
  

VORM BRON 

Poster  

Help de Helden 
Eerste zelfhulp bij crises 

Help de helden 

Zorg goed voor jezelf en je collega’s 
Factsheet met tips 

OLVG 

Samen heel blijven 
Dit zijn tips en adviezen voor 
de mentale gezondheid en veerkracht van 
medewerkers teams leiders van teams 
in de zorg tijdens de COVID-19 crisis. 

Samen heel blijven 

PDF  

Tips & adviezen voor de mentale gezondheid van 
zorgprofessionals 
Vergelijk deze periode met een marathon. Landurig 
en inzetbaar blijven is essentieel. Zorg voor jezelf en 
anderen (zelfhulp kameradenhulp) is daarin 
onmisbaar om voor de patiënten te kunnen blijven 
zorgen. 
 

Ministerie van Defensie 

Zorgenvoorzorgprofessionals 
E-book met praktische tips in moeilijke tijden. Voor, 
tijdens en na de crisis 

Zorgenvoorzorgprofessionals 

Zorg goed voor jezelf en elkaar 
Tips voor artsen en andere zorgprofessionals om 
fysiek en mentaal fit te blijven 
 

Federatie Medisch Specialisten 
LAD 
De jonge specialist 

Samen heel blijven 
Dit zijn tips en adviezen voor 
de mentale gezondheid en veerkracht van 
medewerkers teams leiders van teams 
in de zorg tijdens de COVID-19 crisis. 
 

Extra handen voor de zorg 

Stress en Corona: FACE COVID 
Hoe overeind blijven mbv FACE COVID checklist 

Catharina Ziekenhuis 

Krachtmeter 
Waar sta jij nu op de krachtmeter?  
Met tips voor zorgverleners 

Ziekenhuis Gelderse Vallei 

Omgaan met werkgerelateerde stress in Corona-
tijd 
De corona crisis legt een enorme druk op de 
gezondheidszorg en haar zorgprofessionals. De 
situatie kan stress en onrust opleveren om 
verschillende redenen. Bijvoorbeeld het feit dat je als 
zorgprofessional zelf risico loopt om besmet te raken. 

ARQ IVP 
Kenniscentrum impact van rampen en 
crises 

https://helpdehelden.com/enextsubpage/9/4
https://www.helpdehelden.com/enext/9/Help%20de%20Helden
https://www.lvmp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Factsheet-Zorg-goed-voor-jezelf-en-je-collegas-OLVG_extern.pdf
https://www.olvg.nl/
https://samenheelblijven.nl/wp-content/uploads/2020/04/Samen-heel-blijven_A2-poster_NL_FINAL.pdf
https://samenheelblijven.nl/
https://www.lvmp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Flyer-adviezen-mentale-gezondheid-zorgprofessionals.pdf
https://www.lvmp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Flyer-adviezen-mentale-gezondheid-zorgprofessionals.pdf
https://www.defensie.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://zorgenvoorprofessionals.nl/
https://zorgenvoorprofessionals.nl/#wie-is-wie
https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Flyer%20tips%20zorgprofessionals.pdf
https://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/details/zorg-goed-voor-jezelf-zorg-goed-voor-elkaar
https://www.lad.nl/zorgvoorjezelfenelkaar/
https://dejongespecialist.nl/actueel/categorie/gezond-werken/
https://www.extrahandenvoordezorg.nl/uploads/Samen_heel_blijven_COVID-19_Extra_handen_staand_NED_280320.pdf
https://www.extrahandenvoordezorg.nl/
https://drive.google.com/open?id=1O1r9cXT83RyoOfZTCnmipbOYGBtHET1G
https://www.catharinaziekenhuis.nl/
https://www.lvmp.nl/wp-content/uploads/2020/03/krachtmeter_24-3-20_DEF.pdf
https://www.geldersevallei.nl/home
https://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/arqimpact_omgaan_met_werkgerelateerde_stress_in_coronatijd_-_voor_zorgprofessionals_31032020-26-1585904610520543977.pdf
https://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/arqimpact_omgaan_met_werkgerelateerde_stress_in_coronatijd_-_voor_zorgprofessionals_31032020-26-1585904610520543977.pdf
https://www.ivp.nl/ivp-accent/zorgprofessionals


In deze folder lees je welke stressreacties je kan 

ervaren en hoe je hier mee om kan gaan. 
 

Collegiale ondersteuning in Corona-tijd 
Praktische tips voor jezelf en om je collega’s te 
ondersteunen: op welke signalen let je, wat zeg je 
wel en niet? 

 

ARQ IVP 
Kenniscentrum impact van rampen en 
crises 

Ondersteuning aan zorgprofessionals in Corona-
tijd 
In deze folder leest u welke stressreacties 
zorgprofessionals kunnen ervaren, en hoe u hen als 
leidinggevende kunt ondersteunen. 
 

ARQ IVP 
Kenniscentrum impact van rampen en 
crises 

Co-fit 
Behoud van korte en lange termijn fysieke/mentale 
gezondheid en inzetbaarheid van zorgprofessionals 
blootgesteld aan Covid-19 crisis 
werkomstandigheden 
Praktische aanbevelingen op basis van bevindingen 
uit systematisch literatuuronderzoek bij de Covid-19 
en vergelijkbare virusuitbraken en interviews met 
experts en ervaringsdeskundigen. 
 

