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1 Inleiding 

De crisis rond COVID-19 roept veel (kennis)vragen op bij beleidsmakers. 
Vragen die op korte termijn beantwoord moeten worden, maar ook vragen 
voor de langere termijn. De vragen gaan over verschillende terreinen zoals 
gezondheid, veiligheid, solidariteit en sociale zekerheid. ZonMw heeft het 
programma COVID-19 ingericht waar veel van deze vraagstukken bij 
elkaar komen en die samen het onderwerp vormen van onderzoeks-
projecten. 
 
Op verzoek van het ministerie van VWS bundelt het RIVM de resultaten 
van onderzoek dat plaatsvindt binnen het ZonMw programma COVID-19 in 
periodieke rapportages. Het gaat om onderzoek op het terrein van 
preventie, zorg en brede maatschappelijke vraagstukken. We analyseren 
de resultaten en voorzien deze van duiding en aandachtspunten die 
bruikbaar zijn bij beleidsvorming en -evaluatie. Uiteindelijk ontstaat er een 
systematisch overzicht van de effecten en de impact van de coronacrisis en 
van de coronamaatregelen op het dagelijks leven van Nederlanders, met 
bijzondere aandacht voor specifieke groepen. 
 
Eerdere rapportages 
In 2020 verschenen acht rapportages die een samenvatting gaven van de 
nieuwste inzichten uit door ZonMw gefinancierd onderzoek, aangevuld met 
enkele overige relevante onderzoeken waaronder die van de RIVM Corona 
Gedragsunit. In 2021 maken we een samenvatting van de beschikbare 
informatie per thema (b.v. van het thema mentaal welbevinden en het 
thema leefstijl). Waar mogelijk voorzien we deze informatie van duiding en 
aandachtspunten voor beleid. We vatten resultaten samen voor de 
algemene bevolking en per specifieke groep. Eerdere rapportages zijn 
beschikbaar via: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/preventie-zorg-
maatschappij.  
 
Deze kennisintegratie komt mede tot stand in nauwe samenwerking met 
ZonMw. Daarnaast willen wij onze meelezers en adviseurs bij deze 
rapportage bedanken: Evelyn Heugens, Johan Polder en Marie Claire de 
Vries.  
 
Vragen die centraal staan in deze rapportage 
Sinds de start van de coronacrisis, nu ruim een jaar geleden, is het leven 
van vele Nederlanders drastisch veranderd. De crisis en de bijbehorende 
maatregelen drukken hun stempel op vele aspecten van het dagelijks 
leven: school, werk, sociale relaties, vrije tijd én zorg. Wat weten we uit 
Nederlands onderzoek over de effecten van de coronacrisis en 
coronamaatregelen op het zorggebruik? Hoe ontwikkelde het zorggebruik 
zich onder de algemene Nederlandse bevolking gedurende de coronacrisis? 
Welke patronen zien we als het gaat om zorggebruik onder groepen die 
daarbij extra kwetsbaar zijn? Welke effecten zien we van de coronacrisis en 
de coronamaatregelen op de organisatie van de zorg en op de digitalisering 
van de zorg, zowel voor de algemene bevolking als voor kwetsbare 
groepen?  
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/preventie-zorg-maatschappij
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/preventie-zorg-maatschappij
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Leeswijzer 
Deze 11e rapportage gaat specifiek over de effecten van de coronacrisis en 
coronamaatregelen op een aantal aspecten van de Nederlandse zorg. In 
hoofdstuk 2 komt de methodologie die is toegepast bij deze rapportage aan 
de orde. Zie bijlage 7 voor de afbakening van de opdracht en beoordeling 
van de wetenschappelijke kwaliteit van de in dit project gebruikte studies. 
Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van de geselecteerde studies over 
zorggebruik. Eerst volgt een korte samenvatting (3.1). Daarna komen de 
resultaten uit de studies aan bod, uitgesplitst naar studies die gaan over 
het zorggebruik van de algemene Nederlandse bevolking (3.2) en studies 
over het zorggebruik van specifieke groepen (3.3). Hoofdstuk 4 bevat de 
resultaten van studies over de organisatie van de zorg en heeft dezelfde 
opbouw als hoofdstuk 3: samenvatting (4.1); resultaten organisatie van de 
zorg voor de algemene bevolking (4.2) en resultaten betreffende specifieke 
groepen (4.3). Hoofdstuk 5 gaat over de effecten van corona en 
coronamaatregelen op (ervaringen met) de digitale zorg, met een 
samenvatting (5.1) gevolgd door resultaten betreffende de algemene 
bevolking (5.2) en resultaten voor specifieke groepen (5.3).   



RIVM, Inventarisatie Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke 

vraagstukken Rapportage nr. 11: zorggebruik, organisatie van zorg en digitalisering van zorg 

Pagina 7 van 105 

2 Methodologie 

Deze 11e rapportage is gebaseerd op de doorlopende ZonMw-inventarisatie 
van relevante Nederlandse COVID-19 onderzoeken binnen het ZonMw 
programma COVID-19. Het betreft publicaties die verschenen zijn vanaf 
begin maart 2020, de start van de eerste golf van de coronaepidemie in 
Nederland. Alle publicaties die vóór 21 juni 2021 door ZonMw waren 
geïdentificeerd, zijn meegenomen in deze rapportage, aangevuld met 
enkele andere Nederlandse onderzoeken.  
 
Voor dit rapport zijn resultaten van studies meegenomen die gaan over 
zorggebruik, organisatie van de zorg en ervaring met en gebruik van 
digitale zorg. Aan het begin van elk hoofdstuk staat informatie over de 
vormen van zorg die worden beschreven. 
De resultaten van de verschillende studies worden aan de tijdlijn van de 
maatregelen voor de bestrijding van COVID-19 gekoppeld. Zie voor de 
uitgebreide tijdlijn: https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/tijdlijn-
maatregelen-covid. 
Deze tijdlijn comprimeren we tot vijf fases in de bestrijding van COVID-19:  

1) 1e lock-down, maart-april 2020;  
2) versoepeling maatregelen, mei-juli 2020; 
3) steeds verdergaande aanscherping maatregelen, augustus-half 

december 2020;  
4) 2e lock-down: half december 2020 – april 2021; 
5) versoepeling maatregelen mei 2021 – juni 2021. 

 
In de tabellen in de bijlagen onderscheiden we overigens vier fases, 
waarbij zichtbaar is dat er weinig studies zijn die betrekking hebben op 
fase 4. Omdat er op dit moment nog geen studies zijn die rapporteren over 
fase 5, komt deze niet terug in de tabellen.  
 
Er is een aantal kanttekeningen bij het lezen van deze rapportage:  
We zien in de studies diverse uitkomstmaten terug, waardoor het lastig is 
de resultaten van studies onderling met elkaar te vergelijken. Dit zien we 
met name bij de verschillende dataverzamelingen over zorggebruik. De 
definitie van zorggebruik verschilt in deze dataverzamelingen en ook de 
vraagstellingen zijn niet in elke dataverzameling hetzelfde. Er zijn studies 
die zorggebruik meten met vragenlijsten (zelfrapportage) en er zijn studies 
die gebruik maken van registraties.  
 
Voor studies met meerdere meetmomenten (veelal uitgevoerd in de 
algemene bevolking), zijn er wel conclusies te trekken over verandering in 
de tijd. Hierbij houden we er rekening mee dat de dataverzameling veelal 
zelfgerapporteerde gegevens betreft, die mogelijk iets kunnen afwijken van 
de werkelijke situatie.  
 
In dit project besteden we in het bijzonder aandacht aan groepen die extra 
kwetsbaar zijn als het gaat om de gevolgen van de coronacrisis en de 
coronamaatregelen. Voor de meeste groepen is een beperkt aantal studies 
uitgevoerd en ontbreekt informatie over de uitkomstmaten in de latere 
fasen van de coronacrisis. De resultaten betreffende specifieke groepen 
dienen dan ook met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/tijdlijn-maatregelen-covid
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/tijdlijn-maatregelen-covid
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Op basis van de in deze rapportage beschreven onderzoeken laten we zien 
hoe verschillende aspecten van een thema als ‘zorg’ zich in de tijd (op 
verschillende momenten in de coronacrisis) ontwikkelen, door de resultaten 
van meerdere studies zo goed mogelijk met elkaar te vergelijken. Doordat 
de studies beschrijvend van aard zijn, kunnen we niet het directe effect 
van de coronacrisis en coronamaatregelen op allerlei aspecten van de zorg  
in kaart brengen. 
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3 Resultaten zorggebruik 

In dit hoofdstuk vatten we de resultaten samen van onderzoek naar de 
effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op het zorggebruik van 
Nederlanders. Het gaat in dit hoofdstuk om gebruik van de volgende 
vormen van zorg: huisartsenzorg; oefen- en fysiotherapie; basis- en 
specialistische GGZ; zorg- en ondersteuning voor chronisch zieken en zorg 
voor mensen met een verstandelijke beperking (zoals dagbesteding en 
zorg en begeleiding in een instelling). 
Allereerst volgt een korte samenvatting (3.1). Vervolgens gaan we dieper 
in op de resultaten betreffende de algemene bevolking (3.2) en daarna op 
die van specifieke groepen (3.3). 
 

3.1 Samenvatting zorggebruik  
Zorgmijding en toegang tot zorg 

• Tijdens de 1e lockdown in april 2020 vermeed vier op de tien 
mensen een bezoek aan de huisarts, uit angst voor besmetting. Na 
de 1e lockdown was er minder zorgmijding en bovendien nam 
zorgmijding niet weer toe tijdens de 2e lockdown.  

• Niet alleen vermeden mensen zelf zorg. De corona epidemie zorgde 
ook voor verminderde toegang tot zorg, vooral tijdens de 1e 
lockdown. Zo daalde in een landelijke steekproef het percentage 
respondenten dat aangaf dat hen door COVID-19 een medische 
behandeling werd onthouden van 22% in april 2020, via 17% in juli 
2020, naar 14% in november 2020 en maart 2021.  

• In het begin van de coronacrisis (april en juli 2020) hadden mensen 
met een lagere opleiding, een minimum tot modaal inkomen, 
uitkeringsgerechtigden en arbeidsongeschikten en respondenten 
met een slechte gezondheid de grootste kans op zorgmijding en 
verminderde toegang tot zorg. 

  
Gebruik huisartsenzorg 

• Dat vier op de tien Nederlanders tijdens de 1e lockdown een bezoek 
aan de huisarts vermeed, is terug te zien in de lagere cijfers over 
het gebruik van huisartsenzorg tijdens de 1e lockdown vergeleken 
met dezelfde periode in de jaren ervoor. Het gaat hierbij zowel om 
alle contacten met de huisartspraktijk (zoals huisartsconsulten, 
maar ook contacten met de praktijkondersteuner en de assistente), 
als contacten met de huisartsenpost.   

• Na de 1e lockdown herstelde het aantal consulten met de huisarts 
zich weer naar het zelfde niveau als in 2019. Deze cijfers komen uit 
registraties. Op basis van voorlopige cijfers over door mensen 
zelfgerapporteerde contacten met de huisarts, werd dit herstel 
echter niet of veel later ingezet.    

• De trend in gebruik van huisartsenzorg verschilt voor wel en niet 
aan coronagerelateerde gezondheidsproblemen. Tijdens de 1 e 
lockdown daalde het gebruik van huisartsenzorg vooral voor niet-
coronagerelateerde problemen, terwijl er een toename was voor 
coronagerelateerde klachten en (angst voor) luchtweginfecties. Na 
een periode van daling in de zomer nam in het najaar het aantal 
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contacten met de huisartsenpost voor coronagerelateerde klachten 
niet opnieuw toe, ondanks de stijgende besmettingscijfers. 

 
Paramedische zorg 

• Ook het gebruik van oefentherapie en fysiotherapie is vooral de 
eerste twee weken van de lockdown in maart 2020 sterk gedaald 
(met 68-78%). Het gebruik hiervan was eind mei 2020 met 
respectievelijk 50% en 75% nog niet terug op het niveau van vóór  
corona. 

 
Zorggebruik van specifieke groepen 

• Ouderen en jonge kinderen laten voor gebruik van huisartsenzorg 
een iets ander beeld zien dan de algemene bevolking. Bij baby’s en 
jonge kinderen tot en met 4 jaar en in mindere mate 5-17-jarigen 
daalde tijdens de 1e lockdown namelijk ook het aantal contacten 
met de huisartsenpost voor luchtweg- en verkoudheidsklachten. 
Onder ouderen (≥ 70 jaar) was er, vergeleken met 2019, geen 
afname in het aantal contacten met de huisartsenpost voor niet-
coronagerelateerde problemen tijdens de 1e lockdown en daarna. 
Bovendien was er bij ouderen, vanaf september 2020, wel een 
toename in het aantal contacten voor aan coronagerelateerde 
gezondheidsproblemen. Voor zorgmijden in het algemeen zijn de 
percentages voor 65-plussers nagenoeg gelijk aan die voor de totale 
bevolking van 18 jaar en ouder. 

• Een kwart van de mensen die tijdens de coronacrisis met klachten 
naar de huisarts gingen en er zo achter kwamen dat ze kanker 
hadden, klopten vóór diagnose later aan bij de huisarts. Veelal 
wilden ze de huisarts niet belasten, omdat de zorg al zo druk was 
met coronapatiënten.  

• Ruim één derde van de chronisch zieken ondervond tijdens de 1e 
lockdown gevolgen van corona op professionele zorg en 
ondersteuning (1e en 2e lijnszorg). 

• Vooral tijdens de 1e lockdown is volgens naasten van mensen met 
een verstandelijke beperking zorg en ondersteuning weggevallen. 
Ruim 40% van de naasten vindt dit en dat is meer dan in najaar 
2020 toen 34% dit vond. Het ging met name om dagbesteding, zorg 
en begeleiding in de instelling en fysiotherapie. In het najaar was 
dagbesteding voor de meeste mensen met een verstandelijke 
beperking weer opgestart, zij het vaak in iets andere vorm. 

 
Zorggebruik van mensen met psychische aandoeningen 
Toegang tot zorg/verwijzingen  

• Jongeren hebben tijdens de 1e lockdown minder contact met de 
huisarts over psychische klachten en tijdens de 2e lockdown juist 
meer contact, vergeleken met eerdere jaren.  

• Direct na het begin van de 1e lockdown halveerde het aantal 
verwijzingen naar de basis- en specialistische GGZ. Deze daling is 
vergelijkbaar tussen de verschillende leeftijdsgroepen (jeugd, 
volwassenen, ouderen).  

• Vanaf mei 2020 begint het aantal verwijzingen zich te herstellen en 
in maart en april 2021 is het aantal verwijzingen met 112% t.o.v. 
eerdere jaren juist hoger dan verwacht, mogelijk als gevolg van 
verslechtering van de psychische gesteldheid door COVID-19 of een 
inhaalslag van eerder niet uitgevoerde verwijzingen. 
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Toegang tot zorg/zorgaanbod 
• Voor veel mensen met een psychische aandoening vielen tijdens de 

1e lockdown zorg, ondersteuning en hulp weg, vooral GGZ-
behandeling, dagbesteding en inloopcentra. Versoepeling van 
maatregelen in juni 2020 heeft niet geleid tot volledige terugkeer 
van face-to-face contact voor cliënten in de GGZ.  

• Tot het najaar van 2020 kwam de zorg voor mensen in de GGZ 
verder op gang. Voor steeds meer mensen was de zorg weer 
hetzelfde (face-to-face) als vóór de corona-uitbraak. Tijdens de 2e 
lockdown stopte de net hervatte zorg echter weer deels opnieuw of 
vond (deels) weer online plaats.  

• Hoewel veel cliënten negatieve gevolgen ondervonden van de 2e 
lockdown, meldde een deel ook positieve effecten. Voor sommigen 
was er juist meer (preventieve) zorg en voor een deel beviel de 
online zorg/behandeling juist goed. 

• Iets meer dan de helft van familie en naasten vindt dat hun naaste 
onvoldoende psychische zorg kreeg tijdens de coronacrisis. 
Vergeleken met juni 2020 geeft vlak voor de 2e  lockdown een 
groter deel van de familie en naasten (62% vs 42% in juni) aan 
tijdens de coronacrisis veel meer hulp te hebben gegeven dan 
daarvóór, vooral door het wegvallen van zorg. 

• Desondanks had de 2e lockdown voor veel cliënten een negatieve 
invloed op de informele steun.  

Waardering van zorg 
• In de periode maart/april 2020 is de gemiddelde waardering voor 

aangepaste vormen van hulp/zorg (veelal digitaal zoals 
(beeld)bellen, e-mail, e-health) onder mensen met een psychische 
aandoening laag en lager dan waardering voor de geboden zorg 
vóór de coronacrisis. Dit geldt zowel voor GGZ-cliënten zelf als voor 
familie en naasten. Cliënten misten vooral het echte contact met de 
behandelaar.  

• Familie en naasten van GGZ-cliënten vonden de toename van 
mantelzorg een minder goed alternatief dan cliënten zelf.   

• De waardering voor aangepaste vormen van zorg steeg echter wel 
gaandeweg april/mei 2020. Vooral wanneer er overleg plaatsvond 
met de hulpverlener was er meer waardering voor de aangepaste 
vorm van zorg. Dit gold voor zowel cliënten als familie en naasten. 
Cliënten die konden meebeslissen over passende alternatieve 
vormen van zorg zijn ook tevredener over de communicatie. 

 
Wachttijden  

• Er is tot mei 2020 nog geen duidelijk patroon in het effect van 
corona op wachttijden in de GGZ. In de registraties tot 1 maart 
2021 ontstaat een diffuus beeld met daarin zowel stijgende als 
dalende aanmeldwachttijden voor de verschillende 
diagnosegroepen.  

 
Zorgtrajecten 

• Het aantal opgestarte zorgtrajecten in de specialistische GGZ was in 
de eerste 8 weken van 2021 vergelijkbaar met voorgaande jaren, 
terwijl het aandeel behandelde patiënten sinds COVID-19 hoger lijkt 
te liggen 
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3.2 Zorggebruik in de algemene bevolking 
In deze paragraaf vatten we de resultaten samen van studies die op 
meerdere momenten in de tijd het zorggebruik van de algemene 
Nederlandse bevolking hebben gemeten. Details over de resultaten per 
studie zijn te vinden in tabel 1.1 in bijlage 1.  
 

3.2.1 Gebruik van (huisartsen) zorg in de algemene bevolking 
Tijdens 1e lockdown vermeed vier op de tien Nederlanders een 
bezoek aan de huisarts 
Tijdens de 1e lockdown in april 2020 vermeed 38% van de respondenten in 
de studie van Engbersen et al. (2021) een bezoek aan de huisarts, uit 
angst voor besmetting. Hetzelfde percentage ontving thuis ook liever geen 
zorgverleners.  
 
Landelijk geen toename zorgmijding tijdens 2e lockdown 
Na de 1e lockdown was er volgens de studie van Engbersen et al. (2021) 
veel minder zorgmijding en bovendien nam zorgmijding niet weer toe 
tijdens de 2e lockdown. Het percentage respondenten in de landelijke 
steekproef dat een bezoek aan de huisarts vermeed, daalde van 38% in 
april 2020 naar 18% in juli om in november 2020 (19%) en april 2021 
(17%) nagenoeg gelijk te blijven. Eenzelfde patroon is te zien voor 
zorgverleners die thuis langskomen. In Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag was het beeld anders. In die steden is het aandeel respondenten dat 
een bezoek aan een huisarts liever vermijdt en zorgverleners liever niet 
thuis langs ziet komen in november wel gestegen vergeleken met juli. De 
grote steden vormden toen de brandhaard van de epidemie. In maart 2021 
is de zorgmijding in de grote steden vergelijkbaar met het landelijke beeld 
(Engbersen et al., 2021). 
 
Ook zelfgerapporteerd aantal contacten met huisarts tijdens 1e 
lockdown gedaald 
De bevinding van Engbersen et al. (2021) dat vier op de tien Nederlanders 
een bezoek aan de huisarts meed, wordt ondersteund door 
zelfgerapporteerde en voorlopige cijfers van het CBS over het aantal 
contacten met de huisarts. Zo lag het aandeel mensen dat aangeeft in de 
voorgaande vier weken contact te hebben gehad met de huisarts, in het 
tweede kwartaal (1e lockdown) van 2020 lager dan in dezelfde kwartalen in 
de jaren 2017-2019, terwijl het aandeel in het eerste kwartaal (grotendeels 
vóór de coronacrisis) nog op een vergelijkbaar niveau lag met de 
voorgaande jaren (CBS, 2021; De Klerk et al., 2021).  
 
Echter, in tegenstelling tot de bevindingen van Engbersen et al. (2021),  
was volgens de CBS-cijfers ook in het derde kwartaal van 2020 (periode 
van versoepelingen) het percentage mensen dat in de voorgaande vier 
weken contact had met de huisarts nog lager dan in dezelfde kwartalen in 
de jaren 2017-2019. In het vierde kwartaal van 2020 lijkt het aandeel dat 
contact heeft gehad met de huisarts zich wel weer te herstellen om in het 
eerste kwartaal van 2021 (dus tijdens de 2e lockdown) weer wat te dalen 
(CBS, 2021). Dit wijst mogelijk op een afname van gebruik van 
huisartsenzorg tijdens de 2e lockdown. De cijfers van het CBS zijn echter 
nog ‘voorlopig’ en er zijn nog geen cijfers over het vierde kwartaal van 
2020 en het eerste kwartaal van 2021 op basis van Nivel Zorgregistraties 
Eerste Lijn (zie volgende alinea’s) om deze trend te ondersteunen. Voor 
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contact met de medisch specialist is er een zelfde patroon als voor contact 
met de huisarts (CBS, 2021).  
 
Minder contacten met huisartsenpraktijk en huisartsenpost tijdens 
1e lockdown 
Uit gegevens over het daadwerkelijke gebruik van huisartsenzorg 
afkomstig van huisartsen en de organisatie van huisartsenposten, 
aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, blijkt een afname tijdens 
de 1e lockdown van het totaal aantal patiëntcontacten in de huisartsen-
praktijk (inclusief contacten met de praktijkondersteuner en de assistente), 
het aantal huisartsconsulten en het totaal aantal contacten met de 
huisartsenpost (Bolt et al., 2020; Heins et al., 2020b; Ramerman et al., 
2020a). Het aantal consulten bij de huisarts nam in de periode van 9 maart 
tot 24 mei met een kwart af, terwijl het aantal visites door de huisarts 
halveerde. 
 
Wel werden vanaf week 12 (16-22 maart) meer ‘visites intensieve zorg’ 
gedeclareerd, met een piek in week 14 (30 maart - 5 april). Deze 
declaratiecode wordt normaal gesproken gebruikt voor zorg aan terminale 
patiënten die thuis verpleegd worden. Echter, de huisarts mag een ‘visite 
intensieve zorg’ ook declareren voor visites bij patiënten die (mogelijk) 
besmet zijn met het coronavirus (Heins et al., 2020b).  
 
In april nemen patiëntcontacten in huisartsenpraktijken weer 
langzaam toe 
Vanaf 1 april 2020 begint het totaal aantal patiëntcontacten in huisartsen-
praktijken weer langzaam toe te nemen richting het aantal vóór de COVID-
19-pandemie. Dit omslagmoment valt samen met het moment dat de 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) op 1 april 2020 mensen oproept 
wel contact op te nemen met hun huisarts bij gezondheidsproblemen, ook 
als deze niet gerelateerd zijn aan COVID-19 (Bolt et al., 2020).  
 
Na 1e lockdown neemt aantal huisartsconsulten weer toe naar 
niveau van 2019 
In de laatste week van mei 2020 was het aantal huisartsconsulten weer 
gestegen naar het zelfde niveau als in mei 2019. Ook in de periode daarna, 
tot en met september 2020, lag het aantal consulten op het niveau van 
2019, terwijl huisartsen nog 15% minder visites aflegden dan in 2019, met 
name voor chronische aandoeningen. Er was in deze maanden dus geen 
sprake van een inhaalslag. Verder zijn de consulten gemiddeld wat korter 
geworden en ze lijken dus niet complexer doordat patiënten meerdere 
zorgvragen binnen één consult bespreken (Heins et al., 2020a; Heins et 
al., 2020b). 
 
