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Samenvatting 

Rampen, crises en aanslagen hebben een wisselende impact op de samenleving. Soms 

hebben ook incidenten zonder maatschappelijke ontwrichting toch een grote impact op de 

samenleving. Factoren die de impact lijken te verhogen zijn bijvoorbeeld de betrokkenheid 

van kinderen, ‘man-made’ incidenten versus meer ‘natuurlijke’ rampen en crises, 

identificatie met slachtoffers en het gevoel geen controle te hebben. Met onderhavig 

onderzoek wil het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van 

het ministerie van Veiligheid en Justitie, meer inzicht krijgen in welke factoren volgens de 

(wetenschappelijke) literatuur de sociaalpsychologische impact van rampen, crises en 

aanslagen verhogen respectievelijk verlagen. Sociaalpsychologische impact wordt daarbij 

gedefinieerd als: 

 

“De reactie van de bevolking die door negatieve emoties en gevoelens wordt 

gekarakteriseerd (zoals angst, boosheid, ontevredenheid, verdriet, teleurstelling, paniek, 

walging, gelatenheid/apathie). Het betreft de bevolking als geheel, dus naast de direct 

getroffenen ook burgers die het incident of proces via media of anderszins ervaren. De 

uitingen van deze emoties en gevoelens kunnen al dan niet waarneembaar zijn (dat wil 

zeggen: hoorbaar, zichtbaar, leesbaar).
1
”  

 

Het gaat dus om een literatuurstudie naar de impact van rampen, crises en aanslagen op de 

samenleving als geheel. De volgende vragen staan daarbij centraal: 

 

1. Welke factoren verhogen respectievelijk verlagen volgens de wetenschappelijke 

literatuur bij rampen, crises en aanslagen de sociaalpsychologische impact, zoals 

gedefinieerd in de strategie Nationale Veiligheid? Welke juist niet of nauwelijks? 

2. In hoeverre zijn wetenschappelijke inzichten over verhogende/verlagende factoren in 

de afgelopen decennia veranderd? 

 

De (uiteindelijke) doelstelling - naast inzicht uiteraard - is om het beschrijven en duiden 

van de sociaalpsychologische impact van rampen, crises en aanslagen te verfijnen. 

Daarnaast kunnen de gevonden factoren aanleiding geven om de indicatoren achter het 

impactcriterium sociaalpsychologische impact en maatschappelijke onrust uit de Strategie 

Nationale Veiligheid zo nodig aan te vullen/aan te passen. Overigens maken de 

bovengenoemde indicatoren daarbij onderdeel uit van een keten van relaties die uiteindelijk 

al of niet leiden tot maatschappelijke ontwrichting (zie figuur). 

 

 
 

Het onderzoek 

Meer concreet is gezocht op de termen sociaalpsychologische impact, maatschappelijke 

onrust, maatschappelijke ontwrichting, maatschappelijke impact en collectieve stress. 

Steeds in combinatie met rampen, crisis en aanslagen, en steeds zowel in het Engels als 

Nederlands. Gebleken is dat sociaalpsychologische impactfactoren bij rampen, crises en 

aanslagen niet bepaald tot één vastomlijnd vakgebied behoren. Veeleer zijn het tal van 

disciplines (psychiatrie, psychologie, sociologie en tal van vertakkingen daarbinnen) die 

deze onderwerpen tot object van studie hebben (gehad). De bestudering van een vijftiental 

uit verschillende disciplines afkomstige overzichtsstudies is in dit onderzoek een 

                                                           
1 Ministerie van Veiligheid en Justitie (maart 2013). Werken met scenario’s, risicobeoordeling en capaciteiten in de Strategie 

Nationale Veiligheid, Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie p. 67 
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belangrijke tussenstap gebleken om een eerste overzicht te creëren op belangrijke 

vindplaatsen van sociaalpsychologische impactfactoren. Deze zijn uiteindelijk gevonden 

binnen vijf perspectieven, te weten literatuur omtrent [1] sociale onrust, [2] massapaniek en 

zelforganisatie na rampen, [3] sociaalpsychologische impact, [4] risicoperceptie, risico- en 

crisiscommunicatie, en [5] de rol van de massamedia. Uiteindelijk is in totaal een veertigtal 

publicaties bestudeerd waaruit vervolgens 87 impactfactoren zijn gedistilleerd. Deze zijn op 

basis van overeenkomsten vervolgens geclusterd tot 24 impactfactoren en na een eerste 

validatie door experts is hieruit uiteindelijk een lijst met 22 impactfactoren voortgekomen. 

