
 

Tips voor het omgaan met emotionele reacties op 

pandemieën 
 

Instructies voor dit document 

Wat: Dit document is een lijst met aanbevelingen hoe je kan reageren op emotionele en gedragsmatige reacties  

  die je kan merken bij individuen of groepen. Het hoort bij het document ‘emotionele reacties op 

  pandemieën’. 

Wie: Dit document is bedoeld voor iedereen die ondersteuning biedt aan mensen met emotionele reacties op  

COVID-19. Dit kan op plaatsen met/zonder actieve transmissie. Het is zowel voor clinici/beroepsbeoefenaars  

als leidinggevenden (bv. coördinatie). Voor clinici uit de geestelijke gezondheidszorg: counseling richtlijnen       

en handboeken geven een gedetailleerde ondersteuning dan dit algemene document.  

Waarom: Er bestaat niet één standaard manier om iemand te ondersteunen die reageert op een crisissituaties met 

 een specifieke mix van emoties.  Een goede strategie is afhankelijk van de capaciteit om de noden van een  

 persoon te herkennen. Dit betekent niet dat alle noden in een gemeenschap door jou moeten worden  

 aangepakt, of dat we de reactie moeten veranderen. Als een multidisciplinair team is het belangrijk enkele 

 algemene tips in acht te nemen, die werken bij hevige reacties, om aangepaste zorg te kunnen bieden en  

 te motiveren dat mensen met eigen ideeën komen. Het doel is om mensen te helpen hun eigen 

overweldigende emoties onder controle te krijgen, en een netwerk uit te bouwen van middelen.  

Hoe:  Lees dit document. Voor meer informatie; lees ‘emotionele reacties op pandemieën’. Als je probeert  

 oplossingen te vinden voor een specifiek probleem, probeer terug te koppelen naar een algemene  

 begeleiding en denk over hoe het zich verhoudt tot je situatie als een team. Het kan nuttig zijn om over  

 situaties te praten met een collega die niet meteen aanwezig was. Contacteer je psychosociaal team voor     

meer diepgaande informatie.  

 

 

 

Emotie Tips  

 

 

 

ONZEKERHEID 

 

 

• Luister en bekrachtig. Laat de persoon/groep weten dat ze niet de enige zijn die 

zich onzeker voelen.  

• Help de persoon/groep de ‘grote onzekerheid’ op te splitsen in kleinere en meer  

concrete stukjes. Maak wat belangrijk is een prioriteit om er zo meer over te leren.  

• Gebruik simpele taal tijdens het geven van informatie. Wees duidelijk over wat  

gekend en ongekend is. Laat voldoende tijd voor vragen en antwoorden.  

• Denk met de persoon/groep over wat hen stabiliteit geeft in het leven – routines,  

taken en wie ze vertrouwen. Stimuleer om een routine te behouden en beperk de  

tijd die genomen wordt om te zoeken naar informatie.  

• Support voor zorgpersoneel: luisteren naar onzekerheden kan je eigen  

onzekerheid over de situatie en hoe te helpen, vergroten. Wat kan jouw routine zijn  

om hiermee om te gaan (vb. korte debriefing in groep aan het begin en eind van  

de week)? 

 

  

Luister, erken en ondersteun de persoon in het 

omgaan met zijn/haar eigen emoties met respect voor 

zijn/haar culturele en individuele karakteristieken.  



 
 

 

 

 

ONGERUSTHEID & 

ANGST 

 

 
 

 

• Luister en bekrachtig. Laat de persoon/groep weten dat ze niet de enige zijn die 

zich ongerust en angstig voelen.  

• Zeg mensen niet dat ze zichzelf moeten kalmeren, zich moeten bijeenhouden of 

hun emoties moeten minimaliseren. Leg uit dat angst bestaat om bedreigingen te  

vermijden, zelfs als het ons soms kan blokkeren.  

• Verzamel specifieke zorgen en ongerustheden en kies samen één om op te 

focussen. Nodig de persoon/groep uit om hun oplossingen op te lijsten tijdens een 

korte meeting. Wat werkte tijdens vorige moeilijke periodes? Hoe zouden we dit 

kunnen aanpassen?  

• Denk samen na over coping strategieën voor angst en maak een lijst van 

vertrouwde personen om mee te praten. Wat had in het verleden een kalmerend 

effect? Welke activiteiten helpen bij het omgaan met stress?  

• Combineer informeren met oefenen. Toon/oefen een coping strategie (i.p.v. hier 

enkel over te praten). Doe, bijvoorbeeld, een ademhalingsoefening, wanneer 

mogelijk.  

• Check welke ondersteunende acties en activiteiten er reeds aanwezig zijn in de 

omgeving. Wanneer dit haalbaar en toepasbaar is, stel hen voor aan personen en 

groepen. Er zijn vele informele strategieën die gebruikt kunnen worden (vb. 

verbetering van positieve buurt-interacties).  

• Spreek samen af wanneer een juist moment is voor follow-up ondersteuning (vb. 

d.m.v. een telefoongesprek). Voorspelbaarheid (weten wat er komt) en 

verminderen van isolatie zijn belangrijk bij de opvolging van angst en onzekerheid.  

 

 

 

MINIMALISEREN & 

ONTKENNEN 

 

 

• Vraag eerst wat de persoon/personen (vb. patiënt, groep) graag zou weten en ga 

hierop in vooraleer nieuwe informatie op te dringen. Dit zou de bereidheid tot 

luisteren kunnen verbeteren. 

