
Social practise lab
Peer support na een ingrijpende gebeurtenis





“Mensen weten natuurlijk in wat voor werk ze stappen 
en wat je daarin kan tegenkomen, maar niet alles wat je 
meemaakt is daarmee ook normaal” (Renckens, 2016)



Empathie versus identificatie
• Empathie als tool 
• Neiging tot identificeren van  gevoelens en pijn van anderen
• Verhalen die dichtbij onszelf staan
• Empathie = vanuit eigen referentiekader 
• Identificatie = jezelf in de plaats van de persoon, eigen 

emoties en gevoelens

• Draagkracht als belangrijk element

Luyten (2015)
Erik de Soir(2013)



Evenwicht tussen 
afstand en nabijheid

• Balans niet in evenwicht: burn-out, secundaire traumatisering, 
onverschilligheid

• Combinatie van beiden is van  belang!
• Uit literatuur: afstandelijke 

Johan M
aes (2007)

Doe-been (Afstand) Betekenis-been (Nabijheid)

Handelen, presteren
Adequate efficiënte interventies 
(technieken, methoden, 
stappenplan, rationeel dossier)

Het geef ons overzicht, controle 
en structuur

Copingsmechanisme
rationaliseren, routine, 
afwisseling uit te weg gaan

Betekenis delen en creëren
Openheid voor het verhaal en
betekenis van het verhaal
Echtheid, acceptatie, respectvol 
de andere zien 

Emotionele betrokkenheid, 
confronterend bij identificatie

Gevoel van machteloosheid, 
emotionele kwetsbaarheid



Soorten gebeurtenissen
Een ingrijpende gebeurtenis is een gebeurtenis die de 
hulpverlener enige tijd bezighoudt, emoties oproept en een 
impact heeft op de hulpverlener.

Voorbeelden: doodgeboorte, overlijden van een kind, 
verkeersongeval, verbale agressie, conflicten, onverwacht 
overlijden, onterecht beschuldigd worden van een fout

Een schokkende of traumatische gebeurtenis is ongebruikelijk 
en/of ongewoon en gooit basisverwachtingen door elkaar 
waardoor alles plots onvoorspelbaar, onveilig, irrationeel en 
onrechtvaardig wordt.

Voorbeelden: suïcidepoging, fysieke agressie met letsel, 
ernstige verwonding collega,… 



Erik de soir – CRASH-model



Peer support
• ‘Peer’: gelijkwaardige/dezelfde groep, collega’s
• ‘Support’: onderlinge ondersteuning 

• Peer support als hedendaagse term voor collegiale ondersteuning
• Gelijkheid, mensen met gelijkaardige ervaringen
• Opvang en nazorg door collega’s
• Laagdrempelig, vrijwilligheid

“Zonder oordeel, zuiver vanuit medeleven een 
gesprek aangaan met een gelijke, zodat die 
collega zijn verhaal kwijt kan” 
(Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen, 2017)



Peer support
Sociale steun als belangrijk element en buffer  tegen het effect 
van hoge emotionele werkdruk

“Peer support zorgt ervoor dat 
werknemers beter bestand zijn tegen 
ingrijpende gebeurtenissen die ze mee 
maken op het werk” – Instituut voor 
Psychotrauma

Amsterdams OLVG ziekenhuis

Het praktisch en emotioneel 
ondersteunen en indien nodig als brug 
fungeren voor professionele hulp



Toepassingen in het werkveld
• Heilig Hartziekenhuis Lier

• Medewerkers Support Team
• Wie: arts, administratief werker, schoonmaakster, psycholoog en sociaal werker
• Wat: Nazorg na schokkende gebeurtenis in de werksfeer; groepsgesprek met alle 

betrokken geleid door duo MST
• Opleiding: Human Link – Omgaan met schokkende gebeurtenissen

• GZA ziekenhuizen: 
• Team Support Plan
• Luc Van Bauwel – Coördinator
• Gebaseerd op CRASH-Model en psychologische triage
• Opleiding en supervisie van Erik de Soir

• PZ Duffel
• Stress support team
• Human link

• Erik de Soir – traumapsycholoog
• Pleit voor opvang van hulpverleners en nazorg
• FiST, Team Support Plan,... 
• CRASH-model, ONVEE-principes
• Boeken: Redders in nood, Een heel klein beetje oorlog,… 



Uitwerking binnen het UZA



Rol peer supporter
• Gelijkwaardige positie
• Geen peer supporter die hulpverlener moet 

beoordelen/evalueren
• Peer supporter moet de zuivere rol van peer supporter 

opnemen
• Het belang van vertrouwelijkheid. Behalve als de hulpverlener 

een gevaar is voor zichzelf of anderen, dan moet dit gemeld 
worden aan de diensthoofd

• Profiel 
• Interesse in traumaopvang
• Empathisch
• Luisteren
• Betrokkenheid
• Engagement 



Doel van de procedure

• Het bieden van adequate collegiale opvang na een ingrijpende 
gebeurtenis.

