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Samenvatting 

Na de massale en gewelddadige rellen aan het eind van de jaren zeventig en 
vooral na de zg. kroningsrellen in 1980 ontstond een brede discussie over met 
name de vraag hoe het ontstaan van dergelijke rellen moest worden verklaard, 
hoe het overheidsbeleid en de politieke besluitvorming terzake moesten 
worden geevalueerd en wat de meest gewenste politiestrategie was bij het be-
teugelen van de rellen. Een aspect dat daarbij vanuit politiekringen en met 
name de politievakbonden sterk de aandacht kreeg, waren de mogelijke gevol-
gen van een optreden voor individuele ME-ers. Aangedrongen werd op weten-
schappelijk onderzoek en op verzoek van de gezamelijke vakbonden enque- 

• teerde het WODC hierop de politiemensen die bij de kroningsrellen waren in-
gezet. Uit de resultaten werd geconcludeerd dat ME-optredens zeer belastend 
kunnen zijn. Nader en meer gericht onderzoek werd echter gewenst geacht om 
die belasting en de mogelijke gevolgen daarvan in kaart te brengen. 

Mede op verzoek van het Amsterdamse politiekorps is in een gezamelijk 
project van de Stafafdeling Onderzoek van de directie Politie van het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie meer gedetailleerd 
onderzoek gedaan naar de belasting van ME-optredens. Uitgangspunt daarbij 
is de individuele ME-er: hoe zwaar wordt die belast en welke gevolgen heeft de 
belasting voor zijn persoonlijk en beroepsmatig functioneren. Doelstelling is 
onder meer te komen tot aanbevelingen ten aanzien van de opleiding, opvang 
en -nazorg van ME-ers. De belasting van -ME-ers is in haar oorzaken, gevolgen 
en beleidsimplicaties niet los te zien van meer fundamentele aspecten zoals 
de organ isatie van de ME, de inzet van politiemensen in de ME en de achterlig-
gende visie op het ME als onderdeel van het werk van de reguliere politie. In 
deze samenvatting wordt eerst een overzicht gegeven van het onderzoek en de 
resultaten daarvan. In een nabeschouwing wordt vervolgens gewezen op 
enkele meer fundamentele discussiepunten. 

Het onderzoek 

Het onderzoek vond plaats in Amsterdam tussen september 1982 en april 
1983 bij een parate eenheid d.w.z. een ME-eenheid waarvan de leden voor vier 
maanden uit het normale dienstverband zijn vrijgemaakt. 

De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de 
fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele belasting als de gevol-
gen van de fysieke en/of emotionele belasting voor het persoonlijk functione-
ren van de betrokken ME-ers. Om de onderzoekvragen te kunnen beantwoor-
den werden verschillende soorten metingen verricht. 

a. In de eerste plaats werden in aansluiting op de vraag naar de fysieke en 
emotionele belasting gegevens verzameld over de hartfrequenties (hf) en 
de subjectieve beleving bij het optreden. 
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b. In de tweede plaats werd om de gevolgen van de ondergane belasting te 
bepalen, met vragenlijsten gevolgd hoe het lichamelijk en geestelijk welbe-
vinden zich in de parate periode ontwikkelde en hoe de arbeidstevreden-
heid en -motivatie. Gegevens werden ook verzameld over het arbeids-
verzuim. 

c. In de derde plaats werd een aantal achtergrondgegevens vastgelegd, 
waaronder demografische gegevens, fysieke conditie, bloeddruk, (vet)ge-
wicht, type A/B gedrag en emotionaliteit. 

De parate eenheid die aan het onderzoek deelnam deed dienst van 20 septem-
ber 1982 t/m 14 januari 1983. Tot 8 oktober volgde het peloton een ME-oplei-
ding en kon het niet worden ingezet. Daarna volgden 3 maanden waarin naast 
ME-activiteiten projectsurveillances werden verricht, het Stopera-bouwterrein 
werd bewaakt, veel aan sport werd gedaan en tijd werd besteed aan ME-oefe-
ningen. 

Met de uitvoering van het onderzoek werd gestart in september 1982. De 
eerste metingen van de achtergrondsvariabelen werden verricht meteen na de 
opkomst, nog voor enig begin was gemaakt met opleidingsactiviteiten. Gedu-
rende de periode dat de parate eenheid operationeel was, van oktober '82 tot 
half januari '83, vonden vier optredens plaats waarbij gegevens konden wor-
den verkregen. De eerste twee keren betrof het optreden de ontruiming van 
een aantal gekraakte panden, te weten de ontruiming van de Lucky Luyk en de 
ontruiming van meerdere panden de dag . daarop (Van Baerlestraat). Het derde 
optreden vond plaats naar aanleiding man een krakersdemonstratie. Het vier-
de en laatste optreden waarbij gegevens werden verzameld, betrof weer een 
ontruiming, ditmaal in de Vondelstraat. De hartfrequentiemetingen werden in 
principe bij ieder (potentieel) optreden verricht. 

Voor het onderzoek naar het persoonlijk functioneren in de periode na een 
optreden werd in totaal tienmaal door de eden van de parate eenheid een 
vragenlijst ingevuld, nl. voordat de parate eenheid feitelijk paraat werd, acht-
maal tijdens de parate periode en tenslotte een laatste maal drie maanden na 
beeindiging van de parate dienst. 

De hartfrequentie 

Het verloop van de ht tijdens een optreden geeft een indicatie van zowel de 
fysieke als de emotionele belasting; beide, zowel inspanning als spanning 
kunnen een verhoging van de hi tot gevolg hebben. 

Wat de fysieke belasting betreft gaven de optredens grote verschillen te 
zien afhankelijk van vooral de aard en opeenvolging van fysieke acties. De 
hoogste waarden, tot maximaal-waarden van omstreeks de 200 slagen per 
minuut (s/m), werden geregistreerd bij charges. De ht bleef ook lange tijd na-
dat een charge was uitgevoerd verhoogd, !anger in elk geval dan voor fysiolo-
gisch herstel alleen was te verwachten. 

De invloed van spanningen op de hf bleek vooral op momenten of in situa-
ties dat het peloton niet direct (fysiek) actief was. Dat was met name het geval 
bij opeenvolgende paraatheidsfasen als een peloton in gereedheid was voor 
een mogelijk optreden en op een zogeheten uitgangsstelling is geconsigneerd 
in of rondom de ME-auto's. Naarmate sprake was van een hoger niveau van 
paraatheid en de kans op een daadwerkelijk opt reden dus groter werd, nam de 
hi toe als teken van toegenomen spanning. Een verhoogde ht werd eveneens 
geconstateerd bij incidenten met een sterk bedreigend karakter. Tenslotte 
ging ook het dragen van het gasmasker gepaard met een verhoogde hartf re-
quentie. Verschillen tussen individuele ME-ers bleken ten dele terug te voeren 
op het gedragtype A/B, waarbij het type A in spanningssituaties steeds een 
hogere ht te zien gal dan het type B. 



De be/eying van het optreden 

Uit de vragenlijsten naar de subjectieve en emotionele beleving en daarmee 
verbonden coping-activiteiten bleek dat de spanning in sommige situaties 
hoog kan oplopen. Zoals verwacht waren er echter aanzienlijke verschillen, af-
hankelijk van de persoon en het optreden. Belangrijke externe, dus in principe 
buiten de persoon gelegen spanningsbronnen bleken: 

— Charges en alles wat daarmee samenhangt. 
De voorbereiding, het aanrijden als ook het wachten vOOr het chargeren, zo-
als nadrukkelijk het geval was tijdens de hoogste paraatheidsfasen, brach-
ten alle spanningen en onrustgevoelens te weeg. Het chargeren zelf veroor-
zaakte vooral ook opwinding. 

— lncidenten. 
Globaal waren twee groepen incidenten te onderscheiden: 
1. lncidenten die bedreigend waren voor de eigen veiligheid. Deze riepen 

vooral gevoelens van angst, bedreiging en soms zelfs paniek op. 
2. Incidenten waarbij door aktievoerders of relschoppers tolerantiegren-

zen werden overschreden (ordeverstoringen, vernielingen of 
anderszins). Deze hadden gevoelens van woede, irritatie en zelfs van 
razernij tot gevolg, zeker als de politie of de ME niet mocht of kon op-
treden. 

— Berichten over het verloop van de strijd. 
Met name berichten die duidden op chaos en verminderde controle door 
politie of ME, verwekten, zeker op momenten dat het peloton zelf niet in 
actie was, veel onrust. 

— Voorbesprekingen. 

De spannings- en emotiebeleving van de onderzochte ME-ers vertoonde 
weinig verband met enerzijds coping-activiteiten en anderzijds persoonsvaria-
belen. Uitzonderingen waren de verhoogde angstbeleving bij rokers en het ver-
schil in emotiebeleving tussen ME-ers met en zonder voorgaande ME-ervaring. 
De laatsten rapporteerden sterkere gevoelens van kwaadheid. Behalve met 
emoties hadden ME-ers ook te kampen met zorgen over de aanwezigheid van 
stressverhogende situationele factoren. De belangrijkste waren: het gebrek 
aan overzicht en controle (door politie en ME), het persoonlijke risico dat men 
liep, de mate van tegenstand en geweld en de lange duur van een optreden. 

Gevolgen op korte termijn 

Onmiddellijk na de ervaringen bij het Lucky Luyk en het van Baerlestraat-
optreden namen de klachten over de mate van welbevinden bij een aantal 
leden van de parate eenheid sterk toe. Enkele dagen na deze twee dagen 
durende optredens toonde ongeveer tweederde van de ingezette ME-ers een 
piek in het individuele klachtenniveau; een week later was dit nog het geval bij 
ruim de helft. 

De meest voorkomende klacht in de dagen na het optreden was, dat men 
zich moe voelde en lusteloos. Verder was er een duidelijke toename van 
hoofdpijnklachten. Typerend voor de eerste week na het optreden waren de 
klachten van agressieve aard, zoals woede-uitbarstingen en de neiging ande-
ren te slaan. Typerend voor de tweede week was een veel voorkomend ver-
hoogde prikkelbaarheid, gepaard met stemmingswisselingen en concentra-
tieproblemen. 
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Verbanden tussen de klachtenomvang na het optreden en emotionaliteit, 
type A-gedrag of sociale steun werden niet gevonden. Evenmin kon een relatie 
worden aangetoond tussen de mate van verstoring en persoonsgegevens, zo-
als leeftijd, huwelijkse staat, rang of werkervaring. Wel werd geconstateerd, 
dat diegenen die \to& toetreding tot de parate eenheid geen ME-ervaring had-
den opgedaan met een sterkere klachtentoename over het lichamelijk en 
geestelijk functioneren reageerden dan de overigen. 

Arbeidsverzuim 

Het arbeidsverzuim bij de parate eenheid toonde een geleidelijke stijging. 
Het hoogste verzuitn (ruim 14%) werd geregistreerd in de laatste parate 
maand, een betrekkelijk rustige periode met veel bewakingsactiviteiten. Voor 
zover verdere verzuimgegevens beschikbaar zijn, wijzen deze er op, dat na de 
periode van parate dienst het verzuim weer terugliep tot het oorspronkelijke 
(lagere) niveau. De medische consumptie (artsbezoek en gebruik van kalme-
rings-, slaapmiddelen) bleef in de onderzoekperiode op een constant, laag 
niveau.. 

Arbeidsmotiva tie en -satisfactie 

Wat betreft de tevredenheid over het werk waren de verschillen tussen de 
opeenvolgende metingen over het algemeen vrij gering en gesteld kan worden 
dat de voldoening over het werk bij de parate eenheid niet verschilt van de vol-
doening die de normale dienst geeft. 

Na het Lucky Luyk- en Van Baerlestraat optreden bleek men tijdelijk meer 
waardering te hebben gekregen voor de onderlinge contacten op het werk en 
voor de Amsterdamse politie-organisatie. Verder bleek men tot een positiever 
oordeel te zijn gekomen over zowel de korpsleiding als over de bestuurlijke 
autoriteiten. 

De arbeidsmotivatie van de ME-ers toonde gedurende de periode van parate 
dienst een duidelijke terugval. 

Dienstpelotons 

In het onderzoek werden ook gegevens verkregen van leden van de dienst-
groepen die bij het Lucky Luyk-optreden werden ingezet en onmiddellijk daar-
na weer terugkeerden in de normale dienst. Hoewel de uitkomsten door het 
lage responsepercentage bij deze eenheden niet meer dan een voorlopige 
status mag worden toegekend, leerde vergelijking tussen parate eenheid en 
dienstgroepen dat het klachtenniveau bij deze laatste hoger opliep dan bij de 
parate eenheid. 

Nabeschouwing 

De uitkomsten van het onderzoek betreffende de belasting van ME-optre-
dens werpen tevens een bepaald licht op het beleid ten aanzien van de ME, 
dat er mede op gerichtzou moeten zijn de belasting van ME-ers binnen aan-
vaardbare grenzen te houden, met andere woorden overbelasting zoveel 
mogelijk te voorkomen en eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk te be-
perken. 

Herbezinning op het beleid blijkt evenwel te raken aan meer principiele en 
fundamentele vraagstukken zoals de vraag of, en zo ja en in hoeverre, de ME 
beschouwd moet warden als een specialisme waarvoor speciale toelatings- 



criteria gelden. Voor een deel wordt dit specialistisch karakter onder- en 
erkend, getuige het bestaan van een aparte organisatie, uitrusting en oplei-
ding. Helemaal doorgetrokken wordt die lijn echter niet omdat, en daar ligt het 
dilemma, men in het algemeen gekant is tegen een speciale oproerpolitie en 
beducht is voor (verdere) militarisering van de ME. Dit dilemma leidt tot een 
tweeslachtig beleid wat onder meer tot uitdrukking komt in de organisatie van 
de dienstgroepenpelotons in Amsterdam. Ze kennen geen vaste samenstel-
ling, oefenen vrijwel nooit en op geen enkele wijze is voorzien in een vorm van 
`afbouw' na daadwerkelijke inzet. Deze tweeslachtigheid komt ook tot uiting 
in de selectie van politiemensen voor de ME. In principe wordt iedere politie-
man, en tegenwoordig ook -vrouw, per definitie geschikt geacht voor de ME. 
Desondanks hanteert men in de praktijk wel degelijk selectiecriteria, zoals 
recentelijk in Amsterdam het hebben van ervaring in het gewone politiewerk. 
Uit het onderzoek blijkt dat politie-ervaring op zichzelf goon garantie geeft dat 
men het ME-werk aankan. Kennelijk dient het criterium `ervaring' veel speci-
fieker ingevuld te worden, afgestemd op de bijzondere eisen die het ME-werk 
stelt. Met name vanwege het bijzondere karakter en daaruit resulterende be-
lasting van ME-werk is de vraag gerechtvaardigd of het adagium dat elke poli-
tieman of -vrouw geschikt is voor de ME, niet aan herijking toe is. Enige vorm 
van selectie, a priori of a posteriori, zou, ook uit oogpunt van preventie heel 
functioneel kunnen zijn. 

Daadwerkelijke inzet in ME-verband betekent voor politiemensen een werk-
situatie die sterk contrasteert met de `normale'. lndividuele beoordelings- en 
handelingsruimte ontbreken nagenoeg, het moment en de wijze van optreden 
worden dwingend van hogerhand opgelegd. Dat betekent dat daadwerkelijk 
optreden in hoge mate wordt bepaald door factoren die buiten de individuele 
ME-er zijn gelegen. Niettemin wordt in veel gevallen ongewenst en met name 
overmatig hard optreden van ME-ers eenzijdig toegeschreven aan individuele 
factoren, zoals (te) hoog opgekropte emoties. Omgevingsfactoren die in dit 
verband de aandacht verdienen zijn de kwaliteit en stijI van leidinggeven en in-
formatieoverdracht. Ze zijn in hoge mate bepalend voor de sfeer en voor het 
`vijandsbeeld' en de daarmee verbonden (negatieve) emoties waarmee ME-ers 
de straat opgaan, alsmede voor de acceptatie van het operationele beleid 
waaraan men uitvoering moet geven. Beslissingen over te hanteren tolerantie-
grenzen is een verder voorbeeld van een dergelijke omgevingsfactor. Ook zij 
vragen in de presentatie naar het uitvoerend niveau veel zorg en tact. 

Bijzondere aandacht verdient in dit verband de toepassing van vormen van 
de-escalerend optreden. Zij brengen immers tot op zekere hoogte een kwets-
bare opstelling van politie of ME met zich mee. Dat kan gepaard gaan met een 
verminderde controle- en dus verhoogde risicobeleving van de betrokken ME-
ers en daarmee sterk emotionele reacties en weerstanden oproepen. 

Al deze omgevingsfactoren zijn mede bepalend voor de belasting van ME-
optredens en het individuele optreden van ME-ers. Ze zijn tevens echter tot op 
zekere hoogte controleerbaar, net zoals dat geldt voor factoren als de frequen-
tie en duur van inzet van ME-pelotons. Het is dus van groot belang dat aan der-
gelijke factoren veel aandacht wordt besteed, op alle niveau's van bevoegd 
gezag en operationele leiding, bij het inzetten van de ME. 

De bijzondere belasting van ME-optredens en de aard en duur van de moge-
lijke gevolgen daarvan maken een gerichte opvang en nazorg gewenst. Zeker 
omdat er een groep ME-ers is die deze belasting niet of moeilijk aankan. De 
daarvoor noodzakelijke organisatorische condities ontbreken grotendeels. In 
elk geval bij de dienstgroepenpelotons waarvan de leden daags na een ME-op-
treden weer gewoon aan het werk moeten. Echter gezien de aard van de gevol-
gen van een zwaar ME-optreden kan gerust gesproken worden van een vermin-
derde inzetbaarheid van ME-ers voor het normale politiewerk op straat; dat 
geldt zowel in fysiek als psycho-sociaal opzicht. Wat op z'n minst nodig 
geacht kan worden, is een aangepast programma de dag na een (zwaar) optre-
den. De groep c.q. het peloton waarmee men dienst heeft gedaan kan daarbij 
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zowel inhoudelijk als organisatorisch een goed aangrijpingspunt vormen. 
Organisatorisch zou ruimte geschapen kunnen worden voor een afbouwdag 
voor ingezette ME-pelotons. Inhoudelijk zou de opleiding van zowel pelo-
tonsleden als -kader daarop toegesneden kunnen worden door het leren on-
derkennen, hanteren en verwerken van spanningen en emotionele ervaringen, 
individueel en in groepsverband. 



1 lnleiding 

Aan het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig kende 
met name Amsterdam een opeenvolging van rellen met een tot dan toe onge-
kend massaal en geweldadig karakter, waarop de politie aanvankelijk nauwe-
lijks was voorbereid. • 

Vooral na de zogenoemde "kroningsrellen" bij de inhuldiging van Koningin 
Beatrix, op 30 april 1980 in Amsterdam, werd van vele kanten aangedrongen 
op wetenschappelijk onderzoek. Enerzijds zou dit gericht moeten zijn op de 
sociaal-maatschappelijke achtergronden van grootschalige rellen en de 
mogelijkheden om rellen in een vroeg stadium te beteugelen, anderzijds op de 
gevolgen voor de individuele ME-er die bij dergelijke rellen ingezet wordt. 

Aan deze behoefte is met verschillende studies tegemoet gekomen. De 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid publiceerde eind 1980 een 
studie naar de sociaal-maatschappelijke achtergronden van grootschalige 
rellen (WRR-rapport nr.'20). Een rapport over nietgewelddadige methoden van 
relbeheersing verscheen in 1982 (Dijkhuis, 1982). En onderzoek naar de erva-
ringen van ME-ers die de kroningsrellen hadden meegemaakt werd gedaan 
door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van 
het ministerie van Justitie. (Nuijten, 1981) 

Sinds de kroningsrellen is er veel veranderd en verbeterd bij de ME. Men 
heeft lering getrokken uit de bittere ervaringen in '80, op het materiele vlak 
voorzieningen getroffen (verbindingsmiddelen, persoonlijke uitrusting e.d.) en 
een aanzet gegeven tot opvang en nazorg van (gewonde) ME-ers. Mede vanuit 
de vraag in hoeverre opleiding, begeleiding, opvang of nazorg met specifieke 
aandacht voor stressproblemen, noodzakelijk was, bleef echter behoefte 
bestaan aan meer gericht onderzoek naar de lichamelijke en emotionele be-
lasting van ME-ers. Uiteindelijk leidde dit tot het huidige onderzoek. 

Probleemstelling van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de belasting 
die een optreden in geweldssituaties met zich meebrengt. Tevens dient het 
onderzoek om na te gaan in hoeverre ingezette ME-ers in de periode na een op-
treden daarvan negatieve gevolgen ondervinden. Het werd uitgevoerd bij een-
heden van de Amsterdamse gemeentepolitie. 

De meeste ME-eenheden in Amsterdam zijn samengesteld uit politiemen-
sen die het ME-werk naast het normale •straatwerk verrichten. Wan neer daar-
toe aanleiding is, worden ze uit hun gewone werk gehaald en samengebracht 
om als ME-ers op te treden. Na het optreden wordt de normale dienst weer 
hervat. Naast deze zg. dienstgroepen-pelotons kent Amsterdam de 'parate 
eenheid', waarvan de leden vier maanden volledig van de gewone dienst 
worden vrijgemaakt voor het ME-werk. Bestudeerd is vooral deze 'parate een-
heid'; metingen bij leden van dienstgroepen zijn slechts op beperkte schaal 
gedaan. De periode waarin het onderzoek werd uitgevoerd, bet reft het laatste 
kwartaal van 1982 en het begin van 1983. Een periode waarin ondermeer werd 
opgetreden bij de ontruiming van de Lucky Luyk. 

De opbouw van het verslag is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de opzet en 
vraagstelling van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 bevat een korte 
terugblik in de recente historie van ME en parate eenheid. Hoofdstuk 4 geeft 
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vervolgens een chronologisch overzicht van de aches en activiteiten van de 
onderzochte parate eenheld gedurende de parate periode. 

In de hoofdstukken 5 t/m 7 worden de resultaten van het onderzoek weerge-
geven en in hoofdstuk 8 nader bediscussieerd. Het verslag wordt afgesloten 
met een aantal conclusies en aanbevelingen. 



2 De opzet van het onderzoek 

ZoaIs de in de inleiding gegeven probleemstelling aanduidt, is het onder-
werp van onderzoek de belasting van individuele ME-ers. Deze probleemstel-
ling is verder uitgewerkt aan de hand van twee theoretische modellen: het 
arbeids- en bedrijfskundige belastingmodel en het psychologische stress-
model. 

In dit hoofdstuk worden beide modellen besproken. Vervolgens wordt be-
schreven hoe het onderzoek werd opgezet en hoe het in de praktijk werd uit-
gevoerd. 

2.1 	Het arbeids- en bedrijfskundige belastingmodel 

Het arbeids-, bedrijfskundige belastingmodel (Zielhuis, 1974) werd oor-
spronkelijk ontwikkeld'yoor onderzoek naar de belasting in het werk door 
fysische factoren en beschrijft de arbeidssituatie in termen van de eisen die 
deze aan de capaciteit van de mens stelt. 

Figuur 2.1: Het belastingmodel van Zielhuis en Ettema. 
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Taken die de mens krijgt opgelegd en de fysieke omgeving waarin ze moe-
ten worden verricht (lawaai, vochtigheidsgraad, temperatuur e.d.) worden in 
het model aangeduid als de uitwendige belasting, ook wel `draaglast' ge-
noemd, en uitgedrukt in objectieve maten, zoals by. de afgelegde weg, het 
aantal verplaatste kilo's, het aantal decibellen geluid e.d. 

Tegenover de draaglast stelt de mens een bepaalde `draagkracht', belast-
baarheid, uit te drukken in functionele maten zoals de maximale spierkracht 
waarover men beschikt, het uithoudingsvermogen of de informatieverwer-
kingscapaciteit. De verhouding draaglast — draagkracht bepaalt uiteindelijk 
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de feitelijke inspanning die de mens moet verrichten om die taak in die omge-
ving uit te voeren. Deze wordt aangeduid als functionele belasting. De mate 
van functionele belasting, dus de zwaarte van de feitelijk verrichte inspan-
ning, wordt afgemeten aan fysiologische maten zoals de hartfrequentie, 
bloeddruk, lichaamstemperatuur, zuurstofopname e.d. 

Wanneer we afzien van omgevingsfactoren waarvan de invloed altijd 
schadelijk is zoals giftige stoffen, stelt het model dat in de werksituatie 
gestreefd moet warden naar een zodanige afstemming van de uitwendige be-
lasting op de individuele belastbaarheid dat een optimale functionele be-
lasting resulteert. Zoveel mogelijk voorkomen .dient te worden, dat iemand 
over- of onderbelast wordt en zich te veel of te weinig moet inspannen. Beide, 
zowel over- als onderbelasting, zijn nl. in principe schadelijk en hebben op den 
duur negatieve gevolgen voor de werkprestatie en de gezondheid. De factor 
tijd speelt hierbij een belangrijke rol. Eenmalige en/of kortdurende over- of 
onderbelasting zal binnen zekere grenzen geen schadelijke gevolgen hebben; 
herhaalde of langdurige over- of onderbelasting echter wel. Omdat die nega-
tieve gevolgen, met name die ten aanzien van gezondheid en welbevinden, 
zich vaak pas op de lange termijn manifesteren, is het zaak om eventuele over-
of onderbelasting in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen; tijdig ingrij-
pen Ran dan erger voorkomen. 

2.2 	Het psychologische stressmodel 

Het begrip 'stress' is in de medische wetenschap geIntroduceerd door de 
fysioloog Selye die in 1936 beschreef hoe de inwerking van uiteenlopende 
schadelijke prikkels, die hi] de naam 'stressoren' gaf, bij mens en dier steeds 
eenzelfde typerend patroon van reacties tot gevolg heeft. Dit stereotype reac-
tiepatroon, dat dient om het door de confrontatie met een stressor verstoord 
intern biologisch evenwicht te herstellen, werd door hem stress genoemd. 
Een voordurende of herhaalde inwerking van stressoren ondermijnt op den 
duur het weerstandsvermogen van het organisme met als gevolg het ontstaan 
van zg. aanpassingsziektes, zoals een maagzweer, suikerziekte en hoge 
bloeddruk. 

De ontdekking van Selye had betrekking op feitelijk contact met schade-
lijke stoffen. Een ruimere toepassing kreeg zijn ontdekking, toen in de Tweede 
Wereldoorlog geconstateerd werd, dat eenzelfde reactiepatroon ook door psy-
chische invloeden teweeg Ran worden gebracht en dat klachten van frontsol-
daten en gevechtspiloten te beschrijven zijn als stress-symptomen. Onder be-
dreigende invloeden Ran de mens fysiek en/of psychisch uit zijn evenwicht 
raken en kunnen op den duur, zoals bij elke vorm van overbelasting, ernstige 
verstoringen in het fysiek, psychologisch of sociaal functioneren gaan op-
treden. 

Een theoretisch model dat veel wordt gebruikt voor de analyse van deze vor-
men van stress die het gevolg zijn van psychologische invloeden, is dat van 
Lazarus. Alvorens dat model te beschrijven wordt kort ingegaan op het ge-
noemde typerende reactiepatroon. 

2.2.1 De alarmreactie 

De karakteristieke reactie van mensen op een gevoelde bedreiging, staat 
bekend als de alarmreactie of 'Fight or Flight' response. Aangenomen wordt 
dat het gaat om een restverschijnsel uit de oertijd, toen de primitieve mens in 
(levens)bedreigende situaties in principe twee wegen open stonden: vluchten 
of vechten. De alarmreactie bereidt het organisme hierop voor en maakt 
snelle, doelgerichte fysieke actie mogelijk (Cannon, 1939). 

Karakteristiek voor de alarmreactie is het samengaan van psycho-emotio- 



nele reacties (by. angst of woede) met bepaalde fysiologische verschijnselen. 
Stereotyp voor de alarmreactie zijn met name een versnelde ademhaling en 
hartslag, een stijging van de bloeddruk en vooral ook een verhoogde uitschei-
ding van zogeheten stresshormonen als adrenaline en noradrenaline. 

Hoewel de alarmreactie de functie heeft adequaat reageren in noodsitua-
ties mogelijk te maken, kunnen de spanningen en emoties zo hoog oplopen 
dat denken en doen erdoor verstoord worden en niet de meest adequate 
oplossing of gedragslijn gekozen wordt. Men raakt `geblokkeerd', in paniek of 
krijgt 'het waas voor de ogen'. De grens waarboven deze blokkade optreedt, 
(de spanningstolerantiedrempel of belastbaarheidsgrens) verschilt per indi-
vidu en opdracht. 

Verhoogde spanning kan ook de agressiedrempel verlagen. Dit is het geval 
indien aan een aantal nevenvoorwaarden is voldaan (Ekkers, 1979). Het is dus 
bepaald niet zo dat nneer spanning automatisch tot grotere agressie leidt of 
minder tot intellectuele controle. 

In het volgende worden de verschijnselen die optreden wanneer men zich 
bedreigd voelt en die samen de alarmreactie vormen, aangeduid als `spannin-
gen en emoties' of als `spanningsverschijnselen'. Daarbij beperken we het ge-
bruik tot de emotionele en fysiologische verschijnselen. De term `stressver-
schijnselen' of 'stress-symptomen' reserveren we voor de, eveneens karakte-
ristieke, verstoringen in het persoonlijk functioneren zoals die zich voor kun-
nen doen op wat langere termijn, ten teken dat iemand een te veel aan span-
ningen heeft moeten ondergaan of verwerken. Hiertoe rekenen we by. zg. 
psycho-somatische klachten zoals maagklachten, hoofdpijn en slaapproble-
men die tevens beschouwd kunnen worden als een voorbode van erger zoals 
een maagzweer, hartinfarct, ernstige depressiviteit e.d. 

De oorzaak die de spanning oproept wordt aangeduid als stressor of als 
stressf actor. 

2.2.2 Het psychologische stressmodel van Lazarus 

Het model van Lazarus (1966) beschrijft schennatisch de psychologische 
processen die een rol spelen bij het verwerken van spanningen en emotionele 
ervaringen. 

Gebeurtenissen en omstandigheden hebben niet steeds voor iedereen de-
zelfde gevoelswaarde. Een situatie die de een als levensbedreigend ervaart, 
vormt voor de ander wellicht niet meer dan een zekere uitdaging. Het beoor-
delen van de situatie of omgeving wordt in het model aangeduid als 'apprai-
sal' en vormt de eerste fase in een procesketen die kan leiden tot spannings-
verschijnselen en uiteindelijk tot het optreden van stressverschijnselen. Voelt 
men zich eenmaal in enigerlei opzicht bedreigd, dan roept dat de alarmreactie 
op met al zijn bekende verschijnselen. Zowel deze spanningsverschijnselen 
als de gevoelde bedreiging vormen een probleem, waarvoor een oplosing ge-
zocht moet worden. Op z'n minst dienen de bedreiging en/of opgeroepen 
spanningen en emoties, tot een hanteerbaar niveau te worden gereduceerd. 
Dit proces wordt aangeduid met de term 'coping' (in de tekst gebruiken we, bij 
gebrek aan een goed Nederlands ,equivalent, de oorspronkelijke Engelse 
term). Bekende coping-strategieen zijn de zg. psychologische defensiemecha-
nismen zoals rationaliseren, ontkennen en verdringen. Maar ook vergetelheid 
zoeken in drank of in sport kunnen ertoe gerekend worden. 

