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Kernboodschappen mentaal welbevinden tijdens de 
coronacrisis 

• Tijdens de coronacrisis fluctueerde het mentaal welbevinden 
van de algemene bevolking 
Tijdens de coronacrisis nam het mentaal welbevinden van de 
algemene bevolking af toen de coronamaatregelen strenger werden. 
Bij het versoepelen van de coronamaatregelen nam het mentaal 
welbevinden weer toe. 

• In 2021 daalde het mentaal welbevinden van de algemene 
bevolking meer dan in 2020 
Het mentaal welbevinden van de algemene bevolking was in 2020 
nauwelijks anders dan in 2019 (vóór corona). In 2021 ging het 
mentaal welbevinden wel achteruit ten opzichte van de jaren 
daarvoor.  

• Het mentaal welbevinden van jongeren en jongvolwassen 
daalde tijdens de coronacrisis 
Vergeleken met 2019 is het mentaal welbevinden van jongeren en 
jongvolwassenen tijdens de coronacrisis achteruit gegaan, zowel in 
2020 als in 2021. Ook waren er fluctuaties, net zoals bij de 
algemene bevolking. Tijdens de coronacrisis ging het mentaal 
welbevinden van jongeren en jongvolwassenen harder en eerder 
achteruit dan bij andere leeftijdsgroepen. 

• Het mentaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen 
bleef vrij stabiel, maar eenzaamheid fluctueerde wel tijdens 
de coronacrisis 
Het mentaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen is 
tussen april 2020 en maart 2022 vrij stabiel gebleven. Eenzaamheid 
onder ouderen daalde echter wel bij versoepeling van de 
coronamaatregelen en nam weer toe bij aanscherping van de 
maatregelen. 
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1 Inleiding 

Tijdens de coronacrisis is het leven van veel mensen in Nederland  
behoorlijk veranderd. De coronacrisis en de coronamaatregelen hadden 
grote gevolgen voor het dagelijks leven: school, werk, sociale relaties en 
vrije tijd. Ook waren er gevolgen voor de (mentale) gezondheid 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. Een overzicht van alle vorige 14 rapportages die 
in dit kader zijn verschenen, staat hier: Onderzoek preventie & zorg en 
brede maatschappelijke vraagstukken | RIVM 
 
De huidige 15de rapportage bevat een overzicht van de effecten van de 
coronacrisis en coronamaatregelen op het mentaal welbevinden van 
Nederlanders. De volgende vragen staan hierbij centraal: 

• Wat is er bekend over de effecten van de coronacrisis en 
coronamaatregelen op het mentaal welbevinden van mensen in 
Nederland?  

• Hoe ontwikkelde het mentaal welbevinden zich onder de algemene  
bevolking gedurende de verschillende fases van de coronacrisis? 

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

 
 

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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2 Methodologie 

Deze 15e rapportage is gebaseerd op de doorlopende ZonMw-inventarisatie 
van relevante Nederlandse COVID-19 onderzoeken binnen het ZonMw 
programma COVID-19 en het gelijknamige RIVM programma. Het betreft 
publicaties die verschenen zijn vanaf begin maart 2020, de start van de 
eerste golf van de corona-epidemie in Nederland. Alle publicaties die vóór 
9 mei 2022 door ZonMw waren geïdentificeerd, zijn meegenomen in deze 
rapportage, aangevuld met enkele andere Nederlandse onderzoeken.  
 
Voor dit rapport en eerdere rapporten zijn resultaten van studies 
meegenomen die gaan over het mentaal welbevinden. Het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP) onderscheidt vier dimensies van welbevinden die ook in 
een aantal studies gebruikt zijn, namelijk (1) tevredenheid met het leven, 
(2) ervaren gezondheid, (3) psychisch welbevinden en (4) eenzaamheid (De 
Klerk et al., 2020). We zien in de studies diverse uitkomstmaten terug, zoals 
psychische gezondheid gemeten volgens de MHI-51, psychische klachten 
(o.a. stress, angst, slapeloosheid) en het zich zorgen maken. Hierdoor is het 
lastig de resultaten van studies onderling met elkaar te vergelijken.  
 
De resultaten van de verschillende studies zijn 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 comprimeerden we tot zeven 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 – oktober 2021; 
6) aanscherping maatregelen en 3e lockdown: november 2021 – half 

januari 2022; 
7) versoepeling maatregelen: half januari 2022 – heden. 

 
Op basis van de in deze rapportage beschreven onderzoeken laten we zien 
hoe een uitkomstmaat als mentaal welbevinden zich over de tijd (op 
verschillende momenten in de coronacrisis) ontwikkelt, door de resultaten 
van meerdere studies zo goed mogelijk met elkaar te vergelijken. Doordat 
de studies beschrijvend van aard zijn, kunnen we het oorzakelijke effect van 
de coronacrisis en coronamaatregelen op het mentaal welbevinden niet 
kwantificeren. 
Voor studies met meerdere meetmomenten van dezelfde uitkomstmaten 
(veelal uitgevoerd in de algemene bevolking), kunnen we conclusies trekken 
over veranderingen 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.  

