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In deze moeilijke tijden zetten jullie de zorg voor de patiënten dag en nacht, en 
met hart en ziel, verder in omstandigheden die niet evident zijn. En dat zonder 
in te boeten op kwaliteit en patiëntgerichtheid. Daar zijn we jullie ontzettend 
dankbaar voor, en heel België met ons. We zijn enorm fier op jullie flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen in deze uitzonderlijke tijden. 

In deze brochure vind je tips om ook goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te 
tanken en je collega’s te ondersteunen. Zo blijven we allemaal mentaal fit. 
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2.  Op zoek naar je eigen anker................................................................................... 3

3. Goede nachtrust....................................................................................................... 6

4.  Nuttige links en contacten..................................................................................... 8

Kijk op UZAconnect voor aanvullende informatie op deze brochure. 

Meldpunt psychologen
Heb je het gevoel dat de informatiebrochures je vragen onvoldoende kunnen 
beantwoorden en/of zijn er bepaalde gevoelens die je met een psycholoog 
wenst te bespreken, aarzel dan niet om te bellen naar het meldpunt  
psychologie 5134. 
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Mentaal welzijn
De coronacrisis kan heel wat emoties met zich meebrengen zoals angst, stress
en somberheid. Ook piekergedachten kunnen de kop opsteken. Dit zijn normale 
reacties op een abnormale situatie. In de brochure ‘Mentaal welzijn in coronatijden’ 
lees je hoe je met deze gevoelens en gedachten kan omgaan, en hoe je best zorg 
draagt voor jezelf en voor elkaar. Je vindt in de brochure en op www.uza.be/relaxa-
tie ook relaxatie- en ademhalingsoefeningen. Maak hier gerust gebruik van. 

Op zoek naar je eigen ANKER
Tijdens deze periode van verhoogde stress geraakt bij ieder 
van ons de balans tussen draagkracht en draaglast op bepaalde 
momenten meer uit evenwicht. Voor sommigen kan het zelfs 
aanvoelen als een storm waarin men terecht komt. 

Net zoals een boot stabiliteit kan vinden door een anker uit te 
gooien, kunnen we naar ons eigen ANKER zoeken om met onze ‘emotionele storm’ 
om te gaan tot deze weer vanzelf overgaat. Wanneer je het gevoel hebt tijdelijk de 
controle kwijt te zijn, kan dit anker je helpen om de controle te herwinnen.  
 
Aandacht & Acceptatie
 
Heb dagelijks aandacht voor je gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Word 
je hiervan bewust door ze te benoemen zoals ‘ik voel spierspanning’, ‘ik merk een 
gevoel van verdriet’, … en tracht deze gevoelens/gewaarwordingen toe te laten. 
Weet ook dat het hebben van gevoelens bekent dat iets belangrijk is voor jou dus 
geef hier gehoor aan. Accepteer naast je emoties ook de storm waar we nu door-
heen moeten en waar we zo goed mogelijk doorheen zullen geraken.

Naasten

Behoud contact met vrienden en familie, zoek steun bij collega’s. Praat ook over 
andere zaken dan covid-19, zorg voor de nodige ‘luchtigheid’. Gebruik humor, het 
zorgt immers voor ontlading en relativering in stressvolle situaties. Maar let op dat 
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belangrijke emoties niet overschaduwd of genegeerd worden en je niemand kwetst. 
Blijf positief, want ook in tijden van crisis komen mooie dingen naar voren zoals 
solidariteit, genieten van kleine dingen zoals een wandeling in de rustige straten 
of een groene plek in de buurt, creatief worden met vrije tijd, … Niet enkel praten 
kan steun geven ook samen dingen doen (bv. wandelen) of een leuke boodschap 
achterlaten. 

Kracht van kwetsbaarheid 

Iedereen is kwetsbaar en ieder heeft hierin zijn eigen grenzen. We hebben dit nodig 
om te blijven functioneren dus het is een kracht om onze eigen grenzen te kennen 
en te durven aangeven. Spreek daarom je bezorgdheden uit naar je collega’s of lei-
dinggevende. Neem een pauze wanneer je overprikkeld geraakt. Trek je, afhankelijk 
van wat binnen je dienst mogelijk is, even terug uit de werksituatie door de keuken 
of voorziene ontspanningsruimte op te zoeken. Op deze manier kan je goede zorg 
bieden voor jezelf en anderen. 

