
 

COVID-19 
Psychosociale tips 

 

  

 

 
 

Jullie verzorgen ons 

Wij bieden jullie steun aan 
 

Het team vertrouwenspersonen en preventieadviseurs 

psychosociale aspecten tot uw dienst. 
 

 

Stress, uitputting, … 

Een luisterend oor nodig? 
 

Bel ons op! 
 

0800/96.459 
 

Maandag  vrijdag (09  17u) 
 
 

Een initiatief van de Interne Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk - Psychosociale aspecten 
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Inleiding 

Beste collega's, 

In de huidige situatie is het verzorgend personeel meer dan 

ooit een belangrijke speler in de strijd tegen Covid-19. De 

collega’s binnen Defensie en de bevolking denkt aan jullie, en 

bedankt jullie voor de inzet en moed. 

De vertrouwenspersonen en de preventieadviseurs 

psychosociale aspecten op het werk staan allen klaar om 

jullie te ondersteunen in deze moeilijke periode.  

In dit boekje vind je een reeks psychosociale maatregelen die 

je zelf kan nemen om je werk zo goed mogelijk uit te kunnen 

voeren. Jij dient kost wat kost gezond en fit te blijven. 

Mocht je hier nood aan hebben, aarzel niet en bel ons op! 
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15 Tips om ook voor mezelf te zorgen 

1. Informeer je 

 Vraag om informatie bij je medische teamleider en/of ervaren 
collega’s.  

 Probeer je zo goed mogelijk voor te bereiden op wat je kan 
overkomen. Veel is onzeker, onbekend en onvoorspelbaar.  

 Vraag informatie om up to date te blijven en je zo eventueel aan te 
passen. 

 

2. Werk in buddy 

 Werken in een buddy-systeem draagt bij tot grotere mentale 
veerkracht. Elkaar steun bieden helpt stress beter te reguleren.  

 Bespreek met elkaar hoe je reageert onder stress en wat je dan 
nodig hebt.  

 Heb oog voor elkaar en steun elkaar.  
 Wijs elkaar op regelmatig eten, drinken, toiletbezoek en slapen.  
 Signaleer en benoem bij elkaar eventuele ziektesymptomen. 
 Houd in gedachten dat je de stress van de ander niet kunt of hoeft 

op te lossen, een luisterend oor is voldoende!  

3. Sta klaar om onder stress te werken 

 Maak een overzicht waarin je opschrijft hoe je onder 
stress reageert: 
- Wat merk je aan jezelf bij milde stress?  
- Wat merk je bij ernstige en langdurige stress?  
- Wat merken anderen aan je?  

 Schrijf concrete opties op wat jijzelf kan doen in dit 
soort situaties.  
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4. Denk ook aan je eigen gezondheid  

 Zorg voor voldoende slaap en dit op regelmatige tijden.  
 Houd bij het maken van een indeling in shiften rekening met de 

capaciteit en voldoende hersteltijd tussendoor. 
 Houd vast aan een ritme en structuur. Dat helpt om langdurige 

stress zo lang mogelijk vol te kunnen houden. 
 Eet gezond. Drink voldoende.  
 Ga tijdig naar het toilet.  
 Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne.  
 Vermijd roken, alcohol en drugs.  

5. Vertrouw je eigen capaciteiten 

 Val terug op de basisprincipes die je hebt geleerd als 
zorgprofessional. Misschien moet je werk doen waar je niet 
(volledig) voor bent opgeleid of dat je nog nooit in de huidige vorm 
hebt moeten doen.  

 Wellicht volstaan bestaande protocollen niet in de huidige situatie 
en moet je afwijken van bestaande procedures.  

 Weet dat je handelt naar best vermogen.  

6. Vertrouw op de kracht van de team 

 Goede zorg verlenen is teamwerk. Een hecht team beschermt tegen 
angst en onzekerheid. 

 In uitzonderlijke situaties is het 
normaal en goed om terug te kunnen 
vallen op je kennis en vaardigheden 
(skills & drills) en te geloven in de 
kracht van het team.  

 Samengestelde teams die nog weinig 
ervaring hebben opgebouwd met elkaar, maar die wel een urgente, 
gezamenlijke missie en doelstelling hebben, kunnen heel snel een 
groepsgevoel en -cohesie ontwikkelen.  

 Persoonlijke voorkeuren en zaken die in normale omstandigheden 
tot conflicten of spanningen zouden leiden, worden best even in de 
ijskast gezet.  

