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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9589 

 

Psychosociale opvang tijdens de covid-19 pandemie 

 

In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,  

the Superior Health Council of Belgium provides recommendations on psychosocial care 

during the Covid-19 pandemic for health care providers and authorities. 

 
Versie gevalideerd op het College van 

6 Mei 20201 

 

 
 
SAMENVATTING 

 

De HGR heeft een advies opgesteld over psychische problemen als gevolg van de Covid-19-
pandemie, hun waarschijnlijke verdere evolutie en de middelen om ze op middellange en 
lange termijn aan te pakken.  
 
Dit advies is een overzicht van de literatuur over dit onderwerp en over collectieve 
noodsituaties. Het bevat informatie voor de overheid over maatregelen om de psychosociale 
zorg te optimaliseren. De aanbevelingen hebben betrekking op zowel de algemene bevolking 
als op de zorgverleners en andere ondersteuningsdiensten. De lockdown-maatregelen 
belangen immers iedereen aan, al is de impact (en dus het risico op meer stress en gevolgen 
op de lange termijn) groter voor bepaalde personen. Toch moeten deze aanbevelingen voor 
elke doelgroep anders vertaald worden. 
 
De HGR adviseert om over de hele duur van de pandemie rekening te houden met de 
psychosociale aspecten. Dat is niet alleen belangrijk om de geestelijke 
gezondheidsproblemen bij de bevolking te beperken, maar ook om een betere opvolging van 
de richtlijnen te bevorderen. 
 
Bijgevolg moet het nodige worden gedaan om enerzijds geestelijke gezondheidsproblemen te 
voorkomen, op te sporen en te behandelen, en anderzijds de onrust bij de bevolking te 
beperken. Er moeten acties worden ondernomen om de individuele en collectieve veerkracht 
te versterken. Dit vergt duidelijke, samenhangende en transparante informatie die via een 
voldoende grote verscheidenheid aan media wordt verspreid. Het is belangrijk een beroep te 
doen op gemeenschapszin en vrijwillig engagement, veeleer dan op dwang en repressie, die 
ongewenste effecten hebben op de geestelijke gezondheid en de naleving van de richtlijnen.  
 
Bij het begin van de pandemie moet de nadruk worden gelegd op de efficiënte aanwending 
van de beschikbare middelen (beoordeling en triage van psychologische noden afgestemd op 
de huidige beschikbare middelen). Er moeten laagdrempelige zorgen worden aangeboden 
waarop mensen indien nodig een beroep kunnen doen (met bijzondere aandacht voor 

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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rouwende personen, kwetsbare groepen en zorgverleners). De psychosociale ondersteuning 
moet vooral gericht zijn op het bevorderen van spontaan herstel en zelfstandigheid, maar ook 
op de opsporing en doorverwijzing van mensen die behoefte hebben aan een behandeling.  
Deze gerichte, aangepaste en gefaseerde psychologische interventies moeten later 
beschikbaar blijven. Het risico wordt groter naarmate de pandemie langer duurt, en het is 
belangrijk signalen op te sporen en aan te pakken (huiselijk geweld, stigmatisering, 
eenzaamheid enz.). 
 
In de periode na een pandemie komt de evaluatie voorop te staan. We moeten ons op een 
nieuwe pandemie voorbereiden, met bijzondere aandacht voor de individuele en collectieve 
veerkracht en de opleiding van de professionele hulpverleners. 
 
De reacties op de crisissituatie verschillen sterk van persoon tot persoon, maar velen zullen 
geconfronteerd worden met stressreacties, meestal van voorbijgaande aard. Vaak is 
zelfredzaamheid immers voldoende om zich te herpakken. Deze reacties moeten worden 
behandeld (inclusief met online interventies) om latere problemen te voorkomen, maar ook 
om de maatregelen voor de bestrijding van het virus beter te laten naleven. Psychotrauma's 
moeten worden behandeld door speciaal daartoe opgeleide professionele hulpverleners. 
 
Bij de aanpak van die problemen dient rekening te worden gehouden met de risicofactoren 
die hun ontstaan en hun ontwikkeling bepalen: 

- Predisponerende factoren: leeftijd, vrouwelijk geslacht, lage sociaal-economische 
status, lage sociale ondersteuning, laag gevoel van controle, vooraf bestaande 
psychische problemen enz. 

- Uitlokkende factoren: angst voor de pandemie, quarantaine, langdurige onzekerheid, 
levensgevaar enz. 

- Instandhoudende factoren: duur van de lockdown, persoonlijke factoren zoals 
zelfredzaamheid, sociale ondersteuning, reactie van en erkenning door de 
gemeenschap, vertrouwen in de verstrekte informatie, financiële steun, revalidatie, 
aandacht in de media enz. 
 

Ook eenzaamheid is een risicofactor voor geestelijke gezondheidsproblemen. Mensen die nu 
gescheiden leven van hun familie, lopen dan ook een groter risico. De maatregelen om de 
sociale contacten te beperken, zijn van invloed op het welzijn van de volledige bevolking. 
 
Er zijn geen dominante elementen, maar vaak speelt er een combinatie van factoren, wat 
bepaalde groepen bijzonder kwetsbaar maakt. Denk maar aan mensen die een grote angst 
voor Covid-19 hebben, op intensieve zorgen worden opgenomen, zich bedreigd voelen, niet 
zeker zijn van hun job of hun inkomen, vooraf al een verhoogde kwetsbaarheid voor de 
gevolgen van Covid-19 vertoonden, ouders van jonge kinderen, vrouwen, jongeren, 
alleenstaanden, mensen die weinig of geen sociale contacten hebben, laaggeschoolden 
(inclusief universiteitsstudenten en studenten die ook werken). Zo stellen we een toename 
van de psychopathologie vast bij onder meer vrouwen met jonge kinderen, migranten, 
personen met vooraf bestaande psychiatrische problemen en adolescenten. 
 
De zorgsector verdient eveneens bijzondere aandacht, ook na de crisis. 
 
Bovendien moeten we ons bewust zijn van de langetermijneffecten op de gezondheid van 
iedereen. Er moet rekening worden gehouden met uitvallen, niet alleen als gevolg van 
besmettingen met het virus, maar ook van extra werkdruk, isolement, gebrek aan werk- of 
financiële zekerheid. De werkhervatting en de werkgelegenheid in het algemeen zijn 
belangrijk om mentale en andere gezondheidsproblemen te voorkomen, maar ook om de 
samenleving als geheel weer op de rails te krijgen. Steun aan de programma's voor 
werkhervatting en opleiding is dan ook essentieel. Bovendien weten we dat hoe langer afwezig 
van het werk, hoe moeilijker het wordt om terug te keren. 
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Hoewel er in de literatuur niet voldoende gegevens zijn over de impact van de strenge 
maatregelen op het vlak van de rouwrituelen ten slotte, is de HGR toch van mening dat werk 
moet worden gemaakt van een doordacht en gefaseerd rouwproces. Voor gecompliceerde 
rouwprocessen wordt ook professionele hulp aanbevolen. 
 
 
Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 
 

MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde 

trefwoorden die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

 

 

Lijst van afkortingen  

 

ASS Acute stressstoornis  

EMDR Eye movement desensitization and reprocessing 

PTSS Posttraumatische stressstoornis  
 

  

 
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

Mesh terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Disease 

Outbreak 

 Epidemic Epidemie Epidémie Epidemie 

Mental Health  Mental Health Geestelijke 

gezondheid 

Santé mentale Psychische 

Gesundheit 

Psychological 

trauma 

 Psychotraumatology  Psychotraumatologie  Psychotraumatologie  Psychotraumatologie 

 Reintegration Werkhervatting Réintégration Wiedereingliederung 

Health 

Personnel 

 Health Care 

Providers 

Zorgverleners Prestataires de soins Leistungserbringer 

im 

Gesundheitswesen 

  Psychosocial 

intervention 

psychosociale 

interventies 

Intervention 

psychosociale 

Psychosoziale 

Intervention 

Resilience, 

Psychological 

 Resilience Veerkracht Résilience Belastbarkeit 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

 

Dit advies handelt over de psychische klachten die te verwachten zijn naar aanleiding van de 
coronacrisis. In dit document wordt besproken welke effecten te verwachten zijn, hoe de 
diagnostiek, het verloop en de prognose ervan op de middellange en lange termijn eruit zien, 
en wat we weten over bruikbare manieren om ermee om te gaan. Het is geen handleiding 
over hoe de overheid tijdens en na de corona crisis moet handelen, maar een verkenning van 
de bestaande literatuur en kennis over dit onderwerp. In bijlage 1 leest u de oorspronkelijke 
vraag. 
 

II METHODOLOGIE 

 
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige 
expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep opgericht met deskundigen 
in de volgende disciplines: psychologie, psychiatrie, arbeidsgeneeskunde, virologie. De 
experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-
hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties 
die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
In het kader van het systematisch onderzoek definieerde de werkgroep enkele specifieke 
zoektermen en inclusietermen waarmee artikels werden gezocht binnen de Cochrane Library 
en PubMed. Er werd de voorkeur gegeven aan reviews of artikels met peer review vanaf 2000 
tot heden die de psychologische impact onderzochten in een traumatogene situatie. Een detail 
van de gebruikte zoektermen en het proces van de werkgroep heeft gevolgd, wordt 
weergegeven in bijlage 2. 
 
De aangehaalde richtlijnen opgenomen in dit rapport zijn gekozen op de hoogst mogelijke 
level-of-evidence. Anekdotisch bewijs is niet meegenomen in de wetenschappelijke 
onderbouwing, hoewel ze talrijk zijn. Cijfermateriaal en rapporten uit het werkveld werden 
meegenomen voor zover deze de wetenschappelijke principes volgden en een meerwaarde 
betekenen voor de verdere uitwerking van de aanbevelingen. Dit rapport is geen meta-analyse 
en er werd ook geen volledige level-of-evidence bepaling gedaan van iedere aanbeveling. 
 
Bovendien moet aandacht worden besteed aan het unieke karakter van de huidige pandemie 
en de werkgroep roept dus op om deze aanbevelingen te blijven toetsen aan de veranderende 
situatie. Veel gebruikte evidentie berust op inzichten van single events.  Op dit moment is niet 
duidelijk of deze vergelijking opgaat.  De aanbevelingen lopen gelijk met degene die reeds 
werden gepubliceerd vanuit China3 en volgen de principes die terug te vinden zijn in het 
rapport van de terreuraanslagen4 van 22 maart 2016. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd door 
het College. Om deze aanbevelingen tijdig beschikbaar te stellen, moet echter worden 
opgemerkt dat de gebruikelijke interne validatieprocedures van de HGR werden aangepast. 
 
Enkele kanttekeningen over dit rapport: 

• Deze aanbevelingen gelden voor alle volwassenen (inclusief ouderen). Voor elk van 
deze mogelijke getroffen groepen is een vertaalslag nodig vanuit de kerninzichten die 

 
3 Jun Zhang, Wu, Zhao, & Zhang, 2020 
4 HGR 9403 2017 
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achter deze aanbevelingen schuilgaan. Hoe die er concreet uitziet, is niet de 
bevoegdheid van de werkgroep. De auteurs zijn wel beschikbaar voor verder advies. 

• Voor wat betreft de impact van de coronacrisis op kinderen en jongeren staat de 
wetenschap nog in de kinderschoenen. Kinderen en jongeren zullen bepaalde 
aspecten op een gelijkaardige manier ervaren als volwassenen, terwijl hun reactie op 
andere aspecten zal verschillen. Het was niet de doelstelling van dit mandaat om 
aanbevelingen specifiek voor deze doelgroep op te maken. Toch zijn we vanaf de start 
van de pandemie tot 20 april 2020 op zoek gegaan naar wetenschappelijke inzichten. 
We hebben er onvoldoende gevonden om specifieke aanbevelingen te doen.  

• Op basis van deze aanbevelingen en systematisch onderzoek kan een evaluatie 
opgestart worden. Dit valt niet onder de bevoegdheid van de werkgroep, maar de 
auteurs zijn beschikbaar voor verder advies tijdens de evaluatiefase. 

• De aanbevelingen gelden zowel voor de algemene bevolking als voor de 
psychosociale hulpverleners. Voor deze laatsten gelden enkele specifieke kenmerken 
tijdens deze pandemie. Deze groep omvat zowel zorg- als welzijnswerkers, inclusief 
rouwbegeleiders en begrafenisondernemers. We maken geen onderscheid tussen de 
verschillende (ondersteunende) diensten binnen deze groep omdat er geen indicatie 
is dat zij een verschillende impact ondervinden. Ook hier geldt de algemene regel: hoe 
meer mensen geconfronteerd worden met de impact en de gevolgen van de 
coronacrisis, hoe hoger het risico op acute stressreacties en langdurige gevolgen. 