• Parafraseer, herformuleer en vat samen wat de persoon/groep tegen je heeft 

gezegd voordat je een antwoord geeft. Dit zal hen helpen zich gehoord te voelen.  

• Leg uit dat soms, wanneer iedereen bezorgd is over een nieuwe situatie en 

onzeker is over wat men moet doen, sommigen doen alsof er niets aan de hand is. 

Dring niet aan/discussieer niet als men ontkent dat dit is wat bij hen gebeurd.  

• Leg uit dat niet nadenken over een probleem nuttig kan zijn bij het omgaan met 

stress, maar de situatie bemoeilijkt als het ons weerhoudt van de noodzakelijke 

stappen te ondernemen onszelf te beschermen en anderen te helpen.  

• Focus op welke stappen men kan ondernemen in plaats van te discussiëren over 

hoe waarschijnlijk/risicovol iets is.  

 

 

HOPELOOSHEID & 

HULPELOOSHEID 

 

 

• Vertel mensen niet te snel dat het allemaal goed komt of dat ze naar de positieve 

kanten moeten kijken. In plaats daarvan, luister en bekrachtig. Laat de 

persoon/groep weten dat ze niet de enige zijn die zich zo voelen. Toon begrip en 

zorgzaamheid.  

• Focus op moeilijkheden uit het verleden die men heeft overwonnen. Hoe hebben 

ze dit gedaan? Wat hebben ze tegen zichzelf gezegd wanneer het gebeurde? Wat 

waren hun sterke punten als gemeenschap?  

• Bespreek wat belangrijk is/was voor de persoon/groep in het leven. Wat gaf ze 

hoop? Wat is nu belangrijk? Wat kunnen ze doen om deze waarde te respecteren?  

• Leg uit dat het soms, als we ons hopeloos voelen, moeilijk kan zijn om iets te doen 

en dat niets doen de hopeloosheid kan versterken (zoals een cirkel). Identificeer 

kleine dingen die mensen kunnen controleren/doen. Wat is de kleinste stap die 

ze kunnen nemen?  

• Support voor zorgpersoneel: hopeloosheid en hulpeloosheid kunnen moeilijk zijn 

om naar te luisteren, en dit kan je eigen gevoel van hopeloosheid en hulpeloosheid 



 
versterken. Onthoud: luisteren en aanwezig blijven bij hopeloosheid wil niet 

zeggen dat we het moeten oplossen.  

 

 

 

 

 

 

 

BOOSHEID & 

AGRESSIE 

 

 

• Veiligheid eerst: verwijder gevaarlijke voorwerpen. Blijf niet alleen bij een fysiek 

agressief persoon (vraag een ondersteunend persoon om dichtbij te blijven maar 

vorm geen groep rond een individu). Blijf dichtbij een uitgang maar blokkeer deze 

niet voor de andere persoon. Hou wat fysieke afstand. 

• Blijf kalm, spreek duidelijk en zelfzeker: dit kan een ‘spiegel-effect’ hebben voor 

de ander.  

• Luister naar zorgen: boosheid kan een masker zijn voor angst en onzekerheid over 

de situatie. Als de boosheid naar jou gericht is: geef je grenzen aan (vb. geen 

persoonlijke beledigingen) terwijl je luistert naar de zorgen.  

• Gebruik communicatietechnieken: actief luisteren, begrijpend communiceren, 

samenvatten, reflecteer emoties, … Dit helpt om een persoon/groep zich gehoord 

te doen voelen.  

• Geef duidelijke informatie. Betrek de ander in nadenken over gevolgen van keuzes 

en het gevolg hiervan op henzelf en hun families.  

• Herleid en bespreek of mensen hun woede productief kunnen gebruiken om iets 

te veranderen aan hun situatie.  

• Identificeer een mediator, iemand die de persoon of groep vertrouwen, met wie 

je kan werken aan hoe je kan ingrijpen. Dit is zeer belangrijk als een groep de 

schuld krijgt van COVID-19 en mogelijk risico loopt. Naar wie luisteren ze en hoe 

moeten dingen gezegd worden?  

• Geef mensen die mogelijks een doelwit zijn van agressie een manier om in 

contact te komen met andere actoren (vb. geef telefoonnummers van 

beschermingsinstanties met elke hygiëne-kit, stuur regelmatig een sms-update).  

• Ondersteunende structuur voor een team (vb. debrief op het eind van de dag): 

vooral als gezondheidswerkers het doelwit zijn van schuld/agressie.  

 

 

 

AANVAARDING & 

HOOP 

 

• Moedig uitingen van hoop aan i.p.v. te discussiëren over hoe waarschijnlijk een 

uitkomst is.  

• Bespreek hoe mensen anderen kunnen ondersteunen bij het vinden van hoop. Dit 

kan door het delen van verhalen over herstel, of het overwinnen van 

moeilijkheden, en andere nuttige manieren om met de situatie om te gaan.  

• Identificeer sleutelfiguren en bespreek hoe ze boodschappers kunnen zijn. Hoe 

kan jij hen ondersteunen in hun rol?  

• Bespreek zelfzorg-en veiligheidsmaatregelen voor mensen die sterk betrokken 

zijn bij het helpen van anderen en mogelijk zichzelf blootstellen aan het virus.  

• Gebruik creativiteit bij het aanpassen van diensten en het ontwikkelen van 

boodschappen om met mensen te delen.  

 

 


