
 
Introductie 
De corona crisis is een zware tijd voor het zorg- en ondersteunend personeel. Om de 
medewerkers gedurende deze tijd, en wellicht bij een volgende crisis situatie, zo goed 
mogelijk mentaal te ondersteunen moet men leren van de afgelopen periode.  
Bij de kerngroep van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland (AWOZ) leven 
vragen die betrekking hebben tot het welzijn van het personeel en de door de 
zorginstellingen genomen acties.   
Dit onderzoek heeft gekeken naar de notities van de crisis teams uit zes Zeeuwse 
zorginstellingen om de effecten van de corona crisis op het welzijn van het personeel te 
analyseren. Tevens is er onderzocht welke acties zorginstellingen hebben ondernomen om 
het welzijn van personeel te verbeteren/behouden. 
 
Vragen 
De volgende vragen zijn in dit onderzoek behandeld: 

● Wat zijn de effecten van corona op het welzijn van zorgmedewerkers? 
● Welke acties zijn er door de zorginstellingen ondernomen? 
● Wanneer hebben zorginstellingen deze acties ondernomen? 

 
Methode 
De gegevens uit deze rapportage zijn gebaseerd op de crisis team notulen die verzameld 
zijn voor het Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg. Deze documenten 
worden enerzijds doorgespeeld naar het Leids Universitair Medisch Centrum, waar zij 
documenten uit meerdere zorginstellingen in heel Nederland ontvangen en een 
“Nederlandse rapportage” maken voor het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
en de Chief Nursing Officer, maar anderzijds ook gebruikt door het AWOZ voor een 
“Zeeuwse deelrapportage”.  
 
Zorginstellingen 
De gegevens zijn afkomstig van de crisis teams van zes verschillende Zeeuwse 
zorginstellingen. Allen zijn deelnemers van de AWOZ. Deze zorginstellingen hebben onder 
andere verpleeghuizen in hun takenpakket, maar vaak ook extramurale zorg. In totaal 
hebben zij 71 locaties en naar schatting ongeveer 6.070 cliënten intramuraal.  
 
Notities 
De resultaten zijn gebaseerd op de notulen van de crisisteams. De aangeleverde notulen 
van de zorginstellingen wisselden erg in opzet. Sommige zorginstellingen beschrijven de 
gehele discussie over een onderwerp, waar anderen alleen de actiepunten benoemen. 
Daarnaast waren sommige notulen overzichtelijker dan anderen. Hierdoor kon er uit de 
notulen van zorginstellingen die zaken uitgebreider bespreken en dit duidelijker noteren 
meer informatie worden gehaald. Dit leidt ertoe dat de bijdrage van zorginstellingen verschilt. 
Notities zijn stukken tekst die bestaan uit minimaal één zin, maar vaak meerdere zinnen, 
gerelateerd aan hetzelfde onderwerp. Indien het voor de onderzoeker duidelijk was dat 
notities uit verschillende meetings hetzelfde onderwerp betreffen, zijn deze bij elkaar gezet 
en vallen onder één notitie. 
Voor dit onderzoek zijn er notities gebruikt uit het kopje “personeel: welzijn” en uit het kopje 
“welzijn personeel” wat valt onder de sectie “persoonlijke beschermingsmiddelen” 



