
‘Mentale nazorg voor 
zorgverlener is bittere 
noodzaak’ 
De continue mentale druk op artsen, verpleegkundigen, 
schoonmakers en andere zorgwerkers is vergelijkbaar met de 
impact van een calamiteit. Zonder adequate psychische 
ondersteuning is er op lange termijn groot risico op klachten als 
burn-out en PTSS. ‘Mentale nazorg is niet nice-to-have, maar 
bittere noodzaak’, zegt professor Kris Vanhaecht, expert second 
victim. ‘Klinisch leiderschap is ook durven praten over 
emoties.’ 
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‘Klinisch leiderschap is durven praten over emoties.’ Foto: AdobeStock 



IC-verpleegkundigen en -artsen die een patiënt voor twee weken in 

coma brengen. Ze zien de angst in de ogen bij patiënten die beseffen 

dat ze misschien nooit meer wakker worden. De verpleegkundigen 
willen geruststellende woorden spreken, maar wat moet je zeggen? 

Normaal betrekken de zorgverleners de familie bij belangrijke 

besluiten, rustig in een goed gesprek. Maar dat kan nu niet. ‘Dat 

druist in tegen hoe je vindt dat het hoort’, zei intensivist Ralph So uit 
het Albert Schweitzer Ziekenhuis eerder op Zorgvisie. Hij vergeleek 

de emotionele belasting van de coronacrisis met de impact van een 

calamiteit en riep zorgbestuurders op de mentale nazorg nu al te 

organiseren. 

Mentale nazorg 

‘Zorgverleners krijgen langdurig te maken met stress, angst en 

onzekerheid. Want de druk op het zorgsysteem zal niet verdwijnen 

als we over een paar maanden de coronacrisis beheersen. In het 

najaar zal de zorg overspoeld worden met alle uitgestelde 
diagnostiek, operaties en behandelingen’, zegt Kris Vanhaecht, 

expert op het gebied van ‘second victim’. Vanhaecht, verbonden aan 

de KU Leuven in België en aan het Erasmus Centrum voor 

Zorgbestuur  is een van de architecten van het Leernetwerk Peer 
Support van de vereniging voor zorgprofessionals VvAA.  Daarin 

werkten de afgelopen jaren 31 ziekenhuizen samen voor de nazorg 

bij calamiteiten. ‘Zonder adequate en tijdige mentale nazorg is er 

groot risico op burn-out en PTSS’, waarschuwt Vanhaecht. 

Hyper-alertheid en flashbacks 

Bij een calamiteit is het meestal één gebeurtenis met enorme impact. 

De continue druk van de coronacrisis heeft volgens Vanhaecht 



minimum een vergelijkbare mentale impact. Zorgverleners kunnen 

last krijgen van hyper-alertheid, angsten, onzekerheid, flashbacks, en 

herbeleven van indringende scenes. ‘Onderschat daarnaast 
bijvoorbeeld niet de impact van het beklemmende gevoel om zorg te 

verlenen in een beschermd pak, vanachter een beschermende bril. 

En deze continue mentale druk speelt niet alleen in ziekenhuizen, 

maar in alle sectoren van de zorg. Ook in ouderenzorg, 
huisartsenzorg, ggz en gehandicaptenzorg is de emotionele belasting 

momenteel enorm.’ 

PTSS, burn-out en job-turnover 

Hyper-alertheid is een van de symptomen waar zorgverleners op 

moeten letten, weet Vanhaecht uit zijn grootschalige onderzoek naar 
calamiteiten en ‘second victim’.  ‘De helft van alle zorgverleners heeft 

een maand na een calamiteit nog steeds last van hyper-alertheid. Bij 

één op de vier duurt dat zelfs zes maanden. Van alle zorgverleners 

heeft 23 procent langer dan een maand last van flashbacks. Bijna 10 
procent heeft langer dan zes maanden last en herbeleeft de 

gebeurtenissen opnieuw. Hyper-alertheid en flashback zijn 

belangrijke triggers voor PTSS (post-traumatisch stress-stoornis). 

Zorgverleners die psychisch belast zijn door een crisis slapen vaak 
slecht, nemen werk mee naar huis en gaan ook meer medicijnen 

gebruiken. Er is een risico dat ze hierdoor fouten gaan maken. Een 

calamiteit verdubbelt het risico op burn-out. Wat gaat dit betekenen 

als je onder langdurige druk staat zoals nu? Je ziet ook een groot 
risico op job turn-over. Mensen verlaten de zorg en dat moeten we 

nu net voorkomen.’ 

