
Psychosociale hulp tijdens Corona 

Met het Covid19 virus wordt onze mentale weerbaarheid op de proef gesteld. We moeten in 

quarantaine, sociale activiteiten worden on-hold gezet en we werken zoveel mogelijk vanuit huis… Het 

vraagt van ons een andere werkwijze dan we gewend zijn.  

We ervaren zelf angst, onzekerheid en ongemak in deze Coronatijd. We proberen zo goed als 

mogelijk de zorg voor onze patiënten te continueren en ondertussen proberen we zorg te dragen voor 

onze eigen mentale veerkracht tussen de bedrijven door…  

Laten we beginnen met wat we verstaan over mentale veerkracht. Mentale veerkracht is het vermogen 

om goed om te gaan met tegenslagen, veranderingen en stress. Je bent in staat om in moeilijke tijden 

positief, toekomstgericht en sterk te blijven, oftewel: 'terug of op te veren'. 

Nu het werkterrein zo doorloopt in je privédomein is de uitdaging des te groter om je balans goed te 

houden. Mentale belasting gaat niet alleen over het proces in je hoofd, het gaat over het houden van 

een goede balans op verschillende gebieden. Hoewel we ongerust zijn, is het ook van belang te kijken 

hoe we deze onwennige nieuwe situatie vorm gaan geven. Het vraagt om creativiteit van ons om te 

komen tot voldoende beweging, gezond te eten en op het juiste moment ook ontspanning te vinden. 

Hieronder een aantal tips die we graag met jullie willen delen voor een goede mentale eventwicht. 

Helemaal in deze gekke tijden van Corona.  

 

Tips:  

Acceptatie: Door de gebeurtenissen rondom Corona missen we onze dagelijkse structuur van 

functioneren. Het vergt extra energie van onze mentale veerkracht. We zijn minder scherp, snel 

afgeleid en merken dat de hele situatie ons niet in de koude kleren gaat zitten. Geef jezelf de ruimte 

om ten tijde van deze crisis alles te omarmen wat zich aandient, ook dat je af en toe iets minder 

productief bent dan je zou willen. Wees niet te streng voor jezelf en plaats dingen in perspectief. Zoek 

mensen/collega’s op om je verhaal te doen of je emoties te ventileren. 

Bewegen: Probeer dagelijks 20 minuten te wandelen; een goede wandeling helpt in de aanmaak van 

endorfine en serotonine in je lichaam. Hierdoor ervaar je een blij en ontspannen gevoel en breng je 

het stresshormoon cortisol naar beneden.  

Breng routine aan in je dagelijkse portie beweging, ga na een werkdag lopen. En YouTube staat vol 

met oefeningen die je in kunt zetten voor een stevige workout. Een heerlijke meditatieoefening 

tussendoor kan natuurlijk ook. Om de drempel te verlagen kun je kiezen om alvast je sportoutfit aan te 

trekken, zo blijf je je bewust dat er nog fysiek werk te verzetten is. 

Tip om te bewegen: www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/.  

Mentale rust: Gebruik Mindfulness of meditatie om ruimte te geven aan wat er in het hier en nu is, 

wat je voelt en ervaart. Het gaat hier om ruimte te maken om alles aanwezig te laten zijn. Meditatie 

kan zorgen voor verminderde gevoeligheid voor stress, een verbeterd concentratievermogen en een 

beter werkgeheugen.  

Enkele Mindfulness of ontspanningstips:  

www.mindfulcentrum.nl/gratis_mindfulness_oefeningen/.  

www.ggzdrenthe.nl/ontspanningsoefeningen.  

Apps voor op je telefoon:  

Mindfulness vgz app, Calm, Headspace, Buddyhify en Brain.fm. 

 

 

http://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/
http://www.mindfulcentrum.nl/gratis_mindfulness_oefeningen/
http://www.ggzdrenthe.nl/ontspanningsoefeningen


Om te doen! Mindfulness oefening, vermoeidheid: Voel je vermoeidheid opkomen, grijp dan niet 

meteen naar koffie, maar doe de volgende oefening. Als je moe bent is niets zo lekker als gapen. Als 

je al moe bent, dan zal je lichaam hier vaak gelijk op reageren met echt gapen. Lukt het niet, kijk dan 

naar grappige filmpjes op YouTube van iemand die probeert te gapen: 

https://www.youtube.com/results?search_query=yawn (Bron: Gijs Jansen/time to act). 

Voeding: Eet gevarieerd en gezond. Nu je veel meer thuis bent en je mogelijk flink ingeslagen hebt, 

hebben we de neiging om veel te snoepen of ongezond te eten. Probeer zoveel mogelijk gezonde 

snacks in huis te halen, denk aan noten, zaden, eieren, fruit en groenten. Goed en veel blijven drinken 

is van belang! 

