
in de praktijk

Tijdens de coronapandemie veranderde er in korte tijd veel aan het werk van paramedici in het ziekenhuis. Er was 
sprake van een hogere werkdruk, verschuiving van taken en nieuwe werkomstandigheden. Hierdoor kregen paramedici 
te maken met lastige situaties, die soms resulteerden in morele stress. Met deze studie wilden we inzicht krijgen in de 
werkervaringen van paramedici, omdat deze inzichten anderen eventueel kunnen helpen om te gaan met de gevolgen 
van het werken tijdens de coronapandemie.
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De uitbraak van het nieuwe corona virus, 
SARS-CoV-2, leidde in maart en april 
2020 tot grote aantallen ziekenhuis-
opnames in Nederland.1 Op het hoogste 
punt van de eerste golf van de uitbraak 
waren er in Nederland meer dan 1.300 
mensen met kritieke klachten ten gevolge 
van corona opgenomen op de Intensive 
Care Units en meer dan 2.600 mensen 
met ernstige klachten op de (cohort)- 
verpleegafdelingen.2 Dit zorgde voor een 
crisissituatie in het hele land: aan mensen 
werd gevraagd thuis te blijven en vanuit 
huis te werken, scholen werden gesloten 
en ouderen in verzorgingshuizen mochten 
geen bezoek meer ontvangen. Ook in het 
ziekenhuis was er sprake van een crisis-
situatie en waren de werkomstandigheden 
opeens anders dan normaal. Paramedici 
hielpen bij de triage van COVID-19 ver-
dachte mensen en ondersteunden 
Intensive Care-verpleegkundigen met 
zogenaamde draaidiensten. Uit de lite-
ratuur is bekend dat in een crisissituatie 
lastige beslissingen gemaakt moeten 
worden, die kunnen leiden tot morele 
stress.3 Morele stress is een negatieve 
emotie die ontstaat wanneer zorgverle-
ners hun eigen of professionele waarden 
over goede zorg niet in de praktijk kunnen 
brengen. Het doel van deze studie was 

om ervaringen van paramedici, werkzaam 
in het ziekenhuis tijdens de eerste golf 
van de coronapandemie, te onderzoeken. 
Hierbij was in het bijzonder aandacht 
voor moreel beladen situaties voor deze 
paramedici.

Interviews
We interviewden 39 paramedici, onder 
wie 13 fysiotherapeuten, 9 diëtisten, 
7 ergotherapeuten en 10 logopedis-
ten uit vier verschillende ziekenhui-
zen: Bernhoven, Deventer Ziekenhuis, 
Maastricht UMC+ en Radboudumc.4 De 
gespreksonderwerpen waren: werken in 
het ziekenhuis, paramedisch handelen, 
persoonlijke beschermingsmiddelen, 
morele dilemma’s, stress en persoon-
lijke gezondheid. De interviews vonden 
plaats in juni en juli 2020 door middel van 
videobellen. De interview-data werden 

geanalyseerd middels een interpretatieve 
fenomenologische analyse. Hiermee wer-
den eerste-persoons-ervaringen van de 
geïnterviewden gelezen, gecodeerd en na 
meerdere ronden van data-analyse weer-
gegeven in thema’s. De vier gevonden 
thema’s worden hieronder kort toegelicht.

Een virus met grote impact
De coronapandemie begon voor parame-
dici in het ziekenhuis met een ‘stilte voor de 
storm’ door de rigoureuze afschaling van 
reguliere zorg. Hierna nam de heftigheid 
van de crisis in het ziekenhuis snel toe 
door een omvangrijk aantal ernstig zieke 
mensen met corona. Om in een korte tijd 
veel mensen met corona op te kunnen 
vangen, werden Intensive Care Units en 
verpleegafdelingen veranderd in geslo-
ten, bewaakte afdelingen. Er kwamen 
veel ambulances naar het ziekenhuis en 

‘Zelfs op mijn vrije dag wilde ik naar het ziekenhuis fietsen’

Paramedici in het Radboudumc trekken nauwkeurig hun persoonlijke beschermigsmiddelen uit
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helikopters vlogen af en aan, wat ervoor 
zorgde dat sommige mensen ‘dachten 
dat ze in een slechte film beland waren’. 
De paramedici waren onder de indruk 
van de ernst van het ziektebeeld en het 
grillige beloop ervan. Vragen waarmee ze 
worstelden waren: ‘Hoe kan ik patiënten 
behandelen, zonder dat ik voldoende 
kennis heb over het virus?’ en ‘Hoe voor-
kom ik overbelasting bij patiënten?’

