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Achtergrond 

De aanpak van de COVID-19-pandemie stelde de woonzorgcentra in verschillende Europese landen voor 

enorme uitdagingen. Het ontbrak aan protocollen voor infectiepreventie en controlemaatregelen, aan 

opleiding en ondersteuning en er was onvoldoende medische en beschermingsuitrusting voorhanden 

voor het personeel en de bewoners. Dit leidde tot een alarmerend aantal COVID-19-besmettingen en 

overlijdens in de woonzorgcentra. In België werden eind juni 4.864 overlijdens gerapporteerd, meer dan 

de helft van het totale aantal bevestigde COVID-19-overlijdens.1  

In nauwe samenwerking met de lokale gezondheidsautoriteiten verleende Artsen Zonder Grenzen (AZG) 

vanaf half maart ondersteuning aan meer dan 130 woonzorgcentra in heel België, met de uitrol van 

infectiepreventie en controlemaatregelen, de reorganisatie van de zorg en psychosociale bijstand aan 

het personeel. In een onderzoek dat AZG eind mei uitvoerde in 983 Belgische woonzorgcentra, 

rapporteerden negen van de tien woonzorgcentra versterkte of nieuwe psychologische symptomen, 

zoals neerslachtigheid, symptomen van depressie en achteruitgang van de cognitieve vaardigheden 

onder de bewoners. De belangrijkste lessen en aanbevelingen uit dit onderzoek en het werk van AZG in 

woonzorgcentra tussen maart en begin juni werden gepubliceerd in een afzonderlijk rapport in juli.2  

Voor een beter begrip van mentale gezondheidskwesties en de nood aan psychosociale bijstand voor 

bewoners voerde AZG met de steun van lokale gezondheidsautoriteiten een bijkomend kwalitatief 

onderzoek uit in juni. De kwalitatieve methode omvatte groepsgesprekken met personeel in acht 

verschillende woonzorgcentra in Brussel en 64 diepte-interviews met bewoners in dezelfde centra. De 

analyse van de gegevens is momenteel ver gevorderd en levert grondige inzichten op over de ervaringen 

van bewoners tijdens het hoogtepunt van de pandemie en praktisch bewijs om het infectiebeheer in 

evenwicht te brengen met het welzijn van de bewoners. De bevindingen van het onderzoek worden 

aangevuld met de operationele ervaring van de AZG-teams en door recente wetenschappelijke 

publicaties in vergelijkbare contexten.3 

Analyse & belangrijkste bevindingen 
 

Aanzienlijke impact van de lockdownmaatregelen op het psychosociaal welzijn van de bewoners: 

Psychologische afzondering, het verlies van dagelijkse routines, het verlies van persoonlijke vrijheid en 

het ontberen van sociaal en fysiek contact leidden tot nieuwe psychologische symptomen en 

verergerden vooraf bestaande klachten. Het ging o.a. om stress, neerslachtigheid, symptomen van 

depressie en cognitieve en fysieke achteruitgang. De bewoners waren zelden bevreesd om besmet te 

geraken met COVID-19, maar hadden het meest te lijden onder de quarantainemaatregelen. 

Sociaal isolement: Veel bewoners werden sociaal en fysiek contact ontzegd, waaronder regelmatige 

fysiotherapie en kleine groepsactiviteiten, en ze misten activiteiten en stimulatie. 

Videochattechnologie werd slechts in beperkte mate gebruikt door de bewoners omdat zij niet over 

 
1  https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Daily%20report_20200630%20-%20NL.pdf 

2  https://www.msf-azg.be/nl/woonzorgcentra 
3  Verbeek H., Gerritsen D.L., Backhaus R. Allowing visitors back in the nursing home during the COVID-19 crisis - A Dutch national study into first 

experiences and impact on well-being. J Am Med Dir Assoc. 2020;21:900–904; Dichter M, Sander M, Seismann-Peterson S, Köpke S. COVID-19: 

It is time to balance infection management and person-centered care to maintain mental health of people living in German nursing homes. Int 

Psychogeriatr; 2020:1e4.; Pols J., M’charek A., van Weert J, et al. Effecten van sociale afstand op kwetsbare groepen in Nederland. Juli 2020 



de technologische ervaring beschikken en vaak al minder goed horen of zien. Bezoeken achter plastic 

of plexiglas waren meestal beperkt tot één bezoeker per persoon en voor een korte periode met 

weinig privacy. 

Gebrek aan participatie en autonomie van de bewoners: De meeste bewoners werden niet 

geraadpleegd in het beslissingsproces van woonzorgcentra bij het implementeren van de 

lockdownmaatregelen of om de zorg te reorganiseren. Velen beschouwden de lockdownmaatregelen 

als overdreven of oneerlijk, in het bijzonder op het moment dat de beperkende maatregelen in België 

werden opgeheven voor de algemene bevolking. De bewoners voelden zich onvoldoende 

geïnformeerd over de pandemie en de gezondheidsmaatregelen die in de woonzorgcentra werden 

getroffen, terwijl het personeel psychologische druk ervaarde wanneer ze geconfronteerd werden 

met vragen en bezorgdheden van bewoners. Daardoor voelden bewoners zich opgesloten, 

ondergewaardeerd en beroofd van hun vrijheid en zelfstandigheid. 

