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Inleiding
U bent (mogelijk) besmet met het coronavirus en dient u te isoleren. Een ziekenhuisopname is vaak op zich al een 
ingrijpende gebeurtenis. Het is zeker niet uitzonderlijk dat deze toestand van afzondering extra bezorgdheid en angst 
met zich meebrengt, maar mogelijk ook woede of frustratie. Verschillende factoren dragen daar aan bij: de duur 
van de isolatie, ontoereikende informatie, verveling, problemen met beschikbaarheid van huishoudelijk materiaal, 
financiële onduidelijkheid en stigma.

Zorg voor uzelf én uw omgeving

Door in isolatie te verblijven zorgt u ervoor dat zelf kan genezen en dat anderen niet ziek worden. Het is dus een niet-
egoïstische daad om te doen.
Gezien het grote risico op besmetting is het niet toegelaten om bezoek te ontvangen. Als u ziek bent, kan de liefde en 
nabijheid van uw naasten nochtans een belangrijke steunende factor zijn.
Via deze brief willen we u graag enkele tips en handvaten aanreiken om hiermee om te gaan.

Blijf actief en voorzie routine
Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, wordt er al een bepaalde mate van structuur voor u voorzien. Tracht 
de dagstructuur die u thuis had te behouden, met een vast dag-nachtritme en gezonde voeding. Probeer, 
indien mogelijk, zoveel mogelijk te ontspannen en afleiding te zoeken door bv.  een boek te lezen, TV te 
kijken, kruiswoordpuzzel,… Indien u problemen ervaart bij het slapen, meld dit dan zeker op de afdeling.
Kan u thuis in isolatie verder uitzieken? Voorzie dan ook een dagelijkse structuur. Onder andere op vaste momenten 
opstaan, eten, kleine taakjes uitvoeren, rustmomenten inlassen,… Een dag-of weekschema kan daarbij helpen. Zo 
creëert u voorspelbaarheid en zal u zich minder hulpeloos voelen.

Behoud sociaal contact
Blijf verbonden met naasten op een digitale manier. Gebruik telefoon en sociale media om het contact te bewaren. 
Bel eens extra naar kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, vrienden. Stuur hen een berichtje of doe een video 
gesprek. Schrijf een brief of kaartje (vb. App van Bpost). Spelletjes kunnen ook online samen gespeeld worden (vb. 
scrabble, een muziekquiz,…). Voorzie dit zeker dagelijks in je structuur.

Beperk het aantal nieuwsupdates
Hou niet voortdurend het nieuws in de gaten, doe dit bijvoorbeeld 2 keer per dag. Baseer enkel op officiële en 
betrouwbare informatie (bv. https://www.info-coronavirus.be/nl/). Stel  actief vragen aan verpleegkundigen en 
artsen tijdens de verzorgingsmomenten. Weet dat er op sociale media ook regelmatig ‘fake news’ circuleert.

Accepteer gevoelens
Stressgevoelens zijn onvermijdelijk en ook verdriet, angst en paniek zijn normale reacties in deze abnormale 
omstandigheden. Deze gevoelens mogen er zijn en moet u niet altijd wegwerken. Het is oké om hier op bepaalde 
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momenten even bij stil te staan.  Wanneer u merkt dat u overspoeld wordt door onaangename gevoelens en 
gedachten, kan het helpend zijn om deze gevoelens en gedachten te noteren in een soort dagboekje. Dit kan 
zinvol zijn om de evolutie zichtbaar te maken en om het gebeuren beter te kunnen plaatsen. Probeer naast 
piekergedachten, positieve gedachten te formuleren en de dingen in perspectief te plaatsen (bv. “deze akelige 
periode is tijdelijk”, “alle hulpverleners en experten werken aan het voorzien van de beste zorg voor patiënten en 
proberen manieren te vinden om het virus te bestrijden”).

Verminder het piekeren
Merk u dat u veel piekert? Probeer uzelf af te leiden met verschillende bezigheden. Of stel het piekeren uit: voorzie 
een korte periode per dag (10-20 minuten) waarin u zichzelf toestaat om te piekeren. Buiten die tijd herinneru u 
zichzelf eraan dat u pas op dat moment mag piekeren. Dit proces raakt geautomatiseerd als u het herhaaldelijk doet. 
Plan het ‘piekermoment’ overdag, niet net voor u gaat slapen.

Wanneer contact opnemen?
Als de isolatie zwaar begint te wegen doordat onaangename gevoelens en gedachten de bovenhand nemen en het 
moeilijk is om te stoppen met piekeren, kan een gesprek met een psycholoog helpend zijn. Op deze manier willen 
we voor u klaar staan om een luisterend oor te bieden, samen de gevoelens van angst en spanning te dragen, na te 
denken over hoe we deze opname draaglijker kunnen maken.
Omwille van de isolatie maatregelen kunnen we niet op de kamer langskomen, maar maken we graag tijd via (012 
39)60 94. Of meld het aan het personeel van uw afdeling. Zij zullen ons vragen u te contacteren.
Een ziekenhuisopname is niet alleen voor uzelf maar ook voor familie vaak belastend. We zijn ook voor hen 
beschikbaar voor telefonische ondersteuning.
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