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1. Waar sta je nu op de krachtmeter, tussen 0 en 10? 

10 = 100%  gevoel van controle, energie, vertrouwen of dat wat jij belangrijk vindt 
0 = 0 % gevoel van controle, energie, vertrouwen of dat wat jij belangrijk vindt 
 

2. Wat maakt dat jij nu op dit krachtniveau bent?                                                                 

(En niet hoger of lager op de schaal?) 

    

3. Stel dat je 1 graad verder naar boven gaat  

a. Wat is er dan anders?  

b. Hoe zien collega’s en patiënten dat aan jou?  

c. Wat kan je doen om dat mogelijk te maken? 

 
 
   Zorg goed voor jezelf, tijdens werkdagen en daarbuiten  

   Heb aandacht voor de balans werk en privé (zeker ook in deze crisissituatie) 

 Zorg voor voldoende steun en (digitaal) contact met anderen 

 Besef dat de meeste gevoelens die je ervaart een normale reactie zijn op een abnormale 
situatie 

 Zet helpende gedachten tegenover piekergedachten 

  “Let een beetje op elkaar” 
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Bijlage 

Zorg goed voor jezelf, tijdens werkdagen en daarbuiten 
- Let op je eigen veiligheid 
- Denk aan je eigen levensbehoeften; ook jij moet eten en drinken 
- Neem tijdig rust of pauze, gun jezelf tussen alle hectiek door kleine 
adempauzes, vergeet toiletbezoek niet 
- Vraag een collega om 5 minuten op je telefoon te letten en trek je even terug 
- Gebruik bijvoorbeeld de oefening 3 minuten adempauze op de webpagina 
www.geldersevallei.nl/omgaanmetspanning   
- Blijf sporten en/of bewegen 
- Slaap voldoende, maar neem na een drukke dienst eerst tijd om te 
“ontprikkelen” voor je naar bed gaat (gebruik hiervoor de 
ontspanningsoefeningen op bovengenoemde webpagina of de tips hieronder) 
 
Aandacht , ook in deze crisissituatie, voor de balans tussen werk en privé  
- Zorg dat je écht vrij bent als je niet werkt. Behoud wel zo veel mogelijk een 
normale dagstructuur 
- Vraag je gezinsleden, vrienden of kennissen om over andere dingen te praten 
dan corona of de situatie in het ziekenhuis  
- Zorg voor voldoende ontspanning en plezier, ook “lummelen” en “domme” 
dingen doen zijn erg belangrijk om af te schakelen  
- Probeer niet steeds dwangmatig het nieuws te lezen; gun jezelf even geen 
nieuws.  
- Zorg voor voldoende praktische hulp (denk aan oppas, hulp bij huishouden, 
boodschappen etc.) 
- Hanteer dagelijks minimaal één uur zonder schermtijd, om alles even los te 
kunnen laten 
 
Zorg voor voldoende steun en (digitaal) contact met anderen 
- Lucht je hart bij vrienden of familie  
- Vraag je sociale contacten om vooral te luisteren naar je verhaal en het stellen 
van vragen uit eigen nieuwsgierigheid te beperken  

Besef dat de meeste gevoelens die je ervaart een normale reactie zijn op een 
abnormale situatie 
- erken en accepteer je emoties, in plaats van ze te onderdrukken 
- wees eerlijk naar jezelf over eigen kwetsbaarheden en je eigen grenzen en geef 

deze aan   

Zet helpende gedachten tegenover piekergedachten 
- “Ik doe wat ik kan met de beste intenties” 
- “We doen belangrijk werk” 
- “We kunnen niet iedereen helpen, we helpen zoveel mogelijk mensen naar eer 
en geweten” 
- “We weten niet precies wat gaat komen, maar we zijn zo goed mogelijk 
voorbereid” 
- “We nemen onze verantwoordelijkheid om op tijd te rusten, te slapen, gezond 
te eten en afleiding te zoeken” 
 
“Let een beetje op elkaar” 
- Besteed aandacht aan de impact van de situatie op collega’s  
- Werken in een buddy systeem kan helpen om elkaar steun te bieden en stress 
te reguleren. Heb oog voor elkaar en steun elkaar 
- Spreek je uit als je je zorgen maakt over een collega 
- Onthoudt dat mensen verschillend kunnen reageren op moeilijke situaties en 
respecteer onderlinge verschillen  
- Vertrouw op de kracht van het team! 

http://www.geldersevallei.nl/omgaanmetspanning

