ZORGVERLENERS
ONDERSTEUNEN
IN TIJDEN VAN CORONA
Ongekend
Onvoorspelbaar
Overweldigend

Bronnen van steun zoals teammomenten
vallen weg door de
verspreidingsbeperkende maatregelen.

Vergt juiste informatie, houvast.
Vergt nieuwe manier van werken.

Vergt andere manieren van steun,
verbinding vinden met elkaar.

Het is normaal dat het coronavirus angst veroorzaakt en de zorgverlener voor nieuwe uitdagingen
stelt. Dit zal zorgen voor een tijdelijke ontregeling en dat is op zich goed om manieren te zoeken
om ons aan te passen. Het verwerkings- en aanpassingsvermogen van de zorgverlener zal het
stressniveau normaliseren en het mogelijk maken om de nodige aanpassingen te realiseren.
De onderstaande richtlijnen kunnen helpen om je team optimaal te begeleiden in tijden van corona.
De richtlijnen steunen echter op jouw persoonlijke expertise: 'vertrouw dus ook op jezelf'

Hoe kunnen we goed zorg dragen voor het welzijn
van zorgverleners in tijden van corona?
Als leidinggevende kan je waakzaam zijn voor gevoelens van angst en
stress bij medewerkers. Bij een niet-pluis gevoel worden medewerkers
aangemoedigd en ondersteund om professionele hulp te zoeken.

Angst, stress zijn normale reacties:
Angst is een normale reactie op
ongewone, stressvolle gebeurtenissen.
Het stelt ons in staat om ons adequaat
aan te passen aan de situatie.

• ondersteunen en stabiliseren •
Vertrouw op je eigen expertise om je team te ondersteunen, te stabiliseren.
Onderstaande richtlijnen kunnen je hierbij helpen.

Wanneer 'niet-pluis'? als...

• bedachtzaam observeren •
Crisissituaties zoals bij corona ontlokken bij elke persoon 'traumasymptomen'.
Hier hoort angst, slecht slapen, piekeren bij.
Observeer goed wat deze 'corona-tijden' met jouw team, jouw zorgverleners doet.
Het is niet nodig om onmiddellijk gealarmeerd te zijn. Geef het zelfherstellend
vermogen van de zorgverlener ook de tijd om zijn werk te doen.

• niet-pluis gevoel? •
Bij een aantal zorgverleners zal bijkomende ondersteuning nodig zijn als angst- en
stressklachten blijven of toenemen.
Ga voort op jouw 'niet pluis' gevoel en stuur zorgverleners tijdig door.
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gevoelens van angst, stress toenemen
angst paniekaanvallen (blijft)
veroorzaken
flashbacks (blijven) bestaan
nachtmerries (blijven) terugkomen
agitatie en onrust aanhoudt
slecht slapen aanhoudt
aandachtsproblemen ontstaan
niet-verklaarde vermoeidheid blijft
bestaan

Expertisecentrum Resilient People

1. Zorgzaam omgaan met angst en kwetsbaarheid
1.1 een luisterend oor

1.2 angstgevoelens stabiliseren

Een luisterend en steunend oor:
Hoe loopt het thuis?
Hoe loopt het met patiënten?
Waar ervaart de zorgverlener moeilijkheden?

Wanneer is angst niet meer ok:
Angst is niet meer ok als de angst je helemaal overspoelt. Hierdoor
kan je niet meer met een alert kalm brein denken en reageren, maar
neemt je emotioneel en paniekerig brein het van jou over.

Reageren vanuit een niet-weten houding:
Je hoeft geen oplossing aan te reiken.
Het is oké om samen 'niet-te-weten'
en 'er gewoon te zijn' voor de ander.

Wat kan je doen bij een zorgverlener die paniek ervaart?
Niet zeggen 'word eens rustig' maar wel 'het overvalt je helemaal, dat
is echt normaal met wat er nu op je afkomt'.
Probeer op afstand te stabiliseren: Laat de zorgverlener wenen, of
wat er nodig is. Als de zorgverlener terug kan spreken, vraag je wat
hij/zij nodig heeft? Gewoon babbelen, een douche nemen, even
gaan wandelen...
Hou contact: spreek iets af voor opvolging. Bijvoorbeeld: 'Ik bel je
morgen om 10u, mocht er ondertussen iets zijn dan bel je mij, mijn gsm
blijft aanstaan'.