Afname gebruik huisartsenzorg tijdens 1e lockdown vooral voor 
niet-coronagerelateerde problemen 
Het gebruik van huisartsenzorg verschilt voor gezondheidsproblemen die 
geassocieerd zijn met COVID-19 en overige gezondheidsproblemen. Zo 
daalde in de periode van 9 maart - 24 mei 2020 vooral het aantal 
consulten voor niet-urgente aandoeningen zoals vermoeidheid, hypertensie 
zonder orgaanschade, oren uitspuiten en wratten en steeg het aantal 
consulten vanwege (angst voor) luchtweginfecties. Bij de visites daalde 
vooral het aantal visites voor algehele achteruitgang en chronische ziekten 
als COPD, diabetes en hartfalen terwijl er ook bij visites een stijging was 
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voor luchtweginfecties (Heins et al., 2020a). Ook gegevens over alle typen 
contacten in de huisartsenpraktijk wijzen op een sterke toename van het 
aantal COVID-19-gerelateerde contacten in maart 2020 (Bolt et al., 2020). 
 
Contacten met huisartsenpost voor niet-coronagerelateerde 
problemen bewegen mee met maatregelen  
Ook op de huisartsenpost is vanaf half maart 2020 het zorggebruik voor 
gezondheidsproblemen die niet gerelateerd zijn aan COVID-19 duidelijk 
afgenomen (tot 30%) (Ramerman et al., 2020a). Het is onbekend of deze 
afname is ontstaan door zorgmijding of dat er daadwerkelijk een afname in 
acute zorgvraag was (Rijpkema et al., 2021).  
Tijdens de zomer van 2020 nam het aantal contacten met de huisartsen-
post, voor gezondheidsproblemen die niet met COVID-19 worden 
geassocieerd, weer toe. Dit aantal nam toe tot een vergelijkbaar niveau als 
in 2019, maar in het najaar is het aantal contacten nog 15% onder het 
niveau van 2019 (Rijpkema et al., 2021). 
  
Vanaf 1e week maart 2020 toename contacten met huisartsenpost 
voor coronagerelateerde klachten 
Aan de andere kant is er, vanaf de 1e week van maart 2020, een duidelijke 
toename van het aantal contacten met de huisartsenpost voor 
gezondheidsproblemen die nu geassocieerd zijn met COVID-19 (zoals acute 
bovenste luchtweginfecties, hoesten en koorts). Tijdens de piek in deze 
contacten, in de week van 9 maart, waren er meer dan drie keer zoveel 
contacten in vergelijking met voorgaande jaren (Ramerman et al., 2020a). 
Ook nam vanaf de week van 23 maart het aandeel visites door de 
huisartsenpost toe voor gezondheidsproblemen die nu met COVID-19 
geassocieerd worden. Eind april 2020 was het aandeel visites hiervoor met 
15% het grootst, terwijl in dezelfde periode in 2018 dit aandeel 9% was 
(Bos et al., 2020).  
 
In najaar 2020 niet opnieuw toename contacten met huisartsen-
post voor coronagerelateerde klachten 
Het aantal contacten voor aan COVID-19 gerelateerde gezondheids-
problemen neemt geleidelijk af na half maart (Ramerman et al., 2020a). 
Nadat het aantal coronabesmettingen opnieuw toenam (vanaf begin juli 
2020), is in het najaar het aantal contacten voor deze COVID-19 
gerelateerde aandoeningen met de huisartsenpost niet opnieuw 
toegenomen. Dit hangt mogelijk samen met een duidelijker beleid bij 
coronabesmettingen, zoals het testen via de GGD en de instructies voor 
patiënten wanneer zij besmet bleken (Rijpkema et al., 2021). 
 
Zorgmijding in het algemeen volgt trend aantal corona 
besmettingen 
Behalve specifiek voor de huisarts is er ook meer in het algemeen sprake 
van zorgmijding. Volgens onderzoek van LifeLines vermeed begin mei 
2020, kort na de 1e lockdown, 3,3% van de bevolking van Noord-
Nederland (van 18 jaar en ouder) zorg.  Dit percentage daalt gedurende de 
zomer tot 1,5% in augustus 2020 om daarna weer te stijgen tot ongeveer 
2,7% in het najaar en de eerste drie maanden van 2021. In april en mei 
2021 beginnen deze percentages weer te dalen tot ongeveer 2,4% 
(Lifelines Corona Research, 2021).   
 



RIVM, Inventarisatie Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke 

vraagstukken Rapportage nr. 11: zorggebruik, organisatie van zorg en digitalisering van zorg 

Pagina 15 van 105 

Corona epidemie zorgde ook voor verminderde toegang tot zorg 
Niet alleen vermeden mensen zelf zorg tijdens de coronacrisis. Ook gaf in 
april 2020 22% van de respondenten in de studie van Engbersen et al. 
(2021) aan dat hen door COVID-19 een medische behandeling werd 
onthouden. In juli was dit gedaald tot 17% en in november 2020 en maart 
2021 was dit gestabiliseerd op 14% (Engbersen et al., 2021). Het aandeel 
respondenten dat zegt dat ze nu minder professionele zorg krijgen dan 
vóór de coronacrisis is gedurende alle fases van de crisis gelijk gebleven: 
ongeveer één op de tien (Engbersen et al., 2021).  
 
Ongeveer één op de zes respondenten van onderzoek van het Sociaal 
Planbureau Groningen kreeg in april 2020 niet de zorg die ze nodig 
achtten. Bij 13% van deze groep leidde het niet ontvangen van de 
benodigde zorg tot een verslechterde ervaren gezondheid. 11% heeft zelf 
besloten tijdelijk geen gebruik te maken van één of meer vormen van zorg 
en bij 20% heeft de arts/zorgaanbieder besloten om één of meer vormen 
van zorg niet meer te bieden (Sociaal Planbureau Groningen, 2021).   
 
In november 2020 kreeg, in vergelijking met april, een iets lager aandeel 
van 10% (deels) niet de zorg die zij nodig hadden. Bij deze mensen werd 
met name zorg van het ziekenhuis of de medisch specialist niet geleverd. 
Als mensen zelf afzien van zorg gaat het met name om zorg van een 
huisarts of doktersdienst (Barends et al., 2021).  
 
Diverse risicogroepen voor zorgmijding en verminderde toegang 
tot zorg 
Zowel in april als juli 2020 hadden mensen met een lage opleiding, een 
minimum tot modaal inkomen, uitkeringsgerechtigden en arbeids-
ongeschikten en respondenten met een slechte gezondheid de grootste 
kans op zorgmijding en verminderde toegang tot zorg. Dat wil zeggen dat 
zij vaker aangeven zorg te mijden en ook menen zij vaker dat hen een 
medische behandeling wordt onthouden of dat zij minder professionele 
zorg krijgen als gevolg van COVID-19 (Engbersen & Wentink, 2020; 
Rusinovic et al., 2020; Engbersen et al., 2020b). Over de periode daarna 
zijn er geen gegevens uit deze steekproeven (Engbersen et al., 2020a; 
Engbersen et al., 2021).  
 

3.2.2 Gebruik van paramedische zorg (oefen- en fysiotherapie) 
Gebruik paramedische zorg nog niet terug op oude niveau na 1e 

lockdown 
Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat het aantal consulten bij oefentherapie 
en fysiotherapie met name de eerste twee weken van de lockdown in 
maart 2020 sterk is gedaald (met 68-78%) (Jorna et al., 2020a; Jorna et 
al., 2020b; Kuisselbrink et al., 2020; van Essen et al., 2020). Tijdens deze 
lockdown mochten oefen- en fysiotherapeuten hun vak maar beperkt 
uitoefenen. Vanaf begin mei 2020 werd de paramedische zorg weer 
opgeschaald. Eind mei bedroeg het aantal contacten bij de fysiotherapeut 
ongeveer 75% van het aantal van vóór de corona-uitbraak. Bij oefen-
therapie was dit 50% (Jorna et al., 2020b).  
 
Daling en herstel van aantal consulten tijdens en na 1e lockdown  
verschilt per aandoening 
Het aantal fysiotherapieconsulten daalde tijdens de lockdown in maart 
2020 voor COPD, psychosomatische klachten en voor nek- en rugklachten 
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met respectievelijk 75%, 75% en 90% naar ongeveer 25 tot 10% van het 
aantal van vóór corona (Jorna et al., 2020a). In de maanden mei/juni 
steeg het aantal consulten voor alle aandoeningen naar ongeveer 75% 
t.o.v. vóór corona. Voor oefentherapie was de daling van het aantal COPD 
consulten beperkt en eind mei al weer terug op het oude niveau. Het aantal 
oefentherapieconsulten voor lage rugklachten was in diezelfde maand nog 
maar terug op 40% t.o.v. vóór de lockdown (van Essen et al., 2020).  
 
Kleine verschillen gebruik paramedische zorg naar leeftijd 
Tijdens de lockdown in maart 2020 daalde het aantal consulten voor 
fysiotherapie per praktijk voor alle leeftijdsgroepen, maar het meest voor 
80+ (78%) en het minst voor 0-17 jaar (64%) (Kuisselbrink et al., 2020). 
Sinds het opschalen van de paramedische zorg in mei stijgt het aantal 
fysiotherapieconsulten weer voor alle leeftijdsgroepen naar 74-77% t.o.v. 
vóór corona. Alleen bij de leeftijdsgroep 0-17 jaar is deze stijging nog wat 
minder (64%) (Kuisselbrink et al., 2020). Vóór de corona-pandemie 
hadden vrouwen 1,5 keer meer consulten bij de fysiotherapeut dan 
mannen. Dit is niet veranderd tijdens de 1e lockdown (Kuisselbrink et al., 
2020). 
 

3.3 Zorggebruik van specifieke groepen 
In deze paragraaf vatten we de resultaten samen van studies die op 
meerdere momenten in de tijd het zorggebruik van specifieke groepen 
hebben onderzocht. Details over de resultaten zijn te vinden in bijlage 2 
voor jongeren (tabel 2.1), ouderen (tabel 2.2), mensen met een 
psychische aandoening (tabel 2.3), mensen met kanker (tabel 2.4) en 
mensen met een chronische ziekte en/of een beperking (tabel 2.5). 
 

3.3.1 Zorggebruik van jongeren  
Minder contact met huisartsenpost voor 0- tot en met 17-jarigen 
tijdens 1e lockdown 
Gegevens over zorggebruik van kinderen en jongeren tijdens de 
coronacrisis zijn beperkt beschikbaar. Wat betreft contact met de 
huisartsenpost laten patiënten van 0 tot en met 4 jaar een ander beeld 
zien dan volwassenen. Bij baby’s en jonge kinderen daalde na de week van 
9 maart, tijdens de 1e lockdown, niet alleen het totaal aantal contacten met 
de huisartsenpost en het aantal contacten voor gezondheidsproblemen die 
niet aan COVID-19 zijn gerelateerd aanzienlijk maar ook het aantal 
contacten voor luchtweg- en verkoudheidsklachten (Ramerman et al., 
2020a). In mindere mate wordt hetzelfde gezien voor kinderen/jongeren 
van 5 tot en met 17 jaar oud. Dit kan mogelijk worden verklaard door de 
genomen landelijke maatregelen, zoals hygiëne-maatregelen, het sluiten 
van scholen en kinderdagverblijven, of door terughoudendheid van ouders 
om met hun kinderen de huisartsenpost te bezoeken tijdens de COVID-19-
pandemie (Ramerman et al., 2020a). 
 
Geen duidelijk patroon zorg mijden van 18- tot en met 30-jarigen 
Volgens onderzoek van LifeLines vertonen de percentages 18- tot en met 
30-jarigen die zorg meden een grillig, onduidelijk patroon over de tijd. Wel 
liggen de percentages op een vergelijkbaar niveau met die van de andere 
leeftijdsgroepen (rond de 2,5%) en lijken ze in het voorjaar van 2021 te 
dalen (Lifelines Corona Research, 2021).   
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3.3.2 Zorggebruik van ouderen   
Klein deel van 65-plussers mijdt zorg, analoog aan patroon 
algemene bevolking 
Gegevens over zorg mijden en zorggebruik bij ouderen tijdens de 
coronacrisis zijn beperkt beschikbaar. Volgens onderzoek van LifeLines zijn 
de percentages 65-plussers die zorg meden nagenoeg gelijk aan die voor 
de totale bevolking van 18 jaar en ouder. Begin mei, kort na de 1e 
coronagolf, vermeed 3,3% van de bevolking van 65 jaar en ouder in 
Noord-Nederland zorg. Net als bij de volwassenen in dit onderzoek neemt 
ook bij de ouderen het zorgmijden af gedurende de zomer van 2020 om 
daarna weer te stijgen tot rond de 2,8% gedurende de eerste drie 
maanden van 2021 (Lifelines Corona Research, 2021).   
 
Zowel oudere zelf als zorgverlener zei gepland bezoek af 
In een onderzoek onder 62-plussers (Longitudinal Aging Study Amsterdam 
(LASA)); dataverzameling 9 juli – 8 oktober 2020) gaf 7% van de 
respondenten aan dat ze zelf een afspraak bij de huisarts hadden afgezegd 
of uitgesteld vanwege corona en eveneens 7% had vanwege corona een 
bezoek aan de medisch specialist afgezegd. Bij een hoger percentage werd 
het bezoek door de zorgverlener afgezegd vanwege corona: bij 9% een 
gepland bezoek bij een huisarts en bij 24% een afspraak met een medisch 
specialist. Daarnaast zei 8% van de respondenten dat ze, wegens corona, 
langer met lichamelijke of psychische klachten doorliepen zonder hulp te 
zoeken (De Klerk et al., 2021). 
 
Toename van contacten met huisartsenpost voor COVID-19 
gerelateerde klachten 
Hoewel in het onderzoek van LASA 7% van de ouderen aangaf een bezoek 
aan de huisarts te hebben afgezegd of uitgesteld (De Klerk et al., 2021), is 
er bij ouderen (≥ 70 jaar), vergeleken met 2019, geen afname in het 
aantal contacten met de huisartsenpost voor niet COVID-19-geassocieerde 
gezondheidsproblemen tijdens de 1e lockdown en daarna (Rijpkema et al., 
2021). Dit is in tegenstelling tot de algemene populatie waar wel een 
afname werd gezien. Voor gezondheidsproblemen die geassocieerd worden 
met COVID-19 is het aantal contacten, net als bij de algemene populatie, 
tijdelijk toegenomen (half maart tot en met half april). Ouderen hadden 
echter ook in het najaar (vanaf eind september) een verhoogde zorgvraag 
aan de huisartsenpost voor gezondheidsproblemen die geassocieerd 
worden met COVID-19. Dit gold niet voor de algemene populatie. Ook was 
er bij ouderen in 2020 een toename van contacten met de huisartsenpost 
gerelateerd aan (schouwen bij) overlijden en dyspnoe/benauwdheid 
toegeschreven aan luchtwegklachten (Rijpkema et al., 2021).  
 
Ongeveer één op 13 ouderen kreeg in mei/juni 2020 niet de 
benodigde hulp 
In een representatieve steekproef onder zelfstandig wonende ouderen van 
65 jaar en ouder meldde 8% van de respondenten in mei 2020 dat ze niet 
de benodigde hulp kregen. In juni was dit stabiel gebleven op 7% 
(Steinmetz et al., 2020). Wel was de samenstelling van de groep 
veranderd: een deel kreeg in mei geen hulp en in juni wel, en andersom. 
Dit kan zijn omdat de hulp is beëindigd of omdat nieuwe problemen aan 
het licht zijn gekomen. Het soort hulp dat meestal werd gemist was: 
huishoudelijke hulp, hulp bij dagelijkse activiteiten, hulp bij mentale of 
lichamelijke problemen en hulp bij sociale contacten. Ouderen die niet de 
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juiste hulp ontvingen waren vaker eenzaam (54%) ten opzichte van de rest 
van de ondervraagden (20%) (Steinmetz et al., 2020). 
 

3.3.3 Zorggebruik van mensen met kanker  
Mensen met diagnose kanker, klopten vóór diagnose later aan bij 
de huisarts 
Van de mensen die tijdens de coronacrisis met klachten/verschijnselen 
naar de huisarts gingen en er zo achter kwamen dat ze kanker hadden 
(n=123), geeft 24% aan dat zij door de coronacrisis gewacht hebben met 
voor het eerst contact opnemen met de huisarts. Ongeveer de helft (48%) 
van hen heeft enkele weken gewacht en vier op de tien (38%) enkele 
maanden. Dit blijkt uit een peiling onder 2412 mensen die kanker hebben 
(gehad) en tussen 1 juli en 3 november 2020 een afspraak hadden met 
hun ziekenhuis voor diagnose, behandeling of (na)controle van kanker 
(Engelen & Dingemans, 2020). Van de mensen die gewacht hebben met 
contact opnemen met de huisarts geeft 59% als reden dat ze de huisarts 
niet wilden belasten, omdat de zorg al zo druk was met coronapatiënten. 
 

3.3.4 Zorggebruik van mensen met psychische aandoeningen 
Jongeren hebben minder contact met huisarts over psychische 
klachten tijdens 1e lockdown en juist meer tijdens 2e lockdown  
Uit onderzoek, op basis van zorgregistraties door huisartsen, bleek het 
gemiddeld aantal contacten per week voor veelvoorkomende psychische 
klachten bij jongeren tijdens de 1e lockdown significant lager dan in 
voorgaande jaren. Dat patroon was vergelijkbaar voor depressie en angst, 
voor alle psychische problemen samen en voor beide onderzochte 
leeftijdsgroepen (15-19 jarigen en 20-24 jarigen). Tijdens de periode van 
versoepeling van de maatregelen, herstelde het aantal contacten voor 
beide leeftijdsgroepen naar een vergelijkbaar niveau met voorgaande 
jaren. Vooral de groep 20-24 jarigen leek psychisch te lijden onder de 2e 
lockdown, wat zich ten opzichte van voorgaande jaren uitte in significant 
hogere weekgemiddelden van jongeren die zich bij de huisartsenpraktijk 
meldden met depressieve gevoelens, angststoornissen en voor alle 
psychische problemen samen (Jansen et al., 2021). 
 
Halvering van aantal verwijzingen naar de GGZ tijdens 1e lockdown 
Direct na de start van de 1e lockdown nam de instroom van patiënten in de 
basis- en specialistische GGZ met ongeveer de helft af. Waar huisartsen in 
de weken vóór aanvang van de 1e lockdown wekelijks nog 8000 mensen 
naar de GGZ verwezen, waren dat 3900 mensen in de tweede week na de 
start van de lockdown. De afname is gelijkmatig verdeeld over 
verwijzingen naar de basis GGZ en specialistische GGZ. Ook zijn er slechts 
geringe verschillen tussen verschillende diagnosegroepen. 
Spoedverwijzingen en verwijzingen in verband met psychose lijken minder 
af te nemen. De daling is landelijk en vergelijkbaar tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen: jeugd (jonger dan 18 jaar), volwassenen (18-65 jaar) en 
ouderen (ouder dan 65 jaar) (NZa & Trimbos-instituut, 2020). 
 
Aantal verwijzingen naar GGZ herstelt weer met versoepeling van 
maatregelen in mei 2020 
Vanaf begin mei 2020 stijgt het aantal verwijzingen naar de GGZ weer en 
lijkt herstel ingezet. In de laatste week van mei 2020 vonden 7100 
verwijzingen plaats. Dit is 85% van het verwachte aantal verwijzingen op 
basis van cijfers uit eerdere jaren. Het aantal verwijzingen lijkt het sterkst 
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toe te nemen bij ouderen (65+). Dit is mogelijk te verklaren door een 
verhoogde ‘psychische zorgvraag’ onder deze COVID-19 ‘risicogroep’. 
Herstel van het aantal verwijzingen lijkt niet voor elke diagnose even snel 
te verlopen. Verwijzingen bij somatoforme klachten (het ervaren van 
lichamelijke klachten die niet fysiek te verklaren zijn) lijken sneller naar het 
verwachte niveau te herstellen dan bijvoorbeeld verwijzingen bij 
psychotraumatische klachten (NZa & Trimbos-instituut, 2020).  
 
Aantal verwijzingen naar GGZ hoger dan verwacht in maart 2021 
In de periode maart en begin april 2021 betreft het aantal verwijzingen 
112% van de verwachte hoeveelheid. Deze toename is mogelijk te 
verklaren door verslechtering van de psychische gesteldheid ontstaan door 
COVID-19, of een inhaalslag van eerder niet uitgevoerde verwijzingen. De 
stijging geldt voor alle leeftijdsgroepen, voor ouderen is deze stijging nu 
echter minder groot dan voor jeugd en volwassenen (NZa & Trimbos-
instituut, 2021).  
 
Voor groot deel van mensen met psychische aandoening vallen 
zorg, ondersteuning en hulp weg tijdens 1e lockdown 
Uit een peiling van MIND1  (24 maart–7 april 2020) onder mensen met een 
psychische aandoening, blijkt dat 69% van de deelnemers door de 
genomen maatregelen tijdens de 1e lockdown te maken heeft met het 
wegvallen van zorg, ondersteuning en hulp. Voor bijna 60% van de 
deelnemers is de GGZ-behandeling geheel of gedeeltelijk weggevallen en 
ruim 80% kan geen gebruik meer maken van dagbesteding of het 
inloopcentrum. Ook familie en naasten die deelnamen aan de peiling zien 
zorg voor hun naaste (deels) wegvallen. Zij rapporteren de grootste 
veranderingen in de dagbesteding, GGZ-behandeling, individuele 
begeleiding en zorg vanuit (F)ACT teams2. 51% acht de kans groot dat hun 
naaste de komende tijd geen zorg of ondersteuning meer krijgt. 45% van 
de familie biedt meer hulp sinds januari 2020 (MIND, 2020b). 
In een volgende peiling (21 april - 7 mei 2020), geeft 23% van de 
deelnemers aan, ondanks versoepelingen, nog geen GGZ-zorg te 
ontvangen. 80% kan nog geen gebruik maken van dagbesteding of een 
inloopcentrum (MIND, 2020c). Familie en naasten bevestigen dit beeld, de 
GGZ-behandeling en het dagactiviteitencentrum zijn de meest genoemde 
vormen van zorg die (deels) wegvallen (respectievelijk 65% en 58%) 
(MIND, 2020c). 
 
Versoepeling van maatregelen leidt nog niet tot volledige terugkeer 
face-to-face contact  
Hoewel de coronamaatregelen in de daaropvolgende periode (6-22 juni 
2020) verder versoepelen, keert het face-to-face contact voor veel cliënten 
in de GGZ nog niet volledig terug. Deelnemers rapporteren dat er het 
vaakst weer face-to-face-contact is bij de individuele begeleiding, het 
(F)ACT-team en in het dagactiviteitencentrum (respectievelijk 57%, 52% 
en 47%). Ongeveer 30% van de deelnemers geeft aan dat bijeenkomsten 
van hun dagactiviteitencentrum en inloop-, herstel of zelfregiecentrum 
helemaal gestopt zijn. Ook geven enkele deelnemers aan nog niet naar de 

 
1 Koepel voor clienten- en familieorganisaties in de GGZ 
2 FACT-teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben in 
combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). 
Deze behandeling en begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt. 
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centra toe te durven (dagactiviteitencentrum 9%; inloop-, herstel- of 
zelfregiecentrum 12%) (MIND, 2020a).  
Ten opzichte van een eerdere peiling hebben meer familieleden en naasten 
de verwachting dat de zorg die hun naaste nodig heeft gerealiseerd zal 
worden (59%). Een deel verwacht dat dit niet zo zal zijn (29%). 42% van 
familie en naasten geeft aan meer hulp aan hun naaste te bieden dan vóór 
corona, deels omdat zorg nog niet op orde is (MIND, 2020a).  
 
Deel GGZ cliënten krijgt vlak voor 2e lockdown dezelfde zorg als 
vóór corona 
Uit de 5e peiling van MIND (19 november-9 december 2020) blijkt dat, 
voor een deel van de cliënten die vóór de coronacrisis psychische zorg 
kregen, de zorg weer hetzelfde is als vóór de corona-uitbraak. 41% van de 
deelnemers geeft aan dat de GGZ-behandeling weer hetzelfde is als vóór 
de corona-uitbraak (face-to-face). Ook het contact met het (F)ACT team is 
voor 57% van de deelnemers weer hetzelfde als vóór de corona-uitbraak. 
50% van de deelnemers geeft aan weer gebruik te maken van de 
dagactiviteitencentra, 53% gaat weer naar de zelfregie- of herstelcentra. 
5% van de deelnemers durft hier echter nog niet naartoe te gaan uit angst 
voor besmetting (MIND, 2021a). 56% van familie en naasten vindt dat hun 
naaste onvoldoende psychische zorg kreeg tijdens de coronacrisis. Ten 
opzichte van 42% in juni 2020, geeft nu 62% aan tijdens de coronacrisis 
veel meer hulp te hebben gegeven dan daarvóór, vooral door het 
wegvallen van zorg (MIND, 2021a).  
 
