Psychosociaal zorgpad in coronatijd: AZH geeft
om jou!
Voor medewerkers en artsen van AZH
Een toelichting door Wim Gys (HR directeur) en Katrijn Bosschaerts (Verpleegkundig en paramedisch directeur AZ
Herentals)

Onze partners:
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AZ St.-Elisabeth Herentals: 730 mw’s – 585 FTE – 130 artsen – 243 erkende
bedden

April 2021

Aanleiding zorgpad
•

Normale stressreacties in een crisistijd - “Gewend” aan onzekerheden en stressvolle
situaties als je in de zorg werkt.

•

Crisis = hoge werkdruk , continue veranderingen, wisselende shiften en
werkomgeving, voortdurende aanpassingen van procedures of workflows, etc.

•

Soms moeten we het aanvaarden dat we niet iedereen kunnen helpen: dit zorgt voor
machteloze gevoelens, frustratie en schuldgevoel.

•

Je uitlaatkleppen fors ingeperkt zijn alsook je sociale contacten buiten je job;

•

Als spanning en stressgevoelens aanhouden, kun je soms merken dat dit je
functioneren beïnvloedt.

•

Impact: niet te onderschatten
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Doel
•

Uit onze comfortzone: wat is de impact geweest?

•

Terugblik: hoe kunnen we het volgende keer nog beter doen? Zijn er dingen die we
anders moeten aanpakken?

•

Zorgverleners van nature mensen die weinig hulp van anderen aanvaarden “het gaat
wel”

•

Zorgpad waarin de psychosociale impact wordt gemeten, problemen gedetecteerd
worden of zorgverleners tot inzicht gebracht kunnen worden dat ze misschien “niet zo
oké zijn” als ze zichzelf voordoen

•

Hulpverlening zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden

•

Veilige omgeving creëren – los van ons als werkgever, doch door ons aangeboden /
ondersteund
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FASE 1: de stressdetectie
Hoe is het gesteld met onze medewerkers?
Hoe hebben zij de eerste golf ervaren?

HOE?
•

Weerbaarheidsmeting ism BING research

•

Toevoeging van een aantal specifieke open vragen op maat van AZH

•

Psychosociale zelfscan

•

Tevredenheid tav de werkgever

•

Bijkomende info waarin hulp voor zorgverleners aangeboden wordt
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FASE 2: inventarisatie en analyse
•

BING Research rapporteert anoniem de resultaten van het onderzoek.

•

De analyse van de resultaten zal vervolgens gebeuren onder begeleiding van een
ervaren crisispsycholoog die gewoon is om hulpverleners in crisis te begeleiden.

•

Inventarisatie van de hulpvraag op individueel en teamniveau a.d.h.v. de
respons op de ‘WEERBAARoMETER’.

•

Zorgverleners kunnen aangeven wanneer het toegestaan is dat een onafhankelijke
psycholoog van Liantis hen kan contacteren om dieper in te gaan op de door hen
ingevulde vragenlijst > deze contacten worden door BING rechtstreeks
doorgegeven aan Liantis.

•

Zorgpad aanvullen met zorgtraject voor medewerkers en/of afdelingen.
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BING Research topics vragenlijst
Hoe tevreden zijn medewerkers en LG-en in het algemeen over hun
werkgever in normale tijden en tijdens Covid-19 tijden?
In welke mate bevelen medewerkers AZ Herentals aan mochten familieleden of vrienden het
besluit nemen de stap zetten om in de zorgsector te gaan werken?
Hoe weerbaar en veerkrachtig voelen leidinggevenden en medewerkers
zich in het ziekenhuis?
Hoe ervaart men deze Covid-19 periode? Zwaar? Beangstigend? Onveilig?
Hoe gesteund voelt men zich tijdens de Covid-19 periode?
Hoe verloopt de communicatie naar medewerkers en
patiënten tijdens de Covid-19 periode?
Hoe scoort het persoonlijke welzijn van de medewerkers op dit moment?
Welke zaken zijn positief veranderd of aangepakt tijdens Covid-19 tijden en
zou men willen behouden in normale tijden?
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Belangrijkste resultaten
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De resultaten - Respons
Deelname was niet verplicht
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Waar het vooral om te doen was…
…laagdrempelig en heel concreet de kans tot professionele hulp bieden!

•

In de vragenlijst kon men aangeven gecontacteerd te willen worden door Liantis;

•

Mits individueel akkoord inzage door Liantis in de antwoorden (<> anonimiteit);

•

27% van de deelnemers heeft deze optie aangevinkt en zijn contactgegevens
achtergelaten en werd daarna telefonisch gecontacteerd door Liantis;

•

7% daarvan is in een nazorgtraject van 4 u psychologische begeleiding gestapt
met eventuele doorverwijzing.
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FASE 3: de nazorg
•

Weerbaarheidsversterkers bieden op individueel en/of afdelingsniveau.

