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Tabel 1. Samenvatting resultaten mentaal welbevinden algemene bevolking 

Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

Van der Velden 
et al., 2020 
 
N=3.983 

17% milde tot ernstige 
symptomen van angst en 
depressiviteit 
(mrt en nov) 
 
20% weinig of geen 
emotionele sociale steun 
(mrt)  

17% milde tot ernstige 
symptomen van angst 
en depressiviteit (mrt) 
 
 
20% weinig of geen 
emotionele sociale 
steun (mrt)  

      

Van der Velden 
et al., 2021a 
 
N=4.084 

16,8% matig tot hoge 
niveaus van angst- en 
depressiesymptomen (nov)  
 
18,4% emotioneel 
eenzaam (okt)  
1,7% sociaal eenzaam 
(okt) 
4,1% sociaal en 
emotioneel eenzaam (okt) 
75,8% weinig eenzame 
gevoelens (okt)  

17,2% matig tot hoge 
niveaus van angst- en 
depressiesymptomen 
(mrt)  
 
 
 

15,3% matig tot hoge 
niveaus van angst- en 
depressiesymptomen 
(juni)  
 
 
24,8% emotioneel 
eenzaam (juni) 
1,6% sociaal eenzaam 
(juni) 
3,5% sociaal en 
emotioneel eenzaam 
(juni) 
70,1% weinig 
eenzame gevoelens 
(juni). 

     

Lifelines Corona 
Research, 2022 
 
N=30.000 
 
 

 Rapportcijfer kwaliteit 
van leven 7,3 (april)  
 
 
 
Slaaproblemen 23% 
(mrt) 
 
 
Piekeren 17% (mrt) 
 
 
Gespannen 20% (mrt) 
 
 
Prikkelbaar 11,2% 
(mrt)  
 
 

Rapportcijfer kwaliteit 
van leven 7,7 (juli)  
 
 
 
Slaapproblemen 16% 
(juli)  
 
 
Piekeren 8% (juli) 
 
 
Gespannen 11% (juli)  
 
 
Prikkelbaar 6,3% (juli) 
 
 
 

Rapportcijfer 
kwaliteit van leven 
7,7 (aug), 7,3 (okt -
nov) 
 
Slaapproblemen 20% 
(okt) ->19% (nov)  
 
 
Piekeren 11% (okt) -
> 9% (nov)  
 
Gespannen 15% 
(okt) -> 13% (nov)  
 
Prikkelbaar 8,6% 
(okt) - 7,7% (nov) 
 
 

Rapportcijfer 
kwaliteit van leven 
6,9 (jan), 7,1 (mrt), 
7,3 (apr) 
 
Slaapproblemen 
21% (jan), 21% 
(mrt), 18% (apr) 
 
Piekeren 11% (jan), 
11% (mrt), 9% 
(apr) 
Gespannen 14% 
(jan), 15% (mrt), 
13% (apr) 
Prikkelbaar 8,9% 
(jan), 9,8% (mrt), 
8,0% (apr) 
 

Rapportcijfer 
kwaliteit van leven 
7,6 (jun), 7,7 (okt) 
 
 
Slaapproblemen 21% 
(jun), 22% (okt) 
 
 
Piekeren 9% (mei-
juni), 9% (okt) 
 
Gespannen 13% 
(mei), 12% (jun), 
13% (okt) 
Prikkelbaar 8,4% 
(mei), 7,7% (jun), 
7,5% (okt) 
 

Rapportcijfer 
kwaliteit van leven 
7,3 (dec) 
 
 
Slaapproblemen 
22% (dec) 
 
 
Piekeren 10% (dec)  
 
 
Gespannen 14% 
(dec)  
 
Prikkelbaar 9,4% 
(dec) 
 
 

Rapportcijfer kwaliteit 
van leven 
7,6 (feb) 
 
 
Slaapproblemen 23% 
(feb) 
 
 
Piekeren 13% (feb)  
 
 
Gespannen 15% (feb)  
 
 
Prikkelbaar 8,4% (feb) 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

Lusteloos 5,8% (mrt)  
 
 
 
Moeite met 
concentreren 7,0% 
(mrt)  
 
 
Somber 3,6% (mrt)  
 
 
 
Eenzaam/alleen voelen 
3,6% (mrt) 

Lusteloos 3,2% (juli) 
 
 
 
Moeite met 
concentreren 4,3% 
(juli) 
 
 
Somber 2,4% (juli) 
 
 
 
Eenzaam/alleen voelen 
2,2% (juli)  

Lusteloos 4,5%(okt) 
- 4,6% (nov) 
 
 
Moeite met 
concentreren 5,6% 
(okt) -> 5,3% (nov) 
 
 
Somber 3,3% (nov) 
 
 
 
Eenzaam/alleen 
voelen 3,3% (nov)  

Lusteloos 5,9% 
(jan), 6,8% (mrt), 
4,8% (apr) 
 
Moeite met 
concentreren 5,8% 
( jan), 6,6% (mrt), 
5,5% (apr) 
 
Somber 3,9% (jan), 
4,5% (mrt), 3,1% 
(apr) 
 
Eenzaam/alleen 
voelen 3,9% (jan), 
4,2% (mrt), 3,1% 
(apr) 

Lusteloos 5,0% 
(mei), 4,4% (jun), 
4,2% (okt) 
 
Moeite met 
concentreren 5,7% ( 
mei), 5,6% (jun), 
5,5% (okt) 
 
Somber 3,1% (mei), 
2,6% (jun), 2,8% 
(okt) 
 
Eenzaam/alleen 
voelen 2,8% (mei), 
2,4% (jun), 2,1% 
(okt) 

Lusteloos 5,7% 
(dec) 
 
 
Moeite met 
concentreren 5,9% 
(dec) 
 
 
Somber 3,7% (dec)  
 
 
 
Eenzaam/alleen 
voelen 3,1% (dec) 

Lusteloos 5,2% (feb) 
 
 
 
Moeite met 
concentreren 6,2% 
(feb) 
 
 
Somber 3,4% (feb)  
 
 
 
Eenzaam/alleen voelen 
2,5% (feb) 

RIVM GGD 
GHOR 
Nederland en 
25 GGD'en, 
2022 
 
N voor vragen 
over mentaal 
welbevinden 
varieert per 
ronde: 19.747-
11.201  
respondenten  

 Rapportcijfer eigen 
leven 
7,0 17-24 apr 
 
 
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid 
84%    17-24 april 
 
 
 
 
 
psychisch gezond 
86% 17-24 apr 
 
 
 
 
enigszins tm sterk 
eenzaam 
69% 17-24 apr 
 
 

Rapportcijfer eigen 
leven  
7,2 7-12 mei 
7,3 27 mei - 1 jun 
7,4 17-21 juni  
7,6 8-12 juli 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid  
83% 7-12 mei 
83% 27 mei - 1 jun 
83% 17-21 juni  
84% 8-12 juli 
 
 
psychisch gezond 
86% 7-12 mei 
87% 27 mei–1 jun 
88% 17-21 juni  
90% 8-12 juli 
 
enigszins tm sterk 
eenzaam  
65% 7-12 mei 
59% 27 mei - 1 jun 
52% 17-21 juni  

Rapportcijfer eigen 
leven  
7,4 19-23 aug 
7,3 30 sep - 4 okt 
7,1 11-15 nov  
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid  
84% 19-23 aug 
83% 30 sep - 4 okt 
82% 11-15 nov 
 
 
 
psychisch gezond 
88% 19-23 aug 
86% 30 sep - 4 okt 
85% 11-15 nov 
 
 
enigszins tm sterk 
eenzaam 
48% 19-23 aug 
52% 30 sep - 4 okt 
60% 11-15 nov 

Rapportcijfer eigen 
leven  
7,1 30 dec  - 3 
jan 
6,9 10-14 feb 
6,9 24-28 mrt  
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid  
82% 30 dec  - 3 
jan 
82% 10-14 feb 
82% 24-28 mrt 
 
 
psychisch gezond 
85% 30 dec-3 jan 
83% 10-14 feb 
83% 24-28 mrt 
 
 
enigszins tm sterk 
eenzaam 
61% 30 dec  - 3 
jan 
67% 10-14 feb 

Rapportcijfer eigen 
leven 
7,1 5-9 mei  
7,5 16-20 juni  
7,5 28 juli - 1 aug  
7,5      8-12 sept 
7,5      20-24 okt 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid 
82% 5-9 mei  
83% 16-20 juni  
83% 28 juli - 1 aug 
82% 8-12 sept  
82% 20-24 okt 
 
psychisch gezond 
85% 5-9 mei  
88% 16-20 juni  
89% 28 juli - 1 aug 
89%    8-12 sept 
89%    20-24 okt 
enigszins tm sterk 
eenzaam 
59% 5-9 mei  
47% 16-20 juni  
45% 28 juli - 1 aug 

Rapportcijfer eigen 
leven 
7,2 24-28 nov 
 
 
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid 
82% 24-28 nov 
 
 
 
 
 
psychisch gezond 
86% 24-28 nov 
 
 
 
 
enigszins tm sterk 
eenzaam 
48% 24-28 nov 
 
 

Rapportcijfer eigen 
leven 
7,1 19-23 jan 
7,4   9-13 mrt 
7,6   8-12 juni 
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid 
80% 19-23 jan 
79%   9-13 mrt 
79%   8-12 juni 
 
 
 
psychisch gezond 
85% 19-23 jan 
86%   9-13 mrt 
88%   8-12 juni 
 
 
enigszins tm sterk 
eenzaam 
54% 19-23 jan 
42%   9-13 mrt 
39%   8-12 juni 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten  
64% 17-24 apr 
 
 
 
 
 
 

47% 8-12 juli 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten   
55% 7-12 mei 
56% 27 mei - 1 jun 
61% 17-21 juni  
66% 8-12 juli 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in het 
echt te zien 
80% 7-12 mei 
75% 27 mei - 1 jun 
63% 17-21 juni  
50% 8-12 juli 

 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten   
61% 19-23 aug 
57% 30 sep - 4 okt 
55% 11-15 nov 
 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in 
het echt te zien 
54% 19-23 aug 
63% 30 sep - 4 okt 
71% 11-15 nov 
 
 
 
(heel) vaak angstig 
5% 11-15 nov 
 
 
 
 
 
