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Het Militair Hospital Koningin Astrid (MHKA) is een operationele eenheid van de 
Medische Component die, samen met de Elementen Medische Interventie (EMI), 
zorgt voor de medische ondersteuning van zendingen, die de functionele opleiding 
organiseert van gespecialiseerd personeel, die bijdraagt tot de voorbereiding van al het 
personeel van Defensie, die instaat voor de medische zorgen van de 2e en de 3e lijn in 
specifieke niches, die expertise levert in specifieke domeinen (luchtvaartgeneeskunde, 
hyperbare zuurstoftherapie, bloedbank) en die Hulp aan de Natie biedt in een kader dat 
ruimer dan gebruikelijk is voor Defensie.

Het CGG biedt begeleiding aan militairen en burgerpersoneel van Defensie; 
om te beantwoorden aan psychische & psychosociale problemen; 
vanuit een bio-psycho-sociaal model; 
met een multidisciplinair en professioneel team.

Het CGG bestaat uit verschillende diensten :
1. Dienst Individuele Hulpverlening (DIH): biedt begeleiding, counseling en

psychotherapie aan
2. Centrum voor Crisispsychologie (CCP): komt in actie naar aanleiding van

ingrijpende gebeurtenissen op individueel of groepsniveau en organiseert
vorming

3. Militair Centrum voor Alcohologie (CMilA): biedt programma bij
verslavingsproblematiek aan
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1 Door cursussen te geven aan het personeel van de medische component bereidt het 
Centrum voor Crisispsychologie de deelnemers voor op het omgaan met potentieel 
traumatische gebeurtenissen, zowel voor zichzelf als om de andere betrokkenen te 
ondersteunen.

2 Door het coördineren en implementeren van onmiddellijke en post-onmiddellijke 
psychosociale interventies voor de betrokkenen, bevordert het CCP hun veerkracht.
Door een professionele en multidisciplinaire psychotherapeutische zorg aan te bieden, 
bevordert de Dienst Individuele Hulpverlening de wederopbouw van betrokkenen die meer 
diepgaande zorg nodig hebben.

3 Door middel van training, de implementatie van directe psychosociale interventies en 
psychotherapeutische zorg, wordt het zorgaanbod van het Centrum Geestelijke Gezondheid 
ingezet over het gehele zorgcontinuüm.
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Er zijn maar weinig beroepen of beroepen die hun werknemers of vrijwilligers bewust en 
herhaaldelijk blootstellen aan potentieel traumatische incidenten. In de Angelsaksische 
literatuur worden deze groepen van professionals of vrijwilligers die in het veld 
eerstelijnsondersteuning bieden tijdens kritieke incidenten "First Responders" genoemd. In 
Nederland wordt de term “geüniformeerden“ gebruikt.
De literatuur toont het belang aan van het identificeren van groepen mensen die betrokken 
zijn bij een Kritisch Incident (KI), als leidraad bij de planning van psychosociale interventies 
aangepast aan elk van deze groepen. De literatuur zal dit later moeten bevestigen, maar we 
gaan ervan uit dat de reacties op de COVID-19-crisis vaak gelijklopend zijn met de reacties 
na een KI.
De geüniformeerden onderscheiden zich van andere groepen die betrokken zijn bij een KI 
om de volgende redenen:
Ten eerste vormen de geüniformeerden homogene groepen, die een bedrijfscultuur 
hebben, gemeenschappelijke waarden delen en gebruiken ze specifieke "codes". Cohesie is 
bijvoorbeeld een waarde die doorgaans wordt gedeeld, gezocht en behouden, met name 
door opleiding en dagelijks werk. Daarnaast blijven individuen met dezelfde collega's 
werken, zowel voor als na een KI. Peer-ondersteuning wordt gefaciliteerd en is vaak 
effectief.
Vervolgens krijgen ze training die hen het mandaat, de vaardigheden en de houding geeft 
die ze moeten aannemen om met crisissituaties om te gaan. Deze vaardigheden, attitudes 
en opleiding worden beheerst door een organisatie en een hiërarchie, die met name 
rekening houdt met personeelsbeheer en risicobeoordeling. Ze zijn ook verantwoordelijk 
voor het bieden van voldoende ondersteuning aan hun personeel, zowel fysiek als 
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psychologisch, op middellange en lange termijn.
Daarnaast kenmerkt de geüniformeerde functie zich door een hoog niveau van professionele 
eisen (overwerk, ploegendienst, blootstelling aan critici via publieke opinie en media, etc.). 
Ze worden vooral regelmatig (routinematig?) in de context van hun werk blootgesteld aan 
veel stressoren, zowel fysiek (gewicht van persoonlijke uitrusting, fysiek vermoeiend werk, 
enz.), als psychologisch. 
Deze psychologische stressoren omvatten in het bijzonder de gebruikelijke eisen van de 
functie zoals interpersoonlijke conflicten, leiderschapsproblemen, een gebrek aan middelen 
om het werk te kunnen doen, ... Maar meer in het bijzonder worden de geüniformeerden 
ook blootgesteld aan potentieel traumatische stressoren, zoals het risico van overlijden of 
ernstig letsel voor zichzelf of hun collega's (bijvoorbeeld ziekenhuisbacterie voor medisch 
personeel, backdrafts voor brandweerlui, oorlogssituaties voor militairen of geweerschoten 
voor de politie), of zijn ze getuige van ernstige letsels of de dood van diegenen die ze helpen.
Bovendien vereist het werken in de hierboven beschreven contexten dat ze in staat zijn om 
met bepaalde moeilijke situaties om te gaan en hun emoties tijdens de psychosociale 
interventie te beheersen. De geüniformeerde mensen tonen vaak een echte roeping om deze 
functie in het dagelijks leven te omarmen, en een grote betrokkenheid bij het werk, soms ten 
koste van het gezinsleven. Ze hebben voor deze functie gekozen en worden betaald om "hun 
werk te doen", dus ze hebben rechten en plichten met betrekking tot de rol die ze in de 
samenleving spelen. Gevoelens van schuld, verdriet, angst (veel voorkomende en normale 
reacties na een KI) worden daarom door collega's soms beschouwd als een teken van zwakte 
of zelfs ongeschikt voor de functie. Dit laatste punt kan leiden tot stigmatisering van 
medewerkers die moeite hebben met het omgaan met bepaalde interventies, waardoor 
belemmeringen ontstaan   voor toegang tot psychosociale zorg.
Ten slotte blijven de hulpverleners na een specifieke gebeurtenis, die als een kritisch incident 
kan worden gedefinieerd, werken in een omgeving die hen opnieuw kan blootstellen aan 
andere potentiële KI's. Ze zijn daarom onderhevig aan emotionele uitputting, zelfs burn-out.
Om al deze redenen vormen de geüniformeerde een bepaalde groep van betrokkenen, die 
mogelijk profiteren van meer beschermende factoren dan de meeste mensen die niet 
georganiseerd, niet fysiek en/of mentaal voorbereid zijn en die a priori geen reden hadden 
om betrokken te zijn bij een KI.
Uit de literatuur blijkt echter dat medewerkers van zorginstellingen, door hun herhaalde 
blootstelling aan KI's, ook psychische problemen kunnen ontwikkelen. In sommige situaties 
zijn coping, training, cohesie of motivatie niet voldoende en kunnen mensen met uniformen 
zich overweldigd voelen, zowel emotioneel als fysiek.
Zowel individuen, als groepen hebben bepaalde psychosociale behoeften die een specifieke 
aanpak vereisen. Daarom is het van groot belang om hiermee rekening te houden: zowel bij 
het plannen als het implementeren van psychosociale interventies .
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1. Psychosocial Managers FOD Volksgenzondheid :
NL: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-psychosociale-

ondersteuning
FR: https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial

2. Advies Hoge Gezondheidsraad: https://www.health.belgium.be/nl/advies-9589-
geestelijke-gezondheid-en-covid-19

3. Tips voor zorgverleners op individueel niveau: 
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-
corona/tips-voor-zorgverleners/

