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Inhoud

The new dawn blooms as we free it.

For there is always light,

If only we’re brave enough to see it.

If only we’re brave enough to be it.

De nieuwe dag breekt aan,

Omdat wij diegenen zijn die hem zullen bevrijden.

Het licht is er altijd,

Als wij dapper genoeg zijn om het te zien,

Als we dapper genoeg zijn om het te zijn.

Uit: The hill we climb 

Amanda Gorman
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‘Een crisis openbaart verhoudingen die zich in betere tijden aan 

het oog onttrekken. In die zin lijkt ze op een kristal: pas als die valt, 

verschijnen de verborgen breuklijnen. Ervaringen van kwetsbaarheid 

en afhankelijkheid, bijvoorbeeld, bleven vóór de pandemie 

makkelijker verstopt. Verhalen over nood, ziekte, lijden, eenzaamheid 

of dood konden naar de marges van het drukke leven worden 

verbannen. De werkomstandigheden van verzorgers, die er wel mee 

te maken kregen, waren geen dringend gespreksonderwerp.’

Filosofe Tinneke Beeckman in De Standaard (4 februari 2021)

Inleiding – 
 De andere stem
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Het was een kippenvelmoment. Het ogenblik dat de 87-jarige Roger 

als bewoner in een woonzorgcentrum aan het woord kwam in De 

Afspraak op 2 september 2020. Hij getuigde er over hoe hij en zijn 

echtgenote (met dementie) en bij uitbreiding zijn medebewoners 

de eerste lockdown ervoeren. In alle donkere maanden daarvoor 

werd veel over ouderenzorg gesproken. Verontwaardigde stemmen 

weerklonken op diverse media. Niemand die eraan dacht om 

de stem van de bewoner zelf eens te horen. Die werd letterlijk 

overstemd.

Net zoals ook de stem van de zorgverlener in woonzorgcentra 

nauwelijks aan bod kwam. Over hen en hun zorg werd wel veel 

gezegd. Echter, hoe hebben ze die zelf ervaren? En welke lessen 

leren zij ons? Ten slotte geven deze mensen vooral stem aan al die 

stemlozen voor wie ze zorg opnemen. De mensen met dementie, 

bijvoorbeeld, die geen echtgenoot hebben als Roger. 

Zorgethiek is van oorsprong ontstaan in het Feminisme van de 

jaren ’80. Ze is gegroeid uit de verontwaardiging dat mensen die 

zorg verlenen, meestal vrouwen, onvoldoende naar waarde worden 

geschat. Terwijl net deze mensen de meest kwetsbare en tegelijk 

de meest waardevolle waarde realiseren die er is, zonder dewelke 

er geen waardig menselijk leven mogelijk is: de waarde van zorg. 

Terwijl net deze mensen de stem blijken te zijn van degene die geen 

stem meer hebben omdat ze zijn afgeschreven en in de marge 

van de samenleving geplaatst. Terwijl net deze mensen vanuit 

hun dagelijkse blootstelling aan de ervaring van hun kwetsbare 

zorgontvangers meer dan wie ook weten wat er nodig is om 

waardig leven mogelijk te maken. Niet de experts, niet de managers, 

niet de politici.

Precies zo constateert ook de filosofe Tinneke Beeckman:

Door de lockdowns lijken politici te beseffen dat 

levensnoodzakelijke beroepen meer ondersteuning verdienen. 

Dat is fijn, maar er is ook een andere kijk op kwetsbaarheid en 

afhankelijkheid nodig. Die zijn geen tekenen van zwakte (…) maar 

maken deel uit van de menselijke conditie. Wie zich daarvan 

bewust is, voelt zich op een andere manier verantwoordelijk. 

En niet alleen voor mensenlevens tijdens een pandemie. Bij 

uitbreiding voor alle levende wezens. ‘Care’ heeft ook een 

ecologische dimensie. Dat maakt het begrip voor de toekomst 

alleen maar relevanter. 

Tinneke Beeckman (De Standaard, 4 februari 2021)
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Na de eerste lockdown kregen we via Caritas West-Vlaanderen in 

samenwerking met Bing Research de kans om aan de hand van ‘de 

Weerbaarometer’ medewerkers in woonzorgcentra enkele vragen 

te stellen die peilden naar hun aanvoelen van waar de ethische 

knelpunten zich precies situeerden en naar hoe zij erin geslaagd 

zijn om zich staande te houden ondanks alles. Meer info over de 

vragen die we hebben gesteld en het aantal antwoorden dat we 

kregen, vindt de lezer terug in addendum 1. De bevraging werd 

online gehouden tijdens de maanden september-oktober 2020 

en 16 West-Vlaamse woonzorgcentra namen hieraan deel. Hier 

presenteren we een overkoepelende evenwel tentatieve rode draad 

in de 847 (waarvan 100 leidinggevenden) antwoorden. We voerden 

geen doorgedreven academische analyse van de antwoorden uit, 

waardoor we er geen grote conclusies aan verbinden. Zonder al 

te veel interpretatie van onze kant uit, laten we in dit bescheiden 

rapport de stem van de medewerkers en leidinggevenden in de 

woonzorgcentra klinken. Naar onze mening brengt deze stem in alle 

kwetsbaarheid een krachtig en beklijvend signaal. 

We hoorden dus de stem van de leidinggevenden die 

hun medewerkers in deze storm hielpen overeind houden, 

aanmoedigingen gaven om niet enkel taakgericht te werken, het 

verschil maakten door hun aanwezigheid en vaak via kleine zaken 

nog deugddoende zorg konden waarmaken in een erg veranderde 

context (Grypdonck et al., 2019). 

Uit al deze antwoorden spreekt ethiek. Niet de ethiek van grote 

waarden of principes. Hier vind je de zorgethiek terug, namelijk  

ethiek die in relaties gestalte krijgt en die gaat om betrokken 

zorgzaamheid op elkaar. De ethiek die vertrekt vanuit het geraakt-

zijn door de ander. Ook al is dit geraakt-zijn niet groots en hoeft het 

zelfs niet met kippenvel of slapeloosheid gepaard te gaan. De ethiek 

die mensen in beweging brengt voor en door elkaar. De ethiek die zo 

niet wordt genoemd, laat staan ervaren.
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Ethische pijn

“Het psychisch welzijn werd ondergeschikt aan de lichamelijke 

gezondheid en hierbij werd de bewoner die in deze toch 

centraal staat, weinig tot niet gehoord. Waar autonomie en 

zelfbeschikkingsrecht hoog in het vaandel wordt gedragen (zeker in 

de visie van het kleinschalig genormaliseerd wonen) werd dit hier tot 

bijna nul herleid. (…) Het is ook niet vanzelfsprekend om je visie, die 

eigenlijk heel dicht aansluit bij je persoonlijkheid, te moeten loslaten, 

zonder daar zelf nog enige inspraak te kunnen hebben. De Covid-

periode heeft er voor mij voor gezorgd dat ik mijn werk niet meer 

met mijn hart kon uitvoeren, wat in onze sector/job essentieel is.”
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In de bevraging klinkt allereerst een heel luide ‘cry of pain’. 