(heel) vaak gestresst  
15% 11-15 nov 
 
 
 
 
 
(heel) vaak 
problemen met 
slapen  
17% 11-15 nov 
 

64% 24-28 mrt 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten   
58% 30 dec-3 jan 
51% 10-14 feb 
52% 24-28 mrt 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in 
het echt te zien 
72% 30 dec  - 3 
jan 
80% 10-14 feb 
78% 24-28 mrt 
 
 
(heel) vaak angstig 
5% 30 dec  - 3 
jan 
5% 10-14 feb 
5% 24-28 mrt 
 
 
(heel) vaak 
gestresst  
13% 30 dec - 3 jan 
15% 10-14 feb 
15% 24-28 mrt 
 
 
(heel) vaak 
problemen met 
slapen  
18% 30 dec-3 jan 
18% 10-14 feb 
17% 24-28 mrt 
 

42% 8-12 sept 
39% 20-24 okt 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten  
59% 5-9 mei  
69% 16-20 juni  
70% 28 juli - 1 aug 
70%    8-12 sept 
76%   20-24 okt 
 
mist het om 
vrienden/familie in 
het echt te zien 
71% 5-9 mei  
54% 16-20 juni  
40% 28 juli - 1 aug 
36%    8-12 sept 
24%    20-24 okt 
 
(heel) vaak angstig 
5% 5-9 mei  
4% 16-20 juni 
3% 28 juli - 1 aug 
4%     8-12 sept 
3%     20-24 okt 
 
(heel) vaak gestresst  
12% 5-9 mei  
10% 16-20 juni  
9% 28 juli - 1 aug 
9%      8-12 sept 
9%      20-24 okt 
 
(heel) vaak 
problemen met 
slapen  
16% 5-9 mei  
15% 16-20 juni 
15% 28 juli - 1 aug 
16%    8-12 sept 
15%    20-24 okt 
 
 

 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten  
67% 24-28 nov 
 
 
 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in 
het echt te zien 
46% 24-28 nov 
 
 
 
 
 
(heel) vaak angstig 
5% 24-28 nov 
 
 
 
 
 
(heel) vaak 
gestresst 
13% 24-28 nov 
 
 
 
 
(heel) vaak 
problemen met 
slapen  
16% 24-28 nov 
 
 
 
 

 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten  
61% 19-23 jan 
72%   9-13 mrt 
76%   8-12 juni 
 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in het 
echt te zien 
55% 19-23 jan 
32%   9-13 mrt 
 
 
 
 
(heel) vaak angstig 
5% 19-23 jan 
5% 9-13 mrt 
3% 8-12 juni 
 
 
 
(heel) vaak gestresst 
12% 19-23 jan 
11% 9-13 mrt 
11% 8-12 juni 
 
 
 
(heel) vaak problemen 
met slapen  
17% 19-23 jan 
15% 9-13 mrt 
16% 8-12 juni 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

De Klerk et al., 
2020; Plaisier 
et al., 2020 
N=2000 
 
De Klerk et al., 
2021 
N = 5.000 

Cijfer tevredenheid met 
het leven 7,3 (2019).  
 
 
 
 
 
19% matige of slechte 
ervaren gezondheid (2019) 
 
 
Psychisch welbevingen 
17% laag psychisch 
welbevinden (2019). 
 
Eenzaamheid 
12% sterk eenzaam 
(2019). 
29% matig eenzaam 
(2019). 
21% emotioneel eenzaam 
(2019)  
+/- 33% sociaal eenzaam  

 Cijfer tevredenheid 
met het leven 7,2 
(mei) 
Cijfer tevredenheid 
met het leven 7,3 
(juli)  
 
19% matige of slechte 
ervaren gezondheid 
(juli)  
 
Psychisch welbevinden 
19% laag psychisch 
welbevinden (MHI-5) 
(juli) 
 
 
 
 
 
 
 
29% somberder dan 
voor de crisis (juli). 
 
 
24% maakte zich 
zorgen om zijn eigen 
gezondheid of die van 
een dierbare (juli) 
 
 
Eenzaamheid 
15% sterk eenzaam 
(juli) 
33% matig eenzaam 
(juli) 
29% emotioneel 
eenzaam (juli)  
+/- 33% sociaal 
eenzaam (juli)  

Cijfer tevredenheid 
met het leven 7,2 
(oktober) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psychisch 
welbevinden (MHI-5) 
18% laag psychisch 
welbevinden 
(oktober) 
 
17% laag psychisch 
welbevinden 
(november) 
 
 
46% somberder dan 
voor de crisis 
(oktober) 
 
72% is hoopvol  om 
de crisis goed door te 
komen (oktober) 
 
 

    

Du Long & 
Verhoeven, 
2020 

 Rapportcijfer 
tevredenheid met het 
leven 7,1 (begin april) 

Rapportcijfer 
tevredenheid met het 
leven 7,1 (half juni) 

Rapportcijfer 
tevredenheid met het 
leven 7,1 (begin okt) 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

Du Long & 
Verhoeven, 
2021a; Du 
Long & 
Verhoeven, 
2021b; Du 
Long & 
Verhoeven, 
2021c 
 
N=2.000 

Psychische gezondheid 
63% bezorgd (begin 
april)  
37% rustig (begin 
april)  
40% machteloos 
(begin april)  
12% gefrustreerd 
(begin april) 
21%  
gespannen/gestresst 
(begin april) 
16% verdrietig (begin 
april) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eenzaamheid 
10% (begin april) 
voelt zich meestal of 
vrijwel altijd eenzaam 
of alleen  
 

Psychische gezondheid 
37% bezorgd (half 
juni) 
53% rustig (half juni) 
20% machteloos (half 
juni) 
14% gefrustreerd (half 
juni) 
15% 
gespannen/gestresst 
(half juni) 
7% verdrietig (half 
juni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eenzaamheid 
7% (half juni) voelt 
zich meestal of vrijwel 
altijd eenzaam of 
alleen 
 

Psychische 
gezondheid 
49% bezorgd (begin 
okt)  
37% rustig (begin 
okt) 
29% machteloos 
(begin okt) 
22% gefrustreerd 
(begin okt)  
15% 
gespannen/gestresst 
(begin okt) 
11% verdrietig 
(begin okt) 
 
Psychische 
gezondheid 
41% bezorgd (eind 
nov/begin dec 2020)  
42% rustig (eind 
nov/begin dec 2020) 
28% machteloos 
(eind nov/begin dec 
2020) 
20% gefrustreerd 
(eind nov/begin dec 
2020)  
16% 
gespannen/gestresst 
(eind nov/begin dec 
2020) 
12% verdrietig (eind 
nov/begin dec 2020) 
 
 
Eenzaamheid 
8% voelt zich 
meestal of vrijwel 
altijd eenzaam of 
alleen (begin okt) 
9% voelt zich 
meestal of vrijwel 
altijd eenzaam of 

Psychische 
gezondheid 
38% bezorgd 
(medio feb 2021) 
40% rustig (medio 
feb 2021) 
32% machteloos 
(medio feb 2021) 
27% gefrustreerd 
(medio feb 2021) 
20% 
gespannen/gestress
t (medio feb 2021) 
14% verdrietig 
(medio feb 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eenzaamheid 
12%  voelt zich 
meestal of vrijwel 
altijd eenzaam of 
alleen (medio feb 
2021) 
 
 
 

Psychische 
gezondheid 
31% bezorgd (medio 
mei 2021) 
49% rustig (medio 
mei 2021) 
22% machteloos 
(medio mei 2021) 
21% gefrustreerd 
(medio mei 2021) 
16% 
gespannen/gestresst 
(medio mei 2021) 
9% verdrietig (medio 
mei 2021) 
 
Psychische 
gezondheid 
24% bezorgd (begin 
sept 2021) 
55% rustig (begin 
sept 2021) 
14% machteloos 
(begin sept 2021) 
16% gefrustreerd 
(begin sept 2021) 
12% 
gespannen/gestresst 
(begin sept 2021) 
6% verdrietig (begin 
sept 2021) 
 
 
 
 
 
Eenzaamheid 
10% voelt zich 
meestal of vrijwel 
altijd eenzaam of 
alleen (medio mei 
2021) 
8% voelt zich 
meestal of vrijwel 
altijd eenzaam of 

Psychische 
gezondheid 
40% bezorgd 
(begin nov 2021) 
38% rustig (begin 
nov 2021) 
28% machteloos 
(begin nov 2021) 
27% gefrustreerd 
(begin nov 2021) 
15% 
gespannen/gestress
t (begin nov 2021) 
12% verdrietig 
(begin nov 2021) 
 
Eenzaamheid 
10% voelt zich 
meestal of vrijwel 
altijd eenzaam of 
alleen (begin nov 
2021) 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

alleen (eind 
nov/begin dec 2020) 
 
 
 
16% voelt zich 
eenzamer dan 4 
maanden geleden 
(eind nov/begin dec 
2020) 
 
 

 
 
 
25% voelt zich 
eenzamer dan 4 
maanden geleden 
(medio feb 2021) 
 

alleen (begin sept 
2021) 
 
14% voelt zich 
eenzamer dan 4 
maanden geleden 
(medio mei 2021) 
 
9% voelt zich 
eenzamer dan 4 
maanden geleden 
(begin sept 2021) 

Sociaal 
Planbureau 
Groningen, 
2021; Barends 
et al., 2021a; 
Barends et al., 
2021b 
 
N= 3500 
 
 
 

 Psychische 
gezondheid: 
25% voelde zich vaker 
somber dan normaal 
(april). 
 
Eenzaamheid: 
23% voelde zich vaker 
eenzaam dan normaal 
(april)  
 
Sociale contacten: 
71% sprak veel 
minder mensen dan 
voorheen (april). 
59% gaf aan dat het 
sociale leven in de 
eigen buurt vrijwel stil 
ligt (april). 
 
Angst voor 
besmetting: 
48% is bang om 
besmet te raken met 
het coronavirus (april)  
44% is bang om 
anderen te besmetten 
(april) 

  
 
 
 
 
 
Eenzaamheid: 
20% voelt zich door 
‘corona’ vaker 
eenzaam (nov). 
 
