
 

VOORZIENinGGZ 7 april 2020 

  
 Beste allemaal,  
  
Zoals aangekondigd, hierbij een tweede thema-mail. 
Anders dan eerst gezegd ligt de focus eerst op de dappere hulpverleners, en mogelijke onzekerheid 
en angst die er ook is! 
Dit thema werd aangedragen tijdens de proeftuinvergadering, vandaar dat we hier eerst op willen 
inzetten. De volgende brieven zullen ook verder nog in teken staan van Angst. 
 
In deze brief zochten we voor jullie naar (1) Welke effect heeft deze epidemie op onze angst als 
hulpverlener, (2) een aantal tips om goed te zorgen voor jezelf, (3) om goed te zorgen voor elkaar als 
hulpverleners onderling en (4) een aantal tips voor leidinggevenden in deze rare tijden. 
  

Veel leesplezier! 
 
 

 

1) EXTRA STRESS voor hulpverleners door COVID 19 epidemie 
Hulpverleners in leefgroepen zijn één van de weinige beroepen die hun job NIET VAN THUIS uit 
kunnen doen. Ondanks alle maatregelen staan jullie dus nog zoals steeds met jullie voeten in het 
werkveld, het werkveld dat er misschien wat anders uitziet!  
 -nieuwe organisatie van de leefgroepen - voltijdse opvang - minder kinderen maar meer stress-….  
 
Het is onmogelijk om in je kot te blijven én het zou dan ook kunnen dat je je hierdoor bang en 
onzeker voelt.  

  
 

Stress-reactie op epidemie: 

omdat je mens onder de mensen bent 
Stress-reactie op epidemie: 

Omdat je hulpverlener bent in Covid-19-tijden 
 Bang om ziek te worden 

 Bang om gescheiden te worden van 

dierbaren 

 Bang om in levensonderhoud te 

verliezen 

 Bang om geen opvang te vinden voor 

eigen kinderen 

 Bang voor de gezondheidstoestand van 

dierbaren 

 

 Vrees dat je familie en huisgenoten kan 

besmetten, omdat je nog met veel 

mensen in contact komt. 

 Strikte veiligheidsmaatregelen zorgen 

soms voor frustratie omdat je je werk 

niet kan uitvoeren hoe dat je dat 

normaal zou willen doen. 

o Bijvoorbeeld zorg vanop 

afstand 

o Vb Quarantaine bij een kind dat 

terug komt 

 ruimte en tijd voor zelfzorg? 

 De moeilijkheid om veiligheid aan 

cliënten te bieden, terwijl we zelf mee 

in de onveiligheid zitten. 



 

 Hogere eisen op het werk: bijvoorbeeld 

langere werktijden, grote flexibiliteit, 

andere taken die moeten uitgevoerd 

worden 

 Wie zorgt er voor mijn kinderen? 

 

 
 
Dat is lastig, en herkenbaar voor velen….   
 
Onderstaande doelen in de hulpverlening worden door de crisis serieus onder druk gezet. Zaken 
waar we als hulpverleners normaal maximaal op inzetten zijn nu niet altijd meer mogelijk. In de 
onderstaande interventies proberen we deze obstakels een antwoord te bieden, voor zowel jezelf als 
hulpverlener, als voor de jongeren die je begeleid. 
                
Veiligheid bieden 
De dreiging en onzekerheid zorgen voor een verhoogd angstniveau. Normale coping, zoals het 
zichzelf in veiligheid brengen is minder duidelijk. Je kan er niet van weglopen en niet zomaar tegen 
vechten.  
Met de toegenomen angst zijn er bijhorende mentale en fysieke gevolgen. Een langdurige 
alarmstatus van het lichaam zorgt voor uitputting. Mensen slapen slecht, krijgen sneller hoofdpijn, 
zijn prikkelbaarder.  
 
Gevolg voor de hulpverlening: 
Daar waar we als zorgverlener gewoon zijn om mensen op te vangen (net) na het gevaar, zitten we er 
mee in. De sleutelzin "hier bent u veilig" werkt nu niet. We passen onze ambitie aan. We helpen 
mensen met hun angstmanagement, ook al zijn we zelf mogelijk ook angstig. We erkennen en 
kaderen de angst. We beluisteren of ze zich al houden aan de maatregelen van de overheid, of ze 
hun handen wassen, ... 
 

Gevoel van rust 
Bij "gewone" schokkende gebeurtenissen zien we ongeloof en ontreddering, en het bijzondere 
aanpassingsvermogen van mensen in zo een situaties. Bij deze crisis zien we dit ook. Ons vermogen 
ons aan te passen wordt getest tot de limieten. Het lijkt erop alsof we in een snel veranderende 
situatie zitten die we constant moeten monitoren. Dit is fout. 
De situatie blijft dagen tot wekenlang dezelfde. De adviezen blijven dezelfde (handen wassen, 
afstand houden, binnen blijven...). Dit is een trage crisis. 
 
