
 

 

Positieve gezondheid (mentaal welbevinden) onder druk 

 

Door Corona zijn onze levens drastisch veranderd en de vraag is hoe we een positieve gezondheid kunnen 

handhaven in deze periode die vermoedelijk nog enkele weken tot maanden zal aanhouden. 

Bij positieve gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. De aspecten die hiervoor van tel zijn: 

lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal en maatschappelijk participeren 

en dagelijks functioneren. Het mag duidelijk zijn dat Corona en de noodzakelijke maatregelen een aantal 

aspecten bedreigen die van tel zijn voor onze positieve gezondheid. Het gaat over meer dan niet getroffen zijn 

door ziekte, maar over een betekenisvol leven en dat staat onder druk. 

De uitzonderlijke maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, 

biedt organisaties de gelegenheid te reflecteren en stappen te zetten in de uitbouw van het algemeen mentaal 

welbevinden van werknemers in de verdere toekomst. In een sterk en snel veranderende omgeving heeft elke 

organisatie met toekomstambities er alle belang bij om in te zetten op het mentaal welbevinden van haar 

werknemers. Bovendien biedt een goed mentaal welbevinden de beste garantie om toekomstig ziekteverzuim 

ten gevolge van stress-klachten en burnout tegen te gaan.  

10 Tips om je positieve gezondheid (mentaal welbevinden) te handhaven en toekomstgericht te versterken  

Tip 1: creëer structuur in je dag-/ je weekprogramma en verhoog daardoor de mate van voorspelbaarheid. 

Wees hier realistisch in en neem beperkte maatregelen om de voorspelbaarheid en controleerbaarheid in je 

dag te verhogen, al is het maar een fractie 

Tip 2: manage je spanning en angst: onderzoek of het om een reële bedreiging gaat of dat je je hebt laten 

leiden door de mening van anderen, je gevoel dat een loopje met je neemt? 

Tip 3 : accepteer wat je niet kan veranderen, waar je geen controle op hebt en committeer je aan het nemen 

van acties die je leven verrijken; reflecteer over de waarden-fit tussen jou en organisatie. Herken ik mijzelf in de 

waarden van de organisatie en vind ik ze betekenisvol? 

Tip 4 hoe blijf ik verbonden met mijn organisatie als virtuele werkvormen meer regel dan uitzondering worden 

? Vormt thuiswerk een bedreiging voor de relatie met je partner, je kinderen ? 



 

Tip 5: neem de tijd om je persoonlijk groeiplan vorm te geven : analyseer je professioneel welbevinden en 

focus op de toekomstambities van de organisatie : zijn er e-learning pakketten om competenties te 

ontwikkelen ? 

Tip 6 : (her)ontdek positieve emoties en verbreed je persoonlijke energiebronnen hoe kunnen ze bijdragen aan 

een verhoogd fysiek en mentaal welbevinden in verontrustende tijden en de verdere toekomst? 

Tip 7 : herschrijf de negatieve ervaringen in een bedreigende context naar een positief toekomstperspectief; 

maak een nieuw narratief persoonlijk, professioneel en relationeel voor de toekomst 

Tip 8 : omarm wat goed loopt, maak een dankbaarheids-journal op en complimenteer je omgeving 

Tip 9 hoe werk ik aan duurzaamheid van de samenleving ?...Welke bijdrage lever ik aan de maatschappij ? Hoe 

werk ik daar samen met mijn organisatie aan ? 

Tip 10 : neem de tijd om over de beste communicatievorm na te denken. Denk na of je boodschap best via 

email, telefoon of videobellen overgebracht wordt 

Tip 11 : Als je merkt dat je emotioneel reageert op bepaalde boodschappen via email, neem dan tijd genoeg om 

even te reflecteren vooraleer te antwoorden. 

Meer tips kunnen volgen op vraag… (v.b. paniek, …) 

 

We gaan in deze post in op mentaal welbevinden. Door Corona komen een aantal basisprincipes in ons leven in 

gedrang. We ondervinden vandaag spanning omdat er een grote onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid 

heerst. De meesten onder ons hebben geen ervaring met quarantaine en moeten zich in sneltempo aanpassen 

aan de belemmeringen die het met zich meebrengt. De aanpassing wordt natuurlijk bemoeilijkt door het feit 

dat we geen voorgaande leerervaringen hebben om op terug te vallen. De precieze uitwerking en gevolgen van 

de quarantaine situatie tonen zich van dag tot dag. Een eerste stap in de goede richting is leren omgaan met 

onvoorspelbaarheid. Het is de meeste onder ons nog niet gelukt om een systematisch dagritme te vinden, een 

goede work-life balance in het remote werken en prikkels van klanten en collega’s lijken ononderbroken. Dit 

brengt ons bij de oncontroleerbaarheid die we kunnen ervaren. Onze vaardigheden om af te bakenen of af te 

grenzen worden mogelijks overruled door het nieuwe werken. We zijn nog onvoldoende getraind om controle 



 

terug te vinden in deze situatie. De vraag die elkeen zich moet stellen is hoe men wilt werken in deze tijd in 

plaats van te ondergaan. We weten uit ondervinding dat keuze en eigen regie zeer belangrijke concepten zijn 

voor ons mentaal welbevinden. Durf afkoppelen, het is geen sprint, maar het wordt een marathon. 

