
Graag nodigen wij u uit voor het webinar ‘samen 

werken aan balans in de zorg’ waarin we u een 

verdieping bieden in dit thema en mogelijkheden 

aanreiken om hiermee om te gaan. We gaan na een 

introductie op dit thema graag met u in gesprek over 

uw ervaringen en kijken naar oplossingen die werken. 

Door deelname aan dit webinar krijgt u een 

vernieuwend perspectief aangereikt om opgelopen 

trauma(‘s) in uw organsatie te ontdekken en 

handvatten om deze te verwerken en aan te pakken. 

In bijgaande flyer “samen werken aan balans in de 

zorgsector” leest u alvast de gedachten die BMC 

hierover heeft geformuleerd. 

Voorzitter: Annemiek Damen, senior adviseur BMC

Inleider:  Vera van den Anker, senior adviseur BMC

Aanmelden 
U kunt zich tot 3 november aanmelden door een mail 

te sturen naar anne.schrijver@bmc.nl 

Praktisch 

Datum  Donderdag 5 november  

van 12.00 tot 13.00 uur

Locatie Online.  

 U ontvangt een link na aanmelding

Kosten Het webinar is kosteloos te volgen

Trauma heelt niet door het te negeren of te 

verdringen, integendeel. Wat kunt u doen om trauma 

te herkennen, aan te pakken en te voorkomen? 

De Coronacrisis heeft zorgorganisaties flink belast. 

De ziekenhuizen, verpleeghuizen, organisaties voor 

ouderen en gehandicapten hebben ieder op eigen 

wijze dramatische dingen doorgemaakt. Of dit 

traumatisch is voor medewerkers en in welke mate 

zij en de organisatie hier last van blijven houden 

hangt mede af van hoe leiders in de organisatie 

hiermee omgaan. Ziekteverzuim, vertrek van 

medewerkers uit de zorg en een ongezonde cultuur 

kunnen gevolg zijn van onverwerkte gebeurtenissen. 

www.bmc.nlPartners in verbetering

Corona een trauma 
voor uw zorgorganisatie 
en zorgpersoneel?  

Definitie van trauma

“Een schokkende gebeurtenis waar een individu 

of groep mensen ongewild en vaak onbewust 

last van blijft hebben in het dagelijks leven. Wat 

er plaatsvindt na een ingrijpende gebeurtenis is 

naast het trauma zelf even bepalend voor hoe 

de verwerking ervan zal verlopen” 