 
De notities die vallen onder het kopje personeel: welzijn zijn hier geplaatst wanneer het uit 
de notulen duidelijk was dat het over het welzijn van het personeel ging. Dit viel op te maken 
uit de tekst zelf bijvoorbeeld bij de notitie “De onrust onder medewerkers is afgenomen” of 
uit de context (de omringende tekst). Onder het kopje personeel: welzijn werden notities 
gerelateerd aan oplossingen en vormen van ondersteuning ondergebracht bij de subsectie 
“ondersteuning” en alle overige notities gerelateerd aan het welzijn van het personeel bij de 
subsectie “algemeen”. 
Bij het kopje welzijn personeel van de subsectie persoonlijke beschermingsmiddelen zijn 
notities geplaatst wanneer het duidelijk was dat de gemoedstoestand van het personeel 
gerelateerd is aan de inzet of voorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 
Rapportages 
De notities van de crisisteams van de Zeeuwse zorginstellingen zijn vanaf week 11 elke 
week aangeleverd. Hieruit werd een wekelijkse rapportage opgesteld waarin de notities op 
thema werden gegroepeerd en de hoogtepunten van die week werden omschreven. In de 
meeste rapportages missen de gegevens van één zorginstelling omdat deze te laat of geen 
informatie voor die week heeft aangeleverd. Tevens is het belangrijk om te weten dat in het 
begin van de corona crisis de teams vaker bijeenkwamen. In de eerdere weken zijn er 
daardoor meer notities in de rapportage opgenomen dan in de laatste weken.  
 
De rapportages gestart in week 11, omdat in die week vier van de zes zorginstellingen hun 
crisisteam (al) opgestart hebben. Het is nog onduidelijk wanneer het maken van de 
wekelijkse rapportages stopt, maar voor dit onderzoek zijn de rapportages van week 11 tot 
en met 24 verwerkt. Elke zorginstelling is geanonimiseerd, en om deze reden gelinkt aan 
een nummer (1-6). 
 

Zorginstelling [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Vanaf welke 
week 
documentatie 

Week 12 Week 11 Week 9 Week 11 Onbekend Week 11 

 
Het onderzoek hier voor u is gebaseerd op een kwalitatief onderzoek wat de nodige 
beperkingen met zich meebrengt. De rapportages en dit onderzoek zijn door één en 
dezelfde onderzoeksteam geproduceerd. Alhoewel andere onderzoekers ook toegang 
hebben tot dezelfde informatie, kunnen er verschillen ontstaan aan de hand van het 
categoriseren van notities. Hetzelfde geldt voor het “labelen” (het positief/negatief 
bestempelen) van notities zoals in dit onderzoek is gedaan: dit is zo objectief mogelijk 
gedaan, maar de zogeheten “interbeoordelaarsbetrouwbaarheid” is onbekend, dus kan dit 
niet met volledige zekerheid worden gezegd. 
 

1. Wat zijn de effecten van corona op het welzijn van zorgmedewerkers? 
Welzijn 
Expliciete mentale klachten van individuele medewerkers werden nauwelijks besproken in 
de crisisteams. Er is slechts één vermelding van klachten (“Eerste medewerker aangemeld 
met hyperventilatieklachten.” [6]). Crisisteams bespreken wel het welzijn van het personeel 
in algemene zin en wat ze als zorginstellingen hieraan doen.  



 
In grafiek 1 zien we dat het welzijn van het personeel een veelbesproken onderwerp is 
gedurende de eerste helft van de corona crisis. De hoeveelheid notities over het welzijn van 
medewerkers heeft een piek in week 13; 2 weken nadat 4 van de 6 Zeeuwse 
zorginstellingen een crisisteam hebben opgezet. De gehele piekperiode betreft week 12 tot 
en met week 15 waarin 80% van alle notities die onder het kopje personeel: welzijn vallen 
zijn opgenomen in de rapportages. 
 

 
Grafiek 1: Welzijn medewerkers gedurende corona crisis. Gebaseerd op welzijns notities. 
 
Grafiek 2 geeft een overzicht van de negatieve en positieve notities. Als de situatie in een 
notitie positief of neutraal wordt beschouwd valt het onder een positieve connotatie. 
Wanneer een notitie het welzijn van het personeel negatief beschouwd, en er vaak een 
woord zoals “onrustig” of “angstig” wordt gebruikt, heeft deze notitie een negatieve 
connotatie. Het is duidelijk dat het welzijn van het personeel in de piekperiode van week 12 
tot 16 als negatief werd beschouwd. Na deze periode is er vaker positief over de 
gemoedstoestand van het personeel gesproken. Vanaf week 21 is er niet positief noch 
negatief over hun gemoedstoestand gesproken. 
 

