
Ronald Geelen, psycholoog in de ouderenzorg en lid van het projectteam Rouwen Tijdens Corona. 

Klappen 
voor onze 
zorghelden 



 ‘Ik kon een half jaar terug geen persoonlijk afscheid 
nemen van moeder, en nu mag dat in principe wel: 

dit is mij afgenomen!’ 
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Het is nu weer twee jaar geleden dat -ook- 
medewerkers in de zorg voor het eerst 
geconfronteerd werden met corona, niet 
alleen privé maar ook in hun werk. Het lijkt 
er nu op dat we collectief te maken hebben 
met een soort beperkte houdbaarheidsdatum 
van het virus en van de pandemie. De boog 
kan niet gespannen blijven, de focus ligt 
maatschappelijk alweer op andere zaken. Deze 
verflauwing of zelfs geheugenverlies hebben 
we de afgelopen twee jaar op allerlei manieren 
gezien.  

Klappen voor onze zorghelden 
Corona heeft een beperkte houdbaarheidsdatum

Nederland klapt voor alle zorgmedewerkers.

Zo spraken we in het voorjaar van 2020 nog 
van onze helden in de zorg en volgde letterlijk 
het publieke applaus. Bij de tweede en 
volgende golf ebde die waardering weg.

Beperkte houdbaarheid was er ook voor 
quarantaine regels, de bezoekmogelijkheden 
voor verwanten, het in acht nemen van 
leefregels en grenzen bij het afscheid nemen, 
uitvaarten en meer. Dat kwam allereerst 
door de mutaties en het voortschrijdend 
inzicht over de risico’s van het virus. Maar die 
veranderende regels en inzichten gaven het 
publiek soms ook het gevoel van ondoordacht 
beleid en gemiste kansen. ‘Ik kon een half 
jaar terug geen persoonlijk afscheid nemen 
van moeder, en nu mag dat in principe wel: 
dit is mij afgenomen!’ Dit is een begrijpelijke 

reactie vanuit de eigen pijn en het gemis om 
persoonlijk afscheid te kunnen nemen. Dat 
valt niet te ontkennen. Feit is en blijft wel dat 
vooral de eerste periode nog veel onzeker was, 
én dat het virus toen ook dodelijker bleek dan 
later.   

Of zouden onze zorghelden onbevreesder 
zijn geworden? En dat daardoor die beperkte 
houdbaarheid zou kunnen zijn ontstaan? 
De laatste maanden zie je immers bij 
nieuwe uitbraken wel preventief handelen 
in de zorg, maar de stress is minder en de 
urgentie wordt minder gevoeld. Toch lijken 
uitputting en overbelasting eerder debet aan 
de ontstane situatie. Dat er zwaar beroep op 
het zorgpersoneel is en nog wordt gedaan is 
immers een understatement.
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Zorgverleners steunen elkaar als buddy’s

En zoals bij elke crisis hebben zorgverleners 
en hun managers tijdens de pandemie veel 
geleerd. Het is duidelijker geworden hoe 
zorgverleners elkaar kunnen steunen en hoe 
juiste leiding in zo’n crisisperiode er uit ziet. 

Vooral in de eerste COVID periode werkte 
het personeel wat niet direct op de werkvloer 
nodig was zo veel mogelijk thuis. Het kwam op 
zorgverleners dan toch wat wrang over als die 
manager, behandelaar of stafmedewerker via 
TEAMS overleg voerde, met op de achtergrond 
de eigen zonnige tuin of gezellige huiskamer. 
Omgekeerd was het voor zorgverleners weer 
hartverwarmend als een behandelaar goede 
koffie met iets erbij leverde aan de voordeur. 
Of op een andere manier attent en helpend 
reageerde. Maar wat zijn de lessen voor het 
samenwerken op de vloer? Afhankelijk van 
de grootte van het team en de kwaliteit van de 
onderlinge relaties, heb je er meer of minder 
zicht op hoe het met je collega gaat. Je wil 
zien en kunnen herkennen als een collega 
het buitengewoon lastig heeft. Een manier 
daarvoor is het ‘buddy’ systeem, waarin 
het team opgedeeld wordt in bijvoorbeeld 
drietallen die bij elkaar geregeld gevraagd 
en ongevraagd de vinger aan de pols houden. 