Het resultaat van de coping bepaalt mede hoe ter plaatse gereageerd 
wordt, welke gedragslijn wordt gekozen en natuurlijk in hoeverre men er in 
slaagt de bedreiging en/of opgeroepen emotie het hoofd te bieden. Dit alles 
beInyloedt vervolgens weer de kijk op de situatie, waarna eventueel weer aan-
passing van de coping-strategie volgt. Er is kortom sprake van een cyclisch 
proces van 'appraisal' en 'coping' dat in principe zal voortduren zolang de be-
dreiging voortbestaat. Vervalt de bedreiging dan ebben ook de spanningsver- 
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schijnselen meestal weg. Of iemand nog wat langer en eventueel in ernstige 
mate de naweeen ondervindt van ondergane spanningen en emotionele erva-
ringen, by. in de vorm van psycho-somatische klachten, hangt at van de wijze 
waarop de ondergane spanningen op wat langere termijn verwerkt warden. 
Daarbij zijn weer tal van factoren van invloed, die deels samenhangen met de 
persoon zelf (karakter, opvoeding, opleiding, ervaring) en deels met zijn omge-
ving. Met name de aanwezigheid van sociaal-emotionele opvang en steun 
(door partner of vrienden) wordt algemeen van grate bet ekenis geacht voor het 
verwerken van (traumatische) emotionele ervaringen en spanningen. Oak dit 
proces van verwerken is een vorm van coping en eveneens een cyclisch ge-
beuren, waarbij eerdere ervaringen elke volgende beInvloeden. 

Ter onderscheiding zullen we de eerste vorm van coping tijdens en in reac-
tie op bedreigende omstandigheden 'primaire coping' noemen; de tweede 
vorm, coping op langere termijn, wordt aangeduid als 'secundaire coping'. 

2.3 	De vraagstelling 

Na de bespreking van het belastingmodel en het psychologisch stress-
model komen we nu aan de vraagstelling van het onderzoek. 

Waar het gaat om de belasting van een ME-optreden wijzen de beschikbare 
gegevens vooral op twee aspecten. In de eerste pleats is dat de fysieke be-
lasting. Bij een optreden wordt vaak lenge tijd aaneengesloten dienst gedaan. 
Aileen al hierdoor stelt een ME-optreden bijzondere eisen aan de fysieke con-
ditie. Nuyten (1981) rappodeert by. dat de ME-ers die or .) 30 april 1980 werden 
ingezet soms meer dan 18 uur achtereen dienst deden. Bovendien deden de 
meesten oak dienst in de dagen daarna. 

In de tweede pleats is er het geweldsaspect. Uit hetzelfde onderzoek van 
Nuyten komt naar voren dat circa eenvijfde van de ingezette ME-ers gewond 
raakte bij het optreden en dat tweederde geconfronteerd werd met gewonde 
college's. De betekenis van deze vorm van belasting blijkt oak uit het gegeven 
dat meer dan 80 procent zich geschokt of verbijsterd voelde door het geweld 
van het publiek. 

Beide aspecten, zowel het fysieke als het emotionele, zijn in het onderzoek 
betrokken, en warden aangeduid als respectievelijk de fysieke belasting en de 
emotionele belasting. Fysieke belasting is de functionele belasting ten ge-
volge van de fysieke inspanningen bij een optreden. Onder de emotionele be-
lasting verstaan we de spannings- en stressverschijnselen ten gevolge van de 
emotionele beleving van een optreden. Referentiekader voor het onderzoek 
naar de emotionele belasting is het psychologisch stressmodel. 

De vraagstelling van het onderzoek kan nu als volgt worden omschreven: 
1. Wat is de fysleke belasting die ME-optredens Met zich mee (kunnen) bren-

gen, waardoor wordt die in hoofdzaak bepaald, en warden er op het fysieke 
vlak normen overschreden? 

2. Wat is de emotionele belasting van ME-optredens, waardoor wordt die in 
hoofdzaak bepaald, en warden er in dit opzicht normen overschreden? 

3. Wat zijn de gevolgen van de fysieke en/of emotionele belasting door ME-
optredens voor het persoonlijke functioneren van de betrokken ME-ers in 
de periode volgend op het optreden; doen zich wat dit betreft verschillen 
voor tussen eden van de parate eenheid en de zogeheten dienstgroepen 
pelotons? 

2.4 	De onderzoekopzet 

De uitwerking van de drie deelyragen leidde tot een opzet met verschillende 
soorten metingen. 

In aansluiting op de vragen naar de fysieke en emotionele belasting bij een 
optreden werden in de eerste pleats tijdens en kort na een optreden gegevens 



verzameld over de hf en de emotionele beleving. Om de gevolgen van de 
ondergane belasting te kunnen bepalen werd voorts periodiek onderzoek ge-
daan naar het persoonlijk functioneren van de ME-ers. Tenslotte werd het van 
belang geacht gegevens te verkrijgen over bepaalde persoons- en achter-
grondvariabelen. Deze zijn aan het begin (en eind) van de onderzoekperiode 
geregistreerd. Samenvattend kunnen dus de volgende drie soorten metingen 
worden onderscheiden: 
1. metingen vooraf; 
2. metingen tijdens en rondom daadwerkelijke optredens; 
3. herhaalde, periodieke metingen. 

Een overzicht van de variabelen gerubriceerd naar de drie soorten metingen 
volgt hieronder. 

2.4.1 Metingen vooraf 

De metingen vooraf dienden voor de registratie respectievelijk meting van 
een aantal persoons- en persoonlijkheids kenmerken, die van invloed werden 
geacht op de fysieke of psycho-emotionele belastbaarheid van ME-ers. Ze 
kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: 

a. Achtergrondvariabelen: 
— leeftijd; 
— burgerlijke staat; 
— woonsituatie; 
— ervaring bij de politie; 
— ME-ervaring. 

b. Fysiologische variabelen: 
— het vetaandeel van het lichaamsgewicht, geschat aan de hand van de 

som van vier huidplooien; 
— de algemene fysieke conditie (het algemene, aerobe uithoudingsverino-

gen), voorspeld met behulp van een sub-maximale fietsergometerproef; 
— de (systolische en diastolische) bloeddruk, bepaald met behulp van een 

autotone kwikmanometer. 
De fysiologische variabelen werden twee maal gemeten: eenmaal bij het 
begin van de opleiding van de parate eenheid (de voormeting) en eenmaal 
aan het einde van de parate periode (de nameting). Dit om na te gaan of er 
in de loop van de parate periode veel veranderd was in de fysieke gezond-
heids- en prestatietoestand. Voor de meetmethoden zij verwezen naar de 
bijlagen. 

c. Persoonlijkheidsvariabelen: 
— Sociaal-emotionele steun in werk- of prive omgeving. 

Opvang en steun van begripvolle mensen in de naaste omgeving kun-
nen, zoals gezegd, een belangrijk hulpmiddel zijn bij het verwerken van 
spanningen en emotionele ervaringen; als zodanig zou de aanwezigheid 
van sociaal-emotionele steun het optreden van stresssymptomen kun-
nen voorkomen of beperken (French en Caplan, 1972). 

— Emotionaliteit. 
Een van de persoonlijkheidsfactoren die de gevoeligheid voor bedrei-
gende of belastende omstandigheden bepalen, is emotionaliteit. Ken-
merkend voor emotionele personen is dat ze snel opgewonden raken, 
gevoelsmatig intensief reageren en explosief zijn in hun reacties. 
Anders gezegd: emotionele personen vertonen een overreactie op (mil-
de) bedreigingen. De mate van emotionaliteit is bepaald met behulp van 
een door Fey (1979) ontwikkelde emotionaliteitsschaal. 
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— Gedragstype A/B. 
Het onderscheid tussen gedragstype A en B is ontwikkeld door twee 
Amerikaanse cardiologen, Roseman en Friedman, om het typerende ge-
drag te beschrijven van mensen met hartklachten. Het gedragstype A, 
dat op langere termijn een voorspellende waarde blijkt te hebben ten 
aanzien van de kans op hart- en vaataandoeningen, wordt vooral geken-
merkt door gejaagdheid, haast, ambitie, onder druk van de tijd !even, 
een hoge mate van betrokkenheid bij het werk, prestatiegerichtheid en 
ongeduld. Wanneer dit gedragspatroon niet of nauwelijks ontwikkeld is, 
wordt van type B gedrag gesproken (zie Appels, De Haes, Schuurman, 
1979). Het (uitgesproken) type A zou zowel sneller en vaker onder span-
ning opereren, als daar fysiologisch sterker op reageren dan het type B 
(Lovallo, 1978). Het gedragstype A/B werd bepaald met behulp van de 
Nederlandse versie (Appels et al, 1979) van de Jenkins Activity Survey 
(JAS). 

24.2 Metingen ti/dens en rondom daadwerkelijke ME-optredens 

De metingen tijdens en rondom daadwerkelijke optredens waren drieledig 
en bestonden uit registratie van de hi, registratie van activiteiten en uit 
vragenlijsten. 

a. hi-registratie: 
De hi is gedefinieerd als het aantal malen dat het hart per minuut samen-
trekt (aantal slagen per minuut; S/M). Registratie hiervan vond plaats bij 
een beperkt aantal ME-ers. Gebruikt werden zg. 'hart-rate' recorders, kleine 
zenderkastjes die probleemloos in een band om het middel onder de kle-
ding kunnen worden meegedragen. Twee electroden registreerden continu 
de hartslag en het gemiddelde over een hele of halve minuut werd opgesla-
gen in een geheugen met een tijdsbasis. De capaciteit van de recorders 
was 18 uur, d.w.z. dat gedurende die periode het verloop van de hi gere-
gistreerd kon worden. De kastjes werden omgehangen zo gauw de eden 
van de Parate Eenheid zich meldden voor dienst en afgehaakt vlak voor 
beeindiging van de dienst. In het begin waren 8 kastjes beschikbaar, later 
16. Voor verdere specificaties wordt weer verwezen naar de bijlagen. De hi 
en het verloop daarvan geven een indicatie van zowel de fysieke als 
emotionele belasting; beide kunnen een verhoging van de hi teweegbren-
gen. Om beider invioed op debt te analyseren werd een uitgebreide activi-
teitenregistratie verricht. 

b. Activiteitenregistratie 
Bij leder optreden werd nauwkeurig geregistreerd wat voor activiteiten 
door het peloton waren verricht en hoe lang deze duurden. Aantekening 
werd ook gehouden van verdere bijzonderheden (voorvallen, incidenten, 
ontwikkelingen). Doel was een context te krijgen voor de interpretatie van 
de ht-gegevens, met name om de invloed van fysieke en emotionele oor-
zaken te kunnen onderscheiden. Dat werd in zoverre vergemakkelijkt door-
dat een ME-optreden, per definitie een groepsoptreden, in de regel is opge-
bouwd uit een beperkt aantal standaard-acties: 
— zitten in de auto (in afwachting van, op weg naar of van een optreden); 
— in/uit de auto's gaan; 
— linie vormen/op linie staan; 
— voorwaarts gaan; 
— looppas; 
— charge, al dan niet met daadwerkelijk gebruik van geweld. 
Deze activiteiten komen in principe van optreden tot optreden in dezelfde 
vorm terug. De omstandigheden waaronder ze worden verricht varieren 



echter. Zo worden ze soms verricht met gasmaskers en soms zonder. 
Bovendien varieert de emotionele lading van het moment. Door nu een ver-
gelijking te maken tussen activiteiten die fysiek gelijk zijn maar onder ver-
schillende omstandigheden worden uitgevoerd, is het mogelijk de invloed 
van emotionele gebeurtenissen te bepalen. Bruikbaar voor deze analyse 
was vooral de categorie 'zitten in de auto'. Als een peloton in afwachting is 
van daadwerkelijk optreden, bevindt het zich in de regel op een zogeheten 
uitgangsstelling, in de buurt van een pleats waar eventueel opgetreden 
moet worden. Men kent dan drie opeenvolgende alarm- of paraatheids-
fasen. Door de activiteit 'zitten in de auto' onder elk van deze drie condities 
te vergelijken kan een indruk worden gekregen van het verschil in emotio-
nele belasting. De bedoelde paraatheidsfasen zijn: 
fase 1: 
'2e rust': de leden van het peloton dienen zich in de onmiddellijke nabijheid 
van de ME-auto's op te houden, maar hoeven niet in de auto's te blijven; 
fase 2: 
'le rust': iedereen is verplicht in de auto's te blijven; 
fase 3: 
'stand by': men zit in de auto's, waarvan de motor draait en de deuren 
gesloten zijn, en heeft alle beschermende kleren aan. 
De veronderstelling was dat• opklimmende alarmfasen gepaard gaan met 
toenemende spanning en dat dat weer tot uitdrukking zou komen in onder-
meer een hogere hf. 

c. Vragenlijsten naar de subjectieve emotionele beleving: 
Met behulp van vragenlijsten werden, de dag na een opt reden, vier soorten 
variabelen gemeten: 
— Zorgen tijdens het optreden. 

In de eerste plaats is gevraagd naar de mate waarin men zich in de loop 
van het optreden zorgen had gemaakt over de aanwezigheid.van stress-
verhogende situationele factoren. De opgenomen vragen betroffen de 
volgende factoren: ondervonden of verwachte tegenstand en geweld, de 
mogelijkheid gewond te raken of anderszins schade op te lopen, de 

• 

	

	 mate van controle over de situatie door politie of ME, de zorg om partner 
en/of gezin en de kwaliteit van (de operationele) leiding en bestuur. 

— De gevoelens tijdens het optreden. 
In overleg met de betrokkenen werd achteraf het optreden onderver-
deeld in een aantal periodes of fases die gekenmerkt werden door een 
eigen karakteristieke gevoelsbeleving. ledere fase werd op 17 gevoelens 
gescoord. Bij de analyse zijn deze 17 gevoelens samengevoegd tot de 
volgende schalen: 

welbevinden (kalm, prettig, opgelucht); 
woede (geYrriteerd, kwaad, razend); 
angst (bang, bedreigd, in paniek); 
arousal 1 ) (opgewonden, gespannen); 
depressiviteit (lusteloos, machteloos). 

— Emotionerende gebeurtenissen. 
Per fase werd verder gevraagd welke gebeurtenis men persoonlijk als 
het meest emotionerend had •ervaren en welke gevoelens men op dat 
moment had gehad. 

— Coping-activiteiten. 
Eveneens per fase is gevraagd naar datgene wat men had gedaan om 
niet te zeer door de eigen gevoelens te worden gehinderd, met andere 
woorden naar coping-reacties of -activiteiten. 

1) Gekozen is voor het Engelse woord 'arousal' aangezien deze het bedoelde begrip beter dekt dan 
enig Nederlands woord. 
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2.4.3 Herhaalde, periodieke metingen naar het persoonlijk functioneren 

Het persoontijk functioneren werd gevolgd met een vragenlijst die periodiek 
werd afgenomen. Deze vragenlijst omvatte klachten betreffende het eigen 
functioneren, de medische consumptie, de tevredenheid in en met het werk en 
de arbeidsmotivatie. 

1. Lichamelijke en geestelijke klachten 
In deze klachtvariabele is een zo breed mogelijk spectrum aan stressver-
schijnselen gerepresenteerd. Gevraagd is zowel naar klachten over de ge-
zondheid als naar algemene psychologische reacties zoals gevoelens van 
neerslachtigheid, achterdocht en irritatie. De vragenlijst met deze en de 
volgende variabelen is opgenomen in de bipagen. 2) 

2. Medische consumptie en arbeidsverzuim 
Spanningen kunnen ook blijken .uit (een verhoogd) gebruik van slaap- en 
kalmeringsmiddelen. Gevraagd werd daarom hoeveel van deze medica-
menten men had gebruikt. Verder is gevraagd of men in verband met klach-
ten of problemen bij de huisarts was geweest, of men een medisch specia-
list had bezocht, een maatschappelijk werker, een psychiater of psycho-
bog, dan wel andere hulpverleners zoals een geestelijk raadsman, magne-
tiseur of natuurgenezer. 

3. Arbei dssat isf act le 
Arbeidssatisfactie of arbeidsvoldoening is de mate waarin plezierige of 
positieve gevoelens bovenkomen wanneer men aan zijn werk of de ervarin-
gen op het werk denkt (Locke, 1976). Deze omschrijving is geoperationali-
seerd in een zestal vragen over de mate waarin men positieve gevoelens 
had in het werk, zoals: voelt u zich gelukkigiongelukkig in uw werk? 
Tesamen vormen deze zes vragen een maat voor de arbeidsvoldoening. 
Verder werden vragen gesteld over de volgende specifieke factoren: 
— de tevredenheid over de sociale contacten op het werk; 
— de tevredenheid over de mogelijkheden zich in het werk te ontplooien; 
— de tevredenheid over de politie van Amsterdam; 
— de tevredenheid over de ME-organisatie; 
— de tevredenheid over het ME-werk; 
— de tevredenheid over de werktijden en voorzieningen zoals kof fie en 

maaltijden; 
— de tevredenheid over politici, gemeentebestuur; 
— de tevredenheid over de aandacht van de korpsleiding voor de (speci-

fieke) werkomstandigheden; 
— de tevredenheid over de houding van het publiek in Amsterdam ten aan-

zien van de politie. 

4. Arbeidsmotivatie 
Indicatie voor het functioneren in het beroep is ook of men de werkzaam-
heden die men moet verrichten met plezier dan web met tegenzin doet en of 
men geneigd is veel energie in zijn werk te steken. Deze aspecten vormen 
de inhoud van de variabele "arbeidsmotivatie": 

5. Arbeidsverzuim 	 • 
Arbeidsverzuim is in dit onderzoek gedefinieerd als de afwezigheid van het 
werk na een ziekmelding zonder dater sprake was van blessures. Voor het 
verkrijgen van deze gegevens is gebruik gemaakt van zowel de eigen op. 
gave van de eden van het parate peloton als van de korpsadministratie. 

2) Bij het samenstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van de volgende Nederlandstalige 
klachtlijsten: de Voeg (Dirken, 1967); de depressielijst van Zong (Dijkstra, 1974); de Symptom 
checklist (Arrindell, Ettema, 1981).. 



2.5 	De uitvoering van het onderzoek 

Het onderzoek bij de parate eenheid vond plaats in Amsterdam in de perio-
de september 1982-april 1983. De onderzochte eenheid kwam half september 
1982 op en bestond uit politiemensen met tenminste enige surveillance-erva-
ring. Slechts een deel had tevens voorgaande ME-ervaring. De eerste drie 
weken werden besteed aan (aanvullende) training in groepsoptreden. 

Deelname aan het onderzoek geschiedde uiteraard op vrijwillige basis en 
onder de absolute garantie dat de gegevens strikt vertrouwelijk zouden wor-
den behandeld. Met de metingen werd reeds gestart tijdens de opleidings-
periode: de bloeddruk werd bepaald, het vetgewicht en de fysieke conditie, 
terwip middels vragenlijsten werden gegevens verkregen over de persoons-
variabelen. 

In deze opleidingsperiode werd tevens de vragenlijst met betrekking tot het 
persoonlijk en beroepsmatig functioneren uitgeprobeerd en werd de eerste 
meting verricht. Bij de realistische eindoefening tou je haaks' werden verder 
de hartslagrecorders uitgetest. Al met al was hetmeetinstrumentarium opera-
tioneel op het moment dat de parate.eenheid ook echt paraat werd. Het pro-
gramma gedurende die parate periode is door het onderzoekteam zoveel 
mogelijk zelf meegemaakt. Daadwerkelijke acties werden gevolgd vanuit de 
ME-auto's. 

Gedurende de onderzoekperiode werden viermaal bij een daadwerkelijk op-
treden van de parate eenheid gegevens over de emotionele beleving ver-
zameld. De hartslagmetingen werden in principe bij ieder optreden verricht. 
De eerste twee optredens yonder) plaats in de eerste parate week, op de 
eerste en de tweede dag na beeindiging van de training, toen de parate een-
heid respectievelijk werd ingezet bij gelegenheid van de ontruiming van de 
Lucky Luyk en bij die rond de van Baerlestraat. Het derde optreden, in verband 
met een krakersdemonstratie, vond plaats in de tweede week en het laatste 
ME-optreden in de onderzoekperiode (de Vondelstraat) had pleats op 23 de-
cember, tegen het einde van de parate periode. 

Het invullen van de vragenlijsten naar het persoonlijk en beroepsmatig 
functioneren gebeurde steeds op eenzelfde dag aan het eind van de week met 
een frequentie van eens per 14 dagen. Om de ontwikkelingen na een optreden 
zo goed mogelijk te kunnen volgen werd na het optreden bij de Lucky Luyk en 
in de Van Baerlestraat een extra meting ingelast die eveneens werd gehouden 
aan het eind van de betreffende week. In totaal werd gedurende de parate 
periode achtmaal een vragenlijst ingevuld. De tijd tussen de eerste drie optre-
dens en de daaropvolgende metingen was drie of vier dagen. Na het laatste 
optreden — de Vondelstraat — verliepen evenwel, met name door verlof in 
verband met de feestdagen, 12 dagen voordat de eerstvolgende meting plaats-
vond. 

Na beeindiging van de ME-dienst bij de parate eenheid keerde het perso-
neel terug in de normale dienst. Voordien werden opnieuw de fysieke conditie, 
de bloeddruk en het vetgewicht bepaald en ongeveer drie maanden later is als 
afsluiting van het onderzoek voor de laatste maal het persoonlijk functioneren 
nagegaan. 

De onderzoekgroep omvatte 46 mensen, wat betekent dat met uitzondering 
van drie personen alle leden van de parate eenheid hun medewerking verleen-
den. Door verlof, ziekte, dienst elders e.d. varieerde de response op de onder-
scheiden metingen van 43 tot 30. 

Om te bepalen hoe de (langere termijn) reacties bij de parate eenheid zich 
verhouden tot die van ME-ers die alleen voor de duur van een optreden onttrok-
ken worden aan de normale dienst, zijn ook ME-ers uit zg. Amsterdamse 
dienstgroepenpelotons (eenheden waarvan de leden na een inzet in ME-ver-
band weer terugkeren naar hun normal& werk) in het onderzoek betrokken. In 
totaal werden 90 ME-ers (persoonlijk) benaderd met het verzoek een vragen-
lijst betreffende het persoonlijk functioneren in te vullen. Twee weken na het 
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optreden was van 25 een bruikbare vragenlijst terugontvangen. Na vier weken 
was dit aantal toegenomen tot 35. Allen werden verzocht de vragenlijst ook 
een tweede maal in te vullen. Aan dit verzoek voldeden slechts 20 van de 35 
personen. 

Hoewel dus maar een beperkt aantal reaches van buiten de parate eenheid 
beschikbaar is, zijn ze in het verslag opgenomen om middels vergelijking de 
ontwikkelingen bij de parate eenheid beter te kunnen beoordelen. 



3 De organisatie van de parate eenheid 

Zoals eerder is aangegeven, heeft het onderzoek voornamelijk betrekking 
op de parate eenheid van de ME in Amsterdam. Dit hoofdstuk geeft een 
nadere beschrijving van deze onderzoekgroep. Een korte schets van de ge-
schiedenis van de ME in Nederland en in Amsterdam gaat aan deze beschrij-
ving vooraf. 

3.1 Een korte schets van de geschiedenis van de ME 

Als voorloper van de ME kan de in 1935 in Amsterdam opgerichte storm-
brigade worden beschouwd 1 ). Deze brigade werd opgericht naar aanleiding 
van het Jordaanoproer in 1934. De pers toonde grote belangstelling en andere 
grote steden vroegen om inlichtingen, daar zij zo'n brigade ook wel wilden 
oprichten. De stormbrigade werd uitgerust met helmen, karabijnen (de man-
schappen), pistolen en klewangs (het kader) en werd getraind door een kapi-
tein van de Politietroepen. De mensen werden uit vrijwilligers gerecruteerd en 
de brigade werd duidelijk als keurploeg beschouwd, iets waar men in de hui-
dige tijd een andere filosofie over heeft. De deelnemers waren overigens 
slechts voor de duur van de training, ongeveer 6 weken, aan de gewone dienst 
onttrokken. In 1936 werd de naann gewijzigd in karabijnbrigade. Ook in andere 
steden werden dergelijke brigades opgericht, o.a. in Groningen en Tilburg. De 
karabijnbrigade werd in 1941 opgeheven. 

Na de oorlog werd weer een brigade opgericht, eerst onder de de naam 
Mitrailleur Karabijn Brigade maar vanaf 1950 weer onder de naam Karabijn 
Brigade. Vanaf die tijd kreeg elke klas adspiranten na hun politie-opleiding 
een training van 4 weken, waarna zij bij de Karabijn Brigade werden ingedeeld 
en ouderen konden afvloeien. 

In 1953 is door de Minister van Binnenlandse Zaken bij circulaire de eerste 
stoot gegeven tot de oprichting van Mobiele Eenheden bij de gemeentepolitie-
korpsen. Hierop kwamen in diverse steden Mobiele Eenheden (ME) van de 
grond. De ME werd tussen 1959 en 1964 ingezet bij nozemrellen in verschillen-
de steden, maar hoewel hierbij nogal eens hard werd opgetreden, bracht dit 
bij het grote publiek geen grote beroering teweeg. 

Rond 1965, zo vermeldt men alom, veranderde het beeld van de rellen. De 
politie wist niet goed hoe te reageren op de, aanvankelijk ludieke, acties van 
de provo's. In 1966 deden zich een aantal ernstige rellen voor, o.a. rond het 
huwelijk van Prinses Beatrix en aanvankelijk was de ME voor dit soort situa-
ties nauwelijks geoefend. Er werd echter in toenemende mate aandacht aan 

1) Bij dit hoofdstuk werd vooral gebruik gemaakt van de volgende literatuur: Frackers, de Boven-
grens van het politiegeweld; Het rapport Grootschalige, politie-optredens na 1980; Van Ham, Van 
Parate Peletons naar Parate Eenheden; Kok, Het optreden bij ordeverstoringen; Valken, rapport 
aan de burgemeester van Amsterdam met betrekking tot 11 en 12 oktober 1982; Verhoek, Dertig 
jaren Mobiele Eenheid Amsterdam; Wierda, De opleidingen aan het opleidingcentrum Mobiele 
Eenheden Gemeente Politie. 
Voorts werd dankbaar gebruik gemaakt van de informatie die de heer A.H.W. Koenders ver-
schafte. 
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de opleiding besteed, en in 1968 startte men in Amsterdam een ME-opleiding, 
die leek op de opleiding die vanaf 1950 aan de Karabijn Brigade was gegeven. 
ledere 4 maanden werd er met een nieuwe lichting schoolverlaters een ME-
peloton geformeerd, dat men paraat peloton noemde. 

Bij het korps Rijkspolitie was de gang van zaken als volgt. In 1945 werden 
bij het korps harde bijstandseenheden gevormd en in 1959 werden Mobiele 
Eenheden opgericht: 1 peloton per district. Deze werden alleen enkele malen 
ingezet bij moeilijkheden naar aanleiding van de heffingen van het Landbouw-
schap. In juni 1966 werd voor de eerste maal, bij het bouwvakkersoproer, 
bijstand verleend door de ME van de Rijkspolitie aan de politie in Amsterdam. 
Evenals bij de gemeentepolitie in Amsterdam leidden de ervaringen ertoe dat 
men zich op de opleiding van de ME ging bezinnen. Dit had in 1969 de oprich-
ting van de Centrale Opleiding Mobiele Eenheden (de COME) van het korps 
Rijkspolitie tot gevolg, die in 1970 in Elsloo van start ging, in 1973 naar Neerij-
nen werd verplaatst en recentelijk naar Heel. 

Naar aanleiding van de reeds genoemde circulaire van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken van 1953 kwamen, behalve in Amsterdam, ook in diverse 
andere gemeentepolitiekorpsen Moblele Eenheden van de grond. Ook hier 
kwam men geleidelijk tot de conclusie dater een gerichte ME-opleiding moest 
komen en in 1971 kondigde de minister aan dat hij een opleidingscentrum 
voor de gemeentelijke ME wilde oprichten. Dit opleidingscentrum werd ge-
vestigd in Woensdrecht en startte met ingang van 1974 met de opleiding. 

Evenals in Amsterdam wordt de ME-opleiding van de gemeente- en rijkspoli-
tie gegeven aan degenen die net van de politieschool komen (de duur hiervan 
heeft nog wel eens gevarieerd). Na de opleiding gaan deze agenten weer naar 
hun korps terug. 

Paraat peloton en parate eenheid 

De begrippen 'paraat peloton' en 'parate eenheid' zijn specif iek verbonden 
met de Amsterdamse ME. 

Zoals gezegd was het paraat peloton een ME-opleidingseenheid waarbij 
sinds 1968 politiemensen direct na de politieschool voor 4 maanden werden 
ingedeeld. Het peloton was samengesteld uit 30 agenten, 10 mentors/chauf-
feurs, 4 brigadiers-groepscommandanten, 2 inspecteurs-sectiecommandan-
ten en een pelotonscommandant l(hoofdinspecteur of oudere inspecteur). 
Samen met het eraan toegevoegde kader ontving het een ME-opleiding van 
een maand. De opleiding werd verzorgd door het bureau Bewapening, Kleding, 
Uitrusting en Mobiele Eenheid (het bureau BKU en ME) aan het Mobiele Een-
heid Opleidingscentrum, verder het MEOC genoemd, dat ook als basis voor de 
andere Amsterdamse ME-pelotons dient. Hierna was het peloton inzetbaar. 
De tweede maand werd mede besteed aan de kennismaking met allerlei 
bureaus en afdelingen binnen het Amsterdamse politiekorps; de derde maand 
maakte men kennis met diensten, zoals de brandweer, die nauw met de politie 
samenwerken en de vierde maand werd besteed aan allerlei algemeen maat-
schappelijke informatie. Na deze 4 maanden begon men dan aan het 'gewone' 
politiewerk en werd men voor het verrichten van de ME-dienst voor 2 jaar inge-
deeld bij een zg. dienstgroeppeloton. 2) 

Na de Vondelstraatrellen en de kort daarop volgende Kroningsrellen van 
1980 is men zich gaan afvragen, mede naar aanleiding van enkele gevallen 
waarin men meende een direkt verband te kunnen leggen tussen deze gebeur-
tenissen en slecht functioneren, of het wel verantwoord is om zulke jonge 
mensen (men kan vanaf het 18e jaar bij de politie komen), zonder ervaring, 

2) On continu een rooster van eon etmaal waar te kunnen maken heeft men a ploegen nodig. ledere 
surveillant(e) in Amsterdam is bij eon van de 8 dienstgroepen ingedeeld, ongeacht in welk dis-
trict hij/zij werkzaam is. Voor het hole Amsterdamse korps wordt met deze dienstgroepen eon 24- 
uurs rooster gepland. 



bloot te stellen aan dergelijke toch min of meer extreme omstandigheden. 
Deze twijfel heeft tot resultaat gehad, dat de hiervoor omschreven procedure 
bij het opleiden van de ME werd verlaten. 