 
Grafiek 2: Connotaties van de welzijns notities 



 
Let op: Soms werd een notitie zowel als negatief als positief/neutraal gezien omdat de notitie 
tegenstrijdige emoties bevatte. 
 
Welzijn in relatie tot PBM 
In de wekelijkse rapportages is er ook een subsectie “welzijn personeel” behorend tot het 
thema persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Deze subsectie is in het leven geroepen 
omdat het gebruik van PBM een grote impact kan hebben op het welzijn van het personeel. 
Vanaf week 12 zijn er de eerste notities over hoe het gebruik van PBM het welzijn van het 
personeel beïnvloed. Het personeel wil graag beschermmiddelen om te werken en is bang 
dat de voorraad opraakt [6]. Zorginstellingen kalmeren personeel door te zeggen dat zij niet 
worden ingezet zonder PBM als dit volgens de richtlijnen vereist is [1]. Wel belangrijk om op 
te merken is dat in de eerste weken van de corona crisis er een tekort is geweest aan PBM, 
dit betekent dat niet in elke situatie PBM geoorlooft is. Dit leidt ertoe dat zorginstellingen 
strikt moeten zijn en geen uitzonderingen kunnen maken door PBM te geven aan 
personeelsleden die hier om vragen, maar niet per se nodig hebben [1] [6]. In week 14 en 16 
merken zorginstellingen dat ook de media een grote invloed heeft op de gemoedstoestand 
van medewerkers [3] [6]. In week 19 zijn er de laatste twijfels over werken met minimale 
klachten en het preventief dragen van PBM [2] [3], maar in week 20 meldt een zorginstelling 
dat er door het huidige PBM gebruik er meer rust op de werkvloer is [2]. Vanaf week 20 zijn 
er geen problemen meer op dit gebied. 
 

 
Grafiek 3: Welzijn medewerkers gedurende corona crisis in relatie tot PBM 
 
Verzuim 
Een andere maatstaf die gerelateerd is aan het welzijn van het personeel is het verzuim. Het 
totale verzuim bestaat uit de hoeveelheid werknemers die ziek zijn en de hoeveelheid 
medewerkers die vanwege mentale redenen niet werken. Het aantal mensen wat moet 
verzuimen vanwege de crisis is onbekend en kan niet uit de notities worden geëxtraheerd.  
 
Om het verzuim te onderzoeken is er gekeken naar de notities in de subsectie 
“Personeelstekorten en oplossingen”. Grafiek 4 toont het aantal notities over het verzuim 
tijdens de corona crisis. De grafiek piekt bij weken 12 tot en met 16, wat overlapt met de 
grafiek over het welzijn van de medewerkers. Bij deze grafiek is er echter meer stabiliteit; 
dezelfde zorginstellingen vermelden consistent over het verzuim / tekort aan personeel. 
 



 

 
Grafiek 4: Verzuim medewerkers gedurende corona crisis. 
 
Als er nog verder wordt gefilterd en er wordt gekeken naar de verzuimcijfers die worden 
genoemd en/of hoe de zorginstelling de situatie beschouwd zien we een ander patroon. 
Zelfs na de piek periode ervaren zorginstellingen problemen met hun personeelsbezetting. 
Dit kan in verband staan met de nasleep die corona heeft op de mentale gezondheid van het 
personeel. 
  



 

 
Grafiek 5: Hoe beschouwen zorginstellingen het personeelstekort? 
Negatief = te weinig personeel / het is moeilijk om het rooster rond te krijgen 
Neutraal = de situatie is (nog) te overzien  
Let op: als er binnen een zorginstelling tegenstrijdige notities waren; bijvoorbeeld “de 
bezetting lukt nog” maar “op locatie X is er een tekort”, dan werd de algemene beschrijving 
van de situatie “de bezetting lukt nog” als leidraad genomen.  
 
