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Omgaan met ingrijpende 
gebeurtenissen op het werk



Wat kunnen ingrijpende
gebeurtenissen zijn op het werk?

• (dreigend) overlijden van patient, reanimatie, en/of 
overplaatsing naar IC

• Betrokken zijn bij een ernstige fout of klacht
• Ervaren ongewenste intimiteit en/of agressie
• Ervaren bedreiging eigen gezondheid (b.v. prik of 

cytostatica accident)
• Trauma’s van patienten die je (teveel) raken.
• Een ervaring die individueel als traumatsich ervaren is.



Overbelasting (secundaire traumatisering) 
van hulpverleners door:

• Confrontatie met schokkende gebeurtenis op het werk
• Compassiemoeheid
• Trauma’s van patienten
• Voordurend sijpelende overbelasting vanuit het werk
• Voortdurende vraag om empathie
• De veerkracht die gevraagd wordt over een langere

periode.



Hoe hiermee om te gaan?

• Organisatie
• Collegiaal
• Zelf



• Maatregelen die het risico op 
traumatisering/overbelasting van 
de hulpverleners verkleinen. 



Organisatie: 

Bijdrage aan voorkomen traumatiserend
effect van schokkende gebeurtenissen



• Aandacht voor aanvaardbare werkstress
• Afwisseling werkzaamheden
• Goede communicatie en een zorgzame attitude 

van het management. Veilig voelen is een
onderdeel van kwaliteit.

• Voldoende steun
• Erkenning
• Duidelijke rolverdeling
• Bedrijfs Opvang Team 



Team
Bijdrage aan voorkomen traumatiserend
effect van schokkende gebeurtenissen



Gewenste reacties team
• Vraag ernaar
• Luister naar het verhaal
• Sta open
• Laat je collega echt uitpraten
• Steun en begrip



Ongewenste reacties team
• Bagatelliseren (“Het had erger kunnen
zijn.”)

• Schuld geven (“Waarom heb je dat
ook gedaan, je had beter…”)

• Grappen maken over het gebeurde. 
(Degene die het is overkomen, mag 
wel grappen maken.)



Zelf
Bijdrage aan voorkomen traumatiserend effect van 

schokkende gebeurtenissen



ABC van de professional
• Doe alles met Aandacht.
• Zorg voor Balans in je leven.
• Blijf in Contact, zowel met jezelf als
met anderen. In je persoonlijk leven, 
in je vak, en in de organisatie
waarvoor je werkt.



Zorg voor reserves, 
eelt op je ziel

Reserve



• Goede zelfzorg
• Regelmatige ontspanning
• Doe alles met toewijding
• Ontwikkelen vaardigheden: grenzen stellen, 
tijdig nee zeggen.

• Afwisseling werkzaamheden
• Optimistische levenshouding, “vier de 
successen, vier de complimenten”.



Praktische tips voor goede
zelfzorg

• Lijstje met 10 leuke dingen
• Training mindfulness
• Sport/cursus, iets voor jezelf
• Time‐out buiten werkvloer bij drukte
• Ademhalingsoefening
• Reeele agenda
• Aandacht voor successen
• Delen met collega’s
• ????



Er zijn voor elkaar, luisteren naar
elkaar en jezelf