Medewerkers in woonzorgcentra ervaren hartzeer bij wat ze hebben 

moeten ervaren. Hun pijn betreft de pijn van hun bewoners, die 

verstoken van bezoek en vaak in alle eenzaamheid moesten 

sterven. Het betreft kortom ‘morele’ pijn dat het resultaat is van 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Een aantal respondenten 

geven aan dat ze zich onheus behandeld voelden door de overheid 

die hen aan het begin van de pandemie het veld instuurde zonder 

adequate beschermende middelen. Maar ook die verontwaardiging 

stond dan weer in het teken van de bewoners die niet de zorg 

kregen waar ze volgens deze respondenten wel degelijk recht op 

hebben: het tekort aan materiaal toonde aan dat de bewoners in de 

woonzorgcentra niet meetelden. Deze ervaringen van medewerkers 

tonen ethische pijn die zich op diverse gebieden manifesteert. In 

onderstaande worden deze verder toegelicht. 

Ethische pijn door het zien van eenzaamheid:  
impact van de bezoekregeling op bewoners

Het is opvallend hoe vaak er melding wordt gemaakt van 

eenzaamheid bij bewoners als gevolg van de bezoekregeling. 

Bewoners konden geen bezoek meer krijgen of toch erg beperkt. 

Bewoners vergeleken het met een oorlogssituatie met dat verschil 

dat men in de oorlog tenminste hun familie nog mocht zien en nu 

niet. Het gemis aan de vertrouwde gezichten bracht hen verdriet 

en dat deed de zorgverleners op hun beurt dan weer verdriet. 

Die zorgverleners geven aan dat ze trachtten om dit gemis op te 

vangen door zelf meer aanwezig te zijn bij hun bewoners. Ze voelen 

dit niettemin aan als tekortschietend. Sommige bewoners zagen ze 

zienderogen achteruitgaan op mentaal, cognitief en zelfs fysiek vlak. 

Dat bezorgt de zorgverleners hartzeer.

“Het verdriet bij de bewoners door het feit dat ze hun familieleden 

niet mochten zien, dat ze op hun kamer moesten blijven en geen 

contacten mochten hebben met de medebewoners, dat heeft me 

het meeste getroffen. Het kwam er op aan om de medewerkers 

er blijvend attent op te maken dat niet alleen het hygiënische 

aspect belangrijk is, maar evenveel en zelfs meer de nabijheid, het 

schouderklopje, een luisterend oor aanbieden…”

“Door het wegvallen van het bezoek, zagen we hoe belangrijk die 

dagelijkse omgang met familie voor onze bewoners is. We werden 

er ons plots van bewust dat we méér moesten doen dan verzorgen. 

Of dat we meer moesten ‘zijn’ dan ‘doen’.”

“Het is zo zielig te zien hoe de mensen niet meer in de leefruimte 

zitten. Ze gaan zienderogen achteruit door de eenzaamheid.”

“Wat mij het meeste trof is de eenzaamheid die ontstond in die 

periode: zowel bij bewoners als bij medewerkers.”
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Heel wat deelnemers aan de bevraging geven blijk van verdriet over 

het feit dat er erg verengd werd gekeken naar zorg: de veiligheid 

haalde het op welbevinden. De inspanningen die jarenlang 

geleverd werden om de zorg niet taakgericht op te vatten, leken 

plots allemaal een maat voor niets… Dat de bewoner zelfs niet 

geïnformeerd werd over alles, laat staan betrokken werden, steekt 

voor een aantal respondenten.

“Luisteren naar de bewoners. De bewoner ‘centraal’ stellen, 

warme zorg verlenen. Holistisch werken. Veel smolt weg als 

sneeuw voor de zon en het medische werd teveel vooropgesteld. 

Tenslotte wonen en leven deze bewoners hier! Het is hun 

huis en thuis, en ze moeten er veilig zijn (medisch), maar ook 

geborgenheid kunnen vinden. Tot op de dag van vandaag 

wordt de bewoner en zijn persoonlijke noden te weinig centraal 

gesteld.”

“Het trof me dat bewoners af en toe als laatste in het rijtje 

werden geïnformeerd en niet betrokken bij communicatie en 

beslissingen.”

“De eenzaamheid van de bewoners was schrijnend tijdens de 

periode dat er geen bezoek werd toegelaten. Als je beseft dat 

dit de laatste levensfase is, hebben veel bewoners contact 

met familie gemist. In de zorg moeten we vooral luisteren naar 

de noden van de bewoner. Die noden zijn voor elke bewoner 

verschillend.”

Dat mensen eenzaam moeten sterven, zonder de nabijheid van 

die mensen die ze liefhebben, doet zorgverleners nog het meeste 

pijn. Dit is niet waarvoor ze staan, waar ze al die jaren aan gebouwd 

hebben (cf. ‘palliatieve zorg’). Vooral lijkt dit in te druisen tegen 

een fundamentele ethische norm: ‘ge zult niemand alleen laten 

sterven’. Het verdriet dat dit toch is gebeurd overstemt zelfs de 

verontwaardiging hierover.

“Mensen die nog eenzamer dan anders sterven. In de zorg 

moeten we er toch in slagen om de focus te blijven leggen 

op de zorgvrager, met respect voor de noden van familie en 

medewerkers.”

“Ik was het meeste getroffen dat de meeste bewoners alleen 

moesten sterven. Er was angst bij familie om langs te komen, 

angst om dichterbij te komen en de stervende mocht niet 

aangeraakt worden. Jammer, mits een goede begeleiding 

van familie, het dragen van een chirurgisch mondmasker 

en handontsmetting was het risico op besmetting klein. 

Nabestaanden moeten verder met hun leven, met het besef 

onvoldoende afscheid te hebben kunnen nemen van hun vader/

moeder.”
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Ethische pijn die zich uit in verdriet 

Enkele medewerkers geven in hun antwoorden aan dat ze door 

specifieke gebeurtenissen echt zwaar aangedaan zijn. Het verdriet 

neemt voor sommigen de vorm van een trauma aan: het is iets wat 

ze moeilijk kunnen vergeten en dat een zware klap lijkt te zijn voor 

hun motivatie. Ze nemen hun ervaringen mee naar huis en het zal 

hen blijvend tekenen, zo voelt het nu.

“Er was een hoogbejaarde dame van bijna 100 jaar die koorts 

had en moest hoesten. Het betrof iemand die zich regelmatig 

verslikte en vermoedelijk een aspiratiepneunomie opgelopen 

had. Ze kwam na enkele dagen te overlijden. Het was vreselijk 

om na haar overlijden niks meer te kunnen en vooral te mogen 

doen. Zo mochten we geen laatste zorgen toedienen, konden 

we geen afscheidsmoment hebben. De begrafenisondernemer 

kwam snel het lichaam ophalen. Het lichaam werd onmiddellijk 

in een dubbele lijkzak en kist gebracht. De kist werd onmiddellijk 

dichtgedaan. Vreselijk was dat. Ik vond dat deze manier van 

werken zo haaks stond op alles waar we in ons woonzorgcentra 

voor staan.”

“Het was confronterend, het moment dat er geen bezoek binnen 

mocht komen toen er een bewoner overleed, niet-Covid-19-

gerelateerd.”