Gezondheid en veiligheid
Tijdens de eerste golf was er weinig 
informatie over de ernst en besmette-
lijkheid van het virus. Er waren verhalen 
dat zorgverleners opgenomen werden 
in hun eigen ziekenhuis ten gevolge van 
een COVID-19-infectie, verhalen die de 
paramedici ongerust maakten. Zij vroe-
gen zich af: ‘Is het veilig om te werken in 
het ziekenhuis?’ en ‘Breng ik mijn naas-
ten in gevaar?’ De paramedici vonden 
het heel belangrijk om te voorkomen 
dat zij kwetsbare patiënten en familie-
leden besmetten. Dit maakte dat ze heel 
nauwkeurig de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen aantrokken, ‘overdreven 
vaak’ van werkkleding wisselden en bij 
thuiskomst eerst gingen douchen voor-
dat ze hun kinderen knuffelden. Verder 
waren persoonlijke beschermingsmidde-
len schaars en werden sommige collega’s 
verplicht te werken, ondanks dat ze zelf 
corona- gerelateerde klachten ervaarden. 
Ondanks de twijfels over besmettingsrisi-
co’s in het ziekenhuis, ervaarden parame-
dici het werken in het ziekenhuis veelal 
als veiliger dan boodschappen doen in 
de supermarkt, omdat daar geen gebruik 
gemaakt werd van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen en er maar weinig sociale 
afstand gehouden werd. 

Menselijk blijven
De veranderde werkomstandigheden, per-
soonlijke beschermingsmiddelen en het 
grote aantal ernstig zieke mensen maak-
ten het werk minder menselijk dan nor-
maal. Veelal was er onvoldoende tijd en 
mogelijkheid om de persoonlijke achter-
grond van mensen te leren kennen. Soms 
voelde het voor paramedici alsof ze ‘bezig 
waren met lichamen in plaats van met 
mensen’, een gevoel dat versterkt werd 
doordat er nauwelijks menselijke interac-
tie mogelijk was door de langdurige diepe 
sedatie en het werken in isolatiepakken. 
Dit voelde verkeerd en paramedici gaven 

aan zich schuldig te voelen dat ze niet 
meer aandacht konden geven aan het 
menselijke contact binnen hun behande-
ling. Vragen die hierbij leefden waren: ‘Hoe 
blijf ik menselijk tijdens een crisissituatie?’ 
en ‘Hoe kan ik mensen zo persoonsgericht 
mogelijk behandelen?’ Paramedici pro-
beerden menselijk te blijven door tegen 
mensen te praten en ze bij hun voornaam 
te noemen, ook wanneer ze diep gese-
deerd waren en de paramedici twijfelden 
of ze gehoord werden. Bij wakkere men-
sen lieten de paramedici vaak even hun 
gezicht zien voordat ze de kamer opkwa-
men en probeerden ze middels oogcon-
tact de communicatie zo menselijk moge-
lijk te maken.

Solidariteit
De eerste golf van de coronapandemie 
was een tijd waarin veel solidariteit werd 
ervaren door paramedici in het zieken-
huis. Ze voelden zich geroepen om ver-
pleegkundigen en artsen te ondersteu-
nen, zodat ‘het ziekenhuis kon blijven 
draaien’. Zo hielpen paramedici mee in 
verpleegkundige taken als wassen en 
aankleden, het aanvullen van voorraden, 
het verplaatsen van patiënten door het 
ziekenhuis en het wisselen van houding 
bij patiënten in buiklig. Daarnaast hadden 
fysiotherapeuten hun eigen specifieke 
taken. Zij zagen patiënten met corona 
op de Intensive Care Unit voor vroegmo-

bilisatie en ademtherapie en zij gaven 
oefentherapie en beweegadviezen op de 
cohortverpleegafdelingen. Doordat de 
paramedici in verschillende rollen wer-
den ingezet, kwamen er vragen op als: 
‘In welke rol kan ik het beste helpen?’ en 
‘Ben ik het meest waardevol als zorgon-
dersteuner of als gespecialiseerd para-
medicus met mijn eigen professionele 
expertise?’ Paramedici gaven aan dat het 
zorgverlener zijn tijdens de coronapande-
mie paste bij hun roeping, hun plicht, om 
bij te dragen wanneer de nood het hoogst 
is. Ze voelden zich aangetrokken door het 
ziekenhuis en continu betrokken bij de 
zorg voor mensen met corona. Zo gaf een 
van de geïnterviewden aan: 

“Op mijn eerste vrije dag ging ik 
wielrennen. Dat is mijn hobby, even 
een ontspannen rondje rijden, de 
stress er een beetje uitfietsen. Ik reed 
richting Deventer en ik was geneigd 
om naar het ziekenhuis te rijden. Dan 
voel je gewoon dat je eigenlijk een 
beetje aan staat in de hulpmodus. 
Het ziekenhuis trok aan me en ik 
wilde eigenlijk continu helpen.”