Schematisch ziet dat er als volgt uit. 

 
 

De resultaten 

Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat, zoals reeds gemeld, 

sociaalpsychologische impactverhogende of -verlagende factoren zich niet in een 

vastomlijnd onderzoeksgebied bevinden en dus niet of nauwelijks onderwerp zijn geweest 

van een systematische vergelijking, laat staan van een systematische vergelijking door de 

jaren heen. Met de vaststelling dat de meer recente aangetroffen publicaties niet echt 

nieuwe wetenschappelijk inzichten bevatten
2
, moet geconstateerd worden dat een antwoord 

op de vraag naar een verandering in wetenschappelijke inzichten - gegeven de in deze 

literatuurstudie gehanteerde set - niet mogelijk blijkt door een gebrek aan ‘grondstof’ 

daarvoor. 

 

Ook voor de vraag naar eventuele misvattingen omtrent sociaalpsychologische 

impactfactoren geldt, dat onvoldoende ‘grondstof’ voorhanden is voor beantwoording 

ervan. Wel zijn diverse publicaties aangetroffen omtrent de zogenaamde ‘disaster myths’: 

misvattingen of foute aannames omtrent rampen, crises en aanslagen. Alhoewel deze 

mythen geen directe vermeende impactverhogende of –verlagende sociaalpsychologische 

factoren zijn, betreffen het wel factoren om rekenschap van te nemen bij het inzichtelijk 

maken ervan. We benoemen ze hier kort. 

Allereerst is dat de ‘massapaniek-mythe’: de idee dat rampen of crises altijd leiden tot 

overdreven en irrationele angst die zich als een besmettelijke ziekte verspreidt, wat dan 

weer overhaast en ondoordacht vluchtgedrag tot gevolg zou hebben. Massapaniek lijkt zich 

echter alleen voor te doen wanneer er nauwelijks vluchtmogelijkheden zijn bij dreigend 

gevaar.  

Een tweede mythe is de ‘onlusten-mythe’: de idee dat rampen en crises het slechtste in de 

mens naar boven brengen en de menigte tot een plunderend en rellend ‘monster’ maken. 

                                                           
2 Wel nieuwe onderwerpen zoals de opkomst van de sociale media, maar dat heeft vooralsnog niet geleid tot baanbrekende nieuwe 

wetenschappelijk inzichten op dit vlak. 
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Alhoewel plunderingen na een ramp of crisis voorkomen, is dit uitzondering en zeker geen 

regel.  

Een derde mythe is de ‘hulpeloosheid-mythe’: de idee dat overlevenden van een ramp of 

crisis te zeer in shock zijn om iets uit te richten en daarmee passief en hulpeloos zouden 

zijn. Overlevenden van een ramp of crisis tonen zich juist vaak als ‘first responders’ die 

hulp bieden in zowel fysieke (eerste hulp) als mentale zin (mentale ondersteuning). 

 

Tot slot de beantwoording van de hoofdvraag: welke factoren verhogen respectievelijk 

verlagen volgens de wetenschappelijke literatuur de sociaalpsychologische impact en 

maatschappelijke onrust, zoals gedefinieerd in de Strategie Nationale Veiligheid, bij 

rampen, crises en aanslagen? Via een zorgvuldig selectieproces is uiteindelijk een lijst met 

22 impactfactoren overgebleven. Deze lijst is ingedeeld naar onderlinge overeenkomsten 

waaruit de volgende vier categorieën zijn voortgekomen: 

 

 Sociaalpsychologische impactfactoren toebehorend aan (groepen in) de samenleving 

 Sociaalpsychologische impactfactoren toebehorend aan ‘de overheid / de autoriteiten’ 

 Sociaalpsychologische impactfactoren toebehorend aan het risico of de (crisis)situatie 

 Sociaalpsychologische impactfactoren toebehorend aan de informatie 

 

Deze lijst met impactfactoren is opgenomen in deze samenvatting waarbij steeds categorie, 

titel, richting en definitie van de impactfactor zijn vermeld. 