 De huidige situatie is een gedeelde ervaring die jaren nadien nog 
positieve gevoelens kan oproepen. 

 



7 
 

7. Leg de focus op je werk 

 Houd tijdens het werk de focus op het werk om geen fouten te 
maken.  

 Blijf herhalen: 
- Ik doe wat ik kan met de beste intenties.  
- Ik doe belangrijk werk. 
- Ik kan niet iedereen helpen en help zoveel mogelijk mensen in 

eer en geweten. 
- Ik weet niet wat precies gaat komen, maar heb mij zo goed 

mogelijk voorbereid. 
- Emoties als angst, spanning, verdriet, machteloosheid en/of 

boosheid zijn normale reacties in deze abnormale situatie. 
- Ik kan rekenen op de steun van mijn team.  
- Ik neem mijn verantwoordelijkheid op door ook voor mijn eigen 

gezondheid te zorgen. 

 

8. Maak tijd voor ontspanning en rust 

 Zorg voor voldoende rust tussen je diensten.  
 Zoek afleiding en doe dingen waar je normaliter van geniet en 

waardoor je kan ontspannen.  
 In een periode van toegenomen stress, is afwisseling met rust en 

ontspanning essentieel om inzetbaar en gezond te blijven. 
 Voel je niet schuldig als je aandacht tussendoor niet op het werk 

gericht is. Dit is juist noodzakelijk om goed te kunnen herstellen. 
 Uitschakelen en ontspannen is belangrijk om goed te kunnen 

slapen.  
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9. Neem zorg voor je emoties 

 Zodra er een mogelijkheid is om samen stoom af te blazen moet hier 
gebruik van worden gemaakt. 

 Uit emoties zoals schuldgevoelens, gevoel van machteloosheid enz.  
 Praat ook over positieve gevoelens met het team. Dit geeft moed 

om door te gaan met je werk. 
 Na een (reeks van) ingrijpende gebeurtenis(sen) zijn korte periodes 

van last, indringende herinneringen, nachtmerries enz. normaal. 

10. Sport en beweeg 

 Beweeg voldoende. Fysiek fit zijn is erg belangrijk om mentaal 
gezond te blijven en om te kunnen gaan met stressvolle situaties.  

 Ga joggen, wandelen of volg een online fitness-sessie.  

11. Bereid je gezin voor 

 Praat met je kinderen over COVID-19 en je job.   
 Let op! Meer spanningen kunnen in de thuissituatie ontstaan als je 

langere tijd dicht op elkaar doorbrengt maar ook als je als 
verzorgend personeel stress ervaart.  

 Neem even afstand als dat nodig is. 
Ontspannen neemt tijd in beslag. 

 Bespreek van tevoren met elkaar 
wat je doet als de spanning te hoog 
oploopt, zodat je dit niet hoeft uit 
te zoeken op het moment van 
overspanning zelf.  

 Spreek een signaal af waarmee je 
een time-out aangeeft en spreek af 
wat je doet als je even uit de 
situatie wil stappen.  

 Bespreek ook wanneer je weer bij 
elkaar komt om het uit te praten. 
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12. Sociale contacten 

 Blijf in contact met je dierbaren en bespreek hoe het met je gaat.  
 Vrienden en familie kunnen ook steun bieden. Probeer concreet aan 

te geven wat je nodig hebt en waar je behoeften liggen (praktische 
hulp, een luisterend oor, een arm om je heen, afleiding). Mensen 
willen vaak graag helpen, maar weten soms niet goed hoe. 

13. Maak gebruik van humor 

 Humor kan zorgen voor ontlading en relativering in situaties met 
veel spanning.  

 Gebruik humor in het team en kijk wat voor jou en de anderen 
belangrijk en helpend is.  

 Geef aan wanneer je het gedrag van anderen als kwetsend ervaart. 
Het was misschien niet zo bedoeld.  

 

14. Hoop en positivisme 

 Sta stil bij wat je met elkaar hebt kunnen bereiken.  
 Geef elkaar complimenten en aanmoediging. 
 Geef elkaar erkenning voor het belangrijke werk dat je aan het doen 

bent. 
 De bevolking steunt je. Laat dit doordringen! (Tekeningen en 

symbolen aan de ramen, het steunmoment om 20Hr00, andere 
tekens van appreciatie op Internet enz.)! 
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15. Covid-19 informatie 

 Baseer je op betrouwbare bronnen en de richtlijnen vanuit je eigen 
ziekenhuis. 