“Ons weinig humane optreden bij het heengaan van een 

bewoner waar zelfs de partner weg moest blijven ’s nachts, 

zogezegd om veiligheidsredenen, dat laat me niet los.”

“De snelheid waarmee alles ging en we bewoners verloren… 

We konden de familie onvoldoende te woord staan, ondanks 

onze continue inzet. Sommige bewoners moesten van de arts 

(die zelf niet eens langs kwam!) naar het ziekenhuis hoewel één 

van hen dat niet wenste, en die bewoner is daar alleen moeten 

overlijden… terwijl we in het woonzorgcentra wél nog palliatief 

bezoek konden toestaan.”

Medewerkers zijn getraumatiseerd dat door het dragen van 

het mondmasker of een shield er afstand gecreëerd werd t.o.v. 

bewoners die geen mimiek meer konden waarnemen. Vooral 

bewoners met dementie raakten nog meer in de war. Het 

deugddoend knuffelen, het aanraken viel ook weg.

Medewerkers hadden het daarnaast ook zwaar thuis. Ze lieten hun 

knuffelcontact achterwege omwille van hun werk in de zorgsector. 

Er was een angst om iemand thuis te besmetten, men ging in 

afzondering vooral wanneer men samenleefde met een partner of 

kinderen die zelf ook kwetsbaar waren.
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Ethische pijn die zich uit in woede 

Een aantal deelnemers aan de bevraging is kwaad. Zo bijvoorbeeld 

op de bezoekers die zich ondanks alle herhaalde oproepen niet aan 

de regels of de mondmaskerplicht houden. Of woede op sommige 

huisartsen die ze plots niet meer over de vloer krijgen of zich niet 

aan de regels houden. Of woede op de overheid, door wie deze 

medewerkers zich echt in de steek gelaten voelden. Als je goed kijkt, 

dan merk je achter die woede vooral verdriet: hun bewoners worden 

in de steek gelaten of in een onveilige situatie gebracht. De woede 

lijkt ook het resultaat van het niet hebben van ruimte om verdriet te 

ventileren of bespreekbaar te stellen. Tegelijk is de woede van deze 

medewerkers een morele verontwaardiging: ze komt voort uit het 

niet gezien en niet gehoord worden van de meest kwetsbaren in de 

samenleving, diegenen waarvoor zij zich verantwoordelijk weten.

“Jammer genoeg kunnen sommige familieleden zich niet houden 

aan de afspraken. Als we familie aanspreken weten ze steeds wel 

een antwoord te geven. Het niet dragen van een mondmasker is 

weinig respectvol ten opzichte van wie zich er wel aan houdt. Ik 

draag het mondmasker met plezier uit bezorgdheid voor bewoners, 

collega’s en onszelf.”

“De zorg was al zo zwaar voor Covid-19 bij gebrek aan geschoold 

personeel. Ik ben nachtverpleegkundige en sta in voor de zorg 

met twee zorgkundigen voor een groep van 145 zorgbehoevende 

ouderen. Hoe kan men zijn werk dan goed doen? Het is echt 

schrijnend en de overheid laat ons dan in de kou staan, zonder 

mondmaskers en zonder bescherming. Laat de oudjes maar 

sterven… Doe er iets aan! Maak dat er meer personeel is in de 

woonzorgcentra! Het is voor ons verschrikkelijk om te zien hoe 

mensen hier alleen moeten sterven! Onze bewoners krijgen niet de 

beste zorg!”

“Wat me vooral heeft getroffen was ons verdriet bij het overlijden 

van bewoners door corona of door eenzaamheid… En dan zijn we 

zodanig bezig dat we geen moment tijd hebben om dat verdriet te 

ventileren, laat staan te bespreken. Artsen laten je vallen waardoor 

je één van je betere bewoners heel snel verliest… Dat zorgt voor 

intens verdriet bij het team, waar er geen plaats is voor verwerking.”
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Ethische veerkracht

“Ik probeerde als leidinggevende zoveel mogelijk ‘goede zorg’ 

verder te zetten en uit te dragen naar het team, weliswaar op een 

andere manier. De animatie en ikzelf als leidinggevende namen 

elke ochtend zorgtaken over tijdens de eerste Covid-19-periode om 

de werkdruk en de mentale belasting bij de medewerkers lichter te 

maken. Ruimte maken in overdracht voor de medewerkers om hun 

angsten en hun twijfels te laten uitspreken over Covid-19. De tijd was 

soms te kort om dit naar behoren te kunnen doen. Ikzelf probeerde 

op regelmatige basis een kort bezoek te brengen bij onze bewoners. 

Wanneer wat ruimte vrij kwam, vroeg ik aan medewerkers om 

bij een bewoner te gaan zitten om een babbeltje te slaan. De 

individuele benadering in de corona periode was belangrijk om de 

eenzaamheid bij onze bewoners wat op te vangen.”
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Uit de bevraging spreekt vooral ethische veerkracht. Medewerkers 

vonden ondanks hun pijn toch de kracht om door te gaan. ‘We 

stonden er maar’, zo klinkt luid uit de antwoorden. Niet zonder angst. 

Ook niet zonder frustratie en met het gevoel in de steek te worden 

gelaten. ‘We stonden er maar en deden door, à la guerre comme à 

la guerre’ (zegt men dan in het schoon Vlaams). Uit de antwoorden 

op de bevraging leren we iets over wat ethische veerkracht is en wat 

er de bronnen van zijn en hoe die veerkracht zich ontplooit.

Creativiteit & flexibiliteit 

Een aantal deelnemers vertellen over hun manier waarop ze toch 

hebben geprobeerd om zich ook structureel aan de situatie aan te 

passen en dit, in hun ervaring, vaak met succes. Dat iedereen van 

de medewerkers, zonder onderscheid, ‘geresponsabiliseerd’ werd 

in het bieden van een zinvolle invulling van de ‘leegte’ die door de 

bezoekersregeling was geslagen, speelt daarin ook een grote rol. De 

medewerkers werden als het ware gedwongen om meer en beter 

samen te werken en konden op die manier ook leren van en met 

elkaar.

“Omdat de werkorganisatie veranderde (met minder drukke 

leefgroepwerking) kwamen de bewoners meer centraal te staan.”

“Alle bewoners werden wekelijks gezien met het oog op het 

aanbieden van activiteiten op hun kamer. De bewoners die eerder 

niet wensten aan te sluiten bij de animatiewerking, heb ik dan toch 

gezien. Aan de hand van het contact leerden we mekaar beter 

kennen en kon ik ook beter aansluiten.”

“Door de lockdown werd het Centrum voor Kortverblijf gesloten en 

werden die medewerkers verdeeld over de leefgroepen van het 

woonzorgcentra. Hun andere manier van werken had een zeer 

goede invloed op zowel bewoners als medewerkers. Hieruit kwamen 

verschillende goede initiatieven naar voor die behouden werden.”
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Ook het gedwongen zoeken naar hoe er in alle afstand toch 

nabijheid kan worden gecreëerd en hoe er in alle ‘moeten’ ook weer 

‘ont-moeten’ kan plaatsvinden, was voor een aantal respondenten 

niet vruchteloos: ze ontdekten dat ze meer konden dan ze dachten. 

