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INHOUD

COVID19
De impact van de Coronacrisis op 

zorgverleners en medisch personeel

Fenomenologie – Lived experiences

Moral Injury
THEMIS or The betrayal of what’s right…

Q & A



Hoe het allemaal begon in België…
Van relatieve ontkenning naar plotse lockdown





INLEIDENDE BESCHOUWINGEN
Hoe gevaarlijk is dit virus?

https://www.youtube.com/watch?v=7qfdAUN8ans&feature=emb_rel_pause

https://www.youtube.com/watch?time_continue=230&v=WWDjofon4kI&feature=emb_title



Kenmerken van de 
perceptie van het risico

- Virus infecteert mensen rechtstreeks, maar 
zorgt ook voor onrechtstreekse infectie

- Onzekerheden en verkeerde informatie
- Omvang van de crisis
- Duur van de crisis
- Gevolgen voor de samenleving

- Invloed op de gedragingen
- Bevolkingsgroepen (ouderen, jongeren, enz.)
- Zorgverleners, medisch personeel, staff
- Bedreiging voor de sociale orde en cohesie



Ethische aspecten

Menselijkheid (menselijk optreden in ziekenhuizen, 
woonzorgcentra, begeleiding bij het sterven) 

Behoefte aan/recht op primaire veiligheid

Verschaffen van (dringende) psychologische hulp op een zo
eerlijk mogelijke wijze (spanningsveld tussen behoefte aan hulp

<-> beschikbaarheid van hulp) 

Bewerkstelligen van de waarden solidariteit onder de bevolking

Behoud van de capaciteit om rationeel te handelen en 
bijkomende hulpbronnen aan te spreken



Cognitieve reacties

« Het risico is overal »
« Ben ik besmet? Ga ik besmet geraken? »

« Ik moet mezelf en mijn gezin beschermen »
« De anderen zijn een gevaar »

« Ik ben een gevaar voor de anderen »
« Ieder voor zich… »

« Is de overheid wel competent genoeg? »
« Spreken de virologen wel de waarheid? »



Gedragsmatige reacties

Individueel gedrag vs massagedrag (WC-papier crisis)

Overlevingsgedragen (gestuurd vanuit het sympathische ZS)

Anti-sociaal gedrag

Invraagstelling van de integriteit van overheid en specialisten
(insubordinatie, eis van versoepeling, ontkenning, enz.)

Fight-, flight-, freeze- reacties
(rellen in Ukrain)

https://www.youtube.com/watch?v=O0rxWbAseyw)



Is de bescherming wel te vertrouwen?

Lucratieve initiatieven…



Afwezigheid van personeel bij vorige
situaties van pandemie

• Te wijten aan de ziekte (quarantaine of infectie) maar ook door angst voor
besmetting op de werkvloer (zeker bij tweede uitbraak)

• Gedrag is moeilijk te voorzien… afhankelijk van concrete leefsituatie, 
toestand van het gezin (jonge of oudere kinderen), algemene sanitaire 
toestand: maar toch tussen de 25% à 50%?

• De perceptie van de risico’s, tijdens een grieppandemie,  verbonden aan
de persoonlijke en professionele bezigheden is een belangrijke voorspeller
van het al dan niet gewoon blijven komen werken. Dit betekent dat
overheid en leiding best veel investeert in het bekomen van een juiste
perceptie van de toestand op de werkvloer. Monitoring is een vereiste.

Dionne, G., Desjardins, D., Lebeau, M., Messier, S., & Dascal, A. (2018). Health Care 
Workers’ Risk Perceptions and Willingness to Report for Work during an Influenza 
Pandemic. Risks, 6(1), 8. 
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Emotionele reacties

• Angst om zelf besmet te worden (zie reactie van 
een verpleegkundige op een COVID-afdeling in 
Wuhan https://www.youtube.com/watch?v=WQ-
CvnB2Zsk

• Angst dat gezinsleden besmet zullen worden

• Paniekmomenten

• Woede (gericht op anderen/overheid)

• Agressie, irritatie, gevoel van in de steek gelaten
te zijn, verlaten, vervreemding

• Gevoel van oneerlijkheid, onrechtvaardigheid



Psychologische impact 
op de zorgverleners

https://www.youtube.com/watch?v=WQ-CvnB2Zsk

« Je dis toujours que ce n’est pas 
grave… mais je n’en peux plus »



Professionals
Angsten

• Eigen besmetting en die van anderen

• Eigen dood en die van anderen

• Overgang naar epidemie-modus

• Falen in zorg-/hulpverlening

• Gebrek aan informatie en steun

• Duur van de crisis

• Onbekendheid, mutatie virus



Professionals
Impact

• Stress - Angst

• Wijziging van dagelijkse routine

• Duur van de inzet

• Samenleven met zieken/stervenden

• Quarantaine-gevoel: gijzeling

• Isolement: 
• Verveling
• Promiscu gedrag
• Eenzaamheid



Professionals

Psychologische gevolgen
Verlies van zinvolheid t.a.v. werk/functie als zorg-/hulpverlener
Verlies van vertrouwen in zichzelf
Demotivatie, loskoppeling van inzet (vergeleken met begin van de crisis)
Desillusie
Burnout
Gevoel van onmacht, onbegrip, eenzaamheid

Geassocieerde behoeften
Erkenning, troost, psychologische opvolging
Duidelijke informatie, toekomstperspectief
Heropbouw (aangepaste) cognitieve schema’s



Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., 
& Rubin, G. J. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid 
review of the evidence. The Lancet. doi:10.1016/S0140-6736(20)30460-8
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Moral Injuries
– What Breaks?