Net op gang gekomen GGZ stopt deels opnieuw tijdens 2e lockdown 
In de daaropvolgende periode (februari/maart 2021) rapporteert 52% 
negatieve effecten van de 2e lockdown op de zorg. Zorg die net weer op 
gang gekomen was, stopt deels opnieuw. Voor 23% is de behandeling van 
de psychiater, therapeut of psycholoog gestopt, voor 37% is deze weer 
online in plaats van face-to-face. Daarnaast vallen afspraken vaker uit, en 
sluiten sommige inloop-, dagbestedings- en zelfregiecentra weer. 39% is 
neutraal over de gevolgen van de lockdown op de zorg, 10% meldt juist 
positieve gevolgen. Voor een deel bevalt de online zorg/behandeling juist 
goed, anderen rapporteren dat het dagcentrum of het inloophuis (op 
aangepaste wijze) open kan blijven. Voor sommigen was er juist meer 
(preventieve) zorg of konden zorgafspraken in andere vorm doorgaan. Zo 
wordt buiten wandelen met een hulpverlener als alternatief positief 
beoordeeld. Van de cliënten die zorg nodig hebben verwacht 50% deze het 
komende jaar ook te zullen krijgen. 22% verwacht dit niet, onder andere 
vanwege wachtlijsten of wegvallen van een indicatie/ verwijzing (MIND, 
2021b). 
Onder familie en naasten geeft 56% aan dat de 2e lockdown negatieve 
gevolgen heeft voor de zorg en ondersteuning van hun verwant, 15% ziet 
positieve gevolgen. 19% verwacht dat de professionele zorg in de loop van 
2021 zal verbeteren, 17% verwacht een verslechtering. Een meerderheid 
(64%) verwacht weinig verandering (MIND, 2021b). Hoewel nu 47% van 
de familieleden aangeeft hulp/zorg te bieden aan hun naaste, rapporteren 
veel mensen met een psychische aandoening dat de lockdown voor hen 
een negatieve invloed heeft op de informele steun. Vooral omdat de 
maatregelen face-to-face ontmoetingen met anderen lastiger maken 
(MIND, 2021b). 
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Waardering voor aangepaste vormen van zorg tijdens 1e lockdown 
laag; echt contact wordt gemist  
In de periode maart/april 2020 is de gemiddelde waardering voor 
aangepaste vormen van hulp/zorg (veelal digitaal zoals (beeld)bellen, e-
mail, e-health) onder mensen met een psychische aandoening laag. 
Gemiddeld ervaart minder dan 9% verbeteringen, ruim 60% vindt de 
alternatieven slechter dan de geboden zorg vóór de coronacrisis, en 30% is 
neutraal. De behandeling (in aangepaste vorm) door de GGZ-behandelaar 
wordt het vaakst als slechter beoordeeld dan de behandeling vóór de 
coronacrisis (73%). Vooral het echte contact wordt gemist. Ruim de helft 
(56%) heeft het gevoel dat hulpverleners er alles aan doen om hen te 
helpen, toch zijn velen bang om de komende tijd geen zorg of 
ondersteuning meer te krijgen (42%) (MIND, 2020b).  
Ook uit ander onderzoek onder GGZ clienten blijkt een lagere waardering 
voor de zorg in aangepaste vorm. Waar vóór de coronacrisis een ruime 
meerderheid (85%) tevreden was over de vorm van contact met 
zorgprofessionals, is dit in april 2020 gedaald naar 57%. Gemiddeld krijgen 
cliënten minder hulp dan voorheen, 38% vindt dat er te weinig hulp is. De 
contacten duren bij 56% gemiddeld korter dan voor de coronacrisis. 62% 
vindt duur van de contacten goed. De gemiddelde waardering voor de 
hulpverlening is in het afgelopen jaar (vergeleken met de waardering vóór 
de coronacrisis) licht gedaald  van een 7,0 naar een 6,8 (De Lange et al., 
2020; Kroon et al., 2020). 
Familie en naasten van GGZ-cliënten waarderen aangepaste vormen van 
zorg en ondersteuning eveneens als slechter dan de geboden zorg vóór de 
coronacrisis. Zij zijn zelfs minder positief over de aangepaste zorg en 
ondersteuning dan cliënten zelf. Redenen voor een slechtere waardering 
zijn onder andere ontevredenheid over het functioneren van de aangepaste 
werkwijzen en de ervaring dat hun naaste zich makkelijker aan zorg kan 
onttrekken. Daarnaast vinden zij de toename van mantelzorg een minder 
goed alternatief dan cliënten zelf (MIND, 2020b).  
 
Waardering voor aangepaste vormen van zorg gaandeweg hoger; 
vooral afstemming met hulpverlener van belang 
In de periode april/mei 2020 waardeert 14% van de deelnemers de zorg 
als voldoende of zelfs beter dan vóór corona, 20% van de deelnemers 
beoordeelt de aangepaste vormen van zorg als onvoldoende of slechter. 
Ten opzichte van 30% in de peiling (maart/april 2020) is nu 66% neutraal 
in het oordeel over de zorg. 36% vindt dat er niet voldoende alternatieven 
zijn voor het wegvallen van zorg. Er is nog steeds veel waardering voor de 
inzet van hulpverleners (50%) (MIND, 2020c).  
Het maakt in de waardering voor de aangepaste zorg uit of er overleg heeft 
plaatsgevonden tussen de hulpverlener en de cliënt. Cliënten waarbij 
rekening is gehouden met hun wensen over de vorm van het contact, 
waarderen de zorg hoger dan clienten waarbij dit niet het geval was 
(MIND, 2020c;De Lange et al., 2020; Kroon et al., 2020).  
In de periode (april/mei 2020) geeft 60% van de familie en naasten aan 
nog niet goed te kunnen beoordelen wat de effecten van aangepaste 
vormen van zorg zijn. Ten opzichte van de peiling in maart/april 2020, 
waardeert nu een aanzienlijk kleiner percentage de zorg als onvoldoende of 
slechter (van ruim 80% in de 1e peiling naar 20% in de 2e peiling). Velen 
vinden de zorg voor hun naaste overhaast afgebroken. Ongeveer 25% van 
familie en naasten geeft aan betrokken te zijn geweest bij veranderingen in 
de zorg. Zij zijn hierover positief en waarderen na afstemming en overleg 
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vervolgens de aangepaste vorm van zorg net als cliënten positiever (MIND, 
2020c). 
 
Zowel GGZ cliënten als naasten hebben behoefte aan communicatie 
op maat 
In de periode maart/april 2020 is 35% van de ondervraagde GGZ clienten 
positief over de communicatie over veranderingen in de zorg door de 
zorginstelling of zorgaanbieders. 19% ervaart de communicatie als 
negatief, een meerderheid is hierover neutraal (46%). Redenen voor een 
negatief oordeel zijn vooral late en/of onpersoonlijke communicatie en 
informatie die te algemeen en niet op maat is. Familie en naasten zijn 
vaker ontevreden over de communicatie over veranderingen in de zorg dan 
cliënten zelf. Zij vinden communicatie eveneens te algemeen en missen 
maatwerk (MIND, 2020b).  
In de periode april/mei 2020 zijn iets minder deelnemers positief over de 
communicatie over veranderingen (30%). 42% van de cliënten geeft aan 
geen inspraak te hebben gehad bij het overgaan naar de vorm van 
alternatieve hulpverlening. 27% bepaalde in overleg met de organisatie/ 
hulpverlener het best passende alternatief. Deze groep is het meest 
tevreden over de communicatie (MIND, 2020c).    
In juni 2020 wordt communicatie over hervatting van de behandeling nog 
vaak als onvoldoende beoordeeld: ruim 33% van de cliënten geeft aan dat 
de zorgverlener/ instelling nog niets heeft laten horen over eventuele 
hervatting van face-to-face zorg of groepsbijeenkomsten. Bij wie de zorg 
wel werd hervat, kreeg ruim een kwart geen inspraak in het moment van 
herstarten (MIND, 2020a).   
 
Effect van corona op wachttijden in GGZ: nog geen duidelijke 
patronen 
In de GGZ waren er al aanzienlijke wachttijden vóór de corona uitbraak. Op 
basis van de verwijsdata wordt verwacht dat een deel van de weggevallen 
zorg zal moeten worden ingehaald. Er wordt daarom een toename van 
wachttijden verwacht. Er wordt in de registraties onderscheid gemaakt 
tussen de aanmeldwachttijd en de behandelwachttijd. De periode dat de 
patiënt wacht op een intakegesprek is de ‘aanmeldwachttijd’. Na de intake 
wordt een patiënt in veel gevallen op een nieuwe wachtlijst geplaatst voor 
de behandeling kan beginnen. Dit wordt als ‘behandelwachttijd’ 
geregistreerd. De twee wachttijden bij elkaar geven de totale tijd die een 
patiënt wachtend doorbrengt.  
 
In de registratieperiode (tot 7 mei 2020) lijken er nog weinig 
veranderingen waar te nemen in wachttijden. Dat valt te verklaren doordat 
een groot deel van de gegevens retrospectief is aangeleverd en dus nog 
wachttijden geeft van patiënten die instroomden in februari en maart.  
In de registraties tot 1 maart 2021 ontstaat een diffuus beeld met daarin 
zowel stijgende als dalende aanmeldwachttijden voor de verschillende 
diagnosegroepen. Opvallend is de langdurig verhoogde aanmeldwachttijd 
voor aandachtstekort- en gedragsstoornissen en de plotselinge stijging 
voor bipolaire stoornissen. Voor persoonlijkheidsstoornissen is de 
behandelwachttijd hoger dan het jaar ervoor en stijgende. Daarnaast is er 
een plotselinge stijging van de behandelwachttijd voor aandachtstekort- en 
gedragsstoornissen en delirium en dementie. De totale wachttijd loopt op 
voor aandachtstekort- en gedragsstoornissen en stijgt plotseling voor 
bipolaire en overige stemmingsstoornissen en delirium en dementie. 
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Daarnaast loopt de wachttijd voor relatief lichte zorgvragen op (basis GGZ) 
(NZa & Trimbos-instituut, 2021). 
 
Aantal gestarte zorgtrajecten specialistische GGZ begin 2021 
vergelijkbaar met voorgaande jaren 
Om in kaart te brengen wat daadwerkelijk aan zorg is geleverd 
voorafgaand aan en gedurende de uitbraak van COVID-19, werd een 
analyse uitgevoerd op zorgregistraties in de specialistische GGZ (NZa & 
Trimbos-instituut, 2021). Hieruit blijkt het aantal gestarte zorgtrajecten in 
de eerste 8 weken van 2021 vergelijkbaar met voorgaande jaren. Er lijkt 
weinig verschil tussen mannen en vrouwen in aantal gestarte en gesloten 
zorgtrajecten. De laatste maanden lijken iets meer zorgtrajecten voor 
jongeren en ouderen open te staan/lopend te zijn, terwijl het stabiel is voor 
volwassenen. 
Het aandeel behandelde patiënten (de patiënten met een openstaand 
zorgtraject en geregistreerde ontvangen behandelminuten/opnamedagen),  
lijkt sinds de COVID-19 maatregelen in het voorjaar 2020 consistent hoger 
te ligger dan voorgaande jaren. Mogelijk doordat behandelaren tijdens 
COVID meer een vinger aan de pols houden, of door een toename aan 
digitale zorg (NZa & Trimbos-instituut, 2021).  
 

3.3.5 Zorggebruik van mensen met een chronische ziekte en/of (verstandelijke) 
beperking 
Ruim een derde van chronisch zieken ondervond gevolgen van 
corona op ontvangen professionele zorg 
Van de mensen met een chronische ziekte ondervond 63% tijdens de 1e 
lockdown geen invloed op professionele zorg en ondersteuning (1e en 2e 
lijnszorg) en ruim één derde van hen wel. Dit blijkt uit onderzoek van het 
Nivel onder 1.134 leden van het Nederlands Panel Chronisch Zieken en 
Gehandicapten. Vooral mensen met een middelbaar of hoog 
opleidingsniveau, mensen met diabetes, degenen die naast hun chronische 
ziekte een matige of ernstige lichamelijke beperking hebben en mensen 
met multimorbiditeit rapporteerden dat ze gevolgen ervaren van het 
coronavirus op de professionele zorg die zij krijgen. Als gevolg van het 
coronavirus zegde de zorgverlener de afspraak af volgens 19% van de 
panelleden, werd de afspraak uitgesteld (10%) en/of vond de afspraak 
digitaal plaats (10%). 4% van de chronisch zieken koos er zelf voor de 
behandeling niet door te laten gaan, onder meer omdat zij bang waren 
besmet te raken met het coronavirus (67%) of zich bezwaard voelden om 
contact op te nemen met de zorgverlener (23%) (Menting et al., 2020). 
 
Meeste mensen met een verstandelijke beperking ontvingen vóór 
de coronacrisis zorg of ondersteuning 
94% van de naasten van mensen met een verstandelijke beperking gaf aan 
dat hun familielid met beperking vóór de coronacrisis zorg of ondersteuning 
kreeg. Dit komt naar voren uit een onderzoek van het Nivel uit oktober/ 
november 2020 onder 332 naasten van mensen met een verstandelijke 
beperking. Vaak ging het om zorg en begeleiding in een instelling of woon-
voorziening (80%). Anderen kregen thuis fysiotherapie (11%), thuis-
begeleiding (10%), huishoudelijke hulp (8%) en zorg van de huisarts (4%) 
(Boeije et al., 2021). 
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Tijdens 1e lockdown volgens meer naasten zorg en ondersteuning 
weggevallen dan in najaar 2020  
Volgens ruim 40% van naasten van mensen met een verstandelijke 
beperking is er zorg weggevallen in de beginperiode van de coronacrisis. 
Als er zorg wegviel, ging het met name om dagbesteding (42%), zorg en 
begeleiding in de instelling (14%) en fysiotherapie (12%). Dit komt naar 
voren uit een onderzoek van het Nivel uit juni 2020 onder 266 naasten van 
mensen met een verstandelijke beperking (Boeije et al., 2020; Verkaik et 
al., 2020).  
Eind oktober-begin november 2020 gaf 34% van de naasten aan dat er 
zorg en ondersteuning was weggevallen. Naasten rapporteren minder zorg 
en begeleiding in een instelling of woonvoorziening (18%), fysiotherapie 
(4%), thuisbegeleiding (5%), huishoudelijke hulp (2%) en zorg van de 
huisarts (1%) (Boeije et al., 2021). 
Het onderzoek van het Nivel laat zien dat er volgens een kwart van de 
naasten ook zorg is bijgekomen tijdens de 1e lockdown. Als er zorg 
bijkwam, ging het ook met name om dagbesteding (27%) en zorg en 
begeleiding in de instelling (33%). De weggevallen zorg lijkt dus (deels) 
vervangen te zijn (Verkaik et al., 2020). 
 
Ook het Sociaal Cultureel Planbureau wijst erop dat mensen met een 
verstandelijke beperking die thuis wonen tijdens de 1e lockdown minder 
formele begeleiding hebben ontvangen dan normaal. Door de verminderde 
contactmogelijkheden zijn mensen met een verstandelijke beperking 
mogelijk zelfs uit beeld geraakt bij hulpverleners. Een langdurige situatie 
zonder of met minder begeleiding zou ertoe kunnen leiden dat in een later 
stadium zwaardere zorg en ondersteuning nodig is (Woittiez et al., 2020). 
In een andere publicatie wijst het SCP erop dat onvoldoende zorg of 
begeleiding, bijvoorbeeld door het wegvallen van zorg voor mensen met 
een verstandelijke handicap tijdens de 1e lockdown, kan leiden tot een 
verslechtering van de gezondheid, maar ook tot meer eenzaamheid 
(Plaisier & De Klerk, 2020).  
 
Dagbesteding voor de meeste mensen met een verstandelijke 
beperking weer opgestart in het najaar 
Van 86% van de naasten had het familielid met een verstandelijke 
beperking vóór de coronacrisis dagbesteding. 21% van hen geeft aan dat 
hun familielid eind oktober tot begin november 2020 geen dagbesteding 
meer had. Van de naasten van wie het familielid wel naar dagbesteding 
ging, geeft 60% aan dat de dagbesteding veranderd is door de corona-
crisis. Bijna één derde noemt als veranderingen dat er op dat moment 
minder dagbesteding was. Nadat in de eerste golf de dagbesteding 
grotendeels wegviel, is deze eind oktober-begin november voor de 
meesten weer opgestart. Uit het onderzoek van het Nivel blijkt wel dat de 
dagbesteding in het najaar vrijwel nooit precies hetzelfde geregeld was als 
vóór de coronacrisis. Naasten merken het vaakst op dat de dagbesteding in 
tegenstelling tot vóór corona, nu op het terrein is waar hun familielid woont 
en dat alleen de mensen uit dezelfde woongroep deelnemen (‘dezelfde 
bubbel’) (Boeije et al., 2021). Dit beeld sluit aan bij het beeld van Verkaik 
et al. hierboven, dat de weggevallen zorg deels vervangen is.  
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Meeste naasten zijn tevreden over de kwaliteit van zorg en worden 
voldoende betrokken 
78% van de naasten van mensen met een verstandelijke beperking was in 
juni 2020 tevreden over de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die hun 
familielid kreeg. 17% maakte zich een beetje zorgen over de kwaliteit van 
de zorg en 5% maakte zich hier veel zorgen over. Naasten van mensen 
van wie het familielid thuis of zelfstandig woonde maakten zich vaker 
zorgen over de kwaliteit van zorg en ondersteuning (Verkaik et al., 2020). 
Naasten waren over het algemeen tevreden over de begeleiding in de 
zorginstelling tijdens de coronacrisis, maar ze zijn bang dat het ‘weer 
afzakt’ naar het niveau van vóór de crisis (Boeije et al., 2020;). Eind 
oktober tot begin november 2020 beoordeelden naasten de kwaliteit van 
de zorg en ondersteuning met een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. 62% 
geeft een 8 of hoger. 6% oordeelt onvoldoende en geeft een 5 of lager 
(Boeije et al., 2021). 
 
In juni 2020 gaven naasten aan dat ze behoefte hebben aan duidelijke 
communicatie en uitleg door zorginstellingen en professionals om 
onzekerheid over de beschikbaarheid en vorm van bijvoorbeeld 
dagbesteding te voorkomen (Boeije et al., 2020). In het najaar zegt 84% 
van de naasten dat ze worden geïnformeerd over veranderingen in het 
coronabeleid door het management van de zorginstelling, 47% vindt dat ze 
ook invloed hebben op de aanpak door het management van een tweede 
coronagolf, en 74% vindt dat het management heeft geleerd van wat er in 
de 1e periode niet goed ging (Boeije et al., 2021). 
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4 Resultaten organisatie van zorg 

In dit hoofdstuk vatten we de resultaten samen van studies naar de 
effecten van corona en coronamaatregelen op de organisatie van zorg voor 
de algemene bevolking en voor specifieke groepen. In dit hoofdstuk gaat 
het om: organisatie van zorg in huisartspraktijken; zorg voor en 
hulpverlening aan kwetsbare groepen, in het bijzonder mensen met een 
verstandelijke beperking en daklozen en diagnostisering en behandeling 
van borstkanker. 
Allereerst volgt een korte samenvatting (4.1), gevolgd door de resultaten 
voor de algemene bevolking (4.2) en de resultaten voor specifieke groepen 
(4.3). Details over de resultaten per studie zijn te vinden in tabel 3.1 in 
bijlage 3 (algemene bevolking) en in tabel 4.1 t/m 4.4 in bijlage 4 
(specifieke groepen). 
 

4.1 Samenvatting organisatie van zorg  
Organisatie van zorg in de algemene bevolking 
Tijdens de 1e lockdown was er sprake van de volgende wijzigingen in de 
organisatie van zorg in huisartsenpraktijken: 

• ruim 60% van de huisartsen had het rustiger, terwijl ruim één derde 
van de doktersassistenten het drukker had; 

• een behoorlijk deel van de consulten van huisartsenpraktijken ging 
niet door (46%) en een ander deel (55%) werd vervangen door een 
consult op afstand; 

• corona zorgde voor aanpassingen in de werkwijze van huisartsen, 
zoals meer samenwerking tussen huisartspraktijken onderling bij 
consulten voor corona patiënten. 

 
Zorg door sociale professionals 

• Een meerderheid van sociale professionals ervoer de 
coronamaatregelen als belastend voor de relatie met cliënten, voor 
de samenwerking binnen netwerken en had zelf last van spanningen 
en belastende emoties. 

 
Organisatie van zorg voor specifieke groepen 
De coronacrisis en coronamaatregelen hadden negatieve gevolgen voor de 
organisatie van zorg voor specifieke groepen: 

• Hulpverleners voor kwetsbare groepen hebben veel druk ervaren 
tijdens de coronacrisis. De manier van samenwerken binnen 
organisaties is veranderd; deze is o.a. snel gedigitaliseerd. Ook de 
manier waarop hulp wordt verleend is veranderd. 

• Zorgbegeleiders voor mensen met een verstandelijke beperking 
vonden het houden van afstand tot de cliënten lastig. Zij waren 
meer tijd kwijt vanwege de maatregelen, waardoor de werkdruk 
hoger was. Er was meer digitale communicatie; het live contact 
werd erg gemist. 

• De daklozenzorg was tijdens de coronacrisis minder toegankelijk. 
Relatief veel zorg- en hulpverleners zegden afspraken met daklozen 
af en de dagopvang was vaak helemaal gesloten. 

• De coronacrisis en coronamaatregelen leidden tijdens de 1e 
lockdown tot: minder borstkanker diagnoses en een verschuiving 
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van de behandeling van borstkanker patiënten: minder chirurgie en 
meer hormonale behandeling. 

 
4.2 Organisatie van zorg voor de algemene bevolking 

In deze paragraaf vatten we de resultaten samen van studies die de 
organisatie van de zorg voor de algemene Nederlandse bevolking in kaart 
hebben gebracht. Details over de resultaten per studie zijn te vinden in 
tabel 3.1 in bijlage 3.  
 

4.2.1 Organisatie van zorg in huisartsenpraktijken 
Vooral doktersassistenten kregen het drukker tijdens 1e coronagolf  
Eind april 2020 deden 1433 huisartsenpraktijken mee aan een web- 
enquête over de gevolgen van corona voor het werken in de huisartsen-
praktijk. Hieruit bleek dat in ruim één derde (36%) van de praktijken de 
doktersassistenten het drukker hadden dan gewoonlijk; 30% had het even 
druk en 34% had het rustiger. Ter vergelijking: in 10% van de praktijken 
hadden huisartsen het drukker, in 28% hadden ze het even druk en in 
62% hadden ze het rustiger (Leemrijse et al, 2020; Batenburg et al, 
2020b). 
 
Uitgestelde zorgvraag en toename consulten op afstand in 
huisartsenpraktijk 
Naar schatting 46% van de consulten van huisartsenpraktijken ging niet 
door tijdens de 1e lockdown, terwijl 55% van de consulten is vervangen 
door consulten op afstand.  
Een meerderheid van de praktijken gaf aan dat na versoepeling van de 
coronamaatregelen extra ondersteuning nodig zou zijn om aan de 
uitgestelde zorgvragen te voldoen, vooral als het gaat om uitgestelde zorg 
omtrent medische behandelingen in de tweede lijn (67%), secundaire 
preventie bij chronisch zieken (52%) en kwetsbare doelgroepen die uit 
beeld zijn geraakt (47%) (Leemrijse et al., 2020; Batenburg 2002b). 
 
Behandeling corona vraagt om meer samenwerking met andere 
zorgverleners 
Na de 1e coronagolf gaven huisartsen aan aanpassingen in hun werkwijze 
nodig te hebben bij een volgende coronagolf, zoals bijvoorbeeld 
samenwerking met collega-zorgverleners (82%); aparte coronaspreekuren 
(30%) en voldoende en weer/meer beeldbellen (12%). In de door 
huisartsen genoemde voorbeelden kwam vooral naar voren dat meer 
samenwerking tussen huisartsenpraktijken onderling nodig is om patiënten 
met (verdenking van) corona te zien en te behandelen (Batenburg et al., 
2020a). 
61% van de huisartsen gaf aan dat de administratieve lasten in hun 
praktijk tijdens de 1e lockdown waren veranderd, waarbij er bij een 
meerderheid sprake was van toegenomen lasten. Dit had te maken met 
een verandering van werkwijzen en/of een verandering in het aantal 
patiëntcontacten (Van Tuyl et al., 2020b). 
 