• Het vergroten van het gevoel van  welzijn en veiligheid: ‘Ik heb 
nood aan ondersteuning en een luisterend oor en weet dat ik de 
mogelijkheid heb om deze ondersteuning te krijgen.’

• Verwerkingsproblemen tijdig signaleren.



Uitgangspunten
• Opvang en nazorg mag niet gepathologiseerd worden. 
• De meeste mensen verwerken een ingrijpende gebeurtenis op 

eigen kracht en/of met ondersteuning van naasten
• Geloof in de weerbaarheid van de persoon en het tonen van 

betrokkenheid.
• Vrijblijvend zowel voor de collega als de peer supporter
• Aandacht voor privacy en vertrouwelijkheid 
• Het aangeven dat men een gesprek wenst, is de 

verantwoordelijkheid van de persoon in kwestie, daarnaast is 
het wel aan de collega’s om alert te zijn voor signalen. 

• Een gelijkwaardige positie en een zo klein mogelijke afstand 
tussen peer supporter en het individu.



Werkwijze Team peer support
• De ingrijpende gebeurtenis = voor elke persoon anders
• Eerste opvang gesprek 

• Zo snel mogelijk 
• Gericht op praktische ondersteuning, begrip en erkenning
• Niet doorvragen op details gebeurtenis of ontlokken van emoties
• Wel ruimte voor ventilatie van gedachtegang en emotionele 

reacties
• In samenspraak een nazorggesprek afspreken binnen de 14 dagen

Focus:
- Een luisterend oor bieden, emoties 
opvangen. 
- Hoe gaat het op dit moment met de 
persoon?
- Normalisatie van normale reacties 
op een ingrijpende gebeurtenis. 
-…

Praktische ondersteuning:
- Iets te drinken aanbieden.
- Steun aanbieden om voor de 
persoon enkele dingen in orde te 
maken of te ondersteunen.
- Welk sociaal vangnet hebben ze 
thuis en op het werk? 
- …



Werkwijze Team peer support
• Tweede gesprek – nazorggesprek

• 14 dagen na de ingrijpende gebeurtenis
• Nadruk op impact gebeurtenis en reacties na de gebeurtenis
• Informeren en normaliseren over de emoties en reacties
• Afhankelijk van de behoefte van de collega kan er een derde 

gesprek worden afgesproken

Focus: 
- Hoe gaat het op dit moment met de 
collega?
- Hoe gaat het met de verwerking van 
de gebeurtenis?
- Informeren en normaliseren over de 
emoties en de verwerking na de 
ingrijpende gebeurtenis.

(psycho-educatie)

Praktisch:
- Hoe voelt  de collega zich nu bij 
de gebeurtenis?
- Hoe kijkt de collega terug naar 
de afgelopen weken? 
- Hoe heeft de collega de 
gebeurtenis verder verwerkt?
- …



Werkwijze Team peer support
• Derde nazorggesprek

• Vier tot zes weken na de gebeurtenis
• Aandachtig voor signalen die wijzen op moeilijke verwerking
• Hoe verliep de afgelopen maand?
• Nadruk op vrijblijvendheid, indien geen behoefte aan derde 

gesprek kan dit steeds worden afgezegd
• Indien er nood is aan professionele hulp: het diensthoofd vraagt 

dit aan via directie patiëntenzorg

Emotionele reacties Lichamelijke reacties Andere

- Meer alert
- Verdrietig
- Onzekerheid, bezorgdheid
- Schuldgevoelens
- Machteloosheid
- Prikkelbaarheid, snel 
geïrriteerd geraken
- Kwaadheid
- Negatieve invloed op 
zelfwaarde en overtuigingen
- Afstandelijker
- Verdoofd

- Slaapproblemen
- Zweten of  trillen 
- Spierpijnen
- Hoofdpijn
- Maag-en darmproblemen
- Terugkerende vermoeidheid
- Verre of gejaagde blik
- Hyperventilatie, 
hartkloppingen
- Veel of weinig eten
- Menstruatieklachten
- Verandering in seksuele 
gevoelens

- Herbelevingen en/of 
flashbacks
- Dromen en/of nachtmerries
- Aandachts- en 
concentratieproblemen
- Vermijding van taken, 
collega’s of plaatsen



Kanttekeningen
• Vrijwilligheid
• Privacy
• Laagdrempeligheid
• Sensibiliseren
• Ziekenhuisbreed
• Opleiding, bijscholing



Inspiratiebronnen
• Medewerkers support plan – Heilig-hart ziekenhuis Lier
• Team support plan – GZA ziekenhuizen
• Erik de Soir – Traumapsycholoog
• Huub Buijsen – Gezondheidszorg- en klinisch psycholoog
• Het Rode kruis – Dringende sociale interventie
• The Human link



BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT
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