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Introductie

Sinds het begin van de coronacrisis is het leven van vele Nederlanders behoorlijk 
veranderd. De coronacrisis en de coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor het 
dagelijks leven: school, werk, sociale relaties en vrije tijd. Daarnaast zijn er gevolgen 
voor de (mentale) gezondheid en leefstijl van Nederlanders. 
Over deze gevolgen is onderzoek uitgezet binnen de programma’s COVID-19 van 
ZonMw en het RIVM. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM de 
resultaten van deze Nederlandse onderzoeken gebundeld.

Inhoud van deze factsheet
Deze factsheet bevat een overzicht van de effecten van de coronacrisis en  
coronamaatregelen op het mentaal welbevinden en de leefstijl van Nederlanders.  
De volgende vragen staan hierbij centraal:

• Wat is er bekend over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen  
op het mentaal welbevinden en de leefstijl van Nederlanders? 

• Hoe ontwikkelden het mentaal welbevinden en de leefstijl zich onder de 
Nederlandse bevolking gedurende de verschillende fases van de coronacrisis?

• Welke patronen in het mentaal welbevinden en de leefstijl zien we bij jongeren  
en ouderen?

We presenteren op hoofdlijnen de ontwikkeling van mentaal welbevinden en leefstijl 
tijdens de coronacrisis voor de algemene bevolking, jongeren en ouderen. Op basis 
van de beschikbare studies kunnen we de grootte van de effecten van de coronacrisis 
en coronamaatregelen op mentaal welbevinden en leefstijl niet kwantificeren. 
Over kwetsbare groepen, zoals mensen met psychische problemen en mensen 
met een beperking, zijn te weinig gegevens beschikbaar. Meer details over de 
onderliggende studies en informatie over andere groepen zijn te vinden in diverse 
rapportages (zie ‘bronnen’).
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Resultaten mentaal welbevinden

Algemene bevolking
Het mentaal welbevinden (bepaald met de vijf aspecten in tabel 1) van de algemene 
Nederlandse bevolking was tijdens de coronacrisis nauwelijks anders dan vóór 
corona. Wel is eenzaamheid (één van die vijf aspecten) tijdens de coronacrisis 
toegenomen. Het mentaal welbevinden bewoog in grote lijnen mee met het strenger 
worden dan wel versoepelen van de coronamaatregelen. Seizoenseffecten spelen 
mogelijk ook een rol bij de veranderingen in welbevinden over de tijd. 

Jongeren
Vergeleken met 2019 is het mentaal welbevinden van jongeren en jongvolwassenen 
tijdens de coronacrisis achteruit gegaan, met name de psychische gezondheid. Ook 
eenzaamheid is toegenomen vergeleken met vóór corona. Ook bij jongeren bewoog 
het mentaal welbevinden in grote lijnen mee met het strenger worden dan wel het 
versoepelen van de coronamaatregelen. 

Ouderen
De psychische gezondheid en ervaren gezondheid (twee van de vijf aspecten van 
mentaal welbevinden) van ouderen zijn tijdens de coronacrisis stabiel gebleven. 
Psychische klachten zoals somberheid, nergens zin in hebben, slaapproblemen en 
piekeren namen af bij versoepelingen van de maatregelen en namen weer toe bij 
aanscherpingen. Ook eenzaamheid onder ouderen volgde dit patroon.
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Het RIVM hecht veel waarde aan toegankelijkheid van haar producten, maar op dit moment kunnen wij dit figuur helaas (nog) niet toegankelijk aanbieden. Voor hulp kunt u contact 
opnemen met pns@rivm.nl. Zie ookwww.rivm.nl/toegankelijkheid.

Tabel 1: De ontwikkeling van mentaal welbevinden tijdens de coronacrisis onder de algemene Nederlandse bevolking, bij jongeren en ouderen

Vergelijking 
coronacrisis en 
2019

1e lockdown*

maart - april 2020
Versoepeling 
maatregelen**

mei - juli 2020

Aanscherping 
maatregelen** 
augustus - half 
december 2020

2e lockdown**  
half december 2020 
- april 2021

Versoepeling 
maatregelen**

mei - oktober 2021

Tevredenheid met of kwaliteit van het leven

Algemene bevolking = ? = =  

Jongeren ? ?    

Ouderen ? ?    

Psychische gezondheid (MHI-5)

Algemene bevolking  ? = =  

Jongeren     =  =   =

Ouderen ? = = = = =

Psychische klachten (o.a. angst, stress, slaapproblemen en bezorgdheid)

Algemene bevolking =  =   =  

Jongeren  =     

Ouderen ?     

