

psychologische, sociale en organisatorische factoren.  

 

In het onderzoek werden de factoren die positief of negatief 

samenhangen met professionele weerbaarheid samengebracht in drie 

clusters: individuele, interpersoonlijke en organisatorische factoren die 

verwijzen naar individuele, interpersoonlijke en organisatorische 

veerkracht, die samen professionele weerbaarheid construeren. 

Factoren in het individuele cluster die professionele weerbaarheid 

negatief kunnen beïnvloeden zijn neuro-biologische factoren, piekeren, 

slaapproblemen, algemene distress, depressie, alcoholmisbruik, PTSS, 

dysforie, angst, rusteloosheid, intrusie, inadequate coping, isolement, 

fysieke klachten en risicogedrag. Individuele factoren die een positieve 
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invloed hebben op weerbaarheid zijn ondermeer een effectieve 

probleemoplossende copingstijl, emotionele stabiliteit, veerkracht, 

zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en vastberadenheid. 

Onder het interpersoonlijke cluster valt ondermeer een gebrek aan 

sociale steun van collega’s en in de privésfeer, een gebrek aan (het 

raadplegen van) sociale hulpbronnen en een gebrek aan collectieve 

weerbaarheid. Positieve interpersoonlijke factoren zijn ondermeer een 

goede communicatie, sterk geloof in een team, democratisch leiderschap 

en het delen van ervaringen.  

In het organisatorische cluster vinden we weinig betrokkenheid van de 

organisatie, disbalans tussen organisatie- en individuele belangen, geen 

betrokkenheid bij besluitvorming, incorrecte besluitvorming en een 

slechte informatiedoorstroming naar het personeel. Positieve 

organisatorische factoren die professionele weerbaarheid kunnen 

vergroten zijn ondermeer controle over het werk en de omgeving, 

voldoende autonomie, een goede taakuitvoering, jobcrafting en 

doelmatigheid in het werk.  

  

Deze drie clusters kunnen zowel afzonderlijk als gezamenlijk, positief of 

negatief, invloed hebben op professionele weerbaarheid.  

 

7.Welke van deze factoren of kenmerken zijn ontwikkelbaar of 

beïnvloedbaar?  

 

Ondermeer leeftijd, geslacht, aantal dienstjaren, sommige neuro-

biologische factoren en persoonlijkheidsstoornissen, zijn statische 

kenmerken die niet ontwikkelbaar zijn maar wel invloed kunnen hebben 

op professionele weerbaarheid. Echter, de meerderheid van de factoren 

in figuur 2.1 is veranderbaar en beïnvloedbaar. De individuele factoren 

die individuele veerkracht bepalen zijn nagenoeg allemaal veranderbaar 

en ontwikkelbaar. De interpersoonlijke factoren zijn eveneens 

veranderbaar en ontwikkelbaar. Tenslotte, organisatorische 

veranderingen en ontwikkelingen doorvoeren is niet uitgesloten maar 

wellicht lastiger te realiseren vanwege de afhankelijkheid van 

leidinggevenden. Wanneer gesproken wordt over veranderbaarheid en 

ontwikkelbaarheid, moet een onderscheid worden gemaakt tussen 

intrinsieke en extrinsieke hulpbronnen. Intrinsieke hulpbronnen zijn 

capaciteiten waarover een persoon zelf beschikt. Extrinsieke 
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hulpbronnen worden van buitenaf aangereikt. Een angstig en rusteloos 

persoon kan uit zichzelf genezen als hij beschikt over de juiste intrinsieke 

hulpbronnen. Het nemen van angstwerende medicatie is een voorbeeld 

van een extrinsieke hulpbron. Veranderbaarheid en ontwikkelbaarheid 

hebben ook te maken met de mogelijkheid om initiatief te 

mogen/willen/kunnen nemen. Veranderingen op organisatieniveau 

realiseren, is veel moeilijker en vraagt een cultuur van openheid, overleg 

en betrokkenheid waarbij de goodwill van de leiding een belangrijke rol 

speelt. Het volgen van een cursus zelfverdediging is bijvoorbeeld veel 

gemakkelijker te realiseren dan het veranderen van de organisatie.  

 

8. Wat is er in de wetenschappelijke literatuur bekend over de 

(in)effectiviteit van de interventies gericht op het beschermen of 

vergroten van de professionele weerbaarheid van politiemensen en 

vergelijkbare beroepsgroepen en welke mechanismen liggen hieraan ten 

grondslag?  

 

Het merendeel van de interventies gericht op professionele 

weerbaarheid, is bedoeld om PTSS klachten te voorkomen of te 

behandelen. Primaire interventies, zoals het simuleren van een 

traumatische gebeurtenis, kunnen distress verlagen en prestaties 

verbeteren. Motiverende gesprekken kunnen leiden tot een gezondere 

levensstijl. Niet alle primaire interventies laten uiteraard het gewenste 

resultaat zien. Secundaire interventies proberen klachten te voorkomen 

door onmiddellijk na een traumatische ervaring een interventie aan te 

bieden. De effectiviteit van bijvoorbeeld ‘critical incident debriefing’ wordt 

ter discussie gesteld. Sommige onderzoekers vinden positieve effecten 

(o.a., Wessely & Deahl, 2003) terwijl anderen vinden dat de klachten 

verergeren door deze interventie (Rose et al., 2003). Het werkbare 

mechanismen zou eruit bestaan dat een verbale uiting van emoties kan 

leiden tot cognitieve reconstructie van de herinneringen aan de 

traumatische gebeurtenis. Het uiten van emoties en gedachten zou 

stress kunnen verminderen en de betekenisgeving aan een potentieel 

traumatische gebeurtenis kunnen vergroten. Process debriefing, 

vergelijkbaar met critical incident debriefing, legt meer nadruk op het 

groepselement (Mitchell, 1983). Er wordt door sommige wetenschappers 

geargumenteerd dat process debriefing beter zou werken wanneer er 
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meerdere sessies plaats zouden vinden in plaats van slechts een sessie 

(o.a., Dyregrov, 1997). 

Op het gebied van curatieve interventies, de tertiaire interventies, wordt 

vooral gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie en EMDR. 

Cognitieve gedragstherapie is gericht op het cognitief veranderen van de 

betekenis die iemand toekent aan een gebeurtenis (Becker et al. 2009). 

Cognitieve gedragstherapie is effectief bij verschillende beroepsgroepen 

en hoewel sommige wetenschappers beperkingen zien bij het toepassen 

van cognitieve gedragstherapie voor politiepersoneel, is het de 

behandelingsvorm die politiepersoneel prefereert (o.a., Amaranto, 

Steinberg, Castellano, & Mitchell, 2003; Arnetz et al., 2009; Becker et al., 

2009, 1997; Miller, 2008; Penalba et al., 2009; Williams, Ciarrochi, & 

Deane, 2010). Het werkingsmechanisme van EMDR wordt door 

sommigen vergeleken met dat van cognitieve therapie terwijl anderen 

het eerder linken aan exposure therapie (o.a., Lansing et al. 2005). 

Onderzoek laat zien dat EMDR een effectieve behandelingsvorm is voor 

het behandelen van PTSS en stressklachten onder politiepersoneel (o.a., 

Power, McGoldrick, & Brown, 2002; Lansing, Amen, Hanks, Rudy, 2005). 

 

9.Welke verschillen bestaan er op dit vlak tussen preventieve en 

curatieve interventies? 

 

Er wordt verschillend gedacht over interventies. Volgens sommigen 

moeten interventies alleen aangeboden worden aan mensen die 

daadwerkelijk een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, terwijl 

anderen vinden dat iedereen die het risico loopt een traumatische 

gebeurtenis mee te maken, een interventie moet krijgen. Preventieve 

interventies bereiden de beroepsgroep voor hoe klachten kunnen 

worden voorkomen of gereduceerd. Sommige programma’s laten 

positieve resultaten zien die ondermeer stressreducerend en 

prestatieverhogend zijn. De meeste preventieve interventies richten zich 

op voorkoming van PTSS klachten. Curatieve interventies zijn bedoeld 

voor professionals die klachten (individuele, interpersoonlijke klachten, 

klachten met betrekking tot de organisatie) hebben ontwikkeld ten 

gevolge van een ingrijpende gebeurtenis. 

 

 



57 

Summary 

The definition of professional resilience 

 

Policemen are often confronted with sudden events, have to deal with 

aggression and meet with a lot of grief and suffering. They are expected 

to be ‘resilient’. But what is meant by ‘resilience’? There is no uniform 

definition in the literature. Resilience refers to a personal and relational 

mark and it indicates how someone manifests himself in a professional 

relationship and in an organisation. Most studies define ‘resilience’ as the 

ability to deal with adversity, to recover from negative experiences and to 

be able to find a balance between burden and capacity. (ao Everly, 

2011). In this study a working definition of resilience will be developed on 

the basis of existing literature. Professional resilience is being defined as: 

“an interplay between individual, inter-relational and organisational 

factors of flexibility.  Professional resilience is someone’s ability to act 

resolutely and to face up to difficult and extreme situations by balancing 

between burden and capacity and the ability to bounce back mentally, 

socially and physically afterwards.” 

 

The scientific basis of professional resilience 

 

Professional resilience is a multidimensional concept. Professional 

resilience is the way an individual may react in an extreme situation 

within a specific context. Professional resilience is also indicative of the 

degree of an individual’s elasticity and flexibility to return afterwards to 

the level from before the event (Reich, Zautra, & Hall, 2010). 

Professional resilience can be divided into three clusters: individual, 

inter-relational and organisational flexibility. 

 

Factors and indicators to measure professional resilience and measure 

instruments 

 

As was described earlier professional resilience consists of an individual, 

inter-relational and organisational indicator to which several factors on 

three different levels may contribute. Individual factors relate to 

emotional stability, problem-solving coping, trust, perseverance and 

determination, but also to depression, fear, restlessness and sleeping 
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problems. Inter-relational factors have to do, among others, with good 

communication, team belief, sharing of experiences and using social 

networks. But they also relate to a lack of social support, collective 

resilience and a lack of control over work environment. Organisational 

factors relate among others to the quality of decision-making, the quality 

of the organisation’s information flow, but also to a lack of balance 

between the organisation’s interests and individual interests, and to a 

lack of training opportunities. Professional resilience therefore is 

measured on the basis of three constructs: individual, inter-relational and 

organisational flexibility. 

From the literature we learn that most instruments measure individual 

factors, like depression, fear, motivation coping. Self-report instruments 

are most common and sporadically neuropsychological tests are used 

(o.a. Henning Fast, 2009). The psychometric qualities in order to 

measure individual and inter-relational indicators of professional 

resilience are sufficiently reliable and valid. 

 

Connection between professional resilience of police officers and mental 

ill health, motivation and sick leave. 

 

Research has shown that police personnel can be regarded as a resilient. 

Only a small group shows mental ill health as a result of extreme 

situations. This can lead to sick leave and failure of some people (a.o. 

Galatzer-Levy, 2011). Individual and inter-relational problems, like 

depression and a lack of social support, can increase the risk of sickness 

and failure. Motivation positively correlates with professional behaviour, 

perseverance, ambition and performance. Intrinsic motivation also 

correlates with the perception of career choice (career motivation). A 

wrong career choice might frustrate intrinsic motivation and increase the 

chance of losing professional resilience (Mauno, Feldt, Tolvanen, 

Hyvonen, & Kinnunen, 2011). Motivation and professional resilience are 

also linked to organisational factors. A motivating style of leadership and 

organisational social support positively correlate with professional 

resilience (a.o. Brunetti, 2006). An organisation lacking in support, 

showing inadequate decision-making and lacking a good information flow 

can negatively influence professional resilience. 