Sociale contacten: 
81% ervaart 
belangrijke negatieve 
gevolgen voor sociale 
leven en contacten 
(nov) 
 
 
 
Angst voor 
besmetting: 
37% is bang om 
besmet te raken met 
het coronavirus (nov) 
38% is bang om 
anderen te 
besmetten (nov) 
 
61% van de inwoners 
gaf aan alleen 
negatieve gevolgen 

 Juni 2021:  
Ruim 1 op de 5 vindt 
dat hun gezondheid 
door de coronacrisis 
is verslechterd.  
22% zegt dat de 
lichamelijke 
gezondheid is 
verslechterd  
25% spreekt van een 
mentale 
achteruitgang 
 
36% van de inwoners 
gaf aan alleen 
negatieve gevolgen 
van de crisis voor het 
sociale leven te 
merken (juni)  
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

van de crisis voor het 
sociale leven te 
merken (nov) 

Engbersen et 
al., 2021 
 
N=20.000 -
24.000 
variëend per 
ronde 
(landelijke 
steekproef) 

 Psychische gezondheid 
(april): 
24% is vaker angstig 
door corona  
26% is vaker gestresst 
door corona  
24% is vaker nerveus 
26% is vaker licht 
geraakt  
30% vindt het 
moelijker zich te 
ontspannen 
26% heeft het gevoel 
niets te hebben om 
naar uit te kijken  
 
 
 
 
 
Dreiging corona 
(april): 
34% ziet coronavirus 
als bedreiging voor 
zichzelf  
36% ziet coronavirus 
als bedreiging voor 
vrienden  
61% ziet coronavirus 
als bedreiging voor 
familie  
 
 

Psychische gezondheid 
(juli): 
16% is vaker angstig 
door corona  
22% is vaker gestresst 
door corona  
18% is vaker nerveus 
25% is vaker licht 
geraakt  
23% vindt het 
moelijker zich te 
ontspannen 
26% heeft het gevoel 
niets te hebben om 
naar uit te kijken  
 
 
 
 
 
Dreiging corona (juli): 
25% ziet coronavirus 
als bedreiging voor 
zichzelf  
24% ziet coronavirus 
als bedreiging voor 
vrienden  
44% ziet coronavirus 
als bedreiging voor 
familie  
 
 

Psychische 
gezondheid (nov): 
22% is vaker angstig 
door corona  
30% is vaker 
gestresst door corona  
24% is vaker 
nerveus 
31% is vaker licht 
geraakt  
31% vindt het 
moelijker zich te 
ontspannen 
38% heeft het gevoel 
niets te hebben om 
naar uit te kijken  
 
 
 
 
Dreiging corona 
(nov): 
32% ziet coronavirus 
als bedreiging voor 
zichzelf  
33% ziet coronavirus 
als bedreiging voor 
vrienden  
54% ziet coronavirus 
als bedreiging voor 
familie  
 

Psychische 
gezondheid (mrt 
‘21): 
21% is vaker 
angstig door corona  
32% is vaker 
gestresst door 
corona  
25% is vaker 
nerveus 
37% is vaker licht 
geraakt  
36% vindt het 
moelijker zich te 
ontspannen 
47% heeft het 
gevoel niets te 
hebben om naar uit 
te kijken  
 
Dreiging corona 
(mrt ‘21): 
27% ziet 
coronavirus als 
bedreiging voor 
zichzelf  
27% ziet 
coronavirus als 
bedreiging voor 
vrienden  
47% ziet 
coronavirus als 
bedreiging voor 
familie  
 

Psychische 
gezondheid (sept 
‘21): 
14% is vaker angstig 
door corona  
23% is vaker 
gestresst door corona  
16% is vaker 
nerveus 
27% is vaker licht 
geraakt  
23% vindt het 
moelijker zich te 
ontspannen 
25% heeft het gevoel 
niets te hebben om 
naar uit te kijken  
 
 
 
Dreiging corona (sept 
‘21): 
18% ziet coronavirus 
als bedreiging voor 
zichzelf  
19% ziet coronavirus 
als bedreiging voor 
vrienden  
33% ziet coronavirus 
als bedreiging voor 
familie  
 

  

Van Lindert et 
al., 2020 
 
 
N=  

 Bedreiging coronavirus 
(Gelderlanders, medio 
april) 
Voor eigen 
gezondheid: vier op de 
tien  

Bedreiging coronavirus 
(Gelderlanders, medio 
juni) 
Voor eigen 
gezondheid: twee op 
de tien  

Bedreiging 
coronavirus 
(Gelderlanders, begin 
december) 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

1e meting: 
4.515  
2e meting: 
4.397  
3e meting: 
3.418  
4e meting: 
3.288  
5e meting: 
3.113  
6e meting: 
3.376  
7e meting: 
2.998 
8e meting: 
3.069 
 

Voor vrienden: vier op 
de tien 
Voor familie: ± 60% 
 
 
Mentale gezondheid 
(Gelderlanders, medio 
april): 
Vaker eenzaam: drie 
op de tien (eind april) 
Vaker geïrriteerd: drie 
op de tien 
Niets om naar uit te 
kijken: drie op de tien  
 
Vaker gestrest: een 
derde  

Voor vrienden: twee 
op de tien 
Voor familie: een 
derde 
 
Mentale gezondheid 
(Gelderlanders, eind 
juni): 
Vaker eenzaam: een 
kwart 
Vaker geïrriteerd: een 
kwart 
Niets om naar uit te 
kijken: een kwart 
 
Vaker gestrest: een 
zesde  

Voor eigen 
gezondheid: Een 
kwart 
Voor vrienden: drie 
op de tien 
Voor familie: ± 45% 
 
Mentale gezondheid 
(Gelderlanders, begin 
dec): 
Vaker eenzaam: 
bijna drie op de tien  
Vaker geïrriteerd: 
drie op de tien  
Niets om naar uit te 
kijken: vier op de 
tien  
Vaker gestrest: bijna 
drie op de tien  
 

Lodder et al., 
2020 
 
N= 2.009 
(deelnemers 
LISS-panel) 

Eenzaamheid: 
Gemiddeld 1.31 op schaal 
van 3 (okt) 

Eenzaamheid: 
Gemiddeld 1.36 op 
schaal van 3 (mei) 
Ongeveer helft ervaart 
geen verschil in 
hoeveelheid en 
kwaliteit van sociaal 
contact t.o.v. vóór 
corona 

      

Den Ridder et 
al., 2020 
 
N = 1.294 
(LISS-panel) 

 Een ruime 
meerderheid (62%) 
maakte zich in april 
(tamelijk of heel) veel 
zorgen over het 
coronavirus. De 
zorgen gingen vooral 
over gezondheid 
(van kwetsbare 
groepen) en economie 
(recessie en 
werkloosheid), 
slechts weinig zorgen 
gingen over de eigen 

In juli zagen we 
ongeveer hetzelfde als 
in april (geen % 
bekend) De zorgen 
hadden nog steeds 
vooral betrekking op 
de gezondheid en 
economie in het 
algemeen. Er kwamen 
daarnaast ook zorgen 
op over een tweede 
golf en over 
gebrekkige naleving 
van de 

In oktober maakte 
56% zich zorgen 
over het coronavirus. 
Wel zijn de zorgen 
over gezondheid en 
economie weer 
prominenter 
aanwezig dan in de 
zomer. Bij 
gezondheidszorgen 
valt op dat mensen 
zich nu ook iets 
vaker zorgen maken 
over dat ze zelf 
besmet raken 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

gezondheid of eigen 
financiën 

coronamaatregelen 
door anderen. 

 
87% geeft een 
voldoende voor de 
eigen gezondheid. 
46% van de mensen 
voelt zich somberder 
dan voor de crisis 
 
In oktober zegt 21% 
het gevoel te hebben 
dat ze weinig grip 
hebben op hun eigen 
toekomst, 52% zegt 
wel grip te hebben. 
Dit is sinds april 
onveranderd en ook 
niet anders dan voor 
de coronacrisis. 

Van der Velden 
et al., 2021b 
 
N=4.064 

November-December 2019  
Prevalentie: 
17% heeft matige tot 
ernstige angst- en 
depressie gevoelens 
6,5% heeft ernstige angst- 
en depressiegevoelens 
21% heeft slaapproblemen  
32%  heeft last van 
vermoeidheid 
4,6% gebruikt medicijnen 
voor angst en/of depressie 
5,0% gebruikt medicijnen 
voor slaapproblemen 
8,5% maakte gebruik van 
psychische hulp 
 
 
Incidentie:  
9% matig tot ernstige 
angst- en depressie 
gevoelens  
3,7% ernstige angst- en 
depressiegevoelens 
4% slaapproblemen 
4% vermoeidheid  

  November- 
December 2020 
 
Prevalentie: 
17% heeft matige tot 
ernstige angst- en 
depressie gevoelens 
6,3% heeft ernstige 
angst- en 
depressiegevoelens 
21% heeft 
slaapproblemen  
31%  heeft last van 
vermoeidheid 
4,8% gebruikt 
medicijnen voor 
angst en/of depressie 
5,1% gebruikt 
medicijnen voor 
slaapproblemen 
7,8% maakte gebruik 
van psychische hulp 
 
 
Incidentie:  
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

 8% matig tot 
ernstige angst- en 
depressie gevoelens  
3,3% ernstige angst- 
en 
depressiegevoelens 
3% slaapproblemen 
3% vermoeidheid  
 

CBS, 2021a; 
CBS, 2021b; 
CBS, 2022c; 
CBS, 2022d 
 
Gezondheidsen
quête N=9.500 
 
Voorlopige 
cijfers 

Psychisch ongezond (%): 
2019  

kwartaal 1 11,8 
Kwartaal 2 11,7 
Kwartaal 3 11,1 
Kwartaal 4 12,0 

  
2020  

Kwartaal 1 12,0 
 
 

Psychisch ongezond: 
Kwartaal 2: 11,8%  

Psychisch ongezond: 
Kwartaal 3: 11,3% 

Psychisch ongezond: 
Kwartaal 4: 12,5% 

Psychisch 
ongezond: Kwartaal 
1: 15,2% 

Psychisch ongezond: 
Kwartaal 2: 15,5 
Kwartaal 3:  14,3 
 

Psychisch 
ongezond: Kwartaal 
4: 15,4% 
 

 

CBS, 2022d 
N=9.500 
 
Voorlopige 
cijfers 

Ervaren gezondheid 
goed of zeer goed 
(%)  