•

Dankzij de segmentering door BING Research zijn de resultaten ook
beschikbaar op afdelingsniveau en werd dit door elke leidinggevende
besproken binnen het eigen team.
•

Wanneer: als uit de analyse blijkt dat er medewerkers of specifieke groepen
extra ondersteuning nodig hebben.

•

Bij grote vraag en/of complexere doelgroepen roepen we de hulp in van
gespecialiseerde crisispsychologen in om ons hier in te laten begeleiden.

•

Uitvoering door: Liantis, Peersupporters, Crisis Respons team
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Vervolg: herhaling fases?
Nadat fase 1 tot en 3 doorlopen zijn, kan (afhankelijk van een eventuele nieuwe golf of
als evaluatie nadat we kunnen zeggen dat de pandemie zijn einde heeft bereikt) het
ganse traject herhaald worden.

Er werd een infobrochure gemaakt worden, waar al de info van het zorgpad
schriftelijk in vermeld staat, alsook alle contactgegevens van hulpverlening waar iedereen
terecht kan, naast het aanbod dat wij langs deze weg reeds aanbieden.
Deze brochure werd per post naar de medewerker thuis verstuurd
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Vervolg traject - pionierswerk
•

Ondertussen werken we aan een concreet vervolgtraject (zorgpad 2.0)

•

Nieuwe inzichten leren ons dat het vervolg een andere aanpak nodig zal hebben

•

Niet one-size-fits-all solution: we voorzien meerdere opties die de medewerkers
kunnen faciliteren.

•

‘Baat het niet dan schaadt het wel’- hulp opdringen kan schade veroorzaken, methode
die niet afgestemd worden op de klinische behoefte kan de kans op klachten doen
toenemen.

•

Vaststelling: tijdens de strijd is een pitstop gunstiger dan een complete cool down.

•

Voortschrijdend inzicht is de meest aanbevolen koers gezien dit een unieke globale
primeur is in deze tijd waarin het klassiek draaiboek een upgrade gaat krijgen.
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Werkbaarheidscheques
•

AZ Herentals heeft deze aanpak kunnen realiseren dankzij de inzet van
werkbaarheidscheques;

•

Specifiek inzetbaar nav COVID

•

BING Research en Liantis zijn geregistreerde dienstverleners

•

Maximale subsidie van 10.000 EUR met eigen financiering van 40%

•

https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmoportefeuille
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“AZH Geeft Om Jou”
Dit zorgpad werd door AZ Herentals ontworpen en samenwerking met
volgende partners:
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Zorg voor zorgers! Waar kan ik terecht?
•

https://checkjezelf.be/ - Op deze website geven we tips, informatie en oefeningen die je kunnen helpen om goed voor jezelf te (blijven)
zorgen. In tijden van corona, maar ook daarbuiten.

•

Liantis, heb je nood aan een gesprek kan je terecht bij onze externe preventiedienst.

•

Tele-onthaal: wanneer je nood hebt aan een opvanggesprek. Je kan bellen naar het nummer 106, maar je kan ook chatten.

•

Awel: voor kinderen en jongeren die nood hebben aan een gesprek. Bellen kan naar het nummer 102 of via hun website.

•

Hulplijn geweld: bij relationele spanningen, geweld (alle leeftijden). Je kan terecht op het nummer 1712 of op de website www.1712.be.

•

Zelfmoordlijn: je kan terecht op het nummer 1813 terecht. Je kan ook chatten met vrijwilligers of contact opnemen via mail.

•

De opvoedingslijn: Eerste hulp bij opvoeding - voor ouders. Je kan hen telefonisch bereiken via het nummer 078 15 00 10 of via de
website www.opvoedingslijn.be.

•

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW): hier kan je terecht met al je vragen in verband met algemeen welzijn (bijvoorbeeld
problemen in je relatie, persoonlijke moeilijkheden,etc.). Je vindt alle informatie op de website.
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Zorg voor zorgers! Waar kan ik terecht?
•

JAC: het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Informatie vind je op de
website.

•

nupraatikerover: een platform voor jongeren waar je kan chatten over al je vragen.

•

Druglijn: Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken, vorm het nummer 018 15 10 20.
Meer info op www.druglijn.be.

•

Depressiehulp: Voor online hulp kan je terecht op de website www.depressiehulp.be waarop ook een
rubriek geïntegreerd is over de coronaperiode.

•

•

het onlineplatform www.dezorgsamen.be biedt iedereen die werkt in zorg en welzijn tips om goed
voor zichzelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen. Ook voor alle informatie over
directe psychologische hulp kan je hier terecht. Op dit platform kunnen zorg- en hulpverleners, maar ook
mantelzorgers aan de hand van een korte zelftest nagaan of ze emotioneel uitgeput geraken of overbelast
zijn. Via tips en webinars leer je hoe je jouw mentale veerkracht en die van je collega’s op peil kan houden.
Tips van het Rode Kruis Vlaanderen: https://www.rodekruis.be/storage/main/covid19-visuals-tips-voorzorgverleners.pd
April 2021

