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Zorgverleners 
bijstaan in de 
COVID-19 crisis

Tips voor omgaan met werkstress

Erik de Soir & Lies Scaut



 Situation exceptionnelle et inédite dans notre pays.

 Toute la population est sous pression.

 Face à une menace invisible, les réactions émotionnelles sont multiples.

 La sur-information alimente les angoisses.

 C'est ce que nous ne connaissons pas qui nous fait le plus peur.

 La population doit se confiner alors que les services d'urgence sont exposés et 
doivent se montrer exemplaires.

 Les services d'urgence se préparent au pire et doivent tenir sur le long terme.

De specifieke COVID-19 context

 De COVID-19 crisis is uitzonderlijk en onuitgegeven. Het is dan ook

normaal dat iedereen naar het juiste evenwicht zoekt. 

 De hele bevolking zich onder druk voelt als in een snelkookpan. 

Dingen zijn onwerkelijk en moeilijk te vatten.

 Tegenover een onzichtbare vijand, zijn de emoties talrijk en divers. 

 De overmatige (negatieve) berichtgeving zwengelt de angst soms aan. 

 Wat we niet kennen, boezemt ons het meeste angst in.

 De bevolking zit in quarantaine terwijl personeel van woonzorcentra en 
ziekenhuizen zich blootstelt en het voorbeeld moet geven.

 Stilaan wordt duidelijk hoe zwaar de eindbalans zal doorwegen…



Zes basispunten voor het behoud van je persoonlijke evenwicht

Blijf bij de feiten. Haal geen kracht uit je beleving van dit moment door je te 
projecteren in de toekomst. Blijf bij je kracht van dit moment. Adem. Wees
bewust van wat je doet en wat het belang van jouw werk is. 
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Blijf solidair met je team. Zorg voor elkaar terwijl je maximaal de regels 
van bescherming in acht neemt. Het besef dat je niet alleen bent, is goed, 
maar ook belangrijk.

Doseer de berichtgeving. Volg op een gestructureerde wijze de dagelijkse
officiële informatiekanalen en beperk je zoektocht naar informatie op 
sociale media



Zes basispunten voor het behoud van je persoonlijke evenwicht

Blijf je inzetten voor je eigen evenwicht. Laat je niet meeslepen door je 
emoties. Angst is begrijpelijk, maar ook een slechte raadgever. Behoud de 
verbinding met je collega’s. Rust en kalmte is even besmetttelijk als angst. 
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Wees geduldig. Geef jezelf de tijd om alles wat er gebeurt te verwerken. Je zal
je nooit volledig kunnen beschermen tegen alle gevaren die je omringen dus het 
is ook belangrijk dat je het gevaar van het COVID19 relativeert. Onthou dat een
positieve ingesteld en moed je immuniteit ondersteunt.  

Blijf zorg dragen voor jezelf. Eet voldoende en op de juiste tijdstippen, verzorg je 
lichaam goed, neem regelmatig een korte pauze, ga even een luchtje scheppen en 
leer via mindfullness, meditatie en zelfhypnose om jezelf tot rust te brengen. 



Is dit een opvanggesprek
na een ingrijpende

gebeurtenis ?

Dan neemt je gesprek de vorm aan van 
een korte psychologische debriefing



VENTILATIEGESPREK IN STAPPEN
Wat is er gebeurd? Kan je dit even vertellen?

Welke soort ingrijpende gebeurtenis was het voor je?

Wat was jouw rol daarin?
Wat vind je zelf van wat je gedaan hebt?

(Respecteer het perspectief van de zorgbehoevende)

Wat heb je nu het meeste nodig?
(Wat doe je normaal om je evenwicht terug te bereiken)

Wat zou je helpen om terug de brug naar routine te leggen? 
Om terug aan de slag te gaan?

Wat ga je nog doen vandaag?

Is er iemand bij wie je terecht kan?

Wie kan je bijstaan op het werk?
En thuis?

Zijn er nog collega’s
die hulp nodig hebben?” 

Zie ook het 5Qs gesprek uit de Leidraad voor psychosociale opvang – Erik de Soir ©



De tijdslijn van het hulp verlenen aan zorgverleners
Je steunactie verloopt in verschillende fasen

Wat zijn dingen die je zelf allemaal
moet weten en kunnen vooraleer

je anderen steun ?

Hoe kan je via een telefonisch gesprek of een digitale 
sessie steunend en empathisch aanwezig zijn ?

Waaraan denken na 
het steungesprek ?

