Impact COVID-19-uitbraak op werkbeleving
van zorgstudenten
De COVID-19-pandemie heeft wereldwijd een crisis veroorzaakt
in de gezondheidszorg. Vrijwel overal is overgegaan tot social distancing; mensen moeten face-to-face-contact vermijden. Ook het
onderwijs moest van de ene op de andere dag op afstand plaatsvinden. Een grote verandering voor studenten (en docenten). In deze
studie is in 62 online interviews verkend welke impact de COVID19-uitbraak heeft op hoe laatstejaarsstudenten verpleegkunde en
geneeskunde in Spanje aankijken tegen het werken in de zorg.
De studenten werd gevraagd of ze in de huidige crisissituatie
bereid waren om als vrijwilliger aan de slag te gaan in de zorg. Van
de studenten gaf 85,5 procent aan dit te willen. Meest genoemde
motieven waren de huidige hoge nood en het gevoel van morele
verplichting. Vervolgens werd gevraagd naar (a) hoe het voelt om
straks na het afstuderen aan het werk te gaan in de zorg, (b) wat
hun grootste zorgen zijn om te werken met COVID-19-patiënten
en (c) tegen welke situaties zij het meest op zien, als ze straks aan
het werk gaan.
Uit de analyse kwamen twee hoofdthema’s naar voren. Het eerste
thema gaat over de werkomgeving. Door de COVID-19-uitbraak is
dit een omgeving geworden waar je besmet kan raken. Studenten
geven aan bang te zijn zelf besmet te raken op hun werk en om
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het virus door te geven aan hun familie. Daarnaast is er angst dat
zorgorganisaties onvoldoende beschermingsmiddelen hebben. Hierdoor voelen studenten zich onveilig wanneer zij contact hebben met
zieke patiënten, mogelijk besmet met COVID-19. Het tweede thema
gaat over de angst om onvoldoende voorbereid te zijn op de huidige
noodtoestand in de zorg. Studenten twijfelen of ze voldoende kennis
en vaardigheden hebben om aan de slag te gaan in deze crisissituatie.
Een andere zorg van studenten draait om het omgaan met de dood.
Ze zien er tegenop om jonge patiënten te zien sterven en om familie
bij te staan bij het rouwproces. De onderzoekers concluderen dat
deze studie, in deze uitzonderlijke crisissituatie, inzichtelijk maakt wat
aandachtspunten zijn voor het curriculum.
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