2019  
Kwartaal 1 78,5 
Kwartaal 2 77,8 
Kwartaal 3 79,7 
Kwartaal 4 78,0 

  
2020  

Kwartaal 1 80,0 
 

Ervaren gezondheid 
goed of zeer goed (%) 
 
Kwartaal 2: 81,7 
 
Ervaren gezondheid 
goed of zeer goed 
  

 

Ervaren gezondheid 
goed of zeer goed (%) 
 
Kwartaal 3: 83,4 
 

Ervaren gezondheid 
goed of zeer goed 
(%) 
 
Kwartaal 4: 80,7 
 

Ervaren gezondheid 
goed of zeer goed 
(%) 
 
Kwartaal 1:  82,2 
 

Ervaren gezondheid 
goed of zeer goed 
(%) 
 
Kwartaal 2:  79,8 
 
Kwartaal 3:  81,0 
 
 

Ervaren gezondheid 
goed of zeer goed 
(%) 
 
Kwartaal 4: 79,0 

 

Gijzen et al., 
2020 
 
N=1.519 
volwassenen  
(18 jaar en 
ouder)  

  Mentale gezondheid 
vergeleken met 
periode  vóór de crisis: 
80% hetzelfde 
6% minder goed 
15% beter 
 
Positieve gevolgen 
ervaren van 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

coronacrisis (‘positief 
welbevinden’) 
58%  
 
Suïcidale gedachten: 
10% 
 
 

CBS, 2022g 
 
Sociale 
samenhang en 
welzijn N= 
jaarlijks 
ongeveer 7.500 
(18 jaar en 
ouder) 
 

Tevreden met het leven 
2020 Kwartaal 1: 86,3% 

Tevreden met het 
leven 
2020 Kwartaal 2: 
85,2% 
 

Tevreden met het 
leven 
2020 
Kwartaal 3: 84,0% 

Tevreden met het 
leven 
2020 
Kwartaal 4: 83,7% 
 

Tevreden met het 
leven 
2021 
Kwartaal 1: 80,3 

Tevreden met het 
leven 
2021 
Kwartaal 2: 83,2 
Kwartaal 3: 85,6 
 

Tevreden met het 
leven 
2021 
Kwartaal 4: 85,5 

 

CBS, 2022a 
CBS, 2022f 
 
N= jaarlijks 
ongeveer 7.500 
(18 jaar en 
ouder) 
 
 

2019 (jaarcijfer): 
88,9% is gelukkig 
87,3% is tevreden met het 
leven 
 
 
 

2020 (jaarcijfer): 
86,8% is gelukkig 
84,8% is tevreden met 
het leven 
 
 

2020 (jaarcijfer): 
86,8% is gelukkig 
84,8% is tevreden met 
het leven 
 

2020 (jaarcijfer): 
86,8%  is gelukkig 
84,8% is tevreden 
met het leven 
 

2021 (jaarcijfer): 
86,4% is gelukkig 
83,6% is tevreden 
met het leven 
 

2021 (jaarcijfer): 
86,4% is gelukkig 
83,6% is tevreden 
met het leven 
 

2021 (jaarcijfer): 
86,4% is gelukkig 
83,6% is tevreden 
met het leven 
 

 

CBS, 2022b 
 
Gezondheidsen
quête N=9.500 

2019 (jaarcijfer): 
11,5% psychische 
ongezond 
 

2020 (jaarcijfer): 
11,9% psychisch 
ongezond 
 

2020 (jaarcijfer): 
11,9% psychisch 
ongezond 
 

2020 (jaarcijfer): 
11,9% psychisch 
ongezond 
 

2021 (jaarcijfer): 
15,1% psychisch 
ongezond 

2021 (jaarcijfer): 
15,1% psychisch 
ongezond 

2021 (jaarcijfer): 
15,1% psychisch 
ongezond 

 

Kanne & 
Driessen, 2020 
 
N = 2.000 
 

 Eenzamer dan voor de 
crisis 
24% (april) 
 

Eenzamer dan voor de 
crisis 
31% (mei) 
34% (juni) 
 

Eenzamer dan voor 
de crisis 
37% (nov) 
 

    

Van Lindert et 
al., 2021 
 
N = 3.258 
Gelderlanders 

feb ’20 
Gemiddelde geluksscore 
7,4  
 
 
 

 
 
 
 
 

jun ’20 
Gemiddelde 
geluksscore 
7,6  
 
jun ’20 

okt ’20 
Gemiddelde 
geluksscore 
7,4  
 
okt ’20 

april ’21 
Gemiddelde 
geluksscore 
7,5  
 
april ’21 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

• Tevredenheid over 
sociale leven 75% 

• Tevreden over 
psychische 
gezondheid 77% 

• Tevreden over 
lichamelijke 
gezondheid 63%  

 

• Tevredenheid 
over sociale leven 
69% 

• Tevreden over 
psychische 
gezondheid 71% 

• Tevreden over 
lichamelijke 
gezondheid 59%  

 
  

• Tevredenheid 
over sociale 
leven 65% 

• Tevreden over 
psychische 
gezondheid 71% 

• Tevreden over 
lichamelijke 
gezondheid 60%  
 

 
 

Van Leersum-
Bekebrede et 
al., 2022b 
 
N = 7.840 
volwassenen 
van 26 jaar en 
ouder 
 

      10% had suïcidale 
gedachten 
 
 

10% had suïcidale 
gedachten  
 
24% ervaart 
psychische klachten 
(MHI-5)  
 
76% ervaart een 
(zeer) goede 
gezondheid  
 
48% voelde zich soms 
tot altijd eenzaam 
 
29% voelde zich  
(zeer) vaak gestresst 
 
18% heeft (zeer) vaak 
slaapproblemen 
 

Bosmans et al., 
2022a 
25-plussers 
Registratie van 
380 
huisartsenprakt
ijken met 
ongeveer 1,6 
miljoen 
patiënten 

 Evenveel 
huisartsconsulten voor 
angstklachten, 
depressieve klachten 
en slaapproblemen als 
in dezelfde periode in 
2019  

Evenveel 
huisartsconsulten voor 
angstklachten, 
depressieve klachten 
en slaapproblemen als 
in dezelfde periode in 
2019  

Evenveel 
huisartsconsulten 
voor angstklachten, 
depressieve klachten 
en slaapproblemen 
als in dezelfde 
periode in 2019  

Evenveel 
huisartsconsulten 
voor angstklachten, 
depressieve 
klachten en 
slaapproblemen als 
in dezelfde periode 
in 2019 en 2020  

Evenveel 
huisartsconsulten 
voor angstklachten, 
depressieve klachten 
en slaapproblemen 
als in dezelfde 
periode in 2019 en 
2020  

Evenveel 
huisartsconsulten 
voor angstklachten, 
depressieve 
klachten en 
slaapproblemen als 
in dezelfde periode 
in 2019 en 2020  

Evenveel 
huisartsconsulten voor 
angstklachten, 
depressieve klachten 
en slaapproblemen als 
in dezelfde periode in 
2019, 2020 en 2021 
 
 

Bolt et al., 
2021 

 Evenveel voorschriften 
voor benzodiazepines 

Evenveel voorschriften 
voor benzodiazepines 

Evenveel 
voorschriften voor 

Evenveel 
voorschriften voor 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei-oktober 
2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 
3e lockdown 
(november 2021-
half januari  
2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

Registratie van 
ongeveer 350 
huisartspraktijk
en 
 

en antidepressiva als 
in 2019 

en antidepressiva als 
in 2019 

benzodiazepines als 
in 2019 

benzodiazepines als 
in 2019, lichte 
toename van 
antidepressiva 
(2,5% meer 
voorschriften) 
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Tabel 2. Samenvatting resultaten mentaal welbevinden jongeren en jongvolwassenen 
Referentie Vóór corona 

(2019) 
1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020 – april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei–oktober 2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-
heden) 

Jongeren en jongvolwassenen   

De Klerk et al., 
2020 
 
N=2.000 (totaal 16 
jaar en ouder) 

33% 16-tot 24-
jarigen 
emotioneel 
eenzaam (2019) 

 27% 16-tot 24-jarigen 
emotioneel eenzaam 
(juli). 
% sterk en matig 
eenzame 16-tot 24-
jarigen (juli) gedaald 
tov 2019  

Tussen juli en oktober 
2020 was de daling in 
tevredenheid met het 
leven het grootst onder 
16- tot 24-jarigen en 35- 
tot 44-jarigen, terwijl 
deze onder 65-plussers 
stabiel bleef. 

    

Du Long & 
Verhoeven, 2020 
 
N= ±2.000 per 
meting (totaal 18 
jaar en ouder) 
 
 
 
 
 
 
 

   De groep 18-29-jarigen 
die zich meestal eenzaam 
voelt, is groter geworden 
ten opzichte van de 
vorige meting in juni en 
is ook groter dan 
gemiddeld (13% 
tegenover 7% 
gemiddeld) (okt).  
 
Vooral 18-29-jarigen 
(26%) geven vaker aan 
zich eenzamer te voelen 
dan vóór de zomer en dit 
% is hoger dan 
gemiddeld (18%) (okt) 
 
 
 

    

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

Psychische 
klachten: 
36% 18 t/m 34-
jarigen beperkt in 
dagelijkse 
activiteiten door 
psychische 
klachten/pers 
problemen (2019) 
 

Eenzaamheid: 
35% 18 t/m 34-
jarigen voelt zich 
vaker eenzaam 
(april) 
 
 

 Eenzaamheid: 
32% 18 t/m 34-jarigen 
voelt zich vaker eenzaam 
(nov) 
 
Psychische klachten: 
44% 18 t/m 34-jarigen 
beperk in dagelijkse 
activiteiten door 
psychische klachten/pers 
problemen (nov) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net als in voorgaande 
uitvragen geven de 18 
tot 34 jarigen het 
vaakst aan dat de 
coronacrisis hun 
sociale contacten 
negatief beïnvloedt 
(juni).  
 