 

Factors of professional resilience that can be influenced 
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Age, gender, years of service and personal characteristics are static 

factors that cannot be influenced but they can have an effect on 

professional resilience. However, most of the individual and inter-

relational factors mentioned earlier and the indicator individual flexibility 

can be changed. Implementing organisational changes is difficult and 

often depends on the managers. This demands an open culture, 

deliberation and commitment of personnel, including managers. Intrinsic 

factors are resources and competences of individual workers. Extrinsic 

factors or resources can be delivered from outside. 

 

(in)Effectiveness of  interventions for improving professional resilience.  

 

Most interventions are directed towards treating/preventing symptoms of 

PTSS. Interventions can be primary, secondary or tertiary. Primary 

interventions among others aim to prevent distress and other complaints 

while no traumatic event has taken place. Primary interventions focus on 

a whole professional group. Plat, Frings-Dresen and Sluiter (2011) 

carried out a systematic review of the effectiveness of interventions 

among police, ambulance personnel, firemen and military. Examples of 

primary interventions are trauma-resilience training, stimulating healthy 

lifestyles and training flexibility and endurance which can be marked as 

promising. 

 

Secondary interventions are specifically aimed at a segment of a 

professional group in order to prevent (mental) problems by ‘interfering’ 

as soon as possible immediately after a traumatic event. Secondary 

interventions are directed towards preventing symptoms of PTSS. 

Psychological debriefing is a method aimed at posttraumatic care (van 

Emmerik, Kamphuis, Hulsbosch, & Emmelkamp, 2002; Devilly, Gist, & 

Cotton, 2006; McNally, Bryant, Ehlers, 2003; Rose et al., 2003; Wessely 

& Deahl, 2003). Debriefing is increasingly offered by organisations where 

employees face an increased risk at experiencing traumatic events, like 

police, firemen and ambulance personnel (Wessely & Deahl, 2003). 

Critical Incident Stress Debriefing (CISD) is a method aimed at talking 

over traumatic events (e.g., Dyregrov, 1997; Mitchell. 1983). CISD is a 

crisis intervention and not a psychological treatment of a pathological 

reaction. Research has shown that this method can lead to cognitive 
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reconstructions of the memories of a traumatic event reducing stress and 

adding meaning to the traumatic event (Everly, Flannery, & Eyler, 2002; 

Mitchell & Everly, 1995). Studies on its effectiveness differ. Studies by 

Everly and colleagues (Everly & Boyle, 1999; Everly, Boyle, & Lating, 

1999; Everly et al., 2002) indicate that debriefing and CISD are effective. 

But other studies show that these kinds of intervention methods are little 

effective in preventing PTSS  (a.o, Bryant, 2002; Feldner, Monson, & 

Friedman, 2007; Litz, Gray, Bryant, & Adler, 2002; Rose et al., 2003; van 

Emmerik, Kamphuis, Hulsbosch, & Emmelkamp, 2002; Wessely & Deahl, 

2003) or could even have negative effects on those concerned. Process 

debriefing can be compared to CISD, the difference being that more 

attention is paid to the group character of the intervention. Efficient 

mechanisms constitute the expression of thoughts and feelings and the 

restructuring of the event (Dyregrov, 1997).  

 

Tertiary interventions are aimed at the professional group that suffers 

from psychological and/or physical complaints as a result of a traumatic 

event. The essence of Cognitive Behaviour Therapy (CBT) is the 

hypothesis that (irrational) cognitions (thoughts) cause dysfunctional 

behaviour, like avoidance behaviour or aggression. CBT aims at 

changing the meaning of the event and has proved to be efficient with 

police personnel and other risk groups (ao Becker et al. 2009). Eye 

Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a structured 

form of psychotherapy that can be used in combination with other 

treatments. EMDR lets the patient focus on an external, distracting 

stimulus while trying to remember the traumatic event as exact as 

possible. EMDR is sometimes compared to CBT while others link it to 

exposure therapy (a.o. Lansing et al. 2005). Research shows that EMDR 

is effective in treating PTSS and stress symptoms of police personnel 

(a.o. Lansing, Amen, Hanks, Rudy, 2005). 

 

Preventive and/or curative interventions 

 

There is some controversy about when professionals should be offered 

interventions. Some think that interventions should only be offered to 

people who have experienced an extreme situation while others 

emphasize the preventive aspect of an intervention and find that every 

professional who runs the risk of being confronted with a traumatic event 
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should have an intervention. Prevention means here that professionals 

are being trained to handle physical complaints and to help cure them. 
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Bijlage 2. Schema Definities Professionele Weerbaarheid 

 Auteur Populatie Definition 

1 Larrabee 2009 Verpleegkundigen The capacity to realistically envision possible future 

tasks or events, focusing on solutions, opportunities, 

and deal effectively with contingencies; and to 

appreciate one’s own abilities, skills, strengths, and 

competencies as well as those of others 

2 Kleinberg 2005 Personeel betrokken bij de eerste hulp 

van slachtoffers van 9/11 

A relatively stable personality characteristic 

characterized by the ability to bounce back from 

negative experience and by flexible adaptation to the 

ever-changing demands of life 

3 Jackson 2007 Verpleegkundigen The ability of an individual to positively adjust to 

adversity 

4 Matos 2010 Psychiatrisch verpleegkundigen  A positive personality characteristic that enhances 

individual adaptation 

5 Paton 2006 Politie personeel Resilience can be divided in: 

Personal Resilience; not being vulnerable 
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 Auteur Populatie Definition 

Collective resilience; capability to operate in complex 

contexts by extracting just those cues necessary to 

identify appropriate 

courses of action 

 

Environmental resilience; duty of care, empowerment, 

crisis procedures 

6 Freeman 2006 Medewerkers van het Canadese 

Postbedrijf blootgesteld aan trauma op 

het werk 

The capacity of better coping with traumatic events 

and other events in the workplace. 

7 Zander 2010 Verpleegkundigen werkzaam op de 

afdeling kinderoncologie 

As the ability to overcome negative situations, or the 

effective coping and adaptation [when] faced with loss, 

hardship or adversity. 

(Resilience is defined as both the effective coping and 

adaptation in spite of adversity_ 

8 OllierMalaterre Medewerkers van een farmaceutische 

multinational 

The ‘positive psychological capacity to rebound or 

‘‘bounce back’’ from adversity, uncertainty, conflict, 

failure or even positive change, progress and 
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 Auteur Populatie Definition 

2009 increased responsibility’.  

9 Whealin 2008 Militaire first responders The capacity of individuals or groups to implement 

early, effective adjustment processes to alleviate strain 

imposed by stress exposure. 

10 Glasberg 2006 Medisch personeel  A kind of elasticity that has been described as ‘a 

positive personality characteristic that enhances 

individual adaptation’ or the ability to bounce back 

from adversity. 

11 Pipe 2011 Medisch personeel werkzaam op een 

oncologische afdeling  

The ability to adapt to life’s ever-changing landscape 

and 

recover quickly from stressors and potential stressors. 

12 Prietantoni 

2008 

First responders 

 

A common human response to potentially traumatic 

events.  

13 Beltman 2011 Leerkrachten A complex, idiosyncratic and cyclical construct, 

involving dynamic processes of interaction over time 

between person and environment.  
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 Auteur Populatie Definition 

14 Henning-Fast 

2009 

Getraumatiseerde en niet 

getraumatiseerde politiemedewerkers  

The capacity to recover following exposure to stress 

trauma through the flexible adoption of healthy 

strategies in the face of trauma adversity and stress. 

15 Peres 2011 Politiemedewerkersblootgesteld aan een 

georganiseerde aanval  

The ability to cope effectively and adapt in face of loss, 

hardship or adversity. 

16 Yuan 2011 Politiepersoneel The capacity to bounce back from negative emotional 

experiences and by flexible adaptation to the changing 

demands of stressfull experiences.  

17 Pole 2006 Gepensioeneerd politiepersoneel As relatively good functioning 

in three important domains—mental health, physical 

health, and interpersonal relationships 

18 Palgri 2012 Special army military staff 

 

Every phrasing ascribed to good feelings (And as the 

opposite of vulnerability). 

19 Prati 2010 Policepersoneel blootgesteld aan ‘critical 

incidents’ 

 

As protective factors for ptss 
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 Auteur Populatie Definition 

20 Litz 2007 Militair veteranen The ability to bounce back from negative emotional 

experiences and by flexible adaptation to the changing 

demands of stressful experience. 

21 Gittel 2008 Medisch personeel The maintenance of positive adjustment and the ability 

to flourish or thrive amid adverse conditions when 

rigidity might otherwise be expected. 

22 Marmar 2006 Politie en andere first responders  As being not vulnerable 

23 Gustafsson 

2009 

Verpleegkundigen 

 

Not vulnerable 

24 Van Breda 

2011 

Studies naar gezinssystemen en 

werksystemen 

Workplace resilience refers to the characteristics and 

processes of organizations that help them to be 

resistant to disruption in the face of change and 

adaptive in the face of crisis situations. 

25 Dunn 2008 Geneeskundestudenten Having greater buffering ability. 

26 Everly 2011 Accountants The ability to adopt to or rebound from adversity 

27 Mansfield 2012 Recent afgestudeerde leraren en Dynamic processes that are the result of interaction 

over time and is evidenced by how individuals respond 
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 Auteur Populatie Definition 

afstuderende leraren to challenging or adverse situations. Protective and 

risk factors play a critical role in the resilience process. 

Resilient individuals possess, personal strengths, 

including particular characteristics, attributes, assets or 

competencies. 

The resilience framework consists of four main 

dimensions; emotional aspects, profession-related 

aspects; motivational aspects; social aspects 

28 Eid 2012 Veiligheidsgevaarlijke organisaties (zoals 

hulpdiensten, olie en gas industrie en 

andere bedrijven met hoge risico’s) 

An individual’s positive state of development. 

29 Avey 2009 Werkende volwassenen (uit diverse 

industrieën)  

An individual’s positive state of development that is 

characterized by having confidence (self-efficiacy) to 

take on and put in the necessary effort to succeed at 

challenging tasks, making a positive attribution 

(optimism) about succeeding now and in the future, 

persevering towards goals and when necessary, 

redirecting paths to goals (hope) in order to succeed 

and when beset by problems and adversarity, 

sustaining and bouncing back and even beyond 
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 Auteur Populatie Definition 

(resilience). 

30 Gupta 2012 Politiepersoneel Ability to “bounce back” from circumstances that 

involve risk 

31 Stenmarker 

2009 

Zweedse artsen werkzaam (geweest) op 

het gebied van pediatrische oncologie 

Having large resources and a broad coping repertoire 
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Bijlage 3. Schema Professionele Weerbaarheid, individuele, interpersoonlijke en organisatorische factoren; 

motivatie en taakuitvoering; absenteïsme 

 Auteur Populatie Design en resultaten 

1 Ben-Shalom 

2005 

130 militairen ingezet in 

het Israëlisch conflict 

Design: kwalitatieve antropologische observatiestudie en interviews  

Doel: onderzoek naar sociologische organisatieprocessen en 

modellen van sociale processen 

Resultaat: werken aan het groepsvertrouwen is essentieel voor de 

dynamiek van een militaire unit. De creatie en continuering van 

groepscohesie is belangrijk maar een moeilijke opgave en is 

gerelateerd aan PTSS 

2 Bogaerts 

2009 

81 Belgische 

beveiligingswerkers  

Design: cross-sectioneel en vragenlijstonderzoek 

Doel: inzicht in de relatie dismissive gehechtheid en PTSS 

Resultaat: de dismissive hechtingsstijl correleerde negatief met PTSS. 