4. E-learning Rode Kruis:
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/e-learning-omgaan-met-stress-
en-angst/

5. Zorgplatform: 
https://www.dezorgsamen.be/
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Het Centrum voor Crisispsychologie heeft ervaring met werken in de context van potentieel 
traumatische kritieke incidenten, dat wil zeggen plotselinge, onvoorziene incidenten die de 
fysieke integriteit van de betrokkenen bedreigen en een gevoel van angst veroorzaken. 
Deze incidenten zijn unieke gebeurtenissen die meestal van korte duur zijn, een begin en 
een einde hebben.
De COVID 19-crisis kan als een ingrijpende gebeurtenis worden beschouwd, maar is heel 
anders dan wat we gewoonlijk tegenkomen. De crisis startte behoorlijk onverwacht, maar 
duurt zeer lang zonder dat we op dit moment weten wanneer die helemaal zal afgerond 
zijn. 
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psip-pips@health.fgov.be
NL: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-psychosociale-ondersteuning
FR: https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial
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Een schrijnende of potentieel traumatische gebeurtenis wordt over het algemeen 
gedefinieerd als één enkel incident (het vindt eenmalig plaats op een specifiek moment), 
het is onvoorspelbaar en tast de fysieke integriteit van de betrokkenen aan. De gebeurtenis 
gaat gepaard met intense stress en angst.  De impact van een dergelijke gebeurtenis op de 
betrokkenen kan sterk verschillen van persoon tot persoon of zelfs van moment tot 
moment.  De meeste betrokkenen zullen echter na verloop van tijd weer psychologisch in 
evenwicht komen.  Voor anderen kunnen er op lange termijn psychosociale problemen 
ontstaan.
In de literatuur staat veel beschreven over dit soort incidenten en de psychosociale zorg 
voor de betrokkenen.

De COVID-19 crisis is ook in veel opzichten een schokkende gebeurtenis, zoals we in 
Module 2 zullen zien.  Het verschilt van de "klassieke" definitie van een potentieel 
traumatisch incident, met name wat betreft de duur ervan.  Bovendien kan nog niemand 
zeggen wanneer deze crisis volledig voorbij zal zijn.  De gevolgen voor de betrokkenen zijn 
ook zeer uiteenlopend en we hebben momenteel onvoldoende zicht op al deze gevolgen. 
De link die kan worden gelegd is dat stress een adaptieve reactie is op een gebeurtenis die 
als ongewoon en/of gevaarlijk wordt ervaren. We gaan ervan uit dat de Covid-19 pandemie
in dit opzicht dan ook stress veroorzaakt.

Op basis hiervan zijn we ervan overtuigd dat de meeste interventieprincipes die gelden 
voor de begeleiding van degenen die betrokken zijn bij een potentieel traumatisch incident, 
kunnen worden aangepast aan de wereldwijde crisis die we momenteel meemaken.
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Elke zorginstelling is anders (geschiedenis, bedrijfscultuur, personeel, beschikbaarheid 
psychosociale steun binnen de instelling, beschikbaarheid van de hiërarchie in termen van 
personeelsondersteuning, beschikbaar personeel, enz.) Elke dienst binnen de instelling kan 
variëren. En tot slot is elk lid van de dienst anders dan zijn collega's. Iedereen heeft de crisis 
daardoor mogelijk op een andere manier ervaren.
Alvorens gerichte interventies voor te stellen aan de betrokkenen, is het daarom essentieel 
om stil te staan bij bepaalde zaken:
- Hoe was de situatie van de instelling vóór de crisis?
- Wat is de geschiedenis van de instelling tijdens deze crisis? Wat was de rol van de 

instelling?
- Hoeveel COVID-patiënten zijn er behandeld?
- Sterfgevallen patiënt / collega’s?
- Bleven de andere diensten draaien? Onder welke voorwaarden?
- Middelen aanwezig binnen de instelling?
- Hoogtepunten sinds het begin van de crisis binnen de instelling / in dienstverlening?
Deze informatieverzameling is een continu proces waarop de andere fasen van het 
interventieplan zullen worden geënt.
Deze vorming legt niet uit wat iedere zorginstelling moet doen, maar biedt een kader opdat
men zelf psychosociale interventies kan opstarten, aangepast aan het eigen personeel
binnen de eigen cultuur van de voorziening.
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Slide 14

GF2 Ajouter images qui illustrent les caractéristiques de la crise COVID
Goethals Frédéric; 18/05/2020



Karakteristieken COVID-19-crisis: stress-factoren
Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van mogelijke stress-factoren, die niet 
noodzakelijkerwijs allemaal aanwezig zullen zijn in elke zorginstelling. Vandaar dat het van 
groot belang is om te begrijpen hoe de crisis door de betrokken zorginstelling wordt / werd 
ervaren.

• Werkcontext voordien al moeilijk
• Hoge werklast en stress
• Risico tot besmetting/verspreiding van het virus
• Verlies van naasten/collega’s/patiënten
• Gevoel van machteloosheid
• Onzekerheid (duur van de crisis, virus…)
• Gebrek aan/ongemak dragen beschermend materiaal
• Politieke context
• Mediastorm
• Minder mogelijkheden tot verstrooiing na thuiskomst
• Nooit meegemaakt voorheen
• Familiale stress
• …
Sommige groepen zijn mogelijk minder zichtbaar in de media : logistiek, farmacie, 
onderhoudspersoneel, poetspersoneel, onthaal, keukenpersoneel, administratief
personeel, mensen die thuiswerken (die bvb. omwille van behoren tot een risicogroep niet 
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mogen naar het werk komen), …
• Gebrek aan erkenning
• Stigmatisering? Verwijten? 
• Gevoel vergeten te worden of onvoldoende ondersteund te worden (bvb. door

de hiërarchie)
• Gevoel minder bijgedragen te hebben of nuttig te zijn
• …
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Het feit dat de meeste medewerkers van de zorginstelling als team werken, stelt hen in 
staat om voort te bouwen op de cohesie die al bestaat binnen de groep. Wanneer er zich 
iets op professioneel vlak voordoet, dan zal iemand zich hierover eerder richten tot
collega's en het team (35 tot 50%) in plaats van tot hun partners (25 tot 50%) (Zech, De 
Soir, Ucros (2008) ).
Bij collega's vinden mensen iemand die begrijpt waar ze het over hebben: ofwel omdat ze 
dezelfde emoties hebben doorgemaakt, ofwel omdat ze een gelijkaardig incident hebben 
meegemaakt of omdat ze de uitdagingen van de functie begrijpen en dezelfde codes 
gebruiken, dezelfde woordenschat, ... wat zelden het geval is voor hun respectievelijke 
partners/families.
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Veel van de psychosociale interventies kunnen op groepen gericht zijn.