Er zijn weinig notities (6) die daadwerkelijk over verzuim in relatie tot welzijn gaan. 
Zorginstellingen zijn wel benieuwd naar hoeveel ziekmeldingen een relatie hebben hebben 
tot de mentale gesteldheid, maar hebben hier geen goed zicht op [2] [6]. Een zorginstelling 
merkte wel op dat er veel eendaagse ziekmeldingen zijn, wat kan duiden op personeel die 
even een “rustmomentje” nodig heeft [3]. Een andere zorginstelling heeft ook last van 
langdurig verzuim wat niet corona-gerelateerd is [1]. Zij vermoeden dat dit komt door de 
extra (lange) werkdagen, en willen hierdoor voorkomen dat meer medewerkers een burnout 
krijgen. Een andere zorginstelling onderzoekt zijn ziekmeldingen meer en verwijst bij twijfel 
van een ziekmelding de persoon door naar de bedrijfsarts [6]. Tevens worden medewerkers 
die ziek zijn geworden na 10 dagen terug gebeld [6]. 
 

2. Welke acties zijn er door de zorginstellingen ondernomen? 
De acties die zorginstellingen hebben ondernomen om het welzijn van personeel te 
verbeteren zijn te verdelen in 9 categorieën. 

1. Communicatie 
 Om de onrust bij medewerkers te verlagen wordt er duidelijk gecommuniceerd. Zo  

wordt de angst voor het coronavirus afgenomen door te zeggen dat “(...) het 
coronavirus lijkt op een griep. Het risico ligt niet zo zeer bij het ziek zijn, maar juist bij 
de snelle verspreiding ervan.” [4]. Ook werden protocollen gedeeld en een 
vragenuurtje georganiseerd [4] om de onzekerheid en angst bij medewerkers weg te 
nemen [6]. Tevens werd onrust tegengegaan door de locaties van de besmettingen 
te delen [2]. Ook kan personeel vaak een belteam van de organisatie contacteren om 
elke corona-gerelateerde vraag te stellen [4] [6]. 

2. Het verlichten van de thuissituatie 



 
Toen in week 11 duidelijk was dat de scholen en kinderopvangen per direct sloten 
werden, hebben zorginstellingen hulp geboden aan hun personeel door: 
-De huidige regelgeving duidelijk in beeld te brengen (“In Zeeuws Vlaanderen geldt 
dat er maar 1 ouder in de zorg hoeft te werken om opvang te kunnen regelen.”) [3] 
-Beroep te doen op de verantwoordelijkheid van het personeel om een oplossing 
voor de kinderopvang te vinden [4] 
-Kinderopvang te regelen [6] 
-Te verwijzen naar opties voor kinderopvang (zoals studenten of collega’s) [1] [6] 

3. Contactgegevens hulp delen 
Zorginstellingen delen de gegevens van organisaties en personen, voornamelijk 
psychologen / maatschappelijk werkers die hun hulp aanbieden om het welzijn van 
zorgpersoneel te verbeteren. [1] [2] [3] [6] 
Ook werd er besproken of een gratis Mindfulness app aan medewerkers zou worden 
aangeboden [4]. Tevens hebben sommige personeelsleden een geestelijke 
gezondheidszorg webinar gevolgd [6] 

4. Tips en adviezen delen 
Zorginstellingen publiceren tips en adviezen over hoe zorgpersoneel de mentale 
gezondheid op peil kan houden [1] [2] [3] [6]. 

5. Ondersteunende berichten 
Medewerkers worden in het zonnetje gezet op digitale platformen en in de media [4] 
[6]. 

6. Attenties 
Zorginstellingen geven hun zorgpersoneel attenties zoals bloemen en donuts om het 
moraal te verhogen [3] [6]. 

7. Het verplaatsen van evenementen 
Zorginstellingen verplaatsen de evenementen die het zorgpersoneel bedankt en 
even laat genieten [1] [3]. 