In april 1982 werd voor het eerst een ME-peloton geformeerd, bestaande uit 
mensen die wel politie-ervaring maar deels geen ME-ervaring hadden. Dit 
peloton werd "parate eenheid" genoemd; het lag in de bedoeling de periode, 
die bij het paraat peloton voornamelijk besteed werd aan vormende activitei-
ten, mede te benutten . voor projectsurveillances aan de verschillende distric-
ten. Dit plan is in ieder geval bij de eerste twee parate eenheden niet helemaal 
goed van de grond gekomen, waarschijnlijk omdat men bij de districten nog 
niet goed op de hoogte was van de mogelijkheid hiervan gebruik te maken. 
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4 De activiteiten in de parate periode 

In de onderzoekperiode vond viermaal een optreden plaats waarbij de 
parate eenheid werd ingezet. De gebeurtenissen en omstandigheden bij deze 
opt redens en de overige activiteiten van het peloton in de parate periode wor-
den in dit hoofdstuk beschreven. Eerst wordt een totaal overzicht gegeven van 
de activiteiten van de parate eenheid 1982-111, de onderzochte eenheid. Vervol-
gens wordt meer in detail ingegaan op de gebeurtenissen bij de verschillende 
optredens. 

4.1 	De periode van 20 sept. 1982 t/m 14 jan. 1983 

• De parate eenheid 1982-111 1 ) heeft van 20 september 1982 tot en met 14 ja-
nuari 1983 onafgebroken en uitsluitend dienst gedaan ter uitoefening van de 
ME-taak. Het peloton was verdeeld in twee secties, elk onderverdeeld in twee 
groepen, en bestond uit 49 mensen: 32 groepsleden, 6 chauffeurs, 4 plaatsver-
vangende groepscommandanten, (allen (hoofd)agent), 4 groepscommandan-
ten (brigadiers), 2 sectiecommandanten (inspecteurs) en de pelotonscomman-
dant (hoofdinspecteur). 

Elke groep had de beschikking over een wagen met een vaste chauffeur en 
bovendien hadden pelotonscommandant en sectiecommandanten de be-
schikking over een commandowagen met twee vaste chauffeurs, die elkaar af-
wisselden, af en toe invielen voor de groepschauffeurs en van wie er een als 
verbindingsman functioneerde. 

Op 20 september begon men met een opleiding van drie weken, die groten-
deels overdag werd gevolgd en aan het MEOC werd gegeven door ME-instruc-
teurs van het bureau BKU en ME. Hierbij moet worden opgemerkt, dat van de 
29 bij het onderzoek betrokken groepsleden er 13 nog geen ME-ervaring had-
den; ook een sectiecommdandant had behoudens de ME-kaderopleiding geen 
eerdere ME-ervaring. Alle overige pelotonsleden hadden al ME-dienst gedaan 
en derhalve ook al eens een opleiding gevolgd. Men had hen gevraagd op 
basis van vrijwilligheid nogmaals aan een dergelijk peloton deel te nemen, 
aangezien er op dat moment niet genoeg politie-ervaren/ME-onervaren men-
sen waren voor een heel peloton. 

De eerste dag van de opleiding werd besteed aan ontvangst en kennis-
making. ben ook hebben de onderzoekers aan het peloton het doel en de op-
zet van het onderzoek nader toegelicht. In de opleiding kwamen allerlei zaken 
aan de orde. Er werd informatie gegeven en gediscussieerd over de organisa-
tie van de ME, over de organisatie van de Amsterdamse politie, de organisatie 
en werkwijze van de BRATRA (brandbestrijding en traangas). Men kreeg in-
structie met betrekking tot het gebruik van geweld en werd ingewijd in de 
theorie van het formeren. Men oefende zich in het gebruik van de verschillen-
de uitrustingsstukken zoals wapenstok, schild en gasmasker en men kreeg 
het formeren en chargeren al dan niet met inzet van ruiters, waterwerpers en 
shovels onder de knie. Verder werd er veel tijd besteed aan het handhaven, op- 

1) Voor de duidelijkheid: dit was de tweede parate eenheid. 
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voeren of opbouwen van de conditie door allerlei sportactiviteiten. De oplei-
dingsperiode werd op vrijdag 8 oktober afgesloten met een grootscheepse oe-
fening: de oefening "hou je haaks", waarbij collega's van de Koninklijke Mare-
chaussee en de Enschedese politie yoor de nodige tegenstand zorgden. 

Op 11 oktober begon de periode dat daadwerkelijke inzet van de parate een-
heid mogelijk was. De eerste week was het meteen raak wat betreft ME-activi-
teiten. Er was gepland om maandag 11 oktober te gaan wadlopen, ware het 
niet dat in het strikste geheim de ontruiming van de Lucky Luyk (een 'principe-
pand' van de krakersbeweging in de Jan Luijkenstraat) was voorbereid. Dit 
werd het peloton bij het appel om 9 uur meegedeeld. De volgende dag werden 
er weer enige panden ontruimd. Een gedetailleerde beschrijving van deze ge-
beurtenissen volgt later. 

Na deze twee dagen was het peloton nog 6 dagen vrijwel onafgebroken in 
dienst. Van woensdag 13 t/m zaterdag 16 oktober werden de ontruimde pan-
den bewaakt, werden verschillende demonstraties begeleid en moest er enige 
malen worden uitgereden in verband met onrust in de stad. Op zondag 17 
oktober werd een krakersdemonstratie begeleid. Deze demonstratie verliep 
rustig en daadwerkelijk optreden was niet nodig. Bovendien moest op mean-
dag 18 oktober het Hilton-hotel worden bewaakt in verband met een conferen-
tie van het Centrum van Informatie en Documentatie over Israel. In deze 8 
dagen werd er in totaal 90 uur dienst gedaan. 

Op deie turbulente eerste week volgde een week van rust, sport en eyalua-
tie van de inzet op 11 en 12 oktober. Deze en soortgelijke evaluaties zijn ge-
baseerd op 14 aandachtspunten, die grotendeels een technisch karakter 
hebben, zoals by. de kwaliteit en doelmatigheid van uitrusting en hulpmidde-
len. De evaluatie van de persoonlijke ervaringen bij het optreden wordt aan het 
eigen initiatief overgelaten en maakt geen deel uit van de formele evaluatie. 

Tot 18 november verliepen de dagen yolgens een vrij vast pat roon. Er werd 
meestal afwisselend dienst gedaan door de ene sectie van 9 tot17 uur en door 
de andere van 15.30 tot 23.30 uur. ledere dag werd er door een sectie in totaal 
3 uur besteed aan de bewaking van het Stopera-bouwterrein. Verder werden 
toch wel in de verschillende districten projectsurveillances gehouden, by. op 
de Zeedijk of rond het Leidseplein, waarbij men in principe het normale poli-
tie-uniform droeg; of soms ook wel in burger gekleed was. Formatie-oefenin-
gen of sport in allerlei vormen stonden ook iedere dag op het programma. De 
overige tijd werd besteed aan educatieve bezigheden: lezingen over psychia-
trie, over rechtspositionele kwesties, corruptie, terreurbestrijding, een bezoek 
aan de Fokkerfabriek. Twee maal was men korte tijd geconsigneerd in ver-
band met een mogelijke ME-inzet: een keer naar aanleiding van de bezetting 
van een Turks reisbureau en een keer naar aanleiding van een kraakactie van 
Argentijnen. 

Op donderdag 18 november werden er wederom diverse panden ontruimd 
en daartoe werd het peloton paraat gehouden in de stad, maar daadwerkelijke 
inzet bleek in het geheel niet nodig. De zaterdag daarna deed zich dezelfde 
situatie voor in verband met een anti-Amicales demonstratie. Zondags werden 
de supporters van de FC-Utrecht begeleid en in het oog gehouden bij een 
wedstrijd tegen Ajax. 

Hierna hervatte men wat zo langzamerhand routine was geworden: bewa-
king van het Stopera-bouwterrein, formatie-oefeningen, inzet aan de distric-
ten, sporten, waarbij eenmaal 'n hele dag gefietst en gelopen werd en een keer 
een heel etmaal, een lezing door iemand van het Openbaar Ministerie, een be-
zoek aan de Nederlandse Bank, een themadag over gedrag en emoties op de 
opleidingsschool in Leusden, een bezoek aan het wapenmuseum in Leiden. 

Specifieke ME-activiteiten waren nogmaals de bewaking van het Hilton-
hotel, consignaties in verband met staking bij het openbaar vervoer, een orde-
verstoring door Ajax-supporters, mogelijke acties door het personeel van twee 
scheepsbouwmaatschappijen en moeilijkheden bij het consulaat van de Ver-
enigde Staten. Bovendien moest een sectie eenmaal een charge uitvoeren bij 



een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van de Centrum Partij. In deze 
periode, die bijna vijf weken duurde, deden zich af en toe wel enige vervelings-
en irritatieverschijnselen bij de mensen voor. 

Op donderdag 23 december werd een pand aan de Vondelstraat ontruimd, 
waarbij het peloton vanaf 's morgens vroeg in de stad paraat werd gehouden. 
Pas 's avonds werd een opdracht tot chargeren gegeven. 

De parate periode liep nu snel ten einde. Vrijdag 24 december, donderdag 
30 en vrijdag 31 december had de hele parate eenheid vrij. De overige dagen 
was er niets bijzonders aah de hand. Met leden van de gemeenteraad is nog 
een middag gediscussieerd over de toepassing van geweld door de ME, de 
inzet van aanhoudingseenheden e.d. 

Op 4 en 6 januari werd het onderzoek afgesloten met de laatste peilingen en 
werden de afsluitende conditiemetingen verricht. Het peloton bleef nog ruim 
een week daarna dienst doen en werd op 9 januari nog ingezet bij de tumul-
tueuze voetbalwedstrijd FC-Den Haag tegen Ajax waarbij iemand een spijker-
born gooide, hetgeen alleen dankzij het doortastende optreden van een van de 
pelotonsleden geen doden tot gevolg had. Met betrekking tot deze dag zijn 
echter in overleg met de pelotonscommandant geen gegevens meer ver-
zameld, aangezien het invullen van vragenlijsten nu als een afgesloten zaak 
werd beschouwd. Op 14 januari 1983 werd de periode, waarin de parate een-
heid 1982-III dienst deed, afgesloten. 

4.2 	De optredens 

Voordat overgegaan wordt tot de beschrijving van de optredens, volgt hier 
enige informatie over de commandostructuur bij ME-optredens. 

We hebben steeds over een peloton ME gesproken: dit kan men beschou-
wen als een basiseenheid. Uit 2 tot 4 pelotons wordt een compagnie samen-
gesteld en wanneer meerdere compagnies worden ingezet, vormen deze een 
bataljon. 

Bij optredens is er een algemeen commandant, die met een algemene staf 
op het hoofdbureau aanwezig is. In het geval van een groot optreden (zoals de 
Lucky Luyk) fungeert de bataljonscommandant als operationeel commandant 
onder de algemeen commandant, en houdt met zijn compagniescommandan-
ten over de radio contact. Dit radiocontact is voor de manschappen in de voer-
tuigen niet te beluisteren; wel is voor hen het contact te horen, dat de compag-
niescommandant met zijn pelotonscommandant onderhoudt. Zij zelf ontvan-
gen natuurlijk directe instructies van hun pelotonscommandant uit de corn-
mandowagen. Zo zijn in een dergelijk geval over de radio alleen die zaken te 
beluisteren die de compagnie waartoe ze behoren betreffen. Bij kleinere optre-
dens (zoals de Vondelstraat) houdt de compagniescommandant, als operatio-
nele commandant onder de algemeen commandant met zijn pelotoncomman-
danten contact, hetgeen voor alle manschappen hoorbaar is, zodat zij bij een 
kleiner optreden overzicht over het hele gebeuren kunnen hebben. 

4.2.1 Optreden op maandag 11 oktober 1982: de Lucky Luyk 

De dag van de ontruiming van de Lucky Luyk begon voor de parate eenheid 
om 9 uur met het appel. Op het programma stond een dag wadlopen, maar bij 
het appel hoorde het peloton, dat in het geheim de ontruiming van het pand 
was voorbereid. Na deze mededeling mocht niemand vanuit het MEOC meer 
opbellen om by. het gezin te. waarschuwen, om elke mogelijkheid van uitlek-
ken uit te sluiten. Nadat het peloton was uitgereden heeft een medewerker 
van het MEOC een aantal partners kunnen bereiken om te waarschuwen dat 
omtrent het tijdstip van thuiskomen niets te zeggen viel, anderen hebben dit 
moeten opmaken uit . de  berichten via de media. Tot ongeveer 12 uur (alle vol- 
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gende tijdsaanduidingen zijn ongeveer) bleef men geconsigneerd aan het 
M EOC. 

Dan wordt het signaal gegeven: in de voertuigen! Vrijwel meteen na het uit-
rijden werd opdracht gegeven het kruispunt Jan Luijkenstraat-Hobbemastraat 
vrij te maken, maar nog geen 10 minuten nadat dit in een stenenregen is ge-
beurd, volgt de opdracht het kruispunt weer op te geven. Dit wordt ervaren als 
volkomen onnodig: als snel was gezorgd voor ondersteuning ter plekke, was 
vrijgeven van het kruispunt niet nodig geweest. Zo'n 20 minuten later moet er 
weer aangereden warden naar het kruispunt om het te ontzetten, maar de 
toestand is inmiddels dermate verergerd met brandende autobanden, opge-
broken straten, en een grote agressieve menigte, dat de pelotonscomman-
dant oordeelt dat uit de wagens gaan niet verantwoord is, welk oordeel ook 
door de leiding later is onderschreven. • 

Deze gebeurtenissen maakten op het peloton een diepe indruk, zoals ook 
zal blijken uit de vragenlijsten. • 

Intussen, het peloton is even uit de strijd genomen voor een noodzakelijke 
reparatie aan de commandowagen, komen via de radio steeds berichten over 
rellen en collega's in moeilijkheden, waarbij een indruk naar voren komt van 
een gewelddadige en chaotische toestand, die de politie niet of onvoldoende 
in de hand heeft. Om 13.15 uur slaagt de parate eenheid er in zonder noemens-
waardige tegenstand het betreffende gedeelte van de Jan Luykenstraat aan 
beide kanten at te zetten. Hierop volgen ruim drieeneenhalve nogal taaie en 
frustrerende uren: op linie staan, met helm en gasmasker, tegenover een 
onwelwillende menigte; via de radio komen Istrijd'berichten en verderop in de 
Van Baerlestraat brandt een tram uit. Om 16.30 uur kan men weer in de voer-
tuigen gaan. In 40 minuten worden drie korte charges uitgevoerd op het 
Museumplein, die geen van alle yeel resultaat opleveren. Om 17.40 uur wordt 
er een charge uitgevoerd in de Van Baerlestraat, die als meer succesvol wordt 
ervaren en om 18.15 uur voert men opnieuw een charge uit over de Van Baerle-
straat, die als eerste die dag werkelijk resultaat heeft: de Van Baerlestraat is 
schoongeveegd. 

Vanaf 18.50 uur wordt geassisteerd bij het ruimen van diverse barricades en 
tot 20.30 uur wordt er rijdend toezicht in de buurt van het Rokin uitgeoefend, 
waarbij een enkele maal een charge met meer of minder resultaat wordt uitge-
voerd. Daarna gaat men eten en rusten tot 22.00 uur. Het Istrijdtoneer heeft 
zich inmiddels verplaatst naar de omgeying van het Vondelpark, waarbij over-
al barricades zijn opgeworpen. Deze barricades worden door de parate een-
heid meerdere malen geruimd met veelvuldig gebruik van de shovel en met 
harde charges, waarbij ongetwijfeld (te?) rake klappen vallen, met name de 
keer dat het peloton de vluchtenden tot in het Vondelpark volgt. Hierbij heerst 
duidelijk de mening dat, wie nu nog aanwezig is tot de harde kern van rel-
schoppers hoort en om een aframmeling vraagt. Deze situatie heeft tot 24.00 
uur geduurd. Nog een uur lang warden er daarna barricades geruimd rond het 
Concertgebouw, waarbij verder niet veel geweld meer wordt gebruikt. Lang-
zamerhand doet vermoeidheid zich natuurlijk gelden en ook bij de tegenstan-
ders zal een verzadigingspunt optreden. 

Tot 2.30 uur is de eenheid nog paraat, eerst in de stad en daarna aan het 
MEOC. Hierna oordeelt men dat de aanwezigheid van het peloton niet meer 
nodig is en kunnen de mensen na een buitengewoon lange en inspannende 
dag naar huis. 

Bij deze beschrijving zijn eigenlijk alleen die momenten ter sprake ge-
komen, waarop het SOn of ander gebeurde. Er waren echter natuurlijk oak pas-
sieve momenten: dan zat men in de auto's, ergens in de stad opgesteld, te 
wachten op nieuwe ontwikkelingen en op nieuwe orders. Vaak moest men de 
gasmaskers ophouden, zodat praten moeilijk en roken of iets eten en drinken 
onmogelijk was; er bleef niet veel anders over dan naar de berichten over de 
radio te luisteren en daaruit kwam, zoals al eerder gezegd, een beeld naar 
voren van een behoorlijk woelige en onoverzichtelijke situatie. Momenten, 



waarop men even echt tot rust kon komen, waren er niet veel op deze dag. 
Vanaf de bekendmaking op 11 oktober bij de nieuwsberichten van 13.00 uur 

tot woensdagavond 13 oktober was in Amsterdam een noodverordening van 
kracht, door de burgemeester uitgevaardigd op grond van de art. 219 en 220 
van de Gemeentewet, waarbij het verboden werd zich zodanig te gedragen dat 
`redelijkerwijs verwacht kan worden dat zulks geschiedt om de openbare orde 
te verstoren of te bedreigen' of het een en ander bij zich te hebben dat kan 
dienen om de openbare orde mee te verstoren. Hierdoor werd het mogelijk 
iemand aan te houden alleen op grond van de verdenking dat hij de openbare 
orde zou kunnen gaan verstoren. Bij de parate eenheid heeft men wel iets van 
de verordening vernomen, maar het was op dat moment totaal niet duidelijk 
wat de strekking en reikwijdte er nu precies van waren. Bovendien was de ver-
ordening op zich voor de parate eenheid niet van direct belang, aangezien dit 
peloton niet bij acties ingezet werd, die erop waren gericht mensen aan te 
houden. Later is overigens gebleken dat de onduidelijkheid over de verorde-
ning voor alle betrokkenen gold: aanhoudingseenheden en actievoerders in-
cluis. Pas de volgende dag kende men bij de parate eenheid precies de inhoud 
van de verordening en deze heeft men waarschijnlijk wel als een steun in de 
rug ervaren. 

4.2.2 Optreden op dinsdag 12 oktober 1982: Van Baerlestraat 

De dag na de Lucky Luyk kwam men om 14.00 uur weer in dienst. Bij het 
appel werd meegedeeld, dat die dag weer twee ontruimingen zouden plaats-
vinden: in de Nieuwe Spiegelstraat en in de Paulus Potterstraat. Bovendien 
werd verteld dat het gerucht ging, dat de avond tevoren door de politie een 
punker was doodgeschoten. Dit gaf zeker een deel van het peloton het gevoel 
dat, wanneer dit bericht op waarheid berustte, de hel goed los zou breken, 
rilaar gelukkig bleek het niet te zijn gebeurd. Het peloton was nog niet geheel 
bekomen van de vorige dag en de animo was dan ook niet bij iedereen even 
groot. 

Om 14.45 uur reed het peloton uit en tot 16.15 uur bleef het paraat in de voer-
tuigen, zonder gasmasker's op. Er heerste in het algemeen een duidelijk min-
der gespannen sfeer dan maandag. Rond de Paulus Potterstraat, Van Baerle-
straat had zich een grote menigte verzameld, die echter niet zo agressief was 
als die bij de Jan Luykenstraat de vorige dag. Uit de radioberichten bleek ook 
niet dat het elders in de stad onrustig was, zodat men het gevoel had de hele 
situatie te kunnen overzien. Om 16.15 uur werd er door meerdere pelotons ge-
tracht de toch wel lastig geworden menigte door charges uiteen te drijven. Om 
17.00 uur werd deze actie met meer resultaat herhaald, waarbij nu ook door de 
parate eenheid enkele arrestaties werden verricht. 

Het peloton bleef tot 17.45 uur nog in de buurt, daarna is het tot 20.30 uur bij 
het hoofdbureau in rustsituatie gestationeerd geweest, d.w.z. dat de man-
schappen wel de auto's uit mochten, maar dicht in de buurt moesten blijven. 
Vervolgens ging men eten en daarna bleef men nog een tijd aan het MEOC ge-
consigneerd. Om 23.00 uur ging het peloton naar huis. 

4.2.3 Optreden op zondag 17 oktober 1982: de krakerdemonstratie 

Door de krakersbeweging was op zondag 17 oktober een grootscheepse de-
monstratieve optocht gepland. Deze dag kenmerkte zich doordat er feitelijk 
niets bijzonders gebeurde, maar dat het peloton wat je noemt op scherp 
stond. Dit ,werd al duidelijk tijdens de voorbespreking: er zou niets worden ge-
tolereerd. De stoet begon bij het monument van de Dokwerker en men sprak 
af, dat wan neer de hekken van het Stopera-bouwterrein aangevallen zouden 
worden, de demonstratie direct na de start al zou worden ontbonden. Vervol- 
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gens ging de route over de Blaauwbrug, een punt waar zich tijdens de 
kroningsrellen een ware slag had afgespeeld, en moeilijkheden konden 
worden verwacht; het motto was dan ook: bij het minste teken van onrust zal 
er direct hard warden gereageerd. Hiertoe is het in het geheel niet gekomen, 
niet bij de Stopera, niet bij de Blaauwbrug en niet verderop. De voor de demon-
stranten grotendeels onzichtbare begeleiding van de optocht door de parate 
eenheid duurde ongeveer van 15.00 tot 19.30 uur. Na de optredens op 11 en 12 
oktober had het peloton nog 6 dagen dienst gedaan, meerdere malen 12 uur 
lang, waarbij o.a. nog enkele malen moest worden uitgereden in verband met 
onrust in de stad. 

Men was dan ook nogal geirriteerd, zoals te merken was aan de opmerkin-
gen, die over de demonstratie en de demonstranten werden gemaakt. 

4.2.4 Optreden op donderdag 23 december 1982: de Vondelstraat 

Op deze dag moest het pand aan de Vondelstraat 36 worden ontruimd. De 
parate eenheid was om 7.00 uur 's ochtends aanwezig voor het appel en de 
voorbespreking en om ongeveer 8.00 uur reed men van het MEOC weg om een 
uitgangsstelling in de stad in te nemen. Het pand was inmiddels ontruimd, 
maar uit de radioberichten bleek, dat de collega's in het pand de situatie maar 
net aankonden, omdat een steeds groter wordende groep sympathisanten 
probeerde het huis weer te heroveren. Bovendien werden al gauw de ruiten in-
gegooid van een hotel even verderop in de straat; de eigenaar van dit hotel 
bleek tevens de eigenaar van het ontruimde pand te zijn. Het inzetten van de 
parate eenheid werd meerdere malen ernstig overwogen, maar steeds besloot 
men op het laatste moment dat dit (nog) niet nodig was. De meningen hierover 
varieerden nogal: de eon vond dit een heel verstandige tactiek, de ander dacht 
dat met optreden meer moeilijkheden in de kiem zouden worden gesmoord. 
Even later bleek dat de hoteleigenaar en zijn zoon op de mensen die zich voor 
het hotel bevonden hadden geschoten, waarbij iemand in het been werd ge-
raakt. Nog een uur bleef de toestand explosief, maar inzet van het peloton 
was nog steeds niet nodig c.q. gewenst. 

Tussen 11 en 12 werd er aan het MEOC gepauzeerd. Vervolgens ging men 
weer in de auto's en begat men zich naar een uitgangsstelling. Nu braken er 
vier nogal eindeloos lijkende uren van afwachten aan, waarbij de stemming zo 
nu en dan onder het nulpunt daalde. In de stad was alles rustig. 

Om 16.00 uur ging men weer naar het MEOC om de verdere gebeurtenissen 
at te wachten en te eten. Om 19.30 uur weer in de voertuigen, omdat moeilijk-
heden werden verwacht. Tot 21.00 hoorde men steeds berichten over ingegooi-
de ruiten (o.a. bij het paleis van Justitie) en rumoerige jeugd. Hierover was 
men zeer geIrriteerd, zeker daar een ander aanwezig ME-peloton de opdracht 
kreeg maatregelen te nemen en dat uiteindelijk, om welke reden dan ook, niet 
deed. Nu was de jeugd aan de befaamde route door de Leidsestraat begon-
nen, waarbij de ruiten van bankgebouwen het moesten ontgelden. 

Het peloton werd nu opgesplitst: de A-sectie ging de ene kant en de B-sec-
tie de andere kant op. Nog ongeveer een half uur reed men als het ware "ach-
ter de feiten" aan en hierover was men woedend. Tussen 21.30 en 22.15 uur 
werden . er  eindelijk 3 charges uitgevoerd. Grote opluchting in het peloton. In 
ieder geval was het hierna rustig in de Leidsestraat en om 23.00 uur arriveerde 
men weer op het MEOC en ging men huiswaarts om Kerstmis te vieren. Van 
vrijdag 24 tot en met zondag 26 december was het hele peloton vrij. 



5 De Parate Eenheid en de belasting 
van optredens 

5.1 	De samenstelling van de parate eenheid 

De parate eenheid waarbij het onderzoek plaats vond, bestond in totaal uit 
49 leden. Van dezen namen 46 aan het onderzoek deel: 33 ME-ers en 6 chauf-
feurs met de rang van agent of hoofdagent en 7 kaderleden, te weten 4 briga-
diers, 2 inspecteurs en 1 hoofdinspecteur. 

Gerekend naar politiedienstjaren waren alien ervaren politiemensen. Het 
gemiddeld aantal dienstjaren was drie A vier met een minimum van een jaar 
straatervaring en een maximum van meer dan 15 jaar ervaring. Het overgrote 
deel was werkzaam of werkzaam geweest in de uniformdienst (90%). 

Eerdere ervaring bij de ME hadden 31 leden. De omvang van die ervaring 
varieerde sterk. Een persoon had geen rellen meegemaakt, 8 personen waren 
een- of tweemaal bij een rel ingezet geweest, 7 drie- of viermaal en 6 vijf keer. 
Het laatste optreden was voor 17 personen minder dan een jaar geleden, voor 
de overigen meer dan twee jaar. Karakteristiek voor de aard van de ME-erva-
ring is ook of men ooit meegemaakt heeft, dat collega's bij een optreden ge-
wond raakten. Onder de 30 personen die in het verleden bij een daadwerkelijk 
optreden in actie waren geweest waren er 24 met een dergelijke ervaring. 
Twee waren zelf ooit gewond geweest. 

De leeftijd van de onderzochten varieerde van 21 tot 38 jaar, bij een gemid-
delde voor de totale groep van 26 jaar. Bijna de helft van het peloton had een 
gezin met een of meer kinderen; een kwart had geen vaste partner of woonde 
alleen. 

Voor wat betreft de conditie kan de parate eenheid tot een voor vaderlandse 
begrippen redelijk `normale' groep worden bestempeld. (Vos, Binkhorst en 
Gerrits; 1978) Vetgewicht noch bloeddruk of fysieke conditie weken veel van 
het landelijk gemiddelde af. 

Tabel 5.1: Vetgewicht, fysieke conditie en bloeddruk bij de leden van de Parate Eenheid; gemiddel-
de en (tussen haakjes) standaarddeviatie. 

voormeting 	nameting 

percentage vetgewicht 	 17.8 	 17.8 
(4.9) 	 (5.0) 

conditie 	 43.3 	 50.0 
(V02max in ml/kg/min) 	 (10.6) 	 (9.1) 

• syst. bloeddruk 	 133.9 	 128.0 
(in mmHG) 	 (12.0) 	 (8.3) 

diast. bloeddruk 	 83.0 	 82.6 
(in mmHG) 	 (11.4) 	 (8.0) 

p 0,05 
*" p 0,01 
Verschillen werden getoetst met de T-toest voor gepaarde waarnemingen. 

Bij de nameting bleken (systolische) bloeddruk en fysieke conditie in 
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gunstige zin veranderd: de systolische bloeddruk was ietwat gedaald verge-
leken met de voormeting, terwip de fysieke conditie (aanmerkelijk) was ver-
beterd. De meeste vooruitgang werd geboekt door degenen met de laagste 
(aanyangs)cond itie. 

5.2 	De hf-metingen 

5.2.1 	Meetmomenten 

De hf werd in principe bij elk (potentieel) optreden geregistreerd. Naast de 
optredens die in hoofdstuk 4 zijn beschreven, werden registraties verricht op 
zg. tustige dagen' en 'voetbaldagen'. Rustige dagen waren optredens bij 
demonstraties, die zo rustig verliepen dat de parate eenheid haar aandeel kon 
beperken tot toezicht houden. De 'voetbaldagen' betroffen twee thuiswed-
strijden van Ajax (tegen respectievelijk FC Utrecht en FC Den Haag), waarbij 
de ME de taak had de supporters van de bezoekende club te "begeleiden" van 
en naar het stadion en ze aldaar gescheiden te houden van de Ajax-supporters 
(F-side). 

Behalve metingen bij optredens werden Ook gegevens verzameld bij oefe-
ningen. Dit betrof een tweetal zogeheten formatie-oefeningen, en de realis-
tische oefening "hou je haaks", waarmee de opleidingsperiode (van ME-
pelotons in Amsterdam) officieel wordt afgesloten. 

5.2.2 	De hi ti/dens optreden 

De ht tijdens de verschillende soorten optredens wordt weergegeven in fig. 
Si en 5.2. 

Figuur 5.1: De hartfrequentie In 'rust' on over een gehele dag gemiddeld bij verschillende optredens. 
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Figuur 5.2: Gemiddeld aantal minuten dat de hartfrequentie boven een drietal normgrenzen is uit-
gekomen bij te onderscheiden optredens. 

Min. 

400 

300 

150 

100 

50 

20 

10 

5.2.3 	(In)spannende momenten 

100 	120 	 180 

hartfrequentie 

A Lucky Luyk-optreden 

O v.Baerlestraat 

X Vondelstraat 

0 Voetbaldagen 

• Uit de figuren blijkt duidelijk hoe uitzonderlijk zwaar de rellen rond de Lucky 
Luyk zijn geweest vergeleken met de andere optredens van dit peloton; de ge-
middelde frequentie ligt ver boven die bij andere optredens. Daarbij moet be-
dacht worden dat om organ isatorische redenen niet het hele optreden rond de 
Lucky Luyk is vastgelegd. Van de in totaal 15 uur die het optreden in beslag 
nam zijn slechts de eerste 10 uur geregistreerd. De vijf uren tussen half 10 
's avonds en half 3 's nachts ontbreken helaas, uren waarin de ME vrijwel on-
afgebroken in touw is geweest en waarin nog zeker vijf maal stevig is gechar-
geerd. 

