Mogelijke psychosociale reacties bij
sociale onthouding
Mensen kunnen verschillende emoties en reacties ervaren vanwege
de ingrijpende maatregelen die nu gelden in Nederland. Zoals:
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Het is begrijpelijk dat je dit soort reacties ervaart tijdens deze
periode. Het is belangrijk om goed voor jezelf te blijven zorgen.
Hier zijn een aantal tips:
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