8. Wijzigen werkzaamheden 
Sommige zorginstellingen verplaatsen soms werkzaamheden naar andere personen 
zodat het personeel met extra werkdruk wat verlichting ervaart [3]. Daarnaast werd er 
soms ondersteunend personeel bij iemand gezet [3] of werd de medewerkers 
alternatief werk aangeboden [6]. In één geval werd een team van een locatie met 
een andere afdeling gewisseld om hen te laten bijkomen [3]. 

9. Werksituatie verbeteren 
Om zorgpersoneel een prettige werkdag te laten ervaren, konden werknemers 
broodjes bestellen [3] en buiten zitten [6]. Tevens werd voor kantoorpersoneel 
besproken hoe digitale middelen die het op afstand werken faciliteren, kan worden 
verbeterd [6].  
 

Bezorgdheid 
Naast de acties die zorginstellingen ondernemen, uitten de zorginstellingen ook veel zorgen 
[1] [2] [3] [4] [6]. Dit laat zien dat het welzijn van het personeel bij de Zeeuwse 
zorginstellingen als één van de prioriteiten werd gezien. 
Zeker toen een artikel vanuit de PZC werd uitgebracht: “Deel personeel verpleeghuizen durft 
niet meer naar werk: “je speelt Russisch Roulette”” werd dat druk besproken binnen de 
zorginstellingen [2] [4] [6]. 
 



 
3. Wanneer hebben zorginstellingen deze acties ondernomen? 

Het is belangrijk om te zien wanneer zorginstellingen welke acties hebben ondernomen. Dit 
geeft een idee van wanneer er vraag was naar een bepaalde actie. In grafiek 6 wordt per 
week weergegeven hoeveel notities er gingen over het (bespreken van) een actie. 
Opvallend is dat in de piekperiode van corona week 12 t/m 15 er veel contactgegevens van 
psychologen en aanverwanten werden gedeeld. Dezelfde piek is te zien voor het geven van 
tips en adviezen en het wijzigen van werkzaamheden. Het verlichten van de thuissituatie 
was alleen in de eerste 3 weken van belang, toen de scholen en kinderopvang werd 
gesloten. Over het algemeen zijn het verplaatsen van evenementen en het verbeteren van 
de werksituatie minder van belang. Ondersteunde berichten, communicatie en attenties 
lijken in de periode van week 11 tot 16 rond hun gemiddelde te schommelen en daarom van 
belang, maar niet gerelateerd aan een bepaalde gebeurtenis. Opvallend is dat na week 16 
er geen acties door zorginstellingen zijn ondernomen om het welzijn van het personeel te 
verbeteren. 
 

 
Grafiek 6A: Acties van zorginstellingen om welzijn te verbeteren.  
 



 

 
Grafiek 6B: Acties van zorginstelling om welzijn te verbeteren 
 
In het algemeen lijkt het delen van contactgegevens van professionals en aanverwanten het 
meest belangrijk, evenals goede communicatie en het moraal verbeteren (door het geven 
van attenties en ondersteunende berichten te delen). 
 

 
Grafiek 7: Totale acties ondernomen door zorginstellingen per categorie. 
 
Conclusies 
Zorginstellingen 
De notities van de crisisteams laten zien dat zorginstellingen in Zeeland oog hadden voor 
het welzijn van het personeel en actief reageerden op de corona epidemie. Het is echter te 



 
moeilijk om verschillen in aanpak van de zorgorganisaties aan te duiden, aangezien 
zorginstellingen niet evenveel rapporteerden en het onderwerp “personeel’s welzijn” in een 
andere werkgroep kan zijn behandeld. 
Wij bevelen zorginstellingen daarom aan om uitgebreider te zijn in hun notulen: 

● Gebruik kopjes om notulen meer context te geven 
● Beschrijf de discussie die tot een besluit heeft geleid, benoem hierbij kort de voors- 

en tegens 
● Evalueer genomen besluiten 
● Denk bij het schrijven van de notulen: “Zou een extern persoon deze notulen 

begrijpen?” is het antwoord “nee” vul dan informatie aan 
Op deze manier kunnen de notulen makkelijker kunnen worden verwerkt voor onderzoek. 
 