Sommige teamleden raakten tijdens de 
pandemie onverwachts sterk overbelast, 
niet alleen door lijden van cliënten en 
sterfgevallen op de afdeling. Mogelijk was er 
bij sommigen voorafgaande aan de crisis al 
sprake van overbelasting en liep de emmer 
daardoor eerder over. Door bijvoorbeeld 
angst om eigen kinderen, ouders of kwetsbare 
partner te besmetten, dat de beschermende 
middelen (mondkapjes!) niet beschikbaar 
waren, of ze wel zouden voldoen, of de eigen 
kwetsbaarheid door bijvoorbeeld zwakke 
longen of anderszins niet de nekslag bij een 
infectie zou blijken.     

Een andere belangrijke stressbron is het 
schuldgevoel politieagent te moeten spelen. 
Terwijl je als zorgverlener je cliënt en zijn 
of haar naasten alle ruimte wilt geven om 
in de terminale fase afscheid te nemen. 
Zorgverleners beschrijven een innerlijke drang 
om de regels flexibel te interpreteren ‘omdat er 
iets groters aan de hand is dan een virus’. We 
zien dit ook bij naasten die afscheid nemen van 
hun dierbaren, bijvoorbeeld in de educatieve 
documentaire ‘Dat doe ik dus niet’ die is te zien 
via www.rouwentijdenscorona.nl. 
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Deze houding heeft anderzijds ook geleid 
tot zelfs boze, agressieve verwanten. Er zijn 
verhalen van familie die de regels aan hun 
laars lapten, zoals op de begane grond door 
het slaapkamerraam glippen om toch maar 
moeder te kunnen opzoeken. Er waren zelfs 
zorgorganisaties waar omheen de directie 
zich genoodzaakt zag een hoog hek te 
plaatsen. Hoe ga je daar als zorgverlener 
mee om, zonder je eigen hart en beroepseer 
te verliezen? Relevant is dat de confrontatie 
met dit soort belastende ervaringen in een 
team nooit gelijk verdeeld is, én dat ieders 
draagkracht ook verschilt. Daarmee is niet te 
voorspellen wie op een gegeven moment zal 
‘afknappen’ en dat maakt dat buddy systeem 
ook weer helpend. Je kan er op die manier vrij 
gemakkelijk voor zorgen dat teamleden beter 
bij elkaar de vinger aan de pols houden, zodat 

te lang op het tandvlees doorgaan voorkómen 
wordt. Mede ook omdat de tijd om in geplande 
overleggen over deze en andere moeilijkheden 
je verhaal te doen beperkt of afwezig was, 
zodat er ondanks alle nare ervaringen maar 
werd doorgewerkt. Daarmee is geweld gedaan 
aan wat we al lang wisten: steun van anderen 
met vergelijkbare ervaringen werkt. Dat kan 
ook tussendoor tijdens het werk, bij de koffie 
of via een telefoontje na het werk. Door één 
op één ervaringen te delen, naar elkaar te 
luisteren en elkaars pijn te erkennen. Te kijken 
naar wat binnen de eigen controle ligt, en daar 
samen werk van te maken. De focus gericht 
te houden op wat je hier en nu het beste kan 
doen. Klagen mag ook, met mate. Let erop dat 
je jezelf en collega met klagen niet ‘uitholt’, 
maar ook dat is gemakkelijker gezegd dan 
gedaan.  

“Het team wordt opgedeeld 
   in bijvoorbeeld drietallen 
   die bij elkaar geregeld 
   ongevraagd de vinger aan 
   de pols houden.”
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Dictators beginnen vaak een oorlog om het 
volk achter zich te krijgen en de aandacht 
van intern gedoe af te leiden. Voor een 
leidinggevende in de zorg dienen extreme 
uitdagingen zich vroeg of laat vanzelf aan. 
Niets zo goed als een crisis om te laten zien wat 
je in je mars hebt. 

