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CORONA – COVID-19  
CONSTATERINGEN & AANBEVELINGEN 

 
Input van:  
 

PV-bijeenkomsten: Vlaams-Brabant, GGZ Kempen 
ED-initiatief/Bijeenkomst PV: OP WEGG Provinciaal 
107-vergadering: SaRA Trialoog 

  
Verzameld door:  Els Draeck 

 
 

1 Algemeen 

Dit is een verzameling van wat in de hogervermelde bijeenkomsten aan bod kwam rond 
corona/COVID-19. Deze opsomming is zeker niet volledig en is bedoeld als inspiratie voor 
ervaringsdeskundigen en patiëntvertegenwoordigers  Psy107 voor de vergaderingen en 
overlegtafels waaraan zij vanuit hun functie als ED/PV Psy107 deelnemen. 
 

1.1 Contact 

• Het wegvallen van in-real-life (irl) contacten heeft invloed op zowel cliënten & 
ervaringsdeskundigen als de hulpverleners, 

• Vanuit de maatschappij weerklinkt evenzeer de nood aan sociaal contact. 
 

1.2 Corona/COVID-19 en kwetsbaarheid 

• Hulpverleners geven aan dat bij patiënten die nu opgenomen worden, corona 
merkbaar een mee veroorzakende factor kan zijn bij kwetsbaarheid, 

• O.i.v. corona komen dingen harder binnen, gaan patiënten vaak sneller en/of dieper 
in hun problematiek, 

• … 
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1.3 Online vergaderen 

+ Efficiënt wanneer goede afspraken gemaakt worden, 

+ Tijdswinst door wegvallen verplaatsingen, 

+ Combi-vergadering (irl + online) werk zeer goed: eigen keuze vergadervorm,  
 

− Gemis informeel contact (netwerken), lichaamstaal, non-verbale communicatie,… 

− Sommige personen spreken toch moeilijker online, 

− Niet iedereen beschikt over de (financiële) mogelijkheid om online te vergaderen  
(hard- & software, veilige ruimte, wifi-verbinding, programmakeuze,…) 

− Niet zo geschikt voor persoonlijkere info (wel bij bv. gesloten groepen), 

− Moeilijker wanneer men elkaar niet kent  
 

 Moet technisch haalbaar zijn voor zowel de inrichter als de deelnemer, 

 Veiligheid garanderen (gdpr, toegang tot vergadering,…) 
 

1.4 Nieuwe initiatieven 

• Online en/of telefonische therapiesessies: 

+ Voor sommige cliënten werkt dit beter 

− Voor sommigen cliënten werkt dit hoegenaamd niet 

− Wanneer niet opgenomen wordt en/of men niet kan deelnemen, valt de 
ondersteuning/opvolging vaak weg (geen alternatief voorzien) 

 Wees er ook als hulpverlener eerlijk over wanneer dit niet je ding is 

 Niet iedereen is even technisch onderlegd,  

 Niet iedereen heeft de benodigde hard- en/of software 
 

• UilenSpiegel: startte met Luistergenoten waar ED uit heel Vlaanderen aan 
meewerken, 

• Ervaringsdeskundigen starten zelf activiteiten/groepen op Facebook 
Bv. FDK, Diletti – groep van 40 personen die mondmaskers maken 

• Lokale besturen die investeren in aanschaf laptops voor kwetsbare doelgroepen (2de 
hands aanschaf van/schenking door organisaties, vrijwilligers schonen deze op en 
installeren de benodigde software om online te kunnen communiceren) 
 

2 Communicatie 

2.1 Constateringen 

• Heel veel (mis)communicatie over de maatregelen, 
o Regels die te snel veranderen geeft onduidelijkheid zodat mensen t niet meer 

weten en regels niet (meer) correct worden nageleefd  
o Ook voor hulpverleners, personeel, huisartsen etc. wordt dit te moeilijk 
o Hulpverleners kunnen sommige maatregelen niet (meer) uitgelegd krijgen aan 

cliënten (doordat het onlogisch, te specifiek, te algemeen,… is) waardoor regels 
niet nageleefd worden. 
Bv. deelnemers van een niet-residentieel programma:  
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➢ Wanneer men min. 3dagen/week deelneemt aan programma  
⇒ geen coronatest nodig  (worden als lid van programma-bubbel beschouwd) 

➢ Diegenen die max. 2dagen/week komen moeten wél test krijgen 
Bedenking deelnemers: iedereen gaat na ’t dagprogramma naar huis, heeft 
andere contacten,… en loopt/veroorzaakt dus evenveel risico. 