Niet minimaliseren, wegwuiven of negeren:
Vermijd 'zo'n vaart zal het allemaal wel niet lopen'.
De angst, beslommeringen, zorgen mogen er zijn.
Geef aan dat angst normaal en goed is.
Het stelt ons in staat om adequaat te reageren.

1.3 samen kwetsbaar mogen zijn
Weerbaar zijn is ook kwetsbaar mogen en durven zijn:
Laat emoties toe, ook bij jezelf.
Emoties hebben en uiten is geen teken van zwakte,
maar juist van sterkte! Wees hier ook open en duidelijk over.
Mildheid tonen en ontvangen:
Leg de lat voor je zorgverleners, voor jezelf een beetje lager.
Moedig de zorgverlener aan om hulp te vragen.

Zorg voor jezelf als teamverantwoordelijke:
Jij bent als teamverantwoordelijke ook een mens die nood kan
hebben aan al het bovenstaande.
Gelukkig maak je deel uit van hetzelfde team dat je
begeleidt. Durf beroep te doen op je collega's of contacteer collegaleidinggevenden.

2. Houvast, duidelijkheid en controle bieden
2.1 biedt houvast

2.2 zet de expertise van het team in de verf

Samen zoeken naar houvast:
De veranderde omstandigheden vragen een houvast. Structuur biedt
zorgverleners terug controle over hun werk en het helpt
angstgevoelens te kanaliseren.

Expertise van zorgverlener, van het team blijft overeind:
Hoe erg de situatie ook is, de expertise van de zorgverlener, van het
team blijft overeind!

Dit kan je samen doen door:
Beluister de moeilijkheden en bezorgdheden van het team.
Probeer samen met het team een antwoord te bieden.
Maak o.b.v. de antwoorden samen nieuwe duidelijke afspraken.

2.3 omgaan met informatie rond corona
Corrigeren van fake of gebiased nieuws:
Er komt veel informatie op de zorgverlener af waaronder ook fake en
gebiased nieuws. Dat is potentieel gevaarlijk. We zijn er sowieso al
op gericht om enkel die informatie die aan onze eigen visie of
angsten beantwoordt ter harte te nemen.
Zorg daarom dat je de feiten juist hebt:
Wees je ervan bewust dat sommige informatie niet juist is.
Volg de richtlijnen en informatie die je binnen je organisatie
aangereikt krijgt.
Ben je niet zeker, stem dan af met andere teamleden.
Geïnformeerd zijn, maar er niet continu mee bezig zijn:
Informatie is goed maar met mate. Blijf niet voortdurend bezig met
het volgen van het nieuws. Trek hier 1-2 momenten per dag voor uit
om alles tot je te laten komen.

Zet in op het vertrouwen in de zorgverlener, het team:
Zet de kracht van de zorgverlener in de verf.
Uit je trotsheid rond wat het team doet!
Uit je vertrouwen in de expertise van de zorgverlener.
De kracht van het positieve:
In tijden van stress zijn we meer gefocust op alles wat mis gaat,
bedreigend is en vergeten we vaak dat er heel veel ook goed gaat en
positief is.
Zet in met je team op positieve ervaringen en deel die met elkaar.

2.4 focus op waar je wel controle over hebt
Erken dat we geen controle hebben over het risico dat zorgverleners
lopen. Wees eerlijk wanneer aan een bepaalde vraag of bezorgdheid
geen antwoord kan geboden worden.
Focus op datgene waar we wel controle over hebben:
Focussen op datgene wat je wel kan controleren of waar je invloed op
hebt, helpt om te gaan met angstgevoelens en terug grip te krijgen.

3. Zorg voor het team
3.1 voorzie online team momenten

3.2 samen staan we sterk

Online teammomenten:
Teams komen niet meer wekelijks samen.
Dit kan je vervangen door online contactmomenten.

Samen staan we sterk:
Voorzie in de teammomenten online tijd met collega's om polshoogte
te nemen, tips uit te wisselen, er te zijn voor elkaar.
Sluit een online teammoment af met een positieve ervaring.

Duidelijkheid scheppen rond online of telefonische
beschikbaarheid:
Geef duidelijk aan dat je als leidinggevende beschikbaar bent om
vragen, bezorgdheden en angsten van medewerkers individueel te
bespreken. Maak concrete afspraken rond wanneer en hoe
medewerkers je kunnen bereiken.