Individuen met een dismissive hechtingsstijl hadden een positiever 

beeld van zichzelf en een negatiever beeld van anderen vergeleken 

met andere hechtingsstijlen 

3 Bogaerts 

2008 

5750 executieven 

werkzaam in Nederlandse 

Design: cross-sectioneel, vragenlijstonderzoek 

Doel: inzicht in slachtofferschap: onderlinge agressie en geweld 
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 Auteur Populatie Design en resultaten 

gevangenissen (OAG) bestaande uit ongewenste seksuele aandacht, intimidatie en 

lichamelijke agressie 

Resultaat: 641/5750 rapport slachtofferschap van OAG in de voorbije 

12 maanden. Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. 

Slachtofferschap hangt positief samen met welbevinden en 

werkverzuim 

4 Borders 2012 91 Amerikaanse 

veteranen 

Design: cross-sectioneel, vragenlijstonderzoek 

Doel: inzicht in trait rumineren, risicogedrag, PTSS en depressie 

Resultaten: Veteranen met meer PTSS en depressie rapporteren 

meer risicogedrag. Rumineren is een moderator tussen PTSS en 

depressie 

5 Bowler 2012 2940 politiemensen 

ingeschreven in de World 

Trade Center Health 

Registery 

Design: longitudinaal, vragenlijstonderzoek 

Doel: inzicht in PTSS tussen wave 1 (2003-2004) en wave 2 (2006-

2007), o.a., inzicht in gender verschillen en comorbiditeit met andere 

mentale problemen 

Resultaten: verdubbeling van PTSS tussen wave 1 en 2. Bij wave 1: 

PTSS was hoger voor vrouwen dan voor mannen wat niet het geval 
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 Auteur Populatie Design en resultaten 

was bij wave 2  

6 Brunetti 2006 9 leerkrachten  Design: cross-sectioneel, interview 

Doel: inzicht krijgen in jobtevredenheid, toewijding aan studenten, 

ondersteuning en weerbaarheid 

Resultaten: voldoende weerbaarheid is een belangrijke onderliggende 

factor die het mogelijk maakt om snel(ler) te herstellen 

7 Chen 2010 

 

179 werknemers (o.a., 

managers, technici) 

Design: cross-sectioneel, vragenlijstenonderzoek 

Doel: inzicht in de invloed van psychologisch kapitaal op 

jobzoekgedrag bij herplaatste werknemers 

Resultaten: psychologisch kapitaal (o.a., hoop, optimisme, 

weerbaarheid) is positief gerelateerd aan het niveau van ‘perceived 

employability’. Perceived employability is positief gecorreleerd aan 

probleemgeoriënteerde en symptoomgeoriënteerde coping   

8 Erbes 2012 348 soldaten in de RINGS 

studie 

Design: Prospectief, vragenlijstonderzoek 

Doel: Inzicht in DSM-IV PTSS diagnoses en trauma exposure op 

verschillende tijdstippen 
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 Auteur Populatie Design en resultaten 

Resultaten: Dysphoria was zwak gecorreleerd met trauma exposure 

en sterk met demoralisatie 

9 Freedman 

2004 

12 ground zero first 

responders (o.a. politie, 

brandweer) 

Design: cross-sectioneel, ethnographic interview 

Doel: ‘insiders’ inzichten krijgen in 11/9/2001 ervaringen 

Resultaten: geuren, beelden, van de aanslagen zijn nog steeds 

aanwezig. Groepsondersteuning, broederschap, delen van ervaringen, 

dezelfde waarden en ‘beliefs’ en solidariteit zijn belangrijk factoren die 

positief inwerken op weerbaarheid 

10 Galatzer-Levy 

2011 

178 politiemensen Design: prospectief, vragenlijstonderzoek 

Doel: inzicht krijgen in de heterogeniteit van PTSS trajectories 

Resultaten: er werden drie PTSS trajectories onderscheiden over tijd: 

88% van de respondenten werd gekenmerkt door weerbaarheid, 10% 

ontwikkelde stress maar er trad verbetering op en bij 2% van de 

respondenten die na trauma exposure stress ontwikkelde trad 

verslechtering op. ‘Peri-traumatic en/of trait dissociation’ 

differentieerden significant tussen de weerbaarheidsgroep en de twee 

‘stressgroepen’ 
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 Auteur Populatie Design en resultaten 

11 Gallaway 

2011 

1834 gevechtssoldaten Design: cross-sectioneel, vragenlijstonderzoek 

Doel: relatie tussen gevechtservaringen en vastgesteld 

posttraumatische groei PTG), en tussen PTG en gedrag gerelateerd 

aan gezondheid 

Resultaten: positief verband tussen gevechtservaringen en PTG en 

positief verband tussen PTG en gedachten over zelfmoord 

12 Galor 2012 155 Israelische veteranen Design: cross-sectioneel en vragenlijstonderzoek 

Doel: inzicht in het verband tussen PTSS en coging en PTSS en self-

efficacy 

Resultaten: de respondenten waren ingedeeld in een PTSS-groep, 

depressed-groep en een controlegroep. De PTSS-groep toonde meer 

vermijdende coping dan de depressed en controle groep. Vermijdende 

coping deed depressieve symptomen tonen alsook meer acute 

levensgebeurtenissen. De PTSS en depressed-groep hadden minder 

self-efficacy 

13 Gilbar 2012 72 slachtoffer-partner 

dyades 

Design: cross-sectioneel, vragenlijstonderzoek 

Doel: inzicht in de relatie tussen coping en PTSS onder 72 slachtoffer-
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 Auteur Populatie Design en resultaten 

partner dyades 

Resultaten: emotioneel georiënteerde coping is positief gerelateerd 

aan PTSS, zowel bij het slachtoffer als bij de partner. Probleem 

georiënteerde coping is niet gerelateerd aan PTSS 

14 Goldman 

2012 

2616 soldaten Design: cross-sectioneel, interviews 

Doel: inzicht verwerven in PTSS en de relatie tussen deployment en 

ontwikkeling van PTSS 

Resultaten: 9% van de soldaten heeft deployment gerelateerde PTSS. 

Post-deployment ondersteuning is een belangrijke preventieve factor 

in het voorkomen van PTSS 

15 Henning-Fast 

2009 

25 politiemensen Design: cross-sectioneel, vragenlijstonderzoek, neurologisch en fMRI 

onderzoek 

Doel: inzicht in BOLD activiteit bij de getraumatiseerde (n=10) en niet 

getraumatiseerde groep (n=15), inzicht in reactietijd en in 

copingmechanismen 

Resultaten: in de getraumatiseerde groep werd minder BOLD activiteit 

gevonden in de hippocampus en de gyrus. De getraumatiseerde 

groep vertoonde ook tragere reactietijden tijdens het 
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 Auteur Populatie Design en resultaten 

neuropsychologisch onderzoek en liet minder positieve 

copingmechanismen zien 

16 Hoge 2007 2863 veteranen Design: cross-sectioneel, vragenlijstonderzoek 

Doel: onderzoek naar het verband tussen PTSS en 

gezondheidsproblemen onder Irakese veteranen 1 jaar na de militaire 

operatie 

Resultaten: bijna 17% van de respondenten leed aan PTSS. PTSS 

klachten waren significant geassocieerd aan een slechtere algemene 

gezondheid, meer artsbezoeken, meer werkverzuim, meer en 

ernstigere fysieke/somatische symptomen  

17 Kunst 2009 155 executieven in 10 

Nederlandse 

gevangenissen 

Design: cross-sectioneel, vragenlijstonderzoek 

Doel: relatie tussen agressie door gedetineerden/collega’s, type D 

persoonlijkheid en PTSS 

Resultaten: slachtoffers van agressie en geweld zijn gevoeliger om 

PTSS te ontwikkelen. Er is een interactie-effect tussen agressie door 

gedetineerden/colleg’s en type D persoonlijkheid. Agressie en type D 

persoonlijkheid verhogen de kans op de ontwikkeling van PTSS  
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 Auteur Populatie Design en resultaten 

18 Lee 2011 Canadese militairen Design: cross-sectioneel onderzoek en SEM 

Doel: het testen van de overeenkomst tussen een theoretische 

weerbaarheidsmodel opgebouwd uit o.a., Big-Five factoren, 

hardiness, mastery, self-esteem en sociale support 

Resultaten: Er wordt een matig fit gevonden tussen theorie en 

empirische werkelijkheid. Er is een matig verband tussen de 

onderzochte psychologische factoren en gezondheidsmaten. Echter, 

verder onderzoek is noodzakelijk 

19 London 1997 Niet van toepassing Design: theoretisch gestuurd onderzoek 

Doel: inzicht in London’s carrière motivatiemodel en de ontwikkeling 

van een organisatorisch framework.  

Resultaten: London onderscheidt carrier 

weerbaarheid/inzicht/identiteit.  

20 Mancine 2009 Niet van toepassing Design: theoretisch gestuurd onderzoek en review van data 

Doel: ontwikkeling van een hypothetisch onderzoek van weerbaarheid 

Resultaten; definitie van weerbaarheid wordt geoperationaliseerd als 

een specifiek pad van psychologische uitkomsten. Aan de hand van 
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datareview (o.a., coping, identiteit, hechting, emoties) wordt een 

hypothetisch model van weerbaarheid ontwikkeld 

21 Marmar 2006 715 politiemensen Design: cross-sectioneel, vragenlijstonderzoek 

Doel: testen van een conceptueel hypothetisch model voor de 

ontwikkeling van PTSS 

Resultaten: 5 factoren significant gerelateerd aan de ontwikkeling van 

de PTSS: verhoogde peritraumatische distress en dissociatie, meer 

probleemoplossende coping, meer stress op het werk en verminderde 

sociale ondersteuning 

22 Marshall 2007 Niet van toepassing Design: theoretisch gestuurd onderzoek 

Doel: ontwikkeling van een model van brononafhankelijkheid en het 

effect op sociale weerbaarheid 

Resultaten: model van bronafhankelijkheid wordt ontwikkeld aan de 

hand van een tiental factoren, zoals ondermeer occupational 

attachment, attachment to place, family attitude to change, interest in 

and knowledge of the environment 

23 Manou 2011 528 managers Design: prospectief onderzoek 
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 Auteur Populatie Design en resultaten 

Doel: relatie tussen carrière onderbreking en subjectieve 

psychosomatische klachten 

Resultaat: carrière onderbreking voor meeting 1 (T1) voorspelt een 

toename van psychosomatische klachten op T1. Coherentie en 

psychosomatische klachten zijn stabiel over tijd. Carrière onderbreking 

op T1 voorspelt een grotere kans op carrière onderbreking op T2 en 

T3 

24 Noeker 2008 Niet van toepassing Design: theorie gestuurd onderzoek 

Doel: introductie van een conceptueel framework van weerbaarheid  

Resultaat: weerbaarheid is het resultaat van succesvolle coping via 

drie mechanismen: adequate functionele cognitieve schemata, 

gedragscompetenties die in de kindertijd geassimileerd zijn via 

ondersteunende interacties met sterke ouders en andere significante 

netwerkleden 

25 Norris 2007 Niet van toepassing Design: theorie gestuurd onderzoek 

Doel: inzicht in de weerbaarheid en de gezondheid van 

gemeenschappen 

Resultaten: de weerbaarheid en gezondheid is afhankelijk van de 
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mogelijkheid om zich aan te passen, voldoende te communiceren en 

te kunnen steunen op sociaal kapitaal 

26 Peres 2011 36 politiemensen Design: prospectief, fMRI onderzoek 

Doel: onderzoek naar hersenactiviteiten, coping en psychotherapie en 

weerbaarheid 

Resultaten: er werden 3 groepen politiemensen onderscheiden: een 

groep geïndiceerd voor psychotherapie, een wachtlijstconditie en een 

groep politiemensen zonder klachten. Na een fMRI baseline meting 

werd 40 dagen later een tweede fMRI scan gedaan. De 

psychotherapiegroep toonde na therapie 37% minder PTSS 

symptomen; hun scores op neurale expressies waren vergelijkbaar 

met de klachtenvrije groep. In de klachtenvrije en postpsychotherapie 

groepen werd meer mediaal prefrontale en minder amygdale activiteit 

vastgesteld 

27 Plat 2011 Personeel in 

risicoberoepen (o.a., 

ambulance en militairen)   