• Weinig informatie over het virus zelf, de symptomen, etc. 

• Veel info over wat ‘wegvalt, niet meer doorgaat’ en niets over wat er (nog) wél is, 

• Niet alle info bereikt de doelgroep(en), 
Bv. Initiatief Luistergenoten door ED aan hulpverleners in organisatie bezorgd, maar 
komt niet tot bij de patiënten, bewoners,… = ontzettend jammer, 
Bv. initiatieven rond hard- en software voor kwetsbare doelgroepen die niet tot bij 
die doelgroepen komt = jammer, 

• … 

2.2 Aanbevelingen 

• Communiceer regelmatig, helder en duidelijk, 

• Verspreid communicatie via meerdere kanalen, 
Bv. nieuwsbrief, flyers, verenigingen, ED-initiatieven, prikborden, sociale media,… 

• Geef info over zowel het virus en de symptomen als over de maatregelen, 

• Geef aandacht aan wat er wél nog is, 

• Benadruk dat GGZ-ondersteuning beschikbaar blijft, 

• Informeer over nieuwe corona-proof initiatieven, 

• Leg uit waarom welke maatregelen genomen worden, zeker wanneer deze afwijken 
van de richtlijnen van de overheid, 

• Communicatie & het verspreiden van informatie is een verantwoordelijkheid van 
iedereen!! 

• … 
 

3 (107-netwerk)vergaderingen 

3.1 Constateringen 

• Vele vergaderingen werden geannuleerd en/of ‘on hold’ gezet, 

• Overall topic van de vergaderingen die wel nog doorgingen = corona/COVID-19, 

• Patiëntvertegenwoordigers in het ongewisse wanneer (en of) vergaderingen opnieuw 
zullen doorgaan, 

• … 

3.2 Aanbevelingen 

• Betrek ED/PV bij de beslissing over het annuleren van vergaderingen en/of de 
modaliteiten ervan, 

• Er zijn nog belangrijke topics naast corona/COVID-19, 

• Informeer ED/PV tijdig van heropstart van bijeenkomsten, 

• Initieer vanuit de netwerken overleg tussen de netwerkpartners rond aanpak van 
corona/COVID-19: daar waar uitwisseling is, blijkt vaak veel mogelijk. 
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4 Zorginstellingen - Hulpverlening 

4.1 Constateringen 

• Zorgaanbod verkleint en valt in sommige gevallen zelfs gewoon weg, 

• Wachtlijsten worden langer ⇒ aanmeldingsstop ≠ oplossing! 
o Aanmeldingsstop ≠ oplossing, want personen blijven wachten op zorg, 
o Registratie op wachtlijst  ≠ oplossing, want personen blijven wachten op zorg 

• Steeds meer voorschriften voor medicatie omdat andere zorg nog/niet meer 
beschikbaar is, 

• Vele organisaties plooiden terug op zichzelf i.p.v. samen te werken, 

• (crisis)opname: 
o Quarantaineperiode = geen therapeutische ondersteuning 

▪ Kan positief zijn voor diegenen die vooral rust nodig hebben maar is 
niet herstelbevorderend 

o Bezoek niet toegelaten ⇒ vereenzaming, paniek, ongerustheid, crisis,… 
o Bezoek ‘achter glas’ (zelfs wanneer bezoeker lid is van eigen ‘bubbel’) ⇒ blij 

dat het bezoek mogelijk is, maar gemis lichamelijk contact & privacy,… 
o Bezoek met verplichte aanwezigheid hulpverlener (controle naleving 

coronamaatregelen) = inbreuk op privacy 
o Door bezoekers meegebrachte spullen in quarantaine vooraleer deze aan de 

patiënt worden overhandigd  
⇒ Waar zijn mijn spullen? Wat gebeurt ermee? Is het wel afgegeven? Wordt 
het niet gestolen?... 
⇒ Ongerustheid, verhoging spanning/stress,… 

o Patiënt die in opname gaat, krijgt onverwacht melding dat dit niet kan 
doorgaan omdat een personeelslid positief getest heeft. Er wordt verder geen 
informatie gegeven of een alternatief geboden. Patiënt voelt zich (weer eens) 
in de steek gelaten en de ‘niet-opname’ betekent een langere belasting voor 
de thuissituatie. 
 