Stoom afblazen 



De mentale steun bestaat uit drie lagen. De eerst laag is opvang door 

collega’s. Vanhaecht: ‘Mensen reageren allemaal anders in een 

crisis. Ze moeten het gevoel hebben dat daar ruimte voor is. Ik zag 
op video een medisch specialist zeggen: ‘Als ik moe ben, reageer ik 

gauwer emotioneel. Ik zag de tranen in haar ogen.” We zijn in de 

zorg vaak zo stoer. Artsen en verpleegkundigen zeggen al gauw dat 

“dit er nou eenmaal bij hoort” en dat “ga je tegen komen”. Maar 
praten over emoties is niet alleen iets voor softies. Durven praten 

over emoties is voorbeeldgedrag én klinisch leiderschap.’ 

Voor deze eerste fase spelen in ziekenhuizen de voorzitters van 

maatschappen en vakgroepen en de afdelingsmanagers en 

teamleiders een belangrijke rol. Vanhaecht: ‘Herken de symptomen 
bij jezelf en anderen. Blaas na een dienst stoom af bij collega’s. En 

vergeet de ondersteuners niet, de poetsdames en –heren zijn ook 

ongelooflijk belangrijk en ondergaan zelfde emoties.” 

Upgrade Peer-Support 

De tweede laag bestaat uit peer-group-support: dokters voor dokters, 
en ook voor verpleegkundigen en andere zorgverleners. De 

afgelopen weken worden ook psychologen meer ingezet bij de 

ondersteuning van zorgverleners. Vanuit het leernetwerk van de 

VvAA zijn medewerkers uit vele Nederlandse zorgorganisaties, zoals 
Ralph So, getraind in het organiseren van gesprekstechnieken om 

een luisterend oor te bieden. ‘Ik zie in diverse ziekenhuizen, zoals het 

Zuyderland Ziekenhuis, dat ze deze vorm van peer-group-support 

upgraden tijdens de coronacrisis.’ De derde laag is professionele 
hulp voor wie dat nodig heeft. Psychiaters en psychologen doen 

daarvoor de triage. Ze bieden niet alleen meer hulp aan patiënten 

maar ook aan zorgverleners die dat nodig hebben. ‘Wees niet 



bevreesd om hulp te vragen, stel je niet te stoer op maar maak 

gebruik van de aanwezige expertise en zorg goed voor elkaar.’ 

Contactpunt psycho-sociale ondersteuning 

Grote ziekenhuizen en andere zorgorganisaties kunnen dit zelf 
allemaal organiseren. Maar dit ligt anders voor kleine ziekenhuizen, 

ouderenzorgorganisaties, gehandicaptenzorginstellingen en 

huisartsenpraktijken. Ze hebben die expertise lang niet altijd zelf in 

huis, laat staan het vermogen om dit zelf te organiseren. In 
Nederland kunnen zij sinds 1 april terecht bij het Contactpunt psycho-

sociale ondersteuning zorgprofessionals. Dit centrum is op verzoek 

van het RIVM en het ministerie van VWS opgezet door ARQ 

Nationaal Psychotrauma Centrum. Het contactpunt biedt een eerste 
aanspreekpunt voor zorgverleners. Het is een vraagbaak voor advies 

en kennis voor zorgprofessionals en zorgorganisaties. 

Mentale weerbaarheid 

In Vlaanderen zit Vanhaecht in de stuurgroep die alle psychologische 

ondersteuning bundelt. Het is een initiatief van Zorgnet Icuro, de 
Vlaamse koepelorganisatie voor zorgvoorzieningen, onder leiding 

van Margot Cloet. Vlaamse experts uit de verschillende Vlaamse 

universiteiten, verenigingen van psychologen en psychiaters en 

koepelorganisaties slaan de handen ineen. Via het online-platform 
‘www.DeZorgSamen.be’ bieden Vlaamse experts een hulpaanbod 

voor zorgverleners. Daarnaast doen ze naar mentale druk en 

weerbaarheid. ‘Artsen en verpleegkundigen zijn slechte patiënten. 

Daarom moet de organisatie goed voor ze zorgen. Niet alleen IC-
medewerkers maar ook huisartsen en personeel uit verpleeghuizen 

kunnen uit deze crisis nog sterker uitkomen dan ze nu al zijn. Ik heb 



diep respect voor wat zij aan het bed doen. De overheid, het bestuur 

en het management hebben nu de morele plicht om te zorgen voor 

hun mentale weerbaarheid.’ 

 