Overbelasting en burn-out loeren om de hoek omdat we verleid kunnen worden om in overlevingsmodus te 

weinig rust en ontspanning te nemen. 

“Eenieder van ons moet kleine maatregelen nemen om de voorspelbaarheid en controleerbaarheid in Corona 

tijden voor zichzelf te verhogen, al is het een fractie” 

Challenge 1: indien je een vaste activiteit of ritueel 5 werkdagen of 7 weekdagen op rij kunt herhalen (keuze 

afhankelijk van werk of privé-context), ben je geslaagd in de challenge “pak voorspelbaarheid en 

controleerbaarheid terug” 

v.b. denk hierbij aan een vast moment van familieoverleg of een vast vergadermoment op weekdagen (v.b. 

check in moment met je direct reports of vennoten) 

Tip 2: manage je spanning en angst 

Belangrijk is om te weten of je de bron of aanleiding van je spanning of angst kunt detecteren. Wat maakt je 

gespannen of angstig? Van daaruit is een onderzoek aangewezen of het om na te gaan of je je bezorgd maakt 

om reële, vaststaande feiten of piekert over toekomstige situaties die mogelijks ook anders kunnen lopen. In 

het geval dat je spanning gekoppeld is aan reële vaststaande feiten, v.b. financiële bezorgdheden na duidelijk 

onderzoek van je kantoor (+/-, prognose), dan is een probleem-oplossende aanpak aangewezen. Indien we de 

feitelijke oorzaken kunnen wijzigen of aanpakken, doen we dat best zo snel mogelijk. Het moet duidelijk en 

helder zijn wat het probleem precies is en hoe we kunnen ageren. Dit kan voor v.b. financiële zorgen inhouden 

dat je de websites van werkgeversorganisaties concreet uitvlooit om te bekijken welke steunmaatregelen voor 

jou van toepassing kunnen zijn. Vermijden van spanning in deze kan maken dat je ook een probleem-

oplossende aanpak uitstelt en dat het reële probleem dus groter kan worden; je voedt mogelijks niet alleen het 

probleem, maar ook je angst en spanning door de gehanteerde struisvogelpolitiek. Indien de spanning of angst 

voortkomt uit een eerder imaginaire bron, met name toekomstbeelden die je je inbeeldt, worst case scenario’s, 

dan is er een andere aanpak nodig. Het doorbreken van je piekergedrag. Probeer jezelf voor te nemen van de 

momenten dat je jezelf betrapt op piekergedrag van afstand te nemen van de inhoud en je aandacht te richten 



 

op je gedrag. Stel jezelf volgende vragen: Waarvoor moet dit dienen? Wat kan het resultaat zijn van verder te 

piekeren? Wat gaat het effect zijn in termen van het vinden van een oplossing (a) of het verbeteren van mijn 

stemming (b)? Indien de analyse negatief uitvalt voor zowel (a) als (b), kun je best je aandacht bewust 

verschuiven naar een andere activiteit. Best een activiteit die je volledige aandacht vraagt en beroep doet op 

zoveel mogelijk van je zintuigen. De bedoeling is om je piekergedrag te vervangen door een ander, zinvol 

gedrag om te komen tot een meer ontspannende en rustige houding. 

“Bij spanning, zoek je naar de bron, bij een reële bron ga je voor de probleem-oplossende aanpak; voor 

piekergedrag kies je om het te doorbreken via analyse” 

Challenge 2: maak een spanningsschrift waarbij je de oorzaken van je spanning categoriseert als reëel (en 

noteer een plan van aanpak) of piekergedrag (en noteer het alternatief gedrag ernaast in volgende vorm: ALS IK 

PIEKER OVER…. DAN GA IK…). Als je dit in minstens 50% de situaties lukt als je je gespannen voelt, ben je 

geslaagd voor deze challenge. 

Tip 3 : accepteer wat je niet kan veranderen en committeer je aan het nemen van acties die je leven 

verrijken. 

