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bood spontaan aan ook een challenge in te brengen. Dit werd een opdracht waarin 
bewoners een sport moesten uitbeelden en daar een foto van moesten maken. Door 
de challenge ontstaat op een nieuwe manier verbinding in de groep en komt er po-
sitieve energie vrij die zeer welkom is.

Bunkerspel: voorbeelden van challenges (bron: Kwintes)

Huisbezoek door glas

Bij verschillende zorginstellingen leggen ambulante hulpverleners nog steeds huis-
bezoeken af. Hoe ze dit veilig doen? Ze komen tot aan het keukenraam en voeren 
met de cliënt een telefoongesprek. Op die manier kunnen ze elkaar zien, wordt 
nabijheid ervaren en kunnen ze elkaar spreken. Er zijn op LinkedIn, Facebook en 
andere social media mooie beelden van te zien en ervaringen over te lezen. Deze bij-
zondere vorm van contact hoeft niet per se een verarmd contact te zijn. Soms geeft 
de nieuwe balans in afstand-en-nabijheid ook weer een impuls aan het steunende 
contact en een impuls aan de zelfredzaamheid.

Luisterlijn en telefonische hulpdiensten

De Luisterlijn is er voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. 
Aan de andere kant van de lijn zitten 1500 getrainde vrijwilligers met een luisterend 
oor. De Luisterlijn is opgericht in Rotterdam aan het begin van de jaren 50 en heette 
eerder SOS Telefonische Hulpdienst en Sensoor. Ook mensen met psychische klach-
ten die zich zorgen maken over het coronavirus kunnen hier terecht, ook voor een 
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In tijden van corona
Initiatieven die bijdragen aan participatie en herstel in tijden 
van social distancing

Sinds de overheidsmaatregelen om het aantal besmettingen met het coronavi-
rus dat ‘corona virus disease 19’ (covid-19) veroorzaakt, terug te dringen, zitten 
we veel meer thuis en houden anderhalve meter afstand van elkaar. Thuis zitten 
en social distancing lijken het tegenovergestelde van participeren en daarmee 
niet bij te dragen aan herstel bij psychische problemen. En inderdaad zien we 
veel berichten over symptomen die opspelen, toenemende stress en eenzaam-
heid. Toch ontstaan ook nieuwe vormen van contact en participatie, want socia-
le onthouding betekent niet automatisch sociale isolatie.

We zien bij cliënten, professionals en ervaringsdeskundigen verrassende voorbeel-
den van veerkracht en wederzijdse ondersteuning om door de crisis te komen. ‘Stop 
met piekeren over dingen waar je geen invloed op hebt en kijk naar dingen waar je 
wel invloed op hebt’, hebben sociaal werkers, psychologen, ervaringsdeskundigen 
en andere professionals in het veld gedacht. In deze bijdrage een greep uit de crea-
tieve en hartverwarmende initiatieven die sinds onze intelligente lockdown overal 
in het land zijn ontstaan of versneld om ook in tijden van crisis bij te kunnen dragen 
aan participatie en herstel.

Challenge op beschermd wonen locaties

Bij Kwintes hebben begeleiders, behandelaren en bewoners op jongerenlocaties ge-
zocht naar sociale activiteiten die nog wel kunnen. Hierbij is de challenge ‘Het Bun-
ker Spel’ ontstaan. Elke dag wordt door begeleiding via de WhatsApp van de groep 
een challenge gedeeld. De opdrachten kunnen door iedereen in de groep worden 
ingebracht. Hiermee kunnen punten, ‘Bunkers’ worden verdiend (zie figuur 1). De 
jury kent een wisselende samenstelling en over de uitslag mag worden gecorrespon-
deerd en gediscussieerd. Challenges tot nog toe omvatten bijvoorbeeld: ‘Fotografeer 
buiten je favoriete plek’, ‘Schrijf een gedicht over …’, en ‘Maak een selfie met een 
blinkend schoon toilet’. Het idee was om hierbij verbinding te maken tussen spel 
en noodzakelijke taken. Tennisser Robin Haase zag het initiatief op Instagram en 
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chat of mailcontact. Het telefoonnummer 0900-0767 is dag en nacht bereikbaar. 
Momenteel is er een toename van 30% van het aantal telefoontjes. Voor mensen 
die iets willen betekenen: de luisterlijn zoekt nog vrijwilligers. www.deluisterlijn.nl.
In veel organisaties is het aanbod van telefonische hulpdiensten ook uitgebreid. Het 
coronavirus kan met zich meebrengen dat omgaan met trek of zucht lastiger wordt 
en een terugval eerder op de loer ligt. De telefonische hulpdienst Trek aan de Bel 
van Verslavingszorg Noord Nederland – bemenst door ervaringsdeskundigen – is 
daarom nu de hele dag bereikbaar, terwijl dat voorheen uitsluitend ’s avonds was.

