
De COVID-19-pandemie heeft een 

grote impact op het sociaal, 

psychologisch en emotioneel wel-

zijn van ziekenhuismedewerkers. 

Het ZOL zet hard in op de zorg 

voor zorgverleners die onder 

druk staan. Het vierkoppige team 

van de dienst Patiëntenbegelei-

ding is ter beschikking van me-

dewerkers die raad willen vragen 

of hulp nodig hebben.” 

“Personeelsbegeleiding is uniek in een zieken-
huis”, overtuigt personeelsbegeleider Mieke 
Jaspers. “Als ziekenhuis staan we in voor de zorg 
voor onze patiënten maar ook de gezondheid van 
onze medewerkers is erg belangrijk.” Door extra 
budgetten die toegekend werden door de FOD 
in het kader van psycho-sociaal welzijn tijdens de 
Covid-19-pandemie konden we op 1 januari drie 
nieuwe psychologen aanstellen voor de begelei-
ding van onze zorgverleners. 

Hoofdopdracht van de personeelsbegeleiders is 
het welzijn van medewerkers te bevorderen en 
een laagdrempelig aanspreekpunt te zijn voor wie 
het moeilijk heeft. Tijdens deze pandemie werden 
onder andere psycho-sociale vormingen opge-
zet om medewerkers te ondersteunen. Thema’s 
hierbij waren onder andere ‘omgaan met rouw 
en verlies’, ‘stress en burn-out’ en ‘omgaan met 
agressie’.

Mieke Jaspers: “Indien nodig worden medewer-
kers ook verder verwezen. Bij ongewenst gedrag 
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kunnen zij terecht bij een vertrouwenspersoon; 
na een ingrijpende gebeurtenis is begeleiding 
mogelijk via het nazorgteam en wanneer externe 
ondersteuning nodig is, is contact mogelijk met 
de preventie-adviseur psycho-sociale aspecten 
van de arbeidsgeneeskunde dienst Liantis. Tot 
slot verwijst de dienst Personeelsbegeleiding 
ook door naar het Fedris burn-outproject van de 
overheid.

Nieuw
Nieuw is dat we vorig jaar ter preventie van stress 
en burn-out MyMindscan ter beschikking ge-
steld van medewerkers die het moeilijk hadden. 
MyMindScan is een online trainingstool die aan 
de hand van subjectieve en objectieve vragen de 
mentale gezondheid van individuele medewer-
kers in kaart brengt.

Mieke Jaspers: “We zijn met MyMindscan gestart 
omdat bepaalde groepen in een tevredenheid-
senquête aangaven dat ze hoge stress ervaarden. 
Via MyMindscan kan elke medewerker geperso-
naliseerde feedback krijgen wat betreft zes fac-
toren: motivatie, recuperatie, stressgevoeligheid, 
perfectionisme, werkomgeving en cognitief-visue-
le vaardigheden.”

“Deze feedback wordt verder vertaald in een glo-
bale Mental Health Index (MHI) score en geperso-
naliseerd advies op twee assen: enerzijds het pro-
fiel (in welke mate is de persoon van nature stress 
en burn out bestendig), en anderzijds de veer-
kracht (in welke mate heeft de persoon voldoende 
energie en mindset om zijn of haar doelstellingen 
te bereiken en met tegenslagen om te gaan). Met 
MyMindscan wilden we preventief werken door 
medewerkers te helpen om ‘flikkerlichten’ bij zich-
zelf te herkennen.” 

De tool is in eerste instantie gemaakt voor top-
sporters. Topsporters maken vaak het verschil 
met andere goede sporters door hun mentale 
sterkte. Mieke Jaspers: “Heel veel mensen in het 
ziekenhuis doen ook aan topsport. Zij kunnen zich 
ook niet permitteren om een fout te maken en 
vandaar dat deze tool ook zeer nuttig is voor onze 
werkvloer.” 

Op sommige diensten is het hele team, inclusief 
de artsen, ingestapt. “We hebben uiteindelijk veel 
goede reacties gekregen van mensen die met de 
tool gewerkt hebben. Zo zei iemand: ‘Ik had een 
zware dag waardoor ik me moeilijk kon ontspan-
nen thuis. Na het volgen van de relaxatieoefening 
kon ik uiteindelijk toch beter inslapen.’ “
Wie helemaal ‘rood’ scoort, krijgt het advies om 
hulp te zoeken bij de huisdokter, een  (extern) 
psycholoog of een personeelsbegeleider …

"Zorg goed voor jezelf 
en voor elkaar!"

Mieke Jaspers, 
Personeelsbegeleider
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