In die zin werkte de corona-crisis als 
lakmoesproef voor de kwaliteiten van de 
manager. De toppers onder hen blijken 
dan nog beter te functioneren. Ze mijden 
de afdeling niet alsof er builenpest heerst, 
maar laten zich er zien. Uiteraard gehuld in 
de afgesproken voorzorgsmaatregelen. Een 
voorbeeld uit de bouw is hier treffend: als 
de opzichter zich zonder de voorgeschreven 
helm laat zien, kun je er gif op innemen 
dat de arbeiders de voorgeschreven 
veiligheidsmaatregelen vaker aan de laars 
gaan lappen. Corona-proof managers in de 
zorg houden dagelijks contact met teams die 
in quarantaine werken en ze geven duidelijke 
informatie over wat te doen en te laten. Ook 
tonen ze belangstelling, zijn ze bereikbaar, 
stellen ze vragen, tonen ze begrip, luisteren ze 
naar hun medewerkers en beschermen ze hun 
personeel tegen crises die van buiten komen. 
Zoals verwanten die amok maken vanwege 
opgelegde beperkingen. In de corona periode 
zagen we ze vechten als een leeuw(in) om te 
zorgen dat hun teamleden beschikten over 
voldoende beschermingsmateriaal en namen 
ze geen risico om zieke werknemers toch 
te laten werken (en anderen te besmetten) 
omdat de bezetting al zo krap is. Ook trekken 
ze een noodpot open of overschrijden ze 
simpelweg het budget omdat ze aanvoelen dat 
het nodig is. En is de eigen pool van personeel 
uitgeput en de flexibele schil op, dan trekken 
ze hulp van externe instanties aan. Deze 
door corona excellerende leidinggevenden 
zorgen ook voor iets extra’s. Zoals vers 
fruit en gekoelde dranken op de gesloten 
afdeling, met een bemoedigende kaart erbij. 
Last but not least: ze houden op allerlei 

manieren nauw contact met medewerkers, 
mondeling, telefonisch en digitaal. Sommige 
leidinggevenden publiceerden tijdens de 
pandemie elke week een digitale update 
met relevante cijfers, maatregelen en andere 
nuttige terugkoppelingen. Er waren zelfs 
leidinggevenden die in de spannendste weken 
dag en nacht bereikbaar waren. En hiervan 
werd geen misbruik van gemaakt. In tijden van 
nood leer je de baas kennen, en als die later in 
rustig water een goede stuurvrouw of -man is 
gebleken, wordt dat niet snel vergeten.

Was en is de manager corona-proof?
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Natuurlijk gingen de coronagolven gepaard 
met verliezen in moeilijke omstandigheden, 
werd zorgpersoneel zowel in werk als privé 
overvraagd en heeft dit bij menigeen littekens 
achtergelaten. De andere kant van de medaille 
is dat het ook veel heeft laten zien over hoe 
teams elkaar kunnen ondersteunen en er 
samen het minst slechte van kunnen maken. 

Zowel in de onderlinge samenwerking, als in 
het leidinggeven zijn er inzichten opgedaan 
waarmee we later, bij een nieuwe crisis, ons 
voordeel kunnen doen. Laten we die wijsheden 
vasthouden, dan blijven we helden in de zorg. 
Wel of geen aandacht vanuit de samenleving 
maakt dan niet zoveel meer uit.  

Een leidinggevende of manager 
maakt in crisistijd een wereld van 
verschil door: 

> Dagelijks of meermalen per week vinger aan de pols contact 
    te houden met haar teamleden

> Actief mee te denken in hoe het gaat, mee te kijken 
    naar positieve mogelijkheden en gewenste inspanningen 
    te waarderen

> Te zorgen voor extra randvoorwaarden (middelen, 
    personele inzet) voor de duur dat het nodig is. Hiervoor zal 
    zij/hij ook ruimte opeisen van haar bovengeschikte

> Erop te letten dat behandelaars ook gefocust blijven op de 
    casus en te informeren of aanvullende expertise, 
    scholing of andere inbreng gewenst is

> Te bezien hoe hij/zij dit team tijdelijk kan ontlasten 
    van andere taken die kunnen afleiden

Het gaat hier dus om een uitvergroting van goed leidinggeven. 
En dat lijkt simpel, en dat is het ook. En niet minder belangrijk.  

Sadder but wiser
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