Eenzaamheid

Algemene bevolking      

Jongeren     =  

Ouderen    =   

Ervaren gezondheid

Algemene bevolking = ? = = = =

Jongeren ? ? = = = =

Ouderen ? ? = = = =

*  : de 1e lockdown is vergeleken met de periode vóór corona 
** : de periode in deze kolom is vergeleken met de periode in  
   de vorige kolom 
 
 

  : ongunstige daling t.o.v. vorige periode 
  : ongunstige stijging t.o.v. vorige periode 
  : gunstige stijging t.o.v. vorige periode 
  : gunstige daling t.o.v. vorige periode 
=  : geen verandering t.o.v. vorige periode 

?  : te weinig gegevens beschikbaar om een ontwikkeling  
   t.o.v. vorige periode aan te kunnen geven  
 
Meerdere tekens (, , , , ?, =): geen consistent beeld 
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Resultaten leefstijl

Sport en bewegen
Tijdens de coronacrisis is de algemene Nederlandse bevolking minder gaan sporten 
en bewegen dan in de periode vóór de crisis. Tijdens periodes van versoepeling van 
maatregelen sportten en bewogen mensen meer en tijdens de lockdowns deden zij 
dit minder. Deze patronen zien we ook terug bij jongeren en ouderen. Mogelijk spelen 
seizoenseffecten ook een rol bij veranderingen in sporten en bewegen. 

Ongezond eten en BMI/overgewicht
Het grootste deel van de algemene Nederlandse bevolking is niet anders gaan eten 
tijdens de coronacrisis. We zien wel dat meer jongeren (16-24 jaar) ongezonder zijn 
gaan eten dan gezonder, vergeleken met vóór de crisis. De coronaperiode heeft 
(tot nu toe) weinig invloed op de gemiddelde BMI en het percentage Nederlanders 
met overgewicht. Dit geldt zowel voor de hele bevolking als voor jongeren en 
ouderen afzonderlijk.

Alcoholgebruik
Tijdens de coronacrisis zijn in verhouding meer Nederlanders minder gaan drinken 
dan meer gaan drinken. In de verschillende fases van de coronacrisis nam het 
alcoholgebruik eerder af dan toe. Als we specifiek naar jongeren en ouderen kijken, 
zien we hetzelfde beeld. Vergeleken met andere leeftijdsgroepen is de daling in 
alcoholgebruik het grootst bij jongeren van 18-25 jaar. 

Roken
Tijdens de coronacrisis zijn rokers vaker meer gaan roken dan minder, vergeleken 
met vóór de crisis. Bij jongeren en ouderen is het patroon minder duidelijk. In 2020 
rookten minder jongvolwassenen (16-30 jaar) dan in 2019, maar degenen die rookten 
zijn vaker meer gaan roken dan minder. Bij ouderen is het percentage rokers hetzelfde 
als vóór de crisis, terwijl ontwikkelingen in de hoeveelheid tabak die ouderen gebruiken 
tijdens de crisis onduidelijk zijn.
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Seksueel risicogedrag
Wat betreft seksueel risicogedrag van de algemene Nederlandse bevolking en 
jongeren zien we geen grote verschillen met de periode vóór de coronacrisis. 
Daarbij gaat het om gedrag dat leidt tot risico’s op een onbedoelde zwangerschap 
of soa’s/hiv.

Drugsgebruik
Gebruikers van cannabis geven tijdens de crisis aan vaker cannabis te gebruiken dan 
vóór de coronamaatregelen. Het gebruik van andere drugs is tijdens de coronacrisis 
licht gedaald. Het gebruik van cannabis onder jongeren en jongvolwassenen tussen 
de 16 en 35 jaar is gelijk gebleven. Voor het gebruik van andere drugs zien we geen 
consistent beeld bij jongeren.
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Het RIVM hecht veel waarde aan toegankelijkheid van haar producten, maar op dit moment kunnen wij dit figuur helaas (nog) niet toegankelijk aanbieden. Voor hulp kunt u contact 
opnemen met pns@rivm.nl. Zie ookwww.rivm.nl/toegankelijkheid.

Tabel 2:  De ontwikkeling van leefstijl tijdens de coronacrisis onder de algemene Nederlandse bevolking, bij jongeren en ouderen

Vergelijking 
coronacrisis en 
2019

1e lockdown*

maart - april 2020
Versoepeling 
maatregelen**

mei - juli 2020  

Aanscherping
maatregelen**
augustus - half 
december 2020

2e lockdown**  
half december 
2020 - april 2021

Versoepeling 
maatregelen**

mei - oktober 
2021

Sport en 
bewegen

Bewegen

Algemene bevolking      

Jongeren      

Ouderen      

Sportdeelname

Algemene bevolking      

Jongeren      

Ouderen      

Eetgedrag 
en BMI

Ongezond eten

Algemene bevolking =    = =

Jongeren  ? ? ? ? ?

Ouderen = ? ? ? ? ?

