
Toolkit leidinggevenden 

Wat kan je als leidinggevende doen om zorgprofessionals te ondersteunen? 

Zelf het goede voorbeeld geven laat zien dat het, ondanks de hoge werkdruk, toch mogelijk is 
om goed voor jezelf te zorgen. De onderstaande punten kunnen ook voor jezelf van 
toepassing zijn en nuttig om in je managementteam te bespreken: 

Houd aandacht voor de basisbehoeften en fysieke- en mentale welzijn  

Uitgerekend in deze uitzonderlijke en drukke periode is het belangrijk dat zorgprofessionals 
structuur in hun dagelijks leven vasthouden. Bespreek hoe toch zoveel mogelijk een dagritme 
en een goede privé-werkbalans behouden kunnen blijven en bied ondersteuning als dat nodig 
is. Het is belangrijk voldoende rust te krijgen om te ontspannen en te herstellen. 

 Creëer een ondersteunende omgeving  

Maak het, ondanks de hoge werkdruk, mogelijk om ervaringen met elkaar te delen. Zowel 
tussen collega’s als met leidinggevenden. Deel zorgen, belemmeringen, stressreacties met 
elkaar en manieren om daarmee om te gaan. Juist in deze periode kan contact met collega’s 
steun bieden. Creëer met elkaar een moment op de dag om te vragen hoe het gaat. Aandacht 
voor het welzijn van elkaar op de werkvloer draagt bij aan saamhorigheid en gezamenlijke 
focus. 

Maak waar mogelijk gebruik van bestaande systemen, zoals peer support, het buddysysteem 
of een opvangteam. Zet wanneer het nodig is de bedrijfsarts, een vertrouwenspersoon of 
bedrijfspsycholoog in. 

 

Buddysysteem. Overweeg of een buddsysteem passend is bij jouw afdeling. Collega’s 

kunnen in tweetallen afspreken elkaars buddy te zijn en elkaar iets meer in de gaten te 

houden. Moedig hen bijvoorbeeld aan om knelpunten met elkaar te bespreken en op 

vaste momenten contact te hebben. Het is belangrijk dat buddy’s gelijkwaardig en 

complementair zijn aan elkaar. Doel hierbij is dat de drempel voor hulp vragen of 

irritaties/zorgen bespreken lager wordt en om langdurig thuiswerkende collega’s 

betrokken te houden.  

 

Maak ruimte om problemen buiten de werkvloer te bespreken 

Buiten de werkomgeving kunnen medewerkers bijvoorbeeld te maken krijgen met 
persoonlijke problemen, familie en vrienden die bezorgd zijn, een geliefde die ziek is of 
andere mensen die bezorgd zijn over hun eigen gezondheid. Maak ook dit bespreekbaar. 

Stimuleer het behouden van sociale contacten 

Ga na of zorgprofessionals, ondanks de sociale isolatie, voldoende terug kunnen vallen op 
familie of vrienden buiten werk. 



Bied betrouwbare informatie en bijscholingsmogelijkheden over het coronavirus 

Voor iedereen die betrokken raakt in een crisis geldt dat goede informatievoorziening 
buitengewoon belangrijk is. Omdat inzichten over het coronavirus zich nog ontwikkelen, is 
informatie soms onvolledig of onduidelijk. Dit kan tot stress leiden of onrust, onzekerheid of 
een gevoel van regieverlies geven. Blijf steeds de laatste informatie uit betrouwbare bronnen 
bieden. En leg uit welke maatregelen genomen worden voor de veiligheid van de 
zorgprofessionals. Bied daarnaast, indien mogelijk, korte (online) informatie aan om kennis en 
kunde over het coronavirus te vergroten.  

