
COVID-19
Zorgprofessionals op weg
naar de doorstart

Impact

Waarom MedischVitaal?

P   Expert in duurzame inzetbaarheid
P   Werkcontext- en oplossingsgericht
P   Evidence based
P   Expertise zorginstellingen
P   Unieke Werk als Waarde benadering
P   Voor individu, team (of vakgroep) 
 en organisatie



Samen verwerken, herstellen & 
vitaal verder
Een kort en intensief begeleidingstraject om na COVID-19 weer samen verder te kun-
nen. Met aandacht voor leidinggevenden, individuen en teams.

De Covid-19 crisis is ingrijpend en vraagt veel van ons. Met name in de zorg is de belasting 
hoog en langdurig. De sprint werd een marathon. De een staat maandenlang in de front-
linie, de ander belandt onverwacht thuis en draagt van daaruit een steentje bij. Werk en 
privé lopen in elkaar over. En maar blijven reageren op de meest ingrijpende, onbekende 
en onvoorspelbare situaties.

Incasseren, diep ademhalen en doorgaan
De laatste weken lijkt er licht aan het einde van de COVID-19-tunnel en staan we samen 
voor die ene vraag: Hoe nu verder? 

Leidinggevenden proberen hun teams bijeen te houden. Ze faciliteren en verzorgen waar 
en wanneer mogelijk. Hoe hou ik mijn team energiek, veerkrachtig en inzetbaar?

MedischVitaal schept ruimte naar verleden en 
toekomst 
Natuurlijk moeten we onze ervaringen verwerken, maar we willen ook samen op weg naar 
een vitale toekomst. Goed idee, maar hoe dan? Onze senior psychologen weten aan welke 
knoppen zij moeten draaien om ruimte te scheppen tussen verleden en toekomst, en sa-
men de doorstart te maken. 

Zij bieden steun bij het verwerken van de impact van COVID-19. Ze hebben grote expertise 
op het gebied van mentale veerkracht, (trauma)verwerking en teamdynamiek in de zorg. 
MedischVitaal heeft een speciaal ontwikkelde aanpak waarin onze psychologen werken 
met bewezen methodes, onder andere uit de positieve psychologie. 

Geen zweverige sessies, maar evidence based en met beide benen op de grond starten onze 
professionals een heldere dialoog met duidelijke doelen. Individueel en/of met het team. 
Samen terugkijken, samen verwerken én vooruitblikken. Samen op weg naar een vitale 
doorstart.      

Mentale weerbaarheid is de capaciteit om terug te veren als je een tik krijgt. Incasse-
ren en vervolgens de controle terugpakken.”
Patricia van Casteren, senior psycholoog Arbeid & Gezondheid (NIP), Arbeid & Orga-
nisatie (NIP), Science practitioner, MedischVitaal / Ascender

“



De kern van onze aanpak is een dialoog tussen - 
en met - zorgprofessionals over onderwerpen als:

   De impact van de crisis: Wat hebben we meegemaakt? Hoe gaat het nu écht met ons?
   Gezamenlijke verwerking: Wat is er al gedaan aan de verwerking? Wat hebben we 

verder nodig, van onszelf en van elkaar? 
    Wat verwachten we de komende maanden van elkaar als COVID-19 afneemt en de 

reguliere zorg weer moet worden opgeschaald?
    Welke handvatten hebben we voor individuele veerkracht en draagkracht van  

het team?
    Hoe gaan we samen op weg naar een vitale doorstart? Op weg naar blijvend  

gezond werken.

De senior psycholoog begeleidt en faciliteert dit proces en helpt om 
daadwerkelijk stappen te zetten naar duurzame inzetbaarheid. 

Stap 1
 
a. Diagnosegesprek Leidinggevende/HR

De vliegende start: een efficiënte en effectieve diagnose met leidinggevende 
en/of HR.
 Wat hebben de teams meegemaakt?  
 Wat is er al gedaan om hen te helpen?  
 Wat willen we bereiken? 

b. Aanvullend gesprek met teamleden (optioneel)

Afhankelijk van wat men heeft meegemaakt een nadere kennismaking en 
aanvullend gesprek met teamleden.



Verwerken, versterken en samen stap-voor-stap 
vooruit
In het kader van COVID-19 was onze aanpak al succesvol bij verschillende zorginstellingen. 
De uiteindelijke vorm is in overleg en altijd maatwerk.
Onze aanpak bestaat uit verschillende stappen en mogelijkheden. We bewegen mee met 
de diversiteit aan doelgroepen: medewerkers, teams en leidinggevenden in zorginstellin-
gen, in de ruimste zin van het woord. Online en/of live.



Teamdialoog thuiswerkers

Een intensieve gespreksronde met het team. 
Terugkijken, verwerken en vooruitkijken. Moge-
lijke aandachtspunten: energie, stress, eenzaam-
heid en verbinding, groepsdynamiek en de weg 
terug van ‘thuis’ naar ‘kantoor’.

Training voor leidinggevenden

Leidinggevenden ondersteunen bij het hanteren van de impact die COVID-19 heeft op 
medewerkers. Aandacht voor herstel, verbinding, gezond (samen)werken, het goede 
gesprek. Handvatten om het team te ondersteunen, ook met de blik op de toekomst.

 Maximaal 8 leidinggevenden per groep

Teamdialoog zorgmedewerkers

Een intensieve gespreksronde met het team. 
Terugkijken, verwerken en vooruitkijken. 
Mogelijke aandachtspunten: vermoeidheid en 
energie, (trauma)verwerking, eenzaamheid, 
machteloosheid, herstel, zorgen voor jezelf en 
elkaar, loyaliteit en groepsdynamiek.

 BASIS 
 Maximaal 8 teamleden  
 per  groep. 

 EN/OF

  INTENSIEF 
Maximaal 3 teamleden 
per groep. 

  Verdiepende 
gesprekken die vanwege 
de onderwerpen en 
individuen vragen om 
kleinere groepen, zodat 
iedereen zich gehoord 
voelt en toch kan 
profiteren van de steun 
van collega’s. 

Meer weten?

Bel 030-252 27 92 of stuur een e-mail naar Susanne Keulaerds: s.keulaerds@ascender.nl 
Kijk ook op www.ascender.nl/programmas/medischvitaal voor meer informatie.



Individuele begeleiding

  Individuele gesprekken met zorgprofessionals, thuiswerkers en 
leidinggevenden die intensievere hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij 
(trauma)verwerking, herstellen van stress, (preventie) burn-out, zorgen 
voor jezelf of herstel na ziekte (COVID-19)

 Mogelijkheid inzet EMDR na trauma (ook online).

Op basis van het diagnosegesprek worden onderstaande modules in combinatie of  
afzonderlijk ingezet.

Stap 2



Workshop 
EnergieBoost!

Kort maar krachtig creëren 
we in deze interactieve sessie 
samen met uw medewerkers 

een positieve flow, verbin-
ding, lachen met elkaar én 

tips & tricks voor verwerking 
en meer energie!