Ethisch dilemma voor zorgpersoneel: Met de maanden- en jarenlange zorg voor de bewoners 

ontwikkelde het personeel hechte relaties met de bewoners van woonzorgcentra.4 Strikte 

infectiepreventie en controlemaatregelen maakten brutaal een einde aan dit persoonlijke contact en 

de gezamenlijke activiteiten. De zorgverstrekkers stonden voor het dilemma om bewoners af te 

zonderen om hen te beschermen tegen infectie.5 

Aanbevelingen 
 

De onderzoeksbevindingen benadrukken de dringende nood om vanuit een meer allesomvattende 

benadering infectiebeheer in evenwicht te brengen met het sociale en mentale welzijn in 

woonzorgcentra. Preventiestrategieën om de mentale impact van de opgelegde lockdownmaatregelen 

te beperken, moeten primeren. AZG beveelt een aantal maatregelen aan die onmiddellijk zouden 

moeten worden overwogen en geïmplementeerd in alle Belgische woonzorgcentra. In woonzorgcentra 

waar AZG aanwezig is en momenteel ondersteuning biedt, zullen deze aanbevelingen stapsgewijs 

worden uitgerold in samenwerking met het management en het personeel van het woonzorgcentrum. 

1. Veilig maar betekenisvol sociaal contact en persoonlijke interactie bestendigen door: 

 afzonderlijke groepen of bubbels van bewoners te creëren, zodat contact tussen bewoners kan 

blijven bestaan; 

 de rol te herbekijken van een essentiële mantelzorger, die altijd toegang heeft tot een bewoner; 

 de organisatie en planning van bezoeken te verbeteren om het aantal en de kwaliteit van de 

bezoeken te verhogen in overeenstemming met de infectiepreventiemaatregelen. 

2. Doorgaan met individuele en groepsactiviteiten met respect voor de infectiepreventiemaatregelen 

door: 

 individuele activiteiten aan te bieden, zoals lichaamsbeweging of creatieve activiteiten voor 

bewoners; 

 sociale activiteiten in groepte blijven organiseren, waarbij een veilige afstand tussen de 

deelnemers kan worden verzekerd; 

 bewoners geregeld de mogelijkheid te bieden om tijd in openlucht te spenderen. 

3. Essentiële gezondheidszorg garanderen voor bewoners door: 

 consultaties en behandelingen te verzekeren in het WZC door oa. huisartsen, psychologen en 

kinesitherapeuten; 

 
4 gelijkaardige bevindingen van Gordon at al, Gordon A.,Goodman C., Achterberg, W. et al. Commentary: COVID in care homes—challenges and 

dilemmas in healthcare delivery. Age Ageing (2020 May 13) 
5 Cacchione P Z, Moral Distress in the Midst of the COVID-19 Pandemic, Clinical Nursing Research, May 4 2020 



 paramedische activiteiten voort te zetten als een essentieel en waardevol onderdeel van 

basisgezondheidszorg; 

 het doorverwijsnetwerk voor geestelijke gezondheidsproblemen te versterken. 

4. Informatiedoorstroming naar en transparante communicatie met bewoners verbeteren door: 

 waar mogelijk de bewoners te betrekken bij beslissingsprocessen, en 

 de bewoners de recentste gezondheidsinformatie te verstrekken en regelmatig de gelegenheid 

te bieden om vragen te stellen of bezorgdheden te uiten. 

5. Up-to-date en gerichte training en bijscholing bieden aan medisch en paramedisch personeel in 

woonzorgcentra, zodat ze in staat zijn om: 

 in een vroeg stadium signalen van geestelijke gezondheidsproblemen te onderkennen; 

 beter te reageren op geestelijke gezondheidsproblemen en correct door te verwijzen. 

6. Zorg verstrekken aan de zorgverstrekkers via proactieve psychologische ondersteuning van 

personeel in woonzorgcentra, met onder meer groepssessies over het omgaan met stress, angst en 

zelfzorg. 

 

Volgende stappen & beschikbare ondersteuning 
 

In de woonzorgcentra die AZG blijft bezoeken met zijn mobiele teams, zullen de hierboven uiteengezette 

aanbevelingen verfijnd worden en gezamenlijk geïmplementeerd worden met het management, de 

zorgverstrekkers en bewoners. 

Onmiddellijke volgende stappen in woonzorgcentra die door AZG worden ondersteund: 

 De actualisering van het opleidingsmateriaal en regelmatige coaching van mobiele teams; 

 De bespreking van de bevindingen en aanbevelingen van de studie met bewoners, management en 

zorgverstrekkers van woonzorgcentra via een korte briefing en presentatie; 

 De afstemming van de aanbevelingen op individuele noden van woonzorgcentra en stapsgewijze 

implementatie; 

 De permanente actualisering van opleidingsmateriaal en aanbevelingen voor woonzorgcentra. 

Voor Belgische beleidsmakers, gezondheidsautoriteiten en woonzorgcentra die deze aanbevelingen 

intern willen aanpassen of die ondersteuning op maat wensen, biedt AZG waar nodig: 

 toetsing en uitwisseling van lessen over veilige en evenwichtige infectiepreventiemaatregelen en 

psychosociale ondersteuning in woonzorgcentra; 

 praktische richtlijnen en opleidingsmateriaal voor het management en de zorgverstrekkers in 

woonzorgcentra en tips en instrumenten voor verbeterde communicatie tussen bewoners en 

personeel; 

 training en webinars op maat. 

De indiening en publicatie van het kwalitatieve onderzoek in een onafhankelijk vakblad met peerreview 

is gepland tegen eind september. 

Contact 

 Neem voor vragen en verzoeken om ondersteuning van woonzorgcentra contact op met Sanne 

Kaelen, Mental Health Activity Manager, msfocb-mental-health-covid-BE@brussels.msf.org 

 Voor vragen over het kwalitatieve onderzoek: msfocb-mental-health-covid-BE@brussels.msf.org 