• Dit rapport gaat niet expliciet in op een aantal factoren die bepaalde groepen 
kwetsbaarder maken voor de effecten van de coronacrisis, zoals behuizing, financiële 
ruimte en de aanwezigheid van complexe gezinssituaties. Dat betekent niet dat de 
werkgroep geen impact van die factoren verwacht – in tegendeel. 

• Bij een collectieve noodsituatie is er vaak sprake van slachtoffers. Tijdens de 
coronapandemie is er een belangrijk onderscheid: 

• directe of indirecte slachtoffers zijn mensen die overleden zijn ten gevolge van 
de ziekte COVID-19 en hun naasten; 

• de getroffenen ondervinden gevolgen van de coronacrisis. Anders dan bij 
andere collectieve noodsituaties zijn hier alle Belgen getroffen door de strikte 
maatregelen die tijdens de lockdown-light werden opgelegd. De slachtoffers 
zijn uiteraard ook getroffenen. 
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III UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

1 Fasering van de psychosociale hulpverlening 
 
Uit de review komen enkele overkoepelende bevindingen die voor alle fasen van belang zijn. 
Zo toont de literatuur aan dat het aangewezen is om binnen de aanpak van een pandemie 
ook het psychosociale luik strategisch aan te pakken. Die aanpak heeft immers een impact 
zowel op het verloop van de pandemie (bv. naleving richtlijnen) als op de mentale gezondheid 
van de bevolking. De preventie, detectie en behandeling van mentale gezondheidsproblemen 
moet een belangrijk luik zijn van de algemene aanpak van publieke gezondheid5. 
 
Daarnaast is er een algemene nood aan duidelijke, transparante, en afgestemde 
communicatie. Waarheidsgetrouwe communicatie dient de prioriteit te zijn ook binnen 
complexiteit en/of voortschrijdend inzicht6. Tegenstrijdige berichtgeving en discussies over 
genomen beleidsbeslissingen, of alvast de perceptie die hierover ontstaat, versterkt 
gevoelens van onrust binnen de samenleving7. Het is daarom cruciaal om eensgezind en 
solide te communiceren met aandacht voor specifieke communicatie-uitdagingen zoals 
framing, stigma en discriminatie8 en verschillen in mediageletterdheid en mediavoorkeuren bij 
de bevolking. Om zo veel mogelijk mensen op een uniforme manier te bereiken, is 
communicatie nodig via een verscheidenheid aan media9. Een duidelijke rolverdeling op vlak 
van communicatie en taken dringt zich op10. Op dit moment is een appel nodig aan 
gemeenschapszin, samenhorigheid en voluntarisme. Dwang en repressie hebben perverse 
effecten, zowel op de mentale gezondheid als op het naleven van adviezen11. 
 
Ten slotte is het aangewezen om in te zetten op de algemene bestendiging en de actieve 
versterking van de individuele en collectieve veerkracht om met deze uitzonderlijke situatie 
om te gaan. Veerkracht speelt een significante rol in de reductie van het risico op toxische 
stress en de bijhorende gezondheidsklachten zowel bij de algemene bevolking als specifieke 
doelgroepen12. 
 

1.1 De start van een pandemie 
 
Bij de aanvang van een pandemie moet de aandacht allereerst gaan naar de efficiënte inzet 
van middelen. Een beoordeling en triage van psychologische noden afgestemd op de huidige 
beschikbare middelen dringt zich op13. Daarbij moet gezocht worden naar een juiste balans 
met aandacht voor psychologische en psychiatrische noden zonder te vervallen in een 
opgedrongen veralgemeend behandelaanbod (cf. veerkracht hierboven). Er is 
laagdrempelige, getrapte zorg nodig. Daarbij kan ook gedacht worden aan onlinehulp en 
eerste psychologische hulp door professionals in de nulde en eerste lijn die mensen zelf 
kunnen opzoeken wanneer ze dit nodig achten14. Er moet bijzondere aandacht gaan naar 

 
5 IASC, 2020; Qiu J; Shen B, Zhao M et al, 2020; WHO, 2020 
6 Hier verwijzen we naar berichtgeving die als tegenstrijdig kan beschouwd worden terwijl ze eigenlijk 
de zich ontvouwende realiteit weergeven.  Ook experten leren van COVID-19 terwijl de infectie over 
onze bevolking raast. 
7 Leung M et al, 2005; Cowling J et al, 2010 
8 Leung M et al, 2003;Bournes D, 2005; Gardner P & Moallef P, 2005; Reynolds DL et al, 2008;  
Cowling J et al, 2009; Peng EY et al, 2010; Brooks S et al, 2018). 
9 Bournes D, 2005; Brooks S et al, 2018; Park J, Lee E, Park N & Choi Y, 2018 
10 Bournes D, 2005; Leung M et al, 2005; Crowling J et al, 2010; Goulia P et al, 2010; von Gottenberg 
et al, 2016 
11 Leung M et al, 2005; Maunder RG et al, 2006; Cowling J et al, 2010;Brooks S et al, 2020 
12 HGR Nederland, 2006; Cowling J et al,2010; De Soir E, Knarren M, Zech E, Mylle K, Kleber R, Van 
der Hart O, 2012; Sallouma A, Choib M & Smith C, 2019; Losada-Balter A et al, 2020 
13 CPI, 2015; WHO,2015;Jalloh MF, Bunnel RE et al, 2015; Duan L & Zhu G, 2020 
14 Jalloh MF, Bunnel RE et al, 2015;Qui J, Shen B, Zhoa M et al, 2020 
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traumatische verlieservaringen als een mentale uitdaging waarmee velen te kampen zullen 
krijgen in deze pandemie: enerzijds omdat er veel ‘onverwachte’ overlijdens zijn en anderzijds 
omdat de omstandigheden en lockdownmaatregelen het moeilijk maken om afscheid te 
nemen volgens de gebruikelijke culturele gewoontes15. 
 
Bepaalde groepen verdienen bijzondere aandacht omdat ze door allerlei factoren extra 
kwetsbaar zijn. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren, ouderen en mensen in een kwetsbare situatie 
zoals personen die leven in armoede, mensen met een beperking en personen met een 
migratieafkomst16. Personen met reeds bestaande mentale problemen hebben een hoger 
risico op infecties zoals longontstekingen, en hebben vaak ook moeilijker toegang tot hun 
gebruikelijke behandeling door de chaos van de pandemie en lockdownmaatregelen17. Het is 
belangrijk om families te ondersteunen als eerste sociale buffer18. 
 
De continuïteit van de reguliere mentale zorgverlening staat in een pandemie onder druk en 
verdient extra aandacht19. Ook de zorgsector zelf is extra kwetsbaar en heeft bovenal nood 
aan correcte informatie en rolduidelijkheid20. Personen die in de frontlinie staan moeten van 
in het begin goed worden opgevolgd op het vlak van stress, mentale belasting en 
vermijdingsgedrag21. Het gaat hier bijvoorbeeld over het zorgpersoneel en specifiek personen 
die werken in afdelingen waar ze intens contact hebben met zieken. Zij worden niet enkel 
geconfronteerd met de gevolgen van pandemie, maar moeten vaak ook werken in 
veranderende omstandigheden (bv. teamsamenstelling, dienstwissel, enz.) en zelfs situaties 
waarvoor ze niet afdoende opgeleid zijn. Dit leidt tot extra onzekerheid en grotere risico op 
distress22. Er dient ingezet te worden op back-upsystemen, maar bovenal ook op het 
waarborgen van fysieke en mentale veiligheid23. Een specifiek kwetsbare groep zijn de 
personen die de ziekte overleven en in het bijzonder zorgpersoneel dat de ziekte oploopt24. 
 

1.2 Tijdens de pandemie 
 
Na de eerste acute confrontatie met de impact van de pandemie, blijft het van belang om de 
uitbouw en de versterking van de psychosociale hulpverlening verder te faciliteren. 
Psychologische interventies moeten doelgericht en aangepast ter beschikking gesteld 
worden25. Ook bij de zorgverleners is het belangrijk om de toegang tot 
psychologische/psychiatrische hulpverlening zo laagdrempelig te houden en te focussen op 
hun belevingswereld, problemen waarmee zij geconfronteerd worden om zo 
vermijdingsgedrag te reduceren26. Continuïteit van de zorg en aandacht voor de confrontatie 
met traumatisch verlies, blijven belangrijke aandachtspunten27.  

 
15 Bournes, 2005; Walsh F, 2007; WHO,2015; Bartone P et al, 2019 
16 Leung M et al, 2005; Jalloh MF, Bunnel RE et al, 2015; Garner P & Moallef P, 2015; Hashem B et 
al, 2017; Qui J, Shen B, Zhoa M et al, 2020 
17 Yaot H, Chen J & Yi-Yeng, 2020 
18 Gardner P & Moallef P, 2015; Papadimos R et al, 2018 
19 CPI, 2015;EMCDDA, 2020 
20 Leung M et al, 2003; Gardner P & Moallef P, 2015; Hashem B et al, 2017;Jalloh MR, Li W, Bunnell 
RE et al, 2018; Qui J, Shen B, Zhao M et al, 2020 
21 Greenberg N, Docherty M er al, 2018; Cénat JM et al, 2019 
22 Lee AM et al, 2007; Peng EY et al, 2010; De Soir E, Knarren M, Zech E, Mylle K, Kleber R, Van der 
Hart O, 2012 
23 Bournes D, 2005; Khalid I et al, 2016; Dionne G, Desjardins D, Lebau M et al, 2018 
24 Lee AM et al, 2007; Gardner P & Moallef P, 2015 
25 Duan L & Zhu G, 2020; Qiu J; Shen B, Zhao M et al, 2020 
26 Barnes N et al, 2015; Dekel R, Nuttman-Schwartz O & Lavi T, 2016; ; Khalid I et al, 2016; Labrague 
L, Hammad K, Gloe S et al, 2017; Brooks S et al, 2018; Dionne G, Desjardins D, Lebau M et al, 2018; 
Park J, Lee E, Park N and Choi Y, 2018; Brooks S et al, 2020; Chen Q, Liang M, Li Y et al, 2020 
27 Walsh F, 2007; Barnes N et al, 2015; Dekel R,  Nuttman-Shwartz R & Lavi T, 2016; Cénat JM et al, 
2019; Yaot H, Chen J & Yi-Yeng, 2020 
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Hoe langer de pandemie duurt, hoe groter de kans op overbelasting binnen de samenleving. 
Aandacht voor indicatoren hiervan is primordiaal tijdens de monitoring. Zo zijn bijvoorbeeld 
toename van huishoudelijk geweld, stigmatisatie van bepaalde doelgroepen, uitingen van 
eenzaamheid, enz. belangrijke signalen die opgepikt en tijdig aangepakt dienen te worden28. 
De kans op eventuele secundaire trauma’s neemt toe29. 
 

1.3 Na de pandemie 
 
In de periode na een pandemie komt de evaluatie voorop te staan. Bovenal dient de 
samenleving zich voor te bereiden op een eventuele volgende/nieuwe pandemie waarin op 
basis van de evaluatie, verbeteringen dienen aangebracht te worden aan de aanpak, het 
beleid en ook opleiding van professionals30 (indien nuttig en relevant). Het blijft cruciaal om in 
te zetten op individuele en gemeenschappelijke veerkracht31. Psychosociale gezondheid is 
cruciaal binnen de gezondheid van een samenleving en alle mogelijke hulpmiddelen hiervoor 
dienen in kaart gebracht te worden. Er dient werk gemaakt te worden van een coherent ‘crisis 
preventie plan’ en plan van aanpak voor een volgende pandemie32. Binnen de zorg dient volop 
ingezet te worden op training en ontwikkeling opdat deze cruciale sector klaargestoomd wordt 
om in crisissituaties op te kunnen treden33. 
 

2 Natuurlijk herstel en zelfredzaamheid 
 
Tijdens een collectieve noodsituatie moet de nadruk liggen op natuurlijk herstel en 
zelfredzaamheid12. De psychosociale hulpverlening moet erop gericht zijn die te bevorderen. 
Het gebrek aan bewijs over het effect van preventieve interventie betekent niet dat 
psychosociale zorg mag ontbreken, al vanaf de acute fase. Dat blijkt uit opgedane ervaring in 
het veld. Wanneer hulpverleners in die periode het natuurlijk herstel en de zelfredzaamheid 
stimuleren, komt dat de gezondheid van getroffenen op de langere termijn ten goede. Zoals 
ook aangehaald in het advies HGR 940334, is het bijzonder belangrijk de toegang tot de 
hulpverleners te vergemakkelijken door een overdreven geformaliseerd systeem te vermijden 
en de personen volledig vrij te laten (eerbiediging van de autonomie). 
 