Design: systematic review 

Doel: inzicht in de gezondheid van mensen in risicoberoepen 

Resultaten: er werden studies gevonden die een verband vonden 

tussen gezondheid en jobspecifieke activiteiten. De methodologische 

kwaliteiten van de 24 studies waren gemiddeld. In de review werden 
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jobspecifieke interventies samengebracht, zoals een trauma 

weerbaarheidstraining, ademhalingstraining. Er werd geconcludeerd 

dat er een gebrek is aan effectiviteitsonderzoek naar de relatie tussen 

gezondheid en jobspecifieke activiteiten 

28 Pietrzak 2010 272 veteranen Design: cross-sectioneel en vragenlijstonderzoek 

Doel: inzicht krijgen in de rol van protectieve factoren (o.a., 

psychologische weerbaarheid, unitondersteuning en sociale 

ondersteuning na ontslag) in de afremming van PTSS en depressieve 

factoren 

Resultaten: minder unitondersteuning en minder sociale 

ondersteuning na ontslag zijn gerelateerd aan een toename van PTSS 

en depressieve symptomen en verminderde weerbaarheid en 

psychosociaal functioneren  

29 Pietrzak 2009 272 veteranen Design: cross-sectioneel en vragenlijstonderzoek 

Doel: inzicht verwerven in de beschermende rol van psychologische 

weerbaarheid en sociale ondersteuning tegen PTSS en depressie 

Resultaten: respondenten met PTSS scoorden significant lager op 

unitondersteuning en sociale ondersteuning na ontslag. Weerbaarheid 

en sociale ondersteuning na ontslag waren negatief geassocieerd met 
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traumatische stress en depressieve symptomen, zelfs na correctie van 

demografische factoren en blootstelling aan gevechten 

30 Renshaw 

2012 

143 militairen Design: cross-sectioneel en vragenlijstonderzoek 

Doel: inzicht in de relatie tussen PTSS, coping en kwaadheid 

Resultaten: PTSS en vermijdende coping dragen bij aan boosheid. 

Kwaadheid is een moderator tussen PTSS en verbale en fysieke 

agressie. Ook is er een direct effect tussen fysieke agressie en PTSS.  

31 Schaubroeck 

2011 

Soldaten Design: theorie gestuurd onderzoek 

Doel: onderzoek naar invloed van positief psychologisch kapitaal op 

het welbevinden van soldaten na de militaire missie 

Resultaten: cognitieve bespreking/verwoording van stress modereert 

het effect van positief psychologisch kapitaal en 

gezondheidssymptomen. Tevens is er ook een verband tussen 

cognitieve bespreking/verwoording van stress en de mate van 

blootstelling aan een traumatische stimulus 

32 Schmidt-

Degenhard 

Niet gespecificeerde 

beroepsgroep 

Design: theorie gestuurd onderzoek 

Doel: theoretisch inzicht in de stabiliteit van persoonlijkheid na een 
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2008 ‘catastrofale ervaring’ 

Resultaten: reactieve persoonlijkheidsverandering moet worden 

ingebed in de bredere context van psychopathologische problemen en 

processen om het algemeen concept ‘algemene psychopathologie’ te 

kunnen begrijpen 

33 Stenmarker 

2009 

89 kinderartsen Desing: cross-sectioneel, onlinevragenlijst 

Doel: inzicht krijgen in de invloed van motivationele factoren op 

individuele stress 

Resultaten: de meer ervaren kinderartsen (oncologen) rapporteerden 

een grotere aanwezigheid van motivationele factoren, algemene 

levenstevredenheid en minder somatiseren, vergeleken met de minder 

ervaren kinderartsen. Lage levels van depressie, algemene 

levenstevredenheid en aspecten van motivatie verklaarden tussen de 

8-45% van de variantie in de ‘stressweerbaaarheidscapaciteit’ 

34 Tsai 2012 164 veteranen Design: cross-sectioneel, vragenlijstonderzoek 

Doel: de relatie tussen PTSS, relaties, familiecohesie en sociaal 

functioneren 

Resultaten: de 86 veteranen die positief gescreend waren voor PTSS 
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vertoonden significant meer problemen in de relatie met de 

romantische partner, minder familiecohesie, minder sociale 

ondersteuning en minder sociaal functionering. De relatie tussen 

PTSS en lagere tevredenheid over de partner werd gemodereerd door 

meer sociaal vermijdend gedrag en minder toegang tot veilige relaties 

35 Unden 1996 133 civiele handhavers Design: cross-sectioneel, vragenlijstonderzoek 

Doel: inzicht in de impact van psychosociale werkkenmerken op ziekte 

en werkverzuim 

Resultaten: Werkverzuim was gerelateerd aan een verminderde 

ondersteunende sfeer. Psychosomatische klachten correleerden 

positief met een gebrek aan sociale ondersteuning op het werk. 

Psychosociale werkkenmerken, sociale ondersteuning, levenskwaliteit 

en werkverzuim. Het verband tussen werkverzuim en sociale 

ondersteuning op het werk werd ook op multivariaat niveau. Sociale 

ondersteuning op het werk is een belangrijke factor om ziekte en 

werkverzuim te voorkomen 

36 Wagner 1998 402 individuen werkzaam 

bij de brandweer 

Design: cross-sectioneel, vragenlijstonderzoek 

Doel: onderzoek naar de prevalentie van PTSS en comorbide 

symptomen 
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Resultaten: De prevalentie van PTSS bedroeg 18%. 27% had een 

mentale stoornis volgens de general health questionnaire. 

Voorspellers van traumatische stress waren langere werkervaring en 

het aantal stresserende missie in de voorbije maand. Traumatische 

stress voorspelde depressie, psychosomatische klachten, sociaal 

disfunctioneren en middelenmisbruik 

37 White 2008 Algemene populatie 

(n=1153) 

Design: cross-sectioneel, scenariostudie 

Doel: het testen van het ‘Police Officer’s Terrorist Dilemma’ 

(besluitvorming over schieten/niet schieten van een verdachte) en 

vertrouwen van de bevolking in politiemensen 

Resultaten: er is een verband tussen burgervertrouwen in de politie en 

hun respons op een terroristische dreiging. Burgers hadden meer 

vertrouwen in politiemensen die de juiste beslissing nemen 

38 Wright 2008 Niet van toepassing Design: literatuurreview 

Doel: het ontwikkelen van een conceptueel framework voor 

management in Chinese organisaties.  

Resultaten: de studie draagt bij tot de ontwikkeling van motiverende 

leiderschapsstijl binnen een conventioneel collectivistisch land als 
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China waar binnen het bedrijfsleven weinig plaats is voor emoties 
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Larrabee 2009 Resilience als copingstijl: 

 Deficiency focusing (self blaming) 

 Necessitating (taak inschatten als 

inflexibele of als een optimale kans) 

 Skill recognition (erkennen van eigen 

competentie) 

 

Intent to stay. Intent to stay was measured using 

Price and Mueller’s two intent-to-stay items (1981), 

with a 5-point Likert-type response scale (0 = Will 

definitely leave in the near future; 4 = Definitely will 

not leave in the near future). Scores are summed. 

Higher scores indicate intent to stay.  

 

Job satisfaction. Job satisfaction was measured 

using the Work Quality Index (WQI), a 38-item 

scale for which construct validity was previously 

confirmed by factor analysis (Whitley & Putzier, 

1994). The WQI has a 7-point response scale: 1 = 

not satisfied, 7 = satisfied (á = .95). Scores are 

summed and averaged. Higher scores indicate 

higher job satisfaction. In this study, á = .95.  

 

Job stress. Job stress was measured using a 

modified version of Hinshaw and Atwood’s scale 
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(Boyle et al., 1999; Hinshaw & Atwood, 1985), a 

26-item scale with two subscales (personal stress 

and situational stress) and a 6-point Likert-type 

response scale (1 = strongly agree, 6 = strongly 

disagree). Personal stress has 10 items (á = .81) 

and situational stress has 16 items (á = .85).  

Construct validity was previously confirmed by 

factor analysis. Scores are summed separately for 

both subscales. Higher scores indicate higher 

stress. In this study, á = .85 for Personal Stress 

and á = .82 for Situational Stress. 

Psychological empowerment. Psychological 

empowerment was measured using Spreitzer’s 12-

item questionnaire (1995) that has a 7-point 

Likerttype response scale with two end anchors: 1 

= not satisfied, 7 = satisfied (á= .91). Construct 

validity of the scale was previously demonstrated 

using factor analysis. Scores are summed and 

averaged. In this study, á = .88.  
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Stress resiliency. Stress resiliency was measured 

using K. W. Thomas and Tymon’s Stress 

Resiliency Profile (1994), an 18-item scale with 

three subscales and a 7-point response scale. 

Cronbach alphas for the three subscales in two 

studies by K. W. Thomas and Tymon have been 

as follows: deficiency focusing (.89, .82), 

necessitating (.75, .70), and skill recognition 

(.82, .84; 1995). Higher scores on deficiency 

focusing and necessitating indicate lower stress 

resiliency, and higher scores on skill recognition 

indicate higher stress resiliency. Cronbach alphas 

for the three subscales in this study were as 

follows: deficiency focusing (.86), necessitating 

(.78), and skill recognition (.82). This instrument 

was chosen for use in this study because it was 

designed specifically to measure the three 

interpretive styles that contribute to stress 

resiliency. 

Kleinberg 2005 Individual factors:  

The capacity to experience 

Qualitative in depth study, no measures mentioned 



103 

Studie Indicatoren Weerbaarheid Measures en meetinstrumenten 

‘positive emotions’, such as humor, creative 

exploration, relaxation, and optimistic thinking, 

as one of the basic adaptational systems 

associated with resiliency. 

 

Organizational factors: 

The importance of fostering morale and 

cooperation, and a democratic style of 

leadership contributes to a hardy organization. 

Tendencies toward general insecurity, 

defensiveness, scapegoating, isolation, burn-

out, absenteeism, and attrition may be 

indicators of a corporate culture that creates 

risk. 

Jackson 2007 Individual experiences, qualities, the 

environment and the balance between risk and 

protective factors and personality trait of 

hardiness. 

Literature review, no measures mentioned 
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Hardinens can be learned, selfenhancement, 

repressive coping and positive  (optimism) and 

nurturing professional relationships; 

maintaining positivity; developing emotional 

insight; achieving life balance and spirituality; 

and, becoming more reflective. 

Finally social support, building positive 

professional relationships 

Matos 2010 Hope, self-efficacy, control, coping, and 

competence were significantly related to 

resilience. 

The Resilience Scale, developed by Wagnild and 

Young 

(1993), was used to measure the degree of 

individual 

resilience which the authors defined as a positive 

personality 

characteristic that enhances individual adaptation. 

The scale included 25 items scored on a 

positively-worded seven-point scale, from 1 = 
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disagree to 7 = agree. The possible range of 

scores was 25 to 175, with higher scores 

indicating higher levels of resilience.  

 

The Index of Work Satisfaction (IWS) Part B, 

developed by Stamps (1997) and evaluated by 

Zangaro and Soeken (2005), was used to 

measure nurses’ job satisfaction. IWS Part B 

measures overall satisfaction with the nurse’s 

current job and consists of 44 items, positively and 

negatively worded, and scored on a seven-point 

scale, from 1 = agree to 7 = disagree. Six 

components of satisfaction are measured: pay, 

autonomy, task requirements, organizational 

policies, professional status, and interaction. The 

range of possible total scores is 44–308, with 

higher scores indicating higher satisfaction. 