Hun drive tot creativiteit kwam voort uit het verdriet aan het verdriet 

van de bewoner: ‘dit mogen we toch zo niet laten!’

“Vernieuwde activiteiten voor bewoners (beeldbellen, digitale 

rondleiding in musea, individuele activiteiten, films en 

voorstellingen, meer gebruik van huiskanaal,…) vond ik een 

meerwaarde.”

“We ontdekten nieuwe activiteiten met kleinere groepen. We 

ontdekten dat bepaalde bewoners het niet erg vinden om 

op hun eigen kamer te vertoeven. We ontwikkelden nieuwe 

manieren om te communiceren met familie.”

“We probeerden een goeie manier te vinden om bepaalde 

dingen mogelijk te maken voor bewoners. Bijvoorbeeld maakten 

we het mogelijk om een bewoner op een veilige manier toch 

afscheid te laten nemen van haar dochter (die palliatief was) 

met wie ze een goeie band had.”

Precies in de zoektocht naar hoe het lijden van de bewoner onder 

het gehele corona-gebeuren zoveel als mogelijk kan worden 

beperkt, groeien nieuwe mogelijkheden die ook structureel meer 

ruimte geven aan de stem van elke bewoner.

“Er wordt nu meer rekening gehouden met bewoners die wel of 

niet graag in groep eten. Voordien vlogen alle bewoners zomaar 

in de leefgroep, ook al stonden ze daar zelf niet voor open.”

“Bewoners kregen de keuze om op kamer te blijven, of naar de 

leefruimte te komen en dus om niet de hele dag in de leefgroep 

door te brengen (zoals voorheen de routine was). Dat moeten 

we behouden.”
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In verbinding blijven ondanks alles

Het is opvallend hoe naar voor komt dat zorgverleners ondanks 

alle druk om volgens strikte veiligheidsregels te werken in 

omstandigheden waarin bewoners lijden onder hun eenzaamheid, 

toch proberen om er het beste van te maken. 

“We probeerden aandacht te hebben op het mentale vlak voor 

de bewoners, tijd te maken om te luisteren (en hier de plaats in 

te nemen van de familie als ze een bezoek brengen). Heel wat 

bewoners waren angstig, hadden vragen, verzonnen allerlei 

verhalen, hadden het gevoel opgesloten te zitten…”

“Er was een vernauwing van mensgerichte naar taakgerichte 

zorg. Toch bleven we investeren waar mogelijk in kwaliteitsvolle 

momenten die de medewerkers samen met de bewoners 

konden beleven.”

Het in verbinding blijven met elkaar, medewerkers ondereen, 

en elkaar de ruimte en tijd kunnen geven om frustraties, woede, 

verdriet… en het hele scala aan ‘lastige emoties’ te kunnen delen, 

bleek voor velen niet alleen een meerwaarde, maar zelfs een 

voorwaarde ‘om voort te kunnen doen’. 

“Heel belangrijk was dat we de zorg voor elkaar niet uit het oog 

mochten verliezen. Je voelde heel goed het belang van een hecht 

team en zorg voor elkaar. Er waren medewerkers die vrijwillig, 

spontaan kwamen om extra activiteiten te gaan doen met de 

bewoners! Desondanks alle negatieve berichten in de media 

en minder goede ervaringen met familie die de medewerkers 

onterecht van alles verwijten… Je leert familie, bezoekers, op een 

heel andere manier kennen. En dit zowel in de positieve zin als 

negatieve. Covid-19 heeft bij veel mensen het lelijkste naar boven 

gebracht. Dit vraagt enorm veel energie. Heel veel de medewerkers 

laten vertellen…”

“Een open communicatie met je team is belangrijk. Samen praten 

over hoe we ons echt voelen en elkaar steunen door vooral te 

luisteren naar mekaar. Als leidinggevende heb ik geleerd dat ik tijd 

moet maken om naar medewerkers te luisteren. Er was veel angst 

onder de medewerkers, onzekerheid ook.”

“Momenten dat het team grappen uithaalt, zingt of danst, heb ik 

gewoon laten gebeuren. Ze hadden een uitlaatklep nodig. Na de 

ergste fase en eerste teamvergadering hebben we tijd genomen 

om te ventileren; ik had het gevoel dat sommigen hiertoe nog niet 

de kans hadden gekregen.”

“Het was belangrijk om vooral de moed niet te laten zakken, door 

te zetten in het elkaar aanspreken als er iets niet op een juiste 

manier gebeurde. Om te aanvaarden van elkaar dat er ook eens 

iets gezegd wordt tegen je, dat er open gecommuniceerd wordt (op 

een tactvolle manier en met respect voor elkaar). Elkaar helpen, niet 

alleen aan jezelf denken.”
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Voortdoen ondanks gebrek aan perspectief

Medewerkers vertellen hoe ze ondanks hun verdriet aan het verdriet 

van de bewoners, toch voortdeden vanuit de gedachte dat opgeven 

helemaal het einde is. Ze deden voort, ook al was er weinig uitzicht 

op beterschap, vielen collega’s ziek, waren bewoners onrustig 

omdat ze de vertrouwde gezichten niet meer ontmoetten, werden 

besmette zorgverleners ingezet op de cohorte-afdeling met impact 

op hun eigen gezondheid…. 

“Ik probeerde er voornamelijk te zijn. Voor de collega’s door klaar 

te staan om te luisteren naar hun problemen of bezorgdheden, 

angsten. Voor de bewoners en families door te zoeken naar 

kleine omwegen of nieuwigheden om elkaar toch eens te zien, te 

horen, te tonen dat alles goed gaat.”

“Ik heb geleerd om mijn eigen kwetsbaarheid te durven tonen, 

om daarna met volle kracht verder te gaan. Daarvoor is 

wederzijds respect en vertrouwen nodig.”

Kleine gewone dingen

Sommige deelnemers geven aan dat ze de kracht van nabijheid 

ontdekten doorheen het hele Covid-gebeuren: er is veel dat je 

niet kunt doen, maar er is tegelijk ook veel dat je wel kunt doen om 

goed te doen. Die laatste soort doen zit vooral in het doen van het 

heel ‘dagelijkse’ dat voor de bewoner net zo belangrijk is omdat 

hij of zij zich ‘gewoon’ betrokken en gezien weet. Voor bepaalde 

medewerkers heeft het wegvallen van veel activiteiten net de 

aandacht getrokken op die heel gewoon-menselijke nabijheid 

die tot uitdrukking komt doorheen heel dagelijkse, schijnbaar 

onbenullige bezigheden. Met Levinas en Roger Burggraeve (2020) 

kunnen we dit ‘de kracht van de kleine goedheid’ noemen, die 

mogelijk blijft ‘ondanks alles’… Het zich bewust worden van die ‘kleine 

goedheid’, geeft die medewerkers ook (veer)kracht… In een woestijn 

is een glas water een oase. Zo ervaren zorgverleners dat kleine 

uitingen van betrokkenheid op en aanwezigheid bij het lijden van 

hun bewoners, uitingen waar ze vroeger misschien nooit bij hebben 

stilgestaan, toch een impact hebben. Dat bemoedigde hen en geeft 

hen energie (ook om er mee door te gaan).
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“We werden ons bewust van hoe kleine, ‘banale’ dingen 

handelingen, omringen van familie, gewoon de écht 

vanzelfsprekende dingen voor ons, voor hen een grote betekenis 

kan hebben. We kregen zo meer inzicht in het welbevinden van 

onze bewoners en hoe we dit nu bewust kunnen ondersteunen en 

vergroten binnen het woonzorgcentra.”