De beste aanpak is om in te spelen op de onmiddellijke praktische, sociale en emotionele 
behoeften van getroffenen. Bijvoorbeeld: een luisterend oor bieden, helpen bij hereniging met 
verwanten, praktische problemen helpen aanpakken en mensen informeren over de weerslag 
die de gebeurtenis kan hebben op hun welbevinden. Hulpverleners dienen alert te zijn voor 
wie therapeutische behandeling nodig heeft en de weg ernaartoe wijzen12. 
 

3 Belasting van het aanpassingvermogen 
 
De reacties in de (sub)acute fase – hoewel ze heftig kunnen zijn – zijn doorgaans te 
beschouwen als normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Mensen verschillen 
onderling sterk in de manier waarop zij op een collectieve noodsituatie reageren. Voor zover 

 
28 IMPACT, 2014; Cowling J et al, 2009; Brooks S et al, 2018; Park J, Lee E, Park N & Choi Y, 2018; 
Prasso S, 2020 
29 Walsh F, 2007 
30 Lee AM et al, 2007; De Soir E, Knarren M, Zech E, Mylle K, Kleber R, Van der Hart O, 2012;Liu X 
et al, 2012; CPI, 2015; WHO,2015 
31 Walsh F, 2007; Duan L & Zhu G, 2020; Prasso S, 2020 
32 Jalloh MF, Bunnel RE et al, 2015; Duan L & Zhu G, 2020; Qiu J; Shen B, Zhao M et al, 2020 
33 Bournes D, 2005; De Soir E, Knarren M, Zech E, Mylle K, Kleber R, Van der Hart O, 2012; Jalloh 
MF, Bunnel RE et al, 2015; Dekel R, Nutteman-Swhartz R & Lavi T, 2016; Labrague L, Hammad K, 
Gloe S et al, 2017; Brooks S et al, 2018;Dionne G, Desjardins D, Lebau M et al, 2018; Cénat JM et al, 
2019; Duan L & Zhu G, 2020; Greenberg N, Docherty M, Gnanapragnasam S & Wessely S, 2020 
34 HGR 9403 2017 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 10 − 

we weten hebben velen tijdens en na een collectieve noodsituatie te kampen met – soms zeer 
heftige – stressreacties. In de regel zijn de gezondheidsklachten die ermee gepaard gaan, 
tijdelijk van aard. De meeste mensen zijn veerkrachtig en herstellen binnen afzienbare tijd. Op 
de langere termijn zijn de meest voorkomende reacties na een collectieve noodsituatie: 

• Angst, 

• Neerslachtigheid, 

• Indringende herbeleving, 

• Middelenmisbruik (zoals alcohol en drugs), 

• Lichamelijk onverklaarde klachten. 
 
Schattingen van hoe vaak deze reacties voorkomen, lopen sterk uiteen. Volgens de literatuur 
met betrekking tot rampensituaties zou in Westerse landen twintig tot vijftig procent van de 
getroffenen een jaar na de collectieve noodsituatie last hebben van dergelijke klachten35. Dat 
betekent niet dat bij getroffenen ook een toename van psychiatrische stoornissen te merken 
is zoals depressie, angststoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS) of verslaving. 
Zo’n toename is er trouwens wel bij bepaalde groepen, onder wie moeders met jonge 
kinderen, geëvacueerden, personen met een migratiestatus, mensen met eerdere 
psychiatrische problematiek en adolescenten12.  
 
Op basis van de bovenstaande leiden de leden van de werkgroep af dat een substantieel deel 
van de getroffenen vroeg of laat zal lijden aan wat we benoemen als Acute Stress Stoornis 
(ASS). ASS kan overgaan in PTSS. Er is sprake van PTSS als bepaalde vormen van ernstige 
stressklachten – zoals herbeleving, vermijding en verhoogde prikkelbaarheid – langer dan een 
maand na de gebeurtenis aanhouden of meer dan een maand erna ontstaan36.  
 
Bij volwassenen is de kans om een PTSS na blootstelling aan een traumatische gebeurtenis 
te ontwikkelen gemiddeld ongeveer tien procent37. Maar sommige onderzoeken stellen hogere 
kansen vast, zelfs tot boven dertig procent. Ook bij jongeren zijn verhoogde symptomen 
gebruikelijk in de eerste maanden38. De gevonden incidentele percentages verschillen sterk 
tussen onderzoeken. Ze zijn onder meer afhankelijk van het type gebeurtenis en de gebruikte 
onderzoeksprocedures. Vragenlijsten laten bijvoorbeeld hogere percentages zien dan 
klinische interviews39.  
 
De meeste getroffenen vinden hun evenwicht terug zonder hulp van professionele 
hulpverleners12. Wie getroffen is door een collectieve noodsituatie, moet een sterk beroep 
doen op zijn of haar aanpassingsvermogen en veerkracht.  
 
Het blijkt dat symptomen en effecten doorgaans het sterkst zijn in de periode direct na de 
collectieve noodsituatie40 en daarna meestal geleidelijk minder worden, soms onderbroken 
door korte periodes van stilstand of zelfs toename. De meeste klachten verliezen hun scherpte 
binnen één tot anderhalf jaar. Soms blijven ze gedurende lange tijd constant of verergeren 
ze41. Bij een niet te verwaarlozen minderheid van de onderzochte personen – zo’n 20 à 25 
procent van de getroffenen – blijven de klachten maanden- tot jarenlang bestaan. Verder is er 
een duidelijk verband aangetoond tussen de ernst van de symptomen op korte termijn en die 
op middellange en lange termijn42. 

 
35 Bromet & Havenaar, 2002; Havenaar & Bromet, 2003 
36 American Psychiatric Association, 2013 
37 Breslau et al., 1998; De Vries & Olff, 2009 
38 Bonanno et al., 2010; Norris et al., 2002 
39 Engelhard et al., 2007 
40 Rubonis & Bickman, 1991 
41 Bartone, Ursano, Wright, & Ingraham, 1989; McFarlane, Policansky, & Irwin, 1987; Wang et al., 
2000 
42 Norris, Friedman, & Watson,  2001 
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Bestaande richtlijnen van de WHO, APA, NICE, ISTSS en NHMRC43 bevelen traumagerichte 
cognitieve gedragstherapie en EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) aan 
als technieken voor de omgang met acute stressstoornis. De NICE- en WHO-richtlijnen raden 
aan om in deze lockdown-situatie, waarin psychologische begeleiding face-to-face onmogelijk 
is, creatief te zoeken naar andere oplossingen zoals onlinebegeleiding of groepsinterventies. 
In China werd al geëxperimenteerd met de uitbouw van online psychologische crisisopvang44. 
Door toxische stressreacties op te vangen daalt het risico op problemen tijdens latere fase. 
Bovendien zijn mensen dan meer geneigd om zich te houden aan de maatregelen die worden 
opgelegd om het virus in te dijken45. 
 

4 Eénmalige psychosociale interventies? 
 
Het preventieve effect van vroegtijdige psychologische interventies is onvoldoende 
onderzocht, maar het is duidelijk dat eenmalige debriefing geen preventieve waarde voor 
PTSS-symptomen heeft46. Laagdrempelige psychologische groepsinterventies kunnen wel 
ingezet worden. Het doel van interventies in de acute fase van een collectieve noodsituatie is 
om stressklachten, ASS en het risico van PTSS te verminderen.  
 

5 Laat het experten werk over aan de specialisten 
 
In het advies Nr 9403 van de HGR (2017) met betrekking tot de aanbevelingen inzake de 
preventie en het beheer van psychosociale restletsels na individuele of collectieve 
noodsituaties werd reeds gesteld dat de behandeling van trauma ervaringen moet gebeuren 
door opgeleid en competente professionele hulpverleners die voldoen aan een bepaald profiel 
(zie bijlage 3 met betrekking tot het vereiste opleidingsniveau van traumatherapeuten) 47. 
 

6 Oorzaken van psychosociale klachten 
 
Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en beloop van de aandoeningen in kwestie? 
We onderscheiden de factoren in drie categorieën48: 
 

• Predisponerende factoren: mensen zijn verschillend in kwetsbaarheid. De ene mens krijgt 
de klachten in kwestie eerder dan de andere; 

• Uitlokkende factoren: dit gaat over de omstandigheden die de klachten bij daarvoor 
gevoelige personen op gang brengen, in dit geval de collectieve noodsituatie; 

• In standhoudende factoren: we spreken hier over factoren die de klachten doen 
voortduren en herstel in de weg staan.  

 
  

 
43 WHO: Wereldgezondheidsorganisatie; APA: American Psychological Association; NICE: National 
Institute for Health and Clinical Excellence; ISTSS: International Society for Traumatic Stress Studies; 
NHMRC: Australian National Health and Medical Research Council. 
44 Zhang et al., 2020 
45 Leung et al., 2005 
46 Rose, Bisson, Churchill, & Wessely, 2002 
47 HGR 9403 2017 
48 Gezondheidsraad, 2005; Mayou & Farmer, 2002; Sharpe, 2002; van den Berg, Grievink, Ijzermans, 
& Lebret, 2005 
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6.1 Predisponerende factoren 
 

• Leeftijd: Kinderen in de schoolleeftijd hebben na collectieve noodsituaties soms meer 
klachten dan volwassenen. Bij jonge kinderen speelt de reactie van de verzorgende ouder 
op de collectieve noodsituatie een grote rol. Hoe heftiger de reactie van de ouder(s) en 
de verstoring van gezin en omgeving, hoe ernstiger de effecten bij het kind49. 

• Geslacht: Vrouwen en meisjes hebben na een collectieve noodsituatie vaker klachten 
dan mannen en jongens. Moeders met jonge kinderen lopen een extra groot risico, vooral 
wanneer er sprake is van een onbekende, onzekere dreiging50. 

• Sociaaleconomische status: Er zijn sterke aanwijzingen dat de gevolgen van collectieve 
noodsituaties nadeliger zijn voor de gezondheid van mensen als hun sociaaleconomische 
status lager is51. Dat zou te verklaren zijn doordat dat mensen met een hogere 
sociaaleconomische status over meer hulpbronnen beschikken om de gevolgen op te 
vangen. Uit buitenlands onderzoek is gebleken dat mensen met een lage 
sociaaleconomische status meer kans lopen om door een collectieve noodsituatie te 
worden getroffen door de plek waar zij wonen.  

• Cultuur en etniciteit: Volwassen leden van etnische minderheden hebben na collectieve 
noodsituatie vaak meer klachten en problemen dan mensen die tot de dominante cultuur 
behoren52.  

• Neuroticisme: Er zijn aanwijzingen dat neuroticisme – de neiging tot piekeren en snel 
angstig zijn – de kans op problemen en klachten na een collectieve noodsituatie 
verhogen53, tegenover een stevige, stabiele persoonlijkheid. 

• Gevoel van controle over het leven: Er zijn aanwijzingen dat mensen die het gevoel 
hebben dat ze zelf geen of weinig invloed op hun leven kunnen uitoefenen, na collectieve 
noodsituatie meer klachten hebben54. 

• Sociaal netwerk, sociale steun: Als mensen weinig sociale contacten hebben, zijn ze 
na een collectieve noodsituatie kwetsbaarder55. 

• Eerdere psychische schade ten gevolge van schokkende gebeurtenissen: Mensen 
die al eerder schokkende gebeurtenissen – zoals een ongeluk, een verkrachting of het 
verlies van een dierbare – hebben meegemaakt en die daardoor psychische schade 
hebben opgelopen, zijn na collectieve noodsituaties kwetsbaarder. Hetzelfde geldt voor 
mensen die langdurig onder stress hebben gestaan56. 

• Klachten voorafgaand aan de collectieve noodsituatie: Personen met een 
voorgeschiedenis van lichamelijk onverklaarde klachten of psychopathologie (angst, 
depressie, PTSS of andere psychiatrische problemen) hebben een grotere kans om ook 
na een collectieve noodsituatie dergelijke stoornissen te krijgen57. 