• Therapeutisch aanbod: 
o Groepssessies vallen weg 
o In veel settings geen tijd meer voor 1/1 gesprekken,  

+ Good practice: Installeren van 1/1 wandelingen met patiënten (door vrijwilligers, 
hulpverleners,…) 

+ Good practice: BW Antwerpen: Voor herstelwerkgroep extra inspanning geleverd 
om deze terug door te kunnen laten gaan 

 

• Ontmoeting: 
o In veel settings geen ruimte voor informeel contact met hulpverleners, 

lotgenoten,… 
o Niet-therapeutische activiteiten vallen weg (bv. voor bewoners IBW, PVT, 

langdurige opname,…) zonder alternatief, 

+ Good practice: personeel in OPZ Geel hamerde zelf op het belang van 
ontmoeting. Door samenwerking hulpverleners en ED rond de te hanteren 
voorschriften, werd het mogelijk om opnieuw (beperkt) lotgenotencontact te 
organiseren in ’t Vooruitzicht 

+ Good practice: BW Antwerpen – regelmatig telefonisch contact van de ED met 
bewoners 
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+ Good practice: Vlaams-Brabant – wandelinitiatieven voor personen in opname 
 

• Patiënten hielden zich in ziekenhuizen vaak beter dan het personeel  
Uiteenlopende oorzaken - Personeel:  
o Onveiligheid bv. (nog) geen mondmaskers beschikbaar 
o Verantwoordelijkheidsgevoel t.o.v. patiënten, 
o Risico voor thuiscontext, 
o Overbelasting, 
o … 

Uiteenlopende oorzaken - Patiënten:  
o Isolement etc. is voor velen (al langer) een dagdagelijkse realiteit,  
o Hebben vaak al copingmechanismen om om te gaan met hun ongerustheid, stress, 

angst,… (vaak eigen aan de kwetsbaarheid) 
o … 

 

• Het is onwaarschijnlijk moeilijk om evenwicht / balans te vinden tussen veiligheid & 
zorg  
o Zowel voor patiënten als personeel, 
o Hoe onveiliger gevoel hoe meer controlerende behandeling, 

 

4.2 Aanbevelingen 

• Let op voor een betuttelende behandeling van patiënten: 
o Geen politie- en/of controlerend klimaat, 
o Leg maatregelen uit (waarom, wat, wanneer, hoe lang, voor wie,…), 
o Vertrouw op de verantwoordelijkheidszin van mensen, 

 

• Heb aandacht voor de noden van patiënten: 
o Privacy, ontmoeting, sociaal contact,… 
o Veiligheid (patiënt zelf, diens spullen, familie, hulpverleners,…) 
o Informatie (geeft rust, draagt bij aan veiligheidsgevoel,…) 
o Voorzie ruimte aan overlegtafels om deze noden aan te brengen (mag niet 

moeten afhangen van personeel die daar wél toegang tot hebben) 
o Zorgcontinuïteit is nu eens zo belangrijk 
o Bied alternatieven aan patiënten die nog niet in zorg kunnen komen/vroeger uit 

zorg vertrekken (mobiele teams, eerstelijnspartners, lotgenotencontact, CGG, 
etc.) 
 