VOOR DE CONTACTNAME

TIJDENS HET CONTACT

NA HET CONTACT



VOOR DE CONTACTNAME
GEDURENDE DE VOLLEDIGE DUUR VAN DE CRISIS ...

- Zorg dat je zelf op de hoogte blijft van de evolutie van de 
COVID19-crisis: blijf geïnformeerd via de officiële kanalen

en op de hoogte van de evolutie van de 
veiligheidsmaatregelen en richtlijnen.

- Blijf goed gefocust op je opdracht en blijf in verbinding met 
je collega’s. Zorg voor een constante update over je functie

en je taken als lid van het team.

- Zorg dat je zelf voldoende rust en kalmte uitstraalt. Verzorg
jezelf goed als je je om anderen wil bekommeren.



VOOR DE CONTACTNAME
GEDURENDE DE VOLLEDIGE DUUR VAN DE CRISIS ...

- Een regelmatig meditatief moment, even stilstaan en
jezelf afvragen ‘hoe is het met mezelf?’ en ‘hoe sta ik
tegenover het lijden van anderen?’ is wel belangrijk om
zicht te blijven hebben op je eigen niveau van stress,
emotie, vermoeidheid, motivatie, enz.

- Het is belangrijk om met een supervisor over je eigen
copingstrategieën te praten en iemand te hebben die je
regelmatig op je eigen blinde vlekken wijst vooraleer je
je tot de andere richt.



TIJDENS
DE RODE DRAAD VAN EEN HULPVERLENINGSGESPREK

1. Eerste contact

- Stel jezelf op een laagdrempelige wijze voor. 

- Zeg bijvoorbeeld niet meteen dat je gespecialiseerd
bent in trauma of rouw. Blijf bescheiden.

- Geef erkenning aan de persoon die om hulp vraagt
(‘de eerste stap is vaak de moeilijkste’). Er is moed
en inzicht voor nodig om hulp te vragen.

- Identificeer de zorgbehoevende

- (Voornaam-Naam-Instelling/Dienst)



TIJDENS
DE RODE DRAAD VAN EEN HULPVERLENINGSGESPREK

2. Informeer je omtrent de aard van de vraag.

- Kijk of je kan inschatten op welke manier en in
wat het probleem zich stelt.

- Is het een gevolg van opstapelende stress of
verbonden aan welbepaalde gebeurtenissen?
Of misschien wel door emotionele identificatie?

- Hoe uit dit probleem zich op de werkvloer en
interfereert het met werken.



TIJDENS
DE RODE DRAAD VAN EEN HULPVERLENINGSGESPREK

Schets de middelen waarover jij beschikt

 Een luisterend oor, dat het probleem helpt in kaart brengen, gedurende
een gesprek van maximum een uur. Iemand die mee oplossingen zoekt

en tips geeft. Die niet oordeelt, maar aan de hand van open vragen
probeert te begrijpen en de zorgbehoevende wil inzicht geven in zijn

eigen probleem. Niet minimiseren, troosten, geruststellen of zeggen dat
alles wel goed komt.



TIJDENS
DE RODE DRAAD VAN EEN HULPVERLENINGSGESPREK

Schets de middelen waarover jij beschikt:

 Op een kalme en beheerste wijze luisteren en exploreren hoe de 
zorgbehoevende zijn probleem zelf ziet en wat hij/zij al gedaan

heeft om dit probleem tegemoet te treden of op te lossen.



3. Informatie en psychoeducatie

• Wijzen op psychoeducatief materiaal (folders, flyers, 
website, webinars) dat beschikbaar is.

• Kunnen inspelen op de beleving van iemand die angst 
geeft, verdrietig is of gebukt gaat onder stress. Lacunes
in emotieregulatie identificeren.

• De opbouw van stress (fight-flight-freeze reacties) 
kunnen schetsen op een eenvoudige wijze (gebruik
woorden als het ‘jaagsysteem’ en het ‘remsysteem’.

• Ademhalingsoefeningen en gronding bespreken. 
Tijdig vooraf jezelf grondig inlichten over de manier om 
mensen tot rust te brengen via ademhaling.



Hoe inspelen op een persoon
die angstig is?