Het is essentieel om alle betrokken groepen direct of indirect te identificeren: niet 
alleen de zorgverleners, maar ook het logistiek personeel, keukenpersoneel, 
onderhoudspersoneel, onthaalmedewerkers, administratief personeel, 
persbeheerder, thuiswerkers, veiligheidsagenten... die ertoe hebben bijgedragen 
dat de zorgverleners hun werk onder de best mogelijke omstandigheden konden 
doen.

Zelfs als ze niet in direct contact staan   met geïnfecteerde pa ënten, zullen ook 
andere groepen op een ander niveau betrokken zijn geweest.
De behoeften zullen waarschijnlijk niet in alle groepen hetzelfde zijn, en de 
psychosociale interventies zullen ongetwijfeld heel verschillend zijn van de ene 
groep tot de andere (psychosociale behoeften zullen soms zelfs zeer beperkt zijn), 
maar vergeet niet om iedereen in rekening te brengen. De impact en hun 
behoeften kunnen negatieve gevolgen hebben voor veerkracht, het gevoel erbij te 
horen en herkenning ...



Voor iedere groep kan de impact van de crisis anders zijn.
Er zijn vanzelfsprekend heel negatieve gevolgen, maar er kunnen ook positieve gevolgen
zijn (post-traumatic growth). 
Bedoeling is om niet te alles te gaan psychologiseren/pathologiseren.
Belangrijk om de + en – impact voor elke groep te gaan identificeren.

Dus crisis = gevaar, maar ook mogelijkheid tot verandering/verbetering/groei

Wanneer de weerbaarheid en veerkracht wordt versterkt, is het goed mogelijk dat het 
personeel geen grote moeilijkheden ontwikkelt op lange termijn.
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+ moeilijkheden van de organisatie of praktische moeilijkheden (geregeld krijgen opvang 
kinderen, boodschappen doen…)
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Het is van groot belang om rekening te houden met alle betrokken groepen door erkenning te 
geven en tegemoet te komen aan de noden.  Indien ze wat ze doen niet als zinvol ervaren, dan zal 
dit leiden tot verlies van motivatie, verlies van personeel…

> <Het kan ook de motivatie vergroten en het gevoel versterken dat ze zinvol werk leveren => 
Psychologische groei

Wat betekent “shattered assumptions”?
In 1992 beschreef psycholoog Ronnie Janoff-Bulman de theorie van “shattered assumptions” in 
haar boek, Shattered assumptions: Towards a new psychology of trauma.
Hoewel deze theorie het meest wordt toegepast op trauma, helpt het bij het verklaren van 
aanpassing na elk type ervaring dat iemands geloofssysteem of wereldbeeld uitdaagt.
In een notendop, de theorie van “verbrijzelde veronderstellingen” stelt dat mensen functioneren 
volgens een conceptueel systeem dat gebaseerd is op een reeks ideeën over de wereld, zichzelf en 
de anderen. 
Deze persoonlijke overtuigingen over hoe de wereld werkt, helpen ons de wereld en onze rol 
daarin te begrijpen. Ze helpen ook om ons veilig & capabel en een zekere controle te voelen over 
wat er met ons gebeurt en - in sommige opzichten - met de mensen om ons heen. Psychologen 
noemen onze basisaannames de 'veronderstelde wereld' en zijn van mening dat wanneer extreme 
gebeurtenissen deze veronderstelde wereld uitdagen, er grote problemen en verstoringen kunnen 
optreden.
Bijvoorbeeld: voordat het ergste gebeurde, hebben je veronderstellingen er misschien toe geleid 
dat je de wereld als logisch ziet; slechte dingen gebeuren met een reden; er is gerechtigheid in de 
wereld; en als je ‘alles goed doet’, dan komt alles goed. Nadien realiseer je je dat er dingen zijn die 
absoluut niet te verzoenen zijn met dat wereldbeeld of te verantwoorden.



In de theorie van verbrijzelde veronderstellingen bespreekt Janoff-Bulman de overtuigingen die door 
ingrijpende gebeurtenissen beïnvloed kunnen worden. Mogelijk hebt u onrust ervaren rond een of 
meer van deze basisveronderstellingen, afhankelijk van uw eerdere overtuigingen, uw percepties 
rond de dood van uw geliefde en uw verdriet.
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Het is essentieel om de hierboven beschreven reacties (en hun intensiteit) als normaal te 
beschouwen, in een context die dat niet is.
Mensen hebben daarom het recht om “het moeilijk te hebben", moeilijke dingen te voelen 
en die uit te drukken.
Deze reacties als problematisch / pathologisch te beschouwen impliceert een gebrek aan 
begrip en erkenning van de uitzonderlijke en moeilijke situatie die het personeel 
doormaakte.
We zullen later zien dat het erg belangrijk is om de staf te informeren, om deze reacties te 
normaliseren en stigmatisering te voorkomen van degenen die "meer problemen" zouden 
hebben dan anderen.
Merk op dat we voor de meeste mensen kunnen verwachten dat de intensiteit van de 
reacties na verloop van tijd op natuurlijke wijze zal afnemen.



Gevolgen moeilijke doorwerking?
Echtscheiding, agressie, jobverlies...
Voor sommige mensen kunnen de reacties aanhouden en de intensiteit verergeren, zodat 
er sprake is van negatieve gevolgen op verschillende vlakken in hun leven (bvb. 
verbale/fysieke agressie, jobverlies, echtscheiding…).
In dit geval wordt het sterk aanbevolen om mensen door te verwijzen naar professionele 
psychotherapeutische hulp.



Geestelijke gezondheid is geen alles-of-niets-concept: mensen zijn niet ziek of gezond. 
Integendeel, de geestelijke gezondheid moet als een continuüm worden gezien.
Het continuüm van de geestelijke gezondheid start bij gezond (groen) en gaat naar 
gematigde en omkeerbare nood of functionele beperking (geel), tot een ernstigere 
toestand van aanhoudend letsel of verstoring (oranje) en eindigt met klinische ziekten en 
aandoeningen die specifieke medische/psychiatrische zorg nodig hebben.
Gedurende een leven kan iemand zich variërend binnen het gebied van continuümreactie 
(geel) bevinden. Dit is een normale reactie op stressvolle situaties. Het is echter op dit punt 
in het continuüm belangrijk om coping-strategieën te hanteren om terug te keren naar de 
groene zone. 
Het is van groot belang om de mentale gezondheid op te volg: te letten op tekens, opdat 
iemand niet verder evolueert naar de oranje en rode gebieden van het continuüm, zodat 
die persoon de nodige ondersteuning kan krijgen om terug te keren naar het groene 
gebied.

