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.
Leonie Vermaas

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’

Logopediste
“Ik heb nog nooit zo veel geleerd in zo'n
korte tijd." Leonie werkt als logopediste in
het Radboudumc. Normaal gesproken
helpt ze mensen met hoofd-hals kanker op
de polikliniek, maar in het begin van de
corona-pandemie heeft ze ervoor gekozen om mensen met
corona te helpen. Leonie vertelt: “Ik heb slikobservaties en therapie uitgevoerd bij mensen met corona met een
tracheacanule. In het begin was ik iets terughoudender,
omdat er nog niet veel bekend was over het herstel van de
patiënten. Al snel daarna had ik het gevoel de juiste zorg te
kunnen leveren. Het was fijn om enkele keren mee te
kunnen kijken met collega’s, wat enorm leerzaam was. De
zorg voor patiënten met corona was zwaarder dan normaal,
doordat we lange werkdagen maakten en werkten in warme
isolatiepakken.”

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

