
Continuum of Care

Toon van de Sande

Twilight. 



Wanneer eindigt een werkdag?

Om 17.00 uur?

Of 00.00 uur

Aan u de keuze.



Vandaag nog pastor: 

• Sinds 2000 gewerkt voor de Nederlandse 

Waterbouw

• Stichting Pastoraat Werkers Overzee SPWO

• www.spwo.nl

• Morgen Zelfstandige!





SPWO

• Bestaat sinds 1979 voor pastoraat 

• 100 dagen per jaar buitenaf

• Financieel ondersteund door de  
branchorganisatie, de grote bagger bedrijven in 
Nederland en anderen.

• Vloot: 300 units, groot en klein

• 8000 werkers

• Multicultureel 

• Relaxte reizen en crisisreizen: 
kwaliteitsverhoging over en weer.



Enkele cijfers in de crisisassistentie

• 39 verschillende gevallen. 

• Kapseizen, verdrinking, ongelukken, moord, 
explosie, beschietingen, gevangenisbezoek, 
kidnapping, een lijk vinden na 10 dagen, een lijk 
opbaggeren, aanvaringen, sterven na overmatig 
alcoholgebruik, piraterij-dreiging, zelfmoord, 
stervensbegeleiding, opvang na trip door 
piraterijgebeid, voorbereiden op een trip door 
piraterijgebied. 

• In 2008 and 2007 had 50 procent te maken met 
assistentie na een crisis.



Morgen zelfstandige

• Maritime Piracy a Humanitarian Response 

Programme (www.mphrp.org)

• 3 jaar geleden begonnen met emoties

• Verdieping

• Verbreding

• Structurering: 3 jaar werk.

• Spiritension: “challenge to clarify”





Continuum of Care

• Preparation 

• First response

• Aftercare



Immediate

Post Crisis

Short-term

Post Crisis

Long Term

Post Crisis

Shock

Realisation

Acknowledgement

Adaptation

RESISTANCE

CRISISPre Crisis

RESILIENCE
RECOVERY

Dr George Everly - International Critical Incident Stress Foundation, 2009 

Adapted by Dr Marion Gibson. Order from Chaos.



Preparation

• Good Practice Guides

• Training

• Train the trainers

• Etcetera.



” A seafarer prepared for 

piracy will turn out to be a 

better seafarer.”



First response

• Algemeen menselijk

• Oma

• Geen: psycholoog, dokter, advocaat, kapitein, 

veiligheidsfunctionaris, reder, uitvoerder…..

• Wel: er gewoon even zijn en het leven delen

• En: als het kan het leven vieren: memorial & 

blessing

• En dan: weg wezen!



Aftercare

• Mythes rond PTSD

• Grenzen

• Advies



” A company  prepared for 

piracy/crisis will turn out 

to be a better company.”



If you can help, would like more information or to 

contact anyone in the programme please email:

piracyresponse@btinternet.com

www.mphrp.org.



Thank you for your attention.

• Any questions?



www.spiritension.com