 Wees kritisch op informatie die via sociale media tot je komt.  
 Beperk je tot het nieuws waarin je te nemen maatregelen of 

richtlijnen hoort.  
 Let op wat er te zien en te horen is voor patiënten in de wachtkamer 

via de radio, beeldschermen of tv. 
 Beperk het tot alleen de nodige informatie om de veiligheid te 

waarborgen. 
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Aanvullende specifieke tips voor 

leidinggevende in de zorg 

Hoe kan ik mijn team zo fit mogelijk houden? 
 
1. Geef het juiste voorbeeld 

 Geef als leider altijd het juiste voorbeeld. Opgelet, niemand is 
superman of -vrouw! 

 Wanneer ze aan het werk zijn met ernstig zieke patiënten heeft 
medisch personeel vaak de neiging zichzelf “weg te cijferen”. Dit is 
misschien herkenbaar en heel menselijk, maar het is een risico. 

 Je team kan opgebrand raken waardoor het op langere termijn niet 
langer inzetbaar is. Duurzaam inzetbaar blijven en waken over het 
voortzettingsvermogen van je team is essentieel om te voorkomen 
dat iemand breekt door fysieke en mentale uitputting (bv 
onvoldoende zelfzorg). Met alle gevolgen voor de patiënten van 
dien. 

 

2. Communiceer met het team 

 “Informatie is motivatie”. Zorg voor adequate en heldere 

informatie.  

 Geef aan wanneer iets niet gekend of niet mogelijk is.  
 Wees transparant en geef niet-aangename boodschappen direct. 
 Geef ruimte om vragen te stellen en zorgen te uiten. 
 Wees duidelijk in de maatregelen die worden genomen ter 

bescherming  van het personeel alsook hoe ze zich zelf kunnen 
beschermen tegen het virus.  
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3. Bereid het team voor  

 Bereid mensen zoveel mogelijk voor op wat verwacht kan worden.  
 Realistische verwachtingen helpen in de voorbereiding op wat 

komen gaat.  
 Geef aan wat de verschillende scenario’s kunnen zijn en hoe dan 

gehandeld zal worden.  
 Ga ook uit van een ‘worst case scenario’ (meer patiënten dan 

beschikbare zorg, toepassing van een triage, enz.) en maak op 
voorhand afspraken met je team. 

 Koppel ervaren collega’s aan minder ervaren collega’s.  
 Maak gebruik van het buddy-systeem. 

 

4. Volg de gezondheid van het team op 

 Moedig aan om voldoende pauze en rust te nemen. Wees indien 
nodig directief.  

 Creëer bewust een werksfeer waarin emoties geuit, gedeeld of 
geventileerd kunnen/mogen worden.  

 Geef je personeel uitleg over de basisbehoeften en emotionele en 
praktische steun. 

 Zorg dat iedereen voldoende eet en drinkt.  
 Zorg voor een rustige ruimte waar mensen samen kunnen komen. 
 Als iemand door oplopende spanning zijn taak niet meer kan 

uitvoeren, zoek waar mogelijk naar een andere, meer eenvoudige 
of overzichtelijke taak. Zo blijven mensen betrokken. 

 Geef ruimte en steun aan personeelsleden die direct betrokken zijn 
of familieleden hebben die getroffen zijn door Covid-19-
besmettingen. 

 Geef het personeel de erkenning, waardering, aanmoediging en 
steun die ze verdienen. Laat zien dat je achter hen staat. 
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Je preventieadviseurs PsySoc  

en vertrouwenspersonen 

Antenne Oostende 

Graad - Naam Functie Telefoon E-mail 

    

Kapt A. DEWILDE PA PsySoc 02/443.03.11 Astrid.Dewilde@mil.be 

Kapt N. CLAEYS PA PsySoc 02/443.10.41 Nele.claeys@mil.be 

John FIERS VP 02/443.09.97 John.fiers@mil.be 
 

Antenne Leopoldsburg 

Graad - Naam Functie Telefoon E-mail 

    

Kapt L. WILMAERTS PA PsySoc 02/442.51.09 Lies.wilmaerts@mil.be 

Kapt G. GILON PA PsySoc 02/442.46.42 Greet.gilon@mil.be 

ADC D. VAN BAELEN VP 02/442.39.98 Daniel.vanbaelen@mil.be 

Adjt E. WECKX VP 02/442.45.32 Eric.weckx@mil.be 
 

Antenne Marche-en-Famenne 

Graad - Naam Functie Telefoon E-mail 

    

