
J O U W  W E R E L D  I N 

T I J D E N  V A N  C O R O N A



Ik vo�  me...
ANGSTIG

Er bestaat een ‘onzichtbare vi jand’.  Wie is besmet en wie is dat niet? Komt 

deze vi jand tot in mijn gezin? Ook dat weten we niet.  Deze onzichtbare, maar 

eveneens ongekende vi jand geeft ons angst.  Daarbovenop voelen we angst 

rond een ‘onzekere toekomst’ .  Een toekomst waarin voor jou en je famil ie reeds 

heel wat open vragen lagen, biedt nu nog meer onzekerheid. Voor sommigen 

kan deze angst leiden tot slaap- of concentratiemoeil i jkheden, maar ook op 

andere vlakken kan je er weliswaar last van ondervinden. Denk eraan, deze 

angst is een normaal gevoel in een abnormale situatie.

NEERSLACHTIG

Het afgesloten worden van dageli jkse en betekenisvolle bezigheden kan 

l i jden tot een neerslachtige stemming. Een gevoel waar je al eerder mee 

hebt gevochten, maar dat nu misschien eens zo hard l i jkt terug te slaan.

ALLEEN 

Naast de onzekerheden, worden jul l ie ook de sociale afstand gewaar. Deze is 

helemaal tegenstri jdig met hetgeen ons ‘gezond verstand l i jkt in te geven’. 

Wanneer we stress ervaren, zoeken de meesten onder ons net de nabijheid op. 

Nu kan dat niet.  Net nu we die heel hard nodig hadden, net nu je je l iefdevolle 

naasten aan je zi jde had gewenst.  Je kri jgt het gevoel dat kostbare momenten 

verloren gaan en schaarser worden.

De hele wereld zit in hetzelfde schuitje, maar het jouwe li jkt meer 

gevuld. Iedereen voelt behoefte om bij  zi jn of haar naasten te kunnen 

zijn en iedereen is bang. Maar voor jou en je familie l igt dit nog anders. 

Ji j  had er reeds een vijand bij .  Want j i j ,  j i j  bent pall iatief….

Met deze handvaten trachten we te voelen wat er in jou en de mensen 

rondom jou leeft en geven we enkele gedachten over wat jou en je 

omgeving hierin mogeli jks kan helpen.



VERVEELD

De grote hoeveelheid aan ti jd die we momenteel in onze eigen woning 

besteden, omringd door een beperkt aantal mensen, kan dan weer gevoelens 

van verveling teweeg brengen. De beperkte activiteiten die voor jou, ondanks 

de ziekte, nog mogeli jk waren, worden opnieuw beperkt. 

GESTIGMATISEERD

Wanneer je zelf ziek bent of contact heb gehad met iemand die besmet is met 

het coronavirus, kan het gebeuren dat anderen bang van je kri jgen. Je voelt 

een zeker stigma. Ook mensen die ernstig ziek zi jn,  kennen dit gevoel.  Anderen 

worden bang om over je ziekte te spreken. Ze vermijden het onderwerp en 

soms zelfs jou.  

IN ROUW

Je kan door dit al les beginnen rouwen. Dit deed je misschien reeds ervoor, 

toen het duideli jk werd dat je ernstig ziek bent. Je rouwt ook nu mogeli jks 

met de wereld mee. Je bent opnieuw een veil igheid verloren.

KWAAD EN GEFRUSTREERD 

Jull ie worden beperkt in jul l ie persoonli jke vri jheid en eigen zeggenschap. 

Misschien nog meer dan wat de ziekte reeds voor jul l ie deed. Dat kan frustratie 

teweeg brengen. Sterker nog, je kan kwaad worden op diegene die je er 

onterecht of terecht verantwoordeli jk voor acht. 

WAARDELOOS

Het kan gebeuren dat je jezelf de vraag stelt ,  ‘Wat ben ik waard?’ .  Je zoekt 

naar de waarde die je hebt voor anderen, mensen kortbij ,  maar ook veraf. 

VERDRIETIG

Soms kan het zelfs verder gaan dan dat.  Je neerslachtige stemming kan 

omslaan in intens verdriet.  De ‘ laatste kansen’ die jul l ie nog in jul l ie leven 

wouden nemen, sl inken. En dat doet pi jn.



W�  k�  �  do� ?
BEHOUD JE SOCIAAL NETWERK

Gebruik e-mail ,  sociale media, video-conferences en telefoon. Verbondenheid is 

belangri jk in stresserende situaties, alsook in een langdurig ziekteproces. Zorg 

er dus voor dat je elkaar ziet en communiceer via video. Laat op die manier je 

broer, je zus, kinderen of kleinkinderen, vrienden, goede buren, … betekenisvol 

aanwezig zi jn in je leven.

VERGROOT JE 
VEERKRACHT

Je deed  al  heel wat beroep op 

je eigen veerkacht en ook nu 

wordt er weer van gevraagd. 

Denk niet in catastrophes, maar 

minimaliseer ook niet.  Focus op 

hetgeen je wel kan en tracht het 

onveranderbare te aanvaarden. 

Wat kan je hierbij  helpen, mis-

schien weet je dit van eerder? 

Voor sommigen zi jn dit mind-

fulness of relaxatieoefeningen, 

maar ook het bi jhouden van een 

dagboek waarin je neerschri jft 

waarvoor je alsnog dankbaar 

bent, kan helpend zi jn.  Bl i j f 

daarnaast ook afleiding zoeken 

(tv, een boek, …) en geef je 

hoofd even rust. 

NEEM JE KANSEN 

Het kan misschien niet meer zoals gepland, maar het is belangri jk dat je nog 

doet en zegt wat je te zeggen hebt. Wacht niet af.  Bl i j f  denken aan wat je voor 

anderen wil  doen of nalaten, wat je wil  dat ze van jou weten. Wees creatief en 

vraag hulp waar nodig om nog datgene te betekenen wat j i j  wil !



GEEF EIGEN BEHOEFTES AANDACHT

Ze gaan vaak verloren, maar bl i j f  aandacht besteden aan je eigen gevoelens, 

behoeftes en praat erover. Zoek naar alternatieven om controle over je eigen 

leven te behouden en houdt zoveel mogeli jk vast aan routines, deze hebben 

een invloed op je algemene stemming.

Maak een l i jst met al je zorgen en ga ki jken over welke zaken je wel controle 

hebt! Focus hierop. Geef zelf aan aan anderen wat je nodig hebt en wacht niet 

af.  Ook dat is controle. Wanneer je focust op wat je wel kan, zal dit je helpen 

de situatie te aanvaarden.

VERWERK

Verwerk hetgeen nu gebeurt en doe dat op je eigen individuele manier in 

contact met de mensen die voor jou van betekenis zi jn.  Maar bovenal,  wees 

hierin mild voor jezelf.

MEDIA 

Een overdaad aan nieuws kan je stress of een gespannenheid bezorgen. Sociale 

media maakt je angst dan weer groter dan traditionele media. Richt je daarom 

op betrouwbare informatie en doe dit slechts 1 à 2 keer per dag. 