 
  

 
49 Norris et al., 2002; McFarlane et al., 1987; Vogel & Vernberg, 1993; Bromet & Dew, 1995; Gurwitch 
& Sullivan, 1998; Gallo et al., 2019 
50 Bromet & Havenaar, 2002; Havenaar & Bromet, 2003; Norris et al., 2002; Silver et al., 2002; van 
den Berg et al., 2005; Vogel & Vernberg, 1993; Bromet et al., 1982; Havenaar & Van Den Brink, 
1997; Havenaar et al., 1996 
51 Havenaar & Van Den Brink, 1997, Norris et al., 2002 
52 Norris et al., 2002 
53 Norris et al., 2002 
54 Gibbs, 1989; Prince-Embury, 1992 
55 Norris et al., 2002 
56 Bromet & Havenaar, 2002; Havenaar & Bromet, 2003 
57 Bromet et al., 1982; Havenaar & Bromet, 2003; IJzermans et al., 2005; Norris et al., 2002; Silver et 
al., 2002; van den Berg et al., 2005 
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6.2 Uitlokkende factoren 
 
Uitlokkende factoren zijn specifieke omstandigheden die klachten op gang brengen bij 
mensen die daarvoor gevoelig zijn. De belangrijkste uitlokkende factor is de indringendheid 
waarmee men met de collectieve noodsituatie is geconfronteerd, bijvoorbeeld omdat iemand 
in levensgevaar heeft verkeerd, langdurige onzeker is geweest over het lot van dierbaren of 
in quarantaine heeft gezeten. Mensen die erg bang zijn voor de pandemie zijn kwetsbaarder 
voor uitlokkende factoren58. 
 
Mensen die in levensgevaar verkeren (of verkeerd hebben) hebben de grootste kans op 
psychische schade op de lange termijn, in het bijzonder op PTSS59.  
 
Verder is duidelijk geworden dat hoe meer iemand zulke situaties ervaart, des te groter de 
kans is op psychische schade. Uit een grote meta-analyse  volgend op terreuraanslagen uit 
1991 blijkt verder dat er bij de overlevenden meer psychopathologische verschijnselen worden 
aangetroffen naarmate het aantal dodelijke slachtoffers toeneemt60. 
 

6.3 Instandhoudende factoren 
 

• Evacuatie en quarantaine: Langdurige evacuatie is wellicht een belangrijke risicofactor. 
Aangenomen wordt dat de grote afstand van de evacuatieplek tot het collectieve 
noodsituatiegebied, het verlies van woning of werk, aanpassingsproblemen in de nieuwe 
omgeving, verlies van sociale steun en stigmatisering daarbij een rol spelen. Langdurige 
quarantaine kan soortgelijke effecten hebben. Is een langdurige huisvesting elders 
onvermijdelijk, dan zal men met dergelijke negatieve effecten rekening moeten houden61.  

• Somatische attributie: Bij aanhoudende onzekerheid over blootstelling aan toxische 
stoffen of straling en over de daardoor ontstane schade aan de gezondheid kunnen 
mensen hun gezondheidsklachten blijven toeschrijven aan die blootstelling, ook wanneer 
die relatie er niet is62. Dat verstrekt het idee dat men zelf geen invloed op de klachten kan 
uitoefenen, en dat belemmert het herstel.  

• Persoonlijke factoren: Het ontbreken van adequate perceptie en coping is een van de 
persoonlijke factoren die klachten in stand houden. De manier waarop iemand het eigen 
vermogen om de situatie zelf aan te kunnen inschat, is sterk van invloed op het verdere 
verloop63. Een actieve aanpak van de problemen beschermt tegen psychische klachten64. 
De werkgroep is dus van mening dat interventies te allen tijde tot activatie van de 
getroffenen dienen te leiden. 

• Sociale steun: Sociale steun kan optreden als buffer tussen stressfactoren en de 
ontwikkeling van een stoornis65. De mate waarin iemand na de collectieve noodsituatie 
emotionele en praktische ondersteuning krijgt of de positieve perceptie hierover, is dus 
een belangrijke factor. Mensen die voor de collectieve noodsituatie niet beschikten over 
een goed sociaal netwerk, lijden er daarna extra onder. Het kan ook zijn dat men die steun 
eerder wel ondervond maar dat die langzaam afkalft naarmate de duurtijd verhoogt. Ook 
dat is een aandachtspunt.  

 
58 Bromet & Havenaar, 2003; Gurwitch, Sullivan, & Long, 1998; Havenaar & Bromet, 2003; Norris et 
al., 2002; Rubonis & Bickman, 1991; Silver et al., 2002; van den Berg, Grievinck, Ijzermans, & Lebret, 
2005; Vogel & Vernberg, 1993 
59 Bromet & Havenaar, 2003; Gurwitch, Sullivan, & Long, 1998; Havenaar & Bromet, 2003; Norris et 
al., 2002; Rubonis & Bickman, 1991; Silver et al., 2002; van den Berg, Grievinck, Ijzermans, & Lebret, 
2005; Vogel & Vernberg, 1993 
60 Rubonis & Bickman, 1991 
61 Brooks , Webster, & Smith, 2020 
62 Havenaar, Cwikel, & Bromet, 2002; Bertazzi, 1989 
63 Norris et al., 2002 
64 Silver et al., 2002 
65 Bromet & Havenaar, 2002; Havenaar & Bromet, 2003 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 14 − 

• Reactie van de gemeenschap: De manier waarop de gemeenschap waartoe men 
behoort reageert op de collectieve noodsituatie, is van belang. Steun en aandacht, 
erkenning en respect hebben immers een beschermende werking. 
Herdenkingsceremonies en monumenten kunnen een bijdrage leveren aan de verwerking 
en het herstel66. 

• Vertrouwen in ter beschikking gestelde informatie, in deskundigen en 
gezagsdragers: Deze factor oefent waarschijnlijk een positieve invloed uit op het 
herstel67. Voor autoriteiten moet het winnen en behouden van het vertrouwen van de 
getroffenen dan ook een hoge prioriteit hebben.  

• Financiële steunregelingen en de afronding daarvan, snelle wederopbouw en 
herhuisvesting: Deze factor bevordert het herstel van getroffenen. Ontvangen 
getroffenen geen financiële steun en verloopt de wederopbouw moeizaam, dan is dit niet 
bevorderlijk voor hun herstel.  

• Aandacht in de media: De media kunnen een belangrijke rol, zowel positief als negatief, 
spelen bij de informatieverstrekking over de gevolgen van een collectieve noodsituatie. 
Veel aandacht in de media voor de dramatische aspecten van een collectieve 
noodsituatie kan het toegenomen mededogen in de maatschappij met slachtoffers 
versterken maar ook leiden tot een toename van angst68. 

 
De werkgroep onderstreept dat het bij deze factoren om een denkmodel gaat. De hypothese 
is dat de klachten alleen chronisch van karakter worden als bij een persoon zowel 
predisponerende als uitlokkende en onderhoudende factoren gelden. Er bestaat 
meningsverschil over welk gewicht de diverse factoren daarbij in de schaal leggen. 
Risicofactoren voor psychische klachten na collectieve noodsituaties zijn vaker onderzocht, 
maar de kwaliteit van het onderzoek is matig. De omvang van de bestudeerde groepen is vaak 
klein, controlegroepen ontbreken of zijn niet adequaat of er zijn andere methodologische 
gebreken die de conclusies ondermijnen.  
 
Bovenstaand overzicht is voornamelijk gebaseerd op reviews over risicofactoren na 
collectieve noodsituaties69 en het is niet duidelijk hoe dit voor psychosociale problemen in de 
actuele pandemie kan geïnterpreteerd worden. Er is minder bekend over predisponerende 
factoren dan over uitlokkende en in standhoudende factoren, omdat adequate gegevens van 
voor of tijdens een collectieve noodsituatie vaak ontbreken.  
 

7 Speciale aandacht voor eenzaamheid 
 
Onderzoek toont aan dat eenzaamheid, vereenzaming en sociale isolatie risicofactoren zijn 
voor mentale problemen, ziektes en overlijden, al dan niet door zelfdoding70. Omgekeerd lijkt 
het er ook op dat een slechtere gezondheid of gezondheidsproblemen kunnen leiden tot 
vereenzaming71. Mensen die op dit moment gescheiden leven van hun familie of geliefden 
lopen een hoger risico op mentale gezondheidsklachten zoals depressie en angst72, en op 
zelfdoding73. Omwille van die reden veranderde de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs 

 
66 Post, Nugteren, & Zondag, 2002 
67 Havenaar & Bromet 2002 
68 Mertens, Gerritsen, Salemink, & Engelhard, 2020 
69 Bromet & Havenaar, 2002; Galea, Nandi, & Vlahof, 2005; Gidron, 2002; Gurwitch, Sullivan, & Long, 
1998; Havenaar & Bromet, 2003; Havenaar & Van Den Brinck, 1997;  Norris, Friedman, & Watson, 
2002; Norris et al., Silver, Holman, McIntosh, Poulin, & Gil-Rivas, 2002; van den Berg, Grievink, 
Ijzermans, & Lebret, 2005; Vogel & Vernberg, 1993 
70 Rico-Uribe et al., 2018; Valtorta et al., 2016; Elovainio, 2017 
71 Victor et al., 2005 
72 Smith & Victor, 2018 
73 Calati, 2020 
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de term ‘social distancing’ in ‘physical distancing’, een term met een minder sterke connotatie 
van eenzaamheid en isolement. 
 
De kans is groot dat de hele bevolking tijdens en na de coronapandemie het eigen welzijn 
minder positief evalueert dan in gewone omstandigheden. Dat hangt samen met de strenge 
maatregelen voor sociaal contact. Tijdens de SARS-uitbraak van 2003 in Canada 
rapporteerden 38,5% eenzaamheid en 60,6% sociaal isolement tijdens de quarantaine die 
daar werd ingesteld74. De effecten blijken nog sterker bij kinderen en adolescenten in een 
recent Brits onderzoek: 83% van de onderzochte kinderen en jongeren die vóór de 
coronapandemie geestelijke gezondheidsklachten rapporteerden, gaven aan dat ze zich 
tijdens de lockdownmaatregelen nog slechter voelden75. Ze hebben minder toegang tot 
geestelijke gezondheidszorg en tot de steun van hun vrienden, en dit ondanks het hogere 
gebruik van sociale media. Hoewel sociale media inderdaad een vorm van verbondenheid 
bieden, zijn ze ook een bron van (te) veel, soms valse informatie en stress, vooral bij mensen 
die alleen zijn en hierover minder kunnen communiceren met anderen. 
 
Quarantainemaatregelen en het resulterende isolement leiden tot een verhoging van huiselijk 
geweld, kindermishandeling, exploitatie van kinderen en verwaarlozing76. Dat bleek tijdens de 
ebolacrisis in West-Afrika in 2014-2016 en nu ook tijdens de coronacrisis in China.  
 
Er bestaat ook een stigma bij mogelijke en bevestigde patiënten, net als bij 
gezondheidswerkers, die omwille van het risico op infectie in afzondering van hun naasten 
moeten blijven. 
 
Mensen die alleen leven of zich moeten afzonderen door de uitzonderlijke omstandigheden, 
scoren hoger op de General Health Questionnaire dan mensen die leven met huisgenoten. 
Die vragenlijst polst naar geestelijke gezondheidsproblemen met een hogere score voor een 
hoger risico op klachten. Dit uitkomst is gebleken ten tijde van de SARS-epidemie77, de 
COVID-19-uitbraak in China78 en recente, nog niet gepubliceerde, resultaten van de 
coronastudie van de Universiteit Antwerpen (2020) (zie bijlage).  
 

8 Kwetsbare groepen en momenten 
 
Verschillende bronnen wijzen erop dat individuele verschillen in gezondheidsuitkomsten 
afhangen van unieke risicofactoren, waaronder de contextuele kenmerken van de 
gebeurtenis, de fysieke afstand waarop men is blootgesteld, de afstand in de nasleep, het 
geslacht, de leeftijd tijdens de gebeurtenis, de etniciteit, de sociaaleconomische status, de 
aanwezige psychische aandoeningen, het verlies van een dierbare, de verstoring van het 
sociale weefsel (sociale relaties kunnen na een collectieve noodsituatie verbeteren, met name 
in de eigen familie; de overgrote bulk aan bewijs wijst echter juist op het eroderen van 
persoonlijke relaties en gemeenschapszin)79.  
 