Overgewicht/BMI

Algemene bevolking = = = = = =

Jongeren = = = = = =

Ouderen = = = = = =

*  : de 1e lockdown is vergeleken met de periode vóór corona 
** : de periode in deze kolom is vergeleken met de periode in  
   de vorige kolom 
 
 

  : ongunstige daling t.o.v. vorige periode 
  : ongunstige stijging t.o.v. vorige periode 
  : gunstige stijging t.o.v. vorige periode 
  : gunstige daling t.o.v. vorige periode 
=  : geen verandering t.o.v. vorige periode 

?  : te weinig gegevens beschikbaar om een ontwikkeling  
   t.o.v. vorige periode aan te kunnen geven  
 
Meerdere tekens (, , , , ?, =): geen consistent beeld 



Mentaal welbevinden en leefstijl tijdens de coronacrisis  |  8

Het RIVM hecht veel waarde aan toegankelijkheid van haar producten, maar op dit moment kunnen wij dit figuur helaas (nog) niet toegankelijk aanbieden. Voor hulp kunt u contact 
opnemen met pns@rivm.nl. Zie ookwww.rivm.nl/toegankelijkheid.

Vergelijking 
coronacrisis en 
2019

1e lockdown*

maart - april 2020
Versoepeling 
maatregelen**

mei - juli 2020

Aanscherping
maatregelen**
augustus - half 
december 2020

2e lockdown**  
half december 
2020 - april 2021

Versoepeling 
maatregelen**

mei - oktober 
2021

Alcoholgebruik

Algemene bevolking   = = = =

Jongeren  ? ? ? ? ?

Ouderen      

Roken

Algemene bevolking   = = = =

Jongeren  ? ? ? ? ?

Ouderen =? ? ? ? ? ?

Seksueel risicogedrag***

Algemene bevolking = ? ? ? ? ?

Jongeren = ? ? ? ? ?

Drugsgebruik*** Cannabisgebruik

Algemene bevolking  ? ? ? ? ?

Jongeren = ? ? ? ? ?

Gebruik overige drugs

Algemene bevolking  ? ? ? ? ?

Jongeren  ? ? ? ? ?

*  : de 1e lockdown is vergeleken met de periode vóór corona 
** : de periode in deze kolom is vergeleken met de periode in  
   de vorige kolom 
*** :  er is geen informatie over ouderen beschikbaar 
 

  : ongunstige daling t.o.v. vorige periode 
  : ongunstige stijging t.o.v. vorige periode 
  : gunstige stijging t.o.v. vorige periode 
  : gunstige daling t.o.v. vorige periode 
=  : geen verandering t.o.v. vorige periode 

?  : te weinig gegevens beschikbaar om een ontwikkeling  
   t.o.v. vorige periode aan te kunnen geven  
 
Meerdere tekens (, , , , ?, =): geen consistent beeld 
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Conclusies en beschouwing 

We presenteren hier de belangrijkste conclusies en geven aan of de ontwikkelingen in 
mentaal welbevinden en leefstijl tijdens de coronacrisis passen bij trends die al vóór 
de coronacrisis zichtbaar waren. 

Lichte verslechtering psychische gezondheid Nederlanders vóór corona zet door tijdens crisis
Het mentaal welbevinden van de algemene Nederlandse bevolking was tijdens de 
coronacrisis over het geheel genomen nauwelijks anders dan vóór de coronacrisis. 
Tijdens de coronacrisis bewoog het mentaal welbevinden mee met de maatregelen: 
bij versoepeling van de maatregelen steeg het mentaal welbevinden en bij strengere 
maatregelen daalde het weer. Wel was er al vóór corona sprake van een lichte 
verslechtering van de psychische gezondheid (één van de aspecten van mentaal 
welbevinden) en deze trend lijkt door te zetten tijdens de coronacrisis. 

Stijging psychische klachten jongeren ook al vóór coronacrisis zichtbaar
Onder jongeren en jongvolwassenen ging het mentaal welbevinden tijdens de 
coronacrisis achteruit. Ook bij jongeren bewoog het mentaal welbevinden mee met 
het strenger dan wel soepeler worden van de maatregelen. De stijging van psychische 
klachten past bij een trend die al langer zichtbaar was bij Nederlandse jongeren.

Mentaal welbevinden jongeren tijdens coronacrisis zwaarder onder druk dan bij volwassenen
De schommelingen in het mentaal welbevinden van jongeren wijzen op een effect 
van de coronacrisis en coronamaatregelen en op het vermogen tot herstel van het 
mentaal welbevinden. Echter, de achteruitgang van mentaal welbevinden onder 
jongeren ten opzichte van de periode vóór corona wijst erop dat het mentaal welbe-
vinden van jongeren mogelijk zwaarder onder druk staat dan in andere 
leeftijdsgroepen.  