UMCU Julius centrum 

Handreiking voor artsen en verpleegkundigen 
over het omgaan met stress rondom het Corona-
virus 
Tips en oefeningen. 

MUMC 
Zuyderland 

Website  

Covid-19: Tips van de werkvloer 
Tips voor jonge artsen voor het werken op een 
onbekende afdeling in tijden van crisis 
 

De jonge specialist 

Contactpunt psychosociale ondersteuning 
ARQ IVP heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen 
van mensen en organisaties die te maken krijgen met 
ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. Deze 
ervaring stellen wij graag beschikbaar aan 
zorgprofessionals en hun leidinggevenden om hun 
vragen, zorgen en noden met betrekking tot COVID-19 
te kunnen voorleggen. 
 

ARQ IVP 

Vergeet jezelf niet 
Tips & adviezen voor de mentale gezondheid van 
zorgprofessionals. 
Tips voor leidinggevenden. 

Amphia, GGZ Breeburg 

Zorg voor mentale veerkracht 

Dit platform biedt ondersteuning en inspiratie 
met als uitgangspunt ‘Zorg voor mentale 

VvAA 

https://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/arqivp_collegiale_ondersteuning_in_coronatijd_01042020-26-15859139161137821646.pdf
https://www.ivp.nl/ivp-accent/zorgprofessionals
https://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/arqimpact_ondersteuning_aan_zorgprofessionals_in_coronatijd_-_voor_leidinggevenden_02042020-26-15859045451488374730.pdf
https://www.impact-kenniscentrum.nl/sites/default/files/domain-26/documents/arqimpact_ondersteuning_aan_zorgprofessionals_in_coronatijd_-_voor_leidinggevenden_02042020-26-15859045451488374730.pdf
https://www.ivp.nl/ivp-accent/zorgprofessionals
https://juliuscentrum.umcutrecht.nl/getattachment/OverOns/Afdelingen/PHM/Verplegingswetenschap/Co-fit-(1)/Co-fit_Aanbevelingen-voor-behoud-van-korte-en-lange-termijn-gezondheid-en-inzetbaarheid-van-professionals-tijdens-COVID-19-(3).pdf?lang=nl-NL
https://juliuscentrum.umcutrecht.nl/
https://www.lvmp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Informatie-voor-medewerkers-over-omgaan-met-stress-rondom-Corona-vanuit-Medische-Psychologie-deel-2.pdf
https://www.lvmp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Informatie-voor-medewerkers-over-omgaan-met-stress-rondom-Corona-vanuit-Medische-Psychologie-deel-2.pdf
https://www.lvmp.nl/wp-content/uploads/2020/03/Informatie-voor-medewerkers-over-omgaan-met-stress-rondom-Corona-vanuit-Medische-Psychologie-deel-2.pdf
https://www.mumc.nl/
https://www.zuyderland.nl/
https://dejongespecialist.nl/2020/covid-19-tips-van-de-werkvloer/
https://dejongespecialist.nl/actueel/categorie/gezond-werken/
https://www.ivp.nl/ivp-accent/zorgprofessionals
https://www.ivp.nl/
https://vergeetjezelfniet.nu/
https://www.amphia.nl/patienten-en-bezoekers
https://www.ggzbreburg.nl/
https://www.vvaa.nl/landingspagina/covid-19/zorg-voor-veerkracht
https://www.vvaa.nl/


veerkracht’. Hier vindt u collegiale en 
professionele hulp, verhalen en ervaringen van 
andere zorgverleners en initiatieven en 
praktische tips om mentaal veerkrachtig te 
blijven, gebaseerd op de volgende 
onderwerpen: Nu in balans blijven, 
Energiekompas, Collegiale hulp en verhalen, 
Professionele hulp. 

Video  

FACE COVID (engels) 
How To Respond Effectively To The Corona Crisis 

Russ Harris 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmvNCdpHUYM&feature=youtu.be
https://www.actmindfully.com.au/about-russ/?__cf_chl_captcha_tk__=273e376f21e4af90a651d4d876db3656450c7533-1586347945-0-Ab9tBEiott-dRVlnnUBc6YQ8bDiyAAsL57Dw1ptbgnH_iEPFBD7YbpI-En4nlDEVQgxgj-Pc0bi0qeGIUpmD-jJBWxuv7RzyvxI-37kxqWtReS6YVTGkI24BYoZoZEQdTxl6AvGMExE42_8uxgMjx4QWWmlkUha6tbn17XxJCzllK0qM2M5WvM3O1yPKWWi76Is_j5ufc-Y1PBXuNEvcNo0Wy5uwNgCoSIKnekg72kzDMD9UYSq5w-Y57I0hjtGA3dAeRJMOiR29iA6hyL8YZjifyoAmqW0xcskK5SbTBOoD6hvHvCDApvoxUbNQ8SsBnYzjWYyj8kZX2J5vN41wWCbb56-7kQKngi94x6Sh1Xz8yaLVfl5PwDz-ilUyN4X-_TXpP8myUfGLAzVzcsMyjFitj_sRqHPEt5SthApgO_lBKfBHC1RxQh1oW3nyMQq7G-x15QSmhDpXoPACD8569rjJ8TaQEqb5USJNPKf8fHw5Baa8q3tw5qPdaCg2D3WTriBXZCsstSwolqCiKdy9cpN6-AixWakbnN9uZCX5ekJM0foZl6L_VPGMj1KM1xerSg

