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Heel langzaam raken wij (onze patiënten en behandelaren binnen de Poli+) gewend aan het 
behandelen via belcontact en beeldbellen. Ik lees gretig op LinkedIn de overwegend super 
enthousiaste verhalen hierover. Zelf ben ik weliswaar positiever en handiger hierin dan eerder 
gedacht maar bij een deel van onze patiënten voelt het toch als hulpverlenen met je handen op je 
rug ( of met mijn lenzen niet in). 
Want tegelijkertijd met het wennen aan andere manieren van communiceren zien we ook dat in 
week 3 de Corona gerelateerde ontregelingen zich bij onze patiënten aandienen. Een oud patiënte 
wordt via de crisisdienst aangemeld omdat zij zo ruminerend piekert over de gevolgen van Corona 
dat ze last heeft van suïcidale gedachten. Patiënte F. is teruggevallen in dagen met alleen drugs en 
drank gebruik omdat zij na het wegvallen van een veilige aanleunplek de eenzaamheid niet kan 
verdragen. Een ander kan de druk niet aan van de Lock down van zijn woninggroep en heeft nu veel 
meer last van angsten en vliegt letterlijk tegen de muren op. Bij mevrouw L. staat de toch al 
spannende relatie met haar puberdochter onder druk nu dochter thuis schoolwerk moet doen op de 
enige computer in huis. Mijnheer H. (alleen wonend met vader als enig netwerk ) is door het 
wegvallen van werk en zijn dagelijkse bezoek aan vader in het verpleeghuis erg onrustig in zijn hoofd. 
Herhaaldelijk neemt hij op afgesproken contactmomenten de telefoon niet op. Onze onrust hierover 
daalt wanneer begeleiding hem uiteindelijk wel te pakken krijgt.  
Dat het ons in al deze situaties toch lukt om iemand te bereiken, te spreken en te behandelen heeft 
in veel gevallen te maken met de enorme en positieve inzet van het netwerk (professioneel en 
informeel) rondom onze patiënten.  
Eén van onze uitgangspunten in de behandeling van onze patiënten is altijd al dat we zoveel als 
mogelijk samenwerken in een driehoek van patiënt - netwerk-behandelaar. Dit uitgangspunt blijkt in 
deze tijd echt een gouden driehoek te zijn. 
Wat ons betreft een hele diepe buiging voor alle begeleiders en familieleden! 
In ons regio een extra dank voor de begeleiders van de Haardstee, het Raamwerk, Gemiva-Svg;, ’s 
Heerenloo, Ipse de Bruggen, Sociale wijkteams en alle anderen! 
 