eHealth neemt een vlucht

Beeldbellen en online behandelen waren al een poosje mogelijkheden. In de ggz en het 
begeleid wonen worden deze eHealth-toepassingen door sommigen al omarmd, door 
anderen met argusogen bekeken. Door de social distancing maatregelen neemt het 
gebruik ervan nu sterk toe. Bij gebrek aan de mogelijkheden voor echte huisbezoeken 
en face-to-face behandeling bieden de apps op de tablet en de smartphone goede al-
ternatieven en koudwatervrees wordt overwonnen. Tegenstanders zeggen dat ze toch 
liever mensen in het echt zien, voorstanders noemen de tijdwinst (minder reistijd), 
het grotere bereik (mensen komen gemakkelijker op hun afspraak omdat ze minder 
drempels ervaren zoals reistijd en reiskosten) en de ervaring dat het voor sommige 
cliënten (zoals reclasseringscliënten, jongeren, mensen met autisme) gemakkelijker is 
om te delen wat ze werkelijk op hun hart hebben als het via het beeldscherm gaat. 
Op verschillende locaties worden de pilots opgeschaald en organiseren IT-afdelingen 
vele extra tablets. Daarmee creëert de coronacrisis gelegenheid voor snelle, relatief 
grootschalige innovatie en veldtesten. Het ministerie van VWS maakte direct geld 
vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand: Stimule-
ringsregeling E-health Thuis (SET) Covid-19. De subsidie is inmiddels gesloten voor 
aanvragen. Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl/set-corona.

Bereiken van ‘lastige, eigengereide’ jongeren

Eigenwijze, recalcitrante jongeren die zich niet houden aan de afspraken over af-
stand houden. We zien ze volop, binnen en buiten de zorg. Ze zien het probleem niet 
en hun behoefte aan samenzijn is groter dan de ratio. En we vinden ze lastig, wor-
den er boos om. Hebben ze het dan echt niet begrepen? Allereerst een kanttekening: 
ze weten niet beter, want biologisch gezien is de prefrontale cortex nog niet volledig 
ontwikkeld. Dit is het deel in ons brein waarmee we onszelf in de hand houden, ons 
logische brein waarmee we ons oerbrein vol driften en energieën beteugelen. Van 
alle leeftijden zijn het bovendien de jongeren die de grootste behoefte hebben aan 
elkaars nabijheid, aan peer support. Ze lijken zo zelfstandig, maar hebben elkaar 
heel hard nodig. Ali B, Alberto Stegeman, Poke en Jandino Asporaat alias Judeska 
begrepen dat humor en begrip nodig zijn, en maakten een clip om jongeren op hun 
eigen manier te bereiken: Afstand. De clip staat op YouTube en wordt onder jonge-
ren via social media massaal gedeeld.
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Bij alle feiten en meningen: hou het hoofd koel en relativeer

Experts van het RIVM informeren ons dagelijks over het aantal gemelde besmet-
tingen, ziekenhuisopnamen en doden als gevolg van covid-19. Hierbij komt ook 
informatie over de demografische kenmerken waardoor we leren dat het virus met 
name de ouderen en mensen met onderliggende ziekten zwaar treft. Wekelijks in-
formeert het kabinet ons in persberichten over de overheidsmaatregelen. Anderhalf 
meter afstand houden, zoveel mogelijk thuisblijven en thuis werken, geen sociale 
bijeenkomsten, vaak handen wassen en gezond verstand gebruiken. Dit zijn pret-
tige feitelijkheden. Daarnaast zijn er professionals uit de zorg die ons informeren 
over hoe we ons psychisch welzijn kunnen bevorderen en behouden. 