Cronbach’s alpha for the total scale as been 

reported as 0.85. Testing 

for validity included multiple factor analyses 
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between 

1975 and 1995 and resulted in the current 44-item 

survey tool (Stamps 1997). 

Paton 2006 Individual factors such as hardiness, 

emotional stability, self-awareness, tolerance 

for ambiguity, and self-efficacy 

 

Collective factors; teams cohesion; collective 

efficacy 

Theoretical article, no measures mentioned 

Zander 2010 Social, team and organizational support. When 

coping with the stressors of a clinical unit, 

much is shared within the team. 

 

Personal views, attitudes, and circumstances. 

Apart from collegial support, personal attitude 

Literature review, no measures mentioned 
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greatly contributes to the ability of a nurse to 

cope. Hence, personal demographics may be 

of influence in regard to the coping ability of a 

nurse, such as marital status, socioeconomic 

status, or whether the nurse has children. 

Ollier-Malaterre 

2009 

Resilience programs, mostly based on training, 

encompass work–life, health and wellness and 

interpersonal relationships. 

Qualitative in dept interviews, no measures 

mentioned 

Whealin 2008 Individuals resilient to adverse events are 

more likely to have personality dispositions 

such as extraversion, optimism, and 

“hardiness”. 

 

Resilient individuals report stronger social 

bonds and more social resources during stress 

than do those who develop PTSD  

Theoretical discussion, no measures mentioned 

Glasberg 2006 Self-esteem, hardiness, and a sense of Burnout was assessed using a validated Swedish 

translation (Hallsten 1985) of the MBI (Maslach et 
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coherence, have been found to be important 

factors. 

 

Perceptions of commitment influence the 

degree of ‘stress of conscience’ (not able to 

live up to others expectations), social support 

and resilience; 

 

al. 1996). The MBI consists of three subscales: 

emotional exhaustion (EE) (nine items), 

depersonalization (DP) (five items), and personal 

accomplishment (PA) (eight items). Items are 

scored on a 7- point scale raging from ‘never’ (0) 

to ‘daily’ (6). For this study, therefore, we used 

emotional exhaustion, the core dimension of 

burnout (e.g. Cox et al 1993), and 

depersonalization as dependent variables. The 

reliability coefficients were 0Æ90, 0Æ69 and 

0Æ80 for EE, DP 

and PA respectively.  

 

The Stress of Conscience Questionnaire (SCQ) is 

a 9-item (Chronbach’s alpha ¼ 0Æ83) 

questionnaire, tested for validity and reliability 

(Glasberg et al. 2006). Each item consists of an 

question that evaluates the frequency of a 

selected stressful situation using a scale ranging 

from ‘never’ (0) to ‘every day’ (5), and a B question 

that evaluates the perceived degree of troubled 
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conscience generated by the situation using a 10-

cm visual analogue scale (VAS) ranging from ‘no, 

not at all’ (0) to ‘yes, it gives me a very troubled 

conscience’ (5). The A score is multiplied by the B 

score to reflect the total ‘stress of conscience’ for 

each item. Adding the scores for all items gives a 

total sum. All alpha coefficients (a) reported are 

calculated 

in this sample. 

 

The Perceptions of Conscience Questionnaire 

(PCQ) consists of 16 items (a ¼ 0Æ71), and it is 

valid and reliable for assessing a variety of 

common perceptions of conscience (Dahlqvist et 

al. 2007). Items are scored on a 6-point scale 

ranging from 1 ‘no, totally disagree’ (1) to ‘yes, 

entirely agree’(6); no sum of scores can be 

calculated, since the items cannot be add 

together. The PCQ is used as 16 individual 

variables. 
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Social support was measured using the Social 

Interactions Scale from the General Nordic 

Questionnaire (QPS Nordic), which assesses the 

psychological and social work environment. QPS 

Nordic is validated, and tested for reliability, for 

use in the Nordic countries (Lindstro¨m et al. 

2000).  

 

Resilience was assessed using the 25-item 

Resilience Scale (RS) (a ¼ 0Æ89) developed by 

Wagnild and Young (1993). Items are scored on a 

7-point scale ranging from ‘disagree’ (1) to ‘agree’ 

(7). A Swedish version of the RS has been 

validated for use in Sweden (Nygren et al. 2004). 

 

Personal and work demographics relevant to 

burnout were also collected, namely: age, sex, 

marital status, children living at home, occupation, 
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current workplace, working schedule (shifts 

worked), employment status (hours worked per 

week), years in health care, and years at current 

workplace. 

Pipe 2011 Optimism has many benefits for physical 

health, 

including improved immune function, lower 

levels of stress hormones, reduced 

inflammatory response to stress, lower blood 

pressure, reduced pain and better sleep  

 

Coping 

Work related Coping: job satisfaction, 

productivity, clarity, communication and social 

support 

 

Personal coping: fatigue, anger management, 

distress and vitality (physical stress symptoms: 

The Personal and Organizational Quality 

Assessment Revised (POQA‐R) is an 80 question 

survey that measures physical stress symptoms, 

psychological 

health, resilience, emotional competencies, 

organizational climate and work performance. The 

Personal and Organizational Quality Assessment 

was created by IHM, and is a validated 

assessment tool designed to provide an overview 

of personal and jobrelated constructs. Two primary 

sevenpoint scales are used in the POQAR, one 

asks about how frequently an item is experienced, 

ranging from ‘not at all’ to ‘always’. The other scale 

asks how much one disagrees or agrees with a 

particular statement, ranging from ‘strongly 

disagree’ to ‘strongly agree’. Standardized scores 

enable comparisons of individual or aggregate 
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inadequate sleep, body aches, rapid 

heartbeats) 

 

scores with those of pertinent reference groups.  

The POQA‐R instrument captures selfreported 

changes in 24 categories of personal and 

organizational quality. Examples of these 

constructs are the following: 

• personal: fatigue, anger management, distress 

and 

vitality 

• physical stress symptoms: inadequate sleep, 

body 

aches, rapid heartbeats 

• job related: satisfaction, productivity, clarity, 

communication and social support 

Prietantoni 2008 Research findings evidenced that resilience 

factors 

are located on individual and contextual 

Demographics: included were questions on 

gender, 

age and length of service. 
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resources 

 

Self-efficacy is an important factor in 

reducing levels of distress and it is associated 

with 

lower levels of traumatic stress symptoms and 

depression in firefighters.  

 

Collective efficacy (refers to what people 

choose to do as a group, the effort they put 

into it and the perception of the group’s ability 

to accomplish its major tasks).  

 

Sense of community; emergency rescue work, 

owing to its characteristics, requires working 

 

Work related health outcomes were assessed by 

the 

ProQOL R-IV (Professional Quality of Life Scale. 

Compassion Satisfaction and Fatigue Subscales – 

Revision IV), including 30 items corresponding to 

three scales: Compassion Satisfaction Scale, 

Burnout Scale and Trauma/Compassion Fatigue 

Scale16. Participants were asked to specify how 

often, during the last month, they had experienced 

a series of emotional states. Responses were 

given on a five-point Likert scale, ranging from 

“never” (value 1) to “very often” (value 5). The 

ProQOL was subjected to Factor Analysis 

procedures. Subscale mean scores were 

calculated by averaging across the specific items 

included into the three factors 
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collaboratively and in a coordinated way as a 

group 

 

 

Sense of Community was assessed by the “Italian 

Sense 

of Community Scale”30. Response alternatives 

were on a five point Likert scale from “strongly 

agree” (value 5) to “strongly disagree” (value 1). 

An overall score of Sense of Community was 

created, after reversing the negatively worded 

items, so that higher scores indicated higher 

Sense of Community. Cronbach’s alpha is .81. 

 

Collective Efficacy was measured by the 

“Perceived 

Collective Efficacy for members of volunteering 

associations”31, including five items. The 

instrument 

measures the extent to which members perceive 

their 

association or organization capable to face 
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different 

situations and critical events occurring during their 

typical everyday activity. Response alternatives 

are 

provided on a five-point Likert scale from 

“completely 

agree” (value 5) to “completely disagree” (value 1). 

An 

overall score was calculated in such a way that 

higher 

scores correspond to higher Collective Self-

Efficacy. 

Cronbach’s alpha was .85. 

 

Self-efficacy was assessed by the “Perceived 
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Personal 

Efficacy for members of volunteering 

associations” . 

The instrument includes 18 items, assessing the 

extent 

to which members of associations feel capable to 

face 

the challenges arising from their activity. 

Response 

alternatives are provided on a five-point Likert 

scale from “never” (value 1) to “very often” (value 

5). An overall score was calculated so that higher 

scores correspond to higher personal Self-efficacy. 

Cronbach’s alpha was 

.78. 

Beltman 2011 Individual characteristics such as self-efficacy, 

confidence and coping strategies are important 

Literature review, no measures mentioned 
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in overcoming challenging situations or 

recurring setbacks 

 

Reciprocal, mutually supportive personal, 

professional and peer relationships are 

important in 

this process.  

Henning-Fast 

2009 

Adaptive coping, such as self enhancement  

Including cortisol levels  

Stressverarbeitungsfragebogen, SVF-120, Janke 

et al., 1985) to measure stress coping styles. It is a 

120-item self-report questionnaire assessing 21 

different coping strategies merged into four scales. 

Three subscales measuring the use of positive 

coping strategies were combined in the scale 

‘positive coping strategies’. The first subscale is a 

measure of devaluation and defense 

(minimization, disparagement, defense from guilt). 

The second subscale measures diversion 

(distraction from situations, substitute gratification, 

search for self-affirmation and relaxation). Finally, 

the third subscale measures strategies of stress 
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control (effort to control situations and reactions 

and positive selfinstructions). 

 

All participants completed a neuropsychological 

test battery. Verbal declarative memory was 

examined using the following subscales of the 

Wechsler Memory Scale – Revised (WMS-R, 

German version: Härting et al., 2000): immediate 

recall (Logical Memory I) (internal consistency 0.74 

(Pearson Wechsler Memory Scale III)).and 

delayed recall (Logical Memory II) (internal 

consistency 0.75 (Pearson Wechsler Memory 

Scale III)) of two short stories, immediate recall 

(Verbal Pair-Association I) (internal consistency 

0.60 (Pearson Wechsler Memory Scale III)) and 

delayed recall (Verbal Pair-Association II) of word 

pairs (internal consistency 0.41 (Pearson 

Wechsler Memory Scale III)).  

Visuospatial declarative memory was examined 

using the Rey-Osterrieth Complex Figure Test 

(Rey, 1941). Visuospatial memory was further 
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assessed by two subtests of the WMS-R: 

immediate recall (Visual Pair-Association I) and 

delayed recall (Visual Pair-Association II) of color-

figure pairs. Four subtests of the computerized 

version of the Testbattery for Assessment of 

Attention (TAP, Zimmermann and Fimm, 2002) 

were used:Phasic and Tonic Alertness, Divided 

Attention, Go/Nogo, and Working Memory. Finally 

the subtest Digit Span of the WMS-R to assess 

auditory 

working memory was included in the test battery. 

Peres 2011 Modesty, empathy and optimism, social 

support  

Symptom measures 

The Structured Clinical Interview from DSM IV 

(SCID; First et al., 1995) and the Clinician-

Administered PTSD Scale (CAPS; Blake et al., 

1990) were applied to 

all participants.  
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In addition, the following standardized evaluations 

were self-administered after each fMRI scan: the 

Beck Depression Inventory (Beck et al.,1961), the 

Beck Anxiety Inventory (Beck et al., 1988), and 

Impact of Event Scale (Horowitz et al.,1979), 

Dissociative Experiences Scale (Fiszman et al., 

2004) and Resilience Quotient Test (Reivich and 

Shatte, 2002/validated by Barbosa, 2006). 