3.3 een zorgzame debriefing indien nodig
Na een crisisinterventie of bij stressvolle gebeurtenissen, kan je met
de betrokkenen een debriefing houden.
Hoe pak je een debriefing zorgzaam aan:
Maak aanwezigheid niet verplicht.
Laat het open: wie wil spreken kan dat, wie niet wil delen ook.
Vraag het team na te denken over:
Wat liep er goed, waar is het team trots op?
Wat liep er minder, waar kunnen we volgende keer verbeteren?
Observeer zorgverleners tijdens de debriefing. Misschien hebben
een aantal teamleden nood aan een babbel achteraf.
Sluit debriefing af met een positieve vibe.

Tips om met teamleden verbonden te blijven:
Zorgverleners kunnen met elkaar ook buddy's vormen.
Deze buddy's bellen elkaar elke dag op een afgesproken tijdstip om:
Te horen hoe het met elkaar gaat zowel werk als privé.
1 of 2 positieve ervaringen te laten delen.
Je kan ook een chatbox openen waarin teamleden elkaar kunnen
treffen.
Let op:
Tijdens een debriefing worden vaak alle belastende ervaringen
gedetailleerd in beelden, gedachten en gevoelens geuit. Dit is
belastend voor de spreker en de toehoorders zonder dat het helpt
om iets aan de situatie/ervaring te veranderen.
Delen van de symptomen en de ervaren last kunnen uiteraard wel
helpend zijn.
Probeer goed te waken tijdens de debriefing dat het delen van de
belastende ervaringen de debriefing niet domineert. Rem
teamleden af en verwijs door naar een individueel gesprek waarin
deze ervaringen kunnen gedeeld worden.

4. Doorverwijzen bij een 'niet-pluis' gevoel
Een greep uit de doorverwijzingsmogelijkheden:
Om zorgmedewerkers psychisch te ondersteunen lanceert
Zorgnet-Icuro het informatieplatform DeZorgSamen.be.
De ZorgSamen is er voor iedereen die werkt in de zorg, ongeacht je statuut of
functie en ongeacht de zorgsetting waarin je werkt: in ziekenhuizen,
woonzorgcentra, eerste lijn, welzijn of thuiszorg.
Op de website vind je antwoorden op de volgende vragen: Hoe zorg ik voor
mezelf? Hoe zorgen we als zorgverleners voor elkaar? Hoe herken ik problemen bij
mezelf of bij collega’s? Hoe zoek ik professionele hulp?

www.dezorgsamen.be

Wat is EMDR?
Soms zijn we tijdelijk niet in staat om
stressvolle gebeurtenissen te integreren. Als
gevolg blijft de herinnering aan de gebeurtenis
vastzitten in het lichaam en de gevoelswereld
van een persoon. Iemand wéét dan wel dat de
nare ervaring voorbij is of er niets aan kan
veranderen, maar kan zich er niet overzetten.
Dan kan EMDR helpen. EMDR staat voor Eye
Movement Desensitization and Reprocessing.
Het is een revolutionaire en wetenschappelijk
onderzochte methode om psychische klachten
bij de wortel aan te pakken. EMDR is uniek
omdat het niet enkel je gedachten, maar ook je
gevoelens en je lichaam betrekt in de oplossing.

Wat is 'early intervention EMDR' ?
WHO vaardigde in zijn richtlijnen 2013-2020 uit dat cognitieve gedragstherapie
en EMDR-therapie bij trauma de eerst aangewezen behandelvormen zijn.
• cognitieve gedragstherapie •
Voor meer info of behandeling, raadpleeg een hulpverlener met een cognitief
gedragstherapeutische opleiding in je buurt.
• Eye Movement Desensitisation Therapy - EMDR•
EMDR-therapie individueel:
raadpleeg een individuele therapeut via

www.emdr-belgium.be
Early intervention EMDR in groep:
aanvraag voor een groepsessie kan je doen via

earlyinterventionemdr@gmail.com
Met dank aan Chantal Wittebolle

Early intervention EMDR is het individueel in
groep verwerken van moeilijke ervaringen,
emoties, gedachten ... zonder te moeten delen
hierover en zonder 'besmet' te worden door
overweldigende ervaringen van anderen.
Early intervention EMDR kan toegepast worden
na stressvolle gebeurtenissen om
angstgerelateerde symptomen af te laten nemen.
Het kan nuttig zijn om post-traumatische
stressstoornissen te voorkomen en tegelijk kan
het duidelijk worden dat voor sommigen verdere
therapie nodig kan zijn.
Doordat het in groep plaatsvindt kan de
interventie in de zorgsetting zelf plaatsvinden.

