
 

HET IS DAN OOK NIET MEER DAN 

NORMAAL DAT JE JEZELF HERKENT 

IN ÉÉN VAN DEZE GEVOELENS: 

o Bezorgdheid over jouw gezondheid 

en die van je dierbaren 

o Angst om anderen te besmetten  

o Onzekerheid over hoe lang je nog in 

deze situatie zal zitten  

o Verveling en frustratie omdat je je 

opgesloten voelt, niet meer kan gaan 

werken of je dagelijkse activiteiten niet 

meer kan uitvoeren 

o Eenzaamheid door minder sociale 

contacten 

 HEB JE NOOD AAN EEN 

GOED GESPREK? 

 Tele-Onthaal staat 24/7 ter beschikking: 

bel gratis en anoniem via het nummer 106 

of chat via www.tele-onthaal.be 

 Kinderen en jongeren kunnen gratis en 

anoniem met Awel bellen via het nummer 

102 of chatten via www.awel.be  

 Centrum Algemeen Welzijnswerk staat 

telefonisch voor jou klaar via 0800 13 500  

 Op het nummer 0800 14 689 kan je 

terecht bij vrijwilligers van het Rode Kruis 

voor psychologische bijstand 

  

 

 

 

 

DRAAG ZORG VOOR JE 

MENTALE GEZONDHEID, 

OOK IN QUARANTAINE 

 

o Stress door informatie die je opvangt 

in de media 

o Ongerustheid over jouw financiële 

status als je professionele activiteiten 

tijdelijk moet onderbreken 

o Woede als je denkt blootgesteld te zijn 

aan COVID-19 door de nalatigheid 

van anderen 

o Verlangen om alcohol of drugs te 

gebruiken om beter met de situatie om 

te kunnen  

o Depressieve gevoelens zoals verlies 

van eetlust, slaapproblemen 

 

    

 

 

 

 

 

De impact van de quarantaine-

maatregelen op het mentaal welzijn ten 

tijde van de COVID-19 pandemie is niet te 

onderschatten. Het is daarom van belang 

om niet enkel je lichaam, maar ook je 

geest gezond te houden. Ontdek hier hoe 

je dat doet!  

 

  

 

Aarzel niet om je huisarts 

te contacteren, die samen 

met jou kan zoeken naar 

gepaste hulp! 

 SAMEN STERK! 



 

WAT QUARANTAINE 

ALLEMAAL MET EEN 

MENS KAN DOEN 

De overheid heeft strikte  quarantaine-

maatregelen opgelegd aan de Belgische 

bevolking om de verspreiding van het 

coronavirus in te dijken.  

Uit onderzoek blijkt echter dat het 

gescheiden leven van dierbaren, het 

verlies van vrijheid, de onzekerheid over 

je gezondheidstoestand en verveling 

een negatieve psychologische impact 

kunnen hebben. 

 

 

 

 

Wat is quarantaine?  

Quarantaine betekent dat mensen  

die mogelijk blootgesteld zijn aan een 

besmettelijke ziekte afgezonderd gaan 

leven (zonder dat bij hen de ziekte 

daadwerkelijk is vastgesteld) om aan te 

kijken of men ziek wordt, zodat het risico 

om anderen te besmetten verkleint.  

 

 HELP JEZELF MENTAAL 

OP WEG MET DEZE  

TIPS & TRICKS 

✓ Creëer een dagelijkse routine: opstaan 

en gaan slapen op vaste tijdstippen, 

gezond eten, bewegen, ... 

✓ Maak een dagplanning: structuur biedt 

houvast  

✓ Zoek zinvolle activiteiten die je doen 

ontspannen: een boek lezen, muziek 

luisteren, in de tuin werken, ... 

✓ Onderhoud je sociale contacten door 

virtueel te communiceren met familie en 

vrienden via Skype, FaceTime of 

Whatsapp 

✓ Lucht je hart bij dierbaren: praten over 

je zorgen helpt  

✓ Een dagboek om neer te schrijven wat 

er goed gaat helpt om positief en 

hoopvol te blijven 

 Op www.iedereenok.be vind je een 
online stappenplan om je kalmer te           
voelen en te blijven functioneren in 
deze stressvolle tijden 

HELP JEZELF MENTAAL 

OP WEG MET DEZE  

TIPS & TRICKS 

✓ Informeer je correct over het 

coronavirus via één betrouwbaar 

nieuwsmedium:  

www.info-coronavirus.be 

✓ Zorg ervoor dat je niet 24/7 wordt 

blootgesteld aan de media: beperk dit 

tot één vast moment per dag 

✓ Put kracht uit het idee dat jij de 

maatschappij een dienst bewijst 

door de quarantainemaatregelen te 

respecteren: jij draagt bij aan het veilig 

stellen van anderen en de overheid is 

jou daar enorm dankbaar voor! 

 