Elke situatie is anders en elke persoon beweegt zich langs dit continuüm in een ander 
tempo. Gelukkig kan deze beweging in beide richtingen van het continuüm gebeuren, wat 
aangeeft dat er altijd – mits de gepaste zorg – de mogelijkheid is van een terugkeer naar de 
volledige gezondheid en een goed functioneren.
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De reacties van de betrokkenen tijdens de COVID-19-crisis kunnen een voorspellende 
waarde hebben voor de ontwikkeling van symptomen van posttraumatische stress.
Deze reacties worden direct beïnvloed door de perceptie van de dreiging waarmee ze 
werden geconfronteerd: in een meta-analyse van risicofactoren voor de ontwikkeling van 
PTSS hebben Ozer et al. dat peritraumatische dissociatie de belangrijkste voorspeller is van 
PTSS-symptomen.
Blootstelling aan ingrijpende gebeurtenissen is daarom niet voldoende voor de 
ontwikkeling van een psychische stoornis. Het ervaren belang van de dreiging 
(beoordeling), de intensiteit van het resulterende emotionele leed en het gedrag tijdens 
het incident fungeren als bemiddelaars in deze relatie, zoals geïllustreerd door het model 
van Bovin et Marx (2010).

Door peri-traumatische dissociatie kan het slachtoffer ontsnappen aan het subjectieve 
gevoel veroorzaakt door de crisis. Het manifesteert zich klinisch als een vorm van 
onthechting / gebrek aan emotionele responsiviteit, verminderd milieubewustzijn, feitelijk 
geheugenverlies, ontkenning, maar ook als symptomen van depersonalisatie of 
derealisatie.

Bovin, M. J., & Marx, B. P. (2011). The importance of the peritraumatic experience in 
defining traumatic stress. Psychological bulletin, 137(1), p.6.
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- Premorbiditeit psychische/psychiatrische problematiek
- Niet adequate of inefficiënte coping
- Markante levensgebeurtenissen (scheiding, overlijden,…)
- Aanhoudende dreiging/fysiologische en/of emotionele activering
- Levensstijl (gezonde geest in een gezond lichaam)
- Onvoldoende sociale steun (sociale veroordeling, minimaliseren van de 

impact, onbegrip, gebrek aan erkenning…)
- Gebrek aan erkenning (door bvb. directie, bevolking, overheid…)



- Financiële gevolgen
- Quarantaine: gebrek aan ontspanningsmogelijkheden (sport, hobby’s, 

vrienden/familie, reizen...), gebrek aan sociale steun die anders wel
aanwezig is

- Verlies van vertrouwen in eigen capaciteiten
- Sociale contacten voor, tijdens en na het werk (beperkt door lockdown-

maatregelen) 
- Gebrek aan fysiek contact



- Onduidelijke of ineffeciënte maatregelen
- Fysieke gevolgen (besmetting?)
- Rouw
- Slaapmoeilijkheden (in- en/of doorslapen)/moeilijk recupereren
- In vraag stellen van basisovertuigingen (wereld- en mensbeeld, 

zingeving…)
- …
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Veerkracht (resilience) wordt beïnvloed door:

• Sociale ondersteuning, gevoel erbij te 
horen, teamgeest

• Geloof in eigen kunnen, 
probleemoplossend vermogen

• Overtuigd zijn dat men zinvolle acties 
onderneemt

• Acceptatie van negatieve gevoelens en 
vermogen om negatieve ervaringen te 
gebruiken om te groeien

• Evenwicht werk-privé/zelfzorg



• Humor & optimisme

• Zin voor realisme

• Toewijding

• Controle

• Vermogen om stress als een uitdaging te 
beschouwen
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Om de behoeften van de slachtoffers te beoordelen, gebruiken we de "Big Five". Dit zijn de 
5 pijlers om in de behoeften van slachtoffers te voorzien.

INFORMATIE:
Geef nauwkeurige en betrouwbare informatie. Op die manier worden geruchten tegen 
gegaan of wordt voorkomen dat ze enorme proporties gaan aannemen. Soms is het beter 
om te zeggen "ik weet het niet, ik ga het uitzoeken, ...".
Deze manier van communicatie stelt de betrokkenen in staat om de puzzel van het 
gebeuren te reconstrueren. Er kan bijvoorbeeld ook psycho-informatie worden gegeven 
over mogelijke normale vs. abnormale reacties.

SOCIALE STEUN:
Het is belangrijk dat mensen het gevoel hebben er niet alleen voor te staan (familie, 
vrienden, collega's…).
Uit een groot aantal onderzoeken blijkt het belang van sociale steun voor de betrokkenen 
na een ingrijpende gebeurtenis. Dankzij de steun van dierbaren kan hulp worden gevonden 
bij het oplossen van problemen, luisteren en erkennen, evenals het delen van emoties. 
Sociale steun maakt het daarom mogelijk om de traumatische impact van het verlies van 
mogelijke middelen te matigen en versterkt het gevoel van persoonlijke efficiëntie, wat ook 
een beschermende factor is (Warner et al (2015).
Het bevorderen van contact met dierbaren is daarom essentieel in het proces van 
integratie van de crisis.
Omgekeerd wordt een compleet gebrek aan sociale steun erkend als een risicofactor voor 
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de ontwikkeling van moeilijkheden bij de integratie van het gebeuren. Sommige reacties 
kunnen een heel negatieve impact hebben op het doorwerkingsproces: met name het 
minimaliseren van de impact, onrealistische verwachtingen over de snelheid waarmee
iemand het gebeuren “een plaats dient gegeven te hebben of door botweg negatief te 
reageren.

Al deze zaken kunnen gelden voor hulpverleners, maar het feit dat ze als een team werken, 
stelt hen ook in staat om voort te bouwen op de cohesie die al bestaat binnen de groep. 
Collega’s hebben identieke of gelijkaardige ervaringen, worden geconfronteerd met dezelfde 
moeilijkheden en spreken dezelfde taal.

ERKENNING:
We vermijden uitspraken als: "Waar klaag je over, je bent toch niet dood!" of “Als je kraakt, 
dan ben je de job niet waard”.
Integendeel, het is van groot belang om wat ze doorgemaakt hebben niet te minimaliseren. 
Zowel de collega’s en de hiërarchie, als de overheid en de media kunnen hierin een 
belangrijke rol spelen.

