
SAMEN TEGEN CORONA  
 
We worden met zijn allen geconfronteerd met de strengere maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. We kunnen hierin samen onze verantwoordelijkheid opnemen door meer 
dan ooit de richtlijnen omtrent persoonlijke hygiëne en sociale afstand te respecteren. Zo voorkomen 
we dat anderen ziek worden en vermijden we een overbelasting van het gezondheidssysteem.   
 
Een goede zorgverlening is tijdens de coronaepidemie belangrijk werk. Dit is immers niet makkelijk in 
een periode van verhoogde stress en angst. De berichtgeving is immers niet altijd even duidelijk, de 
richtlijnen veranderen snel, we hebben allemaal een gezin en familieleden waar we ook zorg voor 
willen dragen…  
 
De isolatiemaatregelen voor patiënten, treffen ons nu in zekere zin allemaal. Nog meer dan anders is 
het nodig zorg te dragen voor elkaar maar zeker ook om zorg te dragen voor jezelf. 
 
Gevoelens van onzekerheid en verwarring kunnen leiden tot angst of paniek. Niet alleen onze 
patiënten worden hiermee geconfronteerd. Dit zijn normale reacties op een buitengewone situatie. 
Iedereen reageert anders op stresserende situaties. Bv. angst en piekeren over eigen gezondheid en 
die van je naasten, verandering in slaap-en eetpatroon, moeilijkheden met aandacht en concentratie, 
…  
 
Deze signalen zijn ongevaarlijk. Zorg voor jezelf en voor elkaar zodat deze gevoelens niet 
overheersen.  
 
Wat kan je doen? 

 Spreek erover met elkaar. Deel ervaringen en gevoelens en let op elkaar.  

 Probeer zoveel mogelijk je routine te behouden. Eet (gezond) en slaap regelmatig. Beweeg 
voldoende.  

 Help de patiënten ook om een zekere routine te behouden. 

 Plan dagelijks activiteiten voor jezelf en voor de mensen om je heen.  

 Plan activiteiten voor patiënten binnen de mate van het mogelijke.  

 Raadpleeg regelmatig maar niet voortdurend de officiële informatiebronnen en 
ziekenhuisrichtlijnen. Vermijd ‘fake news’, dit creëert enkel verwarring en onrust. Sociale 
media zijn geen bron van nieuws. 

 Geef gedoseerd informatie aan patiënten.  

 Blijf zelf verbonden! Sociaal afstand houden betekent niet sociaal contact verbreken. 
Integendeel! Houd telefonisch contact en contact via internet aan.  

 Stimuleer en motiveer patiënten om contact te houden met naasten.  

 Ontspan jezelf regelmatig en praat ook over andere zaken. Las af en toe bewust een 
(koffie)pauze in en moedig elkaar daartoe aan.  

 Help patiënten te zoeken naar mogelijke manieren om zich te ontspannen. 

 Elke taak, elke job is zoals altijd, zeer zinvol.  
Sommige collega’s zorgen voor patiënten die heel ziek zijn door het virus, andere zorgen voor 
patiënten die wegens andere redenen zorg nodig hebben. Sommige collega’s zorgen ervoor 
dat er gezorgd kan worden, sommige staan momenteel aan de zijlijn te wachten tot zij weer 
hun zorg kunnen aanbieden.  
Elke taak, zichtbaar of onzichtbaar voor de buitenwereld, zorgt ervoor dat we als ziekenhuis 
de zorg kunnen geven die de maatschappij nu (maar ook straks) van ons vraagt. 

 

Als je nood hebt aan een gesprek kan dat door contact te nemen op het nummer 051 23 75 51 

 