“Het trof me dat we meer aandacht opbrachten voor datgene 

wat we dagelijks trachten te doen voor de bewoners. Ook de 

zorgverleners letten meer op de detailzorg, deden net dat tikkeltje 

meer waardoor ook de bewoners zich goed bleven voelen. Dat 

is ook wat ikzelf belangrijk vind in de zorg, niet het normale of 

verwachte doen, maar op het juiste moment dat kleine extraatje 

doen die het voor de bewoner speciaal maakt.”

“Voor mijn leefgroep denk ik dat het wel duidelijk naar voor 

kwam dat de bewoners niet echt vragende partij zijn om veel 

overkoepelende activiteiten te organiseren, te druk en uit hun eigen 

vertrouwde omgeving… Ik neem uit de hele periode van beperkt 

bezoek en beperkte activiteiten vooral mee dat bewoners genieten 

als er rust is, aandacht voor hen… Ze genieten van de tijd die je 

neemt om naar hen te luisteren… Er gewoon ‘zijn voor hen’.”

“Afscheid nemen van een overleden bewoner was moeilijk voor de 

familie. Maar binnen de beperkingen was er toch nog ruimte voor 

een persoonlijke benadering. Hetzij in hele kleine dingen maar die 

dan, op dat moment, zo’n grote betekenis hebben.”

“We waren/zijn ons veel meer bewust geworden van de ‘kleine 

goedheid’ van contacten, kleine handelingen en kleine momenten 

om het leven te ‘vieren’.”

Toegewijd leiderschap

Leidinggevenden brachten aan hoe zij aanvoelden dat hun 

aanwezigheid en presentie voor hun medewerkers als cruciaal werd 

ervaren. Het gaat hier om ‘er zijn’ in de meest basale betekenis 

van ‘daar zijn waar zij staan, in de modder of in de vuurlinie’. Veel 

leidinggevenden geven impliciet te kennen dat ze wilden ‘leiden 

door het voorbeeld te geven’ (‘leading by example’). Dat wil 

zeggen dat ze er niet voor terugschrokken om ook bij te springen 

in de zorg voor bewoners, om ook daar te tonen dat nabijheid en 

aanwezigheid bij hen nu (meer dan ooit) aan de orde is.

“Ik ben er altijd geweest. Iedereen – medewerkers en bewoners 

– konden bij mij terecht voor vragen of raad. Ik was altijd 

bereikbaar. Ik heb bijgesprongen in de zorg, bezoeken begeleid 

van bewoners met dementie, bewoners helpen verrassen op hun 

verjaardag,…”

“Hopelijk was ik een luisterend oor en konden ze bij mij terecht? 

Zelf heb ik het gevoel dat het team er sterker is uit gekomen en 

dat we dichter bij mekaar staan.”
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“Ik heb geprobeerd om bereikbaar en beschikbaar te zijn voor de 

medewerkers, voor hun vragen, hun bekommernissen, hun angsten. 

Ik heb geprobeerd hen te steunen en hen te bevestigen in wat ze 

deden. Ik mocht tegelijk ook ervaren dat medewerkers mij ook op 

diezelfde zorgzame wijze omringden. Dat ze ook oprecht kwamen 

vragen hoe het met mij ging. Dat ze ook mij wilden steunen en 

bevestigen in wat ik deed.”

“Ik probeerde er vooral te zijn, als persoon waarop ze konden 

rekenen, als vertrouwenspersoon. Ik heb geprobeerd om 

medewerkers te ondersteunen door hulp in de zorg zelf te bieden, 

werkdruk voor hen te verlagen, bewoners te ondersteunen, hun 

wensen proberen te vervullen met skypen, haren opdraaien in 

plaats van kappers, mee naar buiten te gaan wandelen, heel heel 

heel veel mails gestuurd naar familie om de familie op de hoogte 

te houden van de toestand van hun familielid, en omgekeerd mails 

van familie naar de bewoner overgebracht. Heel veel bewoners aan 

het raam geplaatst zodat zij hun familielid achter het raam konden 

zien en eens zwaaien.”

Veerkracht vergt ook leiderschap in die zin dat je talent bij elkeen 

moet zien, bij sommigen naar boven moet halen en de talenten in je 

team op elkaar moet afstemmen. Het komt erop aan om de voeling 

in je team (collega’s onder elkaar) te stimuleren. Het blijkt ook 

belangrijk om de reflectie te stimuleren over wat we willen bereiken, 

wat we samen onder ‘goede zorg’ verstaan, wat de unieke bijdrage 

van elkeen daarbij kan zijn, wat elke unieke persoon nodig heeft om 

die bijdrage te kunnen leveren. 

“Elk heeft zijn talent. Nog meer dan voordien heb ik ontdekt dat 

het belangrijk is dat je de medewerker zijn specifiek talent laat 

tonen en gebruiken, bij zichzelf soms laat ontdekken.”

“De flexibiliteit en het snel aanpassen van de nieuwe werking 

was treffend. We konden ook niet anders. Moeilijk gaat ook. Om 

verder te gaan met talenten van onze medewerkers moeten we 

veel meer aandacht hebben voor onze medewerkers individueel. 

Gesprekken voeren, teamvergaderingen en hen nog veel meer 

betrekken bij wat zij als ‘goede zorg’ zien. Sommige medewerkers 

zijn zeer zelfstandig en hebben veel kennis en kunde in wat 

‘goede zorg’ is. Andere medewerkers bezitten dat dan weer niet 

en hebben meer sturing en begeleiding nodig. Ideaal zou zijn 

dat medewerkers van elkaar kunnen leren in een ongedwongen 

huiselijke sfeer en we samen ‘goede zorg’ voor onze bewoners 

opnemen.”
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Respect, waardering, en een ondersteunende 
omgeving

Medewerkers hebben ervaren dat ze gerespecteerd en 

gewaardeerd werden voor wat ze deden en konden betekenen 

voor hun bewoners. Het respect en de waardering die werden geuit 

door familie, door hun directie en door de bewoners zelf, gaf hen 

echt vleugels. Het gebrek aan respect en waardering daarentegen, 

betekende een knauw voor hun veerkracht. 

“Er was erkentelijkheid naar de medewerkers toe, met kleine 

attenties of hartverwarmende berichtjes.”

“Regelmatig de appreciatie van de directie naar personeel toe, 

met bericht of met paaseitjes of aardbeien: het geeft een goed 

gevoel. Net zoals ook de openheid over de testen en resultaten 

naar familie en personeel.”

“De dankbaarheid die werd geuit van de directie en de 

diensthoofden, verbaal en door attenties, dat hebben we blijvend 

nodig…”

“We kregen af en toe een mailtje met de boodschap dat we 

goed bezig zijn, af en toe een complimentje. Dat deed deugd in 

deze moeilijke periode.”

