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• Dit blok bestaat uit één presentatie.

• Danielle Stegman van ARQ Nationaal Psychotraumacentrum gaat in op 
de mentale gezondheid van inwoners tijdens de coronacrisis.  

• Wera van Hoof is onderzoeker bij ARQ en heeft de vragen van 
gemeenten geïnventariseerd.



‘Mentale gezondheid 
in Coronatijd’

18 mei 2020



Programma

Ingrijpende 
gebeurtenissen

Invloed op 
(mentale) 

gezondheid

Veerkracht

balans
Psychosociale 
ondersteuning

Tips Q & A

Hoe behouden of vinden mensen balans?

Welke draagkracht & draaglast factoren zijn er?

Hoe reageren mensen op ingrijpende gebeurtenissen 
zoals deze pandemie?

Op welke factoren van (mentale) gezondheid speelt 
deze situatie in?

Welke uitgangspunten voor goede psychosociale 
ondersteuning zijn er?

Waar heb je als gemeente invloed op en hoe?

Hoe sluit je daar zo goed mogelijk op aan?



• Ik heb mijn vakantie al geboekt voor deze zomer.

• Als ik geen handen schud en afstand bewaar, raken ik en mijn naasten 
niet besmet.

• Toen het onze buurlanden trof, geloofde ik nog niet dat het ook mij zou 
kunnen overkomen. 

• Hoe kan ik ziek worden als ik altijd gezond heb geleefd?

• Ik kan betekenis geven aan wat er gebeurt. 

Vanzelfsprekendheden

Voorspelbaar

Beheersbaar

Onkwetsbaar

Rechtvaardig

Zinvol



Ingrijpende gebeurtenissen

Onrechtvaardig

Zinloos

Levensbedreigend

Overweldigend

Onverwacht

VAAK (INTENS) GEVOEL VAN MACHTELOOSHEID



Mogelijke stressreacties



ACUTE (SCHOK) FASE
(WEKEN/MAANDEN)

HONEYMOON FASE
(WEKEN/MAANDEN)

DESILUSSIE FASE
(MAANDEN/JAREN)

CONSOLIDATIEFASE
(MAANDEN/JAREN/NIEUWE NORMAAL)

Potentiele fasen van COVID-19

Gebaseerd op het FEMA Disaster Recovery Continuum



Gezondheidsmodel

Machteld Huber

LICHAAMSFUNCTIES
• Je gezond voelen
• Fitheid
• Klachten en pijn
• Slapen
• Eten
• Conditie
• Bewegen

MENTAAL WELBEVINDEN
• Onthouden
• Concentreren
• Communiceren
• Vrolijk zijn
• Jezelf accepteren
• Omgaan met verandering
• Gevoel van controle

ZINGEVING
• Zinvol leven
• Levenslust
• Idealen willen bereiken
• Vertrouwen hebben
• Accepteren
• Dankbaarheid
• Blijven leren

KWALITEIT VAN HET LEVEN
• Genieten
• Gelukkig zijn
• Lekker in je vel zitten
• Balans
• Je veilig voelen
• Hoe je woont
• Rondkomen met je geld

MEEDOEN
• Sociale contacten
• Serieus genomen worden
• Samen leuke dingen doen
• Steun van anderen
• Erbij horen
• Zinvolle dingen doen
• Interesse in de maatschappij

DAGELIJKS FUNCTIONEREN
• Zorgen voor jezelf
• Je grenzen kennen
• Kennis van gezondheid
• Omgaan met tijd
• Omgaan met geld
• Kunnen werken
• Hulp kunnen vragen
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Draagkracht Draaglast+ veerkracht -

Verlies dierbaren/ 
bezittingen

Problemen/ uitdagingen

Erkenning/ waardering

Coping vaardigheden

Veerkrachtbalans

Lichamelijke sterkte

Eisen/ verplichtingen



Psychosociale ondersteuning

Bijdragen aan gevoel 
van controle, veiligheid, 

geruststelling, zelfredzaamheid 
van individu en gemeenschap, 
sociale verbondenheid en hoop

Tijdig signaleren wie hulp nodig heeft 
(triage) en blijvend inspelen op 

actuele behoeften en (psychische) 
problemen

Anticiperen op 
risicofactoren, waaronder 

bronnen van stress



Basishulp (veiligheid, medische zorg, eten, drinken, medicatie, onderdak)

Emotionele en sociale steun (luisterend oor, betrokkenheid, erkenning)

Informatie (over de gebeurtenis, de stand van zaken, het lot van dierbaren, mogelijke stressreacties)

Psychosociale ondersteuning

Praktische hulp (administratie, huishouden, juridisch advies, financiële ondersteuning)

Zorg bij gezondheidsklachten (preventie, signaleren, diagnose en behandeling)



Betrouwbare informatie verstrekken

Geruststelling & erkenning bieden

Initiatieven voor zelfredzaamheid stimuleren

Sociale verbondenheid aanmoedigen

Aandacht voor nabestaanden houden

Handelingsperspectief kwetsbare burgers vergroten

Tips



Vragen?



Q&A 
• Komt het beeld dat mensen zelf hebben overeen met het beeld van professionals?

Heeft daadwerkelijk 4% van de mensen maar last van de crisis of hebben professionals het idee dat 
dit hoger ligt, bijvoorbeeld doordat mensen klachten niet als zodanig herkennen?

• Er is een panel-onderzoek gedaan naar ondersteuningsbehoefte van mensen. Iedereen heeft last van deze 
crisis op verschillende manieren. Sommigen lopen daardoor vast. Dit onderzoek geeft aan dat 4% van de 
mensen behoefte heeft aan ondersteuning. Een groot onderdeel van Nederland weet gelukkig zelfstandig 
om te gaan met deze crisis. 

• Nemen jullie ervaringen van de vluchtelingencrisis mee?

• Vluchtelingen zijn een grote risicogroep in deze crisis. Ze begrijpen veel niet en kijken op een andere manier 
naar de maatregelen. We moeten hen van goede informatie voorzien. We moeten die angst en onrust 
wegnemen. Hopelijk is dat ook iets wat gemeenten oppakken.



In het webinar gedeelde links

• https://www.kis.nl/artikel/corona-helpdesk-voor-statushouders-gestart