‘Geniet van de relatieve rust en de huidige flexibiliteit, 
erken dat je huidige emoties normaal zijn, zoek afleiding 

… en doseer de berichtgeving die je tot je neemt’

Zoals de helpende bijdrage van psychiater Witte Hoogendijk, hoofd afdeling psy-
chiatrie bij het Erasmus MC in Rotterdam. Hij gaat in op het problematische van 
de veelheid aan berichten, het door elkaar lopen van epidemiologische data en ge-
valsbeschrijvingen, en het gevoel dat je bij veel informatie geen idee hebt wat er nu 
precies van klopt. Dit zet je stressresponssysteem continu op scherp, je blijft continu 
alert en gespannen. Hij adviseert: geniet van de relatieve rust en de huidige flexibi-
liteit, erken dat je huidige emoties normaal zijn, zoek afleiding, maak een ommetje, 
verzin leuke dingen en doseer de berichtgeving die je tot je neemt – twee keer per 
dag – en beperk je tot de officiële bronnen. Zijn verhaal is te vinden op https://www.
volkskrant.nl/cs-bf078e1e. Ggz-bestuurder René Keet adviseert in een interview in 
Trouw (4 april 2020) om jezelf op een ‘nieuwsdieet’ te zetten, een plan te maken en 
te wandelen.

Daklozen opgevangen in hotels, sporthallen en evenementen-
ruimten

Op verschillende locaties in Nederland werken zorg- en welzijnsinstellingen samen 
met gemeenten, GGD-en en ondernemers aan het opvangen van mensen zonder 
dak boven het hoofd. Op meerdere plekken worden daklozen opgevangen in ho-
tels. Deze alternatieve opvanglocaties helpen voorkomen dat dak- en thuislozen het 
virus oplopen. De extra locaties ontlasten de slaapzalen in de nachtopvang, zorgen 
voor meer ruimte om binnen te blijven zodat ook zij zich kunnen houden aan de 
overheidsmaatregelen. Voor daklozen die besmet zijn, ontstaan op verschillende 
plekken quarantainelocaties in vleugels van opvanglocaties, oude kantoorpanden, 
sporthallen en evenementenruimten zoals Ahoy.
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Sommige activiteiten- of zelfregiecentra bieden ook activiteiten voor daklozen. Het 
zelfregiecentrum Focus in Zwolle bijvoorbeeld vangt daklozen op. 

‘Dak- en thuislozen hebben niets aan het advies “blijf thuis” want ze 
hebben geen thuis. ZwolleActief heef t ons (red., Focus) benaderd met 

de vraag of ze bij ons terecht kunnen. Ze kunnen aan het werk in de 
tuin, in het kunstatelier of in het textielatelier. Met pijlen op de vloer en 

op de tafels wordt de sociale afstand gereguleerd. Dat werkt goed.’

Zo maken deelnemers in het textielatelier mondkapjes, die naar zorginstellingen 
in Zwolle gaan: https://www.zwollenu.nl/nieuw-initiatief-in-zwolle-help-mondkap-
jes-maken/

Improviseren met het reguleren van sociale afstand

Initiatieven door cliëntenorganisaties

Cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen bedenken nieuwe manieren om men-
sen met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen en met elkaar in contact 
te blijven. Op de facebookpagina van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen 
(VVED) en op die van de Nieuwe GGZ staan verschillende voorbeelden en worden 
ervaringen gedeeld hoe je omgaat met de maatregelen en de dreiging in deze tijd. 
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Er worden WhatsApp groepen gestart waarin deelnemers bijvoorbeeld helpende 
teksten worden gedeeld. Er worden door de Veerkrachtcentrale online-yogalessen 
aangeboden. Er ontstaan nieuwe WhatsAppgroepen, ook voor familie en naasten.
Wij zijn Mind – het landelijk cliënten- en patiëntenplatform – is samen met de 
Stichting Out of the Box TV een digitale ‘huiskamer’ begonnen met een dagelijks 
wisselend programma, en waar verhalen gedeeld worden. De livestream is elke dag 
tussen 11.00 en 16.00 uur te volgen op het YouTubekanaal van Out of the Box 
TV. Wij zijn Mind heeft ook nog andere interessante digitale hulpmiddelen in het 
aanbod, zie: https://wijzijnmind.nl/corona.

Ervaringsdeskundigen inzetten

Ggz- en verslavingszorginstellingen zetten meer ervaringsdeskundigen in. Versla-
vingszorg Noord Nederland heeft extra ervaringsdeskundigen in de arm genomen 
om een luisterend oor te bieden. Bij Iriszorg heeft een groep ervaringsdeskundigen 
onderling contact in appgroepen en deelt men ervaringen en tips. Ervaringsdeskun-
digen hebben door hun herstelproces na en tijdens persoonlijke en sociale diepte-
punten een veerkracht ontwikkeld die lotgenoten licht kan geven terwijl zij nog 
midden in dit proces zitten en corona roet in het eten gooit: een extra uitdaging. 
Een aparte bijdrage in deze aflevering van Participatie & Herstel (blz. 11 e.v.) gaat 
nader in op wat ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen vanuit hun kennis van 
ontwrichting, aan het omgaan met een crisis die iedereen raakt.