De huidige omstandigheden zijn onzeker en de veelvuldige berichtgeving op allerhande media werkt een 

algemene hysterie snel in de hand. Na tip 1 en 2 heb je een rationele kijk op de huidige bedreiging, de 

maatregelen die van overheidswege zijn ingevoerd en heb je de spanning die dit met zich meebrengt kunnen 

managen tot een mentaal gezond evenwicht. Accepteren dat de bedreigende situatie niet door jou kan 

veranderd worden helpt ons om afstand te nemen en je aandacht te richten op acties die voor jou betekenisvol 

zijn en je leven verrijken Het gaat hier trouwens niet om je maar neer te leggen bij dat wat er is. Het gaat er 

hier om dat je het leven accepteert zoals het komt, dat je je niet langer met alles dat in je zit verzet tegen dat 

wat je toch niet kunt sturen of beheersen. Reflecteer bij jezelf welke waarden in jouw leven belangrijk zijn. Kan 

ik me vinden in de waarden van de organisatie, m.a.w. komen ze overeen met de waarden die ik zelf van 

betekenis vind ? Waarden beschrijven hoe we ons op een duurzame basis willen gedragen. Ze vormen een 

kompas naar een zinvol leven. We willen ons committeren tot waarden-gerichte acties : doeltreffend actie 

ondernemen, geleid door je waarden. 



 

Challenge : Doe de waarden-fit ! Ga bij jezelf na wat je belangrijk vindt in je werk, je relaties, je vrije-tijd, je 

gezondheid & persoonlijke groei. Som nu op welke waarden je organisatie vooropstelt. 

Kom je tot minstens 3 waarden waarin je overeenstemming vindt tussen jouw waarden en die van je 

organisatie, dan ben je geslaagd voor deze challenge. 

 

Tip 4 hoe blijf ik verbonden met mijn organisatie en mijd ik conflicten met mijn partner, de kinderen ? 

Flexibele werkvormen blijken een positief effect te hebben op welbevinden in organisaties, dat blijkt uit in het 

algemeen uit wetenschappelijk onderzoek omdat het e mogelijkheid biedt een betere work-life balanse te 

realiseren. Evenwel wijst onderzoek uit dat niet alle werknemers daarmee hun algemeen welbevinden 

verhogen. Sommige werknemers ervaren daar minder benefit van dan anderen. Zo blijkt dat 

persoonskenmerken hierin een rol kunnen spelen. Daarnaast zijn ook contextfactoren bepalend voor het effect 

van thuiswerk op welbevinden. In deze uitzonderlijke omstandigheden waarin nagenoeg alle werknemers – 

met abstractie van gezondheidswerkers en enkele andere beroepskundigen- thuis werken in een omgeving 

waarin het thuiswerk van de partner en kinderopvang een plek moet krijgen, zorgen deze 

arbeidsomstandigheden snel voor extra druk op partnerrelatie en de ouder-kindrelatie(s). 

Challenge 4 : Maak goede afspraken met je collega’s om op vaste tijdstippen virtuele contactmomenten te 

organiseren, vb. via wekelijks teammoment, een dagelijkse virtuele koffie-break. Doe dat ook met je partner en 

je kinderen : vaste momenten van werk, kinderopvang, leuke momenten samen met je partner en me-time. 

Je slaagt voor deze uitdaging als je op een werkweek elke dag naast je werkuren, tijd neemt voor you-and-me 

time, ouder-kind-tijd en minstens 2x/week me-timemoment hebt uitgevoerd 

Tip 5: neem de tijd om je persoonlijk groeiplan vorm te geven  

Me-time kan ook ingevuld worden met tijd om aan je professioneel welbevinden te werken. Focus op de 

toekomstambities van de organisatie en onderzoek hoe jij je kan bijscholen. Zijn er e-learning pakketten om 

competenties te ontwikkelen ? Pluis uit wat de ontwikkelingen zijn in je branche, wat concullega’s beter doen 

dan jouw organisatie ? Welke competenties kan jij ontwikkelen die de toekomst van de organisatie ten goede 



 

komen ? Denk daarbij niet enkel aan technische expertise, maar ook aan generieke competenties zoals ‘werken 

aan zelfvertrouwen’, ‘stressbestendigheid’, ‘zelforganisatie’, ‘assertiviteit’ etc. 

Challenge 5 : Waar zit mijn competentie-gap ? Maak een zelfevaluatie van je competenties en zoek de blinde 

vlekken. Waar kan jij je in ontwikkelen en vormt een win-win voor jou en de organisatie ? 

Je slaagt voor deze battle als je minstens 1 competentie kan vertalen in een SMART-opleidings-actieplan. 