Mentaal welbevinden bij ouderen vrij stabiel gebleven
Het mentaal welbevinden van ouderen is gedurende de verschillende fases van de 
coronacrisis vrij stabiel gebleven. Dit zou erop kunnen wijzen dat ouderen mogelijk 
minder getroffen werden door de coronamaatregelen. Daarnaast zouden zij een 
grotere mentale veerkracht kunnen hebben dan andere leeftijdsgroepen. Onder 
ouderen zijn er echter verschillen in veerkracht en ook in de mate waarin hun mentaal 
welbevinden leed onder de gevolgen van de coronacrisis. Zo is het mentaal welbevin-
den van ouderen in verpleeghuizen gedaald tijdens de eerste lockdown toen er een 
bezoekverbod in verpleeghuizen gold. 
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Toename van eenzaamheid lijkt tijdens de coronacrisis te worden versterkt
Eenzaamheid nam toe tijdens de coronacrisis, zowel onder de algemene bevolking als 
onder jongeren en ouderen. Al vóór de crisis steeg het percentage mensen dat zich 
eenzaam voelt onder alle leeftijdsgroepen, maar in het bijzonder onder jongeren. 
Deze toename van eenzaamheid vóór de crisis lijkt tijdens de crisis te worden 
versterkt. De invloed van coronamaatregelen is zichtbaar in de schommelingen van 
het percentage eenzame mensen tijdens lockdowns en versoepelingen.

Positieve trend bewegen vóór de coronacrisis; afname bewegen tijdens de crisis
Tijdens de coronacrisis is de algemene Nederlandse bevolking minder gaan sporten 
en bewegen dan vóór de crisis. Bij versoepeling van de maatregelen gingen 
Nederlanders meer sporten en bewegen en bij strengere maatregelen bewogen ze 
minder. In de periode vóór de coronacrisis nam het aandeel volwassenen en ouderen 
dat voldeed aan de Beweegrichtlijnen juist toe. Bij jongeren fluctueerde het deel dat 
voldeed aan deze richtlijnen. Het is aannemelijk dat de afname in sporten en bewe-
gen aan het begin van de coronacrisis toe te schrijven is aan de crisis en de maatrege-
len. Ook de fluctuaties in sporten en bewegen tijdens lockdowns en versoepelingen 
wijzen op een duidelijke invloed van de coronacrisis en de maatregelen op sporten en 
bewegen. 

Eerdere daling alcoholgebruik zet door tijdens de coronacrisis
Het alcoholgebruik onder de algemene Nederlandse bevolking nam duidelijk af aan 
het begin van de coronacrisis. Onder jongeren zagen we in verhouding de grootste 
daling in alcoholgebruik. Al vóór de coronacrisis daalde het (overmatig) alcoholge-
bruik sinds een aantal jaren onder volwassenen en ouderen, en stabiliseerde het 
onder jongeren. De al ingezette daling in alcoholgebruik vóór de coronacrisis lijkt 
tijdens de crisis te worden versterkt. 

Percentage rokers blijft gelijk tijdens de coronacrisis
Het percentage rokers is tijdens de crisis gelijk gebleven, terwijl rokers vaker meer dan 
minder gingen roken tijdens de coronacrisis. Vóór de crisis was er sprake van een 
daling van het percentage rokers in Nederland in alle leeftijdsgroepen. 
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Lange termijneffecten corona op mentaal welbevinden en leefstijl nog onzeker
In deze factsheet beschrijven we de korte termijneffecten van de coronacrisis en 
coronamaatregelen op het mentaal welbevinden en de leefstijl van Nederlanders. In 
een relatief korte periode waren er al effecten zichtbaar, terwijl ook veel effecten 
fluctueerden met de coronamaatregelen. De langere termijn zal uitwijzen of en hoe 
de patronen in het mentaal welbevinden en de leefstijl van Nederlanders veranderen 
onder invloed van de coronacrisis en of er blijvende effecten zijn als we de crisis 
achter ons laten.

Meer informatie

Deze factsheet is een product van het project ‘Inventarisatie Nederlands COVID-19 
onderzoek’. Meer informatie en voorgaande rapportages zijn te vinden op: 
Onderzoek preventie & zorg en brede maatschappelijke vraagstukken | RIVM. 

Bronnen
• Zantinge E, Hulshof T, Harbers M, Van der Borg W, Schrijvers C. Inventarisatie 

Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke 
vraagstukken. Tabellen leefstijl: update december 2021. Bilthoven: RIVM, 2021

• Harbers M, Van der Borg W, Zantinge E, Hulshof T, Schrijvers C. Inventarisatie 
Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke 
vraagstukken. Tabellen mentaal welbevinden: update december 2021. Bilthoven: 
RIVM, 2021

•  www.vzinfo.nl (bron van in conclusie en beschouwing beschreven trends die vóór 
coronacrisis al zichtbaar waren) 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/onderzoek/preventie-zorg-maatschappij
http://www.vzinfo.nl
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