
familieledenencliënten,tebesmetten.Zijervoereneengrote
matevanverantwoordelijkheidomhuncliëntentebescher-
mentegenbesmetting,enmaaktenzichzorgenoverzowel
hunfysiekalsmentaalwelzijn.

Bovendiensprakenbegeleidershunteleurstellinguitoverhet
feitdatmensenmeteenverstandelijkebeperkingnietofpas
laatzichtbaarwerdenindemedia,enerhierdoorinhunogen
ookteweinigaandachtwasvoorhunwerkenderisico’sdie
zijliepen.

flexibiliteit en doorzettingsvermogen
Naastangstenzorgen,gavenzorgbegeleidersookaandatzij
eenverhoogdewerkdrukervoeren,ondermeerdoorhet
correcttoepassenvandevoorzorgsmaatregelen.Deze
gevoelenszorgdenvoorstress.Begeleidersbeschreven
verschillendestrategieënommetalleveranderingenintaken
enverantwoordelijkhedenomtegaandiedecoronacrisismet

“Wij kunnen geen anderhalve meter  
afstand houden”
De uitbraak van het coronavirus heeft grote impact. Om het risico op besmetting en verdere 

verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden, zijn diverse, ingrijpende maatregelen 

getroffen. De oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven en 1,5 meter afstand tot elkaar te 

houden, hebben ieders leven beïnvloed. Specifieke maatregelen tijdens de ‘intelligente lockdown’ 

zoals het sluiten van scholen en dagverblijven en een bezoekverbod voor zorginstellingen, hebben 

ook grote impact gehad op zorgbegeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. 

“Ik blijf er toch tegenaan lopen dat we geen 

anderhalve meter afstand kunnen houden 

– zowel naar cliënten, als naar collega’s 

wanneer we samen een cliënt begeleiden of 

verzorgen. Fysiek contact is dan gewoon 

onvermijdelijk.” – zorgbegeleider

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke 
beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) heeft onder 
leiding van prof. dr. Petri Embregts kwalitatief onderzoek 
gedaan naar de impact van de corona-uitbraak op zorg-
begeleiders. Door middel van audioberichten hebben we  
de ervaringen van elf zorgbegeleiders in kaart gebracht.

Over dit onderzoek
Audioberichtenvanelfzorgbegeleiderszijngeanalyseerd
tijdensdelockdownperiode.Dezegroepdeelnemerswerkt
metmensenmeteenverschillendematevanverstandelijke
beperking,vanlichttoteenernstigmeervoudigebeperking.
Dezorgbegeleiderswerktenbijvijfverschillendezorgorgani-
saties.Dezorgbegeleiderswerktenbijvijfverschillende
zorgorganisatiesenstuurdenmeermalen(gemiddeld3-4)
audioberichtenopwaarinzijreflecteerdenophunervaringen
indelockdownperiode.Indezeeerstefactsheetnemenweu
meeinderesultatenopbasisvandeaudioberichtendie
ingesprokenzijntijdensdeeerstewekenvande‘intelligente’
lockdown.

Ervaringen
Debevindingenkunnenonderverdeeldwordeninvier
hoofdthema’s:gevoelensvanverantwoordelijkheid,flexibiliteit
endoorzettingsvermogen,praktischeimpactvandevoor-
zorgsmaatregelenensamenwerking.

gevoelens van verantwoordelijkheid 
Hetregulierewerkvanzorgbegeleidersginguiteraard
gewoondoor.Begeleidersrapporteerdendatzijangsthadden
omzelfbesmetteraken,maarookomanderen,zoalshun

lees verder >

Ervaringenvanzorgbegeleidersvanmensenmeteenverstandelijke
beperkingbijaanvangvandecoronacrisis
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zichmeebracht.Flexibiliteit,creativiteitendoorzettingsvermo-
genblekenbelangrijkom,ondanksdeangsten,zorgenen
onderbezetting,hunwerkteblijvendoen.

praktische impact van de 
voorzorgsmaatregelen
Bijhetuitvoerenvandedagelijksewerkzaamhedenwashet
vaakonmogelijkomdevoorgeschrevenanderhalvemeter
afstandtebewarentotcliëntenencollega’s.Ookwaren
zorgbegeleiderspercliëntmeertijdkwijtdannormaal
doordatdevoorzorgsmaatregelenhetwerkvertraagden.
Gevolgwasdatzeondereenhogeretijdsdrukmoesten
werken.Maarerwarenookzorgbegeleidersdiegeengrote
veranderingentijdensdewerkzaamhedenervoeren.Zij
kondenhunwerkvormgevenzoalszedatgewendwaren,
ondanksdesomslagerebezetting.Werkzaamhedenals
teamvergaderingenvondentijdensdepandemienietplaats,
ofviabeeldbellen.Zorgbegeleidersbesteeddengemiddeld
meertijdaandigitalecommunicatieengavenaande‘live’
contactmomentenergtemissen.

samenwerking
Overhetalgemeenervoerendezorgbegeleidersdesamen-
werkingbinnenhetteamalspositief,zekerwanneererweinig
totgeenpatiëntenmetcovid-19waren,errooster-technisch
weinigproblemenwarenenmensamenkonwerkenmet
bekendecollega’sinplaatsvanmetoproepkrachten.

Tijdensdepandemiewerktenzorgbegeleidersnietalleen
metelkaarsamenalsteam,maarwerdookmetandere
professionalsintensievercontactonderhouden,zoals
begeleidersvandagactiviteitencentrawaarcliënten
normaalgesprokenheengaan.Hetgebruikelijkecontactmet
psychologenenmanagersnamtijdensdelockdownjuistaf:
zorgbegeleidersgavenaantedruktezijnmetdezorgaan
cliëntenenmindertijdtehebbenommetanderedisciplines
teoverleggen.Ophetmomentdatditcontacterechterwel
was,ervoerenzeditalsergplezierigenondersteunend.

Een uitgebreide weergave van dit onderzoek staat beschreven  
in een internationaal artikel*. 

Vervolgonderzoek
Eendeelvandezorgbegeleiderszalhetkomendejaargevolgd
worden,waarbijwedelangeretermijnimpactvandelock-
downperiodeenhetverdereverloopvanhetcoronavirusop
hunwerkenwelzijninkaartbrengen.Opbasisvande
informatiewordttevenseenvragenlijstontwikkelddiewe
breedenperiodiekonderzorgbegeleidersverspreiden.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van dit onderzoek,  
of heeft u vragen? NeemdancontactopmetLuciënne
Heerkens:g.c.j.heerkens@tilburguniversity.edu

*Embregts,P.J.C.M.,Tournier,T.,&Frielink,N.(2020).Experiencesand
needsofdirectsupportstaffworkingwithpeoplewithintellectualdisabilities
duringtheCOVID-19pandemic:Athematicanalysis.Manuscript heringediend 
voor publicatie.

“Over waarderingen gesproken: mijn vrouw 

werkt in het ziekenhuis en zij komt haast 

dagelijks na haar gewerkte dienst thuis met 

bloemen, mokken, plantjes, chocola en 

meer van dat soort dingen. Allemaal bij de 

ingang van het ziekenhuis door het 

bedrijfsleven geschonken aan onze helden 

in de zorg. En wij in de gehandicaptenzorg 

zien geen gulle schenkers ons dankbaar 

opwachten.” – zorgbegeleider

 >

“Vanavond stonden we gelukkig met vier 

vaste en vertrouwde teamleden. Dat is wel 

lekker werken zo. We zijn goed op elkaar 

ingespeeld, waardoor het avondprogramma 

soepel verliep.” – zorgbegeleider