Becausemost participants reported that 

spirituality/religiousness was an important factor in 

their lives we also used the Brief Religious Coping 

(RCOPE; Pargament et al., 2000) and Duke 

Religious Index 

(DUREL; Koenig et al., 1997). 

 

The Traumatic Memory Inventory (TMI; Hopper 

and van der Kolk, 2001) was used to evaluate and 

classify the basic characteristics of traumatic, 

pleasant and neutral memories. This inventory 

evaluates the intensity and vivacity of five 
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modalities of traumatic memory (visual, affective, 

tactile, olfactory, auditory, and narrative), and may 

be used to assess their evolution over time.  

Yuan 2011 Demographic factors, benevolence of the 

world and social adaptation, positive 

personality trait such as optimism   

 

Selected axis I disorders 

The presence of current or past anxiety disorders, 

mood disorders and substance abuse disorders 

was determined using the Structured Clinical 

Interview for DSM-IV 

 

Demographics: Information on age, gender, ethnic 

status, education, and marital status of all the 

participants was collected at baseline. 

 

Previous trauma 

The Life Stressor Checklist-Revised (LSC-R) was 

used to assess the experience of traumatic or 

stressful life events before entering the police 
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academy. The LSC-R is a 30- 

item questionnaire which asks about stressful 

events such as natural disasters, physical or 

sexual assault in a yes/no format. We used a 

cumulative score adding up the number 

of stressful life events  

 

Personality 

The NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) was 

used to assess the personality characteristics of 

participants in the present study (Costa and 

McCrae, 1992). The NEO-FFI 

is a 60-item abbreviated version of the NEO 

Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R) which is 

based on the Five FactorModel of personality: 

neuroticism, extraversion, openness, 

agreeableness andconscientiousness. Twelve 

questions for each factor are rated on a 5-point 
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scale with responses ranging from “strongly agree” 

to “strongly disagree”. 

 

World assumptions 

The World Assumptions Scale (WAS) was used to 

assess fundamental assumptions about oneself 

and the world (Janoff-Bulman, 1989). Underlying 

this questionnaire is 

the idea that these assumptions constitute an 

emotionally potent conceptual system, developed 

over time, which provides expectations of oneself 

and the world (Janoff- 

Bulman, 1992). The World Assumptions Scale 

consists of 32 self-report items assessing eight 

categories of an individual's cognitive schemas of 

self and the world, which 

compose three main categories of assumptions: 

Self-worth, benevolence of the world and 



124 

Studie Indicatoren Weerbaarheid Measures en meetinstrumenten 

meaningfulness of the world (Elklit et al., 2007). I 

nternal consistency reliabilities of 0.67 to 0.78 

have been reported for the subscales, 

and the measure has been determined to have 

good validity. 

 

Social support 

The Sources of Social Support Scale (SOS) was 

administered to assess perceived social support 

(Kulka et al., 1990). It is a 10-item measure of 

social support used in the National Vietnam 

Veterans Readjustment Study. Each item is rated 

on a 5-point scale with responses ranging from 

“not at all true” to “extremely true”. In the current 

study coefficient alpha was 0.92. 

 

Social functioning 

The Social Adjustment Scale-Self Report (SAS-
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SR) was used to measure the social functioning of 

participants (Weissman and Bothwell, 1976). It is a 

42-item self-report questionnaire that measures 

affective or instrumental performance over the 

past 2 weeks in six major areas of social 

functioning: work (as a worker, housewife or 

student), social and leisure activities, relationship 

with extended family, marital role as a spouse, 

parental role and membership in the family unit. 

Each item in the SAS-SR is scored on a five-point 

scale and lower scores indicate better social 

functioning. An overall score was computed by 

averaging all the subscales. 

 

Twenty four month follow-up 

The Civilian Mississippi Scale (CMS) was used to 

measure current PTSD symptoms (Vreven et al., 

1995). The Civilian Mississippi Scale was revised 

from the Mississippi Scale for Combat-related 

PTSD, which was designed to capture diagnostic 

criteria and associated features of PTSD as 
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specified in the Diagnostic and Statistical Manual 

(DSM)- III criteria for PTSD. It consists of 35 

statements that are rated on a 5-point Likert scale, 

ranging from 1—“not at all true” to 5—“extremely 

true.” Examples are “I have nightmares of 

experiences that happened during my police 

service” or “Since becoming a police officer I have 

trouble concentrating on tasks”. The overall score 

is calculated by adding up the scores for each 

statement. A continuous measure of PTSD 

symptoms is obtained. The total score ranges from 

35 to 175 points. 

 

The Critical Incident History Questionnaire (CIHQ) 

was used to measure cumulative critical incident 

exposure during the past two years (Weiss et al., 

1999). It is a 34-item self-report measure 

assessing cumulative exposure to critical incidents 

experienced during police service. Participants 

tabulated the frequency of exposure to each 

critical incident during police service and rated 
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coping difficulty for each of them, resulting in a 

total cumulative exposure score across all items. 

The CIHQ demonstrated good agreement on 

incident severity ratings (0.94), and adequate 

convergent and divergent validity  

Pole 2006 Psychological health, physical health and 

interpersonal relationships Demographics. 

Participants reported on their age, 

sexual orientation, years of education, religion, 

military 

history, years of police service, year of 

retirement, 

and marital status. 

 

Family history of mental illness. Participants 

indicated 

whether any of their close biological relatives 

Personality. We measured personality with the 

NEO 

Five-Factor Inventory (Costa & McCrae, 1989), a 

60-item measure that assesses the Big Five 

factors 

of personality: extraversion (e.g., assertive, 

energetic, 

outgoing), openness to experience (e.g., wide 

interests, imaginative, curious), agreeableness 

(e.g., 

sympathetic, kind, affectionate), conscientiousness 

(e.g., organized, thorough, planful), and 
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(grandparents, parents, siblings, or children) 

had or 

have any of the following psychiatric 

conditions: 

unipolar depression, bipolar depression, 

anxiety 

problems, schizophrenia, substance abuse 

problems, 

eating disorder, attention deficit disorder, or 

anger 

problems. The measure was scored by 

summing the 

total number of reported mental health 

problems in 

the family. 

 

neuroticism 

(e.g., tense, anxious, moody). 

 

Trauma exposure. We used an adaptation of the 

Trauma History Questionnaire to assess lifetime 

exposure to non–duty-related traumatic events 

(e.g., accidents, sexual assaults, muggings, 

disasters). For the purposes of this study, the 

instrument was scored by adding the number of 

types of traumatic events experienced outside of 

the line of duty. Duty-related trauma was assessed 

using the Critical Incident History Questionnaire 

(Weiss et al., 2005), a measure that asks 

respondents how frequently they were exposed to 

each of 40 police related critical incidents (e.g., 

being present when a fellow officer was killed, 

being shot at, making a 

mistake that led to the serious injury of a 
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bystander) 

and how much they were distressed by each 

incident. 

 

Coping. We used the Ways of Coping 

Questionnaire 

(Folkman & Lazarus, 1988), a 66-item 

questionnaire 

that assesses strategies that the respondent used 

to cope with his worst duty-related critical incident. 

Each item was rated on a 4-point scale ranging 

from 0 = does not apply or not used to 3 = used a 

great deal. To reduce the number of variables in 

this study, we focused on active coping and 

passive coping by obtaining the sum of items 

belonging to two smaller subtypes of coping.  
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Posttraumatic growth. We used the Posttraumatic 

Growth Inventory (Tedeschi & Calhoun, 1995), a 

21-item questionnaire assessing the extent to 

which 

the participant believed that his or her life was 

changed in positive ways as a result of his or her 

worst duty-related critical incident. Each item was 

rated on a 6-point scale in which 1 = not at all and 

6 = a very great degree. The measure was 

reduced by 

obtaining the mean score across all items as a 

general 

index of posttraumatic growth. 

 

Nontraumatic work stress. We used the Work 
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Environment Inventory (Liberman et al., 2002), a 

68-item instrument to measure nontraumatic, 

routine, policerelated occupational stressors.  

 

Measures of Criterion Variables 

Physical health. We administered the Health 

Survey, 

which consisted of 28 items that assessed overall 

subjective health since beginning police work and 

asked participants whether they experienced any 

of several health conditions (asthma, arthritis, 

diabetes, 

arteriosclerosis, hypertension, stroke, heart 

attack, cancer, hepatitis, cirrhosis, ulcers, anemia, 

skin condition, prostate problem, neck or back 
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pain) 

since beginning police service. We calculated the 

total number of health problems endorsed by the 

officer. 

 

Mental health. We measured alcohol use with the 

Michigan Alcohol Screening Test (Selzer, Vinokur, 

& 

Van Rooijen, 1975), a 25-item self-report 

instrument 

that has been widely used as a screening 

instrument for alcohol-related problems. 

Respondents 

answered each item with respect to the past 

month 



133 

Studie Indicatoren Weerbaarheid Measures en meetinstrumenten 

(e.g., “In the past month, could you stop drinking 

without a struggle after one or two drinks?”). This 

measure resulted in a summary score indicating 

the 

severity of problematic drinking. We assessed 

cumulative 

PTSD symptoms in response to all police work 

using the Mississippi Scale–Police Version, a 40- 

item self-report measure adapted from the 

Mississippi 

Scale for Combat-Related Posttraumatic Stress 

Disorder 

(Keane, Caddell, & Taylor, 1988). Each item 

was rated on a 5-point scale ranging from 1 = not 

at 
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all true to 5 = extremely true with respect to how 

the 

respondent was changed by police work. The 

instrument 

was scored by reverse scoring some items so 

that higher ratings indicated greater distress and 

then 

summing the ratings of all 40 items to obtain an 

index 

of cumulative duty-related PTSD symptoms. 

Finally, 

we assessed current PTSD symptoms with respect 

to the respondent’s worst critical incident using the 

PTSD Checklist (Weathers & Ford, 1996), a 17-

item 

measure that mirrors the DSM-IV criteria for 

PTSD. 
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Items were rated on a 5-point scale in which 1 = 

not 

at all and 5 = extremely. The measure was scored 

by 

calculating the sum of the ratings given to each of 

the 17 items to derive an index of current PTSD 

symptom severity. 

Interpersonal functioning. We assessed 

interpersonal 

functioning using the Social Adjustment Scale– 

Self Report (Weissman, Prusoff, Thompson, 

Harding, 

& Meyers, 1978), a 40-item self-report measure. 

Respondents rated each item on a 5-point scale 

with 
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respect to the previous 2 weeks. Responses were 

summarized by computing the mean rating given 

to 

items related to each of the following six domains: 

work/school, social/leisure, relationship with 

extended 

family, marital relationship, parenting role, and 

functioning in the family unit. 

Palgri 2012 Good and positive feelings Symptoms were assessed through the 22-item 

Impact of 

Event Scale-Revised (IES-R) Vulnerability and 

resilience were assessed by eliciting responses to 

the opening question “What made you feel bad 

and 

what made you feel good this week? 
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Prati 2010 Social support  

Self esteem  

 

 

socio-demographic factors (age, gender, length of 

service),  

 

Critical incidents exposure Police officers were 

asked to 

report on a 3-point scale (1=never; 2=once; 

3=several 

times) how many times they were exposed to a list 

of 

typical critical incidents in municipal police work. 