4.2.2 Organisatie van zorg door sociale professionals 
Coronamaatregelen belastend voor cliëntrelatie van sociale 
professionals 
70% van de sociale professionals (sociaal werkers en andere professionals 
met een mensgerichte opleiding zoals pedagogen en psychologen) heeft de 



RIVM, Inventarisatie Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke 

vraagstukken Rapportage nr. 11: zorggebruik, organisatie van zorg en digitalisering van zorg 

Pagina 28 van 105 

impact van COVID-19 op de professionale relatie met cliënten als belastend 
ervaren. De meest ervaren belemmeringen zijn het aangaan van nieuwe 
contacten (61%), het onderhouden van nieuwe contacten (50%), het 
inschatten van de situatie van cliënten (60%) en het leveren van diensten 
(58%) (de Jonge, 2021). 
 
30% van de professionals vond het belastend om prioriteiten te moeten 
stellen in de dienstverlening. Zo moesten ze bijvoorbeeld meer dan anders 
kiezen welke cliënten wel of niet te helpen (29%) en konden ze cliënten 
minder helpen dan normaal gesproken (35%)(de Jonge, 2021). 
 
Samenwerking, signalering en inzetten van netwerken onder druk 
tijdens 1e lockdown 
40% van de sociale professionals gaf aan dat samenwerken tijdens de 
pandemie niet of nauwelijks van de grond kwam en 47% gaf aan dat het 
niet lukte om alarmerende signalen van cliënten door te spelen naar 
verantwoordelijke instanties. 55% van de sociale professionals lukte het 
niet om vrijwilligers, netwerken of gemeenschappen in te schakelen om de 
cliënt te ondersteunen (de Jonge, 2021). 
 
Toename belastende emoties bij ruim één op de drie sociale 
professionals 
Een minderheid van de sociale professionals vond dat zij in hun werk 
werden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s; hetzij gedwongen (18,5%), 
hetzij vrijwillig (29,7%). 44% heeft spanningen ervaren tussen de rechten 
en belangen van henzelf en van cliënten. 38% heeft meer dan gewoonlijk 
belastende emoties ervaren. 33% heeft moeite gehad de eigen grenzen te 
bewaken. De ondersteuning vanuit de eigen organisatie lijkt bij 45% van 
de professionals te kort te schieten, evenals de waardering en erkenning 
(43%) (de Jonge, 2021). 
 

4.3 Organisatie van zorg voor specifieke groepen  
In deze paragraaf vatten we de resultaten samen van studies die de 
organisatie van zorg voor specifieke groepen hebben onderzocht. Details 
zijn te vinden in bijlage 4: tabel 4.1 (kwetsbare groepen); tabel 4.2 
(mensen met een verstandelijke beperking); tabel 4.3 (kankerpatiënten) 
en tabel 4.4 (daklozen). 
 

4.3.1 Organisatie van zorg voor kwetsbare groepen 
Druk bij hulpverleners voor kwetsbare groepen door andere 
manieren van (samen)werken, maar ook creatieve initiatieven 
Organisaties die hulp verlenen aan kwetsbare groepen hebben veel druk 
ervaren tijdens de coronacrisis. De manier van samenwerken binnen 
organisaties is veranderd, evenals de manier waarop hulp wordt verleend. 
Zo is de samenwerking met grote snelheid gedigitaliseerd (zie ook hoofd-
stuk 5 over (ervaringen met) digitale zorg). Ook ontstonden er andere 
initiatieven om persoonlijke contact te kunnen blijven aanbieden. Veel 
genoemd zijn wandelingen met deelnemers en cliënten (inclusief het 
dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand houden) in plaats van 
een huisbezoek (Van Burg, 2021). 
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Afschaling GGZ- en huisartsenzorg veroorzaakte meer druk bij 
andere hulpverleners 
Tijdens de coronacrisis vond een vermindering van bepaalde vormen van 
hulpverlening plaats, zoals afschaling van zorg door de GGZ en door 
huisartsen. Ook waren er hulpverleners die alleen nog maar digitale hulp 
aanboden. Het afnemen van de zorg vanuit de GGZ en van huisartsen 
heeft druk opgeleverd op andere hulpverlenende organisaties. 
Maatschappelijk werkers en verpleegkundigen moesten hierdoor soms ook 
een deel van de rol van de psychiater op zich nemen (Van Burg, 2021). 
 

4.3.2 Organisatie van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 
Coronamaatregelen hadden impact op werk en werkdruk van 
zorgbegeleiders 
Uit een kwalitatief onderzoek onder elf zorgbegeleiders van mensen met 
een verstandelijke beperking, blijkt dat veel van hen een negatieve impact 
van de maatregelen in hun werk ervoeren. Het was vaak niet mogelijk om 
1,5 meter afstand te houden tot cliënten en collega’s. Ook waren de 
begeleiders, door de voorzorgsmaatregelen, per cliënt meer tijd kwijt dan 
normaal, wat leidde tot een hogere tijdsdruk. Sommige zorgbegeleiders 
ervoeren geen grote veranderingen (Embregts, 2021). 
 
Contact zorgbegeleiders met collega’s en andere professionals 
veranderd tijdens de 1e lockdown 
Zorgbegeleiders van mensen met een verstandelijke beperking besteedden 
gemiddeld meer tijd aan digitale communicatie en gaven aan de ‘live’ 
contactmomenten erg te missen. Tijdens de 1e lockdown hadden 
zorgbegeleiders intensiever contact met andere professionals, zoals 
begeleiders van centra voor dagactiviteiten waar cliënten normaal 
gesproken heen gaan. Het contact met psychologen en managers nam 
tijdens de 1e lockdown juist af, doordat zorgbegeleiders hier minder tijd 
voor hadden (Embregts, 2021). 
 

4.3.3 Organisatie van zorg voor kankerpatiënten 
Merendeel kankerpatiënten en zorgverleners heeft voorkeur voor 
fysieke afspraak bij intake, uitslaggesprek en behandelgesprek 
De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) deed 
onderzoek onder 2.412 (ex-)kankerpatiënten en 484 zorgverleners in de 
oncologie over hun ervaring met de zorg in een anderhalve meter 
samenleving. Daaruit blijkt dat een meerderheid van de kankerpatiënten 
en medisch specialisten  een voorkeur heeft voor een fysieke afspraak bij 
de intake (78% en 90%), het slechtnieuwsgesprek (uitslag/diagnose) 
(83% en 89%) en het bespreken van de behandelopties (81% en 80%).  
Hoewel fysieke afspraken bij veel patiënten nog steeds de voorkeur 
hebben, staat een deel ook open voor telefonische of video-belafspraken. 
Bij de zorgverleners is het deel dat de voorkeur geeft aan telefonische of 
videobelafspraken groter voor controleafspraken dan voor andere soorten 
afspraken (Engelen & Dingemans, 2020). 
 
Telefonische afspraak vooral door patiënten positief beoordeeld 
Patiënten geven bij controles minder vaak  de voorkeur aan telefonische 
afspraken dan zorgverleners, maar waarderen dit type afspraken heel 
positief (rapportcijfer 8). Zorgverleners (medisch specialisten en 
verpleegkundigen) geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,6. Veel 
zorgverleners geven aan dat ze via de telefoon niet altijd een goed klinisch 
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beeld van de patiënt kunnen vormen en lastiger empathie kunnen tonen 
(Engelen & Dingemans, 2020). 
 
Patiënten en zorgverleners met ervaring videobellen, geven daar 
vaker de voorkeur aan  
5% van de respondenten had tussen juli en november 2020 een 
videobelafspraak met hun behandelend arts of verpleegkundige uit het 
ziekenhuis (rapportcijfer ruim een 8). Een derde van de medisch 
specialisten en een vijfde van de verpleegkundigen had in die periode een 
videobelafspraak (rapportcijfer 7,1). Patiënten en zorgverleners die 
videobelafspraken hebben gehad geven vaker de voorkeur aan videobellen 
dan patiënten en zorgverleners die dat niet hadden (Engelen & Dingemans, 
2020). 
 
Minder borstkankerdiagnoses tijdens 1e lockdown door 
maatregelen 
De coronauitbraak, de coronamaatregelen en stopzetting van het 
bevolkingsonderzoek borstkanker in week 12 leidden tot ongeveer 1.150 
gemiste gevallen van borstkanker. Het ging hierbij voornamelijk om 
gevallen in het laagste ziektestadium. De incidentie van stadium IV 
tumoren (d.w.z. met uitzaaiingen) nam niet af (Eijkelboom et al., 2021). 
 
Behandeling van borstkanker tijdens 1e lockdown verschoven van 
chirurgie naar hormonale behandeling 
Tijdens de coronauitbraak was er een duidelijke verandering te zien in  
de initiële behandeling van patiënten die tijdens de uitbraakperiode werden 
gediagnosticeerd met borstkanker. Daarbij ondergingen minder patiënten 
borstsparende chirurgie of borstamputatie plus onmiddellijke borstrecon-
structie, en kregen meer patiënten een primaire hormonale behandeling. 
Chirurgische behandelopties (bijv. borstsparende chirurgie en borstampu-
tatie met onmiddellijke borstreconstructie) leken dus te worden vervangen 
door primaire hormonale behandeling. Bovendien is de tijd tussen diagnose 
en start van de behandeling korter geworden ten opzichte van 2018/2019. 
Patiënten die na week 8 werden gediagnosticeerd ondervonden geen 
vertragingen in de behandeling. Alleen voor vrouwen die in week 2-8 van 
2020 waren gediagnosticeerd was er sprake van vertraging in de 
behandeling (Eijkelboom et al., 2021). 
  

4.3.4 Organisatie van zorg voor daklozen 
Relatief veel zorg- en hulpverleners zegden afspraken met 
daklozen af 
De Nederlandse Straatdoktersgroep deed in samenwerking met het 
RadboudUMC onderzoek naar de impact van corona op de zorg voor 
daklozen. Dakloze mensen gaven aan dat gemaakte afspraken door relatief 
veel hulpverleners en instanties werden afgezegd. Dit varieerde van 44% 
afzeggingen door straatdokters of -verpleegkundigen tot 75% door 
beschermd wonen. De dakloze mensen vonden afzeggingen door 
beschermd wonen, het algemeen ziekenhuis, de eigen huisarts, ambulante 
psychiatrische zorg en de verslavingszorg het meest vervelend (Mennis et 
al., 2020). 
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Daklozenzorg was in coronacrisis minder toegankelijk, dagopvang 
vaak helemaal gesloten 
Vier van de zeven geïnterviewde straatdokters gaven aan dat de kwaliteit 
van de straatdokterzorg die zij boden achteruit is gegaan, doordat deze 
tijdens de coronacrisis minder toegankelijk was. Dagbesteding en 
dagopvang werden veelal gesloten en ook de overige ketenzorg werd 
minder tot niet toegankelijk. Hierdoor werd zorg uitgesteld en was er 
minder doorstroom in de opvang (Mennis et al., 2020). In zeven van de 22 
centrumgemeenten die meededen aan dit onderzoek, was tijdens de 1e 
coronagolf extra outreachende sociaalmedische zorg georganiseerd. Zes 
van de zeven gemeenten ervoeren dit als nuttig, omdat zorgverleners 
hierdoor nauw contact konden houden met kwetsbare buitenslapers.  
 
Samenwerking betrokken partijen zorgde snel voor extra opvang 
Bij het organiseren van extra opvangcapaciteit voor daklozen, verliep de 
communicatie en samenwerking tussen betrokken partijen (GGD, 
gemeente, opvanginstellingen) snel en soepel. Binnen korte tijd werden in 
alle gemeenten extra opvangplaatsen voor daklozen gecreëerd. Toch was 
er in een aantal gemeenten alsnog te weinig opvangcapaciteit. Het 
organiseren van quarantaine en van isolatielocaties voor daklozen met een 
(mogelijk) coronabesmetting, verliep daarentegen moeizaam. In sommige 
gemeenten konden er pas na zes weken locaties georganiseerd worden 
(Mennis et al., 2020). 
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5 Resultaten gebruik van en ervaringen met digitale zorg 

In dit hoofdstuk vatten we de resultaten samen van studies naar de 
effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op (ervaringen met) de 
digitale zorg. De volgende onderwerpen komen aan bod: gebruik van 
digitale zorg onder de algemene bevolking in contact met huisarts, 
fysiotherapeut, apotheek of medisch specialist; gebruik van digitale 
huisartsenzorg bij mensen met chronische ziekte of beperking; gebruik van 
digitale zorg bij mensen met een psychische aandoening; ervaring met 
digitale zorg van de Nederlandse bevolking in algemene zin en meer 
specifiek van zorgverleners voor kwetsbare cliëntgroepen/zorgverleners in 
de GGZ; aanbod van digitale zorg in huisartspraktijken en huisartsen-
posten. 
Na de samenvatting (5.1), gaan we in op gebruik van en ervaringen met 
digitale zorg in de algemene bevolking (5.2), gevolgd door gebruik van en 
ervaringen met digitale zorg in specifieke groepen (5.3). 
 

5.1 Samenvatting gebruik van en ervaringen met digitale zorg  
Gebruik van digitale zorg 

• Tijdens de eerste maanden van de coronapandemie zijn 
Nederlanders meer digitaal gaan communiceren met hun 
zorgverlener (o.a. huisarts, fysiotherapeut, apotheek, medisch 
specialist); meestal ging het dan om telefonisch contact.  

• Van de mensen met een chronische ziekte of beperking die tijdens 
de coronacrisis in maart/april 2020 contact hadden met de huisarts 
(40%), deed slechts 5% dit met behulp van e-health technologie. 

• Bij mensen met een psychische aandoening is het gebruik van 
digitale zorg gestegen tijdens de maanden maart/april 2020 t.o.v. 
vóór de coronacrisis. Tijdens de versoepelingen in de zomer van 
2020 nam het face-to-face contact weer toe en werd het digitale 
contact met de hulpverlener weer minder. 

Ervaringen met digitale zorg 
• 40% van de Nederlanders is nog terughoudend over digitale 

toepassingen in de zorg. De ervaringen met digitale zorg tijdens de 
coronapandemie zijn wisselend. Digitale zorg had een positief effect 
op de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg als andere opties 
wegvielen, maar niet in elke sector (zoals bijvoorbeeld de GGZ). 

• Patiënten zien de digitale zorg vooral als een aanvulling op face-to-
face contact en niet als vervanging, o.a. doordat het overbrengen 
van gevoelens en emoties en het opbouwen van vertrouwen via 
digitale vormen van zorg maar beperkt mogelijk is. 

• Zorgverleners van kwetsbare cliëntgroepen geven aan dat digitale 
zorg, met communicatie op afstand, niet altijd toereikend is om hun 
cliënten te ondersteunen. Er kan een onvolledig beeld ontstaan van 
de situatie van de cliënt. 

• Ook zorgverleners in de GGZ ervaren digitale vormen van 
communicatie, zoals beeldbellen, vaak als beperkend voor de 
kwaliteit van zorg.  



RIVM, Inventarisatie Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke 

vraagstukken Rapportage nr. 11: zorggebruik, organisatie van zorg en digitalisering van zorg 

Pagina 33 van 105 

Aanbod van digitale zorg 
• Een groot deel van de huisartsenpraktijken bood tijdens de 1e 

lockdown én tijdens de versoepelingen in juli/augustus 2020 één of 
meerdere vormen van digitale zorg aan; 85% resp. 84% maakte 
gebruik van het e-consult en 72% resp. 52% van beeldbellen. 

• Bij huisartsenposten was er een toename van telefonische consulten 
tijdens de 1e lockdown, vooral voor gezondheidsproblemen die nu 
met COVID-19 geassocieerd worden. 

• Vernieuwende vormen van digitale zorg ontstonden vooral lokaal en 
op plaatsen waar er al ervaring mee was opgedaan. Waar kennis en 
tijd ontbrak is veel zorg weggevallen.  

5.2 Gebruik van en ervaringen met digitale zorg in de algemene 
bevolking 
In deze paragraaf vatten we de resultaten samen van studies die gebruik 
van en ervaringen met digitale zorg in de algemene bevolking in kaart 
hebben gebracht. Details over de resultaten per studie zijn te vinden in 
tabel 5.1 in bijlage 5.  
 
Meer gebruik van digitale zorg eerste maanden coronapandemie  
Volgens onderzoek van het Nivel is 55% van de Nederlanders tijdens de 
eerste maanden van de coronapandemie meer gebruik gaan maken van 
digitale manieren van communicatie met hun zorgverlener (Meurs et al., 
2020b; Meurs et al., 2020c). Het gaat dan om verschillende vormen van 
digitale communicatie: telefonische consulten, online herhaalrecepten 
aanvragen, beeldbellen, telemonitoring (waarbij patiënten zelf metingen 
uitvoeren) en het e-consult (het stellen van kleine/minder urgente vragen 
via mail of zorgsysteem) (Meurs et al., 2020b; Meurs et al., 2020c). Van de 
mensen die tijdens de maanden maart en april 2020 contact hadden met 
hun zorgverlener, hadden de meesten telefonisch contact: huisartsen-
praktijk (85%), fysiotherapie (70%), apotheek (40%) en andere 
zorgverleners zoals medisch specialisten (75%). Hoewel de zorgverlening 
dus veelal digitaal was, gaven de meeste respondenten (80%) van het 
Nivel-onderzoek aan dat hun zorgvraag in die periode voldoende 
beantwoord was (Meurs et al., 2020b; Meurs et al., 2020c). Daarnaast 
blijkt uit ander onderzoek van het Nivel dat in de provincies waar meer 
huisartsenconsulten zijn vervangen door consulten op afstand (zoals in 
Zeeland en Flevoland) het percentage gemiste consulten lager is. In de 
provincies Drenthe en Overrijsel zijn minder huisartsenconsulten 
vervangen door consulten op afstand (Batenburg et al., 2020b). 
 
Coronapandemie heeft weinig invloed op mening Nederlanders over 
digitale toepassingen in de zorg 
Een deel van de Nederlanders (40%) is nog terughoudend over digitale 
toepassingen in de zorg. Dit percentage is licht gestegen t.o.v. vóór de 
coronapandemie (35%). Ook uit het beleidsadvies van Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) blijkt dat de ervaringen met 
digitale zorg wisselend zijn. Digitale zorg had een positief effect op de 
kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg als andere opties wegvielen 
(maar niet in elke sector, zoals bijvoorbeeld de GGZ) (RVS, 2020). Uit een 
andere peiling van het Nivel blijkt iets meer dan de helft van de 
Nederlanders het eens te zijn met de stellingen: “digitale toepassingen in 
de zorg zorgen ervoor dat mensen makkelijker contact kunnen leggen met 
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hun zorgverlener” en “kosten van de gezondheidszorg worden lager door 
digitale toepassingen in de zorg” (Meurs et al., 2020c). Mensen zijn wel 
minder positief gaan denken over de bijdrage van digitale toepassingen 
aan de kwaliteit van zorg en het beter onder controle houden van de eigen 
gezondheid (Meurs et al., 2020c). Verder heeft de coronapandemie weinig 
invloed gehad op de mening van Nederlanders over digitale toepassingen 
in de zorg (Meurs et al., 2020c). 
 
Ook na 1e lockdown nog veel gebruik e-health in huisartsenpraktijk  
Uit twee onderzoeken van het Nivel over digitale zorg in de huisartsen-
praktijk blijkt dat een groot deel van de huisartsenpraktijken tijdens de 
maanden maart en april 2020 één of meerdere vormen van digitale zorg 
aanboden (Keuper et al., 2020; Van Tuyl et al., 2020a). 85% maakte 
daarbij gebruik van het e-consult en 72% van beeldbellen. Voor de 
coronacrisis was dit nog 68% en 0% respectievelijk. Opvallend is dat in 
een ander onderzoek van het Nivel slechts 2% van de Nederlanders 
aangeeft gebruik te hebben gemaakt van beeldbellen met de huisarts 
tijdens de 1e lockdown, terwijl 72% van de praktijken dit wel aanbood 
(Meurs et al., 2020b). Ook tijdens de versoepelingen in de maanden juli en 
augustus maakte een groot deel van de praktijken nog gebruik van e-
health: 84% e-consult en 52% beeldbellen. Online herhaalrecepten 
aanvragen werd in die maanden het meest gebruikt, namelijk in 87% van 
de praktijken (Keuper et al., 2020; Van Tuyl et al., 2020a). Uit ander 
onderzoek van het Nivel blijkt dat e-health-toepassingen die tijdens de 
crisis zijn ingezet om de zorg toegankelijk te houden, ook veel extra 
administratieve handelingen opleveren (Van Tuyl et al., 2020b). 
Desondanks geven huisartsenpraktijken aan in de toekomst e-health 
toepassingen intensiever te willen inzetten (Van Tuyl et al., 2020a).  
 
Forse toename telefonische consulten huisartsenpost tijdens 1e 
lockdown 
Vanaf begin maart 2020, net voor de 1e lockdown, was er een sterke 
toename in het aandeel telefonische consulten op de huisartsenpost (HAP). 
Het aandeel telefonische consulten voor gezondheidsproblemen die nu met 
COVID-19 geassocieerd worden (zoals infecties van de luchtwegen, koorts 
of hoesten) was twee keer zo groot als in dezelfde periode in 2018 (Bos et 
al., 2020). Voor niet COVID-19 gerelateerde problemen was het aandeel 
telefonische consulten 20% hoger dan in 2018. Vanaf de start van de 1e 
lockdown, begin maart, namen de telefonische consulten juist weer iets af. 
Maar het aandeel telefonische consulten blijft ook in de maanden april t/m 
juni 10% hoger dan ‘normaal’ (Bos et al., 2020). 
 

5.3 Gebruik van en ervaringen met digitale zorg in specifieke groepen 
In deze paragraaf vatten we de resultaten samen van studies die gebruik 
van en ervaringen met digitale zorg in specifieke groepen in kaart hebben 
gebracht. Details over de resultaten per studie zijn te vinden in tabel 6.1 in 
bijlage 6.  
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5.3.1 Digitale zorg voor kwetsbare cliëntgroepen 
Digitale zorg niet altijd toereikend voor kwetsbare cliëntgroepen 
Uit onderzoek van De Vries en Pols onder MEE-consulenten3 van mensen 
met een licht verstandelijke beperking, blijkt dat digitale zorg in veel 
gevallen niet toereikend is om hun cliënten te ondersteunen. Voor de 
doelgroep die MEE ondersteunt is het lastig om zich goed te kunnen 
verwoorden, en door noodgedwongen communicatie op afstand ontstaat 
een onvolledig beeld (De Vries & Pols, 2020). Aan de ene kant biedt zorg 
op afstand met behulp van digitale middelen veiligheid in de context van 
COVID-19. Aan de andere kant brengt een gebrek aan face-to-face contact 
andere risico’s met zich mee, zoals geen goede beeldvorming van hoe het 
nu met de cliënten gaat. Voor mensen die liever zorg mijden is het 
bovendien gemakkelijker om informatie achter te houden voor hun 
zorgverlener. Hierdoor is het lastig om de kwaliteit van de hulpverlening te 
waarborgen (De Vries & Pols, 2020).  
Ook zorgverleners van kwetsbare zwangeren vinden face-to-face contact 
erg belangrijk en beperkingen hierin waren een punt van zorg (Van 
Blarikom et al., 2020). Door zorg op afstand was het moeilijker om het 
lichamelijke en mentale welzijn van de zwangeren te beoordelen. Ook was 
het moeilijker vaststellen of de zwangere zich tijdens de zwangerschap 
onthield van drugs (Van Blarikom et al., 2020). Uit een andere studie 
onder Eritrese zwangeren blijkt juist dat online zorg (Online CenteringZorg) 
ook positief kan werken (Vlasblom, 2020). De zwangeren waren erg 
tevreden met de online groepen, de verloskundige zorg en het programma. 
Gezien het succes en het landelijke bereik van deze vorm van zorg heeft de 
online variant voor deze doelgroep ook na COVID-19 de voorkeur 
(Vlasblom, 2020). 
 