Erop vertrouwen

Vertrouw erop dat je met deze crisissituatie kan omgaan. Niet iedereen ervaart deze 
situatie hetzelfde dus niet iedereen reageert op dezelfde manier. Probeer je dus niet 
te spiegelen aan anderen maar geloof in je eigen kunde en creativiteit om ermee 
om te gaan. Val terug op de basisprincipes die je leerde zorgprofessional, ook als 
je werk moet doen waar je niet (volledig) voor bent opgeleid of wat je nog nooit in 
deze vorm hebt hoeven doen. Weet dat je handelt naar je beste vermogen. Erken 
hierin elkaars zinvol werk. Houd hoop, sta samen stil bij wat je al hebt kunnen 
bereiken. Benoem dit concreet en complimenteer elkaar. Onthoud ook dat dit een 
tijdelijke crisis is, een storm waar we later op zullen kunnen terugkijken.

Rust & routine

Zorg – in de mate van het mogelijke – voor voldoende routine doorheen de dag/
week. Dit biedt meer structuur en voorspelbaarheid, wat het gevoel van controle 
versterkt. Hanteer daarbij een gezonde levensstijl (voldoende slaap, regelmatig 
bewegen,  gezonde voeding, …). 



5  | 

Voorzie voldoende ontspanning en afleiding, zowel tijdens als buiten het werk. 
Doe iets creatiefs, tuinier, wandel, fiets, … Neem ook voldoende rust, lichamelijke 
ontspanning. Maak hiervoor eventueel gebruik van de relaxatie- en ademhalings-
oefeningen op www.uza.be/relaxatie of raadpleeg de brochure ‘Mentaal welzijn in 
coronatijden’.

Erken je eigen signalen op deze buitengewone omstandigheden: 

• Krijg je de gedachten in je hoofd niet stilgezet? Dan ben je mogelijk aan het 
piekeren. Probeer deze piekergedachten een plaats te geven door eventueel 
een piekermoment in te bouwen. Het formuleren van helpende gedachten 
zoals ‘ook al is het moeilijk, ik voel me gesteund dus kan deze periode aan’ kan 
ook helpen.  

• Heb je last van hyperventilatie? Dan komt dit vermoedelijk voort uit angst- en 
paniekgevoelens. Bij een hyperventilatie-aanval kan je je ademhaling onder 
controle krijgen door met je handen een schelp over je mond en neus te ma-
ken. Adem rustig in je handen tot je je beter voelt.  

• Voel je je neerslachtig, somber…? Deze gevoelens zijn mogelijke depressieve 
kenmerken. Dit betekent echter niet dat je een depressie doormaakt. Na een 
schokkende gebeurtenis is dit namelijk een instinctieve overlevingsreactie.  

Wil je meer weten van waar deze reacties en gevoelens komen en hoe ermee om te 
gaan? Raadpleeg dan zeker de brochure ‘Mentaal welzijn in coronatijden’ voor meer 
uitleg hierover of ga naar www.uza.be/relaxatie.

• Ervaar je nachtmerries? Je brein krijgt veel te verwerken deze periode, wat 
zich kan uiten in nachtmerries. Dit is op zich niet ernstig maar het kan wel 
onaangename - angstige - gevoelens opwekken en de slaap verstoren. In het 
volgende hoofdstuk over ‘Goede nachtrust’ lees je meer over in- of doorslaap-
problemen. Wil je meer weten over angst? Raadpleeg de brochure ‘Mentaal 
welzijn in coronatijden’. 

• Nemen gevoelens van machteloosheid de bovenhand? Tijdens een crisis is 
het logisch dat je het gevoel krijgt niet iedereen te kunnen helpen of onmoge-
lijke keuzes te moeten maken. Weet dat je niet alleen staat voor deze keuzes, 
ze worden mee gedragen door je collega’s. Het raadplegen van de brochure 
‘Machteloosheid’ kan je hier eveneens in bijstaan. 
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Goede nachtrust
Deze periode, waarin het coronavirus een groot deel uitmaakt van onze dagelijks 
leven, gaat gepaard met meer spanning, werkdruk, stress en angst. Het kan dat je 
daardoor slechter slaapt. We geven hier enkele tips mee over hoe je daar mee om 
kan gaan.

Hoe komt het dat ik minder goed slaap? 