  



RIVM, Inventarisatie Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke vraagstukken, bijlage bij rapportage nr 15: update mentaal welbevinden 

Pagina 22 van 41 

Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020 – april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei–oktober 2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-
heden) 

 
 
 
 

Luijten et al., 2021 
N = 844 8-18-
jarigen tijdens 
corona 
N= 2401 8-18-
jarigen vóór corona 

Dec 2017-juli 
2018 
8,6% sterke angst 
6,1% 
slaapproblemen 
8,2% depressieve 
symptomen 
5,5% boosheid 
4,6% slechte 
globale 
gezondheid 
 

10 april – 5 mei 
16,7% sterke 
angst 
11,5% 
slaapproblemen 
7,1% depressieve 
symptomen 
3,7% boosheid 
1,7% slechte 
globale 
gezondheid 
 

      

Fischer et al., 2021 
8-18-jarigen 
 
2018-2019: N= 
35.357  
 
Apr-mei 2020 
N=3.938 
 
Nov-dec 2020  
N= 1.489  
 
 

2018-2019 
• 7,1% heeft 

volgens 
ouders 
zorgelijke 
mentale 
problemen  

• 20,0% 
rapporteert 
milde angst 

• 5,2% 
rapporteert 
ernstige angst 

• 20,0% 
rapporteert 
milde 
depressieve 
symptomen 

• 5,2% 
rapporteert 
ernstige 
depressieve 
symptomen 

 
 

April-mei 2020 
• 15,6% heeft 

volgens ouders 
zorgelijke 
mentale 
problemen  

• 46,4% 
rapporteert 
milde angst 

• 7,5% 
rapporteert 
ernstige angst 

• 36,9% 
rapporteert 
milde 
depressieve 
symptomen 

• 3,2% 
rapporteert 
ernstige 
depressieve 
symptomen 

 
 

 Nov-dec 2020 
• 10,4% heeft volgens 

ouders zorgelijke 
mentale problemen  

• 38,3% rapporteert 
milde angst 

• 6,7% rapporteert 
ernstige angst 

• 34,0% rapporteert 
milde depressieve 
symptomen 

• 4,5% rapporteert 
ernstige depressieve 
symptomen 

 
 

    

Den Ridder et al., 
2020; Ter Berg & 
Schothorst, 2020 
 

   Jongeren (18-25 jaar) 
maken zich geen zorgen 
over de eigen 
gezondheid, maar wel dat 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020 – april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei–oktober 2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-
heden) 

N = 14 jongeren 
tussen 18-25 jaar 
(betreft kwalitatief 
onderzoek) 

ze anderen (ouders) 
kunnen besmetten. 
 
Jongeren (18-25 jaar) 
ervaren minder motivatie 
voor studie door online 
onderwijs. 
 
Het sociale leven van 
jongeren (18-25 jaar) is 
enorm ingeperkt. Dit 
heeft invloed op hun 
stemming, omdat ze het 
face-to-face contact 
missen. 
 
 
 

Kester, 2020 
 
N=25.000 (totaal) 

 In april had 31% 
van de jongeren 
tot 35 jaar stress, 
kampte 19% met 
vermoeidheids-
klachten en was 
26% eenzaam. 
 

 Jongeren tot 35 jaar 
lijden mentaal onder de 
crisis: 74% zegt tot nu 
toe last te hebben 
(gehad) van mentale 
klachten. 
 
Meest voorkomende 
klachten onder jongeren 
zijn stress (40%), 
eenzaamheid (38%) en 
aanhoudende 
vermoeidheid (36%). 
 

    

RIVM GGD GHOR 
Nederland en 25 
GGD'en, 2022 
 
Jongeren 16-24 jaar 
 
N voor vragen over 
mentaal 
welbevinden 
varieert per ronde: 
85-464 
respondenten (16-
24 jaar) 
 

 Rapportcijfer 
eigen leven  
6,6 17-24 apr 
 
 
 
 
 
(zeer) goed 
ervaren 
gezondheid  
89% 17-24 apr 
 
 

Rapportcijfer eigen 
leven 
6,6 7-12 mei 
6,7 27 mei-1 jun 
6,9 17-21 juni  
7,3 8-12 juli 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid  
87% 7-12 mei 
89%  27 mei - 1 jun 
87% 17-21 juni  
91% 8-12 juli 

Rapportcijfer eigen leven
  
6,8 19-23 aug 
6,7 30 sep - 4 okt 
6,3 11-15 nov 
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid  
87% 19-23 aug 
85% 30 sep - 4 okt 
86% 11-15 nov 
 

Rapportcijfer eigen 
leven  
6,4 30 dec - 3 jan 
5,8 10-14 feb 
5,9 24-28 mrt 
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid  
88% 30 dec  - 3 
jan 
86% 10-14 feb 
87% 24-28 mrt 

Rapportcijfer eigen 
leven 
6,4 5-9 mei  
6,9 16-20 juni  
7,0 28 juli - 1 aug 
7,0      8-12 sept 
7,1      20-24 okt 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid 
86% 5-9 mei  
87% 16-20 juni  
86% 28 juli - 1 aug 
86% 8-12 sept 

Rapportcijfer eigen 
leven  
6,4 24-28 nov 
 
 
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid 
86% 24-28 nov 
 
 
 

Rapportcijfer eigen 
leven  
6,4 19-23 jan 
7,1   9-13 mrt 
 
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid 
82% 19-23 jan 
87%   9-13 mrt 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020 – april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei–oktober 2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-
heden) 

  
 
psychisch gezond 
73% 17-24 ap          
 
 
 
 
 
enigszins t/m 
sterk eenzaam 
73% 17-24 apr 
 
 
 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten  55% 
17-24 apr 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Psychisch gezond  
68% 7-12 mei 
67%  27 mei - 1 jun 
68% 17-21 juni  
81% 8-12 juli 
 
                 
enigszins t/m sterk 
eenzaam 
75% 7-12 mei 
68%  27 mei - 1 jun 
64% 17-21 juni  
54% 8-12 juli 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten  
50% 7-12 mei 
51%  27 mei - 1 jun 
55% 17-21 juni  
64% 8-12 juli 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in het 
echt te zien 
90% 7-12 mei 
84%  27 mei - 1 jun 
74% 17-21 juni  
63% 8-12 juli 

 
 
psychisch gezond 
68% 19-23 aug 
63% 30 sep - 4 okt 
54% 11-15 nov 
 
 
 
enigszins t/m sterk 
eenzaam 
64% 19-23 aug 
68% 30 sep - 4 okt 
76% 11-15 nov 
 
 
 
goede ervaren kwaliteit 
sociale contacten   
53% 19-23 aug 
45% 30 sep - 4 okt 
39% 11-15 nov 
 
 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in het 
echt te zien  
72% 19-23 aug 
73% 30 sep - 4 okt 
83% 11-15 nov 
 
 
 
 
(heel) vaak angstig  
18% 11-15 nov 
 
 
 
 
 
 
 
(heel) vaak gestresst  

 
 
psychisch gezond 
62% 30 dec - 3 jan 
49% 10-14 feb 
54% 24-28 mrt 
 
 
enigszins t/m sterk 
eenzaam 
77% 30 dec  - 3 
jan 
81% 10-14 feb 
81% 24-28 mrt 
 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten   
44% 30 dec  - 3 
jan 
31% 10-14 feb 
38% 24-28 mrt 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in 
het echt te zien  
84% 30 dec  - 3 
jan 
90% 10-14 feb 
89% 24-28 mrt 
 
 
 
(heel) vaak angstig 
18% 30 dec  - 3 
jan 
21% 10-14 feb 
20% 24-28 mrt 
 
 
 
 
(heel) vaak gestresst  

88% 20-24 okt 
 
psychisch gezond 
62% 5-9 mei  
69% 16-20 juni  
74% 28 juli - 1 aug 
71% 8-12 sept 
74% 20-24 okt 
 
enigszins t/m sterk 
eenzaam 
76% 5-9 mei  
61% 16-20 juni  
59% 28 juli - 1 aug 
51% 8-12 sept 
47% 20-24 okt 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten  
47% 5-9 mei  
60% 16-20 juni  
60% 28 juli - 1 aug 
58% 8-12 sept 
73% 20-24 okt 
 
mist het om 
vrienden/familie in het 
echt te zien 
85% 5-9 mei  
71% 16-20 juni  
61% 28 juli - 1 aug 
56% 8-12 sept 
36% 20-24 okt 
 
 
(heel) vaak angstig 
15% 5-9 mei  
14% 16-20 juni   
12% 28 juli - 1 aug 
16% 8-12 sept 
12% 20-24 okt 
 
 
 
(heel) vaak gestresst 

 
 
psychisch gezond 
63% 24-28 nov 
 
 
 
 
 
enigszins t/m sterk 
eenzaam 
66% 24-28 nov 
 
 
 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten  
55% 24-28 nov 
 
 
 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in het 
echt te zien 
61% 24-28 nov 
 
 

 
 
psychisch gezond 
58% 19-23 jan 
71%   9-13 mrt 
 
 
 
 
enigszins t/m sterk 
eenzaam 
72% 19-23 jan 
55%   9-13 mrt 
 
 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten  
43% 19-23 jan 
68%   9-13 mrt 
 
 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in 
het echt te zien 
71% 19-23 jan 
51%   9-13 mrt 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020 – april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei–oktober 2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-
heden) 

50% 11-15 nov 
 
 
 
 
 
(heel) vaak problemen 
met slapen  
28% 11-15 nov 
 

40% 30 dec - 3 jan 
50% 10-14 feb 
54% 24-28 mrt 
 
 
 
(heel) vaak 
problemen met 
slapen  
32% 30 dec  - 3 
jan 
36% 10-14 feb 
35% 24-28 mrt 

43% 5-9 mei  
41% 16-20 juni  
35% 28 juli - 1 aug 
31%    8-12 sept 
33%    20-24 okt 
 
(heel) vaak problemen 
met slapen 
26% 5-9 mei  
28% 16-20 juni  
26% 28 juli - 1 aug 
18% 8-12 sept 
24% 20-24 okt 

CBS, 2021a 
CBS, 2021b; CBS, 
2022d 
 
Gezondheidsenquête 
N=9.500 
 
Voorlopige cijfers 

Psychisch 
ongezond 
2019  
Kwartaal 1: 
10,2% 12-18 jaar 
12,6% 18-25 jaar 
Kwartaal 2: 
6,7% 12-18 jaar 
15,3% 18-25 jaar 
Kwartaal 3: 
5,2% 12-18 jaar 
11,9% 18-25 jaar 
Kwartaal 4: 
10,4% 12-18 jaar 
11,2% 18-25 jaar 
 