RITUELEN:
Dit is wat het verwerkingsproces zal starten, wat kan helpen om te rouwen.
Vb: ceremonie, gastenboek houden, minuut stilte, gedenkplaats plaatsen, begrafenis 
bijwonen (of bezinningsmoment inlassen na de COVID-19-crisis) ...
Het is belangrijk om te onthouden! Hiermee kan men ook terugkeren in gedachten naar wat 
is gebeurd.
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• Proactieve outreach (module 4): werkbezoeken, ter plaatse contact, contact met 
sleutelpersoneel, telefonisch contact, vragenlijsten,…

• Interventies:
• Individuele of groepsgesprekken (psychosociale interventies)
• Informele ontmoetingen
• Algemene interventies

• Mental Health Continuum Model

• Aan de hand van vragenlijsten?: zelf als zorginstelling te bepalen of dit een
bruikbare tool is
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SALMON (1917): Amerikaanse psychiater stelt volgende principes vast: Immediacy, 
Proximity & Expectancy (IPE).
Erik De Soir maakt dit compleet met Eenvoud en Eenduidigheid.

Doelstellingen: het probleem van moeilijke ervaring oplossen, het mentale evenwicht en de 
efficiëntie van de geüniformeerde persoon herstellen.

ONMIDDELLIJKHEID:
Dit gaat over zo snel mogelijk ingrijpen. Dit hangt uiteraard af van de context, maar het idee 
is om het slachtoffer onmiddellijk naar een veilige plek te brengen.
We zullen ook rechtstreeks naar de mensen gaan in plaats van in een kantoor te zitten 
wachten tot zij ons komen opzoeken.
Op jouw niveau kan het dan jouw rol zijn om mensen te bereiken en te zien hoe het met ze 
gaat, de emotionele impact te beoordelen.

NABIJHEID :
We zullen ons op een acceptabele afstand bevinden: niet te ver, maar ook niet te intrusief, 
zodat er ook voldoende ruimte is voor de eigen coping-strategieën en veerkracht.
We zullen proberen om door die nabijheid exact te begrijpen wat er gebeurd is.

VERWACHTINGEN:
Mensen hebben over het algemeen een grote behoefte aan informatie. Ze willen weten 
wat er is gebeurd en het begrijpen.
We moeten er ook zeker van zijn dat de informatie duidelijk wordt herhaald, omdat 
sommigen als het ware een ‘helm’ dragen en daarom niet alle verstrekte informatie 
verwerken.



EENVOUD:
Het is belangrijk dat de psychosociale interventies heel basic zijn, opdat de betrokkenen 
weer tot zichzelf kunnen komen: eenvoudigweg rust & warmte brengen, met de persoon 
praten...

EENDUIDIGHEID:
Het is belangrijk om allen in dezelfde richting te werken.
Voor de verspreiding van informatie is het belangrijk dat iedereen dezelfde informatie geeft, 
opdat mensen weten wie ze kunnen vertrouwen.
Aangezien de basisovertuigingen mogelijk zijn ingestort, moeten chaos en tegenstrijdigheden 
in de communicatie van informatie zoveel mogelijk worden vermeden, omdat dit een zeer 
negatieve impact kan hebben (secundaire victimisatie).
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GERUSTSTELLING & GEVOEL van VEILIGHEID BIEDEN
Foa et al. (1997) suggereren dat het in stand houden van bedreigende cognities die 
verband houden met stressreacties na ingrijpende gebeurtenissen rechtstreeks van invloed 
is op het in stand houden van de psychische nood van de betrokken persoon op lange 
termijn. Met andere woorden, als het gevoel van veiligheid niet wordt hersteld, loopt 
betrokkene het risico zich in gevaar te voelen, zonder dat er een reële dreiging is. Mogelijk 
moet hij dan strategieën voor het vermijden van ervaringen invoeren en zo worden 
psychische problemen in stand gehouden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een 
slachtoffer van een aanranding op straat door ‘iemand met een pet' 's avonds het huis niet 
meer durven verlaten.
Door de betrokkene een gevoel van veiligheid te laten krijgen, kunnen de fysiologische 
reacties en cognities die ermee samenhangen verminderen. Zelfs als de dreiging aanhoudt 
(bijvoorbeeld tijdens een militaire operationele missie), zullen degenen die erin slagen een 
gevoel van veiligheid te behouden of terug te krijgen, veel minder snel een post-
traumatische stress-stoornis (PTSS) ontwikkelen in de maanden na blootstelling aan een 
kritisch incident dan de anderen.
Leiderschap speelt ook een belangrijke rol bij het opzetten van een veilig en uniek 
communica ekanaal. De leidinggevende hee  de mogelijkheid om een   "After Action 
Review" of technische debriefing te organiseren om de draad van de interventie te 
reconstrueren, om de bronnen van verbetering van het uitgevoerde werk te identificeren 
en om ervoor te zorgen dat elk teamlid hetzelfde verhaal in gedachten hebben, nadat ze 
alles hebben begrepen wat er is gebeurd.
De media daarentegen kunnen het herstel van een gevoel van veiligheid belemmeren door 
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de omgang met informatie over de crisis. Herhaalde blootstelling aan sommige beelden kan 
leiden echter tot grotere psychische problemen. Bovendien hebben sommige media / sociale 
netwerken de neiging slecht nieuws te herhalen en te overdrijven, om soms onvolledige of 
niet volledig geverifieerde informatie over hypothetische aanvullende bronnen van gevaar te 
verspreiden (bijvoorbeeld door alle mogelijke rampenscenario's op te sommen) ). Deze 
zelfde media kunnen ook zeer kritisch zijn over interventiediensten en / of politieke 
beslissingen en bepaalde informatie benadrukken, die de gevoeligheid van sommigen kan 
beïnvloeden en / of alert kan houden.
Daarnaast is het van groot belang om de betrokkenen te voorzien van juiste en betrouwbare 
informatie. Het is daarom belangrijk om correct en volledig te communiceren om de 
negatieve impact van geruchten te beperken.
In alle gevallen is de normalisatie van reacties een belangrijk interventieprincipe om 
een   terugkeer naar rust te bevorderen. Inderdaad, wanneer de betrokkenen hun reac es als 
abnormaal interpreteren ("ik word gek", "ik moet iemand zwak zijn", ...), is het zeer 
waarschijnlijk dat dit hun angst vergroot die verband houdt met deze reacties.

SOCIALE STEUN
Sociale ondersteuning maakt het mogelijk om praktische problemen op te lossen, emoties te 
begrijpen en te accepteren, de ervaring te delen.
Sociale steun kan leiden tot een sterker gevoel van collectieve effectiviteit van de groep; tot 
normalisatie van de reacties, coping-strategieën leren van elkaar, delen van emoties (een 
gemeenschappelijke geschiedenis opbouwen, betekenis geven aan emoties, ...).
Helpt om tegemoet te komen aan de behoefte van erkenning.