 
1 De MHI-5 (Mental Health Inventory) is een internationale standaard voor een specifieke meting van de psychische 
gezondheid. Het bevat vijf vragen over neerslachtig-/somberheid, zenuwachtigheid, in de put zitten, rust en kalmte, 
en gelukkig zijn. 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/tijdlijn-maatregelen-covid
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/tijdlijn-maatregelen-covid
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3 Mentaal welbevinden van de algemene bevolking 

In dit hoofdstuk vatten we de resultaten samen van studies die op 
meerdere momenten in de tijd het mentaal welbevinden van de algemene  
bevolking hebben gemeten. Details over de resultaten per studie zijn te 
vinden in tabel 1 in de bijlage. 
Bij het interpreteren van veranderingen in welbevinden over de tijd houden 
we er rekening mee dat, naast de invloed van coronamaatregelen,  
seizoenseffecten mogelijk ook een rol spelen. Daarnaast brengt de focus op 
de algemene bevolking in dit hoofdstuk met zich mee dat mogelijke 
afwijkende trends en ontwikkelingen in specifieke groepen in eerste 
instantie onbenoemd blijven. In hoofdstuk 4 en 5 gaan we uitgebreid in op 
het mentaal welbevinden van jongeren en ouderen.  
 
Geen verslechtering mentaal welbevinden algemene bevolking in 
2020 ten opzichte van 2019 
Een beperkt aantal studies vergeleek het mentaal welbevinden van de 
algemene bevolking vóór corona met het mentaal welbevinden gedurende 
de coronacrisis. Deze studies vonden nauwelijks tot geen veranderingen 
tussen 2020 en 2019 in onder meer gevoelens van angst en depressie (Van 
der Velden et al., 2020; Van der Velden et al., 2021a; Van der Velden et 
al., 2021b), tevredenheid met het leven, ervaren gezondheid en psychische 
welbevinden (De Klerk et al., 2020; Plaisier et al., 2020), en psychische 
gezondheid (MHI-5) (CBS, 2021b; CBS, 2022b).    
Cijfers van het CBS laten een ander (en wisselend) beeld zien: voor een 
aantal maten voor mentaal welbevinden (tevredenheid met het leven, zich 
gelukkig voelen) was er wel sprake van een verslechtering in 2020 ten 
opzichte van 2019 (CBS, 2022g; CBS, 2022f; CBS, 2022a). De ervaren 
gezondheid was juist beter in 2020 dan in 2019 (CBS, 2022d).  
 
Wel verslechtering mentaal welbevinden in 2021 ten opzichte van 
eerdere jaren  
Begin 2021 begon de psychische gezondheid (gemeten met MHI-5) af te 
nemen en gedurende het jaar 2021 bleef deze op een lager niveau 
vergeleken met de jaren 2017-2020 (CBS, 2022c). In 2021 was het 
percentage psychisch ongezonde mensen (15%) hoger dan in 2019 (12%) 
en 2020 (12%). De afname in psychische gezondheid  is zichtbaar in alle 
leeftijdsgroepen, maar vooral onder 16-20 jarigen en 20-30 jarigen (CBS, 
2022b) (zie ook hoofdstuk 4). Ook het percentage mensen dat tevreden is 
met het leven en het percentage dat zich gelukkig voelt, waren in 2021 
lager dan in 2019, terwijl het percentage met een (zeer) goed ervaren 
gezondheid hoger was (CBS, 2022f; CBS, 2022a; CBS, 2022d). 
 
Mentaal welbevinden steeg bij versoepeling maatregelen na 1e 
lockdown en daalde bij aanscherping maatregelen richting 2e 
lockdown 
Uit een aantal Nederlandse studies met meerdere meetmomenten komt 
een duidelijk patroon naar voren in de ontwikkeling van mentaal 
welbevinden over de tijd (op basis van tevredenheid met het leven, 
ervaren gezondheid en  psychisch welbevinden). Na de 1e lockdown was er 
sprake van een verbetering van het mentaal welbevinden tijdens de 
periode van versoepeling van de maatregelen. Vervolgens volgde weer een 
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verslechtering van mentaal welbevinden in de periode dat de maatregelen 
weer werden aangescherpt (Du Long & Verhoeven, 2020; Du Long & 
Verhoeven, 2021a; Engbersen et al., 2021b; Lifelines Corona Research, 
2022;RIVM GGD GHOR Nederland en 25 GGD'en, 2022; Van Lindert et al., 
2020; Van Lindert et al., 2021; Sociaal Planbureau Groningen, 2021). 
Tijdens de 2e lockdown ging het mentaal welbevinden verder achteruit (Du 
Long & Verhoeven, 2021a; Engbersen et al., 2021b; Lifelines Corona 
Research, 2022; RIVM GGD GHOR Nederland en 25 GGD'en, 2022). 
Ook was er tijdens de 2e lockdown een lichte toename van het aantal 
voorschriften voor antidepressiva (2,5% meer voorschriften) (Bolt et al., 
2021). Uit kwalitatief onderzoek van het RIVM blijkt dat tijdens de 2e 
lockdown de veerkracht en de mentale gezondheid van mensen steeds 
meer onder druk kwamen te staan. Dit kwam onder andere voort uit het 
gebrek aan perspectief dat mensen ervoeren, het continu moeten 
aanpassen van hun gedrag en dat mensen steeds meer last hadden van de 
coronamaatregelen (RIVM, 2020).  
 
