
                            Opgemaakt door Lynn Crombez en gevalideerd door Ann Labeeuw na afstemming met de crisiscel.  (25-02-2021) 

1|5  

Covid-19: draaiboek psychosociaal welzijn 

 ZORGMANAGER (ZM) HOOFD-
VERPLEEGKUNDIGE 

(HVPK) 

SUPPORTPERSOON 
(SP) 

DIRECTIE ZIEKENHUISHYGIENE 
(ZHH) 

VOORBEREIDING 

(dagen - week 
vòòr opstart als 
COVID) 

Organiseren van 
dienstvergadering 
(fysiek of digitaal): 
Aanwezigen: voltallig 
team (incl. 
poetspersoneel, arts of 
diensthoofd, 
supportpersoon, zhh, 
paramedici,…) 
 
Doel: informatie geven 
(en toelichting geven 
bij gemaakte 
beslissingen), 
beluisteren en 
opvangen 
bezorgdheden, ingaan 
op motivationele issues 
 
Vastleggen volgende 
dienstvergadering (na 
3-4 weken) 
 

Voorbereiden 
dienstvergadering 
samen met ZM (fysiek of 
digitaal) 

Rustruimte voorzien 
 
Optioneel: filmpje 
maken met overzicht 
van afdeling   

Plannen gesprek met 
hoofdverpleegkundige 
Doel: kennismaken, 
noden inschatten van 
team, aanbod duiden  
 
Aansluiten op 
dienstvergadering 
(fysiek of digitaal) 
Doel: jezelf 
voorstellen, 
benadrukken van 
informeel kader of 
laten opnemen door 
hoofverpleegkundige 
indien onmogelijk in 
agenda 
 
Jezelf voorstellen aan 
arts(en) van de 
afdeling, ASO’s,… bij 
voorkeur fysiek/live 
 

Vanuit de crisiscel informatie geven 
en ondersteunen van 
zorgmanagement.  

Aansluiten op dienstvergadering – 
powerpoint voorstellen 
Doel: informatie geven, 
basisprincipes uitleggen, 
geruststellen 

Afdelingsbezoek: opdeling afdeling,  
struikelpunten bekijken 
 
Contactpersoon + centraal nummer 
doorgeven 
 
Streven naar aanwezigheid tijdens 
opstart in overleg met 
hoofdverpleegkundige 
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TIJDENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organiseren van 1 of 
meerdere 
dienstvergaderingen 
ter opvolging (idem 
supra) 

 
Wekelijks overleg met 
hoofdverpleegkundige  
Doel: informatie geven, 
beluisteren en 
opvangen 
bezorgdheden van 
team, ondersteunen 
hoofdverpleegkundige 
 
Wekelijks informele 
contacten met 
teamleden  
 
Organiseren van 
structureel overleg 
tussen ZM, HVPK en SP 

 

Op 
dagelijkse/regelmatige 
basis op informele wijze 
vinger aan de pols 
houden  
Doel: recente info 
doorgeven, beluisteren 
bezorgdheden, laten 
ventileren, 
verbondenheid team 
stimuleren 
 
Individuele gesprekken 
voeren bij signalen van 
onwelbevinden bij 
teamleden. Inschatten 
of verwijzing naar 
gekende kanalen 
noodzakelijk is (cfr. 
supportpersoon en 
brochure ‘Welzijn’) en 
opvolgen.  
 
Ad hoc teamgesprekken 
organiseren bij signalen 
van onwelbevinden van 
het team (bv. gebrek 
aan teamcohesie, 
ongerustheid, 
personeelsuitval,…). 
Hierbij kan beroep 
gedaan worden op de 

Vinger aan de pols 
houden bij 
hoofdverpleegkundige 
en team      (‘aanwezig 
zijn’) 
Combineren met 
patiëntenconsult 
Rustruimte opzoeken 
(eventueel 
combineren met 
administratief werk)  
Doel: verbinding 
houden met team, 
psycho-educatie 
indien aan de orde, 
helpen faciliteren van 
een groepsgesprek 
 
Ad hoc informele 
gesprekken met één of 
meerdere teamleden 
(artsengroep inclusief) 
Doel: voeling houden 
met wat leeft in het 
team, laten ventileren, 
noden detecteren en 
indien noodzakelijk (in 
samenspraak met de 
betrokken partij) 
bespreken met 
hoofdverpleegkundige 
 

Korte maar regelmatige bezoekjes  
(informele contacten met team)  
Doel: vinger aan de pols houden, 
detectie van problemen, erkenning 
en waardering van de medewerkers  

 
 

Ad hoc aansluiten op 
dienstvergadering na overleg met 
ZM 

Regelmatig langsgaan op afdeling 
Doel: informatie beschikbaar stellen, 
geruststellen, waardering uiten 
 
Ingaan op vragen  
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supportpersoon om te 
faciliteren. 
Aandacht voor 
medewerkers afkomstig 
uit een ander team en 
nachtverpleegkundigen 
Koppelen van ‘nieuwe’ 
medewerkers aan een 
ervaren medewerker 
(zorgmeter/zorgpeter 
rol) 
 
Regelmatiger polsen hoe 
het gaat, organiseren 
van opleiding indien 
noodzakelijk 
 
Aansluiten op 
structureel overleg met 
ZM en SP 
 
Zorg voor patiënten en 
hun context voorzien 
(via de gekende kanalen: 
sociale dienst, psy 
dienst, spirituele 
dienst,…) 
 

Aansluiten op een 
gepland teamgesprek 
na overleg met 
hoofdverpleegkundige 
Doel: helpen 
faciliteren en 
structureren, psycho-
educatie indien nodig, 
laten ventileren, 
verbondenheid 
stimuleren 
 
Beschikbaar zijn voor 
en plannen van 
individuele formele 
gesprekken met 
medewerkers.  
 
Aansluiten op 
structureel overleg 
met ZM en HVPK 
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AFRONDING 

(1-2 weken na 
stop) 

Aanwezig zijn op 
afsluitmoment 

 
Voor zorgmanagers 
vinger aan de pols na 
een maand! 
Zijn er kapstokken die 
we kunnen aanbieden 
aan het hoofd/team 
post-covid?  
Bv. voorzien we nog 
een actieplan/toolbox 
voor hoofdvpkn om 
verder te gaan 
hiermee. 
 
 

Organiseren 
afsluitmoment: 
bedanking personeel en 
terugblikken 

Doel: periode ‘ritueel’ 
afsluiten zodat men dit 
een plek kan geven 
(ventileren door 
teamleden), een 
moment van waardering 
en erkenning vanuit LG. 
Suggesties:  
Hoe kijken jullie terug 
op deze periode? Hoe 
was dit voor jou/hoe 
heeft dit je gevormd? In 
welke zin heeft dit ons 
team gevormd? Wat 
blijven we vasthouden 
naar de toekomst toe? 
Polsen of er iets extra 
nodig is (bv. ritueel om 
de overledenen te 
herdenken, een tweede 
samenkomst,…) en met 
wie? 

Benadrukken van 
belang van een 
afsluitmoment 

 
Betrokken zijn in de 
organisatie van en 
aanwezig zijn op 
afsluitingsmoment  
 
Op actieve wijze 
aandacht voor 
medewerkers na 
terugkeer naar 
reguliere 
werking/afdeling 

Bedanking richten aan team 
 
 
 
Aanwezigheid bij afsluitmoment 
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 Draaiboek psychosociaal welzijn COVID-afdeling (versie januari 2021) 
 