Geef informatie over psychosociale effecten 

Geef aan dat het normaal is als zorgprofessionals in deze uitzonderlijke situatie, gekenmerkt 
door onzekerheid en angst, bepaalde gevoelens van stress ervaren. Benoem het gevoel van 
machteloosheid, boosheid of frustratie. Ook kunnen zorgprofessionals schuldgevoelens 
ervaren. Benoem dat iedereen op een andere manier met de coronacrisis omgaat.  

Probeer vroegtijdig te signaleren 

Houd zicht op wat er speelt bij je medewerkers, ook in de thuissituatie. Zorgprofessionals 
kunnen zelf of in de directe omgeving te maken krijgen met besmetting door het coronavirus. 
Ga na of zorgprofessionals, ondanks de sociale afstand, voldoende terug kunnen vallen op 
familie of vrienden.  

Houd specifiek aandacht voor de zorgprofessionals waarvan je weet dat zij persoonlijke 
moeilijkheden doormaken, kamp(t)en met mentale klachten, of geen sociale kring om zich 
heen hebben. 

 
 

Twee modellen als hulp om de beeldvorming vanuit verschillende invalshoeken te kunnen maken:  
 
De Vier A’s 
Bij elke invalshoek kun je als leidinggeven nagaan wat de medewerker kan ondersteunen en ook wat bij 
de medewerker juist meer stress oproept. 
 

- Arbeidsomstandigheden: beschermingsmiddelen, ICT, laptop, werkplek 
- Arbeidsverhoudingen: cultuur, omgang collega’s 
- Arbeidsinhoud van werk: (andere klachten/problematiek waar je mee werkt/ eigen onrust 

Covid in verlengde met zorgen van patient) 
- Arbeidsvoorwaarden: aandacht vanuit werk voor thuissituatie, kinderen, eigen mantelzorg 

 
Het 4D-model (4 domeinen model) 
Dit model wordt ook in huisartsenpraktijk gebruikt om na te gaan, op welke domein er problemen zijn. 
Het is ook te gebruiken om te kijken waar de regelmogelijkheden en/of beschermende factoren zijn: 
 

- Lichaam (ziektes, letsel, beperkingen, conditie) 
- Geest ( o.a. gedachten, gevoel, karakter, life-events) 
- Sociaal ( gezin / familie / systeem / relatie gezondheidssysteem) 



- Maatschappelijk (werk, wonen, financiën, justitie) 

 

Organiseer tijdig toegang tot aanvullende ondersteuning 

Bespreek de mogelijkheden voor aanvullende (mentale) ondersteuning. Zorg dat 
zorgprofessionals ook buiten werktijden weten waar die aanvullende ondersteuning te vinden 
is. Dat kan in deze tijden minder voor de hand liggen dan normaal 

o Voor opvang en ondersteuning kan een werknemer 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.    

 

o 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.  

 

- Toolkit voor medewerkers (zie bijlage). In dit document staan relevante documenten die 

vanuit andere instanties ontwikkeld zijn met als doel de mentale en fysieke gezondheid 

van zorgmedewerkers zo optimaal mogelijk te houden. De documenten zijn centraal terug 

te vinden op de coronapagina van Altrecht. De inhoud van deze toolkit geldt uiteraard ook 

voor de leidinggevenden zelf! 

 

- Toolkit voor patienten (zie bijlagen). Voor patiënten is een folder toegevoegd hoe om te 

gaan met stress, thuiswerken, veranderingen in het gezin, en voor jezelf zorgen in sociaal 

isolement. Ook bevat dit document telefoonnummers van hulplijnen. Ook is er een 

document over hoe met kinderen te communiceren over de coronacrisis. Enerzijds helpt 

dit patiënten in deze ongebruikelijke situatie, anderzijds ontlast dit behandelaars doordat 

zij hiernaar kunnen verwijzen en niet zelf tips hoeven te verzamelen voor patiënten. Deze 

folders worden door de leidinggevenden onder behandelaars verspreid en zij kunnen deze 

op indicatie aan patiënten verstrekken en met hen bespreken. 

 

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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