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COVID-19 en zorgmedewerkers 
  
Tot en met 30 april 10.00 uur zijn 13.884 zorgmedewerkers in de leeftijden 18 tot en met 69 
jaar met COVID-19 gemeld. Dit betreft zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis. 
Het is niet bekend of te achterhalen of de zorgmedewerkers het virus tijdens hun werk 
hebben opgelopen of daarbuiten. Van hen zijn 458 gemeld als opgenomen in het ziekenhuis, 
dit is 3% van het totaal aantal positief op COVID-19 geteste zorgmedewerkers. Van negen 
zorgmedewerkers is gerapporteerd dat zij zijn  overleden, Zij hadden een leeftijd  tussen de 
45 en 69 jaar. Van zes van de overleden zorgmedewerkers is bekend dat zij bestaande 
gezondheidsproblemen hadden. Van de andere drie overleden zorgmedewerkers is dit nog 
niet bekend.  
 
Zorgmedewerkers vaker getest 
Zorgmedewerkers worden laagdrempelig getest bij (milde) klachten, daarom vormen zij een 
groot deel van het aantal gemelde COVID-19 patiënten. Mensen die niet werkzaam zijn als 
zorgmedewerker worden doorgaans alleen getest als zij een verhoogd risico hebben op een 
ernstig beloop van de ziekte of opgenomen zijn in het ziekenhuis. Van alle 24.054 meldingen 
van bevestigde COVID-19 patiënten tussen de 18 en 69 jaar is 58% (13.884) zorgmedewerker. 
Van alle met COVID-19 gemelde als in het ziekenhuis opgenomen patiënten in de leeftijden 
18 tot en met 69 jaar (5.491) is 8% een zorgmedewerker. Van alle 547 gemelde overleden 
COVID-19 patiënten in de leeftijden 18 tot en met 69 jaar was 1,6% een zorgmedewerker. 
Van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar werkt zo’n 11% als zorgmedewerker. (bron: 
CBS statline) 
 
De leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van zorgmedewerkers zijn  duidelijk anders 
dan die van overige COVID-19 patiënten. Zorgmedewerkers zijn gemiddeld jonger en vaker 
vrouw (Zie update van 14 april).  
Onderstaande grafieken laten het aantal bevestigde COVID-19 patiënten zien per 
leeftijdsgroep voor zowel zorgmedewerkers als overige patiënten. In blauw is het aantal 
mannen te zien en in violet het aantal vrouwen. 
 

 
 
Figuur 1. Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van gemelde COVID-19 patiënten die 
werkzaam zijn als zorgmedewerker, bron Osiris, gegevens t/m 30 april 2020 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/update-14-april
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Figuur 2. Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van gemelde COVID-19 patiënten die 
niet werkzaam zijn als zorgmedewerker of waarbij dit onbekend is, bron Osiris, gegevens t/m 
30 april 2020. 
 


