
 
 
 
 
 
 
Nieuwe corona trainingen online zelfhulp 
Om je te helpen de coronatijd beter door te komen, zijn er nieuwe zelfhulp trainingen 
ontwikkeld. Deze worden je aangeboden door Pro Life Zorgverzekeringen.  
 
Aanmelden gaat makkelijk via:  zelfhulp.eleos.nl/prolife/cbob 

Na het invullen en versturen van de gegevens ontvang je een e-mail. Hierin staat een uitleg 
met stappen om de aanmelding af te maken. Je persoonsgegevens zijn veilig. Eleos, die de 
online zelfhulp verzorgt, deelt geen relatienummers of persoonsgegevens met Pro Life. 
 

 De nieuwe trainingen zijn: 

•            Eenzaamheid tijdens de coronacrisis 

Je eenzaam voelen is een erg onprettig gevoel. Het kan zijn dat je je tijdens deze 

coronacrisis eenzamer voelt dan ooit. Deze training kan helpen om je minder eenzaam te 

voelen.   

In deze training wordt informatie gegeven over eenzaamheid. Waar komt het vandaan en 

wat merk je ervan? Daarnaast worden nuttige tips gegeven over hoe je, zelfs in deze tijd 

contact kunt zoeken met mensen. Of als dat niet kan, wat je dan wél kunt doen. Ook als je 

mensen om je heen hebt, kun je je eenzaam voelen. Daarom krijg je ook advies hoe je 

contacten kunt verdiepen. En hoe je je meer verbonden kunt voelen. 

•            Jeugd/jongeren: wat betekent het coronavirus voor jou? 

Heeft het coronavirus ook veel invloed op jou? Deze training geeft je steun en nuttige tips om 

door deze tijd heen te komen. Juist nu is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Deze 

training kan je helpen. 

De training bestaat uit 2 onderdelen: 

1.     Je hebt waarschijnlijk allerlei gedachten en gevoelens bij het coronavirus. Dat is niet 

gek, we zitten in een vreemde situatie. In dit eerste deel ligt de nadruk op het accepteren van 

die gevoelens.   

2.     In het tweede deel worden nuttige tips gegeven voor het omgaan met het coronavirus. 

In dit onderdeel worden 5 vragen gesteld en beantwoord. 

1. Wat moet ik weten over het virus? 

2. Hoe zorg ik goed voor mezelf? 

3. Hoe ga ik om met zoveel thuis zitten? 

4. Wat kan ik doen als ik mijn vrienden mis? 

5. Moet ik het nieuws blijven volgen? 

•            Mentaal sterk tijdens de coronacrisis 

Het zijn vreemde tijden. Het is heel begrijpelijk dat coronacrisis veel invloed heeft op jou. 

Deze training biedt steun en praktisch tips om door deze tijd heen te komen. Juist in deze tijd 

is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Deze training kan je helpen. 
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De training bestaat uit 2 onderdelen: 

1.     Je hebt waarschijnlijk allerlei gedachten en gevoelens bij de coronacrisis. Eigenlijk is 

alles begrijpelijk. In dit eerste deel leer je tegen welke gevoelens je moet vechten. En 

wanneer je die moet accepteren.   

2.     In het tweede deel worden praktische tips gegeven voor het omgaan met de 

coronacrisis. In dit onderdeel worden 6 vragen gesteld en op al die 6 vragen wordt antwoord 

gegeven. De 6 vragen zijn als volgt: 

1. Hoe blijf je je verbonden voelen? 

2. Wat kun je wel controleren? 

3. Moet je het nieuws blijven volgen? 

4. Hoe voel je je voldaan? 

5. Hoe zorg je voor jezelf? 

6. Hoe ga je om met onzekerheid en teleurstelling? 

 

•            Thuiswerken tijdens de coronacrisis 

Thuiswerken tijdens de coronacrisis, hoe doe je dat? In deze training krijg je daar duidelijke 

tips over. Waar en hoe richt je je werkplek het beste in? Hoe kun je je goed concentreren? 

En hoe schakel je tussen werk en privé? 

In deze training krijg je tips over hoe je het thuiswerken tijdens de coronacrisis onder de knie 

kunt krijgen. 