Cdt N. GILLIS PA PsySoc 02/442.33.28 Nicolas.gillis@mil.be 

Cdt D. THYS PA PsySoc 02/442.30.02 David.thys2@mil.be 

Adjt M.LUCAS VP 02/442.29.88 Michel.lucas@mil.be 
 

Antenne Florennes 

Graad - Naam Functie Telefoon E-mail 

    

Cdt T. RUCQUOY PA PsySoc 02/442.64.64 Thierry.rucquoy@mil.be 

Adjt O. DELOYER VP 02/442.62.33 Olivier.deloyer@mil.be 
 

Antenne Brussel 

Graad - Naam Functie Telefoon E-mail 

    

Cdt MD. WIJNDAELE PA PsySoc 02/441.69.76 Marie-digna.wijndaele@mil.be 

Capt M. LEFEBVRE PA PsySoc 02/441.76.13 Marie.lefebvre@mil.be 

ADC S. DILLEENS VP 02/441.83.73 Serge.dilleens@mil.be 

ADC D. DE BOECK VP 02/441.70.00 Davy.deboeck@mil.be 

1CC D. MARTIN VP 02/441.73.96 Didier.martin@mil.be 
  



14 
 

Je preventieadviseurs – arbeidsartsen 

(AMT) 

Cel AMT Artsen  Contact Srt 

   

Beauvechain 

Med Maj Hinderijckx 

Dr Walewyns 

Dr Decock 

+32-2-44-25628 

+DGHWB-N-SIPPT-AMT-1W-
DL@mil.be 

Brasschaat 
Med LtCol Van Thielen 

Dr. Van Schoor 

+32-2-44-21716 

+DGHWB-N-SIPPT-AMT-BRAS 

Evere 
Dr. Goedert 

Dr. Mazibas 

+32-2-44-16998 

+DGHWB-N-SIPPT-AMT-EVZ 

Florennes Med Cdt Soetaert 
+32-2-44-26338 

+DGHWB-N-SIPPT-AMT-2W 

Kleine Brogel Med LtCol Emonds 
+32-2-44-33326 

+DGHWB-N-SIPPT-AMT-10W 

Leopoldsburg 
Dr. Vanbuel 

Dr. Van Puyenbroeck 

+32-2-44- 24886 / 24884 /24885 

+DGHWB-SIPPT-AMT-LEOP 

Lombardsijde Dr. Van Bogaert 
+32-2-44-30322 

+DGHW-N-SIPPT-AMT-ZEB@mil.be 

Marche-en-Famenne Dr. Hennaux 
+32-2-44-22838 

+DGHWB-N-SIPPT-AMT-MEF 

Neder-over-
Heembeek 

Dr. Breyssens 

Dr.Carton 

Dr. Naceur Eddine 

+32-2-44-32109 

+32-2-44-31852 

+DGHWB-N-SIPPT-AMT-NOH 

Rocourt Med Cdt Léonard 
+32-2-44-11585 

+DGHWB-N-SIPPT-AMT-ROC 

Zeebrugge Dr. Van Bogaert 
+32-2-44-30322 

+DGHWB-N-SIPPT-AMT-ZEB 
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Andere psychosociale diensten die je 

hulp kunnen aanbieden 

     

 

 

Centrum voor Geestelijke Gezondheid (CGG) 

 Ik blijf last hebben van slechte slaap of nachtmerries. 
 Ik blijf terugdenken aan moeilijke situaties en heb er nochtans over gepraat 

met anderen. 
 Ik blijf last hebben van indringende herinneringen tijdens mijn werk. 
 … 

 02/44 31 993 (8u-15u) 

 cgg-csm@mil.be 

 

Dienst Morele en Religieuze Bijstand (DRMB) 

 Schuldgevoelens 

 Dilemma problematieken 

 Ethische problemen 

 … 

Niet-confessioneel (DRMB-NC) – DRMB-NC@mil.be 

Katholiek (DRMB-C) – DRMB-C@mil.be 

Protestants (DRMB-P) – DRMB-P@mil.be 

Moslim (DRMB-M) – DRMB-M@mil.be 

Israëlitisch (DRMB-I) – DRMB-I@mil.be 

 

Sociale Dienst (SSD) 

 Familiale problemen 

 Administratieve steun 

 …  

 02/ 44 13 034 (9u-16u) 

 ssd@cdsca.be 
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Stress, uitputting, … 

Een luisterend oor nodig? 
 

Bel ons op! 

0800/96.459 

Maandag  vrijdag (09  17u) 

 


