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.
Maaike van Asperen

Methode van onderzoek
Kwalitatief onderzoek met interviews
via beeldbellen bij paramedici

Periode van dataverzameling
Juni en juli 2020

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

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

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, waarbij we ook weer normale zorg gingen leveren’

Ergotherapeut
"Het was fijn om mijn steentje bij te
dragen en in te springen op de vraag van
verpleegkundigen op de Intensive Care
afdeling." Maaike werkt als ergotherapeut
in het Radboudumc. Normaal gesproken
werkt ze op de polikliniek Revalidatie. De behandelingen op de
polikliniek werden in het begin van de corona-pandemie
grotendeels ingevuld met afspraken via beeldbellen.
Maaike: “Ik heb er toen ook voor gekozen om ook te helpen op
de Intensive Care afdelingen. Hier heb ik verpleegkundigen
geholpen om patiënten met corona te draaien en een goede
lighouding te verzorgen. Dit deed ik samen met collega’s van de
fysiotherapie. De eerste dagen op de Intensive Care waren
spannend, maar ik voelde mijzelf wel goed geholpen en begrepen
door mijn collega’s. We hebben echt iets kunnen betekenen voor
coronapatiënten, door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan de
handfunctie en de risico’s op doorligplekken. Het werken in
isolatiepakken was lastig en warm, maar de pakken gaven wel
een veilig gevoel.”

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.

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