“Hoe we in de maatschappij en in de politiek gezien worden: 

een woonzorgcentrum wordt als niets aanzien. We worden 

veelal door het slijk gehaald. Om ons beroep terug belangrijk 

te laten worden, moeten veel meer middelen ingezet worden 

zodat medewerkers terug gemotiveerd kunnen worden en dat 

zal zeker onze bewoners ten goede komen. Zij zijn uiteindelijk de 

dupe – zij werden alles afgepakt (hun beetje vrijheid, hun familie, 

hun sociale contacten). Wie kreeg daarvan de schuld? De 

medewerkers in de woonzorgcentra!”

Opvallend veel medewerkers halen het belang aan van een goede, 

vlotte, duidelijke en efficiënte communicatie vanuit de directie. Het 

lijkt alsof die manier van communiceren door leidinggevenden ook 

een vorm is van respect en waardering: de medewerkers voelen 

zich hierdoor betrokken en gezien als vol-waardig. Duidelijke 

communicatie die stap voor stap wordt doorgenomen zodat je 

goed weet waaraan je je dient te houden, wordt genoemd. Ook 

de bereikbaar van leidinggevenden 7 dagen op 7, blijkt een bron 

van veerkracht te zijn. ‘Weten dat er iemand is’. En weten dat ‘die 

iemand’ om je bekommerd is en je vraagt ‘hoe gaat het?’.
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“De snelle feedback van zodra er nieuwe maatregelen waren 

en, in de beginfase van corona, de dagelijkse meeting om alle 

stappen door te nemen die moesten gebeuren. Dit hadden wij 

nodig. De directie was steeds bereikbaar.”

“Bij veranderingen werden we direct op de hoogte gesteld.”

“Vlotte communicatie omtrent veranderingen in het 

woonzorgcentrum, niet alleen aangaande Covid-19.”

“Medewerkers kregen ook de brief die aan familie gericht is te 

lezen.”

Het gevoel van ‘eenheid’ binnen een team en de loyaliteit onder 

collega’s wordt ook vaak genoemd als een factor om het vol te 

kunnen houden ondanks alles. Hieruit spreekt opnieuw het belang 

van solidariteit, gedeelde verantwoordelijkheid en respect voor 

eenieders bijdrage of rol.

“De samenhorigheid en loyauteit over de verschillende 

disciplines en afdelingen heen was werkelijk prachtig. 

Medewerkers administratie die bijvoorbeeld bewoners helpen 

eten, medewerkers van het dagverzorgingscentrum die in het 

weekend kwamen ondersteunen… Het team-gevoel, het wij-

gevoel dat gepaard gaat met zo’n ingrijpende (reeks van) 

gebeurtenissen gaf ons de kracht om de zorg te realiseren. 

Dit samenhorigheidsgevoel heeft de arbeidsvreugde positief 

beïnvloed en heeft geresulteerd in warme zorg voor onze 

bewoners.”

“Samenwerking over de diensten heen, zowel directieleden, 

leidinggevenden, verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek, 

onderhoud en keukenpersoneel.”

“De samenhorigheid onder de collega’s heeft ervoor gezorgd 

dat we samen onze angst hebben doorstaan en ook dat onze 

bewoners er gezond en wel zijn doorgekomen.”

“Sterkere multidisciplinaire samenwerking.”

“Het leren kennen van meerdere medewerkers en samen 

optimistisch proberen te blijven. Er was samenhorigheid en veel 

steun!”

“De goede samenwerking tussen de verschillende disciplines en 

de flexibiliteit tussen de collega’s onderling is bijzonder.”
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De ruimte die sommigen hebben ervaren om zelf veel meer 

verantwoordelijkheid te kunnen en te mogen nemen, bleek voor die 

mensen cruciaal om het vol te houden. Het gaat voor hen ook om 

het beschikken over meer autonomie. Respect en waardering zit 

wellicht ook in het voelen dat je vertrouwen en verantwoordelijkheid 

krijgt. Je voelt je betrokken. Tegelijk zijn talenten naar boven 

gekomen die complementair zijn binnen een team.

“We gingen als groep door het ‘coronaverhaal’. We zorgen nog 

meer voor elkaar als hulpverlener en konden steeds bij elkaar 

terecht. We deelden lief en leed. Ik kreeg nieuwe uitdagingen. We 

bleven zoeken naar oplossingen op maat voor elke bewoner. We 

bleven ‘creatief denken’. Mijn job werd verruimd.”

“De autonomie van het woonzorgcentra is toegenomen: meer 

medische handelingen in huis, eigen testcapaciteit onder leiding 

van de CRA, samenwerking met de CRA…”

Niet-onverschillig cynisme

Enkele respondenten reageren in de bevraging verontwaardigd 

op sommige vragen. Bijvoorbeeld op de vraag naar waar zij (als 

leidinggevenden) het gevoel hebben van betekenis te zijn geweest 

(voor medewerkers, bewoners, familie,…). In hun antwoorden vind je 

cynisme terug die tegelijk van een (blijvend) geraakt-zijn getuigt. 

Zou ook dat niet een vorm van veerkracht zijn? Dat ze, ondanks hun 

cynische en verontwaardigde reactie toch nog in de zorg blijven en 

ondanks alles nog blijk geven van de ‘verander-energie’ die woede 

soms ook wel is, getuigt dat ook niet van veerkracht? 



4140

“Jullie vragen of ik als leidinggevende in deze crisis van betekenis 

ben geweest? Ik ben leidinggevende, maar het tekort aan 

medewerkers heeft me al altijd in de zorg geduwd (ook in wat jullie 

‘normale omstandigheden’ noemen). Als ik 20% van de dag eventjes 

mijn papieren in orde kan maken, dan mag ik al heel blij zijn. De 

corona-periode heeft dit waarschijnlijk gereduceerd tot 1% (ik wou 

dat ik overdreef). Verantwoordelijken worden al jaren in de steek 

gelaten. Ze (= de sector en de politiek) branden ons op en gooien 

ons weg. Bedankt voor de leuke posters met 10 tips om een burn-

out te voorkomen. Telkens als ik ze zie heb ik zin om ze van de muur 

te trekken. De politiek zou beschaamd moeten zijn. Buitenstaanders 

zijn bekommerd om ons en staan te kijken van de werkdruk die we 

‘in normale omstandigheden’ moeten verdragen. Die bekommernis 

duurt ongeveer even lang als hun mama of papa bij ons verblijft. 

Daarna is het niet meer dan een herinnering. Wij en onze teams 

blijven telkens achter met de realiteit. Wie kan dit in hemelsnaam 

een hele carrière aan? Ik heb geen betekenis als leidinggevende 

die een bepaalde kerntaak uit te voeren heeft. Ik ben al jaren een 

onderbetaalde en ondergewaardeerde crisismanager voor jonge 

gasten die in onmogelijke omstandigheden een beetje kwaliteit aan 

ouderen proberen te geven. Ik verlang al naar de volgende affiches 

die ons zullen ‘helpen’.”