Minder goed kunnen slapen is een normale reactie op een abnormale gebeurtenis. 
Tijdens deze epidemie is je stresssysteem overdag erg actief en dat kan nog na-
werken ‘s nachts. Tijdens de nacht wakker worden wijst erop dat je stresssysteem, 
dat je nu hard nodig hebt, aan het werk is. Als de chaos en de onzekerheid van de 
epidemie verminderen, dan zal je slaap ook spontaan herstellen. In tussentijd geven 
we je tips om van een voldoende goede nachtrust te kunnen genieten.

Wat kan ik eraan doen?
 
Misschien geeft je omgeving aan dat goed slapen erg belangrijk is, maar lukt het je 
net nu niet. Slaap kan je niet afdwingen. Hoe harder je je best doet, hoe moeilijker 
het gaat. Laat je dus niet opjagen.

Je hebt reserve. Enkele slechte nachten slaap verdraag je wel in hoge stress. Je hebt 
niet per sé elke nacht 8 uur slaap nodig.

Fysieke en mentale ontspanning kunnen je in slaap doen vallen. We geven je enkele 
praktische tips mee die je daar bij kunnen helpen:

• Ga slaperig naar je bed. Ben je nog super alert op je normale bedtijd uur, neem 
dan nog wat tijd om rustig te worden. Doe iets waar jij rustig van wordt: lezen, 
wandelen, met de hond spelen, praten. Kijk je graag tv, kies dan een rustge-
vend programma uit.

• Het laatste uur voor bedtijd is ‘coronavrij’. Ga dan geen nieuwe info opzoeken. 
• Leg je smartphone, tablet of computer weg in het uur voor je gaat slapen.
• Gebruik je bed alleen om te slapen. Vermijd tv kijken, sociale media, je mails 
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checken of lezen in bed.
• Na een hectische dag is het logisch dat je slaap af en toe onderbroken wordt. 

Indien je lang wakker ligt, kom dan uit je bed en doe even iets ontspan-
nend, maar niet boeiend, lees bijvoorbeeld een strip of kijk naar een licht 
tv-programma.

• Laat het vroege daglicht je slaap niet verstoren. Heb je geen goede verduis-
tering in je kamer, gebruik dan een oogmasker. Als je last hebt van lawaai, 
gebruik dan oordoppen.

• Zoek overdag het daglicht op en kom buiten.  
• Cafeïne overdag verhoogt je hartslag en ook je stressgevoel. Als je ’s nachts 

niet goed slaapt, vermijd overdag dan koffie en energiedranken.
• Zorg voor lichaamsbeweging overdag. In de late avond intensief sporten maakt 

je wakkerder, niet slaperiger.
• Gebruik de pauze van je werkshift om actief te ontspannen. Ga even buiten 

wandelen, luister muziek, doe een ademhalingsoefening, ontspan je spieren, 
maak een praatje,...

• Relaxatie- en ademhalingsoefeningen zijn beschikbaar via de brochure 
‘Mentaal welzijn in coronatijden’ en op www.uza.be/relaxatie. Je vindt via deze 
link ook audiobestanden om mee te oefenen. Maak hier gerust gebruik van.

• Heb je last van piekeren ’s nachts, zoek dan tips in de brochure ‘Mentaal wel-
zijn in coronatijden’.

• Slaapmedicatie kan een tijdelijke oplossing bieden voor een acuut slaappro-
bleem. We raden je aan om niet elke avond een tablet in te nemen. Ook een 
halve tablet kan je een nachtje helpen. Wanneer je dit niet stelselmatig doet, 
geen slaapmedicatie inneemt tijdens het rusten overdag en niet bijneemt bij 
het ontwaken ‘s nachts, dan zal het je lukken om na de COVID-periode dit 
medicijn achterwege te laten.

Welterusten!
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UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be

Volg ons op facebook  en twitter        

Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld
 als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Het UZA draagt het JCI-label voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Nuttige links en contacten 

• Ontdek alle brochures op UZAconnect: http://uzaconnect/Diensten/LDP/
Pages/COVID-19-Psychosociale-ondersteuning-voor-medewerkers.aspx

• www.dezorgsamen.be
• www.vergeetjezelfniet.nu
• Rode Kruis Vlaanderen: www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/

omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/tips-voor-zorgverleners/

 

Meldpunt psychologen
Heb je het gevoel dat deze informatie je vragen onvoldoende beantwoordt en/
of zijn er bepaalde gevoelens die je met een psycholoog wenst te bespreken, 
aarzel dan niet om te bellen naar het meldpunt  
psychologie 5134. 