Op basis van het voorafgaande kan dan ook worden gesteld dat de gemid-
delde hf (voor de Lucky Luyk) van ruim 100 s/m over de eerste 10 uur gemeten, 
over de voile 15 uur zeker niet minder bedragen heeft, eerder meer. Hetzelfde 
geldt voor het aantal en de duur van piekbelastingen (hf » 180). Gemiddeld 
werd zeker zeven maal een piekbelasting gemeten met een totale duur van 
tenminste tien minuten. 

Verschillende factoren bleken van invloed op de hf. De belangrijkste waren: 
charges, alarmfasen, gasmaskers en incidenten. 

Charges 
Charges hadden van alle gebeurtenissen verreweg de grootste invloed op 

de hf. Tijdens charges werden niet zelden maximaal-waarden gemeten van om 
en nabij de 200 slagen per minuut (s/m). De duur van deze piekbelastingen was 
echter zelden langer dan een a twee minuten. Daar staat tegenover dat na een 
charge de hf gedurende langere tijd, vaak meer dan een uur, verhoogd bleef. 
Deze hersteltijd is langer dan alleen op grond van de geleverde fysieke inspan-
ning kan worden verklaard (tabel 5.2). 
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label 5.2: De gemiddelde hi bij het Vondelstraat-optreden, voor en na eon charge onder overigens 
vergelijkbare omstandigheden. 

activiteit 

'tweede rust' 
rijden 'gewoon' 

• hf (n= 9) 

voor charge na charge 

	

71.3 	 87.1 

	

76.5 	 92.2 

p . 0.01 
Verschillen In doze en volgende tabellen werden getoetst met behulp van een-weg variantie analy-
ses; In gevallen dat personen met zich zelf vergeleken warden, word gebruik gemaakt van eon 1-toots 
voor gepaarde waarnemingen. 

Alarm fasen 
Verschil in hi is er ook tussen opeenvolgende alarmfasen. Bij opklimmende 

alarmfasen was de hf steeds significant hoger. De spanning neemt toe dus 
naarmate de paraatheid groter wordt en daadwerkelijk optreden dichter6ij 
komt. De grootte van die toename — gemiddeld bedroeg deze 16 s/m — ver-- 
schilde van individu tot individu, afhankelijk met name ook van het gedrags-
type A/B. 

Gasmaskers 
. Het dragen van het gasmasker bleek een verhoging van de hi tot gevolg te 

hebben met ongeveer 10 s/m. Dat is een voorzichtige schatting, gebaseerd op 
de verschillen die (gemiddeld) gevonden werden tussen vergelijkbare alarm-
fasen waarbij de ene keer wel de andere keer geen gasmaskers gedragen 
werden. 

Incidenten 
De invloed van bepaalde incidenten kon alleen dan worden geregistreerd 

als zo'n incident in een alarmfase viel en de leden van de parate eenheid dus 
(fysiek) niet actief waren. Eventuele veranderingen in hi konden alleen dan 
met vrij grote stelligheid toegeschreven worden aan het incident. 

Bij twee gelegenheden deden zich dergelijke gunstige meetcondities voor, 
de eerste keer bij het Lucky Luyk-optreden en de tweede keer bij het Vondel-
straat-optreden. Het eerste incident betrof het aanrijden voor een charge die 
op het laatste moment werd afgelast door de pelotonscommandant omdat die 
de tegenstand ter plekke te groot achtte. De spanning van dit moment wordt 
weerspiegeld in de hi, die met gemiddeld 17 s/m toenam tot 121, een waarde 
die bijna het dubbele bedroeg van de die dag gemeten `rustwaarden' (tabel 
5.3). 

label 5.3: De gemiddelde hi tijdens het aanrijden voor eon charge, in de minuten voordat de pleats 
van bestemming word bereikt on in de minuten nadat de pleats was bereikt on de charge 
word afgelast. 

incident 

aanrijden voor de charge die 'terecht' 
word afgelast 

** p 0,01 

hi (n = 5) 

voor • 	 tijdens 

104.6 	 121.5 

Het tweede incident betrof eigenlijk een reeks van voorvallen op de dag van 
de Vondelstraat, die gemeen hadden dat zij naar de overtuiging van de leden 
van het peloton, dat 'stand by' was, aanleiding hadden moeten zijn voor een 
optreden. Dit optreden bleef evenwel op orders van 'hogerhand' uit, hetgeen 
enorm veel woede en agressie opwekte (zie ook paragraaf 5.3). label 5.4 geeft 
voor die voorvallen de hf in de minuten vlak daarvoor en in de minuten na(dat) 
zij hadden plaatsgevonden uitgesplitst naar gedragstype A/B. 



Tabel 5.4: Veranderingen in hf bij een aantal incidenten op de dag van de Vondelstraat, uitgesplitst 
naar gedragstype A/B. 

hf (n = 9) 

	

gedragstype 	voor het 	na het 

	

A/B 	incident 	incident 

	

1. bericht over toeloop A 	111,9 	112,5 , 
mensen voor het 
(ontruimde) pand 	 B 	. 84,6 	88,0 

2. bericht dat er 	 A 	91,8 	101,5 
geschoten zou 
worden 	 B 	74,8 	85,8 

3. bericht dat groep 	 A 	92,2 	97,5 
(zie 1) mogelijk 
pand wil bestormen 	 B 	75,0 	75,0 • 

4. opdracht aan te 	 A 	92,0 	108,5 
rijden voor 

	

eventuele charge 	 B 	74,6 	78,4 

5. bericht dat groep 	 A 	92,0 	91,3 
probeert pand 

	

binnen te dringen 	 B 	74,6 	78,4 

p 0,01 

5.2.4 	Persoonskenmerken 

Er waren twee momenten waarop sprake was van een beduidende toename 
van de hf Het eerste betrof het moment waarop geschoten werd door, naar 
later zou blijken, een hoteleigenaar die vanuit zijn hotel de krakers onder vuur 
nam. Het tweede moment was het aanrijden voor een charge, die evenwel 
geen doorgang vond. Betekenisvol is dat beide voorvallen niet zozeer woede 
en agressie opriepen, maar meer dan de andere ook gevoelens van arousal en 
angst. 

Verschillen tussen type A en B waren niet eenduidig: bij het schietgeval 
nam bij beide typen de hf toe met circa 10 s/m; bij het aanrijden voor een 
charge gaven alleen de A's een significante toename te zien met, gem iddeld, 
16.5 s/m. Verder valt op, dat gedurende de hele ochtend van het Vondelstraat-
optreden de hf van de personen met type A gemiddeld rond de 15 s/m hoger 
lag. 

De aandacht ging vooral uit naar de mogelijke Invioed op de hf van bio-
fysiologische factoren zoals de fysieke conditie en het percentage vetgewicht 
en naar het verschil tussen de gedragstypen A en B. 

Van de genoemde variabelen bleken alleen het gedragtype A/B aantoon-
baar van invloed op het verloop van de hf. tijdens optredens, met name span-
ningssituaties, zoals tabel 5.5 laat zien. 
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Tabel 5.5: Verschillen In hf op de dag van het Vondelstraat-optreden near lasen van opklimmende 
paraatheid en gedragstype 	(tussen haakjes de standaard deviatie). 

alarmfase/activiteit 

'le rust' 

'stand by' 

verschil: 
'le rust-stand by' 

rijden 'gewoon' 

rijden 'stand by' 

p"001 

5.3 	De beleving van optredens 

5.3.1.1 De emotionele beleving 

hf 

type A 
(n= 4) 

80.9 
(13.7) 
90.9 
(16.3) 

type B verschil A-B 
(n = 5) 

	

67.6 	+ 13.3 
( 8.7) 

	

74.3 	+ 16.6 
( 8.6) 

10.0 	 6.7 	+ 3.7 

	

84.0 	 70.6 	+ 13.4 

	

(15.9) 	(10.9) 

	

108.6 	 81.2 	+27.4 

	

(13.9) 	(10.6) 

verschil: 
rijden 'gewoon'-rijden 'stand by' 	 24.6 	 10.6 	+ 14.0 

De gegevens uit tabel 5.5, betreffende verschillen tussen de typen A en B, 
komen aardig overeen met die uit tabel 5.4, hoewel de wijze waarop ze verkre-
gen zijn enigszins verschilt: in het ene geval (tabel 5.4) ging het om verschillen 
binnen een tijdsblok, in het andere (label 5.5) om verschillen tussen twee tijds-
blokken. Toenemende paraatheid ging bij beide typen gepaard met een 
hogere hi (verschil steeds omstreeks 15 s/m); verschillen tussen de typen 
bleven beperkt tot het aanrijden voor een charge, wat bij de A's een veel ster-
kere verhoging van de hi teweegbracht. 

Zoals in hoofdstuk 2 al werd beschreven, is een vilftal emotieschalen ge-
construeerd, die zijn benoemd als: welbevinden, woede, angst, arousal en 
depressiviteit. De gemiddelde schaalscores voor de vier optredens staan in 
tabel 5.6. 

Tabel 5.6: Gemiddelde scores op vijf emotieschalen bij vier optredens. Verschil len tussen de optre-
dens werden getoetst met behulp van een-weg variantie-analyses. 

	

Lucky 	Van Baerle- 	Krakers 	Vondel- 
• Luyk 	street 	' 	demon- 	street 

emoties 	 stratie 

welbevinden 	 4,7 	 5,6 	 5,1 	 4,4 

woede 	 3,9 	 3,4 	 3,3 	 5,1 

angst 	 3,6 	 3,2 	 2,9 	 3,5 

arousal 	 3,5 	 2,7 	 2,1 	 3,4 

depressiviteit 	 2,2 	 2,1 	 2,1 	 2,9 

* p . 0.05 
• • p 4. 0.01 

(Een hogere score wil zeggen: een sterkere emotie; bij welbevinden is een 
hoge score dus gunstig, bij de overige schalen is een hoge score ongunstig.) 

Wanneer we de optredens onderling vergelijken, blijkt duidelijk dat het 



emotionele karakter verschilt. Meest emotionerend waren het Lucky Luyk-
optreden en de Vondelstraat. Beide optredens werden met meer angst en 
spanning beleefd dan het Van Baerlestraat-optreden of de krakersdemonstra-
tie. Het Vondelstraat-optreden onderscheidt zich daarnaast vooral doordat 
sterke gevoelens van woede werden opgeroepen en gevoelens van depressivi-
teit. 

Voor wat betreft de emotionele beleving van de afzonderlijke fasen bleken 
vooral fasen waarin charges plaatsvonden emotionerend. In dergelijke fasen 
werden duidelijke pieken gevonden in spanning en opwinding. Bovendien be-
reikten woede- en irritatiegevoelens maxima. De grootste woede, tot zelfs 
razernij en machteloosheid, werd opgewekt in fasen waarin de ME niet mocht 
of kon optreden, terwip daar volgens de leden van het peloton alle aanleiding 
toe was. Gevoelens van angst en bedreiging werden in de regel slechts door 
een klein aantal ME-ers genoemd. Voorzover genoemd betrof het fasen waarin 
de eigen veiligheid of die van collega's in het geding was. 

Kenmerkend voor de laatste fasen van een optreden waren vooral gevoe-
lens van opluchting en van vermoeidheid. 

5.3.1.2 Specifieke emotiebeleving 

Wat voor (soort) gebeurtenissen (acties, voorvallen, incidenten etc.) de 
sterkste emoties vermochten op te wekken toont tabel 5.7. 

Tabel 5.7: De meest genoemde emotionele gebeurtenissen en de bijbehorende gemiddelde scores 
op drie emotieschalen; in de laatste kolom het totale aantal malen dat betreffende ge-
beurtenis werd genoemd. 

woede angst 	'arousal' 	 freq. 
emotionele gebeurtenissen 

charge 	 4,5 	 3,5 	 3,8 	 112 

voorbespreking 	 3,4 	 3,4 	 3,4 	 50 

aanrijden 	 4,1 	 3,6 	 3,6 	 32 

horen van bericht 	 5,1 	 3,7 	 3,7 	 46 

getuige incident 	 4,8 	 4,0 	 4,2 	 36 

terecht geen charge 	 4,0 	 5,1 	 4,4 	 15 

ten onrechte geen charge 	 6,6 	 3,2 	 3,8 	 24 	• 

Op de vraag welke gebeurtenis men persoonlijk als het meest emotione-
rend had ervaren, werden het meest charges genoemd. Op zeven man na 
(waaronder vier chauffeurs die de auto bij een charge niet verlaten) noemde 
ieder lid van het peloton ze wel een keer. Andere veelgenoemde emotionele 
gebeurtenissen waren: voorbesprekingen, het aanrijden voor een charge, het 
horen van bepaalde berichten (meestal over de radio terwijI men 'stand by' zat 
in de auto's) en het zelf op straat getuige zijn van incidenten, die meestal neer-
komen op gebruik van geweld of vernielingen. 

Sterke emoties werden ook opgeroepen wanneer charges, al dan niet te-
recht, niet konden of mochten worden doorgevoerd. Hoe groot de emotionele 
'impact' was, illustreren de cijfers: bij het aanrijden voor de charge die op het 
laatste moment werd afgelast vanwege de grote tegenstand ter plaatse zei 
meer dan 40% zich (zeer) bang en bedreigd te hebben gevoeld en had een 
enkeling zelfs gevoelens van paniek gekend. De incidenten waarbij niet ge-
chargeerd werd, hoewel volgens het hele peloton daar alle aanleiding toe was 
riepen bij nagenoeg iedereen grote woede en bij enkelen zelfs gevoelens van 
razernij op. 
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5.3.1.3 Achtergrondvariabelen 

Van de onderzochte achtergrondvariabelen bleken alleen leeftijd en ME-
ervaring gerelateerd met de emotiebeleving (label 5.8). De belangrijkste van 
deze was echter niet zozeer leefijd als wel eerdere ervaring in ME-verband. 
Vergeleken met ervaren collega's van dezelfde leeftijd bleken niet ME-ervaren 
leden van het parate peloton hun eerste echte optreden, dat van de Lucky 
Luyk, meer emotioneel te beleven. 

Bij latere optredens was dit verschil evenwel grotendeels verdwenen, met 
uitzondering van de woedebeleving die bij de niet-ervarenen ook bij latere op-
tredens hoger bleef. De groep van 'onervaren' ME-ers verschilde ook van hun 
meer ervaren collega's in hun beleving van specifieke, emotionele gebeurte-
nissen. Het aanrijden voor een charge werd relatief vaak genoemd, evenals de 
incidenten waarbij - ten onrechte - niet gechargeerd werd; daarentegen 
werd de charge die - terecht - op het laatse moment werd afgelast . veel 
minder vaak genoemd. Afgezien van de relatie tussen leeftijd/ME-ervaring en 
emotionele beleving, werd gevonden dat klachten over vermoeidheid verband 
hielden met zowel de fysieke conditie als de sportbeoefening in de vrije tijd. 
Van degenen die de klacht uitten zich regelmatig moe te voelen, hadden van 
de 10 er 5 een slechte conditie; degenen die geen vermoeidheidsklachten had-
den, hadden alien een gemiddelde of goede conditie. Van de 10 met klachten 
deden er verder 6 nooit in de vrije tijd aan sport, terwiji van de 13 die nooit 
klaagden over vermoeidheid er 10 wel regelmatig aan sport deden. 

Tabel 5.8: De gemiddelde scores op vijf emotieschalen ultgesplitst naar leeftijd/ME-ervaring. Ver-
schillen tussen de groepen werden getoetst met behulp van een-weg variantie analyses. 

emoties 

welbevinden 

woede 

angst 

arousal 

depressiviteit 	Lucky Luyk 	 2,1 	 2,2 	 2,3 
Van Baerlestraat 	 2,2 	 2,0 	 2,1 
krakersdemonstratie 	 2,0 	 2,1 	 2,2 
Vondelstraat 	 2,8 	 2,7 	 3,1 

• p 0,1 

5.3.2 	Coping-activiteiten 

..23 jr. 
(N=12) 

ME-ervaring geen ME-
ervaring 

".24 Jr. 	..24 jr. 
(N = 19) 	(N= 14) 

Lucky Luyk 	 5,0 	 4,8 	 4,5 
Van Baerlestraat 	 5,7 	 5,8 	 5,5 
krakersdemonstratie 	 5,2 	 5,3 	 4,7 
Vondelstraat 	 4,3 	 4,5 	 4,4 

Lucky Luyk 	 3,6 	 3,9 	 4,3* 
Van Baerlestraat 	 3,3 	 3,3 	 3,7* 
krakersdemonstratie 	 3,0 	 3,2 	 3,6 
Vondelstraat 	 4,9 	 4,9 	 5,3 

Lucky Luyk 	 3,3 	 3,5 	 3,8 
Van Baerlestraat 	 3,1 	 3,2 	 3,3 
krakersdemonstratle 	 3,3 	 3,3 	 3,4 
Vondelstraat 	 3,5 	 3,4 	 3,5 

Lucky Luyk 	 3,3 	 3,3 	 3,8* 
Van Baerlestraat 	 2,6 	 2,6 	 2,9 
krakersdemonstratie 	 2,7 	 2,9 	 3,0 
Vondelstraat 	 3,5 	 3,5 	 3,3 

Ongeveer 2/3 van de eden van de parate eenheid hanteerde min of meer 
regelmatig een coping-strategie om spanningen en emoties te controleren of 
af te reageren. Een overzicht van de bij optredens gebruikte strategieen geeft 
tabel 5.9. 



Tabel 5.9: De gebruiksfrequentie van verschillende coping-strategieen bij een ME-optreden (abso-
lute aantallen). 

coping-strategieen 

5.3.3 	Coping en emoties 

optreden 

Lucky 	Van Baerle- 	Krakers 	Vondel- 
Luyk 	straat demonstratie 	straat 

roken 	 27 	 3 	 7 	 12 
humor 	 4 	 7 	 5 	 5 
sociaal contact 	 13 	 4 	 4 	 15 
iets anders doen 	 19 	 7 	 4 	 10 
positief denken 	 14 	 2 	 3 	• 	1 
anticiperen 	 13 	 4 	 2 	 2 
fysieke agressie 	 25 	 2 	 — 	 2 
verbale agressie 	 9 	 — 	 4 	 12 
zelfcontrole 	 9 	 3 	 5 	 1 
spel/sport 	 5 	 7 	 6 	 10 
werken 	 10 	 2 	 1 	 3 , 
rationaliseren 	 2 	 — 	 — 	 . 1 

Of en zo ja welke coping-strategieen gehanteerd werden verschilde per 
individu en per optreden. Verschillen tussen optredens werden mede bepaald 
door de mogelijkheden die op die dagen geboden werden voor aktieve ont-
spanning (spel/sport) en natuurlijk het aanbod van emotionele gebeur-
tenissen: 
— humor werd weinig gebezigd op de (grimmige) dag van de Lucky Luyk, maar 

wel relatief vaak op de twee dagen die een rustig verloop respectievelijk 
gunstige afloop kenden; 

— fysieke agressie werd vrijwel uitsluitend gehanteerd in de laatste fase van 
het optreden rond de Lucky Luyk, d.w.z. 's avonds laat, toen in en rondom 
het Vondelpark inderdaad flink is uitgehaald bij een aantal stevige 
charges; 

— verbale agressie (schelden, vloeken) werd vooral gehanteerd in situaties 
waarin niet opgetreden mocht worden of wel uitgevoerde charges niet erg 
succesvol waren; 

— roken deed een vaste groep (ongeveer 20% van het totaal). 

Verschillen tussen individuele ME'ers hingen mede samen met hun functie 
in het peloton als ook hun leeftijd en voorgaande ervaring in ME-verband: 
— ongeveer 'n vijfde van de totale groep gaf te kennen geen coping-strategie 

te gebruiken. Hieronder vielen relatief veel jongere ME-ers; 50% van de jon-
geren paste nooit (bewust) een strategie toe; 

— nooit een coping-strategie hanteren deed ook het grootste deel (80%) van 
de chauffeurs; 

— oudere ME-ers met voorgaande ME-ervaring hanteerden over het geheel ge-
nomen het vaakst een coping-strategie. Fysieke agressie, dus hard(er) op-
treden, werd relatief veel genoemd door de leden van het peloton zonder 
voorgaande ME-ervaring; 

. — frappant was ook dat van het kader niemand fysieke agressie als coping-
activiteit noemde; wel verbale agressie en veelvuldig ook humor. 

Over het geheel genomen was nauwelijks enig verband aantoonbaar tussen 
emotiebeleving enerzijds en coping-activiteiten anderzijds; d.w.z. dat de groe-
pen die aan bepaalde coping-strategieen de voorkeur gaven qua emotiebele-
ving nauwelijks van elkaar verschilden. De keuze voor fysieke of verbale 
agressie (welke bij beide groepen overigens weinig overlap vertoonden) ging 
weliswaar samen met wat hogere gemiddelde scores op de woedeschaal, 
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5.3.4 	Zorgen 

5.4 	Besluit 

maar de verschillen waren niet groot. De enige uitzondering vormde de groep 
rokers bij wie de angstbeleving duidelijk groter was dan bij de rest. Van de 
groep die nooit een bepaalde coping toepaste had bijna de helft in het alge-
meen weinig emoties en/of emotionele momenten gekend. 

Behalve naar de beleefde emoties werd na de vier optredens ook gevraagd 
naar de zorgen die men zich had gemaakt over een aantal (situationele) facto-
ren, waarvan uit de literatuur bekend is dat zij de kans op negatieve na-effec-
ten vergroten. Een overzicht van de factoren waarmee men zich in gedachten 
het meest bezig hield, is gegeven in tabel 5.10. 

Tabel 5.10: Stressverhogende situationele factoren waarmee men zich bij het optreden in gedachten 
veel bezig hield; percentage ME-ers. Tussen haakjes het percentage dat zich er (veel) 
zorgen over had gemaakt. 

optreden 

Lucky 	Van Baerle- 	krakers- . 	Vondel- 
Luyk 	street demonstratie 	straat 

tegenstand 	 58 (16) 	36 (18) 	57 (12) ' 	56 (12) 
geweld (kans op) 	 72 ( 9) 	47 (11) 	62 (10) 	60 (10) 
zelf gewond (kens op) 	 16 ( 2) 	20 ( 5) 	7 ( 2) • 	16 ( 4) 
zelf schade 	 16 ( 9) 	16 ( 2) 	3 ( 5) 	16 ( 4) 
lenge duur 	 38 ( 3) 	25 ( 2) 	31 ( 5) 	40 ( 7) 
(gebrek aan) overzicht 	 42 (14) 	22 ( 2) 	22 ( 3) 	36 (17) 
(gebrek aan) controle door ME 	 42 ( 7) 	26 ( 5) 	31 ( 3) 	44 (10) 
onzeker van de situatie 	 37 (14) 	36 ( 5) 	41 ( 7) 	47 (30) 
strategie v/h hoof dbureau 	 37 (16) 	37 ( 2) 	24 ( 3) 	33 (60) 
gezin/partner 	 46 (12) 	49 (11) 	50 ( 5) 	43 ( 7) 

Afgezien van zorgen over gezin of partner en zorgen over de lenge duur van 
het optreden kunnen de factoren waaraan bij een optreden het meest werd ge-
dacht, warden samengebracht in de volgende drie hoofdgroepen. 
— de emst van de situatie (tegenstand, geweld) 
— het persoonlijk risico (gewond, schade) 
— het gebrek aan controle (gebrek aan controle door de ME, gebrek aan over-

zicht, het onzekere van de situatie en de strategie van het hoofdbureau). 

De mate waarin men zich over elk van deze drie zorgen had gemaakt, blijkt 
zowel tussen ME-ers onderling als tussen verschillende optredens aanzienlijk 
te verschillen. Oudere ME-ers met voorgaande ME-ervaring maakten zich in 
het algemeen meer zorgen over mogelijk gebrek aan controle, vergeleken met 
collega's uit dezelfde leeftijdsgroep zonder ervaring. Correlaties tussen 
zorgen enerzijds en emoties anderzijds waren in het algemeen laag; emoties 
gingen in een aantal gevallen wel maar in evenveel gevallen ook niet samen 
met veel zorgen, en andersom. 

Wanneer we de resultaten betreffende de reacties van ME-ers bij een optreden 
overzien, blijkt de grootste belasting, fysiek zowel als emotioneel, door 
charges te worden opgeroepen. 

In de eerste pleats komt dit naar voren uit de hf-gegevens. Bij charges be-
reikte de hi haar hoogste waarden en niet zelden werden dan gedurende 1 A 2 
minuten maximaal-waarden gemeten van om en nabij de 200 s/m. De hi van 
personen met gedragtype A vertoonde over het algemeen sterkere reacties 



dan die van gedragstype B. Ook subjectief behoorden charges verder tot de 
meest emotionele gebeurtenissen met vooral pieken in gevoelens van span-
ning en opwinding. 

Sterke emoties worden ook opgeroepen bij andere specifieke gebeurtenis-
sen. Gevoelens van angst en,bedreiging kwamen vooral voor bij incidenten of 
acties waarbij de eigen of andermans's veil igheid in gevaar kwam; woede en 
zelfs razernij in situaties waarin door `relmakers' tolerantiegrenzen werden 
overschreden met name als de ME daartegen niet kon of mocht optreden. 

Tussen individuele ME-ers onderling waren verschillen in beleving aanzien-
lijk. Een belangrijke factor daarbij blijkt ervaring in het ME-werk. Leden van de 
parate eenheid zonder eerdere ME-ervaring kenden, ondanks het feit dat ze 
wel enige jaren `straatervaring' hadden, meer emoties bij hun eerste echte 
ME-optreden (op de dag van de Lucky Luyk) dan collega's met ME-ervaring, 
ongeacht of die ouder of jonger waren. Dit verschil was bij latere optredens 
grotendeels verdwenen. Wel bleef verschil in woede en irritatiebeleving. 
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6 Het persoonlijk en beroepsmatig 
functioneren 

Nadat in het voorgaande verslag is gedaan over de resultaten van de metin-
gen tijdens het optreden, volgt in dit hoofdstuk een beschrijving van de 
reacties volgend op het optreden. 

Achtereenvolgens komen aan de orde lichamelijke en geestelijke klachten, 
arbeidsverzuim, arbeidsvoldoening en arbeidsmotivatie. In de laatste para-
graaf tenslotte worden de leden van de parate eenheid vergeleken met ME-ers 
uit de zg. dienstgroepen. 

6.1 Klachten 

Zoals uiteen is geiet in hoofdstuk 2, werd het persoonlijk en beroepsmatig 
functioneren ondermeer geoperationaliseerd in vragen naar klachten over de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid zoals hoofdpijn, duizeligheid, 
slaapstoornissen, gevoelens van neerslachtigheid, irritatie en achterdocht. 

Bij de verwerking van de gegevens is iedere uitspraak een score toegekend 
naar de ernst van de klacht; een hoge score voor intensieve klachten, een lage 
wanneer er weinig of geen problemen waren. Vervolgens is van iedere respon-
dent het gemiddeld klachtenniveau berekend over alle metingen. Uitgaand 
van dit individuele gemiddelde zijn de scores op de afzonderlijke metingen 
omgewerkt tot standaardscores met een gemiddelde van nul en een stan-
daarddeviatie van een (z-scores). Resultaat was een klachtenscore, bepaald 
door zowel het aantal als de ernst van de klachten, waaruit de verschillen tus-
sen de respondenten zijn weggewerkt en die de fluctuaties in de tijd zichtbaar 
maakt. Hoge scores betekenen dat er pieken zijn in het (individuele) klachten-
verloop, lage scores dat men minder klachten heeft dan doorgaans. Het resul-
taat van deze bewerkingen is weergegeven in tabel 6.1. 

Tabel 6.1: Het percentage respondenten op de afzonderlijke metingen met een klachtenniveau 
boven of beneden het eigen gemiddeld niveau. 

Metingen 

	

A 	1 	2 	3 	5 	7 	9 	11 	13 
klachtenniveau 	 (40) 	(36) 	(36) 	(33) 	(35) 	(35) 	(30) 	(36) 	(41) 	(40) 

hoog 	 20 	42 	33 	12 	o 	9 	23 	19 	15 	17 
boven gemiddeld 	 10 	22 	19 	6 	15 	11 	13 	14 	17 	13 
gemiddeld 	 15 	28 	11 	12 	15 	34 	7 	19 	15 	25 
beneden gemiddeld 	28 	8 	19 	42 	53 	34 	40 	31 	39 	32 
laag 	 27 	0 	17 	27 	17 	11 	17 	17 	15 	13 

A: meting tijdens de trainingsperiode; 
1 t/m 13: 	metingen tijdens de parate periode; het cijfer geeft aan na hoeveel weken parate 

dienst de meting plaats vond. 
B: meting ongeveer 3 maanden na de parate periode. 
Tussen haakjes: het aantal respondenten. 

De met ingen voor en na de parate periode zijn aangeduid met de letter A en 
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B, de metingen tijdens de periode van parate dienst met een cijfer dat aan-
geeft in welke week de meting plaatsvond. 

Wanneer we de resultaten overzien, constateren we dat vooral in de eerste 7 
weken na de opleiding (metingen 1 t/m 7) betrekkelijk veel afwijkingen voor-
komen van het eigen gemiddeld niveau. De metingen in week 1 en 2 leveren 
veel hoge scores en weinig lage, de metingen van week 3, 5 en 7 veel lage en 
weinig hoge scores. In de eerste twee parate weken hebben veel responden-
ten dus meer klachten dan bij de overige metingen. Met name geldt dit voor 
meting 1, enkele dagen na de Lucky Luyk- en het Van Baerlestraatoptreden. 
Bij 64% van de onderzochten is op dat moment het klachtenniveau hoger dan 
normaal, significant meer dan gemiddeld bij de overige metingen (chi-
kwadraat, 25,18, df 4, p o 0,001). 

De psychische, lichamelijke verstoring na dit optreden blijkt betrekkelijk 
kort te duren. Een week later is ondanks een nieuw optreden in verband met 
een demonstratie het percentage hoge scores gedaald van 64 tot 52; de weken 
daarna herstelt het functioneren zich verder. Zoals ook uit figuur 6.1 blijkt, 
worden de weken 3, 5 en 7 gekenmerkt door een laag klachtenniveau. 

Figuur 6.1: Gemiddeld klachtenniveau (z-scores) 

Li 
111■1 

A 	1 	2 	3 
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A: meting tijdens de trainingsperiode; 
1 t/m 13: metingen tijdens de parate periode;het cijfer geeft aan na 

hoeveel weken parate dienst de meting plaats vond. 
B: meting ongeveer 3 maanden na de parate periode. 