5.3.2 Digitale zorg voor mensen met psychische aandoeningen 
Stijging gebruik digitale zorg door mensen met psychische 
aandoening tijdens 1e lockdown 
Bij mensen met een psychische aandoening is het gebruik van digitale zorg  
gestegen tijdens de maanden maart/april 2020: 71% had telefonisch 
contact met de hulpverlener en 22% via beeldbellen (De Lange et al., 
2020; Kroon et al., 2020). Vóór de coronacrisis waren deze percentages 
nog respectievelijk 25% en 7%. Tijdens de versoepelingen in de zomer van 
2020 nam juist het face-to-face contact weer toe en werd het digitale 
contact met de hulpverlener weer minder: 53% had nog telefonisch contact 
en 18% via beeldbellen (De Lange et al., 2020; Kroon et al., 2020).  
Peilingen van MIND, onder mensen met een psychische aandoening, 
bevestigen ook de toename in telefonisch contact en beeldbellen met 
hulpverleners in de GGZ tijdens de 1e lockdown in maart 2020 (MIND, 
2020b; MIND, 2020c). Met huisartsen en POH’ers GGZ is het vaakst 
telefonisch contact opgenomen (94% resp. 79%). Beeldbellen wordt het 
meest gedaan met GGZ behandelaren en (F)ACT teams (beide 29%). 
Hoewel face-to-face contact weer toeneemt tijdens de versoepelingen in 
juni 2020, vindt de zorg nog steeds voor een groot deel digitaal plaats 
(ongeveer 45% van de gevallen) (MIND, 2020a). In november/december 
2020, geeft 4% aan dat het contact dat door de instelling is stopgezet 
tijdens de coronacrisis, nog niet is hervat. Daarnaast heeft 25% deels 

 
3 Stichting MEE is een landelijke aanbieder van cliëntondersteuning. De organisatie zet zich in voor mensen 
met een beperking en hun netwerk zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. 
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online en deels face-to-face contact en 8-12% alleen online contact (met 
zowel GGZ behandelaren als (F)ACT-team) (MIND, 2021a). 
 
Digitale zorg als aanvulling op face-to-face contact bij mensen met 
psychische aandoening 
Uit onderzoek van De Vries & Pols blijkt dat patiënten de digitale zorg 
vooral als een aanvulling op face-to-face contact zien en niet als 
vervanging. Dit komt bijvoorbeeld doordat het overbrengen van gevoelens 
en emoties en het opbouwen van vertrouwen via digitale vormen van zorg 
maar beperkt mogelijk is (De Vries & Pols, 2020). Het is dan ook niet 
vanzelfsprekend dat ontwikkelingen op het gebied van digitale zorg worden 
voortgezet wanneer fysieke zorg weer mogelijk is (RVS, 2020). 
 
Digitale communicatie beperkend voor kwaliteit van zorg GGZ 
cliënten volgens zorgverleners 
Zorgverleners in de GGZ ervaren digitale vormen van communicatie, zoals 
beeldbellen, vaak als beperkend voor de kwaliteit van zorg (RVS, 2020). Bij 
nieuwe cliënten, kwetsbare patiënten of bij complexe hulpvragen is het 
lastiger om een relatie op te bouwen met behulp van beeldbellen (RVS, 
2020). Uit onderzoek van Van Burg et al. blijkt dat niet alle cliënten over 
geschikte middelen of juiste vaardigheden beschikken om digitaal te 
communiceren met hun hulpverleners (Van Burg et al., 2021). In sommige 
gevallen werden daarom smarthphones uitgereikt zodat cliënten toch in 
contact konden blijven met hun hulpverlener. In enkele gevallen werden er 
alternatieven bedacht om elkaar toch te spreken, bijvoorbeeld door samen 
op afstand te wandelen in het park. Daarnaast is de samenwerking tussen 
hulpverleners onderling met grote snelheid gedigitaliseerd (Van Burg et al., 
2021).  
 

5.3.3 Digitale zorg voor mensen met een chronische ziekte of beperking 
Weinig gebruik digitale zorg onder mensen met chronische ziekte 
of beperking 
Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat, van de mensen met een chronische 
ziekte of beperking die tijdens de coronacrisis in maart/april 2020 contact 
hadden met de huisarts (40%), slechts 5% dit deed met behulp van e-
health technologie (Meurs et al., 2020a). Onder degenen die gebruik 
hebben gemaakt van e-health, waren de ervaringen over het algemeen 
positief en voor herhaling vatbaar na corona (71%). Opvallend is dat het 
gebruik van e-health onder deze groep juist iets is afgenomen. In 2019 
heeft 40% van de patiënten gezondheidswaarden (zoals bloeddruk en 
bloedsuiker) gemeten en 48% hiervan heeft deze gedeeld met een 
zorgverlener. Tijdens de coronacrisis in maart/april 2020 gaf 37% aan 
thuis gezondheidswaarden te hebben gemeten en 39% hiervan heeft deze 
waarden ook gedeeld met een zorgverlener (Meurs et al., 2020a). 
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Bijlage 1 Tabel 1.1 Resultaten zorggebruik van algemene bevolking 

Tabel 1.1 Samenvatting resultaten zorggebruik van de algemene bevolking 

Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 2020-
april 2021) 

Zorggebruik in de huisartsenpraktijk 
Heins et al., 
2020a; 
Heins et al., 
2020b 
 
Gebaseerd 
op gegevens 
van zo’n 350 
huisartsen 
aangesloten 
bij Nivel  
Zorgregistrat
ies Eerste 
Lijn. 

Tot en met week 11  
(9-15 mrt): 
 
• Hadden huisartsen 

per week gemiddeld 
iets meer dan 80. 
consulten per 1000 
inwoners.  

• Legden huisartsen per 
week gemiddeld 4 
visites per 1000 
inwoners af.  

• Deze aantallen zijn 
vergelijkbaar met het 
aantal consulten en 
visites in dezelfde 
periode in 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de periode van week 
11 tot 21  
(9 maart - 24 mei): 
• Hadden huisartsen 

gemiddeld 60 
consulten per 1000 
inwoners per week. 
Dit is een kwart 
minder dan normaal. 

• Hadden huisartsen 
gemiddeld twee 
visites per 1000 
inwoners per week; 
dit is de helft minder 
dan normaal. 

• Vanaf week 12 (16-22 
maart) werden meer 
‘visites intensieve 
zorg’ gedeclareerd, 
met een hoogtepunt 
in week 14 (30 maart 
- 5 april). 

 
 
 
 
 

In de laatste week van 
mei:  
 
• Was het aantal 

consulten weer 
gestegen tot bijna 
80 per 1000 
inwoners.  
Dit is vergelijkbaar 
met het aantal 
consulten in die 
periode in 2019. 

• Was het aantal 
visites weer 
gestegen tot 3 per 
1000 inwoners. Dit 
is iets lager dan het 
aantal visites in 
dezelfde periode in 
2019. 

• Na de piek in de 
tweede helft van 
maart en begin april 
bleef het aantal 
‘visites intensieve 
zorg’ op een 
constant niveau, 

In de periode 25 mei - 
20 september 2020: 
 
• Lag het aantal 

consulten op het 
niveau van 2019, er 
is dus geen sprake 
van een inhaalslag. 

• Hadden huisartsen 
nog 15% minder 
visites dan in 2019.  

• Na de piek in de 
tweede helft van 
maart en begin april 
bleef het aantal 
‘visites intensieve 
zorg’ op een 
constant niveau, 
vergelijkbaar met 
2019. 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 2020-
april 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Week 5 (27 jan-2 feb): 
Aantal consulten voor: 

• niet acute 
klachten zoals 
vermoeidheid,  
hypertensie 
zonder 
orgaanschade, 
wratten en het 
uitspuiten van 

 
 
Vanaf de week dat de 
eerste COVID-19-
diagnose werd  
bevestigd (week 9; 24 
feb-1 mrt) 
steeg het aantal 
consulten < 5 minuten 
(dit zijn voornamelijk 
telefonische consulten)  
van ongeveer 25 per 
1000 inwoners tot 35 per 
1000 inwoners.  
Op het hoogtepunt van 
het aantal besmettingen 
(week 13; 23-29 mrt) 
daalde het aantal 
consulten < 5 minuten 
weer geleidelijk tot het 
niveau van vóór de 
coronapandemie.  
 
Week 13 (23-29 mrt)/ 
hoogtepunt aantal 
besmettingen: Aantal 
consulten voor: 
• niet acute klachten: 

2,4 per 1000 
inwoners (daling van 
61%).  

• acute en overige 
luchtweginfecties: 3,1 

vergelijkbaar met 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Week 22 (25-31 mei): 
Aantal consulten 
voor: 
• niet acute klachten: 

4,9 per 1000 
inwoners. 

• acute en overige 
luchtweginfecties: 
1,3 consulten per 
1000 inwoners  

 
 
Het aantal consulten 
van 5-20 minuten lag 
met zo’n 40 consulten 
per week per 1000 
inwoners in september 
nog iets onder het 
niveau van 2019, terwijl 
het aantal consulten < 5 
minuten juist iets hoger 
lag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Week 38 (14-20 
september):  
Aantal consulten voor: 

• niet-urgente 
aandoeningen: 
5,5 per 1000 
inwoners 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 2020-
april 2021) 

oren: 6,2 per 
1000 inwoners 

• acute en overige 
luchtweginfecties:  
2,2 op de 1000 
inwoners 

• angst voor een 
ziekte van de 
luchtwegen of een 
andere ziekte: 
0,02 per 1000 
inwoners  

 
Week 5 (27 jan-2 feb): 
 
 
Aantal visites vanwege: 
• algehele 

achteruitgang: 0,18 
per 1000 inwoners  

• COPD, diabetes en 
hartfalen samen: 0,44 
per 1000 inwoners  

• acute en overige 
luchtweginfecties 
(R74 en R83): 0,08 
op de 1000 inwoners. 

 
2019:  
Aantal visites vanwege: 

• Algehele 
achteruitgang: 
0,16 per 1000 
inwoners 

consulten per 1000 
inwoners  

• angst voor een ziekte 
van de luchtwegen of 
een andere ziekte: 
1,8 per 1000 
inwoners  

 
 
 
 
 
 
Week 13 (23-29 mrt)/ 
hoogtepunt aantal 
besmettingen: 
Aantal visites vanwege: 
• algehele 

achteruitgang: 0,06 
per 1000 inwoners, 
een daling van 64%.  

• COPD, diabetes en 
hartfalen samen: 0,19 
per 1000 inwoners, 
een daling van 57%. 

• acute en overige 
luchtweginfecties 
(R74 en R83): 0,32 
visites per 1000 
inwoners  

 
 
 
 

• angst voor een 
ziekte van de  
luchtwegen of een 
andere ziekte: 0,5 
per 1000 inwoners  

 
 
 
 
 
 
 
 
Week 22 (25-31 mei): 
 
 
Aantal visites vanwege: 
• algehele 

achteruitgang: 0,14 
per 1000 inwoners 

• COPD, diabetes en 
hartfalen samen: 
0,31 per 1000 
inwoners, een daling 
van 57%. 

• acute en overige 
luchtweginfecties 
(R74 en R83): 0,06 
visites per 1000 
inwoners  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Week 38 (14-20 
september): 
 
Aantal visites vanwege: 
• algehele 

achteruitgang: 0,15 
per 1000 inwoners, 
9% onder het niveau 
van 2019  

• COPD: 0,07 per 
1000 inwoners   

• hartfalen: 0,037 per 
1000  

• diabetes: 0,10 per 
1000 inwoners  
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 2020-
april 2021) 

• COPD: 0,09 per 
1000 inwoners  

• hartfalen: 0,032  
er 1000 inwoners 

• Diabetes: 0,12 per 
1000 inwoners  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Visites intensieve zorg 
waren op het hoogtepunt 
van de piek het vaakst 
gerelateerd aan 
luchtweginfecties 
(21,5%), euthanasie 
(5,8%), hoesten (4,4%) 
en koorts (4,3%). 

Bolt et al., 
2020 
 
Gebaseerd 
op gegevens 
van zo’n 350 
huisartsen 
aangesloten 
bij Nivel  
Zorgregistrat
ies Eerste 
Lijn. 
 
 

 Na de bekendmaking van 
de eerste landelijke 
maatregelen aan het 
einde van week 11 en 
begin week 12 (12 en 15 
maart) nam het aantal 
contacten met de 
huisartsenpraktijk af met 
een kwart in twee weken.  
Het aantal COVID-19-
gerelateerde contacten 
nam juist snel toe.  
 
Vanaf week 14 (1 april) 
begint het aantal 
patiëntcontacten in 
huisartsenpraktijken 
weer langzaam toe te 
nemen richting het aantal 
vóór de COVID-19-
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 2020-
april 2021) 

pandemie (t/m week 22: 
week van 25 mei). 

Zorggebruik bij huisartsenposten 
Rijpkema et 
al., 2021 
 
Ramerman 
et al., 2020a 
 
Ramerman 
et al., 2020b 
 
Gebaseerd 
op gegevens 
van 22 tot 
28 
organisaties 
van 
huisartsen-
posten 
aangesloten 
bij Nivel  
Zorgregistrat
ies Eerste 
Lijn. 

 
 
 

Het totale zorggebruik op 
de huisartsenpost is na 
het uitbreken van de 
COVID-19-pandemie tot 
30% afgenomen.  
Vooral ouders van baby’s 
en kinderen (t/m 17 jaar) 
hadden minder vaak 
contact met de 
huisartsenpost.  
 
+/- 25% afname (t.o.v. 
2019) van het 
zorggebruik bij de 
huisartsenpost in de 
algemene populatie voor 
patiënten met 
gezondheidsproblemen 
die niet met COVID-19 
worden geassocieerd. 
Zorggebruik van ouderen 
met deze klachten blijft 
gelijk aan 2019.  
 
Tijdens de lockdown: Een 
toename in aantal 
contacten voor 
gezondheidsproblemen 
die geassocieerd worden 
met COVID-19: tijdens 
de piek in week 11 meer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zorggebruik op de 
HAP bij gezondheids-
problemen die niet met 
COVID-19 worden 
geassocieerd is in de 
zomer op een 
vergelijkbaar niveau 
met 2019. 
 
 
 
 
 
Het aantal contacten 
voor gezondheids-
problemen, die nu 
geassocieerd worden 
met COVID-19, is nu 
weer gelijk aan 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het najaar is het 
zorggebruik op de HAP 
voor gezondheids-
problemen die niet met 
COVID-19 worden 
geassocieerd  tot 15% 
afgenomen in 
vergelijking met 2019. 
 
 
 
 
 
In het najaar,  
toen het aantal 
coronabesmettingen 
opnieuw toenam (vanaf 
week 28), is er geen  
toename van contacten 
voor gezondheids-
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 2020-
april 2021) 

dan 3x zoveel in 
vergelijking met 
voorgaande jaren. Dit 
neemt geleidelijk af na 
week 12.  Het verschil 
in contacten tussen 
mannen en vrouwen is 
klein, in tegenstelling tot 
het algemene 
zorggebruik op de HAP, 
waarbij vrouwen vaker 
contact hebben. 
 
Er is een toename van 
niet-urgente hulpvragen 
op de HAP. Dit betreft 
zowel niet-urgente 
hulpvragen bij COVID-19 
geassocieerde  
gezondheidsproblemen, 
als ook een toename van 
niet-urgente hulpvragen 
bij de overige  
gezondheidsproblemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind juli 2020 is de 
verdeling in urgenties 
weer vergelijkbaar met 
de periode vóór de 
coronacrisis. 

problemen, die nu 
geassocieerd worden 
met COVID-19. 
Ouderen hadden in het 
najaar wel een 
verhoogde zorgvraag 
aan de huisartsenpost 
voor gezondheids-
problemen die nu 
geassocieerd worden 
met COVID-19 
 
 
 

Bos et al., 
2020 

 Vanaf week 13, de start 
van intelligente 
lockdown, nam het 
aandeel visites toe.  
 in week 18 van 2020 
was het aandeel visites  
voor 
gezondheidsproblemen 
die nu met Covid-19 
geassocieerd worden   
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 2020-
april 2021) 

met 15% het grootst. In 
dezelfde periode in 2018 
was dit aandeel 9%. 

Zorggebruik en zorgmijding 
Sociaal 
Planbureau 
Groningen, 
2021 
 
April: N= 
3.733 (totaal 
18 jaar en 
ouder) 
 
November: 
N=3.417 
(totaal 18 
jaar en 
ouder) 

 April 2020 
• Ongeveer één op de 

zes kreeg in april niet 
de zorg die ze nodig  
achtten. 

• Bij 12% uit deze 
groep lukte het wel 
om telefonisch of via 
online-consult 
voldoende hulp te 
krijgen.  

• Bij 13% uit deze 
groep leidde het niet 
ontvangen van de 
benodigde zorg er toe 
dat hun ervaren 
gezondheid 
verslechterde.  

• 11% heeft zelf 
besloten tijdelijk geen 
gebruik te maken van 
één of meer vormen 
van zorg en bij 20% 
heeft de 
arts/zorgaanbieder 
besloten om één of 
meer vormen van 
zorg niet meer te 
bieden.  

 November 2020 
• 10% heeft (deels) 

niet de zorg 
ontvangen die zij 
nodig hadden.  

• 7% had sinds 
oktober 2020 
bepaalde vormen 
van zorg (deels) niet 
ontvangen.  

• 5% besloot zelf af te 
zien van bepaalde 
vormen van zorg.  

• met name zorg van 
het ziekenhuis of de 
medisch specialist 
werd niet geleverd 
(bij 68%).  

• Als mensen zelf 
afzien van zorg gaat 
het met name om 
zorg van een 
huisarts of 
doktersdienst (bij 
70%). 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 2020-
april 2021) 

Engbersen et 
al., 2021 
N= ongeveer 
25.000 
respondente
n in 
landelijke  
steekproef 

 April 2020 
• 38% zou nu niet zo 

snel naar de huisarts 
gaan. 

• 38% zou nu niet zo 
snel zorgverleners bij 
zich thuis laten 
komen, 

• 22% zegt dat hen op 
dat moment door 
COVID-19 een 
medische behandeling 
wordt onthouden  

• 11% krijgt nu minder 
professionele zorg 
dan vóór de 
coronacrisis 

Juli 
• 18% zou nu niet zo 

snel naar de huisarts 
gaan 

• 20% zou nu niet zo 
snel zorgverleners 
bij zich thuis laten 
komen 

• 17% zegt dat hen 
op dat moment door 
COVID-19 een 
medische 
behandeling wordt 
onthouden  

• 10% krijgt nu 
minder professionele 
zorg dan vóór de 
coronacrisis 

November 
• 19% zou nu niet zo 

snel naar de huisarts 
gaan.  

• 20% zou nu niet zo 
snel zorgverleners 
bij zich thuis laten 
komen 

• 14% zegt dat hen op 
dat moment door 
COVID-19 een 
medische 
behandeling wordt 
onthouden  

• 8% krijgt nu minder 
professionele zorg 
dan vóór de 
coronacrisis 

April 2021 
• 17% zou nu niet zo 

snel naar de huisarts 
gaan.  

• 17% zou nu niet zo 
snel zorgverleners bij 
zich thuis laten komen 

• 14% zegt dat hen op 
dat moment door 
COVID-19 een 
medische behandeling 
wordt onthouden  

• 10% krijgt nu minder 
professionele zorg dan 
vóór de coronacrisis 

 

De Klerk et 
al., 2021. 
 
Gebaseerd 
op CBS 
Gezondheids
enquête 
N = 10.000 

Contact met huisarts 
jaar kwartaal % 
2019 1 27,2 
  2 27,5 
  3 25,5 
  4 27,6 
2020 1 26,8 

 
 
 
Contact met specialist 
jaar kwartaal % 
2019 1 16,4 

Contact met huisarts 
Kwartaal 2: 23,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact met medisch 
specialist 
Kwartaal 2: 12,3% 
 

Contact met huisarts 
Kwartaal 3: 22,9% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact met medisch 
specialist 
Kwartaal 3: 13,9% 
 

Contact met huisarts 
Kwartaal 3: 22,9% 
Kwartaal 4: 25,4% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact met medisch 
specialist 
Kwartaal 3: 13,9% 
Kwartaal 4: 16,2% 
 

Contact met huisarts 
Kwartaal 1 2021: 23,7% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact met medisch 
specialist 
Kwartaal 1 2021: 14,6% 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 2020-
april 2021) 

  2 17,8 
  3 15,1 
  4 17,6 
2020 1 15,2 

 

 

Lifelines 
Corona 
Research, 
2021 
 
N=ruim 
50.000  
volwassenen 
uit Noord-
Nederland 

  Zorg  mijden: 
4 mei: 3,3% 
18 mei: 3,3% 
1 juni: 3,0% 
15 juni 2,3% 
13 juli: 1,9% 
 

Zorg mijden: 
10 aug: 1,5% 
7 sept: 1,8% 
12 okt: 2,7% 
2 nov: 2,7% 
16 nov: 2,5% 
30 nov: 2,5% 
14 dec: 2,3% 
 

Zorg mijden: 
11 jan: 3,0% 
1 maart: 2,8% 
29 maart: 2,8% 
26 april: 2,5% 
24 mei: 2,4% 
 

Gebruik paramedische zorg (oefen- en fysiotherapie) 
van Essen et 
al., 2020 
 
(N= 48 tot 
84 
oefentherapi
e-praktijken) 
 
Jorna et al., 
2020b 
 
(N= 149-156 
fysiotherapie
praktijken en 
50-60 
oefentherapi
e-praktijken) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het totaal aantal 
consulten bij 
oefentherapie daalde de 
eerste twee weken van 
de lockdown met 78% 
(van gemiddeld 120 naar 
26 consulten per praktijk 
per week).  
 
Bij de fysiotherapie 
daalde dit met 68% (van 
gemiddeld 308 naar 98 
consulten per praktijk per 
week). Daarna daalde dit 
voor fysiotherapie 
verder naar 78%.  
 

Eind mei lag het aantal 
contacten bij de 
fysiotherapie 
ongeveer op 75% van 
het aantal van vóór de 
corona-uitbraak. Bij 
oefentherapie was dit 
50%. 
 
Fysiotherapie: Het 
aantal startconsulten is 
74% tov vóór de 
lockdown. Het aantal 
vervolgconsulten is 
vergelijkbaar gestegen 
naar 75% tov vóór de 
lockdown.  
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 2020-
april 2021) 

 
 
Jorna et al., 
2020a 
 
(N= 168 tot 
214 
fysiotherapie
-praktijken) 
 
 
Kuisselbrink 
et al., 2020 
 
(N= 255 tot 
289 
fysiotherapie
-praktijken) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de periode vóór de 
lockdown zijn er geen 
bijzondere stijgingen of 
dalingen te zien in 
fysiotherapie-consulten 

Oefentherapie: het 
gemiddelde aantal 
startconsulten per 
praktijk daalde met bijna 
85%. 
 
 
De mate waarin het 
aantal consulten voor 
fysiotherapie daalde en 
vervolgens herstelde, 
verschilt per aandoening:  
• Het aantal COPD 

consulten daalde met 
75% tov vóór corona.  

• Het wekelijks aantal 
consulten voor 
psychosomatische 
klachten daalde met 
75% 

• Voor nek- en 
rugklachten daalde het 
gemiddeld aantal 
consulten per praktijk 
met ongeveer 90%. 

 
 
 
Voor oefentherapie zien 
we per aandoening het 
volgende:  
• COPD: daling van het 

aantal consulten is 

 
Oefentherapie: het 
absolute aantal 
startconsulten neemt 
toe, maar is nog maar 
op zo’n 30% tov vóór 
corona.  
 
De mate waarin het 
aantal consulten voor 
fysiotherapie daalde 
en vervolgens 
herstelde, verschilt per 
aandoening:  
• Het aantal COPD-

consulten nam toe, 
maar minder snel dan 
de het totaal aantal 
consulten. 

• Het aantal 
psychosomatische 
consulten steeg naar 
75% tov vóór de 
coronapandemie 

• Consulten voor nek- 
en rugklachten is 
terug op 75% tov vóór 
corona.  

 
Voor oefentherapie 
zien we per aandoening 
het volgende:  
• COPD: het aantal 

consulten is eind mei 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 2020-
april 2021) 

bij de verschillende 
leeftijdsgroepen 
 

tijdens de lockdown 
beperkt.  

• Consulten voor 
psychosomatische 
klachten daalde van 
bijna 5 naar ruim 2 
consulten per praktijk 
per week. 

• Consulten voor 
ontwikkelings-
stoornissen dalen 
relatief gezien het 
meest (72%) 

 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de lockdown 
daalde het aantal 
consulten voor 
fysiotherapie per 
praktijk voor alle 
leeftijdsgroepen, maar 
het meest voor 80+ 
(78%) en het minst voor 
0-17 jaar (64%) 
 
 

terug op het oude 
niveau.  