ZELFREDZAAMHEID & GEVOEL VAN VAN PERSOONLIJKE EFFICIËNTIE BEVORDEREN 
(individueel & collectief)
Bandura (1977) definieert het gevoel van persoonlijke efficiëntie als het gevoel dat een 
individu in staat is om de (juiste) beslissingen te nemen die hem ertoe zullen brengen 
positieve oplossingen te vinden voor de problemen die hij tegenkomt. Dit concept, 
uitgebreid naar de groep (of naar een organisatie), is het gevoel dat een individu behoort tot 
een groep (of een organisatie) die in staat is om constructieve oplossingen te vinden voor de 
problemen die hij tegenkomt.
In een geolied team is het essentieel dat iedereen vertrouwen heeft in de eigen 
vaardigheden, maar vooral ook in het team. De kwaliteit van het werk hangt immers vaak 
meer af van de kwaliteit van de groep dan van individuele vaardigheden. Omgekeerd brengt 
de tekortkoming of ineffectiviteit van een van de teamleden niet noodzakelijkerwijs de 
effectiviteit van de groep in gevaar.
Het is echter mogelijk dat het wereldbeeld, de basisovertuigingen, in twijfel worden 
getrokken ("verbrijzelde veronderstellingen") door de impact van de COVID-19-crisis.
In dit geval kunnen de ondersteuning van de hiërarchie, de erkenning, de toestemming om 
moeilijke reacties te voelen en de informatie over de normaliteit van deze reacties het 
personeel helpen om te gaan met de situatie.

HOOP & PERSPECTIEF BIEDEN
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Hoop wordt in de psychologie als volgt gedefinieerd: “actiegerichte verwachting dat een 
positieve uitkomst mogelijk is (Haase, Britt, Coward & Leidy, 1992), een cognitief proces dat 
gebruik maakt van een gevoel van capaciteit / wil om en zich bewust zijn van de stappen die 
moeten worden genomen om de doelstellingen te bereiken (Snyder et al., 1991).
Antonovsky (1979): mensen vinden over het algemeen hoop, niet in zichzelf, maar door 
religie, geloof in overheidscapaciteit of bijgelovige overtuigingen "Ik heb altijd geluk" ...
Slachtoffers kunnen daarentegen de neiging hebben de toekomst te demoraliseren, zien 
geen kans om hun toestand te verbeteren.
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Proactieve outreach bestaat uit het ontmoeten van de betrokkenen (indien 
mogelijk face-to-face, anders telefonisch of zelfs per e-mail als het gaat om het 
verzenden van eenvoudige informatie naar een groot aantal mensen) in plaats van 
af te wachten tot ze zelf de hulpverleners contacteren.
Psychosociale hulpverleners kunnen veel informatie verzamelen over de behoeften 
van de betrokkenen door hen te ontmoeten in hun (professionele) leefomgeving en
door zichzelf zichtbaar, beschikbaar, oplettend en observerend te maken, zonder 
specifieke intentie om in te grijpen. Het maakt ook dat de psychosociale 
ondersteuningsdienst voor iedereen zichtbaar wordt en helpt de drempels voor 
toegang tot psychosociale ondersteuningsdiensten te verlagen.
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Wie is er verantwoordelijk voor het welzijn van het personeel binnen jullie organisatie?
Waar bevindt u zich in deze structuur?
Rol van de directie, de teamverantwoordelijken en de collega’s.

Gersons (2006) gaat ervan uit dat zorg bij het individu begint: de medewerker is de eerste 
persoon, die een impact heeft op de eigen (mentale) gezondheid. Indien nodig kan de cirkel 
van psychosociale interventies verbreden naar de volgende cirkels, steeds meer 
gespecialiseerd en geprofessionaliseerd. 

- De eerste cirkel bestaat uit de naasten: collega's, partner, familie, vrienden. 
- De tweede cirkel omvat het belangrijkste personeel van de organisatie, zoals de 

hiërarchische chef, de leidinggevenden, religieuze/spirituele ondersteuning, ... die nog 
geen interventieprofessionals zijn. Ook peer support (in Nederland “georganiseerde 
collegiale ondersteuning” genoemd en toegepast in vele geüniformeerde diensten, zoals 
politie of defensie), maakt deel uit van deze tweede cirkel. 

- De derde cirkel is te vergelijken met de eerstelijnsgezondheidszorg: artsen (medisch), 
maatschappelijk werkers (psychosociaal) en, binnen de Belgische Defensie, Preventie-
adviseurs Psychosociale aspecten (PSA). 

- Pas bij een psychische stoornis wordt het individu in de vierde cirkel verwezen naar 
psychotherapeutische ondersteuning.

- Door de manager en de hiërarchische leidinggevende(n) in de tweede cirkel te plaatsen, 
ruim vóór de psychosociale ondersteuningsprofessionals, benadrukt dit model het 
belang van hun rol op het gebied van erkenning en ondersteuning: informatie of 
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betekenis geven aan de acties die tijdens de psychosociale interventie worden 
ondernomen, door middel van communicatie vanuit een visie, een missie en 
gemeenschappelijke waarden – op voorwaarde dat dit structureel georganiseerd en 
gepland wordt binnen een organisatie.

In termen van psychosociale interventies is het daarom essentieel om de betrokkenen aan te 
moedigen om voor zichzelf te zorgen en hun eigen middelen te gebruiken, evenals sociale 
steun door leeftijdsgenoten en familieleden. Op die manier kunnen mensen onderscheiden 
worden die geen sociale steun hebben, die geïsoleerd zijn of de impact verkleinen van 
destructieve boodschappen uit de omgeving.

Voor advies voor zorgverleners qua zelfzorg verwijzen we de lezer door naar de volgende 
Rode Kruis-link: https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-
tijden-van-corona/tips-voor-zorgverleners/#zelfzorg_hulpverleners
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Deze slide geeft een overzicht van de verschillende diensten en verschillende groepen 
mensen die betrokken kunnen zijn bij het crisisteam: het plannen en implementeren van 
een psychosociale reactie.

Dit psychosociale crisisteam heeft de overkoepelende verantwoordelijkheid voor het 
verkrijgen van informatie, het plannen van en implementeren van de reactie. Bij het 
plannen van een psychosociale interventie is het erg belangrijk om op de hoogte te zijn van 
de verschillende bestaande diensten en samen te werken.

Het psychosociale team is belangrijk voor het effectief plannen en uitvoeren van 
interventies. Het kan een kader bieden voor goede besluitvorming.
De coördinatie kan dubbele hulp of hiaten in de hulp voor bepaalde subgroepen van 
slachtoffers voorkomen.