2020 
Kwartaal 1: 
6,1% 12-18 jaar 
11,6% 18-25 jaar 
 

Psychisch 
ongezond 
Kwartaal 2: 
8,4% 12-18 jaar 
15,4% 18-25 jaar 

Psychisch ongezond 
Kwartaal 3: 
3,8% 12-18 jaar 
15,3% 18-25 jaar 

Psychisch ongezond 
Kwartaal 4: 
10,3% 12-18 jaar 
12,9% 18-25 jaar 
 

Psychisch ongezond 
Kwartaal 1: 
13,2% 12-18 jaar 
26,6% 18-25 jaar 
 

Psychisch ongezond 
Kwartaal 2: 
13,3% 12-18 jaar 
23,8% 18-25 jaar 
 

  

CBS-StatLine, 2022; 
CBS, 2022e 
 
Jongeren van 12-25 
jaar 
Gezondheidsenquête 
N=9.500 voor hele 
bevolking 
 
 

2019 (jaarcijfer): 
Psychische 
ongezond 
8,3% 12-18 jaar 
12,7% 18-25 jaar 
 
 

2020 (jaarcijfer): 
Psychische 
ongezond 
7,2% 12-18 jaar 
13,8% 18-25 jaar 
 
12-25 jaar: 
9,1% zenuwachtig 
3,8% in de put 
17,8% niet kalm 
en rustig 

2020 (jaarcijfer): 
Psychische ongezond 
 
7,2% 12-18 jaar 
13,8% 18-25 jaar 
 
12-25 jaar: 
9,1% zenuwachtig 
3,8% in de put 
17,8% niet kalm en 
rustig 

2020 (jaarcijfer): 
Psychische ongezond 
 
7,2% 12-18 jaar 
13,8% 18-25 jaar 
 
12-25 jaar: 
9,1% zenuwachtig 
3,8% in de put 
17,8% niet kalm en 
rustig 

2021 (jaarcijfer): 
Psychische ongezond 
 
12,6% 12-18 jaar 
22,4% 18-25 jaar 
 
12-25 jaar: 
12,1% zenuwachtig 
7,9% in de put 
22,3% niet kalm en 
rustig 

2021 (jaarcijfer): 
Psychische ongezond 
 
12,6% 12-18 jaar 
22,4% 18-25 jaar 
 
12-25 jaar: 
12,1% zenuwachtig 
7,9% in de put 
22,3% niet kalm en 
rustig 

2021 (jaarcijfer): 
Psychische ongezond 
 
12,6% 12-18 jaar 
22,4% 18-25 jaar 
 
12-25 jaar: 
12,1% zenuwachtig 
7,9% in de put 
22,3% niet kalm en 
rustig 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020 – april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei–oktober 2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-
heden) 

8,2% neerslachtig 
en somber 
15,9% niet 
gelukkig 

8,2% neerslachtig en 
somber 
15,9% niet gelukkig 

8,2% neerslachtig en 
somber 
15,9% niet gelukkig 

12,4% neerslachtig 
en somber 
20,0% niet gelukkig 

12,4% neerslachtig en 
somber 
20,0% niet gelukkig 

12,4% neerslachtig en 
somber 
20,0% niet gelukkig 
 

Kanne & Driessen, 
2020 
 
N=2.000 panelleden 
van 18 jaar en 
ouder 
 

 49% jongeren 
(18-24 jaar) 
is eenzamer dan 
voor de crisis 
(april) 
 

55% jongeren (18-24 
jaar) 
is eenzamer dan voor 
de crisis  
 (mei) 
 
 
 

69% jongeren (18-24 
jaar) 
is eenzamer dan voor de 
crisis (nov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Van der Velden et 
al., 2021b 
 
N= 4.064  
panelleden van 18 
jaar of ouder 

November-
december 2019:  
Onder 18-34-
jarigen had:  
20,7% angst 
symptomen 
14,8% 
slaapproblemen 
2,9% gebruikte 
medicijnen voor 
angst en 
depressie   
 
 
 

  November- december 
2020:  
Onder 18-34-jarigen had: 
22,3% angst symptomen 
14,6% slaapproblemen  
3,4% gebruikte 
medicijnen voor angst en 
depressie 

    

Zwier et al., 2021 
 
N=583 jongeren die 
tijdens de COVID-19 
pandemie 
overgingen van de 
basisschool naar het 
voorgezet onderwijs 
 

Begin 2020: 
Eenzaamheidscore 
iets boven de 1,2 
op een schaal van 
1 tot 4. 

Ruim 20% zag 
hun vrienden nooit 
of minder dan een 
keer per maand in 
het echt, 50% zag 
ze wekelijks tot 
dagelijks.    
Meer dan 60% 
videobelde 

 Eind 2020:  
Eenzaamheidscore iets 
onder de 1,2 op een 
schaal van 1 tot 4.  
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020 – april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei–oktober 2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-
heden) 

wekelijks tot 
dagelijks.  
Meer dan 90% 
gebruikte 
wekelijks tot 
dagelijks chatt en 
whatsapp.  
 
Shoolsluiting:Eenz
aamheidscore 
rond de 1,2 op 
een schaal van 1 
tot 4 (eind 2020 
retrospectief 
gerapporteerd).  

 
 
 
 
 
 
 

De Kindertelefoon, 
2020; De 
Kindertelefoon, 
2021 

Aantal gesprekken 
per dag over:  
Depressie: 13 
 

Emotionele 
problemen op 4e 
plek van meest 
voorkomende 
gespreksonderwer
pen  
 
Aantal gesprekken 
per dag over:  
Zelfdoding: 16 
Eenzaamheid: 6 
Depressie: 14 
 
Half april: 
toename van 20% 
van gesprekken 
die gaan over 
mentale 
problemen, zoals 
angsten en 
nachtmerries, 
zelfdoding, 
automutilatie en 
eetstoornis. 

  Emotionele 
problemen op 2e plek 
van meest 
voorkomende 
gespreksonderwerpe
n 
 
Aantal gesprekken 
per dag over:  
Zelfdoding: 21 
(+31%) 
Eenzaamheid: 8 
(+31%) 
Depressie: 16 
(+16%) 
 
Toename van 21% 
van aantal 
gesprekken over 
emotionele 
problemen t.o.v. 1e 
lockdown.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Achterberg et al., 
2021 

 Daling in 
externaliserend 
gedrag 

      



RIVM, Inventarisatie Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede Maatschappelijke vraagstukken, bijlage bij rapportage nr 15: update mentaal welbevinden 

Pagina 28 van 41 

Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020 – april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei–oktober 2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-
heden) 

N=151 kinderen van 
10-13 jaar 
 
 

(hyperactiviteit, 
gedragsproblemen
) vergeleken met 
2017 en 2018; 
geen verschil met 
2016 en 2019.  
 
Geen verschil in 
internaliserend 
gedrag 
(problemen met 
leeftijdsgenoten, 
emotionele 
problemen) 
vergeleken met 
2016, 2017, 2018 
en 2019.  
 
21% van de 
kinderen heeft in 
de afgelopen 2 
weken stress 
ervaren. 

Van Leersum-
Bekebrede et al., 
2022a 
 
Jongeren van 12 
t/m 25 
N= 4.807 sept/okt 
2021 
N= 4.751 dec 2021 
N= 5.826 maart 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

     25% ervaart 
psychische klachten 
(MHI-5)  
 
88% ervaart een 
(zeer) goede 
gezondheid  
 
8-9% had suïcidale 
gedachten 
 
29% voelde zich soms 
tot altijd eenzaam 
 
 
32% voelde zich  
(zeer) vaak gestresst 

30% ervaart 
psychische klachten 
(MHI-5)  
 
86% ervaart een 
(zeer) goede 
gezondheid  
 
9-22% had suïcidale 
gedachten 
 
34% voelde zich soms 
tot altijd eenzaam 
 
 
39% voelde zich  
(zeer) vaak gestresst 

43% ervaart 
psychische klachten 
(MHI-5)  
 
85% ervaart een 
(zeer) goede 
gezondheid ( 
 
22% had suïcidale 
gedachten  
 
56% voelde zich 
soms tot altijd 
eenzaam 
 
55% voelde zich  
(zeer) vaak gestresst 

Bosmans et al., 
2022b 
0-24-jarigen, maar 
cijfers betreffen 

    10-36% meer 
huisartsconsulten 
vanwege 
suicide(pogingen) 

36% meer 
huisartsconsulten 
vanwege 
suicide(pogingen) dan 

36% meer 
huisartsconsulten 
vanwege 
suicide(pogingen) dan 

37% meer 
huisartsconsulten 
vanwege 
suicide(pogingen) 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020 – april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei–oktober 2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-
heden) 

vooral 15-24-
jarigen.  
 
Registratie  bij 380 
huisartsenpraktijken 
met ongeveer 1,6 
miljoen patiënten 

dan in dezelfde 
periode in 2019.  
 
Ongeveer 24% meer 
huisartsconsulten 
vanwege depressieve 
klachten dan in 
dezelfde periode in 
2019 

in dezelfde periode in 
2019 
 
Ongeveer 24% meer 
huisartsconsulten 
vanwege depressieve 
klachten dan in 
dezelfde periode in 
2019 

in dezelfde periode in 
2019 
 
Ongeveer 24% meer 
huisartsconsulten 
vanwege depressieve 
klachten dan in 
dezelfde periode in 
2019 

dan in dezelfde 
periode in 2019.  
 