“Ik ben een motivator en probeer zoveel mogelijk mijn team te 

beschermen van de werkdruk die ze ervaren. Maar door het 

constant met tekort te moeten werken kan ik zelfs niet denken 

aan het verder uitwerken van talenten van mijn team. Wat 

zou me helpen? Medewerkers, medewerkers, medewerkers, 

medewerkers, medewerkers, medewerkers, medewerkers en GEEN 

extra inspecteurs. Geef de verantwoordelijken een kans ECHT 

verantwoordelijke te zijn en dan zal IK wel zorgen dat ik samen met 

mijn team (waar ik fier op ben) talenten verder kan ontwikkelen.”
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Slot – Raakbare
     mensen ‘van 
       vlees en bloed’

Ze deden het maar, deze mensen. Ze blijven het maar doen. Ook al 

staat het water hen aan de lippen. Of het stond hen al aan de lippen 

vóór de Covid-19-pandemie. Méér dan ooit worden medewerkers 

in woonzorgcentra echter geconfronteerd met moreel leed, met 

verdriet aan het verdriet van bewoners (en familie) die ze heel goed 

kennen. Dit leed op zichzelf getuigt al van ethische veerkracht. 

Zo is ethische veerkracht in de eerste plaats geen vermogen 

(bijvoorbeeld tot zelfrelativering), maar wel een sensibiliteit of een 

raakbaarheid. Negatief gesteld: dat medewerkers verdriet hebben 

aan het verdriet van bewoners, toont dat ze ethisch bewogen zijn, 

raakbare mensen ‘van vlees en bloed’. 
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Uiteraard moeten we ons ervoor hoeden om niet alles te doen 

wat maar kan om dit leed te vermijden. Corona legt de falende 

financiering van ouderenzorg op schrijnende manier bloot, net als 

de waarde die we als samenleving (maar) hechten aan kwetsbare 

ouderen en aan hen die voor deze ouderen zorg opnemen. Daar 

moet iets aan veranderen. Tegelijk moeten wij – en al wie met 

ons mee verantwoordelijkheid neemt om de ethische (en dus 

relationele) kwaliteit van zorg te versterken, ons ook hoeden om 

te snel ‘lessen te willen trekken’ uit de pijn en om op te roepen 

‘positief te blijven’. Achteraf gezien zijn enkele van onze vragen 

(zie addendum 1) waarbij we de deelnemers wilden prikkelen 

om op een waarderende manier naar deze crisis te kijken, goed 

bedoeld maar slecht bedacht. Terecht riepen ze de ergernis en 

zelfs verontwaardiging van enkele respondenten op. Het idee dat 

mensen altijd de goeie kant moeten zien van een crisis of aan hun 

verdriet, is ‘toxisch’, zegt ook actrice en therapeute Katrin Lohmann 

(De Cock, C., 2021). ‘Waarom zou je dat ook willen vragen?’, zegt ze. 

‘Eigenlijk ontken je met opmerkingen als “Probeer er het beste van te 

maken” of “Zijn er ook positieve kanten aan…” de pijn van de ander.’ 

De pijn mag er zijn. Ze is teken van ethische veerkracht in en op 

zichzelf. Dat is iets wat wij alvast mogen leren. Om ook meer ruimte 

te maken voor het geven van woorden aan pijn, het doorvoelen van 

de pijn, het geven van bestaansrecht aan de pijn. Precies om zo 

ruimte te geven aan ethische veerkracht.

We kunnen en mogen dus niet te vlug over die ethische pijn heen 

stappen. Deze pijn is op zichzelf een uiting van veerkracht. Te snel 

de pijn van al wie in ouderenzorg werkt wegwissen, zou niet alleen 

getuigen van disrespect, maar ook zou het de boodschap geven 

dat kwetsbaarheid (als raakbaarheid) iets is wat je moet vermijden, 

dat het een uiting is van zwakte. Het is geen teken van zwakte, maar 

net van sterkte. Dat medewerkers ondanks alles toch blijven lijden 

aan het lijden van ouderen is het signaal dat ze niet resigneren, niet 

opgeven, ethisch bewogen mensen blijven ‘ondanks alle druk’ om 

cynisch te worden en op te geven om je als mens te engageren in 

zorgrelaties.
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Dat doet natuurlijk niets af aan het feit dat deze bevraging ook tot 

uiting heeft gebracht wat mensen zelf ondanks alles van deze crisis 

hebben gemaakt. Het gehele tweede gedeelte van dit rapport toont 

aan dat medewerkers erin geslaagd zijn om in verbinding te blijven, 

met elkaar, met de bewoners… Wat ultiem veerkracht biedt is de 

kracht van deze relationele verbinding in en op zichzelf die vanuit 

het geraakt-zijn tot stand komt. Zelfs al leidt die zorgverbinding tot 

niets meer, de verbinding zelf leidt tot nabijheid en daarmee tot 

goedheid. Kijk maar terug naar de bovenstaande passage hierover. 

De deelnemers aan deze bevraging zeggen niet ‘wij hebben super 

fenomenale zorg gegeven’. Ze vertellen wel hoe ze hebben gepoogd 

om nabijheid te realiseren op allerlei heel kleine manieren. Ondanks 

alles.

Levinas spreekt van ‘kleine goedheid’ als het enige wat stand 

houdt wanneer menselijke verhoudingen onder druk staan. Deze 

goedheid veruitwendigt zich in kleine, dagelijkse zaken. Ze vergt 

geen grootse moeite of actie. Het is een goedheid die tot stand 

komt dankzij gewone mensen. Het zijn deze mensen die haar 

verdedigen en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook 

al is ze volstrekt weerloos tegenover lijden, mislukking en dood. 

Deze goedheid kruipt overeind als een platgetrapt grassprietje, 

kwetsbaar maar veerkrachtig. Het is niet omdat ze klein is, dat ze 

zonder pit is. Integendeel, in haar letterlijk uitzonderlijke veerkracht 

geeft ze uitdrukking aan een ‘ethiek zonder systeem’, omdat 

ze aan het unieke verantwoordelijke ik opborrelt (Burggraeve, 

2020). Ze ontspringt aan en voedt de sensibiliteit, de ziel van elke 

zorgverhouding (Vanlaere & Burggraeve, 2021).
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Net zoals gras groeit ‘kleine goedheid’ niet door er aan te trekken. 

Het gedijt wel onder de juiste condities. Die condities zijn er niet – of 

toch veel minder – in tijden van pandemie. Al moet gezegd dat in 

woonzorgcentra waar al grote inspanningen geleverd werden om 

aan die condities te werken, zelfs tijdens de pandemie meer ruimte 

voor relaties (en dus voor kleine goedheid) voelbaar was.

Daarom eindigen we dit kleine rapport met de oproep om te blijven 

investeren in zorgethiek en in zorgethisch leiderschap. Vóór de 

corona-pandemie lichtten we in de brochure ‘Deugddoende zorg’ 

(Grypdonck et al. 2019) al toe dat het belangrijk is dat het thema 

deugddoende zorg tussen alle andere bekommernissen behartigd 

en op de agenda gehouden moet worden. Vanzelfsprekend is dat 

niet en er is heel veel waar in een woonzorgcentrum prioritair dient 

op te worden ingezet. Toch maakt de corona-crisis erg duidelijk 

hoe belangrijk het is dat er mensen in het woonzorgcentrum 

de opdracht krijgen om zorgethisch denken en handelen in de 

organisatie onder de aandacht houden. Natuurlijk behoort dit 

ook tot de taak van leidinggevenden. Wanneer die hierin worden 

bijgestaan door een zorgethisch coach, zijn de kansen hiertoe 

uiteraard veel groter. In woonzorgcentra waar zorgethisch coaches 

aanwezig zijn, is er een infrastructuur om op terug te vallen in tijden 

van crisis. Ook dat hebben we uit deze corona-pandemie geleerd. 