Effecten 
Corona lijkt voornamelijk in de weken 12 tot en met 15 een impact te hebben gehad op het 
welzijn van het personeel. Na deze periode lijkt er niet veel meer over het welzijn van het 
personeel te worden gesproken, wat kan betekenen dat er geen (noemenswaardige) 
problemen op dit gebied zijn. 
 
In de periode dat welzijn een veelbesproken onderwerp was, was ook het verzuim het meest 
besproken binnen de zorginstellingen. Dit kan te maken hebben met de hoeveelheid corona 
besmettingen in de periode, maar ook met de emotionele druk die personeel ervoeren. Ook 
na de “corona piek” in week 12 tot en met 15 lijkt personeelsbezetting een probleem, dit kan 
worden veroorzaakt door de psychische nasleep die corona heeft. 
 
Het gebruik van PBM heeft een sterke invloed gehad in de piekperiode op het welzijn van 
personeel. Dit laat zien dat er voldoende voorraad aanwezig moet zijn en duidelijke 
richtlijnen betreft het gebruik. 
 
De effecten die in dit onderzoek zijn besproken zijn speculatief. De notities geven geen goed 
inzicht in de effecten van de getroffen maatregelen door de crisisteams. Om de effecten van 
de door zorginstellingen ondernomen acties te bepalen is er meer informatie nodig over de 
acties zelf (de duur, omvang en exacte omschrijving) en over het mentale welzijn van het 
personeel gedurende de corona crisis, bijvoorbeeld aan de hand van niet-ziektegerelateerde 
afmeldingen en belletjes met corona hulplijnen. 
 
Acties 
Zorginstellingen uitten hun bezorgdheid betreft het welzijn van het personeel. De acties die 
zorginstellingen hebben ondernomen om het welzijn van het personeel te beïnvloeden zijn: 

● Communicatie 
● Het verlichten van de thuissituatie 
● Contactgegevens hulp delen 
● Tips en adviezen delen 
● Ondersteunende berichten 
● Attenties 
● Het verplaatsen van evenementen 
● Wijzigen werkzaamheden 
● Werksituatie verbeteren 



 
Deze acties beïnvloeden niet alleen zorgpersoneel maar ook het kantoorpersoneel. 
 
In de piekperiode werd de psychische gesteldheid van het personeel direct aangepakt: De 
contactgegevens van psychologen en vergelijkbare beroepsgroepen werden gedeeld, tips 
en advies werden gegeven en werkzaamheden werden gewijzigd. Het verlichten van de 
thuissituatie was alleen in de eerste 3 weken van belang, toen de scholen en kinderopvang 
werd gesloten.  
 
Opvallend is dat er na week 16 in de notities geen acties door zorginstellingen zijn 
ondernomen of besproken om het welzijn van het personeel te verbeteren, terwijl het 
personeelstekort en verzuim nog na de piekperiode als problematisch wordt gezien. 
Aangenomen wordt dat acties ter ondersteuning van personeel in deze fase zijn 
geïmplementeerd en geen verdere discussies behoeven. 
 
Gelijke behandeling 
Wat belangrijk is dat iedereen op de hoogte wordt gebracht van ondersteuning die zij 
kunnen ontvangen, daarom is brede communicatie van de opties (bijvoorbeeld via de interne 
nieuwsbrief) wenselijk. Tevens moeten attenties niet selectief worden gegeven aan 
bepaalde groepen personeel, want dat zorgt voor onrust [1]. 
 
Het is belangrijk om te onthouden dat niet alleen zorgpersoneel extra druk ervaart, maar ook 
ondersteunend personeel. Ze hebben verschillende behoeften. Medewerkers die in contact 
komen met patiënten met corona hebben misschien meer behoefte aan ondersteuning van 
een psycholoog, waar kantoorpersoneel liever de optie krijgt om thuis te werken [3] of 
bepaalde werkzaamheden naar anderen te delegeren [3].  
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