24% meer 
huisartsconsulten 
vanwege depressieve 
klachten dan in 
dezelfde periode in 
2019  
 
Evenveel 
huisartsconsulten 
voor angstklachten, 
slaapproblemen, en 
geheugen -en 
concentratieprobleme
n als in dezelfde 
periode in 2019, 
2020 en 2021 
 
 

Bolt et al., 2021 
 
Registratie van 
ongeveer 350 
huisartspraktijken, 
15-24-jarigen 
 

 Iets minder 
voorschriften voor 
benzodiazepines 
als in 2019, 
evenveel 
antidepressiva 

Iets minder 
voorschriften voor 
benzodiazepines als in 
2019, evenveel 
antidepressiva 

Iets minder voorschriften 
voor benzodiazepines als 
in 2019, evenveel 
antidepressiva 

Evenveel 
voorschriften voor 
benzodiazepines als 
in 2019, stijging voor 
antidepressiva 

   

Green et al., 2021 
 
Mei 2020:  
N= 462 
adolescenten (10-22 
jaar) en N= 371 
jong volwassenen 
(17-25 jaar) 
 
November 2020:  
N = 238 
adolescenten (10-22 
jaar) en N= 231 
jongvolwassenen 
(17-25 jaar) 

   Tussen mei en november 
2020 nam het niveau van 
vitaliteit af, terwijl 
niveaus van spanning en 
depressie toenamen, 
vooral bij de jongere 
adolescenten. 
Schommelingen in 
vitaliteit werden minder 
terwijl schommelingen in 
spanning toenamen.  
Er was geen significant 
verschil in 
schommelingen in 
depressie.  
De toename van 
schommelingen in 
spanning was groter 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020 – april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei–oktober 2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-
heden) 

onder de jongere 
adolescenten.  

CBS, 2022a 
Jongvolwassenen 
van 18-25 jaar 
 
totale N 18+: 
ongeveer 7500 

2019 (jaarcijfer): 
87,5% is gelukkig 
86,1% is tevreden 
met het leven 
 
 

2020 (jaarcijfer): 
83,8% is gelukkig 
81,4% is tevreden 
met het leven 

2020 (jaarcijfer): 
83,8% is gelukkig 
81,4% is tevreden met 
het leven 

2020 (jaarcijfer): 
83,8% is gelukkig 
81,4% is tevreden met 
het leven 

2021 (jaarcijfer): 
80,9% is gelukkig 
76,9% is tevreden 
met het leven 

2021 (jaarcijfer): 
80,9% is gelukkig 
76,9% is tevreden met 
het leven 

2021 (jaarcijfer): 
80,9% is gelukkig 
76,9% is tevreden met 
het leven 

 

GGD’en & RIVM, 
2022a; GGD’en & 
RIVM, 2022b 
 
N= 167.000 
middelbare 
scholieren in de 
klassen 2 en 4 

2019 
84% voelt zich 
meestal (zeer) 
gelukkig  
85% heeft een 
(zeer) goed 
ervaren 
gezondheid 
44,5% voelt zich 
(zeer) vaak 
gestresst 

     Najaar 2021  
• 77% voelt zich 

meestal (zeer) 
gelukkig  

• 83% heeft een 
(zeer) goed 
ervaren 
gezondheid 

• 44,4% voelt zich 
(zeer) vaak 
gestresst 

 

 

van den Broek et 
al., 2022 
 
Jongeren uit klas 3 
van het VO: N = 177 
in 2019 en N=188 in 
voorjaar 2020 

 Vergeleken met 
2019: 
Evenveel  
eenzaamheid,  
stress thuis en 
tevreden met 
relatie beste 
vriend(in) 
Minder stress door 
school 
Minder 
geluksgevoel en 
minder tevreden 
met relatie ouders  

      

Studenten in MBO, 
HBO en WO 

        

De Klerk et al., 
2021 
 
N= 5000 

2019 
één op de vier 
studenten is 
psychisch 
ongezond (MHI-5)  

 
 
 
 

 November: één op de 
drie studenten is 
psychisch ongezond 
(MHI-5) 

    

Geels et al., 2021 
 
2 enquêtes onder 
studenten: 
1) N=4.231  

 23 maart t/m 19 
mei   
Enquête 1: 32% 
beoordeelt welzijn 
met 4 of lager 

19 mei t/m 28 sept 
Enquête 1: 2% 
beoordeelt welzijn met 
4 of lager 
 

15 okt t/m 17 nov 
Enquête 1: 33% 
beoordeelt welzijn met 4 
of lager  
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020 – april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei–oktober 2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-
heden) 

2) N=1.254 
 

 

  Enquête 2:  
31% beoordeelt 
welzijn met 4 of 
lager 
 

Tijdens de periode van 
versoepelingen lag het 
welzijn gemiddeld 2.5 
punten hoger dan 
tijdens de 1e  
lockdown en de 2e golf 
in okt-nov (op een 
schaal van 1 tot 10).  
 
Enquête 2:  
5% beoordeelt welzijn 
met 4 of lager 
 
 
Tijdens de periode van 
versoepelingen lag het 
welzijn gemiddeld 2 
punten hoger dan 
tijdens de 1e  
lockdown en de 2e golf 
in nov-dec (op een 
schaal van 1 tot 10). 

Het welzijn ligt 0.2 punt 
lager dan tijdens de 1e 
lockdown. 
 
Enquête 2 (25 nov – 10 
dec):  
32%  beoordeelt welzijn 
met 4 of lager 
 
Het welzijn ligt 0.1 punt 
lager dan tijdens 1e  
lockdown 
 

    

Dopmeijer et al., 
2021b 
 
N=28.442 
studenten van 8 
universiteiten en 7 
hbo-instellingen) 

     Begin maart-half mei 
2021: 
Invloed van 
coronacrisis of de 
maatregelen op 
gebruik van slaap- of 
kalmeringsmiddelen 
zonder 
doktersvoorschrift: 
Voor 89% was deze 
vraag niet van 
toepassing.  
Van de studenten op 
wie de vraag wel van 
toepassing was: gaf 
20% aan meer slaap- 
of 
kalmeringsmiddelen 
te zijn gaan 
gebruiken, 9% 
minder en bij 71% 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown  
(mrt-april 2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020 – april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
(mei–oktober 2021) 
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-
heden) 

was er geen 
verandering. 

Dopmeijer et al., 
2021a 
 
N=28.442 
studenten van 8 
universiteiten en 7 
hbo-instellingen) 

    Begin maart-half mei 
2021: 
Invloed coronacrisis 
of maatregelen op 
gevoelens van angst 
of depressie.  
Voor 12% was deze 
vraag niet van 
toepassing Van de 
studenten op wie de 
vraag wel van 
toepassing was, voelt 
30% zich meer 
angstig of depressief 
voelen en bij 43% is 
er een toename van 
beide. Bij 23% was 
er geen verandering 
en bij 4% was er een 
afname van angst 
en/of depressie 
 
Invloed coronacrisis 
of maatregelen op 
gevoelens van van 
eenzaamheid. Voor 
minder dan 9% was 
deze vraag niet van 
toepassing.  Van de 
studenten op wie de 
vraag wel van 
toepassing was heeft 
80% meer 
eenzaamheidsgevoel
ens vanwege de 
coronacrisis.  Bij 
18% had de crisis 
geen invloed, terwijl 
bij 2% de 
coronacrisis heeft 
bijgedragen aan 
minder 
eenzaamheids-
gevoelens.  
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Tabel 3. Samenvatting resultaten mentaal welbevinden ouderen 

Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown 
(maart-april 
2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
mei–oktober 2021  
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

Ouderen   
De Vries & Pols, 
2020; Van der Roest 
et al., 2020a; Van 
der Roest et al., 
2020b 
 
Mei: N = 193 
bewoners, 1609 
familieleden, 811 
medewerkers 
 
Juni: N = 69 
bewoners, 775 
familieleden en 324 
medewerkers 
 
 

 77% van de 
bewoners van 
verpleeg- en 
verzorgingshuizen 
voelt zich matig tot 
zeer sterk eenzaam.  
 
Bijna de helft van de 
bewoners vond dat 
hun gezondheid 
achteruit was 
gegaan in 
vergelijking met 
voor het 
bezoekverbod. 43% 
van de medewerkers 
en evenzoveel 
familieleden vonden 
dat de gezondheid 
van bewoners 
achteruit was 
gegaan.  
 
Een toename in de 
ernst van depressie, 
angst en 
prikkelbaarheid van 
bewoners op een 
afdeling werd door 
meer dan 60% van 
de medewerkers in 
de directe zorg 
gemeld.  

72% van de 
bewoners voelt zich 
matig tot zeer sterk 
eenzaam. 
 
55% van de 
bewoners was 
psychisch 
ongezond, hetzelfde 
% als tijdens het 
bezoekverbod in 
mei.  
 
Minder 
medewerkers dan in 
mei meldden een 
toename in ernst 
van 
probleemgedrag 
van depressie, 
prikkelbaarheid, 
angst en agitatie. 
 
Op een schaal van 
0-10 rapporteerden 
bewoners een 
verbeterde kwaliteit 
van leven 
(gemiddelde 6,4) 
ten opzichte van 
mei (gemiddelde 
5,0). Ook 
familieleden (5,4 
tov 4,8) en 
zorgmedewerkers 
(6,6 tov 5,6) laten 
een verbetering 
zien voor de 
bewoners. De 
scores zijn echter 
nog niet op 
hetzelfde niveau als 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown 
(maart-april 
2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
mei–oktober 2021  
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

voordat de 
pandemie uitbrak. 

De Vries & Pols, 
2020; Steinmetz et 
al., 2020 
 
Mei: N = 1.697  
Juni: N = 1.716  
 

 De mentale 
gezondheid van 
zelfstandig wonende 
ouderen was goed; 
78% zei zich in de 
afgelopen maand 
(april-mei) vaak, 
meestal, of 
voortdurend 
‘gelukkig’ te voelen 
en 86% voelde zich 
‘kalm en rustig’.  
 
24% van de ouderen 
gaf aan eenzaam te 
zijn. In vergelijking 
met gegevens van 
voor de coronacrisis, 
nam vooral 
emotionele 
eenzaamheid toe. 
 
Heel veel ouderen 
deden iets tegen het 
sociaal isolement en 
eenzaamheid, vooral 
contact zoeken op 
1,5 meter (86%), 
via sociale media en 
beeldbellen (72%) 
en afleiding zoeken 
(zoals fietsen, 
tuinieren, tv kijken).  
  
 

Situatie van 
zelfstandig wonende 
ouderen in 
Nederland stabiel 
gebleven of zelfs 
verbeterd.  
 
Ouderen zijn minder 
bezorgd en ze zijn 
ook minder bang 
ziek te worden. 
 
Zowel de sociale als 
de emotionele 
eenzaamheid is licht 
gedaald ten 
opzichte van mei. 
Het niveau is echter 
nog niet terug naar 
de tijden van vóór 
de COVID, in het 
bijzonder voor 
emotionele 
eenzaamheid.  
Geestelijke 
gezondheid bleef 
stabiel en op een 
vrij hoog niveau 
(gemiddeld 5 op 
een schaal van 1-
6). 
 