In de tweede helft van de parate periode en bij de nameting is het beeld be-
trekkelijk constant. In week 9 wordt een gemiddeld niveau bereikt, dat daarna 
gehandhaafd blijft. Sterke fluctuaties doen zich, ook na de Vondelstraat, niet 
voor. Uit dit laatste kan overigens niet worden afgeleid, dat na de Von-
delstraat het functioneren niet verstoord raakte. Zoals eerder is aangegeven, 
lag tussen het Vondelstraat-optreden en de eerstvolgende meting (meting 13) 
noodgedwongen een periode van bijna twee weken. Bij de optredens in week 1 
en week 2 uitte de klachtentoename zich vooral in de week volgend op het op-
treden. Het is goed denkbaar dat dit ook bij de Vondelstraat het geval was en 



dat in de periode waarover gemeten is het functioneren zich reeds had her-
steld. Geconcludeerd kan wel worden dat, voorzover het functioneren ná de 
Vondelstraat verstoord raakte, de verstoring in ieder geval niet langer dan een 
week geduurd heeft. 

De gegevens die in het voorgaande besproken werden, geven een beeld van 
de kwantitatieve veranderingen in het klachtenniveau. Om een indruk te krij-
gen van de aard van de klachten is het voorkomen van de afzonderlijke klach-
ten bestudeerd. 

Klachten over vermoeidheid en het ontbreken van de lust tot activiteiten in 
de vrije tijd kwamen in het algemeen betrekkelijk veel voor. Gemiddeld zegt 
42% van de respondenten zich vaak moe te voelen, 37% heeft geen zin van 
huis te gaan om ergens een bezoek af te leggen en 33% heeft geen lust bezig 
te zijn met liefhebberijen. In de periode na de optredens in week 1 en 2 zijn het 
met name deze klachten die toenemen. Het percentage dat zich vaak moe 
voelt stijgt in week 1 tot 62, het percentage dat liever thuis blijft tot 64; het per-
centage dat de lust ontbreekt tot het uitoefenen van liefhebberijen neemt toe 
van 33 tot 45. Verder blij ken na het Lucky Luyk-optreden vooral ook hoofdpijn-
klachten te zijn toegenomen en klachten betreffende het doorslapen. Gemid-
deld genomen klaagt 26% over hoofdpijn. Na het optreden stijgt dit percen-
tage tot 52. Het percentage respondenten dat klaagt over een onrustige of 
gestoorde slaap, stijgt van gemiddeld 21 tot 31. De eerste periode na de Lucky 
Luyk wordt voorts gekenmerkt door het verhoogd voorkomen van agressieve 
gevoelens. 

Bij de meting in week een zegt 25% van de respondenten last te hebben 
gehad van woede-uitbarstingen, een week daarna is dit 17%, iets boven het 
gemiddelde van 12%. Neiging om anderen te slaan of pijn te doen signaleert 
gemiddeld 13% van de respondenten bij zichzelf. Kort na de eerste optredens 
stijgt dit percentage tot 39, bij meting 2 ligt ook hier het percentage weer op 
een gemiddeld niveau van 14. 

Is het vd•Orkomen van agressiviteit vooral typerend voor de eerste week na 
de Lucky Luyk, specifiek voor de week daaropvolgend blijken vooral prikkel-
baarheid, stemmingswisselingen en concentratiemoeilijkheden. Doorgaans 
worden dergelijke klachten door globaal 30% van de respondenten geuit, ook 
in de eerste week na het Lucky Luyk-optreden is dat het geval. Bij meting 2 
heeft de helft van de parate eenheid klachten van deze aard. 

Zoals in het voorgaande is beschreven, bleek uit de onderzoekresultaten, 
dat in de eerste twee weken na het Lucky Luyk-optreden bij een groot deel van 
de ingezette ME-ers het aantal klachten beduidend toenam. Uit de resultaten 
kan ook worden afgeleid dat een deel (36% in week 1 en 48% in week 2) in 
deze periode een voor hun doen normaal klachtenniveau had. Nagegaan is of 
dit verschil in reactie in verband kon worden gebracht met bepaalde achter-
grondgegevens van de ingezette ME-ers. Berekend werden de correlaties tus-
sen enerzijds de gestandaardiseerde klachtenscore in de eerste twee parate 
weken (meting 1 en 2) en anderzijds het gemiddeld aantal klachten, emotiona-
liteit, het gedragstype A/B, het aantal dienstjaren en het aantal jaren M E-erva-
ring. Nagegaan is ook of de klachtenscore van manschappen en kader in deze 
periode verschilde, of er verschillen waren tussen degenen met veel sociale 
steun en degenen *die deze steun niet of nauwelijks hadden en of gehuwden 
anders reageerden dan ongehuwden (zie bijlage). 

De enige variabele die een zeker verband heeft met het klachtenniveau in de 
periode na het optreden, blijkt het al dan niet hebben van ME-ervaring. 

Het gemiddelde (gestandaardiseerde) klachten niveau van degenen met 
ervaring in relsituaties en van onervaren is weergegeven in tabel 6.2. 
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Tabel 6.2: Gemiddeld (gestandaardiseerd) klachtenniveau van ME-era met en zonder voorafgaande 
relervaringen. 

METING 

A 	1 	2 	3 	5 	7 	9 	11 	13 

relervaring 
26 	25 	26 	21 	24 	23 	24 	24 	27 	26 

gemid. klachtenniveau 	0,0 	0,6 	0,1 —0,5 —0,5 —0,1 	0,1 	0,1 	0,1 	0,0 

zonder relervaring 

	

14 	12 	10 	12 	10 	12 	9 	12 	14 	14 

	

gemid. klachtenniveau —0,4 	0,7 	0,8 	0,0 —0,1 —0,2 —0,4 • 0,0 —0,2 	0,0 

Zoals uit de label kan warden afgelezen, is er verschil tussen ME-ers met en 
zonder rel-ervaring bij meting twee (t = 1.74, df = 34, p « 0,1). Eenzelfde tendens 
blijkt uit de resultaten bij meting drie (t = 2.11, df = 32, p « 0,1). Oak op dat mo-
ment blijkt het klachtenniveau van degenen met ervaring lager dan dat van de-
genen die voor het eerst optreden. Opmerkelijk is, dat dit niet geldt voor het 
klachtenniveau van week 1, kart na het optreden. 

Afgezien van relevante (rel)ervaring blijkt oak van belang welke coping-stra-
tegie men volgt bij het verwerken van emotionele ervaringen in het werk. 

Tabel 6.3: Gedrag na emotIonele ervaringen in het work, percentage respondenten. 

62 Het a rbeidsverzuim 

abs. 

uit de gedachten bannen 	 2 	 4 
eens goed doorzakken 	 1 	 2 
ieMand opzoeken on mee to praten 	 23 	 50 
voor zichzelf de zaak op een d/tje proberen te krijgen 	 18 	 39 
intensief bezig zi/n met hobby of sport 	 11 	 24 
overige strategieen 	 2 	 4 

De meest voorkomende strategie in zo'n geval is dat men ofwel iemand op-
zoekt am de problemen eens goed door te praten (50%). Een veel voorkomen-
de aanpak is oak dat men op eigen kracht tot een oplossing tracht te komen 
door zelf de zaak op een rijtje te zetten (39%) of dat men zich intensief richt op 
de hobby- of sportbeoefening (24%). Hoewel geen van deze strategieen tot ge-
volg heeft, dat in de periode kort na het optreden het klachtenniveau lager is, 
zien we op langere termijn wel verschil tussen degenen die zich intensief op 
hobby of sport richten en degenen die deze strategle niet volgen. De eersten 
blijken zich bij de volgende metingen (meting 3 en 5) beter hersteld te hebben 
(t meting 3 = 2.09, df 31, p « 0,05; t meting 5 = 2.20, fd 32, p « 0,05). 

In tabel 6.4 zijn de verzuimcijfers van de parate eenheid gegeven over de 
maanden oktober, november en december 1982, de periode van daadwerke-
lijke dienst. De hoogte van het arbeidsverzuim is uitgedrukt in het percentage' 
(kalenderman)dagen dat van het totaal aantal beschikbare (kalenderman)- 
dagen is verzuimd, het zg. verzuimpercentage. 



Tabel 6.4: Verzuimpercentages in oktober, november en december 1982 bij de Parate Eenheid en 
enkele executieve rangen van het Amsterdamse korps. 

Korps 

parate eenheid 

6.3 Arbeidsvoldoening en arbeidsmotivatie 

oktober 	november 	december 	totaal 
parate 

periode 

agenten 	 7,3 	 7,0 	 9,4 	 8,1 
hoofdagenten 	 10,3 	 13,3 	 14,5 	 14,0 

executief personeel 	 9,9 	 10,4 	 11,3 	 10,6 

4,4 	 9,5 	 14,2 	 8,2 

Zoals uit de tabel blijkt, wijkt het arbeidsverzuim bij de parate eenheid nog-
al af van dat van het Amsterdamse korps in zijn geheel. Niet zozeer qua gemid-
delde als wel wat betreft het verloop. Ondanks een licht stijgende tendens 
blijft het niveau in het hele korps in de opeenvolgende maanden tamelijk 
constant. Het verzuim bij de parate eenheid echter neemt in de loop van de 
parate periode sterk toe; in december bedraagt het meer dan het drievoudige 
van oktober. De eerste twee weken'van januari — niet in de tabel opgenomen 
— daalde het verzuimpercentage bij de parate eenheid weer naar ongeveer 
acht procent. 

• De verklaring voor dit sterk toenemend arbeidsverzuim bij de parate een-
heid lijkt eerder te moeten worden gezocht in een te lage dan in een te hoge 
spanning. Bekijkt men het verzuim per week dan blijken de hoogste verzuim-
pieken voor te komen in de weken 7 en 8 en in de weken 11 t/m 14. Beide perio-
den stonden in het teken van de bewaking van de Stopera. Het waren perioden 
waarin weinig `echte' actie was en die gekenmerkt werden door zowel een 
hoge verzuimgelegenheid als de afwezigheid van spanning (zie ook hoofdstuk 4). 

De gegevens over de medische consumptie differentieerden niet tussen de 
verschillende fasen van de parate periode. Gemiddeld bezochten in een week 
1 A 2 leden van de parate eenheid de huisarts en eveneens 1 A 2 een`medische 
specialist. Slaap- of kalmeringsmiddelen werden niet gebruikt. 

Om de ontwikkelingen in het verloop van de arbeidsvoldoening en arbeids-
motivatie zichtbaar te maken is een werkwijze gevolgd vergelijkbaar met die 
welke gebruikt werd bij de analyse van het klachtenniveau. 

Per aspect werd de somscore bepaald van de verschillende vragen waar-
mee de betreffende variabele was geoperationaliseerd, vervolgens werd het 
gemiddelde van de parate eenheid over alle metingen berekend. Uitgaande 
van dit totaalgemiddelde zijn de scores van de individuele respondenten om-
gewerkt tot standaardscores met een gemiddelde van 50 en een standaard-
deviatie van 10 (t-scores) (Zie bijlage). 

Over het algemeen zijn de variaties tussen de opeenvolgende metingen vrij 
klein, d.w.z. statistisch niet significant. Tamelijk grote verschuivingen waren 
er wel ten aanzien van de voldoening over de aandacht van de korpsleiding en 
ten aanzien van de tevredenheid met politici en gemeentebestuur. Na de erva-
ringen in de eerste parate week neemt de tevredenheid met beide aspecten 
significant toe. De hogere tevredenheid over de externe bewindvoerders blijft 
daarna gedurende de hele parate periode. Aan het eind herstelt zich weer het 
oorspronkelijke, lagere niveau. 

Ook de tevredenheid over de korpsleiding blijft na de ervaringen van de 
eerste parate week boven het aanvankelijke peil. In de tweede helft van de 
parate periode wordt men echter minder positief en ook hier is bij het beeindi-
gen van de parate periode het verschil met het oordeel dat men voor de Lucky 
Luyk had, niet significant meer. 

Een van de gevolgen van de ervaringen in de eerste week blijkt ook dat men 
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tijdelijk positiever oordeelt over de Amsterdamse politie en dater meer waar-
dering is voor de kwaliteit van de onderlinge contacten op het werk. Beide ont-
wikkelingen doen zich alleen voor in de periode kort na de eerste optredens 
(meting 1). Het optreden in de eerste weken brengt geen veranderingen in de 
mate waarin men zich in het werk gelukkig voelt (algemene arbeidsvoldoe-
ning), noch in het oordeel over de ME, het ME-werk of het publiek in Amster-
dam. Wel oordeelt men na de ervaringen tijdelijk negatiever over de werktijden 
en voorzieningen zoals maaltijden en kof fie. 

Tabel 6.5: Arbeidsmotivatie, gemiddelde t-scores 

meting 	 A 	1 	2 	3 	5 	7 	9 	11 	13 
43 	44 	36 	33 	34 	35 	30 	35 	43 	40 

arbeidsmotivatie 	54.5 	55.0 	48.1 	49.5 	47.6 	47.5 	49.9 	46.8 	47.6 	51.6 

vergeleken met meting A, p 0,05 
•• idem, p t■ 0,01 

De ontwikkelingen in de arbeidsmotivatie zijn te volgen in tabel 6.5. Tijdens 
de trainingsperiode (meting A) ligt de motivatie op een hoog niveau. Men heeft 
plezier in het werk en is geneigd er veel energie in te steken. Oak in de week 
van de Lucky Luyk/Van Baerlestraat (meting 1) treedt men zijn werk op deze 
wijze tegemoet. Daarna daalt de arbeidsmotivatie. Pas nadat men de parate 
eenheid heeft verlaten en terug is gekeerd in de normale dienst, neemt de 
arbeidslust weer toe. 

6.4 De parate eenheid vergeleken met ME-ers uit de dienstgroepen 

Tot dusver is in dit hoofdstuk uitsluitend ingegaan op ontwikkelingen bin-
nen de parate eenheid. De conclusie was onder meer dat in de priode kort na 
het Lucky Luyk-optreden het welbevinden van deze eenheid aanzienlijk ver-
stoord raakte. 

Om te kunnen bepalen of een dergelijke verstoring van het persoonlijk wel-
bevinden een meer algerneen verschijnsel is na een optreden, werd het onder-
zoek uitgebreid naar ME-ers die als dienstgroep-eenheid aan het Lucky Luyk-
optreden hadden deelgenomen. Wanneer daartoe aanleiding is, warden deze 
dienstgroepen gevormd uit de executieve diensten met agenten die ervaring 
hebben in het ME-werk. Na afloop van het optreden keren deze agenten weer 
naar huri gewone werkzaamheden terug. 

Direct na het Lucky Luyk-optreden werden 90 personen uit twee willekeurig 
gekozen dienstgroepen persoonlijk benaderd met het verzoek tweemaal een 
vragenlijst in te vullen. De eerste keer over het welbevinden in de eerste week 
na het optreden, de tweede maal over dat in de vierde week na het optreden. 
De vragenlijst was gelijk aan die welke bij de parate eenheid werd gebruikt. In 
totaal reageerden 35 personen, onder wie 20 tweemaal. De reactie op de twee-
de meting was enigszins gespreid in de tijd, waardoor het toch al betrekkelijk 
geringe aantal nog eens werd teruggebracht tot 16 respondenten of wel 18 
procent van de oorspronkelijke steekproef. 

Zoals eerder werd vermeld, had een deel van de onderzochte parate eenheid 
reeds ervaring met het werken in ME-yerband. Bij de vergelijking met de 
dienstgroepen is alleen dit deel betrokken. Leeftijd, burgerlijke staat, politie-
ervaring, rang en het aantal jaar ME-ervaring van deze groep verschilden niet 
van die van de 16 respondenten uit de dienstgroepen. 

Een overzicht van de resultaten is gegeven in tabel 6.6. Alvorens echter in te 
gaan op de uitkomsten dient te warden opgemerkt, dat deze niet meer dan ver-
kennend zijn. De oorspronkelijke steekproef uit de dienstgroepen is, zoals ge-
zegd, sterk gereduceerd en het is niet uit te sluiten dat de groep waarop de 



analyse werd uitgevoerd afwijkt van de oorspronkelijke. Verder onderzoek zou 
kunnen uitmaken of de uitkomsten een meer algemene geldigheid hebben. 

Wanneer we, met de gemaakte restrictie, de resultaten samenvatten, kan 
worden gesteld dat de gevolgen van het optreden sterker zijn bij de dienst- 

• groepen dan bij de parate eenheid. 
Zoals uit tabel 6.6 kan worden afgelezen, is in de week na het optreden het 

• gem iddeld aantal klachten bij de dienstgroepen beduidend hoger dan bij de 
parate eenheid. In de maand daarna nemen de klachten bij beide groepen af 
tot een vergelijkbaar, niet significant verschillend niveau. Beide groepen heb-
ben dus kort na het optreden een klachtenpiek. De piek bij de dienstgroepen 
is echter hoger dan die bij de parate eenheid. 

Wat betreft de onderzochte aspecten van de tevredenheid met het werk of 
de werksituatie blijken de verschillen tussen de twee metingen steeds in een 
zelfde richting te liggen en geconcludeerd moet worden dat de parate eenheid 
en de dienstgroepen eenzelfde ontwikkeling doormaken. Met dien verstande 
echter dat de leden van de dienstgroepen een grotere terugslag van het optre-
den ondervinden waar het gaat om de tevredenheid met het werk, de tevreden-
heid over de ontplooiingsmogelijkheden die het werk biedt en de tevredenheid 
over werktijden en voorzieningen. Uit de analyse blijkt dat de tevredenheid van 
de parate eenheid kort na het optreden en bij de meting een maand later nage-
noeg gelijk is. De dienstgroepen daarentegen zijn minder tevreden bij de 
eerste dan bij de tweede meting. Een zelfde beeld vertoont de ontwikkeling 
van de arbeidsmofivatie. Ook hier geven de meetresultaten aan dat het niveau 
van de dienstgroepen bij de eerste meting beduidend lager is dan bij de twee-
de meting, terwijI er bij de parate eenheid weer nagenoeg geen verschil tussen 
beide meetuitkomsten is. 

Samenvattend tonen' de resultaten van deze vergelij king dus dat het func-
tioneren van de dienstgroepleden na het optreden in sterkere mate verstoord 
raakte dan dat van de parate eenheid, zowel waar het betreft het welbevinden, 
als wat betreft (aspecten van) de arbeidsvoldoening en de arbeidsmotivatie. 

Tabel 6.6: Klachten, arbeidsvoldoening en arbeidsmotivatie bij de parate eenheid en eden van de 
dienstgroepen een week en vier weken na het Lucky Luyk-optreden, (gemiddelde scores). 

Parate Eenheid 
(n 30) 

	

1 wk na 	4 wkn na 	• 1 wk na 	4 wkn na 

	

de Lucky 	de Lucky 	de Lucky 	de Lucky 

	

Luyk 	 Luyk 	 Luyk 	 Luyk 

aantal klachten ' 	 • 	 10,4 	 6,4 	 17,2 	 4,8 
tevredenheid met: 
het werk in het algemeen 	 11,5 	 11,9 	 10,8 	 12,6 
het sociaal contact op het werk 	 22,7 - 	23,2 	 22,4 	 23,9 
ontplooiingsmogelijkheden in het werk 	31,7 	 32,5 	 28,7 	 34,1 
de Amsterdamse politie 	 9,6 	 9,7 	 9,2 	 9,9 
de ME organisatie 	 9,8 	 9,9 	 9,1 	 9,5 
het ME-werk 	 9,9 	 9,8 	 8,6 	 8,6 
de werktijden/voorz. 	 6,2 	 6,2 	 5,0 	 6,3 
de aandacht van de korpsleiding voor 
de specifieke werkomstandigheden 	 9,3 	 7,8 	 7,2 	 6,9 
de politici, het gemeentebestuur 6,4 	 5,1 	 4,4 	 3,8 , 

de houding van het publiek in Amsterdam 	14,7 	 15,2 	 15,7 	 15,5 
arbeidsmotivatie 	 8,8 	 8,7 	 7,1 	 9,7 

* het aantal dienstgroepleden waarop de `klachten' analyse werd uitgevoerd, is 12. 

DienstgroePen 
(n = 16) 
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6.5 Besluit 

Na een ME-optreden kan het lichamelijk en geestelijk functioneren van de 
ingezette ME-ers aanzienlijk zijn verstoord. Dit moet de hoofdconclusie zijn 
uit de gegevens over de stressverschijnselen bij de Parate eenheid. Na de 
eerste en zwaardere optredens van de Lucky Luyk en de Van Baerlestraat 
namen klachten over het lichamelijk en psychologisch functioneren sterk toe. 
Naast vermoeidheid, het ontbreken van lust in vrijetijdsbezigheden, hoofdpijn 
en een gestoorde slaap waren er de eerste dagen na het optreden vooral ook 
klachten over woedeuitbarstingen en gevoelens van agressie. Kenmerkend 
voor de dagen daarna waren meer een verhoogde prikkelbaarheid, stemmings-
wisselingen en concentratiemoellijkheden. 

Evenals bij spanningsverschijnselen blijkt ME-ervaring een belangrijke 
variabele. In de volgende twee hoofdstukken wordt nader op deze resultaten 
ingegaan. 



7 •De subjectieve beleving van optredens en 
het persoonlijk functioneren 

Nadat in de voorgaande hoofdstukken aandacht is besteed aan de reacties 
van ME-ers gedurende een optreden en aan het persoonlijk en beroepsmatig 
functioneren wordt in het onderhavige hoofdstuk ingegaan op de samen hang 
tussen optreden en functioneren: de vraag in hoeverre de subjectieve beleving 
bij een optreden verband houdt met latere veranderingen in het functioneren. 

Gevolgd is een analysemethode waarbij diegenen met de sterkste be-
levingsreaktie (emotie of zorg) bij een optreden gecontrasteerd worden met 
diegenen die het minst intensief reageerden. Op deze wijze zijn zes extreme 
belevingsgroepen geformeerd: veel emoties, weinig emoties, veel zorgen, wei-
nig zorgen, veel emoties en veel zorgen, weinig emoties en weinig zorgen. 
Bestudeerd zijn de verschillen tussen deze groepen in klachtenontwikkeling 
na het optreden, arbeidstevredenheid, arbiedsmotivatie en arbeidsverzuim. 

In het volgende worden eerste de resultaten weergegeven met betrekking 
tot de klachtenontwikkeling (7.1). Achtereenvolgens wordt ingegaan op het 
Lucky Luyk-optreden, de krakerdemonstratie en het Vondelstraat-optreden. In 
7.2 worden de resultaten besproken met betrekking tot de arbeidstevreden-
heid, de arbeidsmotivatie en het arbeidsverzuim. 

7.1 	Subjectieve beleving en veranderingen in het klachtenpatroon 

7.1.1 Lucky Luyk 

Zoals eerder werd beschreven, vonden in het begin van de parate periode 
een drietal optredens kort op elkaar plaats namelijk het Lucky Luyk-optreden, 
het optreden in de Van Baerlestraat en vijf dagen later een krakersdemon-
stratie. 

De eerste klachtenpeiling na het Lucky Luyk-optreden viel na de twee eerst-
genoemde optredens, maar voor de krakersdemonstratie. De gegevens betref-
fende deze meting en de beleving van het Lucky Luyk-optreden zijn samen-
gevat in tabel 7.1. 

Tabel 7.1: De subjectieve beleving bij het Lucky Luyk-optreden en veranderingen in klachten in de 
week daarna (na de optredens van de Lucky Luyk en de Van Baerlestraat), absolute aan-
tallen. 

veranderingen in klachtenpatroon 

emoties 	 zorgen 	 toename 	 afname 	ongewijzigd 

+ + 	 5 	 0 	 0 
+ 0 	 5 	 0 	 1 
O + 	 4 	 0 	 1 
— — 	 0 	 2 	 3 
— 0 	 0 	 0 	 3.  
O — 	 1 	 2 	 4 
0 	 0 	 2 	 0 	 10 

totaal 	 17 	 4 	 22 

+ veel emotie/zorgen 
— weinig emotie/zorgen 
0 gemiddeld emotie/zorgenniveau 
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De resultaten tonen een duidelijk verband tussen de beleving van het op-
treden enerzijds en het klachtenpatroon anderzijds. Nagenoeg al degenen die 
tijdens het optreden rond de Lucky Luyk veel emoties hadden gekend, blijken 
een week later een toegenomen klachtenniveau te hebben. In de groep met 
weinig emoties was dat bij Oen het geval, bovendien waren er in deze groep 
twee bij wie•de klachten duidelijk waren afgenomen. Van de groep die zich 
veel zorgen had gemaakt, maar niet tevens veel emoties had gekend, vertoon-
den eveneens op eOn na alien een duidelijke klachtentoename; van de groep 
die zich weinig of geen zorgen had gemaakt was dat slechts bij eon persoon 
het geval, terwijI bij twee de klachten duidelijk waren afgenomen. Veel 
emoties en/of veel zorgen bij het optreden ging dus in nagenoeg alle gevallen 
gepaard met een duidelijk klachtentoename in de dagen daarna; weinig 
emoties en/of zorgen betekende in de meeste gevallen een gelijkblijvend 
klachtenniveau en in een aantal gevallen zelfs een klachtendaling. 

Eerder is gebleken (hoofdstuk 5) dat de beleving van met name het eerste 
optreden nogal verschilde afhankelijk van de ervaring die men had in ME-
verband. 

Tabel 7.2: ME-ers naar ME-ervaring en klachtenontwikkeling in de week na de Luyk, absolute aan- 	• 

7.1.2 De krakersdemonstratie 

met 	 zonder 
ME-ervaring 	ME-ervaring 

€23 jr. 	k 24 Jr. 	k 24J r. 

n=12 	n=17 	n = 14 

klachten toename 	 5 	 3 	 9 

klachten af name 	 2 	 1 	 1 
geen veranderingen in klachtenpatroon 	 5 	 13 	 4 

Dat verschil in beleving kwam zoals verwacht mocht worden oak tot uitdruk-
king in de relatieve vertegenwoordiging van eden met en zonder ME-ervaring 
in de groepen met veel of weinig emoties entof zorgen. Degenen die geen voor-
gaande ME-ervaring hadden, waren percentueel sterker vertegenwoordigd in 
de groep met veel emoties en dus ook in de groep bij wie de klachten duidelijk 
waren toegenomen (tabel 7.2). 

De krakersdemonstratie, het enige optreden waarbij geen charges werden 
uitgevoerd, heeft over het geheel genomen heel wat minder emoties en oak 
zorgen opgewekt dan de ontruiming van de Lucky Luyk de week daarvoor! Het 
percentage ME-ers dat de dag van de krakersdemonstatie sterk emotioneel 
beleefd heeft, was slechts half zo groat als op de dag van de Lucky Luyk; het-
zelfde gold voor het aantal dat zich veel zorgen had gemaakt. 

In totaal waren er 12 personen met een verhoogd klachtenniveau in de week 
na de krakers idemonstratie, onder wie 9 ME-ers die oak al na het Lucky Luyk 
optreden een hoger klachtenniveau vertoonden. Van deze 12 personen hadden 
er 8 oak de voorgaande optredens als sterk emotioneel beleefd. 

Bij de bestudering van de gegevens viel op, dat onder degenen met veel 
klachten relatief veel over vermoeidheid bij het optreden werd geklaagd, aan-
leiding am het verband tussen vermoeidheid tijdens optredens enerzijds en 
klachten ten aanzien van het persoonlijk functioneren anderzijds nader te be-
zien. Nadere bestudering wees uit, dat een constant hoog klachtenniveau in 
vrijwel alle gevallen gepaard ging met vermoeidheidgevoelens tijdens op-
tredens. Verder bleken, dat in 80% (de Luyk) tot 100% van de gevallen (de 
krakersdemonstratie) veel klachten over vermoeidheid bij een optreden, de 
week na het optreden werd gevolgd door een toename van depressiviteits-
gevoelens. 



7.1.3 De Vondelstraat 

7.3 	Besluit 

Zoals elders werd vermeld kwam het optreden van de Vondelstraat eon dag 
nadat een peiling was gehouden en kon door omstandigheden de volgende 
peiling pas een kleine twee weken later worden gehouden. Als men bedenkt 
dat het grootste effect op het klachtenpatroon van een bewogen optreden, zo-
als de analyses rond de Luyk getoond hebben, zich vooral de eerste dagen 
daarna manifesteert en na ± een week al weer grotendeels is uitgewerkt, dan 
zal duidelijk zijn dat bij de eerste peiling na de Vondelstraat, bijna twee weken 
later, weinig van de (eventuele opgetreden) effecten terug te vinden is. De 
Vondelstraat is door -±- 25% van de ingezette ME-ers sterk emotioneel be-
leefd en ondanks de late peiling bleken van degenen die tijdens de Von-
delstraat veel emoties gekend hadden er twee, twee weken later (nog) een dui-
delijk verhoogd klachtenniveau te vertonen ; van de vier ME-ers die weinig 
emoties hadden gekend, waren er twee bij wie de klachten waren afgenomen. 

7.2 	Arbeidsmotivatie, tevredenheid en verzuim 

Op overeenkomstige wijze als bij het analyseren van de relatie tussen be-
leving en klachtontwikkeling is nagegaan of er een samenhang was tussen 
enerzijds emoties en zorg bij een optreden en anderzijds arbeidsmotivatie, -te-
vredenheid en verzuim. 

Duidelijke veranderingen in motivatie en tevredenheid traden eigenlijk 
alleen op in de week na de Lucky Luyk. Geconstateerd werd dat deze verande-
ringen geen eenduidig verband toonden met de subjectieve beleving van de 
eerste twee optredens. 

Ook aanwijzingen voor het bestaan van enig verband tussen emoties of zor-
gen tijdens optreden en het arbeidsverzuim of tussen veranderingen in het 
klachtenpatroon en het arbeidsverzuim werden niet gevonden. Het al dan niet 
gehanteerd hebben van copings-strategieen bij een optreden maakte evenmin 
verschil uit voor het arbeidsverzuim. Wel werd gevonden dat het verzuim onder 
rokers nogal aan de hoge kant was. Zowel de verzuimfrequentie als het aantal 
verzuimdagen lag beduidend (respectievelijk 75 en 100%) hoger dan voor de 
totale groep. 

Verder bleek een constant hoge arbeidsmotivatie en satisfactie gepaard te 
gaan met een relatief laag verzuim en een constant lage arbeidsmotivatie en 
satisfactie met een wat hogere verzuimfrequentie. 

De vraag was in hoeverre de subjectieve beleving van een optreden verband 
houdt met latere stressverschijnselen. Nagenoeg iedereen die bij een ME-op-
trederi veel emoties en/of zorgen had, vertoonde in de dagen na het optreden 
een duidelijke toename in klachten over het persoonlijk functioneren. Aange-
tekend kan worden, dat onder dezen relatief veel ME-ers waren zonder voor-
gaande ME-ervaring. Van belang is ook dat uit de onderzoekresultaten blijkt, 
dat het effect van de subjectieve beleving zich beperkt tot het klachtenniveau 
en dat er geen (korte termijn)effect is op de arbeidssatisfactie, arbeidsmotiva-
tie of het arbeidsverzuim. Noch arbeidssatisfactie en -motivatie, noch 
arbeidsverzuim toonden verband met de subjectieve beleving van het op-
treden of het klachtenpatroon. 

51 



8 Discussie 

Na het feitelijk mierzicht van de onderzoekresultaten in de voorgaande 
hoofdstukken worden in dit hoofdstuk de belangrijkste resultaten van het 
onderzoek nog eens nader bediscussieerd en op hun betekenis beoordeeld. 