Tip 6 : (her)ontdek positieve emoties en versterk je persoonlijke energie-bronnen  

In bedreigende omstandigheden zorgen de aanwezigheid van positieve emoties en het bewustzijn van je 

sterktes en talenten voor een helend effect. In wetenschappelijk onderzoek werd vastgesteld dat het hebben 

van positieve emoties er toe bijdragen dat je gedachten- en handelingsrepertoire waarover je beschikt in 

bedreigende of vervelende situaties kan verbreden. Je kan afstand nemen van een eerste betekenisverlening 

die je aan de bedreigende situatie hebt gegeven en van die gedachte loskomen door andere gedachten en 

toekomstperspectieven toe te laten. Die gedachten en handelingen die dan mogelijk zijn versterken je 

persoonlijke hulpbronnen, je energie-gevers die je helpen om te gaan met moeilijke omstandigheden. Op hun 

beurt leiden die versterkte persoonlijke energiebronnen tot een verhoging van de fysieke en mentale 

gezondheid. Deze theorie wordt de ‘Broaden en Build-theory’ genoemd (Barbara Fredrickson). 

Challenge 6 : Neem dagelijks de tijd om naar een foto te kijken waarmee je de positieve emoties die met de 

gebeurtenis op de foto hebben plaats gevonden, terug op te roepen. 

Sluit je ogen en ga terug naar de omgeving en het tijdstip waarop de foto werd gemaakt en herbeleef de 

positieve emoties die hiermee gepaard gaan. 

Je slaagt voor deze challenge als je dagelijks een moment inplant om positieve emoties op te roepen. Een 

bonuspunt ontvang je als je er in slaagt met jouw foto die positieve emoties bij een collega op te roepen (moet 

je wel checken !) 

 

Tip 7 : Schrijf een nieuw narratief voor de toekomst  



 

Herschrijf de negatieve ervaringen in de bedreigende context van het hier en nu naar een positief 

toekomstperspectief; maak een nieuw narratief persoonlijk, professioneel en relationeel voor de toekomst. 

Wat zijn je ambities waar wil je over 5 jaar staan ? Maak SMART-gewijs een plan van aanpak dat voor jou werkt. 

Spreek erover met je leidinggevende, je collega’s, je partner, familie en vrienden om jezelf uit te dagen en out-

of-the-box je toekomstplan in te vullen. 

De focus richten op de toekomst en er een beeld bij vormen, sterkt het vertrouwen in een goede afloop van de 

huidige bedreigende situatie. De formulering van concrete doelen werkt motiverend voor de individu 

(zelfactualisatie-theorie Rogers). 

Challenge : Maak een individueel plan op met minstens 1 persoonlijk doel, 1 professioneel doel en 1 relationeel 

doel dat je over 5 jaar wil bereikt hebben. 

Tip 8 : wees dankbaar voor wat wel goed loopt 

Reflecteer over de verschillende levensdomeinen : je werk, opleiding, relaties, vrije-tijd, gezondheid/welzijn. 

Wat loopt er goed? Besteed er aandacht aan door het te benoemen, te delen met je partner, goede vrienden 

en neem de tijd om de ander daarin te beluisteren. Nodig je omgeving uit tot een dagelijks reflectiemoment 

over wat er goed loopt en spreek je dankbaarheid uit. 

Challenge : Maak dagelijks een momentje vrij in me-time of in de relatie met je partner/vrienden om 

dankbaarheid te uiten over wat er goed loopt. Ervaar wat het uitspreken van dankbaarheid met je lichaam en 

geest doet. 

Je slaagt in deze challenge als je daar dagelijks even tijd voor maakt. 

 

Tip 9: een duurzame samenleving waar het goed is om te wonen en te werken 

Overschouw jouw bijdrage aan de samenleving en hoe jouw organisatie daar een rol in speelt. Welke 

initiatieven kan jij voorstellen aan je organisatie, kan je zelf ondernemen om een sociale bijdrage te leveren ? 

Hoe kan jij, via vrijwilligerswerking of andere initiatieven bijdrage leveren aan meer kwetsbare groepen in de 



 

samenleving ? Kan ik verbindingen tot stand brengen tussen mijn vrijetijds-activiteiten en mijn professionele 

omgeving ?  

Challenge : ik zet me in voor de samenleving en lever een bijdrage om de bedreigende omstandigheden samen 

te dragen. Ik ben sociaal voelend en neem initiatief tot actie. 

Je slaagt voor deze challenge als je kan aantonen dat je een initiatief hebt genomen, een actie hebt opgezet of 

ondersteund die de samenleving ten goede komt (vb mondmaskers aan ziekenhuis geleverd…) 

 

 