The list comprises the following critical incidents: 

arrest of dangerous people, involvement in a 

brawl, carrying out of forced medical treatment, 

ascertainment of road accidents causing death or 

bodily injury, situations involving children (injury or 

death) and being seriously injured on duty. This is 

a list of the most typical critical events faced by 

Italian municipal police officers. All item scores 
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were summed in a degree of exposure to critical 

incidents index. Participants Cronbach’s alpha 

was .80 for this scale indicating the reliability of 

critical incidents exposure. 

 

Perceived threat was assessed by five 

statements related to how much officer’s life is 

threatened on duty (sample item: “My work is 

dangerous”). Participants rated all these items on 

a 4-point Likert-type scale ranging from 1 

(disagree) to 4 (agree). Cronbach’s alpha was .72 

for this scale indicating the reliability of perceived 

threat. 

 

Peritraumatic distress was assessed by a selection 

of 

seven items derived from the Peritraumatic 
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Distress 

Inventory (Brunet et al., 2001). Participants were 

asked to report how much they felt heightened 

emotional distress and bodily arousal as 

concomitants of traumatic exposure (sample items: 

“I felt helpless to do more”, “I had physical 

reactions like shaking”) on a 4-point Likert-type 

scale ranging from 1 (never) to 4 (often). 

Cronbach’s alpha was .66 for this scale indicating 

the reliability of peritraumatic distress. 

 

Protective factors Self-esteem was assessed by 

three 

statements related to perceived self-worth and 

competence (sample item: “I am a worthy 

person”). Participants rated all these items on a 4-

point Likert-type scale ranging from 1(disagree) to 

4 (agree). Cronbach’s alpha was .71 for this scale 

indicating the reliability of self-esteem. 
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Social support The two protective factors 

addressed in this study were social support and 

self-esteem. More specifically in this research we 

employed a measure of ease of talking with 

friends, colleagues and family members.  

 

Outcome measures PTSD symptoms were 

assessed by 

16 statements related to DSM-IV diagnostic 

criteria. 

Participants rated all these items on a 4-point 

Likert-type scale ranging from 1 (never) to 4 

(often). Cronbach’s alpha was .87 for this scale 

indicating the reliability of PTSD. 

Litz 2007 Resilience as an outcome of three factors: 

a) the nature of the exposure to trauma;  
b) the prevalence of symptoms and 

problems, with an emphasis on the degree 
of subjective 

Theoretical article, no measures mentioned 



141 

Studie Indicatoren Weerbaarheid Measures en meetinstrumenten 

distress and suffering;  

(c) functional capacities in diverse areas (e.g., 

work, leisure, self-care, hardiness; 

relationships). 

Gittel 2008 Individual resilience can be fostered by self-

efficacy, and collective resilience can be 

fostered by collective efficacy. 

Qualitative in dept study, no measures mentioned 

Gustafsson 2009 Personality factors such as hardiness, internal 

locus of control, active defense coping styles, 

self esteem, optimism and extraversion 

Personality traits were measured using 16PF 

(Karson et al. 1997; Russel & Karol 2002; 

http://www.16pfworld.com). The 16PF scales 

measure temperament, a person’s characteristic 

style of thinking, perceiving, and acting (Arnold et 

al., 2005; Karson et al., 1997). The questionnaire 

contains 185 items and is scored based on factor 

analysis, resulting in a normalized value called a 

standardized 10 (STEN) score. The STEN score 

ranges from 1 to10 (mean of 5.5, with a standard 

deviation of 2.0) on 16 

bipolar primary scales, which means that both low 
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and 

high scores are of importance when interpreting 

the 

result. In addition to the primary scales, 16PF 

contains 

five global factors of personality constructed on the 

basis of the 16 scales (Table 2). The average 

internal consistency values for the 16 primary 

scales ranged from 0.69 to 0.89 (m = 0.80) and the 

global factors ranged from 0.84 to 0.91 (m = 0.87). 

The test/retest stability over both a 2-month and 6-

year time period was shown to be substantial 

Van Breda, 2011 Protective factors concerning resilience are 

supportive networks, harmony, appraisal and 

problem solving. A risk factors is a pile up of 

stress. 

Literature review, no measures mentioned 

Dunn, 2008 An array of positive inputs (psycho-social 

support, social/ healthy activities, mentorship, 

Literature review, no measures mentioned 
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intellectual stimulation) and negative inputs 

(stress, internal conflict, time and energy 

demands) in combination with the coping 

reserve and personality and temperament 

factors of the person. 

Everly, 2011 Role ambiguity has positive relationships with 

burnout, turnover intentions and negative 

relationships with job satisfaction and 

performance. Role overload showed positive 

relationships with burnout and turnover 

intentions. Stress arousal has a positive 

relationship with burnout and a negative 

relationship with performance. 

Role measures 

Three role measures were incorporated in this 

study: 

- Role ambiguity: three items from the 14-item 

Role Conlfict and Role Ambiguity Scale were used 

(Rizzo, House & Lirtzman, 1970). 

- Role conflict: three items from the 14-item Role 

Conflict and Role Ambiguity Scale were used 

(Rizzo, House & Lirtzman, 1970). 

- Role overload: five items from the Beehr et al. 

scale were used (Beehr, Walsh & Taber, 1976). 

Each of these measures is measured on a 5-point 
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Likert type scale.  

 

Key outcomes were as follows: 

- Performance: six item scale drawn from Dubinsky 

and Mattson (Dubinsky & Mattson, 1979). 

- Turnover intentions: three items drawn from 

Donnelly and Ivancevich (Donnelly & Ivancevich, 

1975). 

- Job satisfaction: 27 items drawn from the 

Churchill et al. scale (Chruchill, Ford, Hartley & 

Walker, 1985). 

- Burnout: 24 items drawn from the 

multidimensional role specific version of the 

Maslach Burnout Inventory (Singh, Goolsby & 

Rhoads, 1994). 

Each of these outcomes was measures on a point 

Likert type scale.  
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Stress arousal: 

Stress arousal was measured using 17 items from 

the stress arousal scale (SAS) (Everly, Sherman & 

Smith, 1989). This instrument was designed to tap 

the respondent’s cognitive-affective domain 

(precipitators of the physiological stress response), 

which allows an indirect measure of one’s level of 

stress arousal. The conditions that define 

emotional arousal (as measured by SAS) have 

been shown to be highly correlated with stress-

related physical symptoms (Lazarus & Folkman, 

1984; Everly & Sobelman, 1987). The SAS has 

been used in a number of accounting research 

studies (Smith, Davy & Everly, 2007; Smith, Davy 

& Stewart, 1998). Factor analysis on a large data 

set indicated that there were 2 underlying 

dimensions: psychological discord (13 

items,_=.91) and relaxation (4 items, _=.86) 

(Smith, Everly & Johns, 1993). Psychological 

discord was defined as “the state of emotional 
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distress experienced as a result of cognitive 

interpretation of environmental events” and 

relaxation was defined as “a state of cognitive-

affective psychophysiological homeostasis, ie, the 

lack of extraordinary arousal.” These results have 

been replicated numerous times(Smith, Davy & 

Everly, 2007; Smith, Davy & Stewart, 1998). 

Responses were made on 4-point Likert-type 

scales ranging from “seldom or never” (1) to 

“almost always” (4). 

Buddeberg-

Fischer 2010 

Chronic stress can be predicted by an 

imbalance between effort and reward and over 

commitment. Protective factors for chronic 

stress are satisfaction with career support, 

sense of coherence and occupational self-

efficacy expectation. 

Person-related characteristics 

– Questions concerning socio-demographic data  

 

– Sense of Coherence Scale (SOC-13) 

(Antonovsky 

1987) (seven-point Likert scale), a measure of a 

person’s resistance to stress and his or her ability 

to 
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manage stress. 

 

– Occupational Self-Efficacy Expectation 

Questionnaire 

 (Fragebogen zu beruflichen 

Selbstwirksamkeitserwartungen 

(BSW) (Abele et al. 2000) (six items, five-point 

Likert scale): the BSW questionnaire is a measure 

of a person’s general occupational self-efficacy 

expectations. 

 

– Overcommitment (Siegrist et al. 2004) (six items, 

four-point Likert scale) is part of the Effort–Reward 

Imbalance at Work Questionnaire. It focuses on 

the 
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intrinsic or personal component of the model that 

stands for a specific, individual pattern of coping 

with 

the various job demands and eliciting rewards. It 

reflects a respondent’s (in)ability to withdraw from 

work obligations and develop a more distant 

attitude 

toward job requirements. 

Mansfield 2012 Profession related dimension 

- committed to students 

- organized and prepared 

- effective teaching skills 

- reflects 

- flexible and adaptable 

Emotional dimension 

- sense of humor 

Resilience 

How teachers view resilience was measured using 

a survey. 

Survey constructs that have regularly been 

associated with teacher resilience in the literature, 

such as teacher efficacy, motivational goals for 

teaching, self-perceived competence and 

satisfaction with teacher preparation program, 
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- doesn’t take things personally 

- manages emotions 

- enjoys teaching 

- bounces back 

- copes with job demands/stress 

- cares for own well-being 

Social dimension 

- builds support and relationships 

- strong interpersonal and 

communication skills 

- solves problems 

- seeks help and takes advice 

Motivational dimension 

- positive and optimistic 

- persistent 

- focuses on learning and improvement 

- has confidence and self-belief 

- maintains motivation and enthusiasm  

- likes challenge 

- sets realistic expectations and goals 

were included in the survey. 

 

To investigate how early career and graduating 

teachers perceive resilient teachers the open-

ended question 

 “How would you describe a resilient teacher?” 

was included in the survey and the resulting data 

were used for the paper. 
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Arfanis 2012 No indicators mentioned Semi-structured interviews were conducted. 

Themes used in the interviews were; everyday 

working life, working relationships and patient 

safety. 

Selič 2011 Personality, coping style and self-esteem Intra-psychical variables of psychosocial 

adjustment 

The Eysenck Personality Scales (Eysenck & 

Eysenck, 1975), the Folkman-Lazarus Ways of 

Coping Questionnaire (Folkman, Lazarus, Dunkel-

Schetter, DeLongis & Gruen, 1986) and the 

Rosenberg Self-Esteemscale (Rosenber, 1989) 

were administered as intra-psychical variables of 

psychosocial adjustment. 

Van der Doef 

1999 

When looking at the job demands resources 

model it was found that; 

- high demands and high resources lead 

to an average strain and a high 

motivation 

- high demands and low resources lead 

Literature review, no measures mentioned 
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to a high strain and a low motivation 

- low demands and high resources lead 

to low strain and high motivation 

- low demands and low resources lead 

to low strain and average motivation 

Bakker 2007 Employees working in a high demand low 

control situation generally show the lowest 

well-being. Working in a high strain job seems 

to be associated with lower general 

psychological well-being, lower job 

satisfaction, more burnout and more job-

related psychological distress. 

Literature review, no measures mentioned 

Eid 2012 Authentic leadership Literature review, no measures mentioned 

Avey 2009 Psychological capital shows negative 

relationships with intention to quit, stress 

symptoms and job search behaviors. The 

relationship between psychological capital and 

both intention to quit and job search behavior 

was mediated by the variable stress 

Psychological Capital 

Psychological Capital (Psy Cap) was measured 

with the 24-item Psychological Capital 

Questionnaire (PCQ; see Luthans, Youssef, et al., 

2007, for the complete questionnaire and 

permission for use can be obtained from 
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symptoms. www.mindgarden. 

com). Containing six items for each of the four 

components (efficacy, hope, resilience, optimism), 

the PCQ demonstrated 

adequate confirmatory factor analytic structure 

across multiple samples (e.g., Luthans, Avolio, et 

al., 2007) and had strong internal reliability in this 

study (_ = .92). As indicated 

earlier, there is considerable conceptual and 

empirical support for examining PsyCap at the 

core construct level rather than according to each 

component (Luthans, Youssef, et al., 2007; 

Luthans, Avolio, et al., 2007; Luthans, Norman, 

Avolio, & Avey, 2008). Specifically, confirmatory 

factor analytic comparisons have demonstrated 

that the optimal fitting measurement model across 

multiple samples 

includes analysis with the core construct of 

PsyCap. This suggests that although the 

components have distinct properties, they have 
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more in common than not (Luthans, Avolio, et al., 

2007). Sample items on the PCQ address; 

 

- efficacy (“I am confident helping to set 

targets/goals in my work area”) 

- hope (“I can think of many ways to reach my 

current work goals”) 

- resilience (“I usually take stressful things at work 

in stride”),  

- optimism (“When things are uncertain for me at 

work I usually expect the best”). 