Na periode van verbetering weer verslechtering mentaal 
welbevinden in aanloop naar en tijdens 3e lockdown 
De periode van versoepelingen vanaf mei 2021 viel samen met 
verbeteringen in het mentaal welbevinden, terwijl het mentaal welbevinden 
wederom daalde bij het strenger worden van de coronamaatregelen en 
tijdens de 3e lockdown (Du Long & Verhoeven, 2021b; Engbersen et al., 
2021; Lifelines Corona Research, 2022; RIVM GGD GHOR Nederland en 25 
GGD'en, 2022). Zo werd in een onderzoek onder Brabanders begin 
november 2021 een toename gezien van gevoelens van bezorgdheid, 
machteloosheid, frustratie en spanning/stress (Du Long & Verhoeven, 
2021b). Ook volgens Lifelines verslechterde de mentale gezondheid half 
december 2021 (Lifelines Corona Research, 2022). Volgens het 
gedragsonderzoek van het RIVM, GGD GHOR Nederland en de 25 GGD’en 
daalden tijdens de 3e lockdown het rapportcijfer voor het eigen leven en 
het percentage psychisch gezonde mensen (RIVM GGD GHOR Nederland en 
25 GGD'en, 2022).   
 
Opnieuw herstel mentaal welbevinden na 3e lockdown 
Na de 3e lockdown stegen het percentage psychisch gezonde mensen en 
het rapportcijfer voor het eigen leven weer (RIVM GGD GHOR Nederland en 
25 GGD'en, 2022). Ook volgens Lifelines werd in februari 2022, kort na de 
3e lockdown, voor sommige maten (zoals rapportcijfer kwaliteit van leven) 
een herstel ingezet, terwijl voor een aantal andere maten de percentages 
nagenoeg gelijk bleven of ongunstiger waren dan in december 2021 (met 
name piekeren) (Lifelines Corona Research, 2022).  
 
Aantal huisartsconsulten voor psychische klachten bleef wel gelijk 
Ondanks het feit dat het (zelfgerapporteerde) mentaal welbevinden 
meebewoog met versoepelingen dan wel aanscherpingen van de 
coronamaatregelen, bleef het aantal huisartsconsulten voor angstklachten, 
depressieve klachten en slaapproblemen gedurende 2019, 2020, 2021 en 
de eerste maanden van 2022 op een vergelijkbaar niveau (Bosmans et al., 
2022a).  
 



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

vraagstukken Rapportage nr. 15: update mentaal welbevinden 

Pagina 9 van 21 

Eenzaamheid algemene bevolking nam in 2020 toe ten opzichte van 
2019 
Vier studies vergeleken eenzaamheid vóór corona met eenzaamheid 
gedurende de coronacrisis (Lodder et al., 2020; De Klerk et al., 2020; Van 
der Velden et al., 2021a; De Klerk et al., 2021). Hoewel de resultaten van 
deze studies niet eenduidig zijn, wijzen ze wel op een toename van 
eenzaamheid in 2020 vergeleken met 2019. Verschillen in resultaten van 
de studies komen waarschijnlijk door verschillen in de vraagstelling en de 
manier van meten (De Klerk et al., 2021).  
Uit de studie van de Klerk et al. bleek ook dat de mate waarin men 
tevreden is met zijn/haar sociale contacten in 2020 iets lager was dan in 
voorgaande jaren 2015-2019. Ook zagen mensen in 2020 minder vaak 
vrienden (van buiten hun buurt) vergeleken met in 2019. Minstens één 
keer per week vrienden zien kwam in 2020 minder vaak voor en hooguit 
één keer per jaar vrienden zien juist vaker (De Klerk et al., 2021).  
 
Eenzaamheid nam toe bij strengere coronamaatregelen 
Het gedragsonderzoek van RIVM, GGD GHOR Nederland en de 25 GGD’en  
biedt inzicht in het verloop van eenzaamheid en de kwaliteit van sociale 
contacten vanaf april 2020 tot heden. Gedurende periodes waarin de 
coronamaatregelen strenger waren, rapporteerden mensen meer 
eenzaamheid, en misten ze het meer om hun vrienden en familie in het 
echt te zien. Gedurende periodes dat de maatregelen minder streng waren, 
namen deze percentage weer af (RIVM GGD GHOR Nederland en 25 
GGD'en, 2022). Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek in Brabant, 
Gelderland en Noord-Nederland (Du Long & Verhoeven, 2020; Du Long & 
Verhoeven, 2021a; Du Long & Verhoeven, 2021b; Van Lindert et al., 2021; 
Lifelines Corona Research, 2022; Barends et al., 2021).  
Een uitzondering hierop vormt een onderzoek van I&O Research. Hieruit 
bleek dat het percentage Nederlanders dat zich door de crisis eenzamer 
voelde dan vóór de crisis, wel toenam in de periode van versoepelingen in 
mei en juni 2020 ten opzichte van april 2020. In november 2020 
(aanscherping van de maatregelen) was het percentage dat zich eenzaam 
voelde nog verder toegenomen (Kanne & Driessen, 2020).  
 