In de praktijk
Paramedici werkzaam in het ziekenhuis 
hebben een intensieve en uitdagende 
tijd gehad tijdens de eerste golf van de 
coronapandemie. Er was onrust door het 
onbekende ziektebeeld, onzekerheid over 

‘Zorgverleners voelden het als hun roeping, 
hun plicht, om bij te dragen wanneer de nood 
het hoogst is’

Paramedici in het Radboudumc overleggen op de cohortverpleegafdeling

»
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Methode van onderzoek 
Kwalitatief onderzoek met interviews 
via beeldbellen bij paramedici

Periode van dataverzameling 
Juni en juli 2020

Fases van corona-pandemie 
Fase 1  Stilte voor de storm  

‘We konden stap voor stap minder normale 
zorg leveren, waarna het wachten was op wat 
er komen ging’

Fase 2  Ongewisse tijd 
‘Het was een onrustige tijd, waarbij we gingen 
zoeken naar wat we konden doen’

Fase 3  Blij om te kunnen helpen  
‘Het was fijn een steentje bij te kunnen dragen 
aan het herstel van mensen met corona’

Fase 4  Terugkeer van oude situatie 
 ‘We gingen over in ons normale doen, waar -
bij we ook weer normale zorg gingen leveren’

Judith Kanters
Fysiotherapeut 
“Het is mooi om echt iets voor mensen 
met corona te kunnen betekenen”.  
Judith werkt als fysiotherapeut in het 
Radboudumc en heeft corona patiënten 
geholpen op de Intensive Care.  

Hierbij heeft ze, in eerste instantie, geholpen om patiënten  
in een goede lighouding te helpen. Later ook met adem-
halings oefeningen, fietsen op een bed-fiets en zitten op  
de bedrand.  
Judith vertelt: “Het was een gekke tijd, waarbij het warm  
en vermoeiend was om in isolatiepakken te werken. De 
saamhorigheid met verpleegkundigen, artsen en andere 
zorgverleners waren wel ontzettend fijn. Normaal gesproken 
help ik patiënten met spierziekten op de polikliniek, maar 
deze zorg was in de eerste weken van de corona-pandemie 
gestopt. Toen de zorg voor deze pa tiënten weer begon, heb  
ik samen met collega’s veel patiënten kunnen helpen met  
een videoconsult of digitaal oefenprogramma.” 

Ervaringen van paramedici 
tijdens de corona-pandemie  
Er is een wereldwijde uitbraak van het coronavirus, waardoor de gezondheidszorg  
voor een buitengewone uitdaging staat. Binnen de ziekenhuiszorg spelen paramedici, 
zoals diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten een belangrijke rol.  
Zij behandelen mensen met corona en ondersteunen verpleegkundigen en artsen. In dit 
project zijn paramedici geïnterviewd om inzicht te krijgen in hun ervaringen en dilemma’s.

Samenwerkende instanties 
ZonMw, Radboudumc, Bernhoven Ziekenhuis, Deventer Ziekenhuis, Maastricht UMC+, 

Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands  

Genootschap voor Fysiotherapeuten en Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Meer informatie

In totaal 39 paramedici:
•  9 diëtisten
•  7 ergotherapeuten
•  13 fysiotherapeuten
•  10 logopedisten

In totaal 4 ziekenhuizen:
•  Bernhoven Ziekenhuis
•  Deventer Ziekenhuis
•  Maastricht UMC+
•  Radboudumc

Geleerde lessen
•  Zet in op interprofessionele afstemming

en overleg.
•  Overleg over de nodige aanpassingen

voor veilig (blijven) werken.
•  Gebruik een centraal informatiepunt,

zoals een kennisplatform.

de eigen veiligheid en die van naasten 
en het was moeilijk om op een mense-
lijke manier zorg te verlenen. Er waren 
vragen waarop nog geen antwoord was, 
met lastige situaties en morele stress als 
gevolg. Positief waren het gevoel gezien 
te worden, de ondervonden solidariteit en 
saamhorigheid: de waardevolle ervaring 
om als één team samen te werken aan 
één gezamenlijk doel.

Om als paramedicus op lange termijn 
gezond en inzetbaar te blijven, is het vol-
gens de auteurs belangrijk aandacht te 
hebben voor de gevolgen van het werken 
tijdens de coronapandemie. Ondanks de 
blijvend hoge werkdruk is het verstandig 
om interprofessioneel overleg en scholing 
te organiseren. Hiermee kan gezamenlijke 
kennis over het virus besproken worden en 
inzichten over de belasting-belastbaar-
heid van mensen bediscussieerd worden. 
Verder raden de auteurs aan groepsge-
sprekken te organiseren met paramedici 
én leiding gevenden, waarin moreel stress-
volle situaties centraal staan.5 Morele 
stress is onvermijdbaar, omdat er continu 
lastige beslissingen gemaakt moeten wor-
den, zoals de wens om zorg te verlenen en 
de onzekerheid om naasten te besmet-
ten door deelname in de zorg.6 Morele 
stress heeft een invloed op je individuele 
gezondheid en het werkplezier, wanneer er 
niet over gepraat wordt.6 Het kan veel hel-
pen als je als team oog hebt voor moreel 
beladen situaties en dat er ruimte is om 
deze te bespreken en hierop te reflecte-
ren.7 Groepsgesprekken met paramedici 
en leidinggevenden maken het omgaan 
met morele stress beheersbaar en zijn een 
goede manier voor het delen van ervarin-
gen in deze heftige tijd.7
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