
Psychologische impact coronavirus

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de preventieve maatregelen om de 
verspreiding tegen te gaan zullen een sterke impact hebben op jouw dagelijks leven. 
Hierna geven we enkele adviezen die jou als topsportprofessional kunnen steunen in het 
omgaan met de psychologische impact ervan.

“Kies voor veiligheid” • Blijf goed geïnformeerd

Volg de communicatie van het RIVM en NOC*NSF. Ze bieden je steeds gefilterde, 
genuanceerde, te vertrouwen, feitelijke en praktische informatie die je helpt om te 
begrijpen wat er gebeurt, wat je zelf moet doen en bij wie je terecht kan voor meer 
informatie en steun. 

• Kies voor bronnen van informatie die je kan vertrouwen.

• Laat je niet verleiden om continu alles over deze situatie te willen vernemen. Het kan 
als overweldigend of zelfs alarmerend overkomen en tot een gevoel van 
hulpeloosheid leiden. Volg het nieuws dus doelgericht (2 à 3 maal per dag en bij de 
extra-nieuwsberichten) en geef nieuwe feiten een plaats door de vraag te stellen wat 
het voor jou en voor jouw nabije omgeving betekent.

“Keep calm!” • Coach je gevoelens en gedachten

Een zekere mate van verwarring, ongerustheid en uitstelgedrag zijn niet vreemd. Laat ze 
echter niet aanslepen en groter worden door je gevoelens, gedachten en gedrag een 
plaats te geven en op een actieve wijze aan te sturen:

• Ready – Mindset – Go: laat je niet van je stuk brengen of je dagelijks functioneren 
verstoren. Combineer een preventieve mindset om te aanvaarden dat je de situatie 
niet steeds kan controleren en accepteer dat je specifieke maatregelen moet nemen 
met een promotie mindset waarbij je de problemen oppakt om de organisatie en 
structuur van je dagelijks leven als topsportprofessional  zo goed al mogelijk aan te 
kunnen houden.
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• Coach je gedachten en gevoelens: aanvaard dat je af en toe negatieve gedachten en 
gevoelens kan ervaren maar laat ze niet de hoofdrol opeisen in je dagelijks 
functioneren omdat je er continu aandacht aan besteedt. Probeer je aandacht te 
verplaatsen door te focussen op een gedachte en gevoel die jou actief steunen in het 
aanhouden van je dagelijks functioneren als topsportprofessional  en in het loslaten 
en ontspannen.

• Doe de 456: aangezien onze gedachten en gevoelens een sterke impact op ons 
lichaam hebben, kan je viermaal de 56 oefening doen om meer tot rust te komen of je 
aandacht te verleggen: adem 5 tellen rustig in en adem 6 tellen rustig uit terwijl je 
jouw schouders langzaam laat zakken (alsof er een zware jas van je schouders zakt). 
Herhaal viermaal tijdens dag en ’s avonds en wanneer je voelt dat jouw spanning of 
onrust begint te stijgen. 

“Normaliseer het nieuwe” • Maak van de maatregelen dagelijks 
gedrag

Om aan te sluiten bij de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan zal je jouw dagelijks gedrag moeten aanpassen. Gebruik visualisatie om je nieuwe 
routines te oefenen en goed aan te voelen hoe je je zal gedragen. Het zal je helpen niet 
alleen deze routine sterker te maken maar ook om te gaan met het gevoel dat iets 
ontbreekt of dat het zelfs als onbeleefd of als onvriendelijk overkomt.

“Zet jouw stip op de horizon” • Stel doelen

Door de Corona maatregelen kunnen bepaalde onderdelen van jouw programma niet 
meer doorgaan of zullen aangepast moeten worden. Zowel in jouw dagelijkse routine als 
op langere termijn zal je jouw doelen moeten bijsturen. 

• Bespreek met je nabije omgeving hoe een dagelijkse routine te behouden met focus 
op concrete doelen. 
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• Door uitstel of afstel van wedstrijden is het niet steeds duidelijk wat of wanneer het 
alternatief zal zijn. Voorbereid blijven is echter de boodschap. Bespreek met je nabije 
omgeving welke doelen je uitzet zodat je een concrete structuur en organisatie van de 
komende weken kan behouden. Geef jezelf zo een realistische en haalbare stip op de 
nabije horizon!

• Blijf jezelf coachen om jouw gedachten en gevoelens zo constructief en positief 
mogelijk te houden.

“Samen!” • Communiceer en connecteer 

De maatregelen leiden ertoe dat je minder rechtstreekse contact kan hebben met de 
personen die belangrijk zijn voor jouw als topsportprofessional. 

• De digitale communicatie biedt uiteraard een alternatief. Hou hierbij rekening mee 
met het feit dat we “kijken naar wat er gezegd wordt”. Met andere woorden, 
lichaamstaal (non-verbale communicatie) speelt een belangrijke rol in ons 
communiceren, zeker waar onze gevoelens betreft. Omdat jouw lichaamstaal en deze 
van de andere personen niet steeds goed (of zelfs niet) te zien is, zal je sommige 
boodschappen duidelijker en uitgebreider moeten verwoorden. 

• We worden allen samen geconfronteerd met het coronavirus en de preventieve 
maatregelen. Gebruik dan ook jouw nabije omgeving en sociaal netwerk om contact te 
behouden en isolatie tegen te gaan. Het zal jou en de andere personen niet alleen 
helpen om gevoelens en gedachten te delen maar zo kunnen voorbeelden van 
alternatieve dagelijkse activiteiten gedeeld worden.
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“Ik heb een vraag!” • Raadpleeg een expert 

Het volgen van dit advies zal jou zeker al steun geven in het omgaan met deze 
uitzonderlijke en misschien wel onzekere situatie. 

• Als topsportprofessional  kan je toch ook nog steeds geconfronteerd worden met 
overweldigende of negatieve gevoelens, gedachten of gedrag die impact hebben op 
jouw dagelijks leven. Denk hierbij aan onrust, paniek, vermijdings- of uitstelgedrag, 
verstoord herstel of slaaproutine, verwarring of onzekerheid, geen gevoel van 
controle, irritatie of frustratie, angst, eenzaam of verlaten voelen, niet meer goed 
dagelijks kunnen functioneren of verlies van zicht en oriëntatie op de toekomst. 
TeamNL heeft een netwerk van experts waar je terecht kan. 

• Ook de experts prestatiegedrag staan ter beschikking. Via prestatiegedrag@nocnsf.nl
kan je jouw vraag voorleggen en, wanneer nodig, ook de contactgegevens krijgen voor 
rechtstreeks contact met één van onze TeamNL experts sportpsychologen, 
gezondheidzorgpsychologen, klinisch psychologen of psychiaters.
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