Gestimuleerd door deze inzichten en gestuwd vanuit deze crisis 

nemen we daarom het engagement om een degelijke hands-

on opleiding te voorzien voor zorgethische coaches, met ook 

een traject voor verdere vorming. We kunnen alleen maar hopen 

dat beleidsdragers middelen beschikbaar maken, alsook een 

richtinggevend kader maken, om op deze manier zorgethiek alle 

kansen te geven...
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Totaal aantal antwoorden: 847

20.   Welke positieve zaken/veranderingen zijn er in uw 

woonzorgcentrum doorgevoerd n.a.v. corona/Covid-19 die u 

zou willen behouden?

21.   Welke ervaring van de voorbije corona/Covid-19 periode 

heeft u het meeste getroffen? Wat leert die ervaring u over wat 

u als leidinggevende echt belangrijk vindt dat er gebeurt in de 

zorg?

22.   Waar heeft u het gevoel dat u als leidinggevende 

‘van betekenis’ bent geweest (voor uw medewerkers, uw 

bewoners,…)? Waar heeft u ‘in al het kwade’ dat corona/

Covid-19 heeft aangericht ook ‘goeds’ kunnen laten gebeuren 

en wat heeft u daarvoor moeten doen (of laten doen)?

23.   Welke talenten heeft u ontdekt, dankzij corona/Covid-19, 

bij uzelf en in uw team, die onmisbaar zijn in het realiseren van 

goede zorg? Wat zou u en uw team kunnen helpen om deze 

talenten verder open te laten bloeien?

Addendum 1
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In onderstaande worden niet exhaustief een aantal nieuwe 

reflecties of bedenkingen gedeeld. Ze worden in vraagvorm 

geformuleerd om recht te doen aan de moeilijke en genuanceerde 

zoektocht waar de respondenten uit deze bevraging mee te 

kampen kregen. 

• Hoe omgaan met de verantwoordelijkheid naar de 

 privésituatie toe, en het risico om ook kwetsbare familie zelf 

 te besmetten? 

• Hoe omgaan met de verantwoordelijkheid naar bewoners 

 toe, wat als ik diegene ben die bewoners onbewust besmet? 

• Hoe omgaan met de reacties van anderen door het feit dat 

 ik op een cohorte-afdeling werk? Hoe nadien de relaties 

 herstellen wanneer we nu gemeden worden omdat we op 

 de cohorte-afdelingen werken? 

• Hoe omgaan met bewoners die naar de cohorte-afdelingen 

 worden verplaatst, en waarbij je niet weet of ze wel 

 terugkomen, en hoe je ze dan moed moet inspreken?

• Hoe omgaan met de steeds veranderende richtlijnen, en 

 de manier waarop deze telkens de motivatie van 

 medewerkers beïnvloeden? 

• Hoe omgaan met de negatieve beeldvorming over woon- 

 en zorgcentra in de media, en de gevolgen daarvan voor de 

 motivatie van collega’s en medewerkers? 

• Hoe omgaan met de ervaren gebrekkige ondersteuning van 

 nabijgelegen ziekenhuizen?

• Hoe omgaan met mensen met dementie die niet goed 

 begrepen waarom de isolatie belangrijk was, die agressief 

 reageerden op alle maatregelen, en die telkens verontrust 

 of kwaad reageerden op het testen?

Addendum 2
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• Hoe proberen om de grote flexibiliteit en creativiteit van 

 medewerkers om goede zorg te geven, te borgen en te 

 valoriseren? 

• Hoe ondersteunen van mensen die hun leidinggevende 

 positie gestart zijn in een crisisperiode? 

• Hoe omgaan met de erkenning en dankbaarheid voor 

 medewerkers die niet werken op cohorte-afdelingen 

 wanneer vooral medewerkers die werken op een cohorte 

 afdeling gefeliciteerd en erkend worden? 

• Hoe omgaan met het gevoel van tekortschieten bij het 

 zorgpersoneel? 

• Hoe omgaan met de emoties van familieleden van 

 bewoners? Hoe omgaan met hun dankbaarheid en respect, 

 maar ook met onbegrip, wantrouwen en kwaadheid? 

• Hoe omgaan met het verdriet van medewerkers bij het zien 

 van het verdriet van bewoners en hun familie? 

• Hoe borgen van de manier waarop discipline 

 overschrijdend werd gedacht over zorg?

• Hoe omgaan met de persoonlijke problemen van 

 medewerkers die door de coronacrisis verscherpt naar voor 

 komen? 

• Hoe omgaan met familieleden die tijdens het bezoek de 

 maatregelen niet volgen? 

• Hoe omgaan met schuldgevoelens van medewerkers naar 

 hun eigen familie toe wanneer ze meer en langere shiften 

 opnamen in het woonzorgcentrum?

• Hoe omgaan met schuldgevoelens van medewerkers 

 naar hun eigen team toe wanneer ze door besmetting of 

 door quarantaine thuis moesten blijven en niet konden 

 meehelpen in de zorg?

• Hoe omgaan met kwetsbare familieleden van medewerkers 

 die effectief besmet raken door de medewerker van het 

 woonzorgcentrum?

• Hoe omgaan met de ervaren mensonwaardige manier 

 waarop met overleden besmette bewoners moest 

 omgegaan worden? Hoe kan hierin de menselijkheid 

 bewaard worden?

• Hoe omgaan met het eigen verdriet van medewerkers 

 wanneer bewoners zichtbaar leden onder de maatregelen? 

 Hoe omgaan met het eigen verdriet bij het zien wegkwijnen 

 van bewoners? 

• Hoe omgaan met het eigen verdriet van medewerkers bij 

 het aftakelen en het plotse of verwachte overlijden van 

 bewoners? 

• Hoe omgaan met het gegeven dat er zoveel vervangingen 

 zijn in het personeel waardoor je als enige nog de bewoners 

 goed kent? 

• Hoe omgaan met het ‘moeten opsluiten’ van bewoners? 

 Welk recht hebben we als mensen om dat te doen?

• Hoe proberen vast te houden van groepscohesie die positief 

 beïnvloed werd door samen doorlopen van coronacrisis?

• Hoe proberen om de visie over warme zorg vast te houden 

 wanneer er zoveel maatregelen moeten gevolgd en 

 opgelegd worden? 

• Hoe omgaan met discussies over uitzonderingen op 

 maatregelen wanneer die in het belang zijn van de 

 bewoners of van hun familie? 

• Hoe omgaan met vroegtijdige zorgplanning in deze corona 

 periode?

• Hoe proberen om terug een participatief beslissen in 

 te voeren wanneer er gedurende lange tijd vooral 

 beslissingen moesten opgelegd worden?
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Deze getuigenis kwam tot stand door samenwerking met Caritas 

West-Vlaanderen (www.caritaswest.be) en Bing Research met 
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