Gabriela Lettini, 
PhD

Dean of the Faculty and Chief 
Academic Officer Aurelia Henry 

Reinhardt Professor of 
Theological Ethics









Secundaire traumatische stress
(Figley, 1995)

• Compassion Fatigue (1995)
• Een syndroom van emotionele uitputting waarbij

traumatische stress van de trauma-getroffenen
overgaat op hun hulpverleners

• Vraagstelling: via welk mechanisme gebeurt de 
overgang van de traumatische beleving van de 
trauma-getroffene op zijn hulpverlener?

• Heuristisch model van Charles Figley (1995):     
Trauma Transmission Model (1992, 1995)



Empathisch vermogen

Emotionele 
besmetting

Empathische 
preoccupatie

of

Empathische 
bezorgdheid

Empathische
respons

Loskoppeling 
van het 

slachtoffer

Gevoel van 
voldoening

Medeleven
stress

Het trauma transmissie model
Figley, 1992, 1995



Trauma Transmission Model
(Figley, 1995)

• Vertrekbasis: de behoefte die elke hulpverlener (HV) 
heeft om zijn medeleven (compassie) te uiten of te
betuigen t.a.v. getroffene(n) (bijvoorbeeld onder
vorm van acute hulp of nazorg).

• Emotionele uitputting door secundaire traumatische
stress … situeren in het stress en trauma debat …

• Inzet en empathisch vermogen vanwege de 
hulpverlener (HV) naar de getroffene(n)

• Onvermogen om een wijze te vinden waarop de 
HV een vorm van rust kan vinden t.a.v. de eigen 
zorgacties (lees ook: psychotherapeutische
actie), dus emotionele loskoppeling t.a.v. de 
getroffene en een onvermogen om een gevoel
van voldoening of bevrediging te ervaren



Trauma Transmission Model
(Figley, 1995)

• Medeleven stress (« medeleven sleet ») 
• = f (zes interagerende factoren) -> cf. 

schema van het model

• Medeleven stress: stress gekoppeld aan de 
blootstelling aan de lijdende getroffene(n)

• Empathisch vermogen: de capaciteit om 
het lijden van de getroffene(n) op te
merken en te voelen; verbonden aan de 
wijze waarop een individu geraakt kan
worden via een vorm van emotionele
besmetting, die functie zal zijn van de  
mate van blootstelling aan de getroffene(n)

• Empathisch vermogen -> gelinkt aan het 
concept van  empathische preoccupatie of 
bezorgdheid = motivatie om te handelen
en hulp de verschaffen = motivatie om de 
getroffene(n) te willen helpen



HET GEBREK AAN EMPATHISCHE 
BEZORGDHEID VAN DE HULPVERLENER 

NAAR DE GETROFFENE TOE IS EEN 
INDICATOR VAN BURNOUT 

(Freudenberger, 1980)

Het empathisch vermogen alsook de emotionele besmetting bepalen de 
mate waarin een hulpverlener zich zal inzetten om het lijden van diegene

die lijdt te milderen.

Deze inspanning noemen we de
empathische respons



Verhoging/verlaging van de medeleven stress
(Figley, 1995)

Volgens Figley, zijn er twee factoren die het onderscheid maken tussen
verhoging en verlaging van medeleven stress :

het gevoel van voldoening (sense of achievement)

(mate waarin de hulpverlener tevreden en voldaan is van de eigen
inspanningen m.b.t. de hulp en de ondersteuning van de getroffene)

de loskoppeling (dis-association) van de getroffene of het gevoel dat
hij/zij alles gedaan heeft in het belang van de getroffene en zijn/haar
betekenisvolle anderen ( = loslaten / let-it-go)



Loslaten –
Let-it-go

(Terug) Kunnen de nodige afstand
nemen t.a.v. het lijden van de 

getroffene(n) en t.a.v. de 
emotionele pijn die je zelf kan 

ervaren als je medeleven toont

(medelijden – mededogen)



Medeleven stress

Langdurige blootstelling aan 
psychotrauma van de 
getroffen patiënten

Onopgeloste 
psychotraumata

Medeleven moeheid / 
Medeleven slijtage

Mate van verstoring 

van het leven

Verhoging/verlaging van 
medeleven stress



De mate van ervaren
medeleven is verbonden met

- de mate waarin de hulpverlener zich in de mogelijkheid bevindt om ze
emotioneel los te koppelen van de trauma-getroffene(n)

- de mate waarin de hulpverlener zich voldaan en tevreden voelt over 
zijn eigen hulpverlenende (psychotherapeutische) acties



2de component van met trauma 
transmissie model van Figley

• Medeleven uitputting (medeleven slijtage) = 

f (4 interagerende variabelen)

• Medeleven uitputting: toestand van uitputting en 
bio-psycho-sociale dysfunctie ten gevolge van de 
langdurige blootstelling aan medeleven stress en 
alles wat hiermee gepaard gaat

• Langdurige blootstelling <-> gevoel van langdurige
verantwoordelijkheid t.a.v. de hulp aan en 
ondersteuning van getroffenen



Supporting resilient survival during Covid-
19: Understanding traumatic stress and 
moral injury for health workers, their loved 
ones and health care leaders.
Gretchen Schmelzer
May 4, 2020



NA HET 
CONTACT

Zorg goed voor zorgverleners

Bouw een systeem van permanente monitoring uit…
Ontwikkel een digitale stressbuddy

Evalueer de impact van traumatogene, depressogene
exhaustogene stress en zorg voor een decompressie

ZIE HIERVOOR DE ‘LEIDRAAD VOOR PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING TIJDENS DE CORONACRISIS’

Erik de Soir - https://fist-vlaanderen.be/wp-content/uploads/2020/07/Leidraad-voor-psychosociale-steun-COVID19.pdf
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Q U E S T I O N S
erik.de.soir@telenet.be