 

Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het nader onderzoeken van de 

empirische evidentie van een of meer van de impactfactoren en/of het verder blootleggen 

van de mechanismen achter de gevonden impactfactoren: welke mechanismen zijn er nu 

precies werkzaam in de causale keten van impactfactoren naar (de uiteindelijk te 

voorkomen) ‘maatschappelijke ontwrichting’? Het gaat er tenslotte om (meer) grip te 

krijgen op de sociaalpsychologische impact en maatschappelijke onrust om te voorkomen 

dat een van de vitale belangen uit de Strategie Nationale Veiligheid (sociale en politieke 

stabiliteit) te zeer geraakt wordt en maatschappelijke ontwrichting het gevolg is. Met dit 

onderzoek is daar een bijdrage aan geleverd. 

 

De lijst met impactfactoren 

Sociaalpsychologische impactfactoren toebehorend aan (groepen in) de samenleving 

1. (Sterke) morele oordelen 

In aanleg impactverhogend 

“De morele oordelen (zoals verontwaardiging, minachting, 

walging of wrok) die bestaan jegens anderen (zoals andere 

groepen binnen de samenleving of de overheid en/of 

politie), veelal gepaard gaand met gevoelens van extreme 

ontevredenheid, onrecht en/of verwijtbaarheid”. 

2. (Sterke) sociale entiteiten 

In aanleg impactverhogend 

“De ervaren solidariteit die zich ontwikkelt in contact met 

anderen, bijvoorbeeld via een gedeelde heftige ervaring, die 

zowel positief (elkaar steunen) als negatief (projectie van 

agressie op anderen) kan uitwerken”. 

3. Tegenstellingen tussen 

groepen 

In aanleg impactverhogend 

“Diep gevoelde en breed gedragen scherpe (sociale) 

tegenstellingen tussen groepen, veelal gepaard gaand met 

sterke morele gevoelens als verontwaardiging, walging of 

minachting”. 

4. Vertrouwen in autoriteiten 

Afhankelijk van context zowel 

impactverhogend als 

impactverlagend 

“Het vertrouwen in de overheid(sinstellingen) en hun 

vermogen om gerezen problemen het hoofd te bieden”. 

5. De mate van 

blootstelling/trauma’s 

In aanleg impactverhogend 

“De mate waarin mensen blootgesteld zijn aan en/of 

feitelijk te lijden hebben gehad van de (gevolgen van een) 

ramp, crisis of aanslag, bijvoorbeeld in de vorm van 

verwondingen, levensbedreigingen en/of verlies van 

mensenlevens”. 

6. Algehele impact op het 

normale leven 

In aanleg impactverhogend 

“De mate waarin de ramp, crisis of aanslag inwerkt op het 

normale dagelijkse leven, zowel materieel als immaterieel 

(‘overall impact on one’s usual life’)”. 
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7. Gebrek aan kennis en/of 

begrip van het risico/de 

(crisis)situatie 

In aanleg impactverhogend 

“De mate waarin feitelijke kennis en of begrip van een 

risico of (crisis)situatie aanwezig is, inclusief eventuele 

handelingsalternatieven”. 

8. Responsiviteit van de 

samenleving 

In aanleg impactverlagend 

 

“De mate waarin groepen in de samenleving in staat zijn, al 

of niet in samenspraak met de overheid(sinstellingen), een 

afdoende antwoord te formuleren op de ontstane 

(crisis)situatie”. 

9. Veerkracht 

In aanleg impactverlagend 

“(De perceptie van) het (eigen) vermogen om te kunnen 

omgaan met onverwachte en/of onzekere (crisis)situaties”. 