Handvatten voor een thuissituatie onder druk

Gezinnen bij wie psychische problemen, een verslaving en/of sociale problematiek 
al zorgen voor veel stress, kunnen door de coronamaatregelen nog verder onder 
druk komen te staan. De maatregelen kunnen bijdragen aan toenemende financiële 
zorgen, werkdruk en spanningen van het met elkaar verplicht thuiszitten door het 
wegvallen van school en activiteiten buitenshuis. Soms is dit een kleine woonruimte 
en soms zonder tuin of gelegenheid voor kinderen om buiten te spelen. Kinderen in 
deze gezinnen kunnen het daardoor extra moeilijk krijgen als de spanningen nog 
verder oplopen en school of sportvereniging geen uitlaatklep kunnen bieden. Ook 
gezinnen zonder kinderen, waar huiselijk geweld op de loer lag of al speelde, hebben 
het door de coronamaatregelen extra moeilijk. Het op elkaar aangewezen zijn, kan 
leiden tot (nog meer) overmatige controle, irritaties, ruzies en psychologisch of fysiek 
geweld. Belangrijk voor alle betrokkenen is het besef dat niets zo ingrijpend is als een 
onveilig thuis. Je kunt er niet aan ontsnappen, en je begeeft je er elke dag weer in. 
Gebleken is dat de werkelijke impact vaak gemist wordt doordat bonding- of stock-
holmsyndroom, depressie, angst en trauma ineffectieve coping in de hand werken bij 
slachtoffers. Denk aan goedpraten, ontkennen en loyaliteit aan de dader (Nicholls, 
Hilterman, & Tengrstrom, 2010; Roeg, Hilterman, & Van Nieuwenhuizen, 2019).
Het Trimbos-instituut en de leden van het Landelijk Platform KOPP/KOV ont-
wikkelden een webpagina met tips en handvatten voor ouders, KOPP-kinderen, 
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naasten en professionals die voortdurend wordt geactualiseerd en te vinden is 
op de website van het Trimbos-instituut (https://www.trimbos.nl/kennis/corona/
jeugd-en-het-nieuwe-coronavirus/ondersteuning-kopp-kov-professionals-kinde-
ren-ouders-en-naasten; op de site zoeken op ‘kennis_nieuwe coronavirus_jeugd’). 
Voor ondersteuning bij situaties van huiselijk geweld zijn de platforms met infor-
matie over een veilig thuis geüpdatet. Meer informatie hierover is te vinden op de 
website van Veilig Thuis (https://veiligthuis.nl/). Andere sites zijn:
• https://academiepratenmetkinderen.nl/wat-als-het-op-school-veiliger-is/
• https://www.nji.nl/coronavirus
• De campagnesite https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/

Onverwachte kansen

De beperkende coronamaatregelen blijken op andere vlakken tot positieve uitkom-
sten te leiden. De KNMI meldt dat de lucht boven Nederland flink schoner is ge-
worden. Uit metingen met het Nederlandse satellietinstrument Tropomi blijkt de 
luchtvervuiling tussen de 20 en 60 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar, als gevolg van minder weg- en luchtverkeer en de afgenomen 
productie. KNMI en TU Delft: ‘De afname in luchtvervuiling in Nederland en ook 
wereldwijd is ongekend.’ Het volledige artikel met luchtfoto’s is terug te vinden op 
NOS: https://nos.nl/l/2328537.
Ons aangepaste gedrag heeft ook andere onbedoelde maar zeer positieve effecten. 
In Venetië zijn voor het eerst sinds tijden weer vissen te zien in het water van de 
grachten, zo helder is het nu de toeristen thuisblijven en de gondels niet varen. 
‘De natuur kan even op adem komen,’ zegt Pier Vellinga, hoogleraar klimaatver-
andering aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen University. ‘Aan de 
schonere lucht en het heldere water zie je nu hoe snel de natuur zich herstelt als er 
minder fossiele activiteit is; en wat het effect van onze uitstoot is.’ ‘Mijn hoop is dat 
de solidariteit en actie die je nu ziet, standhouden. …. Tijdens een crisis zie je dat er 
allerlei dingen mogelijk zijn die voorheen niet konden; daarom leidt een crisis vaak 
tot vernieuwing.’ Zie voor het hele artikel https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/
is-de-coronacrisis-dan-op-zijn-minst-goed-voor-het-klimaat/. 
Ook in de gezondheidszorg kan de huidige situatie impuls zijn voor nieuwe initia-
tieven of inzichten, en inspiratie bieden voor blijvende innovaties.
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