COVID-19 veroorzaakt angst onder studenten
verpleegkunde
Angst komt veel voor bij verpleegkundestudenten, zelfs onder
normale omstandigheden. In 2020 kwamen daar omstandigheden bij, ten gevolge van het Coronavirus. Deze pandemie
zorgde voor een nieuwe realiteit, ook voor studenten verpleegkunde.
In Israël werden studenten verpleegkunde geconfronteerd met
economische onzekerheid, angst voor infectie, uitdagingen van
afstandsonderwijs, gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk, enzovoort. Om vast te stellen hoe studenten
angst ervaren en hoe zij hier mee omgaan, is een onderzoek
gestart aan het Ashkelon Academic College.
Het betrof hier een cross-sectioneel onderzoek, uitgevoerd
onder alle 244 studenten van de afdeling verpleegkunde, in de
derde week van de nationale afsluiting. Het niveau van angst werd
beoordeeld met behulp van de Generalized Anxiety Disorder
7-Item Scale. Op de schaal werd een afkappunt van 10 voor
matige en een van 15 voor ernstige angst vastgesteld, na zorgvuldige afweging van de validiteit van deze scores.
De copingstrategieën werden gedefinieerd met behulp van de
Coping Behavior Questionnaire (COPE) van Carver en Scheier
(1989). De data over de angstscores werden uitgebreid statisch
beoordeeld met diverse instrumenten en tests (Kruskal-Wallis,
chi-kwadraattest, Varimax rotatie). Factoranalyse werd gebruikt
om coping-componenten te identificeren als achterliggende
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variabelen. Dit resulteerde in factoren als zelfvertrouwen, humor en
mentale uitschakeling. In het onderzoek werd rekening gehouden
met demografische en beroepskenmerken van de onderzoekspopulatie, die van invloed waren op de ervaren angst tijdens de periode
van de lockdown.
Een meerderheid van de studenten was werkzaam in een ziekenhuis
en ongeveer de helft van de participanten gaf aan een tekort aan
persoonlijke beschermingsmiddelen te hebben ervaren.
De prevalentie van matige en ernstige angst was respectievelijk 42,8
procent en 18,1 procent. Geslacht (mannelijke participanten hadden
een significant lagere score), gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen, ouder zijn van jongere kinderen en angst voor infectie
werden significant geassocieerd met een hogere angstscore. Een
sterker gevoel van eigenwaarde en gebruik van humor werden geassocieerd met significant lagere angstniveaus.
Het personeel van de afdeling verpleegkunde denkt dat men kan
bijdragen aan het verminderen van de studentangst door in contact
te blijven met studenten, hen aan te moedigen en te ondersteunen
tijdens deze uitdagende periode. Dit naast het online onderwijs.
• Savitsky, B., Findling, Y., Ereli, A., & Hendel, T.  Anxiety and coping
strategies among nursing students during the COVID-19 pandemic, Nurse Education in Practice (2020).
Samengevat door Rob Schrijver

www.ONDERWIJSenGEZONDHEIDSZORG.nl

Gedownload van https://onderwijsengezondheidszorg.nl op 16-6-2021 om 1:18. Alleen voor persoonlijk gebruik. Zonder toestemming van BPM Medica is geen ander gebruik toegestaan. Copyright (C) 2021 BPM Medica.

ONDERZOEK ACTUEEL signalering