Onderzoek wijst uit dat er niet een enkele dominante voorspeller blijkt te bestaan voor 
psychische klachten en herstel. Het gaat om een combinatie van factoren80. Sommige 
groepen zijn kwetsbaar. De werkgroep volgt de opsomming die terug te vinden is in de 

 
74 Reynolds et al., 2008 
75 Lee, 2020 
76 Lee, 2020 
77 Nickelle et al., 2004; Lee et al., 2007 
78 Dai et al., 2020 
79 Brewin et al., 2000; Bonanno et al., 2010; Gezondheidsraad, 2006; Norris et al., 2002; Ozer et al., 
2003 
80 Brewin et al., 2000; Wohlfarth, Winkel, & van den Brink, 2002; Ozer, Best, Lipsey, & Weiss, 2003; 
Bonanno et al., 2010 
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wetenschappelijke literatuur en de bestaande richtlijnen. We constateren een toename in 
psychopathologie bij onder meer moeders met jonge kinderen, evacuees, migranten, mensen 
met eerdere psychiatrische problematiek en adolescenten81.  
 
Een aantal groepen hebben een verhoogd risico op langdurige problemen (zie review in 
bijlage): 

• mensen met een grote angst voor COVID-19; 

• mensen opgenomen zijn (geweest) op intensieve zorgen; 

• mensen die zich bedreigd voelen/ overspoeld voelen; 

• mensen die onzeker zijn over hun job of inkomen; 

• mensen met een reeds bestaande verhoogde kwetsbaarheid82  voor de impact van 
COVID-19; 

• ouders met jonge kinderen; 

• vrouwen; 

• jongeren; 

• alleenstaanden; 

• mensen die geen of zeer weinig sociaal contact hebben; 

• laaggeschoolden (inclusief de universitaire studenten, ook de werkstudenten). 
 

9 Extra aandacht voor onze zorg- en welzijnsverstrekkers83 
 
De zorgsector verdient specifieke aandacht met betrekking tot de impact van de 
coronapandemie. In China en Italië zien we al dat de coronacrisis bijzonder zwaar is voor de 
beroepen in de zorg. Deze groep loopt om te beginnen een reëel infectierisico. Medisch en 
zorgend personeel krijgt te kampen met een erg zwaar werkritme, een onverwachte nieuwe 
jobinhoud en confronterende situaties. Het vergt een uiterste concentratie om jezelf te 
beschermen en tegelijk ook noodlijdende patiënten te behandelen. Daarnaast komen ze in 
aanraking met lijden en sterven, en dienen ze snel moeilijke beslissingen te nemen over leven 
en dood84. In China en Italië viel personeel in de zorg uit, niet alleen door besmetting met 
corona, maar ook door de acute stress.  
 
De resultaten van een multicentrisch onderzoek onder 1563 medisch personeelsleden in het 
Nanfang-ziekenhuis, (Guangzhou, China) tonen een prevalentie van depressie (50,7%), angst 
(44,7%), slapeloosheid (36,1%) en symptomen van angst voor ziekte (73,4%)85 tijdens de 
coronacrisis.  
 
Een Chinese studie bij 4600 zorgverleners86 toonde aan dat de hoofdbekommernissen van 
zorgverleners respectievelijk de besmetting van collega’s, de besmetting van familieleden, de 
werking van persoonlijke beschermingsmiddelen en medisch geweld zijn. Bij ruim 40% werd 
er sterk toegenomen stress vastgesteld, vooral bij diegenen die in de eerste lijn contact 
hadden gehad met COVID-19-patiënten en hun familieleden.  
 

 
81 Wang et al., 2020 
82 We verwijzen hier tevens naar de patiënten met reeds aanwezige (ernstige) psychiatrische 
aandoeningen. Hier kan er sprake zijn van een verergering van de bestaande problematiek, net als 
de ontwikkeling van nieuwe uitdagingen. Een daarop afgestemde monitoring, diagnostiek en 
opvolging dringt zich op. 
83 Deze groep wordt aangeduid in de breedst mogelijke zin.  We denken hierbij ook aan de technische 
of ondersteunde diensten (intra- en extramuros) maar ook aan bijvoorbeeld de 
begrafenisondernemers. 
84 Godderis, Boone, & Bakusi, 2020 
85 Liu et al., 2020 
86 Dai et al., 2020 
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Een cross-sectionele studie bij 150 zorgverleners die werkten in de context van de MERS-
uitbraak in Jeddah (Saoedi-Arabië)87, toonde aan dat het vooral de ethische dimensie van het 
werk was waardoor zorgverleners aan het werk bleven. De gevoelens die het meest prominent 
aanwezig waren, stonden in verband met persoonlijke veiligheid en deze van collega’s en 
familie. Zij ervaarden het als ondersteunend om een positieve ingesteldheid te voelen op de 
werkvloer, besmette collega’s te zien genezen en te merken dat hun eigen situatie veiliger 
werd door een betere bescherming. Erkenning voor hun inzet, zowel vanwege het eigen 
management als vanuit de bevolking, werd ook als belangrijk ervaren. 
 
Na de coronacrisis is ook een bijkomende uitval te verwachten door langdurige mentale 
gezondheidsproblemen zoals burn-out, depressie en angststoornissen. Dat blijkt nu al uit de 
cijfers uit China en uit vorige epidemieën met SARS en MERS88. Er ontstaat een domino-
effect: wanneer collega’s wegvallen, verhoogt de werklast voor het zorgpersoneel verder. 
Eerdere grieppandemies toonden aan dat er een uitval kan zijn van veertig tot zeventig 
procent van het ziekenhuispersoneel, enerzijds omwille van ziekte door het virus zelf of door 
acute mentale problemen89. 
 
Hoewel er genoeg literatuur voorhanden is die de stressoren voor zorgverleners in een 
crisissituatie bespreekt, is er weinig te vinden over traumatisering bij deze doelgroep. We 
weten te weinig over de factoren die traumatisering in de hand werken. Het lijkt aannemelijk 
dat het aangeraden is om de bekende stressoren zoveel mogelijk te beperken. Ook 
preventieve psychosociale ondersteuning is gewenst. 
 

10 Werk en psychische gezondheid 
 
We moeten ons bewust zijn van de langetermijngevolgen voor de gezondheid van alle 
werknemers. Personeelsuitval is te verwachten, niet alleen door infecties met het coronavirus 
maar ook door stress, frustratie en isolatie ten gevolge van quarantaine90. Wellicht zullen de 
verschillende groepen van werknemers, arbeidsongeschikten en werkzoekenden anders 
reageren, niet alleen ten als gevolg van pandemie maar ook van de economische recessie 
die ons te wachten staat91. Voor gezondheidswerkers zijn psychische effecten te verwachten 
als gevolg van de hoge werkdruk tijdens de crisis. Voor bedienden zal hun geestelijke 
gezondheid eerder de gevolgen ondervinden van isolatie en quarantaine. Ten slotte kunnen 
een overmatige werkbelasting, arbeidsonzekerheid en inkomensverlies voor arbeiders leiden 
tot psychische problemen92. 
 
Inzetten op terugkeer naar werk, arbeidsbegeleiding en een sociale vangnet zijn belangrijke 
gezondheidsbevorderende investeringen tijdens een recessie, die tegelijk ook de economie 
zal helpen opleven93. De HGR adviseert dus om te investeren in (om)scholing van 
werknemers en programma's die de kans om een baan te vinden verhogen.  
 
Uit vorige pandemieën en recessies kunnen we concluderen dat de terugkeer naar werk en 
werk in het algemeen belangrijk zijn voor de heropleving van de maatschappij. Bovendien is 
werk de belangrijkste factor in de preventie van mentale gezondheids- en andere 
gezondheidsproblemen. Tijdens de economische crisis in de jaren 90 bijvoorbeeld gaf Spanje 
weinig uit aan sociale bescherming, waardoor het aantal zelfmoorden steeg samen met de 

 
87 Khalid I et al., 2016  
88 Maynou & Saez, 2016 
89 Maunder et al., 2006 
90 Godderis et al., 2020; Maunders et al., 2006 
91 Maynou & Saez, 2016 
92 Brooks et al., 2020 
93 Godderis & Luyten, 2020 
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werkloosheid. Zweden daarentegen besteedde ongeveer vier keer meer aan sociale 
ondersteuningsprogramma’s, waardoor de zelfmoordcijfers daar niet stegen94. 
 

11 Werkhervatting 
 
Er is geen literatuur over werkhervattingsprocedures, het (her)openen van de bedrijven die 
tijdens de lockdown hun activiteiten moesten stopzetten of de terugkeer naar de gebruikelijke 
werking voor bedrijven die hun werking aanpasten. Er zijn ook geen inzichten over de impact 
op medewerkers die tijdens en na de lockdown in (langdurige) tijdelijke werkloosheid 
terechtkwamen of hun zoektocht naar werk moesten opschorten. We kunnen dus geen 
onderzoek aanhalen in vergelijkbare contexten met de coronapandemie.  
 
Daarbuiten is wél voldoende onderzoek gebeurd naar werkhervatting en risicofactoren voor 
langdurige arbeidsongeschiktheid95. Naast leeftijd en geslacht is de inschatting van de eigen 
gezondheid en kans om succesvol terug te keren zijn belangrijke determinanten. De duur van 
de arbeidsongeschiktheid is cruciaal omdat hoe langer afwezig van het werk, hoe moeilijker 
het wordt om terug te keren door angst en ook door het ontstaan van evenwichten thuis en op 
het werk.   
 

12 Collectieve verwerking van verlies 
 
De werkgroep stelt vast dat verlies en rouw onder de pandemie strikt verlopen en afwijken van 
de gebruikelijke rituelen. Door de lockdown-maatregelen zijn mensen die afscheid moeten 
nemen van een overleden naaste, nu gedwongen om dat op afstand te doen. Daarnaast is de 
impact voor zorg- en welzijnsverstrekkers significant. Tot slot verwijzen we ook naar de 
patiënten die op de afdelingen aanwezig zijn op het moment van overlijdens. Omdat dit type 
verlies en rouw onbekend is en er geen empirisch onderzoek beschikbaar is over hoe deze 
situatie het rouwproces beïnvloedt, is er momenteel een gebrek aan evidence-based 
richtlijnen of protocollen rond rouw tijdens pandemieën. De manier van afscheid nemen, de 
voorbereiding van de begrafenis alsook de rouwrituelen worden immers aangepast aan het 
risico voor infectie.  Ook de impact (snelheid van het aantal overledenen) en de gevolgen voor 
de instanties die hierbij betrokken zijn zoals gebrek aan opslagruimten, hebben een impact 
op de rouwverwerking.  
 
Literatuuronderzoek geeft wel aan dat rouw steeds vaker een sociale en veruitwendigde 
component krijgt, vooral wanneer het verlies grotere gemeenschappen treft96. Door de 
verzuiling en het wegvallen van ‘de grote verhalen’ – met hun bijhorende rituelen – zoeken 
mensen steun in nieuwe gedeelde en symbolische verwerking. Het sociale aspect hiervan 
wordt uitvergroot bij ‘nationale tragedies’, zoals deze pandemie. Emoties gezamenlijk beleven 
doet volgens onderzoek stress afnemen, terwijl het een emotionele eenheid teweegbrengt. 
Een gevoel van verbondenheid draagt bovendien bij tot het opbouwen van community 
resilience – de noodzakelijke veerkracht van een gemeenschap om met ongunstige situaties 
om te gaan97. 
 
Volgens de werkgroep is het aangewezen om werk te maken van een doordacht en gefaseerd 
rouwverwerkingstraject. In de eerste plaats en vanaf wanneer dit medisch verantwoord  is, 
moeten mensen de gelegenheid krijgen om hun verlies met naasten te herdenken en er moet 
een nationale erkenning worden voorzien van de bijzondere wijze waarop mensen in deze 
uitzonderlijke omstandigheden hebben afscheid genomen.   
 

 
94 Stuckler, Basu, Suhrcke, Coutts, & McKee, 2009 
95 Goorts et al., 2019 
96 Walter, 2015 
97 Walsh, 2007 
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Een probleem met de diverse fase- indelingen in de literatuur over rouw en verliesverwerking 
is dat de variëteit aan reacties van mensen een afbakening lastig maakt. Hooguit kunnen zeer 
globale fasen worden onderscheiden, zoals begin, midden en eind98. De eerste uren, dagen 
en soms weken na het overlijden is er sprake van shock en ongeloof; de nabestaande is 
psychisch verdoofd en verlamd. Geleidelijk nemen gevoelens de overhand. De rouwende huilt 
en is verdrietig. Enige tijd later treden er reacties op als somberheid, depressiviteit, protest en 
soms kwaadheid. De nabestaande verwerkt het verlies door geleidelijk tot zich door laat 
dringen dat de dierbare dood is. De intensiteit van negatieve gevoelens wordt geleidelijk 
minder. Uiteindelijk – doorgaans na ongeveer een jaar – hernemen nabestaanden het 
dagelijkse leven en gaan ze nieuwe banden aan99. 
 