Gevolg voor de hulpverlening: "hou het simpel" 
Het is cruciaal om goed na te gaan hoe je begrijpt of niet begrijpt wat de impact van de situatie is op 
jezelf.  Welke infobron volg ik en hoe vaak?  Zie ik de impact op mezelf van deze langdurige 
onzekerheid? Door het hogere angstniveau kan je uitleg en tips minder onthouden. Hou het simpel.  
 

Zelfredzaamheid of handelingsperspectief 
De frustratie groeit, want je hebt het gevoel weinig te kunnen ondernemen. De situatie ontsnapt aan 
de controle, maar toch kan men veel doen, de uitdaging is het te blijven doen. De creativiteit helpt 
ons op het weg, het is belangrijk om jezelf te observeren en te zien hoe je dingen goed hebt 
aangepakt. Dit geeft hoop en zelfvertrouwen.  
 
Gevolg voor de hulpverlening:  



 

Bedenk hoe je met de situatie omgaat en welke stappen je al genomen hebt! Dit kan je ook bij de 
jongeren doen. Wijs op het belang van ritme. Zelf staan jullie natuurlijk ook nog in volle actie door 
wél te werken. De jongeren worden niet aan hun lot overgelaten, ondanks onze eigen angsten. Jullie 
zijn rolmodellen.  Laat het applaus zeker aan je hart komen, het is voor jullie. 
De zorg voor de jongeren op dit moment is van onschatbare waarde voor de toekomst.  
 

Gevoel van verbondenheid 
Het gevoel van verbondenheid wordt op twee niveaus getest. Er is ten eerste de isolatie en de vraag 
om geen fysiek contact te hebben met anderen. Ten tweede is er de vrees om naasten te verliezen. 
Dit laatste gevoel is zeer sterk aanwezig bij mensen met kinderen en al zeker bij mensen met 
kinderen uit de risicogroep. Ook mensen in een rouwproces zullen hier meer moeilijkheden 
ondervinden. 
 
Gevolg voor de hulpverlening: 
Net als bij angst moeten we ook hier vooral het gevoel managen, oa door ventileren, normaliseren, 
erkenning voelen, elkaar -niet fysiek- nabij zijn...  
 

Hoop of toekomstperspectief 
De hoge onrust zorgt ervoor dat men het vermogen om perspectief te nemen verliest. Het 
tijdsperspectief raakt verloren.  
 
Gevolg voor de hulpverlening: 
Afhankelijk van het niveau van onrust blijf je dichter bij het heden.  
Mensen met een lager stressniveau kunnen verder in de toekomst kijken. Aan hen kan je voorstellen 
al mee te denken over planning op termijn.  
Het is wel goed om een perspectief op lagere termijn in je hoofd te hebben, bvb.  "Uit China komen 
hoopvolle berichten".  
 
 

 Management van angst- en stressreacties: d.m.v. info praktische tips en adviezen.. op 

dezorgsamen.be verzamelden we tips en adviezen: 

 

 

2) Adviezen om GOED VOOR JEZELF te zorgen, VEERKRACHT bij te tanken, 

en MENTAAL FIT te blijven…  

 

Zorg voor 
regelmaat en 

voldoende rust 

Ken jezelf en 
vertrouw op wat 

eerder al hielp 

Ventileer, laat je 
emoties toe, ze 

horen erbij 

Volg de richtlijnen 
en betrouwbare 

info 
Stop even met 

werken. Neem een 
aantal keer bewust 
en diep adem en ga 

weer door met je 
werk 

 

Schrijf je signalen, je 
krachten en je 

hulpbronnen voor 
jezelf op, zo vind je 

ze snel terug 
wanneer je ze nodig 

hebt – je eigen 
signaleringsplan 

Spreek over je 
gevoelens, ze zijn 

heel normaal in de 
huidige 

omstandigheden. 

 
Neem tijd om je 

emoties te 

Volg de 
richtlijnen van je 

werk 
 

Begrijp je rol en 
verantwoordelijkheid 

 



 

Kies voor gezonde 
voeding en 
voldoende 

drinken 
 

Bouw korte 
adempauzes in, 

koppel regelmatig los 
van je werk. 
Slaap en rust 

voldoende, dit is een 
langdurige crisis 

 

Neem 
belangrijke 

beslissingen niet 
alleen 

 
Hou je gewone dag- 

en eetritme aan. 
 

Zorg voldoende voor 
afleiding: je lichaam 

en geest hebben 
nood aan 

herstelmomenten 

 

(in bijlage een 
invulexemplaar) 

 

Beweeg 
voldoende 

 
Geef aan wanneer 
je over je grenzen 

dreigt te gaan. 