Tip: Zeg bijvoorbeeld ‘Informeer je goed, maar niet teveel’ of 
‘Gebruik je angst om de maatregelen zo goed mogelijk na te
leven en voorzichtig te blijven’. Bekijk de angst als een juiste
herinnering aan het gevaar van het virus’

• In de eerste plaats je negatieve gedachten onder controle te krijgen. 
• Rationaliseer: zeg bijvoorbeeld ‘zorg dat je niet in een tunnel van angst 

terecht komt’ door in verbinding te blijven met anderen. Identificeer bij
jezelf welke gedacht niet-behulpzaam zijn en je in een negatieve spiraal
brengen. Kijk of je tegen-gedachten op gang kan brengen en formuleer
‘positieve affirmaties’ zoals o.m. ‘We komen hier sterker uit’ of ‘Samen
schouder aan schouder houden we dit vol’. 

• Relativeer: zeg bijvoorbeeld ‘alleen wat ik zelf kan controleren, moet me 
bezig houden, voor de rest moet ik gewoon doen wat ik kan en me 
bewust zijn van de middelen waarover ik beschik, als ik doe wat ik moet
met die middelen, doe ik het juiste’.



Veranderingen en onbekende situaties
genereren bij iedereen stressreacties.
Het is normaal dat we moeten zoeken
naar manieren om ons evenwicht te
behouden;
We moeten manieren zoeken die ons
terug in evenwicht helpen en de kans
grijpen om aspecten van onszelf te leren
kennen en dingen te doen die er zonder
COVID19 niet waren geweest.
Het volle begrip opbrengen voor de
diversiteit aan reacties bij jezelf en
anderen. Iedereen is zijn evenwicht kwijt.
Deze situatie schept een context waarin
de zoektocht naar nieuwe copingstijlen
normaal en begrijpelijk is.
Wees zacht voor jezelf en leg de laat niet
te hoog. Wees mild en mededogend.

Normaliseer reacties



TIJDENS

Zorgverleners begeleiden naar hun juiste evenwicht

4. RECUPEREREN

- Help de persoon zoeken naar hulpbronnen die aanwezig zijn binnen het team, binnen de eigen
leefkern, enz. Manieren van ontspannen van voor de coronacrisis. Wijze van herbronnen.

- Exploreer het sociale (steun) netwerk van de persoon. Contact nemen met mensen die je al lang
niet meer hoorde omdat je er geen tijd voor had. Mobiliseren van je steunfiguren.

- Begeleid de zorgbehoevende aan de hand van vragen zoals: 

‘Denk eens na hoe je concreet aan de slag kan gaan om minder negatieve emoties te 
ervaren?’ – ‘Begin bij je gedachten. Val er niet mee samen, het zijn maar gedachten’

‘Wat is nu het eerste wat je nu moet doen om een ander evenwicht te bereiken?’



TIJDENS
Zorgverleners begeleiden naar hun juiste evenwicht

5. AFRONDING
- Vergewis je ervan of je voor de 

zorgbehoevende een luisterend oor, 
een hulp bent geweest (vraag zeker of 
er binnen het gegeven tijdsbestek nog

iets mogelijk was).

- Vat het gesprek in enkele woorden
samen, zowel het probleem als de 

oplossing. Maak afspraken over het al 
dan niet houden van een

opvolggesprek.



NA HET CONTACT
Waaraan moet je nog denken in de nasleep van een gesprek voor

het Supportteam Rouw Begeleiding waarvan je deel uitmaakt:

- Je feedback formulier/checklist invullen zodat er zicht komt op de
problematiek waarmee de zorgverleners kampen.

- De gegevens van de zorgbehoevende opnemen in het register van
geholpen personen (invullen persoonlijke opvolgfiche).

- De elementen van het gesprek die je beschouwt als essentiële
informatie die gekend moet zijn, moet je terugkoppelen naar het juiste
niveau.

- Jezelf afvragen of er nog andere hulpverleners in het
netwerk/supportteam zijn die in het kader van de geschetste
problematiek een rol kunnen spelen.

- Jezelf ‘debriefen’ na je inzet (supervisieniveau) en je eigen ‘batterijen
vervangen’ na elk opvanggesprek.



NA HET 
CONTACT

Op persoonlijk vlak:

Na je eigen inzet als opvanger van zorgverleners, 
moet je ook even stilstaan bij je eigen niveau van

stress/uitputting/neerslachtigheid:

SUD* score m.b.t. traumatogene impact/depressogene impact/exhaustogene impact 

*SUD : Subjective Units of Distress

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10



Neem naast deze presentatie zeker 
ook de ‘Checklist voor 

ondersteuning van zorgverleners in 
de COVID-19 crisis’  

VOOR BIJKOMENDE VRAGEN

liesscaut@gmail.com
erik.de.soir@telenet.be