De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. Aandacht wordt eerst gegeven 
aan conditie, bloeddruk en het (vet)gewicht bij begin en eind voor de parate 
periode. Vervolgens wordt ingegaan op respectievelijke de fysieke en emotio-
nele belasting van de optredens. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
bespreking betreffende het persoonlijke functioneren. 

8.1 	Conditie, bloeddruk en (vet)gewicht 

De algemene fysieke conditie, de bloeddruk en het vetaandeel in het 
lichaamsgewicht zeggen iets over de belastbaarheid van mensen i.c. hun 
fysieke gezondheids- en prestatietoestand en als zodanig zijn ze mede bepa-
lend voor de fysieke belasting bij een ME-optreden. Verwacht werd dat van 
deze variabelen de fysieke conditie het belangrijkst was. Aangenomen werd 
dat de fysieke conditie een directe relatie heeft met de hf tijdens een optreden 
en in de tweede plaats, dat de vermoeidheid bij een optreden minder zou zijn 
naarmate de conditie beter was. 

De relatie met vermoeidheid bleek inderdaad nadrukkelijk aanwezig (waar-
over later meer) niet die met het verloop van de hf. De groepen bij wie de hf ge-
meten werd, waren "gematched" op gedragstype A/B. Aangezien het toch al 
over een klein aantal ging, was het haast ondoenlijk om binnen die groepen 
(van A's en B's) nog eens verder te differentieren naar het niveau van fysieke 
conditie (of vetgewicht). Het is mogelijk, dat hierdoor het verband tussen con-
ditie en hf niet kon worden aangetoond. 

De waarden van zowel conditie, bloeddruk als vetgewicht lagen bij aanvang 
van het onderzoek zoals eerder vermeld op een niveau dat naar vaderlandse 
maatstaven "normaal" is te noemen. Voor de fysieke conditie betekent dat 
echter wel, dat het niveau daarvan bij 35% van de leden van de parate eenheid 
onder de maat was. Aan het einde van de parate periode bleken zowel conditie 
als (systolische) bloeddruk verbeterd. De conditieverbetering is waarschijnlijk 
in hoofdzaak terug te voeren op het feit dat in de parate periode nogal wat aan 
sport gedaan wordt; beduidend meer in elk geval dan in de `gewone' diensten. 
De verbetering van de bloeddruk werd alleen geconstateerd in de groep met 
de laagste aanvangsconditie. Dat was overwegend de groep die in de vrije tijd 
nauwelijks aan sport deed en dus voornamelijk op dienstsport is aangewezen 
voor lichamelijke training. Met name voor hen heeft de parate periode een 
relatief grote omslag in activiteitenpatroon betekend. Nu is bekend dat regel-
matige training c.q. sportbeoefening op wat langere termijn bloeddrukver-
lagend kan werken bij zg. 'borderline'-gevallen, dat zijn mensen met een licht 
tot matig verhoogde bloeddruk (Poulus, 1974). Het is niet ondenkbaar dat dat 
ook hier het geval is geweest en dat de parate periode, met name door de vele 
uren die besteed werden aan lichamelijke oefening en sport, een gunstig 
effect heeft gehad op de .fysieke prestatie- en gezondheidstoestand van deze 
groep. 
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8.2 	De fysieke belasting van ME-optredens 

8.2.1 	Toelaatbare fysieke belasting 

Geen enkel ME-optreden verloopt eender. Optredens kunnen aanzienlijk 
verschillen, zowel naar aard, duur en precies verloop als naar de uiterlijke om-
standigheden waaronder ze plaatsvinden. Ze zullen derhalve lang niet alle-
maal een noemenswaardige fysieke belasting met zich meebrengen. Niette-
min zijn omstandigheden denkbaar waarbij normen overschreden worden, 
met andere woorden overbelasting kan optreden. De vraag is dan of die van 
dien aard is dat speciale voorzieningen of voorzorgen gewenst zijn. Om deze 
vragen te kunnen beantwoorden is het nodig iets meer te weten over spier-
arbeid en de fysiologische verschijnselen daarbij. 

Spieren zijn net als motoren: ze hebben een bepaald vermogen om 
brandstof i.c. energiedragers als suiker en vetten, pm te zetten in mecha-
nische energie. Voor dit verbrandingsproces is in principe zuurstof nodig. Het 
vermogen van het lichaam om zuurstof voor dit doel te verbruiken, bepaalt 
daarom in belangrijke mate het fysieke prestatie vermogen. Dit wordt meestal 
uitgedrukt in het maximale aantal liters zuurstof dat iemand per minuut kan 
verbruiken bij fysieke arbeid onder normale omstandigheden (zie bijlage 1). 
Zuurstof is echter maar in zeer beperkte mate voorradig in het I ichaam, goed 
voor slechts enkele seconden arbeid. De rest dient met behulp van de adem-
haling van buiten gehaald te worden. Voor het transport van longen naar spie-
ren, evenals omgekeerd trouwens voor de afvoer van afvalstoffen, zorgt het 
circulatiesysteem: hart en bloedvaten. Fysieke arbeid brengt mede daarom al-
tijd een belasting van hart en bloedvaten met zich mee. 

Als de toevoer van zuurstof de behoefte van de arbeidende spieren dekt, 
Ran fysieke arbeid in principe oneindig worden volgehouden, zolang ten-
minste de energievoorraad strekt. Deze prof ijtelijke situatie wordt aangeduid 
met de term "steady state". In gevallen dat de zuurstoftoevoer niet (meer) toe-
reikend is of nog op gang moet komen — dat proces kost altijd een paar minu-
ten — moet de anaerobe energiemotor bijspringen. Die werkt niet op zuurstof. 
Groot nadeel is echter de productie van melkzuur. Daardoor verzuren de 
spieren, wat vermoeidheid tot gevolg heeft en uiteindelijk, bij te hoge concen-
traties melkzuur, uitputting. Zware en vooral statische (krachts)inspanningen 
kunnen daarom maar beperkte tijd worden volgehouden en moeten ook niet te 
snel op elkaar volgen; het duurt nl. enige tijd voor dat het geproduceerde melk-
zuur weer is afgebroken. 

Nu is uit onderzoek gebleken dat bij lichte tot middelzware fysieke arbeid 
de hartfreguentie vrijwel lineair oploopt met de relatieve zuurstofopname. 
Daarom geeft binnen zekere grenzen de hoogte van de hf een tamelijk be-
trouwbare indicatie van de inspanning die een persoon verricht. Het verloop 
van de hf tijdens een ME-optreden geeft derhalve een goede indruk van de 
algehele fysieke belasting die zo'n optreden met zich meebrengt. 

Voor de maximaal toelaatbare fysieke belasting, die een normaal gezond 
persoon aankan in een gewone werkweek van 40 uur, geldt een bepaalde 
norm. Deze is gebaseerd op de waarneming dat mensen in lichamelijk zware 
beroepen spoctaan een arbeidstempo kiezen dat ligt op een niveau van onge-
veer 3O °/o van hun maximale (aerobe) prestatievermogen. Op dat niveau Ran 
men fysieke arbeid kennelijk zonder problemen volhouden. Zonder problemen 
wil zeggen dat men niet het gevaar loopt overbelast te raken, met alle gevaren 
van dien voor de gezondheid. Let wel, het gaat om een gemiddelde inspan-
ning, uitgesmeerd over een 8-urige werkdag. Langere werkdagen en vooral 
piekbelastingen drukken het gemiddelde. Het aantal piekbelastingen (char-
ges) en ook de hoogte ervan zijn daarom van groot belang als men aan de 
hand van de hf de fysieke belasting van een werkdag, in dit geval een ME-op-
treden wil bepalen. 

Het belang van belastingpieken reikt evenwel verder dan alleen hun bij- 



drage aan de algehele fysieke belasting. Ze vormen nl. om een aantal redenen 
een specifieke belasting op zichzelf,. waarvoor aparte normen gelden. In het 
navolgende wordt daarom aandacht gegeven aan zowel de algehele fysieke 
belasting als aan piekbelastingen. 

8.2.2 	De fysieke belasting van het optreden 

De algehele fysieke belasting van een ME-Optreden wordt bepaald door de 
hoeveelheid fysieke arbeid die wordt verricht en de (uiterlijke) omstandig-
heden waaronder dat gebeurt. De individuele fysieke conditie bepaalt dan 
welke feitelijke inspanning de individuele ME-er moet leveren. Naarmate de 
conditie beter is, zal de inspanning verhoudingsgewijs kleiner zijn. 

Zoals gezegd, geeft de hf onder een zeker voorbehoud een goede indruk van 
de individuele inspanning tijdens een optreden. Het voorbehoud geldt het feit, 
dat de hf ook beInvioed kan worden door psycho-emotionele factoren, zodat 
men niet altijd precies weet welke verandering aan welke oorzaak is toe te 
schrijven. Die invloed van emotionele factoren verdwijnt echter nagenoeg als 
bij fysieke arbeid de hf hoger komt dan 120 s/m (Astrand, 1970). 

Gesteld kan worden dat bij de leeftijdsgroep van 20 tot 30 jaar — en daar-
onder vallen de meeste ME-ers — een hf van 100-110 s/m bij fysieke arbeid 
correspondeert met een inspanning van 30% van het maximale (aerobe) 
prestatievermogen en een hf van 120-130 s/m met een inspanning van 50% 
van het maximale prestatievernnogen. De norm voor een normale 8-urige werk- 

/ dag ligt zoals gezegd bij een gemiddelde inspanning (zonder grote pieken) van 
30% van het prestatievermogen. Voor de doorsnee ME-er zou dit dus neer-
komen op een gemiddelde hf van om en nabij de 100 s/m; dit uiteraard voorzo-
ver geen psycho-emotionele factoren in het geding zijn. 

Wordt deze norm nu toegepast op de optredens van de parate eenheid 
waarbij de hf is geregistreerd, dan is er maareen optreden waarbij deze norm 
(duidelijk) is overschreden, nl. dat van de Luyk. De gemiddelde hf tijdens dat 
optreden, dat in totaal 15 (!) uur heeft geduurd, heeft voor zover gemeten 
-± 100 s/m bedragen. 

Nu waren er die dag zeker ook psycho-emotionele factoren aanwezig, zodat 
dat gemiddelde van 100 s/m niet zonder meer correspondeert met een inspan-
ning op 30% niveau. Daar staat evenwel tegenover dat door het grote aantal 
piekbelastingen de hf vele malen en gedurende langere perioden (van in totaal 
zelfs ruim twee uur) boven de normgrens van 120 s/m is uitgekomen; hetgeen 
neerkomt op een inspanning boven het 50% niveau. Ter vergelijking: gespro-
ken wordt van lichamelijk zeer zware arbeid indien tijdens een normale werk- 

, dag (van 8 uur) de hf gedurende drie uur boven die grens van 120 s/m uitkomt 
(Rutenfranz, 1982). Alles bij elkaar: de extreem lange duur van het Luyk-op-
treden, een gemiddelde hf van 100 s/m en het groot aantal malen dat de hf 
boven de 120 s/m is uitgekomen, maakt dat men gerust kan stellen dat bij het 
Luyk optreden sprake is geweest van overbelasting. De vermoeidheid die zich 
vooral in de laatste fase van dat optreden alom deed gevoelen en ook de dui-
delijk invloed daarop van de fysieke conditie vormen daarvan een bevestiging. 
Het betekent dat de dag van de Luyk eigenlijk gevolgd had moeten worden 
door tenminste een dag van relatieve rust en herstel. Het feit dat zo'n rustdag 
niet geboden is (kon worden), maar de parate eenheid integendeel de dag 
daarop opnieuw actief is ingezet, is ongetwijfeld van invloed geweest op de 

• scherpe toename van klachten nadien. Wat dit betreft staat het Lucky Luyk-
optreden waarschijnlijk model voor vergelijkbaarlangdurige en zware optre-
dens in het verleden. Hoewel dergelijke optredens slechts incidenteel voor-
komen, zou er in de toekomst gestreefd naar moeten worden een dergelijke 
overbelasting te voorkomen c.q. beter op te vangen; by. door het beperken van 
de inzet(duur) van een peloton, al dan niet in samenhang met voldoende rust-
pauzes, waarbij voorwaarde is dat die rustpauzes ook ruimte bieden voor 
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actieve ontspanning. In de praktijk zal dat echter niet altijd even makkelijk te
realiseren zijn, en overbelasting niet altijd te vermijden. Mede daarom zou het
een goede zaak zijn als ME-ers over een optimale fysieke conditie beschikken.

Inspanningspieken, en met name bij explosieve inspanningen zonder voor
afgaande ‘warming-up’, betekenen nog in een ander opzicht een zware be
lasting. Hart en bloedvaten krijgen het zeer zwaar te verduren, zeker als er ook
emotionele factoren in het spel zijn, zoals bij charges in ME-verband. Het hart
wordt dan als het ware dubbel belast, mede door de hoge concentraties van
stresshormonen in het bloed die ondermeer de zuurstofvoorziening van het
hart nadelig beïnvloeden (Wolf, 1971; Raab, 1971; Barnard, Gardner, Draco,
MacAlpin, Kattus, 1973). In extreme omstandigheden kan dat mensen met een
zwak hart zelfs fataal worden, zoals met een zekere regelmaat blijkt uit de
plotselinge hartdood van toeschouwers bij sportwedstrijden.

De vraag is nu of ook op dit punt bij ME-optredens normen overschreden
worden. Anders dan bij de algehele fysieke belasting, bestaan voor het aantal
en duur van piekbelastingen nauwelijks algemeen aanvaarde normen. We
menen echter te kunnen stellen dat de opgelegde piekbelastingen in de regel
niet van dien aard zijn dat een normaal gezonde, fitte persoon ze niet aan zou
kunnen zonder gevaar of schade voor de gezondheid.

Belangrijk in dit verband is verder ook de vraag in hoeverre de individuele
ME-er de mogelijkheid heeft om zijn (of haar) inspanning letterlijk naar ver
mogen” te doseren. Naarmate mensen het arbeidstempo meer van buitenaf
wordt opgelegd, zullen individuele verschillen in fysieke conditie zwaarder
gaan tellen. In de praktijk betekent dat, dat minder fitte of sterke ME-ers een
(veel) grotere inspanning moeten leveren om de groep te (kunnen blijven)
volgen. En dat kan problemen opleveren, in de eerste plaats voor henzelf, om
dat het gevaar van overbelasting voor hen groter is, maar in de tweede plaats
ook voor de kwaliteit van het groeps- of pelotons optreden.

Kortweg samengevat zullen dan ook hogere absolute eisen gesteld moeten
worden aan het fysieke prestatieniveau van ME-ers, naarmate de arbeids
inspanning in ME-verband groter is en meer door externe factoren wordt op
gelegd.

8.3 De emotionele belasting van ME-optredens

8.3.1 Externe spanningsbronnen

Externe spanningsbronnen omvatten het hele scala aan gebeurtenissen, in
cidenten, acties e.d. die bij ME-ers spanningen of emoties kunnen oproepen.
Centraal staat het (potentiële) gebruik van geweld, door of tegen de ME, om
dat dat toch in hoge mate het bijzondere karakter van ME-optredens bepaalt.
De meeste spanningsbronnen hebben daar dan ook rechtstreeks mee te
maken.

8.3.1.1 Charges

Van de mogelijke externe spanningsbronnen waaraan in het onderzoek aan
dacht werd besteed blijken charges het meest emotionerend. Hierin culmi
neert als het ware het geweldsaspect van ME-optredens. De wijze waarop ze
worden uitgevoerd bepaalt niet alleen in hoge mate het karakter en het effect
van een ME-optreden, maar ook de maatschappelijke acceptatie ervan.

Alles wat met charges te maken heeft, is emotioneel beladen, roept span
ning en dus de alarmreactie op: de voorbereiding, het in afwachting zijn, het
aanrijden en uiteindelijk het chargeren zelf. Dat beeld werd bij ieder optreden
opnieuw bevestigd, door zowel de gegevens over de emotionele beleving als
door de hf-metingen.
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Charges betekenen een piekbelasting in zowel lichamelijk als geestelijk op
zicht en wekken heftige emoties op, die nog lang kunnen doorwerken. Aan de
andere kant is het ook zo dat charges een uitlaatklep kunnen bieden voor lang
opgekropte emoties en spanningen. Gevoelens van woede en agressie kun
nen heel goed samengaan met vormen van stevige fysieke actie; dit in tegen
stelling tot bv. gevoelens van rust of ontspanning (Schwartz, Weinberger en
Singer, 1981). Fysiologisch is dat wel enigszins verklaarbaar, in zoverre de
fysiologische verschijnselen bij kwaadheid sterke gelijkenis vertonen met
fysieke inspanning; in beide gevallen is bv. de noradrenaline-spiegel sterk ver
hoogd. Op deze wetenschap is de hypothese gebaseerd van de therapeu
tische werking van sport of andere fysieke activiteit als uitlaatklep voor opge
kropte spanningen. “Opgefokte” ME-ers zullen daarom het moment van char
geren niet zelden als een opluchting ervaren, zoals bij het optreden in de Von
delstraat, toen na lange uren van machteloos afwachten de parate eenheid
eindelijk mocht chargeren. Als voor opgebouwde spanningen geen uitlaatklep
geboden wordt, kan het uitblijven van een voorgenomen charge een probleem
opleveren. Dat zal zich temeer doen gevoelen naarmate de fysieke situatie
minder mogelijkheden en ruimte biedt voor actieve ontspanning. Dat geldt
met name voor opeenvolgende alarm- of paraatheidfasen, waarbij ME-ers in
de wagens consigneerd zijn in afwachting van mogelijk optreden; het voor
komen van deze fasen (“le rust en stand by”) bleek in het onderzoek dan ook
een bruikbaar criterium om een optreden (achteraf) als “spannend” te kwalif i
ceren. Vooral tijdens lange perioden van werkeloos (moeten) afwachten, ter
wijl elders van alles gebeurt, kunnen heel wat spanningen en negatieve emo
ties opgebouwd worden. Enige spanning voorafgaand aan een optreden is vol
komen normaal en kan zelfs, ook fysiologisch, heel functioneel zijn. De alarm-
reactie immers dient om mensen functioneel te prepareren voor snelle en ade
quate (re)actie. Als de spanning echter te hoog oploopt, en die grens ligt bij
iedereen anders, dan is dat dysfunctioneel in zoverre mensen “geblokkeerd”
raken en niet meer in staat zijn de meest aangewezen gedragslijn te kiezen.

In tegenstelling tot spanning vooraf, dient spanning achteraf, na een
geslaagde charge of bij het uitblijven van actie, geen wezenlijk doel en kan
daarom maar beter zo snel mogelijk worden afgebouwd. Hier lijkt daarom een
goed aangrijpingspunt te liggen voor toepassing van specifieke ontspan
ningstechnieken waarin ME-ers vooraf geoefend zouden kunnen worden.

8.3.1.2 Incidenten

Na charges waren incidenten de meest genoemde categorie van emotio
nele gebeurtenissen. Ze kunnen grofweg in twee groepen opgesplitst worden:
— een groep van incidenten die gemeen hebben dat ze op enigerlei wijze,

direct of indirect, een bedreiging inhouden voor de persoonlijke, fysieke in
tegriteit; het is het soort incidenten dat door zijn karakter vooral gevoelens
van angst, bedreiging en zelfs paniek oproept;

— een groep van incidenten die gemeen hebben dat ze vooral woede, in alle
gradaties, opwekken; veelal betreft het (berichten over of het zelf waar
nemen van) een overschrijding van tolerantiegrenzen, zonder dat kan of
mag worden opgetreden.

Incidenten uit de eerste groep hadden een aantoonbaar effect op de hf, inci
denten uit de tweede groep niet. Een verschil dat wellicht verklaard kan wor
den uit de sterk verhoogde adrenaline-spiegel in bedreigende situaties (Levy,
Guttman, 1982; Le Blanc, Cote, John, Latric, 1979). Overigens dient benadrukt
dat bij de parate eenheid geen gewonden zijn gevallen; van de emotionele
‘impact’ daarvan zijn dan ook geen concrete meetgegevens voorhanden. Het
lijdt evenwel geen twijfel dat deze groot zou zijn, (belangrijk) groter wellicht
dan van de incidenten die de parate eenheid wel heeft meegemaakt.
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Hoe het ook zij, zeker is dat uiteenlopende incidenten emotioneel (zeer) kun-
nen aangrijpen. Ook hier ligt daarom een mogelijk aangrijpingspunt voor ont-
spanningstechnieken. Bovendien zou het voorkomen van incidenten, bij 
evaluaties achteraf kunnen dienen als een soort 'checklist' waaraan de nood-
zaak van emotionele opvang en eventueel nazorg afgemeten kan worden. 
Daarbij is van groot belang dat professionele hulp, indien nodig, snel geboden 
wordt. Ervaringen van politie-psychologen, met name in de USA, hebben ge-
leerd dat bij zeer traumatische incidenten binnen 48 uur voor opvang, en ver-
volgens continue begeleiding zorg gedragen moet worden. Dit zou betekenen 
dat in de praktijk in principe na leder ME-optreden professionele hulpver-
leners beschikbaar moeten zijn om, zo nodig, onmiddellijk aan het werk te 
kunnen gaan. 

8.3.2 	Persoonsfactoren 

Van de vele, in het onderzoek meegenomen persoonsfactoren bleken uit-
eindelijk maar twee aantoonbaar van invloed op de emotionele beleving van 
ME-ers. Dat waren het gedragstype A/B en ME-ervaring. 

8.3.2.1 Gedragstype A/8 

Het gedragstype A staat bekend als een factor die een verhoogd risico 
geeft op hart- en vaatziekten (Jenkins, 1976). Een mogelijke verklaring voor dat 
verhoogde risico zou gelegen zijn in de verhoogde reactiviteit van het auto-
nome zenuwstelsel, dat alle onbewuste processen in het lichaam reguleert. 
Het (uitgesproken) type A, dat door zijn gedragsdispositie (verhdogde conflict-
gevoeligheid, competitie- en tijddwang en ambitie) toch al sneller en vaker 
onder druk opereert, zou fysiologisch sterker reageren dan het type B. Bij het 
type A worden dan ook in spanningssituaties veelal een hogere hormoonspie-
gel, serumcholesterolspiegel, bloeddruk en soms ook hi gevonden (Lovallo, 
1978; Dembrowski, Macdougall, 1977; Friedman, Roseman, Catrol, 1958). 

De uitkomsten in dit onderzoek zijn niet geheel eenduidig. Ze ondersteunen 
alleen de hypothese van de verhoogde autonome reactiviteit en dan nog maar 
ten dele. Absoluut gezien lag bij opeenvolgende alarmfasen de hf van A's 
steeds significant hoger vergeleken met de B's. De relatieve toename tussen 
twee opeenvolgende fases verschilde eqhter niet significant, met uitzonde-
ring van een specifiek incident op de dag van de Vondelstraat. Bedacht moet 
echter worden dat het om relatief kleine groepen ging, waarbinnen de sprei-
ding vrij aanzienlijk was en die ook niet 'gematched' waren op andere rele-
vante kenmerken zoals de fysieke conditie. Theoretisch kan aan optredende 
verschillen daarom niet al te grote betekenis worden gehecht, evenzeer als 
dat geldt voor het niet optreden van wel verwachte verschillen. 

Praktisch of beleidsmatig gezien zijn de verschillen in hi tussen de typen A 
en B overigens niet van dien aard, dat daar consequenties aan verbonden zou-
den moeten worden. 

Wat betreft de emotionele beleving bleek, tegen verwachting, geen enkel 
verband met het gedragstype A/B aantoonbaar. De A's beleefden optredens 
niet emotioneler dan de B's. 

8.3.2.2 ME-ervaring 

De resultaten van het onderzoek geven sterke aanwijzingen dat onervaren-
heid met ME-optreden leidt tot een sterke(re) emotionele beleving van in elk 
geval het eerste grote optreden. Op zichzelf genomen zou deze uitkomst niet 
erg opmerkelijk, zelfs vrij logisch zijn, ware het niet dat in dit geval de on- 



8.3.3 	Emoties 

ervaren ME-ers waar het over gaat, tevens ervaren politiemensen waren, die 
mede op grond van deze kwaliteit uitverkoren waren voor de parate eenheid. 

Daar staat tegenover dat het de ervaren ME-ers waren die zich wat meer zor-
gen maakten, met name over de mogelijkheden van politie en ME om de zaak 
onder controle te houden. 

Sinds enige tijd is de beleidslijn in Amsterdam alleen ervaren agenten in te 
zetten bij de ME en niet langer adspirantagenten (schoolverlaters). De directe 
aanleiding hiervoor waren de bevindingen van een onderzoek onder ME-ers 
die de zg. `Kroningsrellen' in '80 hadden meegemaakt (Nuijten, 1981). Jonge, 
onervaren schoolverlaters, zo was de conclusie van dat onderzoek, verharden 
door hun ervaringen in ME-verband meer of gemakkelijker in hun beroeps-
opyattingen. 

Tegen de achtergrond van deze bevindingen werd in Amsterdam besloten 
voortaan de voorkeur te geven aan ervaren straatagenten. De beleidslijn waar-
mee werd gebroken, was overigens ingegeven door praktijkervaringen opge-
daan tijdens de provo-rellen in de zestiger jaren. Gebleken was toen dat 
ervaren straatagenten veel meer geneigd waren om naar eigen inzicht en 
solistisch op te treden terwijI de jongere, onervaren agenten zich meer invoeg-
den in het groepsverband. 

De uitkomsten van het huidige onderzoek lijken enige (her)bezinning op het 
punt van ervaring te wettigen. Ervaring, zo lijkt het, dient heel specifiek inge-
vuld te worden d.w.z. aan te sluiten bij de specifieke belasting die ME-optre-
dens meebrengen. Anders gezegd: wil men ervaring als criterium voor plaat-
sing bij de ME gebruiken dan zou die ervaring heel specifiek de ME moeten be-
treffen. Men kan die lijn nog verder doortrekken naar ervaringen met speci-
fieke optredens in een specifieke omgeving, zoals grootschalige rellen in 
Amsterdam of optredens bij blokkades van atoompacifisten. 

De emoties van ME-ers kunnen bij een optreden hoog oplopen en soms 
zelfs het karakter krijgen van paniek of razernij, zo tonen de onderzoek-
resultaten. 

In een aantal ambtelijke nota's verschenen naar aanleiding van de rellen 
rond de ontruiming van de Lucky Luyk en de grote hoeveelheid klachten die 
het politie-optreden die dag had opgeleverd (Rapport Cie Roethof 1983; Intern 
rapport "Onderzoek kladhten, noodzaak?", 1983), is gesteld dat bij dergelijke 
emoties (overmatig) hard optreden van de kant van de ME min of meer onver-
mijdelijk is. 

Bestudering van een mogelijk oorzakelijk verband tussen sterke emoties en 
gebruik van agressie vormde geen onderdeel van het onderzoek. In de litera-
tuur over emotie en "agressie zijn echter aanknopingspunten te vinden betref-
fende genoemd standpunt en aan de hand daarvan willen we kort op dit punt 
ingaan. 

Uit het vele onderzoek op dit terrein (zie by. Ekkers, 1977) is onder meer naar 
voren gekomen, dat er twee vormen van agressie dienen te worden onder-
scheiden: instrumentele en primaire of reactieve; instrumentele agresssie 
dient een bepaald vooropgezet doel, reactieve agressie heeft als functie het 
afreageren van bepaalde onlustgevoelens. Voorwaarde voor reactieve agres-
sie is dat ben persoon kwaad is en er bovendien een duidelijk aanwijsbare 
object is waarop de agressie kan worden gericht; agressie moet bovendien 
een voor de hand liggende reactie zijn. Als aan deze voorwaarden is voldaan, 
dan zal de agressiedrempel verlaagd worden indien het niveau van fysio-
logische activatie verhoogd wordt. Bij toediening van stimulerende middelen 
of bij stevige fysieke actie is dit by. het geval. 

Wanneer met deze kennis naar de ME gekeken yvordt valt op dat optimale 
condities voor beide vormen van agressie aanwezig zijn. Om te beginnen is in 
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de ME, als de zeer sterke arm van de overheid, het principe van instrumenteel
(overheids)geweld geïnstitutionaliseerd. De politie heeft in onze rechtstaat
het geweidmonopolie, hetwelk dan ook met de nodige waarborgen is om
kleed. In bepaalde gevallen wordt van politiemensen een zekere hoeveelheid
agressie verwacht, ja zelfs geëist, die echter uitsluitend een instrumenteel
karakter mag hebben; dus niet meer dan nodig is om een vooraf, door het be
voegd gezag gesteld doel te bereiken; het principe van de proportionaliteit. Bij
ME-optredens worden de grenzen van het geweldgebruik zo veel mogelijk
vooraf bepaald, het meest concreet — even afgezien van structurele beperkin
gen als bewapening e.d. — in de van hogerhand vastgelegde tolerantiegren
zen waarmee min of meer nauwkeurig wordt afgegrensd wat voor geweld ge
bruikt wordt bij wat voor soort ordeverstoringen. In de praktijk van een optre
den echter komen de beslissingen over hoe op te treden in een actuele situa
tie vaak te liggen bij de leiding op verschillende operationele niveaus (korps
commandant, bataljonscommandant, pelotonscommandant en zo verder), en
uiteindelijk, in laatste instantie, bij de individuele ME-ers zelf. De wijze van lei
dinggeven van de verschillende operationele commandanten is dus van groot
belang, ook al omdat die mede bepalend is voor de instelling en gevoelens
waarmee ME-ers de confrontatie op straat aangaan. Zij zetten als het ware de
toon, waarop de ME-er gaat uitvoeren.

Ook aan de voorwaarden voor reactieve agressie is bij ME-optredens (soms)
voldaan. Er moet worden opgetreden, en de fysieke piekinspanning bij het
chargeren zorgt voor meer dan voldoende fysiologische activatie om de agres
siedrempel (verder) te verlagen. De enige voorwaarde die niet persé vervuld
hoeft te zijn is de aanwezigheid van (persoonlijke) gevoelens van kwaadheid
bij ME-ers. In de praktijk komen die gevoelens natuurlijk wel vaak voor. Maar
ook dan is de wijze van Ieidinggeven van met name het pelotonkader in hoge
mate sfeerbepalend. Het is een bekend gegeven dat gevoelens jegens een
‘tegenstander’ vergaand te manipuleren zijn, ten goede of ten kwade. En dat
gebeurt ook, al dan niet bewust, bij de ME, ondermeer door de wijze van infor
matieoverdracht. Dat begint al bij de voorbespreking. Voorbesprekingen wer
den niet voor niets vaak genoemd als emotionele gebeurtenissen. Zij dragen
in elk geval belangrijk bij aan het ‘vijandbeeld’ en daarmee verbonden gevoe
lens waarmee de ME-ers de straat op gaan.