• Heb aandacht voor de noden van het personeel: 
o Ondersteuning door ED ☺ 
o Patiënten kunnen hier een bondgenoot in zijn (= win/win) 
o Ook hulpverleners maken zich zorgen en hebben nood aan correcte informatie, 
o Ook in context, familie & collegae vallen slachtoffers (ziek, overlijden,…) 
o Draagkracht vs draaglast 

 

• Installeer een corona-cel binnen de organisatie 
o Informatiepunt voor iedereen met vragen (zowel personeel als patiënten), 
o Evaluatie en bijsturing van interne maatregelen, acties,… 
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5 Inzet ervaringsdeskundigen 

5.1 Constateringen 

• Bij het ingaan van maatregelen worden ED-vrijwilligers op dezelfde manier behandeld 
als de ‘gewone’ vrijwilligers: d.w.z. meteen niet meer welkom op afdelingen, binnen 
organisaties,… om hun werk te doen, 

• Het wegvallen van de ED op de werkvloer komt voor patiënten bovenop het wegvallen 
van therapie, contact met lotgenoten & familie,… 

• Onduidelijkheid bij zowel personeel als ED-vrijwilligers over afspraken/regels op 
verschillende afdelingen binnen dezelfde organisatie (niet voor iedereen dezelfde 
regels) 

• Communicatie over maatregelen binnen de organisatie worden vaak enkel via het 
eigen intranet gedeeld: 

 Vrijwilligers & ED hebben daar vaak geen of moeilijk toegang toe ! 
 

5.2 Aanbevelingen 

• Laat daar waar mogelijk, ook de vrijwilliger-ED actief blijven, 

• Maak geen onderscheid tussen betaalde en vrijwillige ED qua corona-regelgeving, 

• Behandel ED als ED en niet als patiënt, 

• Hanteer voor ED dezelfde regelgeving als voor het andere (zorg)personeel), 

• Betrek ED bij de beslissingen rond maatregelen, aanbod, aanpak,… en hun eigen 
inzet, 

• Bij verstrenging maatregelen: kijk naar wie wat doet (welke nood leeft bij de 
cliënten) om te beslissen of vrijwilligers wel/niet nog op terrein mogen, 

• Wees duidelijk in communicatie over het waarom van regels, maatregelen, etc. 

• Zorg dat alle communicatie ook tot bij de vrijwilligers & ED terecht komt 

• … 
 

6 Context & familie 

6.1 Constateringen 

• Belasting van de thuissituatie/context: 
o Want persoon blijft in de thuissituatie omdat zij niet in zorg geraken 

(opnamestop, verlenging wachtlijsten,…) 
o Want patiënt verlaat opname-afdelingen sneller dan gepland 

• Patiënten die zelfstandig wonen maar wel ondersteuning krijgen van familie/context 
hebben nu vaak (nog) meer nood aan ondersteuning, 

• … 

6.2 Aanbevelingen 

• Bied alternatieven aan patiënten & hun context wanneer patiënt (nog) niet in opname 
kan, 
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• Houd regelmatig contact met patiënten & hun context wanneer (vroegtijdig) de 
opname verlaten wordt, 

• Informeer familie & context zo helder en duidelijk mogelijk, 

• … 
 

7 HerstelAcademie 

7.1 Constateringen 

• Op sommige plaatsen werden sessies abrupt afgebroken en werden deelnemers naar 
huis gestuurd, 

• HA SaRA & SaRA Kempen organiseren ‘wandelmodules’ ter vervanging van -en in 
aanvulling op- geannuleerde modules, 

• Door online sessies kunnen personen uit de ene regio nu (makkelijker) deelnemen aan 
sessies in een andere regio,  

• … 
 

7.2 Aanbevelingen 

• Focus niet enkel op ‘buitenactiviteiten’, 

• Bekijk op welke manier de huidige modules ook online georganiseerd kunnen worden, 

• … 
 

8 Algemene belangrijke aanbevelingen 

• Aandacht voor zorgcontinuïteit !! 

• GGZ mag niet wegvallen in crisistijd !! 

• Patiënt die hulp nodig heeft, moet die krijgen. Zorg voor alternatieven !! 

• Betrek patiënten en ED bij overleg met hulpverleners rond coronamaatregelen, 

• Betrek waar mogelijk ook de context, 

• Voorzie (technische) ondersteuning om voor online communicatie, 

• Iets is beter dan niets !! 

• Goede evaluatie nodig van de cijfers (bv. zelfmoord, decompensatie, opname,…) en 
onderzoek naar band met corona/COVID-19. 
 
 

Zelfs mét corona is er nog veel mogelijk! 
Durf creatief te zijn & out-of-the-box te denken!! 