Slechts een minderheid van de nabestaanden of getroffenen zoekt professionele hulp100. Die 
wordt wel aanbevolen in het geval van gecompliceerde rouw; wanneer iemand gedurende zes 
maanden intense rouwreacties ervaart die gepaard gaan met ernstige problemen in het 
alledaagse functioneren. Voorbeelden daarvan zijn een intens en ontwrichtend verlangen naar 
de overledene, moeite om het verlies te aanvaarden en het gevoel dat het leven leeg en 
betekenisloos is101. 
 
IV CONCLUSIE  

De pandemie Covid-19 heeft langetermijngevolgen voor de gezondheid, niet alleen door 
infectie met het coronavirus maar ook door stress, frustratie en isolatie ten gevolge van 
quarantaine : 
- Op basis van de bovenstaande leiden de leden van de werkgroep af dat een substantieel 

deel van de getroffenen vroeg of laat zal lijden aan wat we benoemen als ASS. Een 
minderheid van diegenen die lijden aan ASS, zal overgaan in PTSS. Er is sprake van 
PTSS als bepaalde vormen van ernstige stressklachten – zoals herbeleving, vermijding 
en verhoogde prikkelbaarheid – langer dan een maand na de gebeurtenis aanhouden of 
meer dan een maand erna ontstaan.  

- Eenzaamheid, vereenzaming en sociale isolatie zijn risicofactoren voor mentale 
problemen, ziektes en overlijden, al dan niet door zelfdoding. Mensen die op dit moment 
gescheiden leven van hun familie of geliefden lopen een hoger risico op mentale 
gezondheidsklachten zoals depressie en angst, en op zelfdoding. De kans is groot dat de 
hele bevolking tijdens en na de coronapandemie het eigen welzijn minder positief 
evalueert dan in gewone omstandigheden. Dat hangt o.a. samen met de strenge 
maatregelen voor sociaal contact. 

- Quarantainemaatregelen en het resulterende isolement leiden tot een verhoging van 
huiselijk geweld, kindermishandeling, exploitatie van kinderen en verwaarlozing. 

- Er bestaat ook een stigma bij mogelijke en bevestigde patiënten, net als bij 
gezondheidswerkers, die omwille van het risico op infectie in afzondering van hun naasten 
moeten blijven. 

- Arbeidsonzekerheid en inkomensverlies kunnen leiden tot psychische problemen. 
 

  

 
98 Van den Bout, Boelen, & De Keijser, 1998 
99 Van den Bout, Boelen, & De Keijser, 1998 
100 Stroebe, Schut, & Stroebe, 2005 
101 Prigerson et al., 2009 
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V AANBEVELINGEN 

 
In het kort 

 

 
 

1) Voor de overheid 
 
- De preventie, detectie en behandeling van mentale gezondheidsproblemen moet 

een belangrijk luik zijn van de algemene aanpak van publieke gezondheid. Binnen 
de aanpak van een pandemie dient ook het psychosociale luik strategisch aan te pakken. 
Die aanpak heeft immers een impact zowel op het verloop van de pandemie (bv. naleving 
richtlijnen) als op de mentale gezondheid van de bevolking.  
 

- Aandacht voor communicatie :  
▪ Vertrouwen in ter beschikking gestelde informatie, in deskundigen en gezagsdragers 

oefent waarschijnlijk een positieve invloed uit op het herstel. Voor autoriteiten moet het 
winnen en behouden van het vertrouwen van de getroffenen dan ook een hoge prioriteit 
hebben.  

▪ Er is een algemene nood aan duidelijke, transparante en afgestemde communicatie. 
Waarheidsgetrouwe communicatie dient de prioriteit te zijn ook binnen complexiteit en/of 
voortschrijdend inzicht. Tegenstrijdige berichtgeving en discussies over genomen 
beleidsbeslissingen, of alvast de perceptie die hierover ontstaat, versterkt gevoelens 
van onrust binnen de samenleving. Het is daarom cruciaal om eensgezind en solide te 
communiceren met aandacht voor specifieke communicatie-uitdagingen zoals framing, 
stigma en discriminatie en verschillen in mediageletterdheid en mediavoorkeuren bij de 
bevolking. Om zo veel mogelijk mensen op een uniforme manier te bereiken, is 
communicatie nodig via een verscheidenheid aan media. Een duidelijke rolverdeling op 
vlak van communicatie en taken dringt zich op.  

▪ De media kunnen een belangrijke rol, zowel positief als negatief, spelen bij de 
informatieverstrekking over de gevolgen van een collectieve noodsituatie. Veel 
aandacht in de media voor de dramatische aspecten van een collectieve noodsituatie 
kan het toegenomen mededogen in de maatschappij met slachtoffers versterken maar 
ook leiden tot een toename van angst. 

▪ Hoewel sociale media inderdaad een vorm van verbondenheid bieden, zijn ze ook een 
bron van (te) veel, soms valse informatie en stress, vooral bij mensen die alleen zijn en 
hierover minder kunnen communiceren met anderen. 

 
- Individuele en collectieve veerkracht te versterken. Veerkracht speelt een significante 

rol in de reductie van het risico op toxische stress en de bijhorende gezondheidsklachten 
zowel bij de algemene bevolking als specifieke doelgroepen. De meeste getroffenen 
vinden hun evenwicht terug zonder hulp van professionele hulpverleners. 
In de acute fase is een appel nodig aan gemeenschapszin, samenhorigheid en 
voluntarisme. Dwang en repressie hebben perverse effecten, zowel op de mentale 
gezondheid als op het naleven van adviezen. De manier waarop de gemeenschap 
waartoe men behoort reageert op de collectieve noodsituatie, is van belang. Steun en 

1. Align psychosocial care with phases of the pandemic. Be pro-active, not reactive. Adapt communicationstrategies whenever necessary.

2. Reinforce natural adapation processes by activating already existing resources in an individual and/or system.

3. Monitor psychosocial impact (up to at least 6 months after the pandemic to insure inclusion of delayed psychosocial responses).

4. Treat psychosocial dysfunctioning as soon as possible. 

5. Offer high quality treament. Provide training to ensure adequate ressources to respond to psychosocial dysfunctioning. 

6. Install a monitoring/dispatchingssystem to ensure adequate dispatching, (impact)evaluation and follow-up.

7. Target persons/groups at risk.

8. Use familiar pathways or persons of trust to bring help to individuals.

9. Do not minimise the impact of quarantaine, lockdown or fear of covid-19.

10. Breach social isolation and focus on facilitating feelings of social cohesion.
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aandacht, erkenning en respect hebben immers een beschermende werking. Het is 
belangrijk om families te ondersteunen als eerste sociale buffer. 
Hoe langer de pandemie duurt, hoe groter de kans op overbelasting binnen de 
samenleving. Aandacht voor indicatoren hiervan is primordiaal tijdens de monitoring. Zo 
zijn bijvoorbeeld toename van huishoudelijk geweld, stigmatisatie van bepaalde 
doelgroepen, uitingen van eenzaamheid, enz. belangrijke signalen die opgepikt en tijdig 
aangepakt dienen te worden. De kans op eventuele secundaire trauma’s neemt toe. 
 

- De sociale bescherming bevorderen: Inzetten op terugkeer naar werk, het managen 
van de werkbelasting, arbeidsbegeleiding en een sociale vangnet zijn belangrijke 
gezondheidsbevorderende investeringen tijdens een recessie, die tegelijk ook de 
economie zal helpen opleven. Ontvangen getroffenen geen financiële steun en verloopt 
de wederopbouw moeizaam, dan is dit niet bevorderlijk voor hun herstel. Uit vorige 
pandemieën en recessies kunnen we concluderen dat de terugkeer naar werk en werk in 
het algemeen belangrijk zijn voor de heropleving van de maatschappij. Bovendien is werk 
de belangrijkste factor in de preventie van mentale gezondheids- en andere 
gezondheidsproblemen. De HGR adviseert dus om te investeren in (om)scholing van 
werknemers en programma's die de kans om een baan te vinden verhogen indien 
werkhervatting niet mogelijk is na het opheffen van de beschermingsmaatregelen.  
 

- Efficiënte inzet van geestelijke gezondheidszorg. Een beoordeling en triage van 
psychologische noden afgestemd op de huidige beschikbare middelen dringt zich op. Na 
de eerste acute confrontatie met de impact van de pandemie, blijft het van belang om de 
uitbouw en de versterking van de psychosociale hulpverlening verder te faciliteren. 
Psychologische interventies moeten doelgericht en aangepast ter beschikking gesteld 
worden. Bepaalde groepen verdienen bijzondere aandacht omdat ze door allerlei factoren 
extra kwetsbaar zijn. Er is laagdrempelige, getrapte zorg nodig. Daarbij kan ook gedacht 
worden aan onlinehulp en eerste psychologische hulp door professionals in de nulde en 
eerste lijn die mensen zelf kunnen opzoeken wanneer ze dit nodig achten. Daarbij moet 
gezocht worden naar een juiste balans met aandacht voor psychologische en 
psychiatrische noden zonder te vervallen in een opgedrongen veralgemeend 
behandelaanbod (cf. veerkracht hierboven).  
 

- Steun voor de zorgsector : De zorgsector verdient specifieke aandacht met betrekking 
tot de impact van de coronapandemie.  Personen die in de frontlinie staan moeten van in 
het begin goed worden opgevolgd op het vlak van stress, mentale belasting en 
vermijdingsgedrag. Het lijkt aannemelijk dat het aangeraden is om de bekende stressoren 
zoveel mogelijk te beperken. Ook preventieve psychosociale ondersteuning is gewenst. 
De zorgsector heeft nood aan correcte informatie en rolduidelijkheid. Er dient ingezet te 
worden op back-upsystemen, maar bovenal ook op het waarborgen van fysieke en 
mentale veiligheid. Binnen de zorg dient volop ingezet te worden op training en 
ontwikkeling opdat deze cruciale sector klaargestoomd wordt om in crisissituaties op te 
kunnen treden. 
 

- Het is aangewezen om werk te maken van een doordacht en gefaseerd 
rouwverwerkingstraject voor familieleden van overledenen, patiënten die zich in de 
afdelingen bevonden alsook de zorg- en welzijnsverstrekkers. In de eerste plaats en vanaf 
dat dit medisch verantwoord is, moeten mensen de gelegenheid krijgen om hun verlies 
met naasten te herdenken en er moet een nationale erkenning worden voorzien van de 
bijzondere wijze waarop mensen in deze uitzonderlijke omstandigheden hebben afscheid 
genomen. 
   

- In de periode zich voor te bereiden op een eventuele volgende/nieuwe pandemie 
waarin op basis van de evaluatie, verbeteringen dienen aangebracht te worden aan de 
aanpak, het beleid en ook opleiding van professionals (indien nuttig en relevant). Het blijft 
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cruciaal om in te zetten op individuele en gemeenschappelijke veerkracht. Psychosociale 
gezondheid is cruciaal binnen de gezondheid van een samenleving en alle mogelijke 
hulpmiddelen hiervoor dienen in kaart gebracht te worden. Er dient werk gemaakt te 
worden van een coherent ‘crisis preventie plan’ en plan van aanpak voor een volgende 
pandemie.  
 

- Bovendien moet aandacht worden besteed aan het unieke karakter van de huidige 
pandemie en de werkgroep roept dus op om deze aanbevelingen te blijven toetsen aan 
de veranderende situatie. 
 

2) Voor zorgverleners 
 

- Het natuurlijk herstel en de zelfredzaamheid stimuleren. De manier waarop iemand 
het eigen vermogen om de situatie zelf aan te kunnen inschat, is sterk van invloed op het 
verdere verloop. Een actieve aanpak van de problemen beschermt tegen psychische 
klachten. De werkgroep is dus van mening dat interventies te allen tijde tot activatie van 
de getroffenen dienen te leiden. 
 

- Hulpverleners dienen alert te zijn voor wie therapeutische behandeling nodig heeft 
en  de weg ernaartoe wijzen. Een aantal groepen hebben een verhoogd risico op 
langdurige problemen.  
 