• Eind juni steeg het 
aantal consulten voor 
psychosomatische 
klachten weer naar 
gemiddeld 4 per 
praktijk per week.  

• Consulten voor lage 
rugklachten is nog 
maar terug op 40% 
tov vóór de lockdown.  

• Consulten voor 
ontwikkelings-
stoornissen nemen in 
mei weer toe. Het 
oude niveau wordt 
echter nog niet 
gehaald. 

 
Sinds begin mei stijgt 
het aantal 
fysiotherapie 
consulten voor alle 
leeftijdsgroepen naar 
74-77% tov vóór 
corona. Alleen bij de 
leeftijdsgroep 0-17 jaar 
is dit nog steeds een 
stuk minder (64%). 
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Bijlage 2 Tabellen 2.1 t/m 2.5 Resultaten zorggebruik van specifieke groepen 

Tabel 2.1 Samenvatting resultaten zorggebruik van jongeren 

Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Lifelines Corona 
Research, 2021 
 
N=ruim 50.000 
volwassenen uit 
Noord-Nederland 
 
Gegevens voor 
jongeren (18-30 
jaar) 

  Zorg mijden: 
4 mei: 3,0% 
18 mei: 3,5% 
1 juni: 2,4% 
15 juni 2,2% 
13 juli: 2,7% 
 

Zorg mijden: 
10 aug: 1,8% 
7 sept: 1,6% 
12 okt: 2,8% 
2 nov: 1,8% 
16 nov: 2,5% 
30 nov: 1,7% 
14 dec: 3,0% 
 

Zorg mijden: 
11 jan: 3,3% 
1 maart: 1,8% 
29 maart 2,0% 
26 april: 1,2% 
24 mei: 1,0% 
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Tabel 2.2 Samenvatting resultaten zorggebruik van ouderen 

Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020)4 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e 
lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

De Klerk et al., 
2021 
 
N= 1128 
ouderen (≥ 62 
jaar). 

 • bij 9% werd een 
gepland bezoek bij een 
huisarts afgezegd 
vanwege corona  

• bij 24% werd een 
afspraak met een 
medisch specialist 
afgezegd vanwege 
corona  

• 7% had zelf een 
afspraak bij een 
huisarts afgezegd of 
uitgesteld 

• 7% zegde bezoek aan 
de medisch specialist af 

• 8% van de ouderen zei 
dat ze wegens corona 
langer met lichamelijke 
of psychische klachten 
doorliepen zonder hulp 
te zoeken. 

   

Steinmetz et al., 
2020 
 
N=1.639 
 

  Het aandeel ouderen dat niet 
de nodige hulp kreeg was in 
mei 8% en in juni 7%.  de 
groep veranderde wel, een 
deel kreeg in mei geen hulp 
en in juni wel, en andersom. 
Dit kan zijn omdat de hulp is 
beëindigd of omdat nieuwe 

  

 
4 De gegevens in de studie van De Klerk et al (2021) werden verzameld in de periode 9 juli t/m 8 oktober, maar onduidelijk is naar welke fase van de coronacrisis in de vragenlijst is gevraagd.  
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020)4 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e 
lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

problemen aan het licht zijn 
gekomen. 
 
Het soort hulp dat meestal 
werd gemist was: 
huishoudelijke hulp, hulp bij 
dagelijkse activiteiten, hulp 
bij problemen (mentaal/ 
lichamelijk), hulp bij sociale 
contacten.   
 
Ouderen die niet de juiste 
hulp ontvingen waren vaker 
eenzaam (54%) tov rest van 
ondervraagden (20%). 
 
Het vertrouwen in 
gezondheidzorg bij de 
ouderen was in mei en juni 
ongeveer hetzelfde (57%) 

Lifelines Corona 
Research, 2021 
 
 
N=ruim 50.000  
volwassenen uit 
Noord-Nederland 
 
Gegevens voor  
ouderen 65+ 
 

  Zorg mijden: 
4 mei: 3,3% 
18 mei: 3,0% 
1 juni: 3,2% 
15 juni 2,3% 
13 juli: 2,1% 
 

Zorg mijden: 
10 aug: 1,5% 
7 sept: 1,8% 
12 okt: 2,5% 
2 nov: 2,6% 
16 nov: 2,2% 
30 nov: 2,3% 
14 dec: 2,2% 
 

Zorg 
mijden: 
11 jan: 
2,9% 
1 maart: 
2,9% 
29 maart 
2,8% 
26 april: 
2,4% 
24 mei: 
2,6% 
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Tabel 2.3 Samenvatting resultaten zorggebruik van mensen met een psychische aandoening 
 
Referentie Vóór corona 

 
1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Zorggebruik/Toegang tot zorg – Perspectief GGZ cliënten  
MIND, 2020b  
 
(1e peiling: 
N=1.046)  
 
 
MIND, 2020c 
(2e peiling: 
N=1.162) 
 
MIND, 2020a 
(4e peiling: 
N=932) 
 
MIND, 2021a 
(5e peiling: 
N=804) 
 
MIND, 2021b 
(6e peiling: 
N=1.062) 

 24 mrt - 7 apr 2020 
69% van de deelnemers 
geeft aan door de 
genomen maatregelen te 
maken te hebben met het 
wegvallen van zorg, 
ondersteuning en hulp. 
• Voor bijna 60% van de 
deelnemers is de ggz-
behandeling geheel of 
gedeeltelijk 
weggevallen. 

• Ruim 80% kan geen 
gebruik meer maken 
van dagbesteding of 
inloopcentrum.  

21 apr - 7 mei 2020 
• 23% geeft aan nog (steeds) 
geen ggz-zorg te ontvangen.  

• 80% kan nog geen gebruik 
maken van dagbesteding of 
inloopcentrum.  

 
6 - 22 juni 2020 
Hoewel de coronamaatregelen 
versoepeld zijn, keert het face-
to-face contact in de ggz nog 
niet volledig terug.   
• Het vaakst is er weer face-to-
face-contact bij de individuele 
begeleiding, het (F)ACT-team 
en in het 
dagactiviteitencentrum (resp. 
57%, 52% en 47%).  

• Vooral de zorg van huisarts, 
POH GGZ en ggz-behandelaar 
vindt voor veel cliënten nog 
voor een groot deel digitaal 
plaats (resp. 45%, 45%, 
42%).  

 
• Ongeveer 30% geeft aan dat 
bijeenkomsten van hun 
dagactiviteiten-centrum en 
inloop-, herstel of 
zelfregiecentrum helemaal 
gestopt zijn. 

19 nov – 9 dec 
41% geeft aan dat de ggz-
behandeling weer 
hetzelfde is als voor de 
corona-uitbraak.  
 
Voor 57% is contact met 
het (F)ACT team* weer 
hetzelfde.  
 
50% maakt weer gebruik 
van dagactiviteitencentra 
en 53% van zelfregie- of 
herstelcentra zoals voor de 
corona-uitbraak.  
5% durft nog niet te gaan 
uit angst voor besmetting.  
 
 

17 feb – 4 mrt 2021 
52% ervaart een 
negatief effect van 
de lockdown op de 
zorg. Zorg die juist 
weer op gang 
gekomen was, stopt 
deels opnieuw. 
• Voor 23% is de 
behandeling van 
de psychiater, 
therapeut of 
psycholoog 
gestopt, voor 37% 
is dit weer online 
d.m.v. beeld- of 
videobellen, 
telefoon of zoom in 
plaats van face-to-
face.  

• Afspraken vallen 
vaker uit, en 
sommige inloop-, 
dagbestedings- en 
zelfregiecentra 
sluiten weer. 

• 2,5% geeft aan dat 
de wachtlijst voor 
zorg langer is 
geworden. 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

• Ook geven enkele deelnemers 
aan nog niet naar het 
dagactiviteiten-centrum of 
inloop-, herstel- of 
zelfregiecentrum te durven. 
(resp. 9%, 12%) 

 
Voor 6% van 343 deelnemers op 
wachtlijst gespecialiseerde ggz is 
vervolgzorg uitgesteld (voor 
24% hetzelfde gebleven, 38% 
weet het niet). 

 
39% is neutraal over 
de gevolgen van de 
lockdown op de zorg, 
10% meldt positieve 
gevolgen. Genoemde 
redenen zijn: 
• Voor sommigen 
zijn zorgafspraken 
op andere wijze 
doorgegaan, een 
alternatief als b.v. 
buiten wandelen 
met een 
hulpverlener wordt 
positief 
beoordeeld. 

• De online 
zorg/behandeling 
bevalt goed.  

• Het dagcentrum of 
het inloophuis blijft 
(op aangepaste 
wijze) open.  

• Sommigen 
ontvangen meer 
(preventieve) zorg. 

 
De lockdown heeft 
voor velen een 
negatieve invloed op 
de informele steun. 
De maatregelen 
maken face-to-face 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

ontmoetingen met 
anderen lastiger. 
 
 

Zorggebruik/Toegang tot zorg – Perspectief familie en naasten van GGZ cliënten 
MIND, 2020b(1e 
peiling: 
N=1.046)  
 
 
MIND, 2020c 
(2e peiling: 
N=1.162) 
 
MIND, 2020a 
(4e peiling: 
N=932) 
 
MIND, 2021a 
(5e peiling: 
N=804) 
 
MIND, 2021b 
(6e peiling: 
N=1.062) 

 Volgens familie en 
naasten van GGZ cliënten 
is 93% van alle zorg of 
ondersteuning voor hun 
naaste deels of geheel 
weggevallen. Zij zien de 
grootste veranderingen in 
de dagbesteding, GGZ-
behandeling, individuele 
begeleiding en zorg 
vanuit (F)ACT teams. 
 
51% acht de kans groot 
dat hun naaste de 
komende tijd geen zorg 
of ondersteuning meer 
krijgt. 45% van de familie 
biedt meer hulp sinds 
januari.  

21 apr - 7 mei 2020 
63% van familie en naasten 
geeft aan dat zorg en 
ondersteuning voor hun naaste 
deels of geheel is weggevallen. 
De ggz-behandeling en het 
dagactiviteitencentrum zijn het 
meest genoemd (resp. 
65%;58%). 
 
6 - 22 juni 2020 
Er is bij weinig familieleden en 
naasten bekend of zorg weer 
face-to-face is hervat. 
 
T.o.v. de eerste peiling hebben 
meer familieleden/naasten de 
verwachting dat de nodige zorg 
gerealiseerd zal worden (59% - 
29% verwacht dat dit niet zo zal 
zijn). 
 
42% van familie en naasten 
biedt meer hulp aan hun 
verwant dan voor corona, deels 
omdat volgens hen zorg/hulp 
nog niet op orde is.  

19 nov – 9 dec 
56% van familie en 
naasten vindt dat hun 
naaste onvoldoende 
psychische zorg kreeg 
tijdens de coronacrisis. 
62% geeft aan tijdens de 
coronacrisis veel meer hulp 
te hebben gegeven dan 
daarvoor, vooral door het 
wegvallen van zorg. 

17 feb – 4 mrt 2021 
79% van de 
familieleden en 
naasten geeft aan 
dat hun verwant vóór 
de lockdown zorg of 
ondersteuning kreeg.  
Meestal waren dit 
twee vormen van 
professionele 
psychische zorg 
tegelijkertijd; 
behandeling (42%), 
(F)ACT-team (27%) 
en/of dagbesteding 
(22%).  
 
56% geeft aan dat  
lockdown negatieve 
gevolgen heeft voor 
zorg & ondersteuning 
van hun verwant, 
15% ziet positieve 
gevolgen. 
 
47% van familieleden 
geeft aan informele 
hulp te bieden.  
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

19% verwacht dat de 
professionele zorg in 
de loop van 2021 zal 
verbeteren, 17% 
verwacht een 
verslechtering. 64% 
verwacht weinig 
verandering. 

Waardering van zorg – Perspectief GGZ cliënten 
MIND, 2020b  
 
(1e peiling: 
N=1.046)  
 
 
MIND, 2020c 
(2e peiling: 
N=1.162) 
 
MIND, 2020a 
(4e peiling: 
N=932) 
 
MIND, 2021a 
(5e peiling: 
N=804) 
 
 

 De gemiddelde 
waardering voor 
alternatieve vormen van 
hulp/zorg is laag (minder 
dan 9%). Ruim 60% 
vindt de alternatieven 
slechter dan voorheen 
(30% neutraal).  
 
Alternatieven geboden 
door de ggz-behandelaar 
worden het vaakst als 
slechter beoordeeld t.o.v. 
voorheen (73%). Vooral 
het echte contact wordt 
gemist. Ruim de helft 
(56%) heeft het gevoel 
dat hulpverleners er alles 
aan doen om hen te 
helpen, toch zijn velen 
bang om de komende tijd 
geen zorg of 
ondersteuning meer te 
krijgen (42%). 
 

21 apr - 7 mei 2020 
20% van de deelnemers 
waardeert de alternatieve 
vormen van zorg als 
onvoldoende of slechter dan 
voor corona. 14% van de 
deelnemers waardeert de zorg 
als voldoende of zelfs beter, 
bijna 2/3 is neutraal. 
 
Er is nog steeds veel waardering 
voor de inzet van hulpverleners 
(50%). 
36% vindt dat er niet voldoende 
alternatieven zijn voor het 
wegvallen van zorg.  
 
21 apr - 7 mei 2020 
Iets minder deelnemers zijn nu 
positief over de communicatie 
over veranderingen (30%). 42% 
van de cliënten geeft aan geen 
inspraak te hebben gehad bij het 
overgaan naar de vorm van 
alternatieve hulpverlening.  

De veranderingen op het 
gebied van zorg waren 
volgens cliënten het 
sterkst merkbaar tijdens 
de periode maart-mei. De 
impact op de behandeling 
van psycholoog en 
psychiater hadden de 
meeste impact.  
 
Van de cliënten die zorg 
nodig hebben verwacht 
50% dit het komende jaar 
ook te zullen krijgen. 22% 
verwacht dit niet, o.a. 
vanwege wachtlijsten of 
wegvallen 
indicatie/verwijzing.  
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

De communicatie over 
veranderingen in de zorg 
beoordeelt 35% positief, 
19% negatief, een 
meerderheid is neutraal 
(46%). Redenen voor een 
negatief oordeel is vooral 
late en/of onpersoonlijke 
communicatie en 
informatie die algemeen 
en niet op maat is.  
 
 

27% bepaalde in overleg met 
organisatie/ hulpverlener het 
best passende alternatief. Deze 
groep is het meest tevreden 
over de communicatie evenals 
over de afgestemde alternatieve 
vorm van zorg. 
 
6 - 22 juni 2020 
Communicatie over hervatting 
van de behandeling is nog vaak 
onvoldoende: ruim een op de 
drie cliënten geeft aan dat de 
zorgverlener/ instelling nog niets 
heeft laten horen over eventuele 
hervatting van face-to-face zorg 
of groepsbijeenkomsten.  
Bij wie de zorg wel werd hervat, 
kreeg ruim een kwart geen 
inspraak in moment van 
herstarten.  

Kroon et al., 
2020 
N=634 
 
& 
 
De Lange et al., 
2020 
N= 447 
 

85% is tevreden 
over huidige 
vorm van 
contact met 
hulpverlening. 
 
 
 
 
 
 
 
 

57% is tevreden over 
huidige vorm van contact 
met hulpverlening.  
 
Gemiddeld krijgen 
cliënten minder hulp dan 
voorheen (38% vindt te 
weinig hulp). 
 
De contacten duren bij 
56% gemiddeld korter. 
62% vindt duur van de 
contacten goed.  

64% is tevreden over huidige 
vorm van contact met 
hulpverlening.  
 
32% vindt dat zij te weinig hulp 
ontvangen.  
 
De contacten duren bij 37% 
gemiddeld korter. 72% vindt 
duur van de contacten goed.  
 
Gemiddelde waardering voor 
hulpverlening is 6,8. 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Gemiddelde 
waardering voor 
hulpverlening is 
7,0  
 

Gemiddelde waardering 
voor hulpverlening is 6,9.  
 
Wat in waardering 
uitmaakt is of er overleg 
heeft plaatsgevonden met 
cliënt. Cliënten waarbij 
rekening is gehouden met 
hun wensen over vorm 
van contact geven de 
hulpverlening gemiddeld 
een 7,6. 

Cliënten waarbij rekening is 
gehouden met hun wensen over 
vorm van contact geven de 
hulpverlening gemiddeld een 
7,6. 

Waardering van zorg – Perspectief familie en naasten van GGZ cliënten 
MIND, 2020b  
(1e peiling: 
N=1.046)  
 
 
MIND, 2020c 
(2e peiling: 
N=1.162) 
 
 
 
 

 Familie en naasten van 
GGZ cliënten waarderen 
alternatieve vormen van 
zorg en ondersteuning als 
slechter dan voor de 
coronacrisis. Zij zijn 
minder positief over de 
alternatieve zorg en 
ondersteuning dan 
cliënten zelf.  
 
Redenen voor een 
slechtere waardering zijn 
o.a. ontevredenheid over 
het functioneren van de 
alternatieve werkwijzen 
en de ervaring dat hun 
naaste zich makkelijker 
aan zorg kan onttrekken.  
Ook vinden zij de 
toename van mantelzorg 

21 apr - 7 mei 2020 
60% van de familie en naasten 
geeft aan nog niet goed te 
kunnen beoordelen wat de 
effecten van alternatieve vormen 
van zorg zijn. T.o.v. de eerste 
peiling waardeert een aanzienlijk 
kleiner percentage de zorg als 
onvoldoende of slechter. (ruim 
20% 2e peiling t.o.v. ruim 80% 
1e peiling). Velen vinden de zorg 
voor hun naaste overhaast 
afgebroken. 
 
21 apr - 7 mei 2020 
Ongeveer 25% van familie en 
naasten geeft aan betrokken te 
zijn geweest bij veranderingen in 
de zorg. Zij zijn hierover positief 
en waarderen na afstemming en 
overleg vervolgens de 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

een minder goed 
alternatief dan cliënten 
zelf. 
 
Over de communicatie 
over veranderingen in de 
zorg zijn familie en 
naasten vaker ontevreden 
dan cliënten zelf.  
Ook zij vinden 
communicatie te 
algemeen en missen 
maatwerk 

alternatieve vorm van zorg 
positiever. 

Toegang tot zorg/ verwijzingen 
NZa & Trimbos-
instituut, 2020 
 
 
NZa & Trimbos-
instituut, 2021 

 [1 jan – 24 mei 2019 en 
1 jan – 24 mei 2020]  
 
Sinds de lockdown nam 
de instroom van 
patiënten in de GGZ sterk 
af: 

• Het aantal 
verwijzingen 
vanuit de huisarts 
daalde met 
ongeveer de helft; 
van 8000 in de 
week vóór 12 
maart tot 3900 in 
week 14.  

• De afname is 
gelijkmatig 
verdeeld over 
verwijzingen naar 

Vanaf week 18 (26 apr- 2 mei) 
2020 lijkt het aantal 
verwijzingen te stijgen en is 
herstel ingezet: 

• In week 22 (24-30 mei) 
2020 vonden 7100 
verwijzingen plaats. Dit is 
85% van het verwachte 
aantal verwijzingen 
zonder COVID-19 
maatregelen.  

• De stijging/herstel in 
verwijzingen lijkt sneller 
toe te nemen bij ouderen 
(65+). Mogelijk door een 
verhoogde zorgvraag 
onder COVID-19 
risicogroepen, waarvan 
de groep ‘ouderen’ de 
belangrijkste is.  

 
  

[1 jan 2018 – 11 apr 
2021]  
Er worden in de 
laatst gemeten 4 
weken meer 
verwijzingen gedaan 
dan verwacht:  

• Het aantal 
verwijzingen 
betrof 112 % 
van de 
verwachte 
hoeveelheid.  

• De toename 
komt mogelijk 
door 
psychische 
zorgvragen 
ontstaan door 
COVID-19, of 



RIVM, Inventarisatie Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke vraagstukken Rapportage nr. 11: zorggebruik, organisatie van zorg en digitalisering van zorg 

Pagina 62 van 105 

Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

de basis GGZ en 
specialistische 
GGZ.  

• Er zijn geringe 
verschillen tussen 
verschillende 
diagnosegroepen. 
Spoedverwijzingen 
en verwijzingen in 
verband met 
psychose lijken 
minder af te 
nemen. Het aantal 
verwijzingen voor 
ADHD lijkt sterker 
gedaald dan de 
andere diagnose-
groepen. 

• In de 
onderscheidde 
leeftijdscategorieë
n is een 
vergelijkbare 
daling van het 
aantal 
verwijzingen te 
zien. (jeugd (tot 
18 jaar), 
volwassenen (18-
65 jaar) en 
ouderen (ouder 
dan 65 jaar).  

• De afname is 
landelijk; er zijn 

• Herstel van het aantal 
verwijzingen lijkt niet 
voor elke diagnose even 
snel te verlopen. 
Verwijzingen i.v.m. 
somatoforme klachten 
(psychische aandoening 
waarbij lichamelijke 
klachten worden ervaren 
waarvoor geen 
somatische oorzaak 
gevonden is) lijken 
sneller naar het 
verwachte niveau te 
herstellen dan 
bijvoorbeeld 
psychotraumatische 
klachten. 

• Naar schatting vonden 
sinds half maart 
ongeveer 54.000 minder 
verwijzingen van de 
huisarts naar GGZ 
aanbieders plaats. (Het 
mogelijke gevolg van de 
corona-uitbraak op de 
psychische zorgvraag is 
in deze schatting niet 
meegenomen.) 
 

 

een inhaalslag 
van eerder 
niet 
uitgevoerde 
verwijzingen.  

• Geschat wordt 
dat sinds 
maart 2020 
ongeveer 
74.000 
verwijzingen 
minder zijn 
gedaan dan 
was te 
verwachten 
zonder 
COVID-19. 

• Voor alle 
leeftijdsgroep
en lijkt het 
aantal 
verwijzingen 
in de laatste 
weken hoger 
dan in 2019. 
Voor ouderen 
is deze 
stijging 
minder groot 
dan voor 
jeugd en 
volwassenen. 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

slechts beperkte 
verschillen tussen 
de provincies. 

Toegang tot zorg/ wachttijden  
NZa & Trimbos-
instituut, 2020 
 
 
NZa & Trimbos-
instituut, 2021 
 

 [okt-dec 2018 en 2019 - 
 jan – apr 2019 en 2020]  
 
In de GGZ waren er al 
aanzienlijke wachttijden 
voor de corona uitbraak. 
Op basis van de 
verwijsdata wordt 
verwacht dat een deel 
van de weggevallen zorg 
zal moeten worden 
ingehaald. Er wordt 
daarom een toename van 
wachttijden verwacht.  
 
Er wordt in de registraties 
onderscheid gemaakt 
tussen de 
aanmeldwachttijd* en de 
behandelwachttijd*. De 
twee wachttijden bij 
elkaar geven de totale 
tijd die een patiënt 
wachtend doorbrengt.  
 
In de registratieperiode 
(tot 7 mei 2020) lijken er 
nog weinig veranderingen 
waar te nemen in 
wachttijden. Dat valt te 

  [eind 2018 tot 1 
maart 2021] 

• Er ontstaat 
een diffuus 
beeld met 
daarin zowel 
stijgende als 
dalende 
aanmeldwacht
tijden voor de 
verschillende 
diagnosegroep
en.  

• Aanmeldwacht
tijd: 
Opvallend is 
de langdurig 
verhoogde 
wachttijd voor 
aandachtsteko
rt en 
gedragsstoorn
issen en de 
plotselinge 
stijging voor 
bipolaire 
stoornissen. 

• Behandelwach
ttijd: Voor 
persoonlijkhei
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

verklaren doordat een 
groot deel van de 
gegevens retrospectief is 
aangeleverd en dus nog 
wachttijden geeft van 
patiënten die 
instroomden in februari 
en maart. 
 
 
*De periode dat de patiënt 
wacht op een intakegesprek is 
de ‘aanmeldwachttijd’. Na de 
intake wordt een patiënt in veel 
gevallen op een nieuwe 
wachtlijst geplaatst voor de 
behandeling kan beginnen. Dit 
wordt als ‘behandelwachttijd’ 
geregistreerd. 
 

dsstoornissen 
is de wachttijd 
hoger dan het 
jaar ervoor en 
stijgende. 
Daarnaast is 
er een 
plotselinge 
stijging voor 
aandachtsteko
rt en 
gedragsstoorn
issen en 
delerium en 
dementie. 