Meerderheid algemene bevolking maakte zich tamelijk of veel 
zorgen over het coronavirus  
Een specifiek aspect van mentaal welbevinden is het zich zorgen maken 
over het coronavirus. Den Ridder et al. vonden dat 62% van de 
Nederlanders zich in april 2020 (tamelijk of veel) zorgen maakte over het 
coronavirus (Den Ridder et al., 2020). De zorgen gingen toen vooral over 
gezondheid (van kwetsbare groepen) en economie (recessie en 
werkloosheid). In juli 2020 (geen % bekend) gingen de zorgen nog steeds 
vooral over gezondheid en economie, aangevuld met (nieuwe) zorgen over 
een 2e golf en over gebrekkige naleving van de coronamaatregelen door 
anderen. In oktober 2020 maakte 56% van de Nederlanders zich zorgen en 
gingen die ook weer over economie en gezondheid. Bij de laatstgenoemde 
meting ging het iets vaker over zorgen om zelf besmet te raken.  
 
Mensen vinden coronavirus vooral bedreigend voor familie  
Hieraan gerelateerd is de dreiging die mensen ervaren van het coronavirus, 
voor hen zelf dan wel voor hun familie of vrienden. Ook dit aspect van 
mentaal welbevinden liet in eerste instantie het bekende patroon over de 
tijd zien. Het aandeel mensen dat het virus (heel) bedreigend vond, nam af 
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in de periode van versoepeling van de maatregelen na de eerste lockdown 
en nam daarna weer toe toen het aantal besmettingen toenam en de 
maatregelen werden aangescherpt  (Engbersen et al., 2020; Van Lindert et 
al., 2020). In maart 2021 tijdens de tweede lockdown was het percentage 
dat het coronavirus (heel) bedreigend vond in het onderzoek van 
Engbersen et al. echter weer afgenomen om in september 2021 nog verder 
af te nemen. Dit hing volgens de onderzoekers waarschijnlijk samen met 
de start van de vaccinatiecampagne en de berichten over de positieve 
effecten van vaccinatie. Mensen vonden het coronavirus relatief het vaakst 
(heel) bedreigend voor familie (61% in april, 44% in juli, 54% in november 
2020, 47% in maart 2021, 33% in september 2021) (Engbersen et al., 
2021b).   
 
Coronacrisis had ook positieve gevolgen voor de mentale 
gezondheid 
De coronacrisis heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de mentale 
gezondheid. In een studie van onder andere het Trimbos-instituut in juni 
2020 vond 80% van de respondenten dat zijn of haar mentale gezondheid 
hetzelfde was als voor de coronacrisis, 6% vond deze minder goed en 15% 
beter. 58% zei positieve gevolgen te ervaren van de coronacrisis (‘positief 
welbevinden’) zoals meer sociale verbondenheid en rust (Gijzen et al., 
2020). In het gedragsonderzoek van het RIVM, GGD GHOR Nederland en 
de 25 GGD’en ervoer in juni 2022 49% van de deelnemers in meer of 
mindere mate dat het leven meer waarde heeft gekregen en 39% voelde 
zich in meer of mindere mate in staat om meer te doen met zijn/haar 
leven. Ondanks dat een groot deel van de mensen het tijdens lockdowns 
miste om hun familie en vrienden in het echt te zien, ging dit voor een 
aanzienlijk deel niet ten koste van hun relatie met vrienden en familie. 
Integendeel, in maart 2022 vond 40% van de deelnemers dat de 
maatregelen een (zeer) positieve invloed hadden gehad op hun relatie met 
hun familie. 37% vond dat van hun relatie met vrienden. Het minst positief 
waren de deelnemers over de invloed van de maatregelen op hun leven in 
het algemeen. 21% was daar (zeer) positief over (RIVM GGD GHOR 
Nederland en 25 GGD'en, 2022). De toename in sociale verbondenheid is in 
lijn met de bevinding tijdens de SARS-uitbraak in 2003 die er op wijst dat 
mensen meer steun van familie en vrienden ervaren tijdens een pandemie. 
Ook thuiswerken werd genoemd als positief gevolg van de crisis. Dit komt 
mogelijk doordat respondenten meer autonomie ervoeren, minder reistijd 
hadden, efficiënter hun werk konden doen en meer tijd hadden voor familie 
en geliefden (Gijzen et al., 2020).   
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4 Mentaal welbevinden van jongeren en jongvolwassenen 

In dit hoofdstuk vatten we de resultaten samen van studies die het mentaal 
welbevinden van jongeren en jongvolwassen hebben onderzocht. Details zijn 
te vinden in tabel 2 in de bijlage.  
 