Gupta 2012 Moderate association between resilience and 

conscientiousness. Negative association found 

between resilience and burnout.  

Resilience 

Resilience Scale (Wagnild &Young, 1987): 

Fourteen 

item short form of Resilience Scale was used in 

this 
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study. Items are scored on a seven-point scale 

ranging 

from 1 (strongly disagree) to 7 (strongly agree). 

The 

scale has demonstrated good reliability and 

validity 

(Nishi, Uehara, Kondo, & Matsuoka, 2010). 

Siegrist 2001 No indicators mentioned No measures mentioned in the article 

Stenmarker 2009 Aspects contributing to resilience are an 

optimistic attitude towards the future 

(especially among physicians who experience 

a considerably higher number of cured 

children), low levels of depression, social 

capacity and motivation. 

Coping 

The Pediatric Oncology Coping Questionnaire 

(POCQ) is a 

study-specific questionnaire based on nine 

interviews with pioneers in Swedish pediatric 

oncology and a literature review. The 

questionnaire was pre-tested and revised twice to 

reach its final form consisting of demographic 

variables (n=20) and coping related variables 

(n=68) which are organized in 13 theoretically 
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based main categories. Answers are given on a 

five-point Likert scale anchored with ‘‘I disagree’’ 

(1) to ‘‘I fully agree’’ (5). The main category 

‘‘Factors of Motivation,’’ including 18 items, was 

used in 

this study (Table II). 

 

Stress-managment capacity 

The Coping Resources Inventory (CRI), which 

assesses an 

individual’s stress-management capacity (Hammer 

& Marting, 1988). The instrument consists of 60 

statements, grouped according to five domains: 

cognitive, social, emotional, spiritual/philosophical 

and physical coping resources. Each statement 

can be answered on a four-grade scale. The total 

score constitutes the sum of the scores for the 

different subcategories. A high score indicates 
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greater resources. 

 

Stress- resilience 

The Sense of Coherence (SOC) instrument 

measures a person’s stress-resilience capacity 

using 29 items with 7 alternatives for each item 

(Antonovsky, 1993). The scores vary between 29 

and 203. A high score indicates that health-giving 

factors are available. 

Turner 2011 No indicators mentioned Literature review, no measures mentioned 

Häusser 2010 This study reported that people who are 

dissatisfied with their job are more likely to 

report higher levels of demands and lower 

levels of control and social support. 

Literature review. 

Most commenly used measurements: 

Measurement of JDC/JDCS dimensions.  

The most frequently applied instruments to 

quantify job demands, control, and social support 

were the Job Content Questionnaire (JCQ; 

Karasek, 1985; Karasek et al., 1998) and JCQ-
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based instruments. Psychological demands, skill 

discretion, decision authority, and social support 

(from 

coworkers and from the supervisor) are the core 

dimensions of the JCQ, and were included in 

nearly all studies in which this instrument was 

applied. Another commonly used instrument was 

the Leiden Quality of Work Questionnaire (LQWQ) 

(van der Doef & Maes, 1999b) _ either a general 

version or job-specific versions for teachers (Maes 

& van der Doef, 1997) or nurses (Maes, 

Akerboom, van der Doef, & 

Verhoeven, 1999). The vast majority of studies 

examined subjective data obtained from self-

administered questionnaires. Only seven studies 

applied techniques such as observation, structured 

interviews, or aggregation of the subjective 

individual data at a group level. 
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Outcome variables. 

The studies applied either measures reflecting 

aspects 

of general psychological well-being (i.e. mental 

health, psychological distress, trait anxiety, 

depression, or fatigue) or job-related well-being 

(i.e., job satisfaction, 

emotional exhaustion). Mental health and 

psychological distress were typically assessed by 

the General Health Questionnaire (Goldberg & 

Williams, 1998). The most commonly used 

instruments to examine job satisfaction were the 

job satisfaction scale of the LQWQ, and Warr, 

Cook, and Wall’s (1979) scale of job satisfaction. 

In all studies on emotional exhaustion, the 

Maslach Burnout Inventory 

(Maslach, Jackson, & Leiter, 1996) was used. 

Söderfeldt 2000 Sense of Coherence interacted with emotional Job Strain 
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job strain The measures of the independent variables were 

all based on the original questionnaire (Söderfeldt, 

1997). Demand in human services can be 

interpreted as quantitative or as emotional job 

demands (Söderfeldt et al., 1996a; Söderfeldt, 

1997). The JDC model was therefore expanded to 

include emotional demands, in addition to the 

quantity of work. Standard questions based on the 

JDC model about quantitative demands and 

control (Härenstam, 1989; Karasek, 1979; 

Karasek, and Theorell, 1990), were 

supplemented with three specific questions 

(Söderfeldt, 1997) about emotional demands (e.g. 

‘Do you think that your work tasks are emotionally 

demanding, with great engagement with people ? ’ 

and ‘Do you think too much responsibility at work 

rests on you ? ’). Two job-strain (pressure) 

variables—quantitative and emotional—were 

constructed by subtracting the control index from 

each of the two demand indices and transforming 

the result to range between 0 and 100. The job-
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strain variables thus had their 

maxima when high demands (either quantitative or 

emotional) were combined with low control. 

 

Sense of Coherence 

The prime measure used to indicate a salutogenic 

context is the SOC index developed by 

Antonovsky (1987, 1993b). Here it was used in its 

13-item version, with responses on seven-point 

scales. It is explicitly stated not to be subjected to 

factor analysis, but its psychometric properties 

have been assessed in various contexts, including 

with Swedish subjects (Antonovsky, 1993b; 

Tishelman, 1993). The responses were summed 

into a SOC index and transformed to range 

between 0 and 100. 
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Study Populatie Interventies (in)effectiviteit Uitkomst 

Arnetz et al. 

(2009) 

Police officers 

(N=18) > 

ecologische 

validiteit  

10-week relaxation and 

imagery & skills training 

program vs. police 

training “as usual” 

(control condition): 

effecten gemeten van 

“police trauma 

resilience training” op 

stress & performance 

A police-specific 

imagery and skills 

training program 

decreases subjective 

distress and 

physiological stress 

reactions and 

simultaneously 

improves job 

performance during 

exposure to a realistic, 

stressful, critical 

incident simulation. 

Training resulted in 

significantly less negative 

mood, less heart rate 

reactivity, a larger increase in 

antithrombin, and better 

police performance compared 

to controls. “Our police-

specific imagery and 

relaxation training program 

effectively prepares the target 

population for impending 

stressful, events and 

optimizes responses.” 

Becker et al. 

(2009) 

N= 379 Investigating PTSD 

treatment preferences 

among law enforcement 

individuals (active duty 

 Almost 90% chose exposure 

or CPT as their first or second 

most preferred treatment. 
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officers, cadets, criminal 

justice students) 

Devilly et al. 

(2006) 

Review Review of the evidence 

for and against PD 

  

Dyregrov (1997)  Evaluation of PD  It is emphasized that the 

continued exploration and 

discussion of process issues 

is critical to advance the 

understanding of the critical 

elements of debriefing. 

Van Emmerik et 

al. (2002) 

Review Despite conflicting 

research findings and 

uncertain efficacy, 

single session 

debriefing is standard 

clinical practice after 

 CISD (critical incident stress 

debriefing) and non-CISD 

interventions do not improve 

natural recovery from 

psychological trauma 
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traumatic events. We 

aimed to assess the 

efficacy of this 

intervention in 

prevention of chronic 

symptoms of PTSD and 

other disorders after 

trauma. 

Feldner et al. 

(2007) 

Review  Review of PTSD 

prevention programs 

 Although efforts to prevent 

PTSD have met with relatively 

limited success, theoretically 

driven preventative 

approaches with promising 

efficacy are emerging. 

Kleim & Westphal 

(2012) 

  Prevalence & 

predictors of adverse 

mental health reactions 

in responders and 

recommendations for 
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the development and 

implementation of 

prevention and 

intervention strategies. 

Plat et al. (2011) Systematic 

review 

 Een overzicht wordt 

gegeven van primaire 

interventies gericht op 

het welbevinden van 

specifieke 

arbeidsgroepen, 

waaronder politie, 

ambulance personeel, 

brandweer en 

militairen. 

The studies described several 

job-specific interventions: a 

trauma resilience training, 

healthy lifestyle promotion, 

physical readiness training, 

respiratory muscle training, 

endurance and resistance 

training, a physical exercise 

program and comparing 

vaccines. 

Regel (2007) Review  Review of current status 

of CISM, and PD,  

practices 

 Studies have considerable 

methodological shortcomings, 

particularly PD 
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Rose et al. (2003) Systematic 

review 

Review of effectiveness 

PD following trauma 

 Het bewijs voor de effectiviteit 
van ‘single session’ 
psychologische interventies, 
zoals psychologische 
debriefing, is niet eenduidig. 
Rose et al. concluderen dat 
optimisme over de effecten 
van psychological debriefing 
niet gegrond is en dat 
dergelijke 
interventiemethoden niet 
moeten worden aanbevolen 
voor stelselmatig gebruik.  

Wessely & Deahl 

(2003) 

 Debate about the 

effectiveness of PD 

 Wessely vs. Deahl 

Whealin et al. 

(2008) 

Review Evaluatie CBT modellen Whealin, Ruzek, en 
Southwick (2008) 
stellen dat specifieke 
CBT-interventies 
effectief kunnen zijn in 
de peri-traumatische 
periode. Zij stellen dat 
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CBT-mechanismen 
invloed hebben op 
verschillende 
kerngebieden van 
trauma in the peri-
traumatische periode: 
gevoelens van controle 
en zelfredzaamheid, 
fysiologische of 
emotionele prikkeling 
en ‘coping’ gedrag. 
 

Williams et al. 

(2010) 

60 trainee 

police officers 

“Anti-avoidance” 

strategies, of 

acceptance, 

mindfulness and 

emotional awareness. 

Mindfulness predicted 

depression at follow-

up, while emotion 

identification skill 

predicted general 

mental health. 

Conclusion: police officers 

and police organizations may 

benefit from interventions 

aimed at developing and 

promoting mindfulness and 

emotion identification. 
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1. Korte voorstelling project  

1.1 Doelstelling  

1.2 Fasering  

2.  Verkennend interview  

2.1 Doelstelling  

 Definitie van professionele weerbaarheid; 

 Indicatoren aan de hand waarvan kan worden vastgesteld  

of, en in welke mate een politiefunctionaris professioneel 

weerbaar is; 

 Samenhang met motivatie en inzetbaarheid 

 Interventies 

 

2.2 Inhoud  

 Betekenis/associaties: Wat verstaat u onder 

professionele weerbaarheid? 

 Hoe belangrijk is professionele weerbaarheid en 

waarom? 

 Wanneer is een politiemedewerker weerbaar volgens u?  

 Reikwijdte: wat valt er wel en niet onder?  

 Welke van bovengenoemde factoren is/zijn 

veranderbaar/ontwikkelbaar? 

 Recente ontwikkelingen: wat is er op dit moment gaande? 

 Vroeger, nu en toekomst 