10. Sociaal kapitaal en sociale 

steun 

In aanleg impactverlagend 

“De mate waarin er beschikking is over en uiteindelijk 

feitelijke hulp/steun ontvangen wordt van (sociale) 

hulpbronnen  zoals familie/vrienden, de buurt, 

welzijnsinstellingen, charitatieve instellingen, sociale 

diensten en hulpdiensten”. 

Sociaalpsychologische impactfactoren toebehorend aan de overheid of de autoriteiten 

11. (Herhaalde) onterechte 

geruststelling 

In aanleg impactverhogend 

“Het (herhaald) onterecht geruststellen van getroffenen 

en/of publiek wanneer dat niet in overeenstemming is met 

de (gevoelde) ernst van de situatie”. 

12. Voorbereiding op c.q. 

ervaring met crises 

In aanleg impactverlagend 

“De mate waarin er is voorbereid op en/of ervaring is met 

vorige crises”. 

13. Responsiviteit 

overheidsoptreden 

Afhankelijk van context zowel 

impactverhogend als 

impactverlagend 

“De mate waarin de overheid(sinstellingen) een afdoende 

antwoord weten te formuleren op de ontstane 

(crisis)situatie”. 

14. Openheid en eerlijkheid 

In aanleg impactverlagend 

“Een open en eerlijke benadering van getroffenen, 

betrokkenen, pers en publiek door de 

overheid(sinstellingen)”. 

15. Compassie, zorg en empathie 

In aanleg impactverlagend 

“Het tonen van compassie, zorg en empathie aan 

getroffenen en betrokkenen door de 

overheid(sinstellingen)”. 

Sociaalpsychologische impactfactoren toebehorend aan het risico of de (crisis)situatie 

16. (Gepercipieerd) verwoestend 

potentieel van het risico c.q. 

de (crisis)situatie 

In aanleg impactverhogend 

“Het (gepercipieerd) verwoestend potentieel van het 

risico/de (crisis)situatie”. 

17. Risico’s/situaties vanuit 

intentioneel menselijk 

handelen, met de bedoeling 

te ontwrichten 

In aanleg impactverhogend 

“De mate waarin risico’s/(crisis)situaties voortkomen uit 

menselijk handelen, in het bijzonder situaties waarbij 

sprake is van de intentie een (deel van de) samenleving te 

ontwrichten en angst aan te jagen”. 

Sociaalpsychologische impactfactoren toebehorend aan de informatie 

18. Mediaframes 

Afhankelijk van context zowel 

impactverhogend als 

impactverlagend 

“Kijkkaders voor  rampen, crises of aanslagen die de 

berichtgeving kunnen gaan domineren en uiteindelijk ook 

kunnen leiden tot ‘mediahypes’ (snelle, intensieve 

nieuwsgolven) en/of ‘amplificatie’ (uitvergroten van een 

bepaald risico/nieuwsfeit)”. 

19. ‘Human interest’ 

In aanleg impactverhogend 

“Persoonlijke ervaringen van slachtoffers, nabestaanden, 

ooggetuigen en reddingswerkers”. 

20. Aspecten die tot de 

verbeelding spreken en een 

hoge emotionele lading 

hebben 

In aanleg impactverhogend 

“Aspecten die gemeen hebben dat ze tot de verbeelding 

spreken en een hoge emotionele lading hebben, zoals 

bijvoorbeeld de onverwachtheid van een gebeurtenis, 

reusachtigheid die de menselijke verbeelding te boven gaat, 

de icoonstatus van betrokken personen of gebouwen, 

nieuwheid of onbekendheid, geheimzinnigheid of 

mismanagement en/of gebrek aan goede communicatie 

door de autoriteiten”. 

21. Vertrouwen in de bron van 

informatie 

In aanleg impactverlagend 

“De mate van vertrouwen dat wordt gesteld in de bron van 

informatie”. 

22. Bruikbare, praktische 

informatie voor persoonlijk 

risicomanagement 

In aanleg impactverlagend 

“Het voorzien in bruikbare, praktische informatie waardoor 

mensen in staat zijn c.q. in staat worden gesteld datgene te 

doen wat nodig is om zichzelf te beschermen of om ‘er 

weer bovenop te komen’”. 
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