Mentaal welbevinden jongeren en jongvolwassenen in 2020 lager 
dan in 2019 
Vergeleken met het jaar vóór de coronacrisis (2019), is het mentaal 
welbevinden van jongeren en jongvolwassenen in 2020 achteruit gegaan.  
Zo is bij 16-24-jarigen de tevredenheid met het leven in het najaar van 
2020 gedaald ten opzichte van vóór de crisis (De Klerk et al., 2020). Een 
studie onder middelbare scholieren wijst op minder geluksgevoelens tijdens 
de 1e lockdown (van den Broek et al., 2022). Ook volgens cijfers van het 
CBS voelden jongvolwassenen van 18-25 jaar zich in 2020 minder gelukkig 
en minder tevreden met het leven dan in 2019 (CBS, 2022a).  
 
Ook psychische klachten namen in 2020 toe. In het begin van de crisis 
meldden 8-18-jarigen meer angstklachten en slaapproblemen dan vóór 
corona (Luijten et al., 2020). Ook rapporteerden ouders in 2020 meer 
mentale problemen, angst en depressieve symptomen bij hun 8-18-jarige 
kinderen (Fischer et al., 2021). Daarnaast meldde het CBS in 2020 meer 
sombere gevoelens en stressgevoelens bij 16-24-jarigen, vergeleken met 
vóór de crisis (CBS, 2021a). 
 
Het percentage jongvolwassenen van 18-34 jaar dat zich eenzaam voelt was 
in het najaar van 2020 hoger dan vóór de crisis (Sociaal Planbureau 
Groningen, 2021). Ook het aandeel eenzame 16-24-jarigen was in het 
najaar van 2020 gestegen ten opzichte van vóór de crisis (De Klerk et al., 
2020). Ook jongvolwassenen van 18-24 jaar rapporteerden in het begin van 
de crisis in 2020 een duidelijke stijging in eenzaamheid ten opzichte van 
vóór de crisis (Kanne & Driessen, 2020). Het CBS bevestigde deze toename 
in eenzaamheid bij 16-24-jarigen tussen 2019 en 2020 (CBS, 2021a).  
 
Enkele studies uit 2020 laten geen verandering in mentaal welbevinden zien 
vergeleken met de periode vóór corona. Daarbij gaat het om eenzaamheid 
bij kinderen die de overstap naar de middelbare school maakten (Zwier et 
al., 2021) en eenzaamheid bij middelbare scholieren (van den Broek et al., 
2022), angstsymptomen en slaapproblemen bij jongvolwassenen (Van der 
Velden et al., 2021b) en depressieve klachten bij 8-18-jarigen (Luijten et al., 
2020). Ook de algehele psychische gezondheid van jongeren en 
jongvolwassen van 12-25 jaar (op basis van de MHI-5) is in 2020 niet 
achteruit gegaan ten opzichte van 2019 (CBS, 2022e). 
 
Mentaal welbevinden jongeren ging in 2021 verder achteruit   
Het percentage jongvolwassenen (18-25) dat zich psychisch ongezond 
voelde (op basis van de MHI-5) was tijdens de 2e lockdown (begin 2021) 
veel hoger dan in 2019 en 2020 (CBS-StatLine, 2022; CBS, 2022e). Ook bij 
jongeren van 12-18 jaar nam het aandeel dat zich psychisch ongezond 
voelde in 2021 toe ten opzichte van 2019 en 2020, maar minder sterk dan 
bij jongvolwassenen van 18-25 jaar. 
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In 2021 voelden jongeren zich vaker neerslachtig en somber, in de put, 
ongelukkig of onrustig, dan in 2019. Gevoelens van zenuwachtigheid 
veranderden niet (CBS, 2022e). Uit een landelijke huisartsregistratie blijkt 
dat 15-24-jarigen van begin 2021 tot begin 2022 10-37% meer consulten 
vanwege suïcide(pogingen) hadden dan in dezelfde periode in 2019, en 
ongeveer 24% meer consulten vanwege depressieve klachten (Bosmans et 
al., 2022b). Het aantal consulten voor angstklachten, slaapproblemen, en 
geheugen -en concentratieproblemen bleef gelijk. Ook zagen we vanaf 2021 
een stijging in het voorschrijven van antidepressiva aan 15-24- jarigen (Bolt 
et al., 2021).   
 
Negatieve effecten coronacrisis op mentaal welbevinden het 
grootst onder jongeren  
Hoewel jongeren het coronavirus als minder bedreigend voor hun eigen 
gezondheid hebben ervaren dan volwassenen en ouderen, blijkt uit diverse 
studies dat vooral het mentaal welbevinden van jongeren heeft geleden 
onder de lockdown en coronamaatregelen als gevolg van de coronacrisis.  
Dit blijkt uit diverse (grootschalige) studies op basis van verschillende 
uitkomstmaten, zoals psychische gezondheid in het algemeen, gestrest, 
angstig, eenzaam, somberheid, slaapproblemen (Rusinovic et al., 2020; 
Engbersen & Wentink, 2020; Snel et al., 2021; RIVM GGD GHOR Nederland 
en 25 GGD'en, 2022; De Klerk et al., 2021; CBS, 2021a;CBS, 2021c; 
Lifelines Corona Research, 2022). Daarbij was het algehele beeld bij 
jongvolwassenen van 18-25 jaar ongunstiger dan bij jongeren onder de 18 
jaar (CBS, 2022e ). 
Uit verschillende studies blijkt bovendien dat het verschil in mentaal 
welbevinden tussen jongeren en ouderen is toegenomen tussen 2019 en 
2020 (De Klerk et al., 2021; CBS, 2021a) en tussen 2020 en begin 2021 
(CBS, 2021c; CBS, 2022a; CBS, 2022f; Bosmans et al., 2022b; Bosmans et 
al., 2022a). Daarbij gaat het zowel om het verschil in psychische 
ongezondheid als om gevoelens van geluk en tevredenheid met het leven in 
het algemeen en om huisartsconsulten voor psychische klachten.  
 