• Totale 
wachttijd:  

Wachttijd loopt 
op voor  
aandachts-
tekorten gedrags-
stoornissen en 
stijgt plotseling 
voor bipolaire en 
overige 
stemmings-
stoornissen en 
delirium en 
dementie. 
Daarnaast loopt 
de wachttijd voor 
relatief lichte 
zorgvragen (basis 
GGZ) op. 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Toegang tot zorg / zorgtrajecten/registraties 
NZa & Trimbos-
instituut, 2021 
 

  
 

  [januari 2018 tot 
week 8 van 2021] 

 
• In laatste 

weken van de 
meting is het 
aantal 
geopende 
zorgtrajecten 
vergelijkbaar 
met 
voorgaande 
jaren.  

• Na een 
stijging van 
het aantal 
afgesloten 
zorgtrajecten 
richting het 
eind van het 
jaar, is het 
aantal weer 
rond de 
100%. 

• Er lijkt weinig 
verschil 
tussen 
mannen en 
vrouwen in 
aantal 
openstaande 
zorgtrajecten.  
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

• De laatste 
maanden 
lijken iets 
meer 
zorgtrajecten 
voor jongeren 
en ouderen 
open te 
staan/lopend 
te zijn, terwijl 
het stabiel is 
voor 
volwassenen. 
 

• Het aandeel 
behandelde 
patiënten* 
lijkt sinds de 
COVID-19 
maatregelen 
in het 
voorjaar 2020 
consistent 
hoger te 
ligger dan 
voorgaande 
jaren. 
Mogelijk 
doordat 
behandelaren 
tijdens COVID 
meer een 
vinger aan de 
pols houden, 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

of door een 
toename aan 
digitale zorg. 
 
(*de 
patiënten met 
een 
openstaand 
zorgtraject en 
geregistreerde 
ontvangen 
behandelminu
ten/opnameda
gen) 
 

• Behandeltijd 
voor ouderen 
ligt t.o.v. 
2019 lager 
dan in de 
andere 
leeftijdsgroep
en. Mogelijk 
omdat een 
overstap naar 
digitale zorg 
voor hen 
moeilijker is.  
 

 
Jansen et al., 
2021 
 

Vergelijkbare 
periodes 2018 
en 2019  

Periode half maart - begin 
juni 2020 
 

Periode begin juni – half okt 
2020 
 

 Periode half okt ‘20 – 
half maart ‘21 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

(huisartsen-
registraties, 
steekproef van 
gem. 360 
huisartsen-
praktijken) 

Huisartscontacte
n per week per 
100.000 
inwoners van 
dezelfde 
leeftijdsgroep: 

 
 

Depressieve 
gevoelens 
(half okt-half 
maart) 

- 15-19 jaar: 
121 

- 20-24 jaar: 
118 

 
 
 
 
Depressie 
Voor alle jaren 
vrij stabiel 
(geen cijfers 
genoemd, wel 
grafiek) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huisartscontacten per 
week per 100.000 
inwoners van dezelfde 
leeftijdsgroep: 

 
 

Depressieve gevoelens 
Onder 15-24-jarigen 
lager dan in voorgaande 
jaren. 
 
 
Depressie 
Onder 15-19-jarigen en 
20-24-jarigen lager dan 
in voorgaande jaren. 
 
 
 
 
Angstklachten en 
angststoornis 
Onder 15-24-jarigen 
sterke daling te zien in 1e 
lockdown.  
 
 
 
 
 
 
Overspannenheid 

Huisartscontacten per week per 
100.000 inwoners van dezelfde 
leeftijdsgroep: 

 
 
 

Depressieve gevoelens 
Onder 15-24-jarigen vrijwel 
gelijk aan voorgaande jaren  
 
 
 
Depressie 
Onder 15-19-jarigen en 20-24-
jarigen lager dan in voorgaande 
jaren. 
 
 
 
 
Angstklachten en angststoornis 
Onder 15-24-jarigen 
vergelijkbaar met 2018 en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overspannenheid 
Onder 15-24-jarigen lager dan in 
voorgaande jaren. 

Huisartscontacten 
per week per 
100.000 inwoners 
van dezelfde 
leeftijdsgroep: 

 
Depressieve 
gevoelens 
- 15-19 jaar: 147 
- 20-24 jaar: 178 

 
 
Depressie 
15-19 jaar: lager dan 
in voorgaande jaren. 
20-24 jaar: hoger 
dan in voorgaande 
jaren. 
 
 
Angstklachten en 
angststoornis 
Angststoornis onder 
15-24 jarigen 
vergelijkbaar met 
eerdere jaren.  
Angstklachten onder 
20-24 jarigen hoger 
(184 vs. 151 in 
voorgaande jaren).  
 
Overspannenheid 
Onder 15-24-jarigen 
vergelijkbaar met 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

 
 
 
 
 
 
 

Onder 15-24-jarigen 
lager dan in voorgaande 
jaren. 
 
 
 
 
Psychische problemen 
Onder 15-24-jarigen 
lager dan in voorgaande 
jaren. 
 

 
 
 
 
 
Psychische problemen 
Onder 15-24-jarigen vrijwel 
gelijk aan voorgaande jaren  
 

voorgaande jaren 
(ca. 30 contacten per 
100.000 inwoners 
per week). 
 
Psychische 
problemen 
- 15-19 jaar: 

vergelijkbaar 
met voorgaande 
jaren.  

20-24 jaar: hoger 
dan voorgaande 
jaren: 1.342 vs. 
1.183 contacten per 
week per 100.000 
inwoners. 
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Tabel 2.4 Samenvatting resultaten zorggebruik van mensen met kanker 

Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

Engelen & Dingemans, 
2020 
 
N= 2412 mensen die 
kanker hebben  
(gehad) en tussen 1 juli 
en 3 november 2020 een 
afspraak hadden met 
hun ziekenhuis voor  
diagnose, behandeling of 
(na)controle van kanker  
 
N= 484 medisch 
specialisten,  
verpleegkundig 
specialisten, 
gespecialiseerd 
verpleegkundigen, 
physician assistants of  
verpleegkundigen 
werkzaam in de 
oncologie, op de 
polikliniek of 
dagbehandeling van een  
ziekenhuis. 

   1 juli-3 november:   
• Van de mensen die tijdens de 

coronacrisis met 
klachten/verschijnselen naar de 
huisarts gingen en er zo achter 
kwamen dat ze kanker hadden, 
geeft een kwart (24%) aan dat 
zij door de coronacrisis gewacht 
hebben met voor het eerst 
contact opnemen met de 
huisarts.  

• Ongeveer de helft (48%) van 
hen heeft enkele weken 
gewacht en vier op de tien 
(38%)  enkele maanden. 

• 59% van de mensen die 
gewacht hebben met contact 
opnemen met de huisarts geeft 
als reden dat ze de huisarts niet 
wilden belasten, omdat de zorg 
al zo druk was met 
coronapatiënten. 
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Tabel 2.5 Samenvatting resultaten zorggebruik van mensen met een chronische ziekte en/of beperking 

Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

Mensen met een chronische ziekte of beperking 
Menting et al., 2020 
 
N = 1.134 leden van 
het Panel Chronisch 
Zieken en 
Gehandicapten 
(NPCG) 
(eind april-begin 
juni) 

  Het coronavirus had voor 
63% van de mensen met 
een chronische ziekte geen 
invloed op de professionele 
zorg en ondersteuning. 
Voor ruim een derde was 
dit wel het geval. Bij hen 
zei de zorgverlener 
behandelafspraken af 
(19%), stelde deze uit 
(10%), of vond de 
behandeling digitaal  
plaats (10%). Een klein 
deel van de mensen met 
een chronische ziekte koos 
er zelf voor om de 
behandeling niet door te 
laten gaan (4%). 

  

Mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten 
Woittiez et al., 2020 
 
(beleidssignalement) 

 Mensen met een 
verstandelijke beperking die 
thuis wonen, hebben toen de 
oorspronkelijke maatregelen 
van kracht waren minder 
formele begeleiding 
ontvangen dan gebruikelijk. 
De verminderde 
mogelijkheden tot 
communicatie kunnen er 
zelfs toe leiden dat mensen 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

met een verstandelijke 
beperking uit beeld raken bij 
hulpverleners.  
 
Veel mensen met een 
beperking ontvangen 
begeleiding waarbij fysiek 
contact van belang is. Een 
langdurige situatie zonder of 
met minder begeleiding zou 
ertoe kunnen leiden dat in 
een later stadium zwaardere 
zorg en ondersteuning nodig 
is. 

Plaisier & De Klerk, 
2020 

 Tijdens de maatregelen dit 
voorjaar viel een deel van de 
zorg en ondersteuning weg 
voor thuiswonende ouderen, 
mensen met een 
verstandelijke beperking of 
een ernstig psychiatrische 
aandoening. Onvoldoende 
zorg of begeleiding kan 
leiden tot een verslechtering 
van de gezondheid, maar ook 
tot meer eenzaamheid. 
 

   

Verkaik et al., 2020 
 
N = 266 naasten 
van mensen met 
een verstandelijke  
beperking 

 Van de naasten geeft 16% 
aan dat de woonsituatie van 
het familielid met een 
beperking sinds de 
coronacrisis is veranderd. 
Een van de redenen die 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

 
 

naasten geven voor 
veranderingen in de 
woonsituatie is het 
ontbreken van voldoende 
begeleiding en gebrek aan 
activiteiten op de 
woon/zorglocatie. 
 
Volgens ruim twee vijfde van 
de naasten is er zorg 
weggevallen in de 
beginperiode van de 
coronacrisis. Als er zorg 
wegviel, ging het met name 
om dagbesteding (42%), 
zorg en begeleiding in de 
instelling (14%) en 
fysiotherapie (12%). 
 
Volgens een kwart van de 
naasten is er ook zorg 
bijgekomen. Als er zorg 
bijkwam, ging het ook met 
name om dagbesteding 
(27%) en zorg en 
begeleiding in de instelling 
(33%). 
 
70% van de naasten heeft 
geen behoefte aan extra 
zorg of ondersteuning voor 
hun familielid met een 
beperking. 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

 
78% van de naasten is 
tevreden over de kwaliteit 
van de zorg en 
ondersteuning, 17% maakt 
zich een beetje zorgen over 
de kwaliteit van de zorg en 
5% maakt zich hier veel 
zorgen over. Naasten van 
mensen van wie het familielid 
thuis of zelfstandig woont 
maken zich vaker zorgen 
over de kwaliteit van zorg en 
ondersteuning. 

Boeije et al., 2020 
 
Nivel  
Wensen behoeften 
naasten  
 
N = 266 naasten 
van mensen met 
een verstandelijke  
beperking 
 
 

 Naasten zijn over het 
algemeen tevreden over de 
begeleiding in de 
zorginstelling tijdens de 
coronacrisis, maar ze zijn 
bang dat het ‘weer afzakt’ 
naar het niveau van voor de 
crisis. 
 
 
 
 
 
Bij bijna 10% van de naasten 
van mensen met een 
verstandelijke beperking, is 
hun familielid tijdens de crisis 
thuis komen wonen.  
 

Van 70% van de naasten 
woonde hun familielid in 
een zorginstelling of 
kleinschalige 
woonvoorziening. Naasten 
hebben behoefte aan 
duidelijke communicatie en 
uitleg door zorginstellingen 
en professionals om 
onzekerheid over bijv. 
dagbesteding te 
voorkomen. 
 
In juni zeggen naasten dat 
ze hopen dat hun 
familieleden spoedig terug 
kunnen naar de 
zorginstelling of woning. 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

Boeije et al., 2021 
 
Vragenlijst: 
N = 332 naasten 
van mensen met 
een verstandelijke 
beperking,  
Verdiepende 
interviews: N = 10  

94% van de 
naasten geeft 
aan dat hun 
familielid met 
beperking voor 
de coronacrisis 
zorg of 
ondersteuning 
kreeg. Vaak 
gaat het om 
zorg en 
begeleiding in 
een instelling of  
woonvoorziening 
(80%). Anderen 
krijgen thuis 
fysiotherapie 
(11%), 
thuisbegeleiding 
(10%),  
huishoudelijke 
hulp (8%) en 
zorg van de 
huisarts (4%).  
 

  Volgens 34% van de naasten 
van wie het familielid vóór de 
coronacrisis zorg en 
ondersteuning ontving was er 
ten tijde van het invullen van 
de vragenlijst zorg (19 okt – 9 
nov ’20) en ondersteuning 
weggevallen. Naasten 
rapporteren minder zorg en 
begeleiding in een instelling of 
woonvoorziening (18%), 
fysiotherapie (4%), 
thuisbegeleiding (5%), 
huishoudelijke hulp (2%) en 
zorg van de huisarts (1%). 
 
54% van de naasten van wie 
het familielid minder zorg krijgt 
door de coronacrisis geeft aan 
dat er nu meer zorg op hun 
schouders terecht komt. 
 
Naasten beoordelen de 
kwaliteit van de zorg en 
ondersteuning met een 
gemiddeld rapportcijfer van 
7,7. 62% geeft een 8 of hoger 
en 32% een 6 of een 7. 6% 
oordeelt onvoldoende en geeft 
een 5 of lager.  
 
Naasten wiens familieleden in 
een zorginstelling wonen zijn 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

veelal (zeer) tevreden zijn over 
de verdeling van de zorg 
tussen hen en de 
professionals. 
 
10% van de naasten geeft aan 
dat de woonsituatie van hun 
familielid met een 
verstandelijke handicap tijdens 
de coronacrisis anders is 
geweest dan daarvoor, bij nog 
eens 3% woont het familielid 
nog steeds op een andere plek.   
 
Van 86% van de naasten had 
het familielid vóór de 
coronacrisis dagbesteding. Van 
hen zegt 21% dat hun 
familielid ten tijde van het 
invullen van de vragenlijst 
geen dagbesteding meer had. 
Van de naasten van wie het 
familielid wel naar 
dagbesteding ging, geeft 60% 
aan dat de dagbesteding 
veranderd is door de 
coronacrisis. 31% noemt als 
veranderingen dat er nu 
minder dagbesteding is (31%).  
 
84% van de naasten geeft aan 
dat ze worden geïnformeerd 
over veranderingen in het 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

coronabeleid door het 
management van de 
zorginstelling, 47% vindt dat 
ze ook invloed hebben op de 
aanpak van een tweede golf 
door het management, en 74% 
vindt dat het management 
heeft geleerd van wat er in de 
1e periode niet goed ging.   

 
 



RIVM, Inventarisatie Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke vraagstukken Rapportage nr. 11: zorggebruik, organisatie van zorg en digitalisering van zorg 

Pagina 78 van 105 

Bijlage 3: Tabel 3.1: Resultaten organisatie van zorg algemene bevolking 

Tabel 3.1 Samenvatting resultaten organisatie van zorg voor de algemene bevolking 

Referentie Vóór 
corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 
2021) 

Organisatie van zorg in huisartsenpraktijken, perspectief huisartsen 
Van Tuyl et al., 
2020b 
 
N = 700 
huisartsenpraktijken 
(web-enquête in 
juli/aug ‘20) 

  39% van de praktijken gaf 
aan dat de administratieve 
lasten hetzelfde zijn 
gebleven tijdens de 
pandemie. 61% zag de 
administratieve lasten wél 
veranderen, waarvan een 
meerderheid aangaf dat de 
administratieve lasten 
toenamen; veelal vanwege 
een verandering van 
werkwijzen en/of een 
verandering van het aantal 
patiëntcontacten. 

  

Batenburg et al., 
2020a 
 
N = 33 huisartsen 

  Percentage huisartsen dat 
denkt bepaalde 
aanpassingen (weer) nodig 
te hebben bij een volgende 
golf: 
- 82%: meer 

samenwerking met 
collega-zorgverleners 

- 30%: aparte 
coronaspreekuren 

- 27%: voldoende en 
snelle levering 
beschermend materiaal 
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Referentie Vóór 
corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 
2021) 

- 15%: aparte 
coronavisites 

- 12%:  voldoende 
testcapaciteit 

- 12%: weer/meer 
beeldbellen 

Veel praktijken geven aan 
dat een combinatie van 
aanpassingen nodig is.  
 
In de voorbeelden komt 
vooral naar voren dat meer 
samenwerking nodig is om 
patiënten met  
(verdenking op) corona te 
zien en te behandelen; 
vooral samenwerking tussen 
huisartsenpraktijken 
onderling. 

Leemrijse et al., 
2020 
 
Batenburg et al., 
2020b 
 
N = 1.443 
huisartsen-
praktijken (web-
enquête eind april) 

 Drukte per functiegroep in 
huisartsenpraktijk, 1e golf tov 
‘gewoonlijk’ 
Functie Rustiger Even 

druk 
Drukker  

POH’s 
somatiek 

83% 15% 2% 

Huisartsen 62% 28% 10% 
POH’s GGZ 39% 48% 13% 
Dokters-
assistenten 

34% 30% 36% 

 
Vooral in Noord-Brabant gaven meer 
praktijken aan dat hun 
doktersassistenten het eerder drukker 
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Referentie Vóór 
corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 
2021) 

dan rustiger hadden. In Groningen en 
Drenthe was dat andersom 
 
% praktijken dat aangeeft dat extra 
ondersteuning nodig is voor:  
- Doktersassistenten: 27% 
- POH-Somatiek/ 

praktijkverpleegkundige: 17% 
- Huisartsen: 14% 
- POH-GGZ: 10% 
- Praktijkmanagers: 6% 
- Verpleegkundig specialisten: 1% 
- Anders (mn ‘geen’ ingevuld): 13% 

 
Naar schatting is gemiddeld 46% van de 
consulten van huisartsenpraktijken echt  
gemist. Daarnaast is naar schatting 
gemiddeld 55% van de consulten 
vervangen door consulten op afstand.  
 
Tussen provincies zijn er geen grote 
verschillen in het aandeel vervangen 
consulten. De verschillen tussen 
provincies in het percentage gemiste 
consulten zijn wel wat groter (in 
Flevoland en Zeeland lager, in Drenthe 
en Overijssel hoger). 
 
Een meerderheid van de praktijken 
voorziet dat na versoepeling van de 
coronamaatregelen extra ondersteuning 
nodig zal zijn om aan de uitgestelde 
zorgvragen te voldoen, vooral als het 
gaat om uitgestelde zorg omtrent 
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Referentie Vóór 
corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 
2021) 

medische behandelingen in de tweede 
lijn (67%), secundaire preventie bij 
chronisch zieken (52%) en kwetsbare 
doelgroepen die uit beeld zijn geraakt 
(47%). 
 
Voor de uitgestelde 
tweedelijnsbehandelingen gaven de 
praktijken in Limburg met 77% het 
vaakst aan hiervoor extra ondersteuning 
nodig te hebben. Deze provincie had 
eind april ook te maken met het hoogste 
aantal ziekenhuisopnamen per 100.000 
inwoners als gevolg van de corona-
uitbraak. Ook de regio Midden-Brabant 
scoort met 88% bovengemiddeld. 
 
Ook voor de uitgestelde zorgvraag van 
chronisch zieken en kwetsbare groepen 
gaven relatief veel Limburgse praktijken 
aan extra ondersteuning nodig te 
hebben (52-55%). Praktijken in de 
provincie Friesland, Drenthe en Zeeland 
gaven dit relatief wat minder vaak aan. 

Organisatie van zorg door sociale professionals 
de Jonge et al., 
2021 
 
N=108 

 70% van sociale professionals heeft 
impact van COVID-19 op professionele 
relatie als belastend ervaren.  
 
Ervaren belemmeringen: 
61% aangaan van nieuwe contacten 
50% onderhouden van bestaande 
contacten  
60% inschatten van de situatie 
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Referentie Vóór 
corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 
2021) 

58% leveren van diensten 
30% van de professionals heeft 
prioriteiten moeten stellen. Bijvoorbeeld 
meer dan anders gedwongen om keuzes 
te maken tussen cliënten (29%) en 
cliënten minder hebben kunnen helpen 
dan anders (35%). 
 
Van de sociale professionals volgt 86% 
vaak tot voortdurend de regels en 
voorschriften van de overheid op en 
87% van de eigen organisatie.  
62% van de professionals instrueert 
cliënten over veilig gedrag. 
51% van de cliënten wordt 
aangesproken op risicovol gedrag en 
hun verantwoordelijkheid. 
87% van de professionals geeft aan hun 
cliënten vrijwel nooit te corrigeren op 
risicovol gedrag.  
 
Tijdens de pandemie en de lockdown 
leken taken die verder gaan dan het 
professionele contact onder druk te 
staan. 
In 40% van de gevallen kwam 
samenwerken binnen het netwerk 
tijdens de pandemie niet of nauwelijks 
van de grond.  
 
47% van de professionals gaf aan dat 
het niet lukte om alarmerende signalen 
van cliënten door te spelen naar 
verantwoordelijke instanties.  
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Referentie Vóór 
corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 
2021) 

55% van de professionals lukte het niet 
om vrijwilligers, netwerken of 
gemeenschappen in te schakelen om de 
cliënt te ondersteunen.  
 
Een minderheid van de sociale 
professionals vond dat zij 
gezondheidsrisico’s opliepen; hetzij 
gedwongen (18,5%), hetzij vrijwillig 
(29,7%). 
 
44% heeft spanningen ervaren tussen 
de rechten en belangen van henzelf en 
van de dienstengebruikers.  
38% heeft meer dan gewoonlijk 
belastende emoties ervaren.  
33% heeft moeite gehad de eigen 
grenzen te bewaken. 
 
De pandemie was voor veel sociale 
professionals een eenzaam avontuur. 
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Bijlage 4 Tabellen 4.1 t/m 4.4 Resultaten organisatie van zorg voor specifieke groepen 

Tabel 4.1 Organisatie van zorg door hulpverleners van kwetsbare groepen 

 
Tabel 4.2 Organisatie van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

Referentie Vóór 
corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

Embregts et al., 
2021 
 
N = 11 
zorgbegeleiders (34 
zelf opgenomen 
audioberichten) 

 Bij de dagelijkse werkzaamheden was het 
voor zorgbegeleiders vaak niet mogelijk 
om 1,5 meter afstand te houden tot 
cliënten en collega’s. 
Ook waren ze door de 
voorzorgsmaatregelen per cliënt meer tijd 
kwijt dan normaal, wat er voor zorgde dat 
ze onder een hogere tijdsdruk moesten 
werken.  

   

Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 2020) 

2e lockdown 
(half december 2020-
april 2021) 

Van Burg et al., 
2021 
 
N=56 interviews 
+ participerende 
observaties 
 

   Hulpverlenende organisaties 
hebben veel druk ervaren tijdens 
de crisis.  
 
Het uitvallen van de zorg vanuit de 
GGZ en huisartsen heeft druk 
geleverd op andere hulpverlenende 
organisaties. Maatschappelijk 
werkers en verpleegkundigen 
moesten hierdoor soms ook een 
deel van de rol van de psychiater 
op zich nemen. 

De tweede golf van de 
Covid-19 pandemie wordt 
ervaren als een minder 
hectische fase, omdat de 
manier van werken al 
bekend is. Wel is de 
werkdruk hoog, omdat er 
meer uitval is 
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Referentie Vóór 
corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

Sommige zorgbegeleiders ervaarden geen 
grote veranderingen.  
 
Werkzaamheden als teamvergaderingen 
vonden tijdens de pandemie niet plaats, of 
via beeldbellen. 
 
Zorgbegeleiders besteedden gemiddeld 
meer tijd aan digitale communicatie en 
gaven aan de ‘live’ 
contactmomenten erg te missen. 
 
Tijdens de 1e lockdown hadden 
zorgbegeleiders  intensiever contact met 
andere professionals, zoals 
begeleiders van dagactiviteitencentra waar 
cliënten normaal gesproken heen gaan. 
Het contact met psychologen en managers 
nam tijdens de lockdown juist af, doordat 
zorgbegeleiders hier minder tijd voor 
hadden. 