Ontspanning: zoek voldoende ontspanning. We worden overspoeld door nieuws rondom Corona, 

beperk je informatie tot 1 of 2 keer per dag. Afleiding zoeken in een leuke activiteit of een taak kan 

helpend zijn. En niet onbelangrijk, maak plezier, doe een spelletje, daag elkaar uit en probeer vooral 

ook te lachen en de humor in te zien van de keerzijde van het thuiszitten.  

Slaap: Probeer je vaste slaaptijden te hanteren door tijdig te slapen. Voldoende slaap (7 tot 8 uur) 

helpt je uitgerust wakker te worden. Tips voor een goede nachtrust:  

• Neem een lekker warm bad voordat je gaat slapen.  

• Probeer cafeïnehoudende drankjes na 20.00 uur s ’avonds te laten staan. 

• Minimaliseer je schermtijd en bouw alvast rust in voordat je gaat slapen.  

• Zorg voor een aangename slaapkamertemperatuur, dit verschilt per persoon tussen de 17 en 

20 graden.  

Psychosociale ondersteuning binnen Altrecht 

Nu de zorg in de greep is door COVID-19 wordt er een sterk appèl gedaan op de mentale 

weerbaarheid en veerkracht van zorgprofessionals. Vanuit het projectteam Psychosociale Zorg 

COVID-19 van Altrecht het onderstaande overzicht voor medewerkers: waar kun je terecht voor 

psychosociale ondersteuning binnen Altrecht?  

Voor opvang en ondersteuning kun je contact opnemen met het Collegiaal Opvangteam via het 

interne meldingssysteem (Start, Altrecht programma’s, Melding incidenten, meldloket incidenten 

melders) of via e-mail: postbusopvangteam@altrecht.nl.    

Het Collegiaal Opvangteam bestaat uit de volgende leden: 

Inge Valk 

Willemein van de Groep 

Anja Pennings 

Wim Wildschut 

Eshwar Mohabir 

Roxanne van Wijngaerde.  

Coördinatoren van het opvangteam zijn Renate Bijvoet en Ayten Ozturk.  

Bedrijfsmaatschappelijk werk Altrecht 

Wanneer je psychosociale klachten ontwikkelt t.g.v. de Covid19 kun je contact opnemen met onze 

Bedrijfsmaatschappelijk werkende, Ayten Ozturk op a.ozturk@altrecht.nl of via 0655248175.  

Psychosociale ondersteuning buiten Altrecht 

Vergeetjezelfniet.nu  

Op deze website is informatie verzameld voor medewerkers in de zorg. Zo is er een  informatiepakket 

gericht op het herkennen van burn-out en PTSS, zijn er links naar webinars, informatie voor toolkits 

voor patiënten en staan er tevens korte Mindfulness-oefeningen in vermeld. 

Mentale gezondheid van zorgprofessionals: Defensie.nl/downloads 

In dit document, opgezet door het ministerie van Defensie staat uitleg over de impact van een 

stressvolle gebeurtenis op je mentale gezondheid. Er staan adviezen voor het handhaven van een 

https://www.youtube.com/results?search_query=yawn
mailto:postbusopvangteam@altrecht.nl
https://vergeetjezelfniet.nu/
https://www.defensie.nl/downloads/publicaties/2020/03/23/tips-en-adviezen-voor-mentale-gezondheid-zorgprofessionals


vaste structuur (slapen, eten, ontspanning), informatie over het herkennen van klachten ten aanzien 

van overbelasting en PTSS. 

Sterkinjewerk.nl/extra-coaching 

Iedereen die nu onder grote druk staat als gevolg van corona en zorg- of welzijnsprofessional is, mag 

gebruikmaken van de extra coaching. 

Therapieland.nl 

Therapieland biedt online-programma’s aan met als doel de veerkracht van mensen te vergroten. Er 

zijn enkele gratis Corona-modules die gaan over de thema’s thuiswerken, omgaan met het gezin in 

coronatijd, mentale revalidatie na Corona, omgaan met stress en omgaan met eenzaamheid. 

 

ARQ heeft in opdracht van VWS en in samenwerking met het RIVM een Informatie – en 

Verwijscentrum (IVC) rondom het coronavirus gelanceerd (lees meer in het nieuwsitem). Het IVC 

COVID-19 is er voor iedereen met vragen over de psychosociale gevolgen van de coronacrises. Het 

IVC COVID-19 is te vinden op de website van het RIVM: www.rivm.nl/ivccorona 
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