- Het doel van interventies in de acute fase van een collectieve noodsituatie is om 
stressklachten, ASS en het risico van PTSS te verminderen. Bestaande richtlijnen 
van de WHO, APA, NICE, ISTSS en NHMRC bevelen traumagerichte cognitieve 
gedragstherapie en EMDR aan als technieken voor de omgang met ASS. De NICE- en 
WHO-richtlijnen raden aan om in deze lockdown-situatie, waarin psychologische 
begeleiding face-to-face onmogelijk is, creatief te zoeken naar andere oplossingen zoals 
onlinebegeleiding of groepsinterventies. In China werd al geëxperimenteerd met de 
uitbouw van online psychologische crisisopvang. Door toxische stressreacties op te 
vangen daalt het risico op problemen tijdens latere fase. Bovendien zijn mensen dan meer 
geneigd om zich te houden aan de maatregelen die worden opgelegd om het virus in te 
dijken.  
De behandeling van trauma ervaringen moet gebeuren door opgeleid en competente 
professionele hulpverleners die voldoen aan een bepaald profiel (zie advies HGR 9403). 

 
- Er moet bijzondere aandacht gaan naar traumatische verlieservaringen als een 

mentale uitdaging waarmee velen te kampen zullen krijgen in deze pandemie. Slechts 
een minderheid van de nabestaanden of getroffenen zoekt professionele hulp. Die wordt 
wel aanbevolen in het geval van gecompliceerde rouw; wanneer iemand gedurende zes 
maanden intense rouwreacties ervaart die gepaard gaan met ernstige problemen in het 
alledaagse functioneren. Voorbeelden daarvan zijn een intens en ontwrichtend verlangen 
naar de overledene, moeite om het verlies te aanvaarden en het gevoel dat het leven leeg 
en betekenisloos is. 
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VII SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 

experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 

belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 

geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 

 

De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 

van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Elke VAN HOOF en het 

wetenschappelijk secretariaat door Sylvie GERARD. 

 

BAL Sarah Klinische psychologie UGent 

BLAVIER Adélaïde Klinische psychologie ULG 

CALMEYN Marc Psychiatrie, psychotherapie PZ Onze-Lieve-Vrouw-College 

DE SOIR Erik Crisispsychologie KMS, KHID, VHYP 

GODDERIS Lode Arbeidsgeneeskunde KULeuven 

MOMMERENCY Gijs Klinische psychologie UZ Gent 

VAN DEN CRUYCE Nele Sociale wetenschappen VUB 

VAN HOOF Elke Klinische psychologie VUB 

VANDAMME Annemie 

(Anne-Mieke) 

Virologie, epidemiologie Rega Instituut (KU Leuven) 

 

 

 

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 

 

FORTUIN Astrid Psychosociale Manager  FOD Volksgezondheid 

   

 

 

  

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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VIII BIJLAGEN 

Bijlage 1 : Projectfiche  

 

Proposition de projet d’avis :  

Prise en charge psychosociale dans le cadre de la crise Covid-19 

 

La crise du Covid-19, ainsi que les mesures de confinement prises pour y faire face, ont créé 

de nombreux besoins en santé mentale. Il est en effet non seulement important d’assurer la 

continuité des soins pour les personnes qui en besoin, mais il faut également faire face à de 

nouvelles demandes issues de la crise en elle-même, des mesures prises (confinement) et 

des conséquences économiques et sociales de celles-ci ; et ce tant au niveau de la population 

générale, que de groupes cibles particuliers comme les professionnels de la santé.  

 

Le secteur de la santé mentale s’organise pour faire face à cette crise et un certain nombre 

d’initiatives sont déjà menées pour répondre à ces besoins, tant par le secteur lui-même sur 

le terrain que par les autorités régionales et fédérales. Il est cependant nécessaire de 

renforcer les collaborations et la concertation afin de mener ces actions de manière uniforme 

et d’être complet dans la réponse donnée. Ainsi, il est nécessaire d’avoir un plan de crise avec 

des accords de collaboration entre secteurs et en tenant compte de l’impact des mesures 

prises dans un secteur sur les autres ; à la fois au niveau opérationnel (entre les secteurs et 

leurs réseaux et institutions dans une région donnée) et au niveau politique (entre les secteurs 

de compétence fédérale tels que les soins de santé et les secteurs de compétence régionale 

tels que l'aide à la jeunesse, les soins aux personnes handicapées, à l'enfance et à la famille, 

les PMS…).  

 

Un soutien scientifique est nécessaire pour élaborer ce plan de crise, s’assurer de la 

pertinence des mesures prises en urgence et préparer les réponses à apporter à moyen et 

long terme. Les besoins en santé mentale directement liés à cette crise seront en effet encore 

présents longtemps, et il est important de réfléchir dès maintenant à la manière de gérer ces 

aspects psychosociaux à plus long terme. En collaboration avec le SPF Santé publique, le 

CSS désire donc élaborer un avis qui vise, sur des bases scientifiques, à déterminer quels 

seront les besoins en terme de prise en charge psychosociale et les moyens d'action à moyen 

et long terme à mettre en place ; ainsi que de s'assurer que les mesures actuellement prises 

sont appropriées.   

Il s’agira d’établir une base scientifique, puis de réfléchir aux mesures réalisables en Belgique 

et de hiérarchiser les priorités.  

 

Pour cela, le CSS pourra notamment s’appuyer sur les recommandations récemment publiées 

par l’OMS pour la prise en compte des besoins de santé mentale durant la crise et sur un 

article (Brooks et al., 2020) qui a récemment fait un état des lieux des risques psychosociaux 

liés au confinement et des mesures recommandées pour y faire face.  

 

Implications du projet pour la santé publique   

Plusieurs problématiques de santé publique ont été identifiées concernant la santé mentale, 

dans le cadre du covid-19 : 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 35 − 

• Nécessité de soutenir les professionnels de la santé et ainsi s’assurer de 

l'opérationnalité durable du personnel soignant et médical dans les hôpitaux, les 

centres psychiatriques et les maisons de repos. 

• Assurer la continuité des soins, notamment pour les patients les plus vulnérables 

(dépression, trauma, troubles chroniques, tendances suicidaires, dépendances… ), 

les enfants et adolescents en situation de crise (avec une attention particulière pour 

les jeunes placés dans le cadre de l’aide à la jeunesse et les âges de transition), les 

personnes marginalisées et isolées. 

• Réduire les effets nuisibles du confinement (effets sur la santé mentale, difficultés liées 

au télétravail imposé, isolement des personnes en centres ou structures d’aide, 

soutien aux proches aidants, …) 

 

  



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 36 − 

Bijlage 2: PRISMA Flow Diagram 

 

First PRISMA Flow Diagram 

Ongoing: extra contributions from working group + snowball method 

Search terminology 

(title and abstract search, “and”, “mesh”) 

 

original search terminology search Cochrane and Pubmed 

 

Psychological distress / Emotional distress  

Anxiety / anxiety disorder 

PTSD 

Trauma 

Coping mechanisms/ Dealing with / coping with 

 

Outbreaks 

Epidemic 

           COVID19 

           MERS 

           SARS 

           Flue 

           Ebola 

Disasters 

Terror 

war 

 

 

Inclusion criteria 

 

Article or guideline (published, preference for reviews)  

Timing: 2000 - 2020 

English/French 

 

Exclusion criteria 

 

Non psychosocial impact / focus 

Non trauma related (single or chronic incident) 

 

Fase2  Single incidents 

             Expert opinion or articles without reference to research/statistics 

             Ebola - unless regarding foreign helpers 

             Scale of research limited to local event/specific culture    

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 37 − 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Records identified through database 
searching 
(n =  67 ) 

2
 

Sc
re

en
in

g 
4
 

In
cl

u
d

ed
 

3
 

El
ig

ib
ili

ty
 

1
 

Id
en

ti
fi

ca
ti

o
n

 

Additional records identified 
through other sources 

(n =  106  ) 

Records after duplicates removed 
(n = 81  ) 

Records screened 
(n = 81  ) 

Records excluded 
(n = 42  ) 

 
 
 

Full-text articles assessed 
for eligibility 

(n =  26 ) Full-text articles excluded, 
with reasons 

(n =2 ) 

Studies included in 
qualitative synthesis 

(n =  24 ) 

Studies included in 
quantitative synthesis 

(meta-analysis) 
(n = 24 ) 

Records excluded phase 2  
(n = 13  ) 

 
 
 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 38 − 

Second PRISMA flow diagram  

 

Ongoing: extra contributions from working group + snowball metho 

  

Search terminology 

(title and abstract search, “and”, “mesh”) 

 

Search terms search in Cochrane and Pubmed                                                                                         

 

Mental health disorder 

Depression 

Mourning/grief/bereavement 

children/youth/elderly 

Psychological Resilience  

           Community resilience 

           Individual resilience 

 

 

Inclusion criteria 

 

Article or guideline (published, preference for reviews)  

Timing: 2000 - 2020 

English/French 

 

 

Exclusion criteria 

 

Non psychosocial impact / focus 

Non trauma related (single or chronic incident) 

Single incidents 

Expert opinion or articles without reference to research/statistics 

Ebola - unless regarding foreign helpers 

Scale of research limited to local event/specific culture    
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Schematization in Excel by type of prevention and stage in pandemic 

 

Meta analysis of literature can be found in Excel file 

Sheet 1 : articles 

Sheet 2 : guidelines 

Sheet 3 : previous advice national health council 

Sheet 4 : references (referred to by line number) 

 

 

 

Bijlage 3: kwaliteitscriteria traumazorg (HGR 9403) 

 

  Opleiding van de betrokken professionele hulpverleners 

Eerstehulpverleners 

 

De personen die direct na of tijdens een traumatogene gebeurtenis of episode optreden, in 

steun van zorgverleners of first responders, hoeven niet noodzakelijk psychologen te zijn, 

maar moeten wel een gepaste opleiding in Eerste Psychologische Zorgen bij Ongevallen 

(EPsyHBO) hebben gehad. Een aantal van hen zijn onmiddellijk beschikbaar binnen de 

netwerken of teams voor collegiale hulpverlening zoals die bestaan binnen de brandweer, de 

politie, de ziekenhuizen, enz. De EPsyHBO bij acuut getroffenen hoeft niet meteen van 

psychotherapeutische aard zijn.  Als de hulpverlener ter plaatse is en in de veronderstelling 

dat hij niet zelf getraumatiseerd of emotioneel uit evenwicht is door de impact van de 

gebeurtenissen, moet hij/zij in de eerste plaats oog te hebben voor de praktische en concrete 

problemen van getroffenen en een kader helpen scheppen waarbinnen crisisopvang mogelijk 

wordt. 

 

Deze hulpverleners moeten echter opgeleid zijn om psychosociale steun te verlenen in 

crisissituaties. Daarom zou een opleiding voor EPsyHBO hoog op de agenda moeten staan 

voor het ondersteunend personeel van ziekenhuizen en woonzorgcentra. 

  

Het is ook belangrijk dat de hulpverleners die in de eerste lijn optreden een opleiding krijgen 

om hen te behoeden voor psychologische letsels. Volgens de aanbevelingen van de AEPSP 

is het daarom cruciaal om in de opleidingen van deze hulpverleners te focussen op preventie 

van professionele stress en hun vermogen aan te scherpen om emotionele, psychologische 

en lichamelijke symptomen na de confrontatie met schokkende gebeurtenissen en de 

symptomen posttraumatische stress/dissociatie te herkennen. 

  

Huisartsen en eerstelijnszorg 

 

De expertise in de eerstelijnszorg (huisartsen, eerstelijnspsychologen en bijvoorbeeld de 

Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Vlaanderen of Centra Geestelijke 

Gezondheidszorg (CGG), alsook andere professionele hulpverleners zoals kinesitherapeuten 

of ergotherapeuten) moet worden vergroot om enerzijds tijdens de weken na de gebeurtenis 

proactief hulp en begeleiding bij het herstelproces te kunnen bieden en anderzijds vast te 

stellen wanneer het nodig is om iemand door te verwijzen naar gespecialiseerde zorg. 
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Aangezien de persoon autonoom en vrij zijn therapeut kan kiezen, is het immers mogelijk dat 

hij zich tot zijn huisarts wendt en dat die, als hij niet voldoende op de hoogte is van de 

specifieke kenmerken van traumabehandeling, misschien ongeschikte behandelingen zal 

toepassen (overdreven zware geneesmiddelenbehandelingen, nadelig ziekteverlof). 