 
Tabel 4.3 Organisatie van zorg voor kankerpatiënten 

Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 
2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

Eijkelboom et al., 
2021 

Week 2-8: 
2018/2019: 2547,5 
borstkanker 
diagnoses 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 
2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

Week 2-8: 
2020: 2692 
borstkanker 
diagnoses 
 
Week 9-11:  
2018/2019: 1074,5 
borstkanker 
diagnoses 
 
Week 12-13:  
2018/2019: 737,5 
borstkanker 
diagnoses 
 
Week 14-17:  
2018/2019: 1402 
borstkanker 
diagnoses 
 

 
 
 
 
 
Week 9-11:  
2020: 995 borstkanker diagnoses 
 
 
 
Week 12-13:  
2020: 436 borstkanker diagnoses 
 
 
 
Week 14-17:  
2020: 646 borstkanker diagnoses 
 
Er was een duidelijke verandering in 
de initiële behandeling van patiënten 
die tijdens de uitbraakperiode werden 
gediagnosticeerd, waarbij minder 
patiënten BCS (borstsparende 
chirurgie) of borstamputatie plus IBR 
(onmiddellijke borstreconstructie) 
ondergingen, en meer patiënten een 
primaire hormonale behandeling 
kregen. Bovendien is het interval 
tussen diagnose en start van de 
behandeling afgenomen ten opzichte 
van 2018/2019. Patiënten die na 
week 8 werden gediagnosticeerd 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 
2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

ondervonden geen vertragingen in de 
behandeling,  

Engelen & 
Dingemans, 2020 
 
N= 2412 mensen 
die kanker 
hebben  
(gehad) en tussen 
1 juli en 3 
november 2020 
een afspraak 
hadden met hun 
ziekenhuis voor  
diagnose, 
behandeling of 
(na)controle van 
kanker  
 
N= 484 medisch 
specialisten,  
verpleegkundig 
specialisten, 
gespecialiseerd 
verpleegkundigen, 
physician 
assistants of  
verpleegkundigen 
werkzaam in de 
oncologie, op de 
polikliniek of 
dagbehandeling 
van een  

   1 juli- 3 november:  Een 
meerderheid van de 
kankerpatiënten en medisch 
specialisten  heeft een 
voorkeur voor een fysieke 
afspraak bij de intake (78% 
en 90%), het 
slechtnieuwsgesprek (83% en 
89%) en het bespreken van 
de behandelopties (81% en 
80%). 
 
Bij controleafspraken: 
• Twee derde van de 

patiënten (64%), een 
derde  van de medisch 
specialisten (32%) en 4 
op de 10 
verpleegkundigen heeft 
de voorkeur voor een 
fysieke afspraak. 

• 1 op de 7 patiënten, ruim 
een derde (36%) van de 
medisch specialisten en 1 
op de 5 verpleegkundigen 
heeft de voorkeur voor 
een telefonische afspraak.  

• 1 op 20 kankerpatiënten, 
en ruim 1 op de 7 (15%) 
medisch specialisten en 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 
2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

ziekenhuis. verpleegkundigen heeft 
de voorkeur voor 
videobellen. 

 
Tabel 4.4 Organisatie van zorg voor daklozen 

Referentie Vóór 
corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 
2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

Mennis et al., 2020 
 
N = 67 interviews  
met daklozen  
 
N = 8 interviews 
met  
Straatdokters 
 
N = 22 
centrumgemeenten 
(vragenlijst), 
aangevuld met 
interviews:  
N =  
8 straatdokters +  
9 ambtenaren 

 Volgens dakloze mensen werden gemaakte afspraken 
door relatief veel hulpverleners en instanties afgezegd, 
variërend van 44% door straatdokters of -
verpleegkundigen tot 75% door beschermd wonen. 
Afzeggingen door beschermd wonen, het algemeen 
ziekenhuis, de eigen huisarts, ambulante psychiatrische 
zorg en de verslavingszorg vonden de dakloze mensen 
het meest vervelend. 
 
Vier van de zeven geïnterviewde straatdokters gaven 
aan dat de kwaliteit van de door hen geboden 
straatdokterzorg door verminderde toegankelijkheid 
achteruit is gegaan. 
Dagbesteding en dagopvang werden veelal gesloten wat 
tot problematisch gedrag onder daklozen zorgde.  
De overige ketenzorg werd minder tot niet toegankelijk, 
waardoor uitstel van zorg en minder doorstroom in de 
opvang plaatsvond. 
 
Informatie die werd verstrekt door onder andere VWS 
over medische zorg aan dakloze COVID-19 patiënten 
was volgens de straatdokters niet eenduidig en niet 
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Referentie Vóór 
corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 
2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

altijd goed onderbouwd. Dit gaf straatdokters de nodige 
stress en leidde in een enkel geval tot het geven van 
verkeerde adviezen aan patiënten. 
 
Samenwerking met betrokken partijen zoals de 
gemeente, GGD en de veiligheidsraad zorgden volgens 
straatdokters voor verbetering van het netwerk, maar 
ook voor frustraties doordat niet alle instanties zich 
proactief opstelden. 
 
De communicatie en samenwerking tussen betrokken 
partijen (GGD, gemeente, opvanginstellingen) ging snel 
en soepel. Binnen korte tijd konden er in alle 
gemeenten extra opvangplaatsen voor daklozen 
gecreëerd worden. Toch was er in een aantal 
gemeenten alsnog te weinig opvangcapaciteit. 
 
Organiseren van quarantaine en isolatielocaties was erg 
moeilijk. In sommige gemeenten konden er pas na 6 
weken locaties georganiseerd worden. 
 
Tijdens de coronapandemie werd in 7 gemeenten (32%) 
extra outreachende sociaal medische zorg 
georganiseerd. Deze extra outreach werd door 6 
gemeenten (86%) als nuttig ervaren. 

 



RIVM, Inventarisatie Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke vraagstukken Rapportage nr. 11: zorggebruik, organisatie van zorg en digitalisering van zorg 

Pagina 90 van 105 

Bijlage 5: Tabel 5.1. Resultaten gebruik van en ervaringen met digitale zorg in de algemene 
bevolking 

Tabel 5.1 Samenvatting resultaten gebruik van en ervaringen met digitale zorg in de algemene bevolking 

Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

Ervaringen digitale zorg in de algemene bevolking  
Meurs et al., 2020b; 
Meurs et al., 2020c 
 
(N= 889) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55% van de Nederlanders is 
tijdens de coronapandemie meer 
gebruik gaan maken van digitale 
manieren van communicatie.  
 
38% had contact met 
huisartsenpraktijk waarvan  
85% telefonisch 
25% online herhaalrecepten 
17% e-consult 
2% beeldbellen  opvallend 
want 72% van huisartsen geeft 
aan hier gebruik van te maken.  
 
13% had contact met 
fysiotherapiepraktijk waarvan  
bijna 70% telefonisch 
25% e-consult 
23% beeldbellen 
 
45% had contact met apotheek 
waarvan  
40% telefonisch 
33% online herhaalrecepten 
5% e-consult 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respondenten geven aan 
in welke mate digitale 
toepassingen een bijdrage 
kunnen leveren (eens + 
helemaal eens) in 2019: 
60% makkelijker contact 

1% beeldbellen 
 
26% had contact met andere 
zorgverlener (zoals medisch 
specialist), waarvan  
75% telefonisch 
10% online herhaalrecepten 
10% e-consult 
10% beeldbellen 
 
80% van de respondenten met 
een zorgvraag voor huisarts,  
Fysiotherapeut of andere 
zorgverlener gedurende de 
coronapandemie rapporteerden 
dat deze voldoende beantwoord 
was. Voor apotheek was dit 
60%.  
 
Respondenten zijn, vanwege 
corona, anders gaan denken 
over zorg op afstand: 
29% altijd al positief 
24% positiever dan vóór corona 
44% negatief 
3% negatiever dan vóór corona.  
 
Respondenten geven aan in 
welke mate digitale toepassingen 
een bijdrage kunnen leveren 
(eens + helemaal eens) tijdens 
corona-pandemie:  
55% makkelijker contact 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

39% verbetering zorg 
48% lagere kosten 
48% zorg dicht bij huis 
50% gezondheid onder 
controle 
“Hoe denkt u over digitale 
toepassingen in de zorg”:  
40% enthousiast 
12% moet wel 
35% terughoudend 
14% negatief 

16% verbetering zorg 
52% lagere kosten 
44% zorg dicht bij huis 
35% gezondheid onder controle 
 
“Hoe denkt u over digitale 
toepassingen in de zorg”:  
38% enthousiast 
11% moet wel  
40% terughoudend 
12% negatief 

RVS, 2020 
 
Beleidsadvies 

 De ervaringen met digitale zorg 
zijn wisselend. Digitale zorg had 
een positief effect op de kwaliteit 
en toegankelijkheid van zorg als 
andere opties wegvielen (maar 
niet in elke sector, zie tabel 2, 
Ervaringen digitale zorg in 
GGZ ).  
 
In de meeste sectoren zijn 
patiënten tevreden over het 
alternatief van digitale zorg ten 
tijde van corona (doordat ze 
kunnen praten vanuit thuis-
omgeving). 
 
Digitale zorg kan nadelig zijn 
voor de toegankelijkheid van 
zorg, zeker als patiënten thuis 
niet de juiste middelen of plek 
hebben voor digitaal contact en 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

kan gevoel van sociale isolatie 
versterken. 
 
Het is niet vanzelfsprekend dat 
ontwikkelingen op het gebied 
van digitale zorg worden 
voortgezet wanneer fysieke zorg 
weer mogelijk is.  
 
In de toekomst wil 70% van de 
respondenten de mogelijkheid 
van digitale zorg op afstand 
behouden. Toch is maar 20% 
van mening dat dit een 
volwaardige vervanging van 
reguliere zorg is. 
 
Er zijn in korte tijd grote stappen 
gezet om digitale zorg voor 
zoveel mogelijk patiënten 
mogelijk te maken.  
 
Met name (beeld)bellen is fors 
toegenomen bij huisartsen-
praktijken en de medisch-
specialistische zorg.  
 
Telebegeleiding is in de medisch-
specialistische zorg uitgebreid en 
ook huisartsen zijn hier 
intensiever gebruik van gaan 
maken. 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

Digitalisering van de zorg gaat 
vooral om opschaling van 
bestaande digitale zorgvormen, 
waarbij ook is geïmproviseerd.  
 
Vernieuwende vormen van 
digitale zorg ontstonden vooral 
lokaal en op plaatsen waar er al 
ervaring mee was opgedaan. 
Waar kennis en tijd ontbrak is 
veel zorg weggevallen. 

Digitale zorg in de huisartsenpraktijk 
Van Tuyl et al., 
2020a 
(N =1443 
huisartsenpraktijken) 
Mrt/apr 
 
& 
Keuper et al., 2020 
(N = 700 
huisartsenpraktijken) 
juli/aug 
 
 
 
 

Gebruik e-health in 
huisartsenpraktijk: 
68% e-consult 
18% telemonitoring 
0% beeldbellen 

Gebruik e-health in 
huisartsenpraktijk: 
85% e-consult 
72% beeldbellen 
18% telemonitoring 
 
Tijdens de coronapandemie zijn 
huisartsenpraktijken de volgende 
toepassingen voor het eerst 
gaan gebruiken:  
64% beeldbellen 
12% e-consult 
8% teleconsultatie 
5% telemonitoring 
2% online herhaalrecepten 
 
Huisartsenpraktijken willen de 
volgende e-health toepassingen 
ook na pandemie intensiever 
inzetten:  
28% beeldbellen 

Tijdens de maanden juli 
en augustus van de 
coronapandemie werd 
gevraagd naar gebruik 
van 1 of meer (van de 
5) toepassingen e-
health:  
2% geen  
98% 1 of meer  
70% 3 of meer 
toepassingen.  
 
Gebruik e-health: 
84% e-consult 
87% online 
herhaalrecepten 
66% teleconsultatie 
52% beeldbellen 
12% telemonitoring 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

26% e-consult 
17% teleconsultatie 
14% online herhaalrecepten 
7% telemonitoring 
 

Intensiever gebruiken 
in toekomst:  
32% e-consult 
23% online 
herhaalrecepten 
20% beeldbellen 
23% teleconsultatie 
5% telemonitoring 

Telefonische consulten huisartsenposten (HAP) 
Bos et al., 2020  Begin maart 2020 was er een 

sterke toename in het aandeel 
telefonische consulten en een 
afname van consulten op de 
HAP.  
 
Rond half/eind maart 2020 
werden patiënten vaker 
telefonisch geholpen. Het 
aandeel telefonische consulten 
voor gezondheidsproblemen die 
nu met COVID-19 geassocieerd 
worden, was twee keer zo groot 
als in dezelfde week in 2018. 
Voor niet COVID-19 gerelateerde 
problemen was het aantal 
telefonische consulten 20% 
hoger dan in 2018.  In week 
12 van 2020 werden de meeste 
hulpvragen telefonisch 
afgehandeld: 62%. 
 
Vanaf eind maart 2020, de start 
van intelligente lockdown, 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

namen de telefonische consulten 
weer af. 
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Bijlage 6 Tabel 6.1 Ervaringen met en gebruik van digitale zorg in specifieke groepen 

Tabel 6.1 Samenvatting resultaten ervaringen met en gebruik van digitale zorg in specifieke groepen 

Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e 
lockdown 
(half 
december 
2020-
april 
2021) 

Digitale zorg onder MEE cliëntondersteuners (van mensen met licht verstandelijke beperking) 
De Vries & Pols, 
2020 
 
(N= 18 interviews 
+ 6x casuïstiek 
bespreking) 

 Digitale zorg is in veel 
gevallen niet toereikend voor 
MEE consulenten om hun 
cliënten goed te kunnen 
ondersteunen.  

Voor doelgroep die MEE 
ondersteunt is het lastig om 
zich goed te kunnen 
verwoorden  doordat op 
afstand moet worden 
gecommuniceerd ontstaat 
een onvolledig beeld.  

Fysieke afspraken met 
cliënten zijn nodig in o.a. de 
volgende gevallen: nieuwe 
cliënten, mensen met 
verslavingsproblematiek, 
cliënten met GGZ 
problematiek of mensen die 
zorg liever mijden.  
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e 
lockdown 
(half 
december 
2020-
april 
2021) 

Alternatieve vormen van 
face-to-face contact werden 
georganiseerd om goede hulp 
te waarborgen (bijv. buiten 
in het park afspreken). 
Onder MEE consulenten is er 
echter nog wel verdeeldheid 
over wanneer een fysieke 
afspraak nu echt nodig is.  

Hoewel het bieden van zorg 
op afstand veiliger lijkt in de 
context van COVID-19, 
moeten de risico’s die het 
gebrek aan face-to-face 
contact met zich mee brengt 
ook in acht worden genomen 
om de kwaliteit van de 
hulpverlening te kunnen 
waarborgen. 

Ervaringen digitale zorg in GGZ & Langdurige zorg 
RVS, 2020  Met name (beeld)bellen is 

fors toegenomen in de 
geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ).  
 
In de langdurende zorg, 
gehandicaptenzorg en het 
sociaal domein is beeldbellen 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e 
lockdown 
(half 
december 
2020-
april 
2021) 

ook meer ingezet. Veel zorg 
en ondersteuning (bijv. het 
stellen van indicaties) lijkt 
stopgezet als deze niet fysiek 
konden plaatsvinden.  
 
In de langdurige zorg en het 
sociaal domein zijn nieuwe 
vormen van digitale zorg 
ontstaan, zoals digitale 
dagbesteding. 
 
Jeugdhulpverleners geven 
aan dat beeldbellen een 
laagdrempelige manier van 
zorg verlenen biedt aan 
gezinnen of personen die 
anders moeilijk bereikbaar 
zijn.  
 
Toch wordt beeldbellen door 
zorgverleners in de GGZ 
vaak als beperkend ervaren 
voor de kwaliteit van zorg. 
GGZ-cliënten ervaren dat 
alleen contact via beeldbellen 
lastig is voor het opbouwen 
van een relatie met de 
zorgverlener, zeker voor 
nieuwe cliënten, bij 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e 
lockdown 
(half 
december 
2020-
april 
2021) 

kwetsbare patiënten of bij 
complexe hulpvragen. 

Ervaringen digitale zorg hulpverleners van kwetsbare groepen 
Van Burg et al., 
2021 
 
N=56 interviews + 
participerende 
observaties 
 

   Manier van samenwerken 
binnen organisaties is 
veranderd evenals de manier 
waarop hulp wordt verleend. 
Zo is de samenwerking met 
grote snelheid 
gedigitaliseerd. 
 
Innovatieve ideeën 
ontstonden voor digitale 
hulpverlening door gebrek 
aan fysiek contact. Aan de 
andere kant heeft dit ook tot 
een vermindering van de 
hulpverlening geleid. 
 
Er worden ook nadelen 
ervaren van de digitalisering 
van de hulpverlening. De 
meeste respondenten missen 
het persoonlijk contact en 
gevoel van betrokkenheid 
met het werk of de 
organisatie. 
 
Digitaal contact met 
deelnemers verloopt soms 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half december 
2020) 

2e 
lockdown 
(half 
december 
2020-
april 
2021) 

moeizaam, omdat 
deelnemers niet altijd 
beschikken over de geschikte 
middelen of vaardigheden.  
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

Ervaringen digitale zorg onder mensen met chronische ziekte / beperking 
Meurs et al., 2020a 
 
(N= 2.295) 
 
e-health onder 
mensen met 
chronische ziekte / 
beperking 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eHealth-monitor van 
2019: 
40% heeft thuis 
gezondheidswaarden 
gemeten. 
 
 
48% heeft waarden 
gedeeld met 
zorgverlener.   

40% had contact met huisarts. 
Waarvan:  
67% telefonisch  
5% e-consult 
1% beeld/video verbinding 
 
Ervaringen met e-health: 
71% prettig en voor herhaling 
vatbaar na corona 
20% prettig, niet voor 
herhaling vatbaar na corona 
 
Tijdens de coronapandemie 
eigen gezondheidswaarden 
thuis gemeten: 
37% ja 
37% nee, wil ik ook niet 
18% nee, maar wil ik wel 
8% nee, maar kan dit niet 
 
39% heeft waarden gedeeld 
met zorgverlener 

   

Ervaringen digitale zorg bij mensen met  psychische aandoeningen 
Kroon et al., 2020 
N=634 
 
& 
 

83% van ggz-
cliënten heeft face-
to-face contact. 
 
 

De veranderingen in de ggz-
hulpverlening zijn groot. 26% 
heeft sinds de coronacrisis 
face-to-face contact. 
 

Bij 21% is hoeveelheid 
contact met 
hulpverlening sinds de 
coronacrisis minder. Bij 
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

De Lange et al., 
2020 
N= 447 
 

 
 
 
 
 
Contact met 
hulpverlener: 
65% kantoorbezoek 
39% huisbezoek 
25% telefonisch 
7% beeldbellen 

 
 
 
 
 
 
Contact met hulpverlener: 
11% kantoorbezoek 
10% huisbezoek    
71% telefonisch 
22% beeldbellen 
 

9% nam de hoeveelheid 
contact toe. 
67% heeft sinds de 
coronacrisis face to face 
contact. 
 
Contact met 
hulpverlener: 
42% kantoorbezoek 
27% huisbezoek  
53% telefonisch 
18% beeldbellen 

MIND, 2020b  
 
(1e peiling: 
N=1.046)  
 
 
MIND, 2020c 
(2e peiling: 
N=1.162) 
 
MIND, 2020a 
(4e peiling: 
N=932) 
 
MIND, 2021a 
(5e peiling: N=804) 
 
 

 De inzet van digitale middelen 
neemt fors toe. Telefonisch 
contact en beeldbellen worden 
het meest genoemd (resp. 
58% en 23%).  
• Met huisartsen en POH'ers 
GGZ is het vaakst telefonisch 
contact (94% resp. 79%) 
• Beeldbellen wordt het meest 
genoemd bij de GGZ 
behandelaren en de (F)ACT 
teams (beiden 29%). 

 
Contact via digitale fora en 
appgroepen bieden een 
alternatief voor dagbesteding 
en dagactiviteitencentra 

21 apr - 7 mei 2020 
T.o.v. de 1e peiling 
worden nu vanuit bijna 
alle zorginstellingen en 
hulpverleners meer 
alternatieve vormen van 
zorg/hulp aangeboden.  
De meeste alternatieven 
worden geboden door 
(F)ACT-team en POH’ers 
GGZ. Meest genoemde 
vormen zijn nog steeds 
e-mental health, 
telefonisch contact en 
beeldbellen.  
• Met huisartsen en 
POH'ers GGZ is nog 
steeds het vaakst 
telefonisch contact 
• Beeldbellen wordt nog 
steeds het meest 

Ggz-behandeling:  
• 25% heeft deels 
online/deels face-to-
face contact.  
• 12% heeft alleen 
online contact. 

 
(F)ACT team:  
• 24% heeft deels 
online/deels face-to-
face contact.  
• 8% heeft alleen online 
contact. 

 
Dagactiviteitencentra en 
zelfregie- of 
herstelcentra:  
• Een klein deel heeft 
deels of volledig online 
contact.  
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Referentie Vóór corona 
 

1e lockdown 
(maart-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half 
december 
2020-april 
2021) 

genoemd bij de ggz 
behandelaren en de 
(F)ACT teams. 

 
Een beperkt deel van de 
ondervraagden ziet zelf 
af van zorg en 
ondersteuning. 3% gaat 
niet naar de huisarts, 2% 
stelt ggz-behandeling uit. 
 
6 - 22 juni 2020 
Zorg van huisarts, POH 
GGZ en ggz-behandelaar 
vindt nog steeds voor een 
groot deel digitaal plaats 
(in ongeveer 45% van de 
gevallen).  
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Bijlage 7 Methodologie van dit project 

Voor  de rapportages binnen dit project wordt gebruik gemaakt van 
bronnen die (1) passen binnen de afbakening van de opdracht en die (2) 
van voldoende wetenschappelijke kwaliteit zijn.  
 
Afbakening van de opdracht 
We includeren onderzoek dat betrekking heeft op de volgende aspecten 
van het dagelijks leven van Nederlanders gedurende de corona-crisis: 
welbevinden/psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid, sociale 
relaties & eenzaamheid, leefstijl, economische situatie (positie op de 
arbeidsmarkt, inkomen, schulden), onderwijs en bredere maatschappelijke 
factoren (sociale cohesie, vertrouwen, solidariteit). Daarnaast zijn er nog 
andere maatschappelijke gevolgen van corona zoals huiselijk geweld, thuis 
werken en vakantie. Ook includeren we onderzoek naar de ervaring van 
mensen met zorg en preventie (inclusief digitale zorg) en met 
veranderingen in de organisatie van de zorg.  
 
In dit project besteden we in het bijzonder aandacht aan groepen die 
(mogelijk) extra kwetsbaar zijn als het gaat om de gevolgen van de 
coronacrisis en de coronamaatregelen. Onderzoek naar deze kwetsbare 
groepen vindt plaats binnen het ZonMw programma en betreft onder 
andere: mensen met psychische klachten; mensen met een verstandelijke 
beperking; mantelzorgers;  dak- en thuislozen; mensen met een 
chronische ziekte; ouderen; gezinnen met jonge kinderen. 
 
Een aantal onderwerpen die in eerdere rapportages wel zijn meegenomen 
valt buiten de scope van de huidige opdracht. Het gaat om: het 
draagvlak voor en de naleving van de coronamaatregelen over de tijd;  
(determinanten van) vaccinatiebereidheid en de omvang van uitgestelde, 
afgeschaalde, vermeden of niet gegeven zorg en het maken van een 
inschatting van de gezondheidseffecten hiervan. Over deze onderwerpen 
rapporteert het RIVM separaat via het COVID-19 programma van het 
RIVM, waaronder ook de resultaten van de corona gedragsunit.  
 
Beoordeling wetenschappelijke kwaliteit 
Het merendeel van de onderzoeken die we includeren in onze rapporten is 
door ZonMw gefinancierd en heeft daarmee al een uitgebreide 
kwaliteitstoets doorstaan middels een review door wetenschappers. In de 
uitvoering en of rapportage van een onderzoek kan echter worden 
afgeweken van de vooraf aangevoerde kwaliteitscriteria. Om die reden 
toetsen we globaal de wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeken.  
Daarnaast voegen we, in overleg met ZonMw, rapportages toe van 
onderzoek dat niet door ZonMw is gefinancierd. Deze extra studies toetsen 
we uiteraard ook op kwaliteit. Bij de globale beoordeling van de 
wetenschappelijke kwaliteit van onderzoeken, letten we op deze punten: 
Welke wetenschappelijke methoden zijn gebruikt voor de 
gegevensverzameling: semigestructureerde interviews, focusgroepen, 
panelonderzoek of vragenlijst onderzoek? 
Was de steekproef van voldoende omvang? 
Wat het onderzoek representatief? 
Is het onderzoek cross-sectioneel of is er sprake van herhaalde metingen? 
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