MILITARY PSYCHOSOCIAL INCIDENT 
MANAGEMENT COURSE
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De teamleden mensen verwachten dat hun leidinggevende de juiste beslissingen neemt, de 
juiste bevelen geeft en zijn ondergeschikten ondersteunt in de moeilijkste tijden. Ze 
moeten hem/haar kunnen vertrouwen en zich erkend voelen binnen de organisatie. De 
teamverantwoordelijke heeft het vermogen om de weerstand en veerkracht van zijn 
ondergeschikten te bevorderen.
Volgens Kobasa (1979) duidt ‘hardiness’ een persoonlijkheidskenmerk aan dat individuen 
kenmerkt die geneigd zijn te geloven dat ze de gang van zaken kunnen beheersen of 
beïnvloeden en die stressvolle levensgebeurtenissen eerder als uitdagingen zien dan als 
bedreiging. Met andere woorden, het “hardy" persoonlijkheidskenmerk is ook een 
beschermende factor omdat het een matigend effect heeft op stress die verband houdt 
met ingrijpende gebeurtenissen en op de ontwikkeling van burn-out.
Door zijn daden en zijn woorden toont een “sterke” hiërarchische overste een groot gevoel 
van toewijding, controle en uitdaging, evenals een manier om te reageren op moeilijke 
situaties die aantonen dat stress lonend kan zijn en de mogelijkheid kan geven om te leren 
of te evolueren. Deze leidinggevende stelt zijn ondergeschikten ook in staat om betekenis 
te geven aan de uitgevoerde acties, door hen voldoende informatie te verstrekken, hen te 
herinneren aan het doel van hun missie en de waarden die daarmee verband houden, of 
door eventuele fouten te erkennen.
Hoewel de leider in het algemeen betekenis geeft aan de missies van de groep door zijn 
houding en de dagelijkse discussies met zijn ondergeschikten, kan hij het ook doen tijdens 
"After Action reviews", of technische debriefings in team, gericht op het verloop van de 
psychosociale interventie. Deze technische debriefings stellen het team in staat het verloop 
van de interventie te reconstrueren en een constructief en/of positief beeld te schetsen 
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van de manier waarop de interventie heeft plaatsgevonden, om eventueel lessen te trekken 
voor de toekomst.
De overste profiteert ten slotte van de successen van zijn team door hen erkenning, 
beloningen en mogelijkheden te bieden om vervolgens te verwijzen naar positieve resultaten 
(foto's, incidentrapporten, enz.).

Om al deze redenen vestigen we nog steeds de aandacht op het belang, voor psychosociale 
werkers, van het verkrijgen van samenwerking en een mandaat uit de hiërarchie van de 
personen voor wie psychosociale interventies zijn gepland. Dit mandaat legitimeert
interven es met het team en draagt   bij tot de erkenning van hun status als betrokken bij de 
COVID-19-crisis. Op deze manier kan de autoriteit haar personeel het belang dat zij hecht 
aan haar welzijn en veerkracht kenbaar maken, hen erkenning geven, de toegang tot zorg 
vergemakkelijken en sociale steun bevorderen.
De rol van de hiërarchie kan een factor zijn die kan helpen de weerstand en veerkracht van 
ondergeschikten te bevorderen. Psychosociale hulpverleners kunnen hen hierover adviseren.
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• Richt zich tot iedereen (belangrijk om niemand te vergeten), 
• Geeft informatie over wat tot nog toe is gerealiseerd, 
• Erkent de moeilijkheden, 
• Bedankt het engagement van elkeen, 
• Geeft richtlijnen voor de volgende dagen/weken,
• Richt zich naar de toekomst, 
• Motiveert.
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Principes : focus op de technische aspecten van de interventie: wie deed wat op welk 
moment en met welk resultaat, opdat er lessen getrokken kunnen worden om het werk de 
volgende keer (nog) beter te kunnen doen
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Verschil psychoeducatie/informatie : zie module 6
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De lijst met interventies op deze slide is vanzelfsprekend niet volledig, maar vormt 
een soort van een gereedschapskist. Deze kan gebruikt worden conform de 
context, de situatie, de betrokken mensen, hun behoeften en de timing, in een 
globale zorg. Geen van deze interventies mag afzonderlijk worden gebruikt ("one
shot"), maar moet worden uitgevoerd als onderdeel van een alomvattende en 
geïntegreerde interventiestrategie.



In alle gevallen is het normaliseren van stressreacties een belangrijk interventieprincipe om 
een   terugkeer naar rust te bevorderen. Wanneer de betrokkenen hun reac es als 
abnormaal interpreteren ("ik word gek", "ik moet iemand zwak zijn", ...), is het zeer 
waarschijnlijk dat dit hun angst vergroot die verband houdt met deze reacties.
Het lijkt ons hier nodig onderscheid te maken tussen 'psycho-informatie' en 'psycho-
educatie'. 
- De rol van pyscho-informatie en het belang ervan wordt grondig ondersteund in de 
literatuur. Het bestaat uit het verstrekken van informatie aan de betrokkenen over reacties 
en hun evolutie, om ze te normaliseren; rode vlaggen om te beslissen wanneer en voor wie 
professionele hulp moet worden gezocht, indien van toepassing; het belang van het vinden 
van een normaal levensritme (hervatten van routine). Het belang van deze psycho-
informatie ligt in het feit dat de betrokkenen niet kunnen focussen op hun "symptomen" 
(die normaal zijn), maar hun energie richten op veerkracht en het gebruik van eigen 
zelfredzaamheid.
- Psycho-educatie daarentegen bestaat erin de betrokkenen te voorzien van psycho-
informatie en hen technieken te leren waarmee ze gedrag en/of emoties en/of cognities 
die verband houden met ingrijpende gebeurtenissen kunnen wijzigen/bestrijden. Het 
vereist training en/of herhaalde training. Hoewel dit soort interventie zinvol is en perfect 
past bij de voorbereiding van medewerkers vóór ingrijpende gebeurtenissen, is de 
effectiviteit ervan nog niet aangetoond als een preventieve interventie nadien. Het lijkt ons 
ook in te gaan tegen één van de aanbevelingen die in de literatuur wijd verspreid zijn, 
namelijk het bevorderen van de activering van de natuurlijke hulpbronnen van de 
betrokkenen.
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Zin geven, symboliseren
(Samen) « Iets doen »
Delen van emoties
Het moment vastleggen
Om vooruit te gaan
Helpt de reconstructie

Betrekken van allen die hierin een rol kunnen spelen en voor wie dit een
meerwaarde kan betekenen
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Zoals we herhaaldelijk hebben opgemerkt, zijn cohesie en sociale steun belangrijke 
factoren voor veerkracht. Bij het werken met collega's kan er vaak voortgebouwd worden 
op de al dan niet bestaande groepsdynamiek, die zich onder invloed van de crisis zal blijven 
ontwikkelen.
In veel gevallen is het daarom nuttig, zelfs aanbevolen, om groepsinterventies op te zetten.
Om te beslissen of het beter is om een   groepsinterven e op te ze en in plaats van een 
individuele, verwijzen we de lezer naar de beslissingsboom van Jones et al. (2003) 
weergegeven in slide 67.

- Homogene groep: groep bestaande uit mensen die dezelfde situatie hebben meegemaakt 
en die gewend zijn om samen te werken. Concreet is de groepsinterventie gebaseerd op de 
dynamiek en cohesie van de groep. Vaak vormen de leden van hetzelfde team, die elkaar 
kennen en daarna blijven samenwerken, een homogene groep wanneer ze met dezelfde 
situatie worden geconfronteerd.
Omgekeerd vormen individuen die elkaar niet kennen en of afkomstig zijn van verschillende 
diensten en/of die niet dezelfde situatie hebben meegemaakt, een heterogene groep.