 
Bouw momenten in 

van totale 
ontspanning 

begrijpen en 
aanvaarden 

 
Vraag tijdig steun 
en begeleiding, 

deel je behoeften 
en bezorgdheden. 

Volg betrouwbaar 
nieuws, maar met 

mate. Las ook 
voldoende 

momenten in 
waarop je geen 
nieuws volgt. 

 
Hou je goed aan de 

maatregelen: dit geeft 
een gevoel van 

controle (je doet er 
alles aan om het virus 

in te dijken) 

 

 

 
 
3) Adviezen om GOED VOOR JE COLLEGA’S te blijven zorgen 

 

Zorg voor een goede 

teamsfeer 

Luister en laat 

mensen ventileren 

 

Blijf aanwezig 

Iedereen reageert anders 

op een crisissituatie, 

respecteer elkaars 

gevoelens 

 

Neem pauzes, en spoor 

collega’s aan deze ook te 

nemen 

 

Luister zonder 

oordeel 

 

Wees positief over de 

stappen die je collega 

neemt in het omgaan 

met deze crisis 

 

Behoud je rol als collega: 

probeer zorgzaam te 

zijn, maar je hoeft de 

psychologische 



 

 

Maak contact met 

collega’s 

 

Communiceer op een 

constructieve en positieve 

manier. 

 

Neem tijd om elkaar een 

compliment te geven 

Geef geen advies 
tenzij je collega er om 

vraagt 

 

Begrens je eigen 

verantwoordelijkheid 

 

Doe een debriefing aan 
het einde van je 

werkdag, met je collega’s 
of leidinggevende, bel ze 
op als je ze niet ziet. Of 
maak een afspraak wie 

elkaar opbelt. 

 

behandeling niet op jou te 

nemen. 

 

Hou contact: blijf met 

elkaar in gesprek op 

de werkvloer. 

Neem belangrijke 
beslissingen niet alleen 

maar altijd samen 

 

 

 

4) Adviezen voor leidinggevenden 
Je hebt als leidinggevende in deze crisis een erg belangrijke rol als sleutelfiguur en rolmodel: 

 Voorbeeldfunctie: 

o Pas de voorgaande adviezen ook zelf toe 

o Deel en delegeer: zorg dat je misbaar bent, ook jij kan ziek worden 

o Hou ook een haalbaar werkritme aan, ga op tijd naar huis, ontspan 

 

 Bewaker van structuur en grenzen: 

o Bewaak mee de grenzen van de hulpverleners: informeer hen over zelfbescherming, 

hoe grenzen aangeven. Laat hen weten wanneer jij het van hen overneemt, ga altijd 

in overleg. 

o Bewaak mee dat men voldoende pauzes neemt (geef ook hier het goede voorbeeld) 

o Zorg voor rustplekken waar er naar elkaar kan geluisterd worden 

o Motiveer om het eigen signaliseringsplan (in bijlage een invulexemplaar) in te vullen 

 

 Goede informatie verschaffen, organiseer overleg- en evaluatiemomenten: 

o Laat collega’s ventileren 

o Hou het objectief, probeer niet te focussen op het emotionele 

o Kijk constructief vooruit 

 

 Een veiligheidsgevoel creëren: 

o Briefing en debriefing van elke shift (vb afspreken welke collega wie opbelt na een 

shift) 

 

 Aandacht voor niet actieve collega’s (zieken, reserves, risicogroepen): 



 

o Hou iedereen betrokken, zorg dat iedereen dezelfde informatie krijgt en dat 

iedereen met elkaar in contact staat. 

o Probeer teamvergaderingen zoveel mogelijk te laten doorgaan, dit lukt vlot via 

videoconferenties 

 

 Zorg voor ondersteuning voor collega’s die het teveel worden 

o Wees toegankelijk en informeer hulpverleners waar ze nog terecht kunnen als het 

hen teveel wordt. 

 

 Maak een hulplijn voor hulpverleners:  

o maak een miniteam aan die deze hulplijn zal bemannen in verschillende shiften 

o zorg ervoor dat er rechtstreeks kan gebeld worden 

o dit team is aanvullend op alle vorige opvangmogelijkheden 

 
Meer weten?  
We haalden onze mosterd voor jullie op https://www.dezorgsamen.be/ 
En https://www.dezorgsamen.be/omgaan-met-stress-en-angst-tijdens-deze-crisis-online-cursus/ 
 
 
Geef je graag feedback?  
Heb  je genoeg van deze mail?  
Heb je een leuk thema dat we voor jou kunnen uitzoeken? 

 Laat het ons zeker weten! 

 
Hou  je goed! 
Yuneco Caro Outreach 
  

https://www.dezorgsamen.be/
https://www.dezorgsamen.be/omgaan-met-stress-en-angst-tijdens-deze-crisis-online-cursus/


 

BIJLAGE: ZELFZORGPLAN

 
 



 

 