De nadruk die al met al in voorgenoemde ambtelijke nota’s wordt gelegd op
hoog opgelopen emoties als (enige) verklaring voor overmatig hard optreden
van individuele ME-ers, kan dus op z’n minst eenzijdig genoemd worden.
Andere, even belangrijke factoren, die niet in de persoon van de ME-er gelegen
zijn, blijven ten onrechte buiten beschouwing. De Organisatie van een ME-op
treden, de opleiding, begeleiding en opvang van ME-ers, de opvattingen die
het pelotonskader uitdraagt, het zijn even zovele externe factoren die uitein
delijk ook mee bepalen hoe hard wordt opgetreden, en waarop de Organisatie
aanspreekbaar is. Natuurlijk zijn er ook bij de ME lieden die zichzelf in ge
weldssituaties niet in de hand hebben, mede als gevolg van hoog opgelopen
emoties. Maar het gaat hier voorzover wij het hebben kunnen beoordelen meer
om individuele uitzonderingen, die bovendien meestal al lang van te voren bij
naam en toenaam bekend zijn, zeker bij het pelotonskader. Om onduidelijke
redenen wordt er in de Organisatie met deze kennis niets gedaan, zelfs niet in
speciaal voor dat doel opgezette trainingssituaties.

8.3.4 Coping-activiteiten

Coping-activiteiten worden in de literatuur een belangrijke rol toebedacht
als het gaat om het verwerken van spanningen en emotionele ervaringen. In de
onderzoekresultaten is daar evenwel opmerkelijk weinig van terug te vinden.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een emotiedempend effect van pri
maire copingactiviteiten, gericht op het controleren van situationele spannin
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gen en emoties. Er was één uitzondering, te weten het duidelijk verband tus
sen angstgevoelens en roken, waarmee uitkomsten uit andere onderzoeken
bevestigd worden (Jansen, 1979). Het feit dat ook het arbeidsverzuim van de
rokers relatief hoog was, zonder dat er overigens een direct verband bestond
tussen het arbeidsverzuim en de emotionele beleving van optredens, sugge
reert dat het hier om een kwetsbare groep gaat. Opmerkelijk verder was dat
humor zo weinig werd genoemd, terwijl dat toch algemeen als een zeer effec
tieve wijze van coping wordt beschouwd. Maar wellicht is het zo dat anderen
“meeprofiteren” van de grappen en grollen van een enkeling, die de stemming
erin houdt. Op het nut en de invloed van secundaire copingactiviteiten, gericht
op het hanteren en verwerken op wat langere termijn van eenmaal ondergaan
spanningen en emotionele ervaringen, wordt nader ingegaan in de navolgen
de paragraaf.

8.4 De subjectieve beleving van optredens en het persoonlijk functioneren

8.4.1 Klachten en emoties

Een ME-optreden kan, zo leren de onderzoekresultaten, een sterke toename
van psycho-somatische klachten tot gevolg hebben. In hoofdstuk 2 is uiteen
gezet dat in gangbare stresstheorieën het vôôrkomen van dergelijke stress-
verschijnselen beschouwd wordt als enerzijds een symptoon van (psycho
emotionele) overbelasting maar anderzijds ook als voorbode van ernstige en
langdurige verstoringen in het lichamelijke, geestelijke of sociale functione
ren, die zich op langere termijn kunnen voordoen. Uit de onderzoekresultaten
blijkt evenwel ook dat de klachtentoename na een een (zwaar) ME-optreden
gemiddeld genomen ‘slechts’ een paar dagen aanhoudt en na ongeveer een
week weer is weggeëbd. Wat betekent dit nu in termen van zowel risico of
schade voor de gezondheid op langere termijn als meer op korte termijn, voor
de inzetbaarheid van ME-ers in gewone dienst. Om met dat laatste te begin
nen: veel van de frequent geuitte klachten betreffen een verstoorde sociale
omgang. Men is humeurig, snel geïrriteerd, kortom kan weinig hebben van
anderen. Soortgelijke na-effecten worden ook gerapporteerd in eerder geci
teerd onderzoek naar de negatieve na-effecten van stressverhogende situatio
nele factoren. Het verschil is alleen dat daarbij empirisch is vastgesteld dat in
de daadwerkelijke omgang met anderen men blijk gaf van verminderde hulp
bereidheid, onderscheidings- en relatieveringsvermogen. Redenen genoeg
derhalve om te spreken van een verminderde inzetbaarheid in gewone dienst
van ME-ers na een zwaar ME-optreden. Met name geldt dit voor de leden van
de dienstgroepenpelotons. Zij immers moeten ‘s anderendaags gewoon weer
aan het werk en dat zal in de meeste gevallen de surveillancedienst zijn in een
van de districten. Hen in die toestand qualitate qua in contact brengen met de
burgerij lijkt in dubbel opzicht een ongezonde situatie. Wellicht dat daarin ook
een van de redenen gelegen is voor het feit dat bij de dienstgroepenpelotons,
voorzover onderzocht kon worden, sprake was van een aanmerkelijk scher
pere klachtentoename vergeleken met de parate eenheid. Wat het langere ter
mijn effect op de gezondheid betreft, het feit dat de klachtentoename gemid
deld niet langer dan een paar dagen aanhield, betekent niet zonder meer dat
negatieve na-effecten niet (alsnog) zullen optreden in individuele gevallen, net
zo min als het de mogelijkheid uitsluit dat zulks wel gebeurt in andere, zwaar
dere of traumatischer omstandigheden dan waarin de leden van deze parate
eenheid hebben moeten opereren (bv. optredens waarbij ernstige gewonden
vallen). Een cruciale, interveniërende factor hierbij is, zoals eerder aangestipt,
gelegen in het secundaire coping-proces: het al dan niet met succes verwer
ken van ondergane spanningen en emotionele ervaringen. Een belangrijk
hulpmiddel voor een succesvolle coping is de aanwezigheid van sociaal
emotionele steun in de directe omgeving, privé of op het werk. De aanwezig
heid van een vertrouwd en begrijpend persoon op wie je, desgewenst, terug
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kunt vallen, bij je wie een geduldig en begripvol oor vind voor je verhalen, 
wordt algemeen beschouwd als een belangrijk buffer tegen het optreden van 
schadelijke na-effecten van ondergane spanningen en emotionele ervaringen. 
Een emotioneel'zwaar ME-optreden zou dus beter verwerkt (kunnen) worden 
als de betrokken ME-ers 'emend hebben die hen opvangt. Dat geldt overigens 
niet voor iedereen in gelijke mate: er zijn mensen die geen behoefte (zeggen 
ze) hebben aan dergelijke ondersteuning. Weer anderen zoeken hun heil in 
actieve ontspanning, met name sport. In het onderzoek werd slechts een zwak 
verband gevonden tussen de aanwezigheid van sociaal-emotionele steun of 
het doen van sport enerzijds en de duur van de klachtenverhoging anderzijds. 
Dat kan betekenen dat de onderzochte ME-ers de ervaringen van het Luyk-op-
treden, want daar ging het overwegend over, over het geheel genomen redelijk 
goed verwerkt hebben, al dan niet dankzij ondervonden sociaal-emotionele 
steun vanuit de omgeving of het doen van sport. Niet onderschat in dit ver-
band mag overigens ook worden het effect van een gunstige publiciteit, zoals 
die zich rond het Luyk-optreden heeft voorgedaan. Voor het eerst sinds jaren 
eigenlijk werd het politie(ME)optreden bij een grootschalige rel in Amsterdam 
door het publiek overwegend positief gewaardeerd en dat van de 'tegenstan-
ders', in dit geval de kraakbeweging, overwegend negatief. De voldoening 
daarover onder de betrokken ME-ers was groot en kwam ook wel tot uitdruk-
king in de satisfactiescores in de week na de Luyk, die over een brede linie 
aanmerkelijk hoger waren dan de week daarvoor. Zelfs het salaris, waarover 
de weken daarvoor zoveel te doen was gewee6t — het was de periode dat door 
de bonden stevig actie werd gevoerd voor een loontoeslag voor vuil en onaan-
genaam werk — stemde nu een grate meerderheid tot tevredenheid. 

Samenvattend: een succesvolle coping vormt de beste buffer tegen het op-
treden van schadelijke gevolgen van een ME-optreden. Een goede opvang en 
nazorg van ME-ers zou dan ook gericht moeten zijn op (hulp bij) succesvolle 
coping en de organisatorische condities daarvoor. Condities die zeker binnen 
de bestaande organisatie van de dienstgroepen pelotons onvoldoende aan-
wezig zijn. 

De vraag is dus vervolgens hoe de gewenste opvang en nazorg inhoudelijk 
en organisatorisch vorm te geven. De beantwoording van die vraag raakt even-
wel aan een aantal fundamentele aspecten van de (huidige) organisatie van en 
inzet van politiemensen in de ME. De zaak scharniert om het vraagstuk van 
het bijzondere karakter van het ME-werk, in hoeverre het ME-werk zich ander-
scheidt van het 'gewone' politiewerk en wat daarvan de organisatorische en 
personele consequenties zouden moeten zijn. ME-optredens onderscheiden 
zich op twee punten vrij fundamenteel van het gewone politiewerk: Allereerst 
de organisatie met zijn semi-militaristische karakter en vervolgens het ge-
weldskarakter: de mogelijke of daadwerkelijke aanwending van een strak ge-
dirigeerd en genormeerd optreden in groepsverband dat zo kenmerkend is 
voor de ME, contrasteert sterk met het kleinschalige, individueel bepaalde en 
met ruime discretionaire bevoegdheden omkleedde gewone politiewerk. 
ledereen die wel eens een ME-optreden van nabij heeft meegemaakt weet hoe 
militaristisch dat is opgezet. De hele terminologie is ervan doorspekt en de 
commandostructuren zijn navenant. Dat heeft natuurlijk alles te maken met 
het tweede aspect, het geweldskarakter. De ME is, in weerwil van de pogingen 
van sommigen bij de politie meer het groepskarakter te benadrukken, eerst en 
vooral toch een geweldsorganisatie, bedoeld, getraind en uitgerust voor geor-
ganiseerde aanwending van grootschalig overheidsgeweld. Het bestaan van 
een aparte organisatie, opleiding en uitrusting vormen evenzovele bewijzen 
van erkenning van dit bijzondere karakter. Daar staat tegenover dat men aan 
de andere kant in meerderheid in dit land de principiele opvatting is toege-
daan dat ME-werk politiewerk is en dat vooral ook moet blijven. Men is tegen 
die achtergrond dan ook uiterst beducht voor (verdere) militarisering van de 
ME en alles wat ons een stapje dichter bij een speciale oproerpolitie brengt, 
zoals men die in veel van de ons omringende landen kent. Gevolg van dit 



dilemma is een hinken op twee gedachten wat onder meer zijn weerslag heeft 
op de organisatie van de ME en de inzet van ME-ers. Kenmerkend is by. de 
halfslachtige wijze waarop (in Amsterdam) de dienstgroepenpelotons zijn ge-
organiseerd. Ze kennen nauwelijks een vaste beietting en oefenen vrijwel 
nooit. Voorzover wel geoefend wordt, dan nooit met meerdere pelotons tege-
lijk om gezamenlijk een aantal standaardmanoevres en strategieen, geent op 
veel voorkomende praktijksituaties, in te oefenen. In de praktijk komt het dus 
telkens weer op improviseren aan waarbij iedereen handelt naar bevind van 
zaken en al doende door schade en schande wijzer wordt. De aid us opgedane 
ervaringskennis wordt evenwel door manco's in de organisatie (training, 
evaluatie) nergens systematisch opgeslagen, geevalueerd en overgedragen 
aan opyolgerS of nieuwkomers. Die dus het hele leerproces van 'trial and 
error' opnieuw moeten doormaken etc. etc. Het gevolg is een sterk verminderd 
leervermogen van een organisatie die gedoemd is dezelfde fouten steeds op-
nieuw te maken. 

Voor de individuele politieman of -vrouw die in de ME wordt ingezet, heeft 
een en ander ook vergaande gevolgen. Allereerst het feit dat per definitie 
iedere politieman of -vrouw geschikt wordt geacht voor de ME en dus bij toer-
beurt ME-dienst moet verrichten. Ongeschikt voor de ME betekent immers on-
geschikt voor de politie. Men zou daar tegenover kunnen stellen dat ME-optre-
dens misschien wel werk voor de gewone politie is, maar daarom nog geen ge-
woon politiewerk. Het is, gelet op de, deels erkende, bijzondere belasting zo-
als die ook in dit onderzoek weer is gedocumenteerd, maar zeer de vraag in 
hoeverre die stelling in zijn uiterste consequentie houdbaar is. Zeker nu op-
nieuw is aangetoond dat er een groep van politiemensen is die de bijzondere 
belasting van ME-optredens niet of nauwelijks aankan, met alle (mogelijke) 
schadelijke effecten vandien. 

Voor politiemensen die zijn ingedeeld bij het peloton van hun-dienstgroep 
komt daarbij dat zij bij iedere inzet in ME verband, zonder veel omhaal en voor-
bereiding uit hun normale werkomgeving getransfereerd worden naar een 
sterk contrasterende; en na afloop vice versa. Een nogal ingrijpende overgang 
die zeer ontregelend kan werken en dan ook heel wat aanpassingvermogen 
vergt. Temeer daar bij terugkomst op de eigen werkplek nauwelijks sprake is, 
en ook niet kan zijn, van enige systematische opvang en nazorg. Op z'n best is 
er een begrijpende chef die zorgt voor aangepast werk om de overgang wat 
geleidelijker te doen verlopen. Geconcludeerd kan dan ook worden dat in de 
huidige opzet de organisatorische randvoorwaarden voor gerichte inzet, trai-
ning, opvang en nazorg ontbreken. Er zou dan ook ruimte moeten komen voor 
een aangepast programma en daarbij vormt de groep c.q. het peloton waar-
mee men dienst heeft gedaan het beste aanknopingspunt, ook organisato-
risch 1 ). Nodig is dat er structurele mogelijkheden gecreeerd worden om een 
ME-peloton na een (zwaar) ME-optreden tenminste nog een dag bij elkaar te 
houden. De training van zowel pelotonsleden als kader zou mede gericht moe-
ten zijn op het leren hanteren en verwerken van spanningen en emotioneel in-
grijpende ervaringen, individueel en in groepsverband. Nader onderzoek zou 
moeten uitwijzen of en hoe hulpmiddelen als actieve ontspanning en sport in 
dat kader een gerichte toepassing zouden kunnen vinden. 

Daarnaast is herbezinning gewenst rondom de vrij fundamentele vraag in 
hoeverre de ME beschouwd moet worden als een specialisme, waarvoor niet 
zonder meer iedereen geschikt is en waar tot op zekere hoogte toelatingscrite-
ria voor zouden moeten gelden. 

Let wel, dit is geen pleidooi voor een uitgebreide selectie (vooraf) voor de 
ME, gesteld dat dit technisch mogelijk zou zijn. Maar het is wel een stelling-
name tegen het categorisch uitsluiten van iedere mogelijkheid om politiemen-
sen, a priori of a posteriori te weren uit of vrij te stellen van ME-dienst. Daar 
zouden mogelijkheden voor moeten bestaan c.q. gecreeerd worden, in die ge- 

1) (zie verder onder 8.4.4: Dienstgroepenpeloton). 
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vallen dat een — goed opgezet! — systeem van training, opvang en nazorg 
niet het gewenste resultaat heeft. 

8.4.2 	Klachten en zorgen 

Afgemeten aan de gevolgen voor het klachtenpatroon zijn, naast de emotio-
nele beleving, als belangrijkste factoren uit het onderzoek naar voren ge-
komen: een gebrek aan overzicht en controle, het risico dat men zelf loopt en 
in mindere mate de lange duur van een optreden. Hier zijn factoren die oak in 
de literatuur warden genoemd als stressbevorderend (Cohen, 1980, Nuijten, 
1981) en in dit opzicht is de gevonden relatie met een latere klachtentoename 
dus in overeenstemming met de bevindingen elders. 

Niet onverwacht, maar wel opvallend, was de dominante rol van een — be-
leefd — gebrek aan controle. Het gevoel een gebrekkige controle te hebben 
over bedreigende gebeurtenissen verhoogt de emotionele de druk waaronder. 
men moet opereren aanzienlijk, zoals uit experimenten is gebleken (Franken-
haueser, 1971). Voor politiemensen geldt dit kennelijk des te meer. Van hen 
wordt dan oak verwacht, dat ze in elke crisissituatie overzicht en controle be-
houden, een soort beroepsnorm die mede is ingegeven door de zorg om de 
eigen veiligheid. 

Controle en veiligheidsbeleving warden ook beinvloed door de mate waarin 
politiemensen naar hun eigen mening optimaal zijn toegerust, met name in 
materieel opzicht, am gevaarlijke situaties het hoofd te kunnen bieden. Wat 
daarbij nog wel eens wordt veronachtzaamd is de noodzaak politiemensen 
oak emotioneel goed toe te rusten (zie oak Denkers, 1983 en Vlek, 1982). 

Bij de ME speelt dit alles natuurlijk nog in veel sterkere mate vanwege het 
geweld waarmee ME-optredens, al dan niet terecht, exclusief geassocieerd 
warden. Het lijdt geen twijfel dat pblitiemensen en ME-ers in het bijzonder 
zeer gevoelig zijn voor signalen die duiden op een uit de hand !open van een 
relsituatie. Al dan niet juiste of geverifieerde berichten dan wel geruchten 
over situaties die uit de hand dreigen te lopen, gewonden die zouden zijn ge-
vallen ed. vinden gretig aftrek, zeker als een ME-peloton zelf niet in actie is. 
En elk ME-optreden kent wel van die momenten dat pelotons "veroordeeld" 
zijn tot werkloos toezien of afwachten en voor informatie over het verloop van 
een rel zijn aangewezen op de radio of verhalen van omstanders. Oak in dit op-
zicht geldt dat in de kwaliteit van de informatievoorziening en -overdracht, ook 
in de voorbereidingsfase en bij de voorbespreking, een krachtig middel tot 
steer- en stemmingsbeInvloeding is gelegen. 

Met het oog op het voorgaande is het wellicht goed am op deze plaats te 
wijzen op de mogelijke consequenties voor vormen van de-escalerend optre-
den van politie of ME in "zomer of -vredestenue" of met de "platte pet", die 
steeds meer toepassing vinden. Dergelijke optredens brengen tot op zekere 
hoogte een kwetsbare opstelling van politie of ME met zich mee. Je krijgt dan 
de paradoxale situatie dat, am (gewelds)-escalatie en daarmee verbonden 
risico's te vermijden, politie of ME een zeker verhoogd risico moeten aangaan, 
in elk geval gevoelsmatig. De gemiddelde ME-er zal zich bepaald niet van 
harte schikken in ion strategie, zeker niet als hij de achterliggende motive-
ring onvoldoende kent of niet deelt. Het argument dat het gewone politiewerk 
bij wijze van . spreken dagelijks vergelijkbare risico's meebrengt, slaat niet 
aan: ME-werk is geen gewoon politiewerk. Vormen van de-escalerend optre-
den kunnen gepaard gaan met verminderde controle- en risicobeleving, wat 
(emotionele) weerstanden oproept en onrust, onzekerheid en angst doen toe-
nemen. Gezien de gevolgen die dat kan hebben voor optreden en lichamelijk 
en geestelijk welbevinden van de betrokken ME-ers, is dit een aspect dat de 
verantwoordelijke bestuurders en operationele commandanten terdege moe-
ten meewegen bij hun besluitvorming. Dergelijke zwaarwegende beslissingen 
moeten warden doorgesproken met degenen die met de uitvoering zijn belast 
en zouden ook onderwerp moeten zijn van evaluatie achteraf. Veel zal daarbij 



afhangen van de stijI en kwaliteit van leidinggeven. Een strategie opleggen 
die als onverantwoord wordt ervaren, zal de druk waaronder ME-ers toch al 
moeten opereren, aanmerkelijk doen toenemen. Met alle mogelijke gevolgen 
vandien. 

8.4.3 	Vermoeidheid 

Een van de bevindingen was, dat vermoeidheidsklachten tijdens een optre-
den een voorbode zijn van latere klachten van met name depressieve aard. 
Operationalisaties van depressiviteit omvatten ondermeer gevoelens van 
lusteloosheid. Het ligt voor de hand, dat deze toenemen na een vermoeiende 
periode, wanneer er behoefte is aan rust. Een niet onlogische bevinding dus. 

Bedacht moet worden, dat de vermoeidheidsklachten en de daarop volgen-
de lusteloosheid hun oorzaak vinden in de totale belasting van een optreden, 
d.w.z. in zowel de fysieke als de emotionele belasting. 

Het" is een ervaringsgegeven, dat vermoeidheid na zware geestelijke 
(in)spanning zich vooral doet gevoelen als de druk weg valt. Bij ME-optredens 
is dat vaak aan het eind van de dag. In deze fase werden steeds pieken gevon-
den in de vermoeidheidsklachten. In elk geval komen de resultaten uit dit 
onderzoek aardig overeen met die uit ander, tamelijk recent onderzoek naar de 
werkbelasting van buschauffeurs. Ook daar bleek vermoeidheid tijdens het 
werk samen te gaan met klachten en met name slaapproblemen (Meyman, 
v. Bussel, Steensma en v.d. Linden, 1981). 

Al met al lijkt het erop dat vermoeidheidsklachten in de laatste fase van een 
ME-optreden een aardige indicatie geven van de mate waarin dat optreden be-
lastend is geweest voor de betrokken ME-ers en daarmee een bruikbaar crite-
rium zouden kunnen geven voor de noodzaak van opvang en nazorg. 

8.4.4 	Dienstgroepen pelotons 

Hoewel de resultaten met betrekking tot de dienstgroepenpelotons niet 
meer dan exploratief zijn, wijst het verschil in het klachtenniveau in de weken 
na de Lucky Luyk op een ongunstiger positie van de dienstgroepen. 

Omdat de vergeleken groepen in personele samenstelling niet wezenlijk 
verschillen ligt het voor de hand te denken aan een mogelijk effect van het ver-
schil in organisatievorm. 

De parate eenheid is, in meerdere opzichten, een vaste eenheid, met een 
vast kader en met vaste leden die gedurende langere tijd met elkaar optrek-
ken, regelmatig gezamenlijk oefenen en optreden en elkaar van haver tot gort 
kennen. De dienstgroepenpelotons vormen daarmee een schril contrast. Bij 
iedere gelegenheid treden ze in een andere samenstelling aan, zonder in de 
gelegenheid te zijn geweest (regelmatig) in die samenstelling te oefenen. 

Een ander wezenlijk verschil betreft de mogelijkheden voor adequate op-
yang en nazorg, voorzover een hechte groepsband, die wortelt in wederzijds 
bekendheid en vertrouwdheid, daar al geen noodzakelijke voorwaarde voor 
vormt. De leden van de dienstgroepenpelotons keren na een optreden normaal 
gesproken weer terug naar hun eigen district om daar hun "gewone" dienst 
weer op te pakken, alsof er niks gebeurd is. Ruimte voor veel meer dan een 
korte, evaluatieve bijeenkomst direct na afloop, waarin het accent voorname-
lijk ligt op technische en strategische details, is er niet. 

De parate eenheid is ook wat dit betreft veel beter af. Men heeft alle moge-
lijkheden om zoveel tijd uit te trekken voor evaluatie als men nodig acht en 
bovendien om de rest van de dag in te vullen naar eigen inzicht en behoefte. In 
de praktijk zal dat meestal neerkomen op een aangepast programma, met in 
hoofdzaak lichte, ontspannende activiteiten in groepsverband. De leden van 
de parate eenheid hebben dus het onschatbare voordeel dat ze de dag na een 
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optreden kunnen bijtanken in de vertrouwde beslotenheid van een groep col-
lega's die dezelfde ervaringen achter de rug hebben. Het komt er nogmaals 
gezegd op neer dat de wijze waarop de dienstgroepenpelotons in Amsterdam 
zijn georganiseerd, weinig bevordelijk is voor het creeren van structurele voor-
waarden voor een gerichte, training, inzet, opvang en begeleiding van de be-
trokken politiemensen. 



9 Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies 

Op grond van de onderzoekresultaten komen we tot de volgende con-
clusies: 

a. De fysieke belasting van ME-optredens 

— De fysieke belasting van ME-optredens verschilt aanzienlijk per op-
treden. Voor een normbepaling dient onderscheid gemaakt te worden 
tussen de algehele fysieke belasting en het aantal en de hoogte van 
piekbelastingen. 

— De algehele fysieke belasting, zijnde de resultante van enerzijds de 
optelsom van fysieke activiteiten en de uiterlijke omstandigheden waar-
onder ze plaatsvinden, en anderzijds de individuele fysieke conditie, kan 
in uitzonderlijke gevallen normen overschrijden. De kans daarop is 
groter naarmate zich meer piekbelastingen voordoen en een optreden 
langer duurt. De consequentie is in eerste instantie optredende ver-
moeidheid. De gevolgen kunnen zich uitstrekken tot een verminderde 
inzetbaarheid de volgende dag(en). 	. 

— Explosieve piekbelastingen, zoals charges, geven een zware en fysiolo-
gisch ongunstige belasting van het hart. Normaal gesproken zijn ze bij 
ME-optredens niet van zodanige aard en (lange) duur,dat op dit punt 
schade of gevaar voor de gezondheid dreigt. Wel kan men stellen dat 
het met het oog op die zware belasting wenselijk is alleen redelijk ge-
zonde en fitte politiemensen (regelmatig) er aan bloot te stellen. 

— De algehele fysieke belasting van ME-optredens kan een dermate grote 
inspanning vergen, mede ook omdat het tempo grotendeels van buiten 
af wordt opgelegd, dat het nodig kan blijken eisen te stellen aan het 
absolute prestatievermogen van ME-ers. De resultaten van dit onder-
zoek lenen zich niet voor een nauwkeurige bepaling van de te stellen 
eisen. 

b. De emotionele belasting van ME-optredens 

— Evenzeer als de fysieke belasting, varieert de emotionele beleving van 
ME-optredens sterk, afhankelijk van hun aard, duur en verloop. Een 
onderscheid dient gemaakt te worden tussen de spanningen en emoties 
die opgeroepen worden door uiteenlopende spanningsbronnen en de 
zorgen die de aanwezigheid van bepaalde stressverhogende situatio-
nele factoren met zich meebrengt. 

— Spanningen en emoties bij een ME-optreden zijn normaal en tot op 
zekere hoogte zelfs functioneel. Spanning, i.c. de alarmreactie met zijn 
stereotype gevoelsmatige en fysiologische verschijnselen, is tot op 
zekere hoogte bevordelijk voor het fysieke en mentale prestatievermo-
gen. Pas als spanningen en emoties een bepaalde drempel overschrij- 
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den worden ze dysfunctioneel en hebben ze een negatieve invloed op 
het gedrag. 

— ,Bij ME-optredens zijn tal van spanningsbronnen aanwezig; de voor-
naamste zijn: charges en alles wat daarmee samenhangt zoals het aan-
rijden ervoor en het in afwachting zijn ervan, incidenten waarvan men 
getuige is, vooral als ze een bedreiging inhouden voor de veiligheid, be- .  
richten die men verneemt, voCral als men zelf niet•in actie is, en ook 
voorbesprekingen. 

— lndividuele verschillen in emotiebeleving hangen samen met ervaring in 
het ME-werk. Herbezinning lijkt nodig ten aanzien van de vraag of 
ervaring in de "normale" surveillancedienst wel zo bevordelijk is voor 
een adequaat functioneren in ME-verband, als die niet samengaat met 
specifieke ME-ervaring. 

— Door alle voornoemde factoren kunnen in bepaalde Situaties en bij som-
mige ME-ers de spanningen en emoties hoog oplopen. Dit hoeft op zich-
zelf nog niet te betekenen, dat bij charges overmatig hard wordt opge-
treden. Op grond van een aantal argumenten kan gesteld worden, dat 
het omgekeerde evenmin waar is: overmatig hard optreden is niet exclu-
sief terug te voeren op hoog opgelopen emoties bij individuele ME-ers. 
Belangrijke factoren zijn mogelijk ook de organisatie van een ME-optre-
den en de stip en wijze van leidinggeven, die mede bepalend zijn voor 
het vijandbeeld waarmee ME-ers de straat op gaan. 

— Zorgen over ervaren stressverhogende situationele factoren hebben 
niet zozeer nadelig effect op de emotiebeleving op de dag van een optre-
den zelf, als wel op het persoonlijke functioneren nadien. Factoren die 
in dit verband met name belangrijk zijn, zijn: de mate van controle, risico 
en geweld en in mindere mate de lenge duur van een optreden. 

c. De subject/eve be/eying van een ME-optreden en gevolgen voor het per-
soonlnice functioneren 

— De subjectieve beleving van een ME-optreden bepaalt in hoge mate de 
gevolgen voor het persoonlijk functioneren van de ingezette ME-ers. Als 
een optreden sterk emotioneel beleefd wordt en/of veer zorgen mee-
brengt, wordt dat gevolgd door een toename van klachten over het licha-
melijk en geestelijk welbevinden en een verstoorde relatie met de 
sociale omgeving. 

— Regelmatig optredende klachten over vermoeidheid bij optredens blij- 
ken in veel gevallen voorbode van klachten van depressieve aard. 

— Het verhoogde klachtenniveau, als gevolg van een emotioneel sterk be-
leefd optreden, houdt in het algemeen enkele dagen aan en verdwijnt 
weer na ongeveer een week. Op deze regel zijn individuele uitzonderin-
gen, die relatief vaker gevonden worden in de groep ME-ers zonder voor-
gaande ME-ervaring. 

— De arbeidssatisfactie en -motivatie van de eden van de parate eenheid 
wordt niet of nauwelijks beinvloed door de beleving van een optreden. 
Verondersteld wordt dat ze veeleer samen hangen met het aanbod van 
"echt" ME-werk; naarmate dat !anger uitblijft en de (parate) tijd gevuld 
wordt met routineuze oefeningen, gaat dat ten koste van de arbeids-
satisfactie en -motivatie. Een soortgelijke conclusie kan getrokken 
worden ten aanzien van het arbeidsverzuim en het verloop daarvan in de 
parate periode. Eon en ander is inherent aan het systeem om een aantal 
politiemensen gedurende een langere aaneengesloten periode vrij te 
maken uit het normale werk en onder te brengen in een parate eenheid. 

— Dienstgroepenpelotons lijken ongunstiger af te zijn dan eden van 
parate pelotons voor wat betreft het doorwerken van een optreden in het 
persoonlijk functioneren. Een van de oorzaken is waarschijnlijk gelegen 



9.2 Aanbevelingen 

in het feit dat dienstgroepenpelotons in tegenstelling tot de parate pelo-
tons niet de ruimte hebben voor een aangepast programma de dag na 
een optreden. De leden worden in principe verondersteld de dag na een 
opt reden weer "gewoon" aan het werk te gaan en dat lijkt mede met het 
oog op de aard van de klachten, die ondermeer een verstoorde sociale 
omgang met andere mensen betreffen, een ongewenste situatie voor zo-
wel de betrokken politiemensen als het publiek. 

1. Het inzetten in ME-verband van oudere politiemensen, by. van 35 jaar en 
ouder, zou voorafgegaan moeten worden door een medische keuring. 

2. Nader onderzoek is gewenst om nauwkeuriger dan in dit onderzoek kon, 
vast te stellen hoe groot de algehele fysieke belasting is die ME-optre-
dens met zich mee (kunnen) brengen en welke eisen daaruit voortyloeien 
voor het absolute, fysieke prestatievermogen van ME-ers. 