Mentaal welbevinden jongeren laagst tijdens lockdowns, beter bij 
versoepelingen  
Tijdens de verschillende fases van de coronacrisis waren er schommelingen 
in het mentaal welbevinden van jongeren en jongvolwassenen. 
Uit het landelijke gedragsonderzoek van RIVM, GGD GHOR Nederland en de 
25 GGD’en bleek dat de psychische gezondheid (gemeten met de MHI-5) 
gedurende de hele coronaperiode bij jongeren van 16-24 jaar meer 
schommelde dan bij oudere leeftijdsgroepen (RIVM GGD GHOR Nederland en 
25 GGD'en, 2022). Hierbij kunnen de relatief lage aantallen jongeren in de 
steekproef van het gedragsonderzoek meespelen. De meest gunstige 
periode was tijdens de versoepelingen in de zomer van 2020, maar daarna 
daalde de psychische gezondheid van jongeren, met als dieptepunt de 2e 
lockdown (winter 2021). Daarna nam de psychische gezondheid weer toe (in 
een periode van versoepelingen), maar daalde deze weer tijdens de 3e 
lockdown in de winter van 2021/22. Uit CBS-onderzoek tot half 2021 blijkt 
ook dat de psychische gezondheid van jongeren (12-18) en jongvolwassenen 
(18-24) meebewoog met de verschillende fases van de crisis, met als 
dieptepunt de 2e lockdown in de winter van 2020/2021 (CBS, 2021b; CBS, 
2021c; CBS, 2022d).  
Ook in de Coronabarometer in Noord-Nederland zien we dat psychische 
klachten bij jongvolwassenen (18-30 jaar) toenamen tijdens de lockdowns 
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en afnamen tijdens periodes van versoepelingen, met de 2e lockdown als 
dieptepunt (Lifelines Corona Research, 2022).  
 
Ook eenzaamheid onder jongeren schommelt gedurende de 
coronacrisis 
Uit het landelijke gedragsonderzoek blijkt dat eenzaamheid onder jongeren 
van 16-24 jaar het minst voorkwam tijdens drie periodes van 
versoepelingen: in de zomer van 2020, in het najaar van 2021 en in het 
voorjaar van 2022 (RIVM GGD GHOR Nederland en 25 GGD'en, 2022). 
Tijdens de lockdowns kwamen eenzaamheidsgevoelens het meest voor, met 
als dieptepunt de lockdown van de winter van 2020/2021. De ontwikkeling 
van gevoelens van eenzaamheid is bij jongeren in grote lijn vergelijkbaar 
met die van oudere leeftijdsgroepen, alleen zijn de verschillen in 
eenzaamheid tussen jongeren en oudere leeftijdsgroepen in de loop van de 
crisis groter geworden (meer eenzaamheid onder jongeren). 
 
Mentaal welbevinden van studenten lager door coronacrisis 
Bij studenten zien we een vergelijkbare impact op het mentaal welbevinden 
als bij de totale groep jongeren en jongvolwassenen.  
Op verschillende momenten in de coronacrisis bleek het mentaal 
welbevinden lager te zijn dan vóór de crisis. Uit een steekproef onder 
studenten in juni 2020 bleek dat stemmings-, angst- en stressklachten 
respectievelijk met 11%, 5% en 25% waren toegenomen ten opzichte van 
2018-2019 (Struijs, 2020). Kanttekening bij dit onderzoek is de lage respons 
(minder dan 10%). Eén op de drie studenten had in november 2020 een 
ongunstige psychische gezondheid (gemeten met de MHI-5) tegenover één 
op de vier vóór de crisis (De Klerk et al., 2021). Tijdens de 2e lockdown 
bleek uit een grote peiling onder hbo- en wo-studenten dat 43% van hen 
door de coronacrisis meer gevoelens van angst en depressie had en 80% 
meer eenzaamheidsgevoelens (Dopmeijer et al., 2021). Ook mbo-studenten 
voelden zich in 2021 en begin 2022 vaker somber, eenzaam en opgesloten 
(Goedhart et al., 2022). 
Tijdens de coronacrisis schommelde het mentaal welbevinden van 
studenten. Het mentaal welbevinden was gedurende de 1e en 2e lockdown 
lager dan in de periode van versoepelingen, waarbij alleenwonende 
studenten relatief hard geraakt werden. Het niet zien van vrienden en 
belemmeringen in het onderwijs hadden de grootste impact op het 
welbevinden (Geels et al., 2021).  
 