  

Het is meer bepaald belangrijk dat huisartsen een betere opleiding over de symptomen van 

dysfunctionele stress, PTSS, verstoorde rouw en burnout alsook over de mogelijkheden voor 

behandeling uiteg krijgen. Uit de studie over de ramp van Gellingen (2006) was al gebleken 

dat de symptomen van deze stoornis vaak apart werden aangepakt en behandeld door de 

huisarts in plaats van als één geheel (Versporten et al., 2006). Dit rapport raadde aan om 

“artsen bewust te maken van de mogelijke impact van collectieve noodsituaties en rampen op 

de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Zo zouden ze alert kunnen zijn op 

traumagerelateerde symptomen, pathologische situaties kunnen opsporen en kunnen 

doorverwijzen naar professionele hulpverleners - psychologen of psychiaters die opgeleid zijn 

voor interventies in verband met posttraumatische letsels”. Voorts stelde het rapport dat “de 

artsen moeten kunnen beschikken over informatie in verband met de mogelijke impact van 

een dergelijke ramp op de geestelijke gezondheid en op het daarmee gepaard gaande gedrag. 

Ze moeten weten dat deze schadelijke effecten zelfs op lange termijn kunnen optreden. Het 

is nodig zich te buigen over de te nemen maatregelen om de huisartsen te ondersteunen 

(cursussen, spreekbeurten, brochures enz.)”. 

  

Therapeuten voor psychologisch trauma 

 

Voor gespecialiseerde zorg bestaat in België momenteel geen officieel erkende opleiding voor 

de behandelaars van psychologisch trauma. Deze situatie geeft aanleiding tot een wildgroei 

aan diverse beproefde en minder of niet beproefde therapiemethodes. De KUL102[1] 

organiseert als enige universitaire instelling een postgraduate opleiding van twee jaar. In de 

lijn met de gangbare toelatingsvoorwaarden voor postgraduaat psychotherapie opleidingen 

(aan de KU Leuven) wordt de kandidaatstelling voor deze opleiding beperkt tot houders van 

de volgende diploma’s: Master in de psychologie (met afstudeerrichting klinische psychologie 

en minstens zes maanden stage hebben gevolgd), Master in de pedagogische 

wetenschappen (die de afstudeerrichting orthopedagogiek en minstens zes maanden stage 

hebben gevolgd) of Arts/Master in de geneeskunde (en tevens psychiater of psychiater in 

opleiding, vanaf het derde jaar). De VUB organiseert i.s.m. BIP (Belgisch Instituut voor 

Psychotraumatologie) een postacademische opleiding in psychotraumatologie. De ULB103[2] 

en de UMons104[3] organiseren een interuniversitair getuigschrift in victimologie en 

Psychotraumatologie, dat gericht is op een breed publiek. Tot slot beschikt de ULg105[4] in de 

faculteit Psychologie over een universitaire dienst die specifiek gespecialiseerd is in 

psychologisch trauma en dit onderwerp doceert aan de studenten van de master klinische 

psychologie. Er bestaat ook een interuniversitair getuigschrift in klinische victimologie aan de 

ULg, maar dat is evenmin specifiek gericht op klinische psychotraumatologie en focust meer 

op de psychocriminologische en de wettelijke benadering, zodat het meer onder de 

criminologie dan onder de klinische behandeling van slachtoffers valt. De andere bestaande 

 
102[1] Katholieke Universiteit Leuven 
103[2] Université Libre de Bruxelles 
104[3] Université de Mons 
105[4] Université de Liège 
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opleidingen in het domein van de psychotraumatologie situeert zich in de commerciële sector, 

mikt doorgaans op een breed publiek en is niet gebonden aan de gangbare kwaliteitsvereisten 

voor hogescholen en universiteiten. 

 

De behandeling van de personen moet echter absoluut gebeuren door opgeleide en 

competente professionele hulpverleners. Het is immers belangrijk om hen te beschermen 

tegen personen zonder opleiding die willen helpen, maar ook tegen personen die voordeel 

willen halen uit de situatie. Daarom zou het goed zijn als er een lijst zou bestaan van bevoegde 

professionele hulpverleners of structuren bij wie/waar personen die hulp nodig hebben, terecht 

kunnen. De autonomie van personen, de relatie tussen de therapeut en zijn patiënt en de 

therapeutische alliantie die daaruit volgt, mag echter niet uit het oog worden verloren. Uit deze 

elementen volgt dat die bevoegdheid vooral ter informatie wordt meegedeeld en de 

keuzevrijheid van de patiënten niet mag beperken. Een andere aanbeveling is de kwaliteit van 

zorg en de patiënttevredenheid in kaart te brengen.  Dit kan via het reeds vermelde 

registratiesysteem (zie punt 2.2). 

  

Met het oog op accreditering van de professionele hulpverleners die een traumaopleiding 

hebben gevolgd heeft de NtVP (Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma) een advies 

opgesteld over de certificering van therapeuten in psychologisch trauma. Dat bevat een 

omschrijving van het competentieprofiel van de gezondheidswerker en van de 

opleidingseisen.  

  

Volgens het rapport van deze werkgroep moet een therapeut in psychologisch trauma   

• een basisopleiding van klinisch psycholoog, orthopedagoog, seksuoloog of psychiater 

hebben;  

• minimaal twee jaar ervaring in de behandeling van traumagerelateerde stoornissen 

en/ of minimaal tien patiënten met traumagerelateerde stoornissen kunnen 

voorleggen;  

• minimaal zes opleidingssessies in erkende opleidingsinstellingen hebben gevolgd en 

minimaal vijftien uur supervisie hebben uitgevoerd;  

• kunnen bewijzen te beschikken over de competenties in het competentieprofiel.  

  

Volgens dit competentieprofiel omvat het expertisedomein van de traumatherapeut het 

psychodiagnostische onderzoek, het beoordelen van de resultaten daarvan en het toepassen 

van evidence based psychologische behandelingsmethodes (bijvoorbeeld zoals vermeld in de 

Guidelines for Trauma Treatment van de International Society for Traumatic Stress Studies) 

om de gezondheidstoestand na een traumatische gebeurtenis te herstellen. Deze taken 

vereisen enerzijds specifieke competenties (in verband met de psychologische diagnose, de 

indicatie en de behandeling) en anderzijds algemene professionele competenties 

(persoonlijke ontwikkeling, kennis van het netwerk, kennis van de richtlijnen, oog hebben voor 

diversiteit enz.).  

  

In bijlage het volledige eisenpakket van psychologen en psychiaters in Nederland die een 

erkenning als psychotraumatoloog willen bekomen van de Nederlandstalige Vereniging voor 

Psychotrauma (op basis van een brede consensus tussen alle betrokken 

beroepsorganisaties). 

  

https://ntvp.nl/nl
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De HGR raadt aan om dit competentieprofiel als basis te gebruiken voor het vastleggen van 

voorwaarden voor goedkeuring en erkenning van de professionele hulpverleners die bevoegd 

zijn om trauma’s te behandelen. Deze erkenning kan uitgaan van de coördinatiestructuur, met 

steun van het comité van experts. Gezien de noodwendigheden beveelt de werkgroep 

nochtans aan om de groep van psychotrauma therapeuten uit te breiden naar 

psychotherapeuten met een langdurige psychotherapie opleiding én een opleiding in minstens 

twee verschillende vormen van evidence-based behandeltechnieken, met minstens een 

basisdiploma van bachelor in de humane wetenschappen. 

 

Erkenning als psychotraumatoloog  - Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma 

  

Deskundigheid  

De deskundigheid van de NtVP-psychotraumatherapeut omvat algemene kennis over 

psychotrauma, het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, het beoordelen van de 

resultaten daarvan en het toepassen van psychologische behandelingsmethoden ten aanzien 

van een persoon met het oog op diens gezondheidstoestand na het meemaken van een of 

meerdere traumatische gebeurtenissen. Daarnaast heeft hij/zij recente werkervaring in het 

behandelen van cliënten met psychotrauma en daaraan gerelateerde stoornissen. De 

Psychotraumatherapeut voldoet aan de vooropleidingseisen met een registratie als 

gezondheidspsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.  

  

In het competentieprofiel zijn in hoofdlijnen de volgende eisen opgenomen: 

  

Psychodiagnostiek 

De Psychotraumatherapeut NtVP is in staat om normale van verstoorde verwerkingsreacties 

te onderscheiden. 

  

De Psychotraumatherapeut NtVP heeft kennis van: 

o   de kenmerken van uiteenlopende traumatische ervaringen; 

o   de mogelijke gevolgen en de uitingsvormen van de traumatische ervaringen 

o   de mogelijke samenhang van posttraumatische klachten met andere problematiek op de 

DSM5 asI en/of asII én de rol van culturele, sociale, leeftijd- en genderaspecten; 

o   de invloed van cognitieve- en geheugenprocessen op en na traumatische ervaringen en 

de verstoring van het gevoel van veiligheid op de klachtpresentatie. 

  

Hij besteedt in het diagnostisch proces specifiek aandacht aan het inschatten van de gevolgen 

voor systeem, werk en omgeving en de wisselwerking tussen trauma en deze gebieden en 

het inschatten van de risico- en beschermingsfactoren; vraagt tijdens het diagnostische 

proces met voldoende rust, empathie en begrenzing naar traumatische ervaringen en 

traumagerelateerde klachten en gaat professioneel om met mogelijke reacties; is in staat om 

een gevalideerde vragenlijst en een klinisch interview met betrekking tot de diagnostiek van 

psychotraumaklachten te hanteren; besteedt expliciet aandacht aan de comorbiditeit van 

PTSS (zoals depressie, overige angststoornissen, dissociatieve stoornissen, verslaving, 

lichamelijk onverklaarde klachten, persoonlijkheidsstoornissen), differentiaaldiagnose en de 

interactie met lichamelijke stoornissen. 

  

Indicatiestelling 
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De Psychotraumatherapeut NtVP is in staat om een diagnose te stellen, een onderbouwde 

indicatie voor behandeling te stellen en een behandelingsplan op te stellen. 

  

De Psychotraumatherapeut NtVP heeft overzicht over beschikbare specifieke psychologische 

behandelingsmethoden voor traumagerelateerde stoornissen, alsmede over andere vormen 

van behandeling, waaronder psychofarmaceutische behandeling; is in staat om in te schatten 

welke problematiek prioriteit heeft in de behandeling en welke plaats een op verwerking 

gerichte behandeling inneemt; is op de hoogte van de bestaande evidence en clinical based 

richtlijnen voor het behandelen van PTSS;geeft uitleg over de behandelmogelijkheden, de te 

verwachte effecten, resultaten, risico’s en bijwerkingen van een behandeling; maakt met de 

cliënt en/ of het systeem afspraken ter voorbereiding op de behandeling en, indien nodig, om 

ontregeling te voorkomen; heeft kennis van de sociale kaart met betrekking tot 

psychotraumazorg en is staat om deze instellingen te consulteren en, indien nodig, cliënten 

te verwijzen (bijvoorbeeld in crisissituaties of als de cliënt medicatie nodig heeft); heeft oog 

voor de diversiteit aan doelgroepen (vluchtelingen, beroepsgerelateerde problematiek, 

slachtoffers huiselijk geweld, etc.). 

  

Behandeling 

De Psychotraumatherapeut NtVP voert traumagerichte behandelingen op professionele 

wijze uit. 

De Psychotraumatherapeut NtVP: is in staat om betrokkenen te informeren over normale en 

verstoorde verwerkingsreacties na een traumatische gebeurtenis door: uitleg te geven over 

de mogelijke relatie tussen de traumatische gebeurtenis en de symptomen (psycho-educatie); 

praktische adviezen te geven om minder last te hebben van symptomen; te motiveren voor 

een traumagerichte behandeling; stabiliserende technieken toe te passen interventies met 

betrekking tot terugvalpreventie uit te voeren. 

Hij beheerst tenminste twee methoden van evidence based therapie met betrekking tot 

traumagerelateerde stoornissen op een gevorderd niveau en is daarbij in staat in te schatten 

wanneer een bepaalde traumagerichte behandeling geïndiceerd is of de voorkeur verdient en 

is in staat om beargumenteerd af te wijken van het standaardprotocol indien onvoldoende 

vooruitgang wordt geboekt of te verwijzen naar een meer geëigende behandeling, die men 

zelf niet kan bieden. 

 

 

Ethische en morele kwesties 

De Psychotraumatherapeut NtVP is bekend met morele en ethische dillema’s (zoals het 

“false memory” fenomeen, illegaliteit bij asielzoekers, sociale marginalisatie van trauma 

slachtoffers (b.v. veteranen, vluchtelingen), culturele fenomenen m.b.t. opvoeding, eerwraak, 

daderschap, etc.), en weet hiermee zowel in het diagnostische proces als in het 

behandelproces op een vakkundige manier mee om te gaan. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
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