3. In het kader van de opleiding c.q. training van de ME zou de nodige aan-
dacht besteed moeten worden aan gerichte conditietraining teneinde zo-
wel het algemene uithoudingsvermogen van ME-ers te verbeteren als de 
belastbaarheid van hart- en bloedvaten. 

4. Onderdeel van de opleiding voor de ME, van zowel kader als groepsleden, 
zou moeten zijn onderricht in het herkennen en omgaan met ennoties bij 
zichzelf en anderen. 

5. Meer opleidingssituaties zouden toegesneden moeten worden op het 
hanteren en controleren van eigen en andermans emoties in relatie tot 
daadwerkelijk optreden. 

6. ME-ers zouden onderricht moeten worden in individueel toepasbare ont-
spanningstechnieken en de toepassing daarvan in de daarvoor geeigen-
de fasen van een optreden. 

7. Er zou een procedure moeten komen die het mogelijk maakt om in voor-
komende gevallen ME-ers, die er bij herhaling blijk van geven niet 
bestand te zijn tegen de spanningen bij een optreden dan wel daarmee 
gewetensproblemen hebben, vrij te stellen van ME-dienst. Dat geldt ook 
voor kaderleden en operationele commandanten. 

8. Nader onderzoek is te overwegen naar de mogelijkheid meer specifieke 
oefensituaties te creererf. Enerzijds om de groepsleden meer voorerva-
ring in het optreden te geven, anderzijds om een selectiemogelijkheid 
voor de ME-dienst te verkrijgen. 

9. Nader onderzoek is te overwegen naar de consequenties van vormen van 
de-escalerend optreden, die een kwetsbare opstelling van de ME mee-
brengen. 

10. Nader onderzoek is gewenst naar de werkbelasting van specifieke een-
heden zoals arrestatie- en aanhoudingsteams. 

11. De organisatie van de dienstgroepenpelotons zou ingrijpend gewijzigd 
moeten worden: 
a. ze zouden een veel vastere samenstelling moeten hebben, met vaste 

(kader-)leden die tenminste een aantal jaren aanblijven en waarbij 
nieuwe leden slechts met mondjesmaat worden ingevoegd. 

b. ze moeten in de gelegenheid gesteld worden om regelmatig, in die 
vaste samenstelling, te oefenen; 

c. bij voorkeur zouden ze na een (in)spannend opt reden een dag bij elkaar 
gehouden moeten worden ten behoeve van fysiologisch herstel en af-
bouw van emoties. Eventueel zou vrijstelling van dienst voor hobby 
en/of sportbeoefening overwogen kunnen worden. 

12. Van belang is dat tijdens langdurige ME-optredens gezorgd wordt voor 
• voldoende en ook kwalitatief goede rustpauzes. 

13. Herbezinning lijkt• geboden op het systeem van de parate eenheid of 
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parate peloton zoals dat ten tijde van het onderzoek in Amsterdam 
bestond. Met name dient gezocht te worden naar een formule die de 
gunstige condities voor training, opvang en begeleiding combineert met 
zinvol werk in perioden dat er geen aanbod is van ME-werk. 

14. Om praktische redenen zou standaard moeten worden dat in principe 
ieder optreden, ongeacht het preciese verloop, gevolgd wordt door een 
"afbouwdag", met ruimte voor een aangepast programma voor het hele 
peloton. De ochtend van zo'n dag zou besteed kunnen worden aan 
groepsgewijze evaluatie en, indien nodig, aan individuele counceling, de 
middag aan lichte ontspannende groepsactiviteiten zoals fietsen, wande-
len e.d. 

15. De nu reeds verplichte evaluatiebesprekingen na een ME-optreden zou-
den meer inhoud moeten krijgen, met name zou uitvoeriger aandacht 
besteed moeten warden aan de ervaring en verwerking van ondergane 
spanningen, zorgen en emoties. 

16. In principe zouden evaluatiebesprekingen binnen de besloten steer van 
een groep of peloton gehouden moeten worden, onder leiding van het 
eigen kader. Voor deze taak zou een speciale opleiding of training moeten 
worden ingesteld. 

17. Na Zware, emotioneel zeer aangrijpende optredens zouden professionele 
deskundigen, zoals bedrijfsarts en -psycholoog of maatschappelijk 
werk(st)er, beschikbaar moeten zijn voor (individuele) opvang en nazorg. 
Het is zaak getraumatiseerde ME-ers in een vroeg stadium te identif ice-
ren. De nazorg kan in uitzonderingsgevallen lenge tijd vergen en daar die-
nen dan ook de nodige personele, organisatorische en procedurele waar-
borgen en faciliteiten voor gecreeerd te worden. 
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Bijlage 1 
Gehanteerde meetmethoden: vetgewicht, fysieke conditie en 
bloeddruk 

Vetgewicht: het percentage vet van het lichaamsgewicht werd geschat op 
basis van de som van 4 huidplooien (Tanner, 1962) en aan de hand van de 
omrekeningtabel van Durnin en Rahaman (1964). 

Fysieke conditie: het maximale zuurstof opnamevermogen, uit te drukken in 
mililiters per kilogram gewicht per minuut fysieke arbeid (Vo2 max. kg-1. min-
1.), werd voorspeld met behulp van de submaximale fietsergometerproef van 
Astrand en Ryhming (1954). Teneinde de voorspelling wat nauwkeuriger te 
maken werd een enigszins gewijzigd protocol gebruikt, in die zin dat de be-
lasting telkens na drie minuten met 30 watt werd verhoogd totdat de hf een ni-
veau van 170 s/m had bereikt; meerdere voorspelde waarden konden zodoende 
worden gemiddeld. Een sub-maximale fietsproef is niet geschikt voor een 
nauwkeurige bepaling van de individuele capaciteit, maar leent zich wel voor 
het vergelijken van grotere groepen of van individuen met zichzelf. 

Bloeddruk: voorafgaand aan de fietsproef werd na enige minuten rust bij zit-
tende proefpersonen in principe eenmaal de bloeddruk gemeten met behulp 
van een autotone kwikmanometer; het vervagen van de Korotkow-tonen gold 
als maat voor de diastolische bloeddruk. 
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Bijlage 2 
De hf-metingen 

Voor de registratie van de hf werd gebruik gemaakt Heart Rate Memorers. 
De memorers werden na afloop uitgelezen met behulp van een zg. read-out 
unit van de Fa. Elbos en een cassetterecorder. De verdere verwerking wind 
plaats op een Digital PDP 11/40 computer. Voor een volledige beschrijving 
wordt verwezen naar het artikel van Saris et al, 1977. 

Aanvankelijk stonden 8 memorers ter beschikking met een maximum capa-
citeit van 18 uur, waarbij de hf werd gemiddeld over blokken van een halve 
minuut. In een later stadium kwamen daar nog eens 8 memorers bij, zij het dat 
hierbij alleen gemiddelden konden worden verkregen over blokken van een 
hele minuut. 

De "rustfrequentie" werd bepaald door per geiegenheid de laagste, over 
tenminste een minuut gemeten, hf te nemen. 
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Bijlage 3a
Vragenlijst betreffende de beleving van het optreden

is niet of heb ik heb ik mij
nauwelijks veel aan (veel)

in mijn gedacht zorgen over
gedachte gemaakt
geweest

Kunt u aangeven in welke mate u zich gedurende de consignering en tijdens het optreden zorgen
heeft gemaakt over:

de (mogelijke) tegenstand 1 2 3
het (te verwachten) geweld 1 2 3
de mogelijkheid gewond te raken 1 2 3
de mogelijkheid iemand (ernstig) te moetenlkunnen
verwonden 1 2 3
de mogelijkheid schade op te lopen 1 2 3
de mogelijke nasleep van de eventuele schade 1 2 3
de mogelijkheid schade te veroorzaken 1 2 3
de mogelijke consequenties van door u
toegebrachte schade 1 2 3
uw gezin, partner 1 2 3
de mogelijkheid in paniek te raken 1 2 3
de mogelijkheid uzelf niet meer voldoende in
bedwang te kunnen houden 1 2 3
de vraag of de ME de zaak onder controle zou
kunnen houden 1 2 3
het onoverzichtelijke verloop van de gebeurtenissen 1 2 3
het onzekere van de hele situatie 1 2 3
de (lange) duur van het optreden 1 2 3
de gekozen tolerantiegrenzen 1 2 3
de toepassing van de tolerantiegrenzen 1 2 3
de kwaliteit van de pelotonscommandant 1 2 3
de kwaliteit van de groepscommandant 1 2 3
de kwaliteit van de sectiecommandant 1 2 3
de strategie van het Hoofdbureau” 1 2 3
(ev.) beslissingen van de burgemeester 1 2 3

Op welk ogenblik of bij welke gebeurtenis had u de sterkste emoties?
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VVat waren uw gevoelens op dat ogenblik? 

was u: 

kalm 
getrriteerd 
bang 
kwaad 
zenuwachtig 
opgewonden 
bedreigd 
MOB 

opgelucht 
onzeker 
razend 
gespannen 
In paniek 
lusteloos 
prettig 
teneergeslagen 
machteloos 
verrast 
teleurgesteld 

Welke gevoelens had u zoal in de loop van deze fase van het optreden? 

was u: 

calm 
geIrriteerd 
bang 
kwaad 
zenuwachtig 
opgewonden 
bedreigd 
floe 
opgelucht 
onzeker 
razend 
gespannen 
In paniek 
lusteloos 
prettlg 
ten eergeslagen 
machteloos 

nee 	tamelijk 	heel erg 

nee 	tamelijk 	heel erg 

2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 

2 	 3 
3 

2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 
2 	 3 

Kunt u iets noemen dat u in deze fase heeft gedaan om niet te zeer door uw ge-
voelens gehinderd te worden? 



Bijlage 3b 
Vragenlijst voor de gezondheidstoestand en de werkbeleving 

In de voorliggende vragenlijst komen twee onderwerpen aan de orde ni. uw ge-
zondheidstoestand en uw werk. Het gaat daarbij vooral om de situatie van dit 
moment en de afgelopen dagen. Het is mogelijk dat u zich doorgaans bijzon-
der fit voelt, maar juist de laatste dagen niet zo, of dat u doorgaans uw werk 
met veel plezier doet, maar er momenteel niet zo'n zin in heeft. In dat geval 
beantwoordt u de vragen dus naar de huidige situatie, die overigens over 
enige tijd weer volledig gewijzigd kan zijn. Controleert u, als u klaar bent nog 
even of u geen vragen heeft overgeslagen. 

Hieronder ziet u een aantal uitspraken die in meer of mindere mate op u van 
toepassing kunnen zijn. Dit meer of minder kunt u aangeven door een cirkeltje 
te zetten om een van de 4 cijfertjes achter elke uitspraak. Het gaat er om dat u 
zichzelf beschrijft zoals u zich de laatste week voelt of zoals u de laatste week 
bent geweest. 

	

absoluut 	weinig 	vrij 	veel 

	

niet 	 veel 

Had u de afgelopen week: 

last van hoofdpijn 	 1 	2 	3 	4 
last van duizeligheid 	 1 	2 	3 	4 
pijn in de maagstreek 	 1 • 	2 	3 	4 
last van misselijkheid 	 1 	2 	3 	4 
last van een maag die van streek was 	 1 	2 	3 	4 
pijn in borst of hartstreek 	 1 	2 	3 	4 
momenten dat u moeilijk adem kon krijgen 	 1 	2 	3 	4 
last van bevende of trillende handen 	 1 	2 	3 	4 
weinig eetlust 	 1 	 2 	3 	4 
een trage stoelgang 	 1 	 2 	3 	4 
diarree 	 1 	2 	3 	4 
moeilijkheden met het in slaap komen 	 1 	2 	3 	4 
een onrustige of gestoorde slaap 	 1 	 2 	3 	4 _ 
last van de luchtwegen (verkoudheid, griep) 	 1 	 2 	3 	4 
allergische aandoeningen 	 1 	 2 	3 	4 
rugklachten 	 1 	 2 	3 	4 
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heel erg 	wel op 	een beetje 	helemaal 

	

op mij van 	mu j van 	op mil van 	niet op 

	

toepassing 	toepassing 	toepassing 	mij van 
toepassing 

De laatste week had ik, of was ik: 

geen zin om aan liefhebberijen te 	
. 

doen 	 4 	 1 	 2 
moeite om geconcentreerd te blijven 	 4 	 1 	 2 
geen zin in mensen om mij heen 	 4 	, 	1 	 2 
nergens meer belangstelling meer in 	 4 	 1 	 2 
het gevoel dat alles moeite kost 	 4 	 1 	 2 
vaak een moe gevoel 	 4 	 1 	 2 
vaak lusteloos 	 4 	 1 	 2 
or steeds minder toe komen om van 
huis weg te gaan om ergens op 	 . 
bezoek te gaan 	 4 
zorgen over mijn gozondheld 	 4 	 1 	 2 
het gevoel dat de toekomst steeds 
minder zeker wordt 	 4 	 1 	 2 

	

heel erg 	wel op 	een beetje 	helemaal 

	

op mij van 	mu j van 	op mij van 	niet op 

	

toepassi ng 	toepassing 	toepassi ng 	mij van 
toepassi ng 

De laatste week had ik, of was ik: 

het gevoel dat ik moet beantwoorden 
aan &son die ik niet aankan 	 4 	 1 	 2 	 1 
het gevoel dat mijn lichaam een 
batterij is waarvan de kracht opraakt 	 4 	 1 	 2 	 1 
last van schrikachtigheid 	 4 	 1 	 2 	 1 
periodos dal ik niet tegen hard geluid 
of helder licht kon 	 4 	 1 	 2 	 1 
last van grotere prikkelbaarheid clan 
enders 	 4 	 1 	 2 	 1 
last van slecht humour 	 4 	 1 	 2 	 1 
last van stemmingswisselingen 	 4 	 1 	 2 	 1 
het gevoel dat de mensen niet te 
vertrouwen zijn 	 4 	 1 	 2 	 1 
het gevoel dat mensen misbrulk van 
je zullen maken, als je ze hun gang 
laat gaan 	 4 	, 	1 	 2 	 1 
het gevoel dat anderen je niet 
begrijpen of onaardig zijn 	 4 	 1 	 2 	 1 

	

heel erg 	wel op 	een beetje 	helemaal 

	

op mij van 	mu j van 	op mij van 	•niet op 

	

toepassing 	toepassi ng 	toepassi ng 	mij van 
toepassing 

De laatste week had ik, of was ik: 	 . 

het gevoel dat anderen onvriendelijk 
zijn of je nlet mogen 	 4 	 1 	 2 	 1 
het gevoel dat anderen schuld 
hebben aan de meeste van je 
problemen 	 4 	 1 	 2 	 1 
niet op mijn gemak, als mensen naar 

, me keken of over me spraken 	 . 	4 	 1 	 2 	 1 
vaak woode-ultbarstingen 	 4 	 1 	 2 	 1 
vaak ruiies 	 4 	 1 	 2 	 1 
neiging to schreeuwen of met dingen 
to smijten 	 4 	 1 	 2 	 1 
aandrang anderen to slaan of pijn to 
doen 	 4 	 1 	 2 	 1 
zin am dingen kapot to maken of 	 • 
stuk te goolon 	 4 	 1 	 2 	 1 

1 
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lndien u rookt 

Hoeveel sigaretten of shaggies rookte u de laatste week gemiddeld per dag? 
ongeveer 	sigaretten 
ongeveer 	shaggies 

Hoeveel sigaren rookte u de laatste week gemiddeld per dag? 
ongeveer 	sigaren 
ongeveer 	kleine sigaren • 

Hoeveel pakjes pijptabak rookte u die week? 
ongeveer 	pakjes pijptabak 

lndien u drinkt 

Hoe vaak gebruikte u de laatste week alcoholhoudende dranken? 
— eenmaal 
— enkele keren 
— iedere dag 
— kwam niet voor 

Hoeveel glazen bier dronk u de laatste week gemiddeld per keer? 
ongeveer 	glazen 

Hoeveel glazen wijn, sherry, port e.d. dronk u gemiddeld per keer? 
ongeveer 	glazen 

Hoeveel glazen sterke drank (whisky, cognac, jenever) dronk u de laatste week 
gemiddeld per keer? 
ongeveer 	glazen 

Gebruikte u de laatste week slaapmiddelen? 
a. dagelijks 
b. meer dan tweemaal, maar niet iedere dag 
c. een of twee keer 
d. nooit 

Gebruikte u de laatste week kalmerende middelen? 
a. dagelijks 
b. meer dan tweemaal, maar niet iedere dag 
c. een of twee keer 
d. nooit 

Bent u in de laatste week bij ondergenoemde personen of instanties geweest 
in verband met klachten of problemen? Zo, ja wilt u dan aangeven bij wie en 
hoe vaak? 
— huisarts 	 maal 
— medisch specialist 	 maal 
— maatschappelijk werk 	 maal 
- psych iater of psycholoog 	 maal 
— dominee, pastoor of andere geestelijk !eider 	 maal 
— magnetiseur, natuurgenezer e.d. 	 maal 
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Het werk 

In hoeverre bent u het eens/oneens met de volgende uitspraken? 

	

eens 	 oneens 
de laatste week was ik geneigd veel energie in mijn yverk to steken 	4 	3 	2 	1 
de laatste week had ik echt zin am hard to werken 	 4 	3 	2 	1 
de achterliggende dagen had lk echt plezier in mijn werk 	 4 	3 	2 	1 
over mijn werktijden van de afgelopen week ben ik best tevreden 	4 	3 	2 	1 
de laatste week was ik beslist tevreden over koffle-, maaltijd- en 
andere voorzieningen 	 4 	3 	2 	1 
voor wat betreft de achterliggende week ben ik ale politieman best 
tevreden: 
— over de politici 	 4 	3 	2 	1 
— over het gemeentebestuur 	 4 	3 	2 . 	1 
de laatste week was ik beslist tevreden over de mate waarin de 	, 
korpsteiding: 
— oog had voor ons werk on werkomstandigheden 	 4 	3 	2 	1 
— rekening hield met onze wensen en verlangens 	 4 	3 	2 	I 
— openstond voor onze suggesties 	 4 	3 	2 	1 

Gat de achterliggende week u voldoende het gevoel: 

dat u goede vrienden kunt maken in uw work 
dat u ow collega's graag mag 
dal u een gevoel van eigenwaarde aan ow work kunt ontlenen 
dat u zelfvertrouwen aan uw werk kunt ontlenen 
dat u werkelijk lets kunt 
dat u in ow work kunt laten merken dat u anderen sympathiek vindt 
dat u iets waardevols tot stand hebt gebracht 
dat de ontplooling van uw capacitelten gestimuleerd wordt 
dat u uw kundigheden on mogelijkheden in uw work kunt gebruiken 
dat uw collega's u eon "geschikte kerel"vinden 
dat u erbij hood 
dat u gewaardeerd wordt als u goad werk !evert 
dat uw werk het beste uit u haalt waartoe u in staat bent 
dat u at ow persoonlijke mogelijkheden kunt ontwikkelen in uw werk 
dat u te maken heeft met mensen die u graag mogen 
dat u tevreden kunt zijn met ow beroep als politleman 
dat u tevreden kunt zijn met uw werk 
dat u eon interessante baan heeft 

a. - zeer bevredigend 
b. - tamelijk bevredlgend 
c. - niet uitgesproken bevredigend of onbevredigend 
d.. tamelijk onbevredigend 
e. - zeer onbevredigend 

Hoe denkt u momenteel over: 

b. 	C. 	d. 	e. 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 
4 	3 	2 	1 

de pal/tie in Amsterdam 
positief 	 4 	 3 	 2 	 1 	 negatief 
trekt me aan 	 4 	 3 	 2 	 1 	 stoat me at 
waardevol 	 4 	 3 	 2 	 1 	 waardeloos 

, de ME als organtsatie 
positief 	 4 	 3 	 2 	 1 	 negatief 
trekt me aan 	 4 	 3 	 2 	 1 	stoat me at 
waardevol 	 4 	 3 	 2 	 1 	 waardeloos 

het worker els ME-er 
positief 	 4 	 3 	 2 	 1 	 negatief 
trekt me aan 	 4 	 3 	 2 	 1 	 stoat me at 
waardevol 	 4 	 3 	 2 	 1 	 waardeloos 



Wat vindt u van het publiek in Amsterdam? 

De houding van de doorsnee burger in Amsterdam t.a.v. de politie is: 

eens 	 oneens 

vijandig 	 4 	 3 	 2 	 1 
sympathiek 	 4 	 3 	 2 	 1 
wantrouwend 	 4 	 3 	 2 	 1 
voorkomend 	 4 	 3 	 2 	 1 
onbetrouwbaar 	 4 	 3 	. 	2 	 1 
vriendelijk 	 4 	 3 	 2 	 1 
onberekenbaar 	 4 	 3 	 2 	 1 
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Bijlage 4
Tabellen

Responderen bij de parate eenheid naar klachten, percentages

hoofdpijn
duizel igheid
pijn in de maagstreek
misselijkheid
een maag die van streek is
pijn in borst of harstreek
moeilijk ademen
zwaar gevoel in ledematen
bevende/trillende handen
weinig eetlust
trage stoelgang
diarree
moeilijk in slaap komen
onrustige/gestoorde slaap
last van de luchtwegen
allergische aandoeningen
rugklachten
geen zin in liefhebberijen
moeite met concentratie
geen zin in mensen om je heen
nergens belangstelling meer in
gevoel dat alles moeite kost
vaak moe gevoel
vaak lusteloos
niet graag van huis en op bezoek
zorgen over de gezondheid
schrikachtigheid
niet kunnen tegen hard geluid/licht
meer prikkelbaar dan anders
slecht humeur
stemmingswisselingen
niet op gemak als men naar je kijkt
vaak woede-uitbarstingen
vaak ruzies
neiging te schreeuwen/te smijten
anderen willen slaan/pijn doen
zin dingen kapot te maken
gevoel:
— toek. wordt steeds onzekerder
— aangestelde eisen niet kunnen worden beantwoord
— lichaam opgebruikte batterij is
— mensen niet te vertrouwen zijn
— mensen misbruik van je willen maken
— mensen je niet begrijpen
— mensen je niet mogen
— anderen schuld hebben aan je probl.

meting 1 meting 2 gem. over
alle met.

52 34 26
2 11 5
7 6 9
2 6 5

10 11 8
7 0 4

29 9 12
21 26 14

5 9 4
10 9 8

7 14 6
7 3 7

19 23 13
31 29 21
19 26 20

0 0 2
14 17 13
45 50 33
31 47 31
33 39 25
19 31 17
17 28 20
62 50 42
21 28 24
64 53 37
14 22 16
10 17 9
14 19 12
36 50 26
26 31 21
26 44 27

8 14 11
25 17 12
14 19 13
17 22 12
39 14 13
19 19 12

17 17 19
10 11 10
10 14 11
36 31 31
44 33 39
19 22 22
22 19 17
19 17 17
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Achtergrondvariabelen en het (gestandaardiseerde) klachtenniveau na het optreden bij de parate 
eenheid in de eerste twee parate woken, productmomentcorrelaties. 

meting 

aantal respondenten 

emotionaliteit 	 .01 	 .14 
NB type gedrag . 	 .15 	 -.02 
gemiddeld aantal klachten 	 -.10 	 - .14 
leeftijd 	 -.02 	 - .06 
diensttijd bij de politie 	 -.12 	 -.16 
ME-diensttijd 	 -.04 	 -.24 

(gestandaardiseerd) klachtenniveau van de parate eenheid in de eerste twee parate weken. 

Arbeidsvoldoening, bij de parate eenheid, gemiddelde t-scores. 

meting 
aantal resp. 

Amsterdamse politie 

de ME-organisatie 

het ME-werk 

• vergeleken met meting A, p 0,1 
• idem, p 0,05 
'•' den, p “ 0,01. 

1 	 2 

37 	 as 

aantal 	gemid. 	aantal 	gemid. 

	

resp. klachten- 	resp. klachten- 

	

niveau 	niveau 

(hoofd)agent 	 26 	0,5 	24 	0,4 
kaderleden 	 6 	0,9 	7 	0,6 

gehuwd 	 28 	0,7 	29 	0,3 
ongehuwd 	 9 	0,4 	7 	0,5 

voelt u zich bezwaard uw partner lastig te vallen 
met problemen op uw werk 
- ja 	 9 	0,5 	9 	0,3 
- nee 	 23 	0,8 	23 	0,2 

praat u wel eens met mensen in uw prive omg. over 
uw werk 
- nee, zelden of nooit 	 23 	0,7 	19 	0,5 

- 1a 	 14 	0,6 	17 	0,2 

zijn er op uw werk mensen met wie u goed en diep- 
gaand over ow werk kunt praten 
- ja 	 22 	0,7 	22 	0,2 
- nee, nauwelijks of niet 	 15 	0,5 	14 	0,6 

A 	1 	2 	3 	5 	7 	9 	11 	13 	13 
43 44 36 33 34 ps 30 35 43 40 

arbeidsvoldoening alg. 	 50.7 52.1 50.4 49.4 49.3 48.8 50.0 49.2 48.4 51.2 

de contacten op het werk 	 49.3 51.2 49.5 48.3 50.2 49.3 51.7 50.3 48.6 51.4 

o'ntploolingsmogelijkheden in het work 	49.9 51.6 49.0 48.4 49.8 48.4 51.4 51.4 49.0 50.9 

47.3 51.6 49.0 50.1 50.2 50.6 51.6 49.8 51.7 48.5 

50.8 51.6 49.5 51.2 50.9 49.2 50.9 48.2 49.4 48.4 

59.4 50.5 50.9 51.5 51.7 48.2 50.4 48.5 49.2 49.2 

werktijden en voorzieningen (koffie enz.) 	52.0 47.9 49.8 53.0 50.6 47.2 49.8 49.9 49.8 51.3 

aandacht yid korpsleid. werkomst.h. 	46.3 56.8 55.9 51.3 50.2 49.0 49.6 50.9 45.7 44.7 

politici gemeentebestuur 	 42.5 55.3 57.9 52.9 51.1 48.8 49.3 51.4 46.1 45.5 

het publiek in Amsterdam 	 51.4 52.7 51.0 49.7 49.6 49.9 49.0 48.1 48.1 49.8 



Klachten, arbeidsvoldoening en arbeidsmotivatie bij de parate eenheid en leden van de dienst-
groepen een week en vier weken na het Lucky Luyk-optreden, (gemiddelde scores). 

Parate Eenheid 	Dienstgroepen 
(N = 30) 	 (N .16) 

1 wk 	4 wkn 	1 wk 	4 wkn 
). 

aantal klachten* 	 10,4 	6,4 	17,2 	4,8 
tevredenheid met: 
- het werk in het algemeen 	 11,5 	11,9 	10,8 	12,6 
- het sociaal contact op het werk 	 22,7 	23,2 	22,4 	23,9 
- ontplooiingsmogh: i/h werk 	 31,7 	32,5 	28,7 	34,1 
- de Amsterdamse politie 	 9,6 	9,7 	9,2 	9,9 
- de ME-organisatie 	 9,8 . 	9,9 	9,1 	9,5 
- het ME-werk 	 9,9 	9,8 	8,6 	8,6 
- de werktijden/voorzieningen 	 6,2 	6,2 	5,0 	6,3 
- de aandacht v.d. korpsleiding v.d. specifieke 

werkomstandigheden 	 9,3 	7,8 	7,2 	6,9 
- de politici, het gemeentebestuur 	 6,4 	5,1 	4,4 	3,8 
- de houding v.h. publiek in Amsterdam 	 14,7 	15,2 	15,7 	15,5 
Arbeidsmotivatie 	 8,8 	8,7 	7,1 	9,7 

het aantal dienstgroepleden waarop de `klachten'analyse werd uitgevoerd, is 12. 
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Tabel 4.4: De parate eenheid (PE) vergeleken met leden van de Dienatgroepen (D.groep) in de eerste

en vierde week na het Lucky Luyk-optreden.
Resultaten variantie analyae (1).

Tuaaengroepen Ginnengroepen

PE-D mdiv. tijd (PE-D tijd x 0
groep binnen- groep) mdiv.

groepen x tijd binnen-
groepen

klachten dt 1 40 1 1 40
ma 726,1 84,8 1144,1 298,1 44,9

— — ***255 *6,6 —

tevredenheid werk, alg. df 1 44 1 1 44
ma — 14,6 25,6 10,4 2

t —
— **127 *5,1 —

tevredenheid aoc. contact op het dt 1 44 1 1 44

werk ma 1,2 25,5 22,2 5,9 2,7
f —

— * *8,2 22 —

tevredenheid ontplooiinga- dt 1 44 1 1 44

mogelijkheden in het werk ma 7,7 91,6 209,8 101,4 12
f —

— **174 **8,4 —

tevredenheid Amaterdamae df 1 44 1 1 44

politie ma 0,3 7,6 3,2 1,8 1
—

— 3,4 1,9 —

tevredenheid ME-organiaatie df 1 44 1 1 44
ma 5,3 5,3 1,2 0,4 1,2

f — — 1 0,3 —

tevredenheid ME-werk df 1 44 1 1 44
ma 32,1 9,8 0,9 — 1,0

t — — 0,8 — —

tevredenheid werktijden/ df 1 44 1 1 44

voorzieningen ma 6,6 2,2 9,5 8,5 1,5
— — *6,5 *5,8 —

tevredenheid met aandacht van dt 1 44 1 1 44

korpaleiding voor de apec. werk- ma 50,3 5,4 17,1 7,4 4,3

omstandigheden t — — 4 1,7 —

tevredenheid over politici dt 1 44 1 1 44

gemeentebestuur ma 60,5 2,3 34,6 0,2 0,9
—

— * * * 38,9 0,2

tevredenheid met houding dt 1 44 1 1 44

Amaterdamae publiek ma 8,7 12,8 0,3 2 3,1
— — 0,1 0,6 —

arbeidamotivatie df 1 44 1 1 44
ma 2 6,6 34,9 40,5 2,5

f —
— **142 **165 —

•
•• p 0,001
** p001

*

p 0,05
(1) Gebruikt werd een model met herhaalde metingen en ongewogen gemiddelden.
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Bijlage 5

Beleefde emoties, uifgedrukt in het percentage ME-ers dat ze heeft gerapporfeerd, in de verschillen
de fasen van vier optredens. Bovenin staan vermeld de meest genoemde emotionele gebeurtenissen
in elke fase.
Voor de duidelijkheid is e.e.a. weergegeven in grafieken en niet in staafdiagrams.
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Bijlage 6a 

De hartfrequentie van een linie-man tijdens een gedeelte van het Luyk optreden; bovenin de gebeur-
tenissen die op de onderscheidden tijdstippen plaatsvonden. 

-4 
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De gemiddelde hartfrequentie, plus of min de standaarddeviatie, van negen liniemensen tijdehs het 
Vondelstraat optreden; bovenin de gebeurtenissen die op de onderscheidden tijdstippen plaats-
vonden. 

RIJDEN 

EERSTE RUST 
RIJDEN 

EERSTE RUST 

RIJDEN 

TWEEDE RUST 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93