Diverse verklaringen voor verminderd mentaal welbevinden 
jongeren  
Er worden verschillende mogelijke verklaringen voor de verslechtering van 
het mentaal welbevinden van jongeren tijdens de coronacrisis gegeven. 1) 
Een gebrek aan sociale contacten als gevolg van de coronamaatregelen 
(Goedhart et al., 2022;  CBS, 2022e; Van Leersum-Bekebrede et al., 2022; 
Geels et al., 2021); 2) Een gebrek aan (ont)spanning en leuke activiteiten 
(Goedhart et al., 2022;  CBS, 2022e); 3) Zorgen en spanningen thuis 
(Goedhart et al., 2022; Van Leersum-Bekebrede et al., 2022); 4) Directe 
gevolgen van de crisis, zoals quarantaine, een coronabesmetting en ziekte of 
overlijden van een naaste (GGD’en & RIVM, 2022a; GGD’en & RIVM, 2022b; 
Van Leersum-Bekebrede et al., 2022); 5) Financiële problemen (Van 
Leersum-Bekebrede et al., 2022) en 6) Belemmeringen in het onderwijs 
zoals een slechte kwaliteit van de online lessen en een gebrek aan contact 
met studiegenoten (Geels et al., 2021).  
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5 Mentaal welbevinden van ouderen  

In dit hoofdstuk vatten we de resultaten samen van studies die het 
mentaal welbevinden van ouderen hebben onderzocht. Details zijn te 
vinden in tabel 3 in de bijlage.  
 
Bezoekverbod van 1e lockdown had negatieve impact op mentaal 
welbevinden bewoners verpleeghuizen 
Het bezoekverbod tijdens de 1e lockdown had een negatieve impact op het 
mentaal welbevinden van de bewoners van verpleeghuizen (Hamers et al., 
2020a). Zo voelde 77% van de bewoners zich in die periode matig tot zeer 
sterk eenzaam en zag ruim 60% van de medewerkers in de directe zorg 
een toename in de ernst van depressie, angst en prikkelbaarheid van 
bewoners (De Vries & Pols, 2020; Van der Roest et al., 2020a; Van der 
Roest et al., 2020b).  
 
Versoepeling maatregelen had positief effect op mentaal 
welbevinden bewoners verpleeghuizen 
Versoepeling van de coronamaatregen (zoals het weer ontvangen van 
bezoek) na de 1e lockdown, had een positief effect op het welbevinden van 
bewoners van verpleeghuizen (Hamers et al., 2020a). Een iets lager 
aandeel van de bewoners voelde zich matig tot zeer sterk eenzaam (72%) 
dan tijdens de 1e lockdown. De kwaliteit van leven verbeterde ook, maar 
was nog niet op hetzelfde niveau als vóór de coronapandemie (De Vries & 
Pols, 2020; Van der Roest et al., 2020a; Van der Roest et al., 2020b). In 
oktober 2020 was er in 45% van de verpleeghuislocaties een positievere 
stemming onder de bewoners dan tijdens de 1e lockdown. Wel kwam 1 op 
de 5 naasten minder vaak op bezoek dan vóór het algehele bezoekverbod 
(Hamers et al., 2020b). 
 
Mentale gezondheid zelfstandig wonende ouderen vrij goed tijdens 
1e lockdown en periode erna 
De mentale gezondheid van zelfstandig wonende ouderen was vrij goed 
tijdens de 1e lockdown. Deze bleef stabiel of verbeterde tijdens de periode 
van versoepelingen volgend op de 1e lockdown: ouderen waren minder 
bezorgd en ze waren ook minder bang om ziek te worden. Zowel de sociale 
als de emotionele eenzaamheid daalde licht ten opzichte van mei 2020, 
maar was nog wel hoger dan vóór de coronapandemie. Het aandeel 
ouderen met minder contact met familie en/of vrienden dan voor de 
coronacrisis bleef gelijk aan dat in mei 2020 (40%). Ouderen die minder 
contact hadden tijdens de coronacrisis waren ook vaker eenzaam dan 
ouderen die evenveel contact hadden als daarvoor (De Vries & Pols, 2020; 
Steinmetz et al., 2020).  
 