- Adequate beveiliging: de informatie die verzameld wordt door het psychosociale 
ondersteuningsteam en de identificatie van behoeften moet u in staat stellen om te 
oordelen of de groep voldoende interne beveiliging heeft om iedereen in staat te stellen 
zich in de groep uit te drukken, zonder angst om uitgelachen of gestigmatiseerd te worden. 
Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, dan kiest men beter voor een individuele 
benadering.
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- Geen groot conflict: het kan binnen een team gebeuren dat iemand het doelwit is van 
verwijten: ofwel omdat hij/zij een wat door de groep als fout wordt beschouwd heeft 
gepleegd, ofwel omdat hij/zij zich ongepast heeft gedragen…
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Deze beslissingsboom maakt het mogelijk om groeps- of individuele interventies te 
overwegen.
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Voorstelling door iemand van de hiërarchie: indien mogelijk. 
Het lid van de hiërarchie heet de deelnemers welkom, bedankt hen, geeft zo nodig 
informatie en specificeert de redenen waarom hij psychosociale hulpverleners opriep om 
een   ontmanteling uit te voeren.

72



73



74



75



76



• Voor wie?: homogeen team, dat samen is opgeleid, dat hetzelfde incident/reeks
incidenten heeft meegemaakt, dat in de toekomst nog samen zal werken.

• Door wie?: één gespreksleider en één observator. Vooraf wordt een duidelijke
rolverdeling vastgelegd. De observator kan steeds tussenkomen wanneer nodig of kan 
iemand vergezellen, die even uit de kamer wenst te stappen.

“De geloofwaardigheid van de gespreksleider is van groot belang. Dit wordt bepaald
door verschillende factoren, maar de belangrijkste is hoogstwaarschijnlijk de “me 
too”-factor: het feit dat de gespreksleider weet waarover hij/zij het heeft door eigen
ervaring” (Mitchell & Everly, 1997)
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Doelen:
Niet alle leden van hetzelfde team hebben altijd identieke zaken op hetzelfde moment of 
op dezelfde manier meegemaakt.
Door de geschiedenis van de crisis in een groep te volgen, kunnen we een 
gemeenschappelijke geschiedenis opbouwen, het gevoel van verbondenheid versterken en 
ieders rol in deze geschiedenis vervangen. Het interview maakt het mogelijk om de stukjes 
van de puzzel / het verhaal te reconstrueren door middel van die drie verschillende 
momenten: het begin, de crisis zelf en de afsluiting ervan.
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- Stel jezelf voor + Mandaat: Wie ben je? Wie heeft je gevraagd om dit soort activiteiten 
te organiseren (meestal de hiërarchie "die geeft om het welzijn van hun personeel"). Het 
is belangrijk dat de deelnemers begrijpen wat je daar doet en dat je competent bent om 
dit soort gesprekken te leiden.

- Het interview maakt deel uit van een groter en coherent interventiekader. Onthoud het 
kader waarin deze activiteit plaatsvindt: dit groepsinterview mag geen "one shot" zijn, 
maar moet deel uitmaken van een reeks 'gestructureerde en gecoördineerde 
psychosociale interventies.

- Vertrouwelijkheid: gebonden door het beroepsgeheim? Wat in het interview wordt 
gezegd, blijft in de groep. Dit punt geldt voor zowel de gespreksleider, als de 
deelnemers.

- Duur: +/- 2 uur interview afhankelijk van de groepen en behoeften (met een mogelijke 
pauze op het moment dat de groep geschikt acht.

- Doelstellingen: de ervaringen in een groep doornemen, individueel en in een groep 
uitdrukken hoe we het hebben beleefd, wat we hebben geleerd en wat we ervan zullen 
houden.

- Het is geen groepspsychotherapie en het is ook geen onderzoek om te bepalen of je 
goed hebt gewerkt. Het is iets dat aan de groep wordt aangeboden om het gebeuren te 
helpen afronden.

- Deelname: is de aanwezigheid verplicht of op vrijwillige basis? In beide gevallen is 
iedereen vrij om te zeggen wat hij wil of niet te spreken, zolang de sfeer respectvol is 
voor iedereen en iedereen namens zichzelf spreekt. De psychosociale hulpverleners 
stellen een paar vragen, maar de groep kan ze ook stellen.
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- Beschikbaarheid van de sprekers: de hulpverleners zijn buiten het gesprek beschikbaar 
voor een individuele discussie op aanvraag, ze kunnen ook achteraf informeel 
gecontacteerd worden.
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Het doel van dit deel is om het voorafgaande en het begin van de crisis te bespreken, 
voordat we ons verdiepen in de kern van de zaak.
Deze zaken hebben zeker invloed gehad op de manier waarop de crisis binnen het team 
werd ervaren. Dit in perspectief plaatsen helpt vaak om het verhaal te integreren en de 
context te begrijpen, of om bepaalde opvallende feiten in perspectief te plaatsen.
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a. Wat waren de hoogtepunten / belangrijke punten in uw team?
Voorstel:

- teken een tijdlijn op een bord.
- Vraag elke deelnemer om 3 belangrijke feiten / momenten (+ en -) op post-it-notities te 

schrijven tijdens de crisis die ze samen hebben meegemaakt.
- Elk individu komt dan zelf om de post-it-notities op de tijdlijn te plaatse.
- Dit geeft je een "foto" van de belangrijkste punten voor het team.

b. Discussie over de belangrijke gebeurtenissen:
- De persoon die zijn post-it heeft geplaatst, neemt het woord om het evenement te 

beschrijven en hoe zij het belangrijk / belangrijk vinden (+ of -).
- Vraag vervolgens de andere deelnemers of ze willen reageren op wat zojuist is gezegd, 

of ze iets willen toevoegen of corrigeren.
- Het is dan aan een andere deelnemer om een   belangrijke gebeurtenis te beschrijven, en 

zo verder totdat alle deelnemers die wilden spreken de kans kregen.
- Bij een lage deelname kan de gespreksleider/facilitator zelf vragen stellen over de 

plaknotities die hem uitdagen.
- Het is erg belangrijk dat iedereen die wil spreken dat kan doen. Dit onderdeel kan 

daarom enige tijd in beslag nemen.
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Het afsluitend gesprek betekent/symboliseert het einde van de crisis, het einde van het 
verhaal en waarschijnlijk het begin van een ander, anders dan de crisis die het team net 
heeft doorgemaakt. Dit deel is ook een kans om naar de toekomst te kijken.

Dit deel is OOK het moment om de eventuele positieve punten van de crisis te benoemen: 
de inspanningen van het hele team, de eventueel versterkte cohesie, de geleerde lessen, ...
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« Als het (ooit) opnieuw gebeurt, dan zijn we klaar om te reageren »
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psip-pips@health.fgov.be
NL: https://www.health.belgium.be/nl/covid-19-psychosociale-ondersteuning
FR: https://www.health.belgium.be/fr/covid-19-soutien-psychosocial
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