Mentaal welbevinden ouderen redelijk stabiel in de aanloop naar en 
tijdens 2e en 3e lockdown   
Het mentaal welbevinden van ouderen was over het algemeen redelijk 
stabiel in de periode van verdere aanscherping van de maatregelen (vanaf 
augustus 2020) en tijdens de 2e lockdown en 3e lockdown (RIVM GGD 
GHOR Nederland en 25 GGD'en, 2022; CBS, 2021c).  
Uit het Lifelines onderzoek blijkt wel een achteruitgang in mentaal 
welbevinden van ouderen (65+) in de periode dat de maatregelen weer 
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werden aangescherpt (augustus-half december 2020). Tijdens de 2e 
lockdown was er sprake van een verdere verslechtering of geen 
verandering van mentaal welbevinden, afhankelijk van de uitkomstmaat en 
de leeftijdsgroep (Lifelines Corona Research, 2022; CBS, 2022f; CBS-
StatLine, 2022). Zo daalde het aandeel 75-plussers dat zich ‘gelukkig’ dan 
wel ‘tevreden met het leven’ voelde licht in 2021 ten op zichte van 2020, 
maar bleven deze percentages stabiel onder ouderen van 65-75 jaar in 
dezelfde periode (CBS, 2022f). Het percentage ouderen dat aangaf zich 
psychisch ongezond te voelen steeg wel in beide leeftijdsgroepen in 2021 
ten opzichte van 2020 (CBS-StatLine, 2022).  
In de periode van versoepelingen na de 2e lockdown (mei-oktober 2021) en 
in aanloop naar en tijdens de 3e lockdown (november 2021-half januari 
2022) was het mentaal welbevinden van ouderen stabiel (gemeten met 
psychische ongezondheid, zich gelukkig voelen en tevreden zijn met leven) 
(RIVM GGD GHOR Nederland en 25 GGD'en, 2022; Lifelines Corona 
Research, 2022).  
 
Tijdens 1e lockdown wel meer eenzaamheid onder zelfstandig 
wonende ouderen 
Hoewel de mentale gezondheid van zelfstandig wonende ouderen tijdens 
de 1e lockdown over het algemeen goed was, nam de eenzaamheid toe en 
dan met name de emotionele eenzaamheid (De Klerk et al., 2020; De Vries 
& Pols, 2020; Steinmetz et al., 2020; Kanne & Driessen, 2020; Sociaal 
Planbureau Groningen, 2021; Knapen et al., 2021). Vóór de coronacrisis 
was 16% van de 75-plussers emotioneel eenzaam en in juli 2020 was dit 
37% (De Klerk et al., 2020). Veel ouderen ondernamen iets tegen het 
sociaal isolement en zochten contact op 1,5 meter (86%), via sociale 
media en beeldbellen (72%) en afleiding (zoals fietsen, tuinieren, tv kijken) 
(De Vries & Pols, 2020; Steinmetz et al., 2020).  
 
Eenzaamheid ouderen volgt aanscherping dan wel versoepeling van 
coronamaatregelen 
Uit longitudinaal onderzoek bleek dat de ervaren eenzaamheid onder 
ouderen (70+), net als in andere leeftijdsgroepen, afnam tussen april en 
juli 2020 en vervolgens toenam tussen juli 2020 en februari 2021 (tijdens 
de periode van aanscherpingen en de 2e lockdown). Daarna volgde een 
lange periode van een afname van eenzaamheid tot eind oktober 2021, 
gevolgd door een toename (3e lockdown) en afname na de 3e lockdown  
(RIVM GGD GHOR Nederland en 25 GGD'en, 2022; Lifelines Corona 
Research, 2022).  
De aanscherpingen dan wel versoepelingen die de coronamaatregelen met 
zich meebrengen als het gaat om het beperken van sociale contacten gaan 
dus net als bij de algemene bevolking gepaard met respectievelijk een 
toename dan wel een afname in eenzaamheid onder ouderen. Net als bij de 
algemene bevolking zien we deze trend ook voor ‘het percentage ouderen 
dat het mist om vrienden en familie in het echt te zien’ en in mindere mate 
voor ‘het percentage ouderen dat de kwaliteit van hun sociale contacten als 
goed ervaart’ (RIVM GGD GHOR Nederland en 25 GGD'en, 2022).  
 
Mentaal welbevinden van ouderen was tijdens coronacrisis 
stabieler dan van jongeren  
Gegevens van verschillende longitudinale studies laten zien dat het 
mentaal welbevinden van ouderen beter was dan dat van jongeren  
gedurende de gehele coronacrisis (CBS, 2021c; RIVM GGD GHOR 
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Nederland en 25 GGD'en, 2022; De Klerk et al., 2021; Lifelines Corona 
Research, 2022).  
Het SCP concludeerde ook dat de stemming van ouderen vaker stabiel is 
gebleven dan de stemming van jongeren. Deze conclusie is gebaseerd op 
vragen over het ‘gevoel (iets) opgewekter of (iets) somberder te zijn dan 
vóór corona’, over ‘meer hoopvol of meer moedeloos zijn om de 
coronacrisis goed door te komen’ en op trends in het rapportcijfer voor 
‘tevredenheid met het leven’. Deze stabiliteit wijst volgens de SCP auteurs 
mogelijk op grotere mentale veerkracht; het vermogen om terug te veren 
na een ingrijpende gebeurtenis (De Klerk et al., 2021). Binnen de groep 
ouderen waren er echter ook verschillen in mentale veerkracht. Zo 
ervoeren in de periode van half december 2020 tot half januari 2021 vooral 
alleenstaande ouderen minder veerkracht en juist een significant hogere 
mate van depressieve klachten en angstklachten vergeleken met ouderen 
met een partner (Ikani et al., 2021). 
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