In mei (8%) en juni 
(7%) meldde de 
ondervraagden dat 
ze niet de 
benodigde hulp 
kregen op specifiek 
gebied (zoals 
mentale 
gezondheid). 
Bij de groep 
ondervraagden die 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown 
(maart-april 
2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
mei–oktober 2021  
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

meldden minder 
contact te hebben 
met familie en/of 
vrienden bleef het 
aandeel in juni 
gelijk aan dat in mei 
(40%).  
 
Van de mensen die 
nog steeds last 
hebben van minder 
contact, zegt 30% 
eenzaam te zijn 
tegenover 19% van 
de rest van de 
ondervraagden. 

De Klerk et al., 
2020 
 
N=2.000 

16% 75-
plussers 
emotioneel 
eenzaam 
(2019) 

 37% 75-plussers 
emotioneel 
eenzaam (juli 2020) 
 

     

Sociaal Planbureau 
Groningen, 2021 
 
N= 3.500 

 15% 65-plussers 
voel zich vaker 
eenzaam (april)  
 

 12% 65-plussers voelt 
zich vaker eenzaam 
(november) 
 

    

De Vries & Pols, 
2020 
 
Interviews: N= 244  
Vragenlijsten: N = 
2619 ouderen in 
verpleeghuizen & 
1697 
zelfstandigwonende 
ouderen  
 

 Verschillende 
ouderen hebben 
aangegeven dat ze 
merken dat hun 
gezondheid 
achteruitgaat 
doordat ze veel thuis 
zitten en weinig 
beweging krijgen, 
i.v.m. het sluiten 
van de 
dagbesteding. 
 
Veel ouderen zijn 
bang om in deze tijd 
te sterven, omdat zij 
weten dat familie er 
op dit moment niet 
bij zal kunnen zijn 
en zij geen goed 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown 
(maart-april 
2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
mei–oktober 2021  
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

afscheid kunnen 
nemen.  

Kester, 2020 
 
N=25.000  

   Van de 65-plussers 
zegt 48 procent één of 
meerdere mentale 
klachten te hebben 
(ervaren) sinds de 
coronacrisis (sept). 
 

    

Hamers et al., 
2020a; Hamers et 
al., 2020b 
 
N = 43 vragenlijsten 
van verpleeghuis-
locaties (bezoek per 
25 mei toegestaan);  
N= 25 vragenlijsten 
van verpleeghuizen 
(bezoek per 11 mei 
toegestaan); 
Dieptemonitoring bij 
5 locaties: 46 
vragenlijsten en 154 
diepte-interviews 
(Hamers et al, 
2020a) 
 
N = 63 vragenlijsten 
(Hamers et al, 
2020b) 

 Welbevinden:  
Veel naasten en 
medewerkers geven 
aan dat het 
bezoekverbod een 
negatieve impact 
heeft gehad op het 
welbevinden van de 
bewoners van 
verpleeghuizen. 
 
 

Drie weken na de 
versoepeling is de 
impact van het 
bezoek op het 
welbevinden van 
bewoners 
overwegend 
positief.  
 

Nog steeds positieve 
effecten van 
versoepelingen op het 
welbevinden. 45% van 
de 
verpleeghuislocaties 
rapporteert een 
positievere stemming 
ten opzichte van de 
periode met het 
bezoekverbod tijdens 
de 1e lockdown. 
 
Naar schatting komt 1 
op de 5 naasten 
minder vaak op 
bezoek dan voor het 
algehele 
bezoekverbod.  

    

Kanne & Driessen, 
2020 
 
N=2.000 

 22% ouderen 65+  
is eenzamer dan 
voor de crisis 
(april)  
 

25% ouderen 65+  
is eenzamer dan 
voor de crisis 
(mei)  
 
 

32% ouderen 65+ is 
eenzamer dan voor de 
crisis (nov) 
 

    

Knapen et al., 2021 
N = 350 (2019) 
N = 303 (2020) 

Voorjaar van 
2019: 49% 
van de 
ouderen met 
een 
lichamelijke 
beperking was 
(matig of 

Voorjaar 2020: 62% 
van de ouderen met 
een lichamelijke 
beperking was 
(matig of sterk) 
eenzaam  
43% was matig 
eenzaam 

April tot juni 2020: 
28% van de 
ouderen met een 
lichamelijke 
beperking voelt zich 
eenzamer door het 
coronavirus. 31% 
van de ouderen met 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown 
(maart-april 
2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
mei–oktober 2021  
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

sterk) 
eenzaam. 
34% was 
matig 
eenzaam 

Het aantal ouderen 
dat zich matig 
eenzaam voelde is 
significant 
toegenomen maar 
dat geldt niet voor 
het percentage dat 
zich sterk eenzaam 
voelde. 
 
Ook emotionele 
eenzaamheid is 
significant gestegen, 
terwijl sociale 
eenzaamheid is 
gelijk  gebleven. 
 

een lichamelijke 
beperking maakt 
zich zorgen over de 
gevolgen voor hun 
sociale leven. 

RIVM GGD GHOR 
Nederland en 25 
GGD'en, 2022 
 
Ouderen van 70 jaar 
en ouder 
 
N voor vragen over 
mentaal 
welbevinden 
varieert per ronde: 
2.745-3.532 
respondenten (70 
jaar en ouder) 
 

 Rapportcijfer eigen 
leven  
7,3 17-24 apr 
 
 
 
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid  
79% 17-24 apr 
 
 
 
 
 
psychisch gezond 
92% 17-24 apr 
 
 
 
 
 
enigszins t/m sterk 
eenzaam  
74% 17-24 apr 
 

Rapportcijfer eigen 
leven  
7,4 7-12 mei 
7,5 27 mei-1 jun 
7,6 17-21 juni  
7,7 8-12 juli 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid 
80% 7-12 mei 
80% 27 mei-1 jun 
80% 17-21 juni  
81% 8-12 juli 
 
 
 
psychisch gezond 
93% 7-12 mei 
93% 27 mei-1 jun 
93% 17-21 juni  
94% 8-12 juli 
 
 
enigszins t/m sterk 
eenzaam  
70% 7-12 mei 
63% 27 mei-1 jun 

Rapportcijfer eigen 
leven  
7,6 19-23 aug 
7,5 30 sep - 4 okt 
7,5 11-15 nov 
 
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid  
81% 19-23 aug 
80% 30 sep - 4 okt 
80% 11-15 nov 
 
 
 
psychisch gezond  
93% 19-23 aug 
93% 30 sep - 4 okt 
93% 11-15 nov 
 
 
 
enigszins t/m sterk 
eenzaam  
53% 19-23 aug 
55% 30 sep - 4 okt 

Rapportcijfer eigen 
leven  
7,3 30 dec  - 3 jan 
7,2 10-14 feb 
7,3 24-28 mrt 
 
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid  
80% 30 dec-3 jan 
80% 10-14 feb 
80% 24-28 mrt 
 
 
 
psychisch gezond  
92% 30 dec  - 3 jan 
92% 10-14 feb 
92% 24-28 mrt 
 
 
 
enigszins /tm sterk 
eenzaam  
65% 30 dec  - 3 jan 
69% 10-14 feb 

Rapportcijfer eigen 
leven  
7,5 5-9 mei  
7,7 16-20 juni  
7,6 28 juli - 1 aug 
7,7      8-12 sept 
7,7      20-24 okt 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid  
81% 5-9 mei  
82% 16-20 juni  
81% 28 juli - 1 aug 
80%    8-12 sept 
80%    20-24 okt 
 
psychisch gezond 
92% 5-9 mei  
93% 16-20 juni  
93% 28 juli - 1 aug 
93% 8-12 sept 
94% 20-24 okt 
 
enigszins tm sterk 
eenzaam  
59% 5-9 mei  
48% 16-20 juni  

Rapportcijfer eigen 
leven 
7,5 24-28 nov 
 
 
 
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid 
80% 24-28 nov 
 
 
 
 
 
psychisch gezond 
92% 24-28 nov 
 
 
 
 
 
enigszins tm sterk 
eenzaam 
49% 24-28 nov 
 

Rapportcijfer eigen 
leven 
7,4 19-23 jan 
7,6   9-13 mrt 
7,7   8-12 juni 
 
 
 
 
(zeer) goed ervaren 
gezondheid  
78% 19-23 jan 
77%   9-13 mrt 
76%   8-12 juni 
 
 
 
psychisch gezond 
91% 19-23 jan 
91%   9-13 maart 
93 %  8-12 juni 
 
 
 
enigszins tm sterk 
eenzaam 
54% 19-23 jan 
41%   9-13 maart 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown 
(maart-april 
2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
mei–oktober 2021  
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

 
 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten   
73% 17-24 apr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58% 17-21 juni  
54% 8-12 juli 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten   
62% 7-12 mei 
62%  27 mei - 1 
jun  
63% 17-21 juni  
68% 8-12 juli  
 
mist het om 
vrienden/familie in 
het echt te zien 
78% 7-12 mei 
72% 27 mei-1 juni 
64% 17-21 juni  
51% 8-12 juli
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63% 11-15 nov 
 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten   
65% 19-23 aug  
63% 30 sep - 4 okt  
64% 11-15 nov 
 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in het 
echt te zien  
53% 19-23 aug 
60% 30 sep - 4 okt 
69% 11-15 nov  
 
 
 
 
(heel) vaak angstig  
2% 11-15 nov 
 
 
 
 
 
 
(heel) vaak gestresst  
3% 11-15 nov 
 
 
 
 
 
(heel) vaak problemen 
met slapen 
  
11% 11-15 nov 
 
 

64% 24-28 mrt 
 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten   
66% 30 dec  - 3 jan 
63% 10-14 feb 
63% 24-28 mrt 
 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in het 
echt te zien  
70% 30 dec  - 3 jan 
78% 10-14 feb 
74% 24-28 mrt 
 
 
 
 
(heel) vaak angstig  
3% 30 dec  - 3 jan 
2% 10-14 feb 
2% 24-28 mrt 
 
 
 
 
(heel) vaak gestresst 
4% 30 dec  - 3 jan 
3% 10-14 feb 
4% 24-28 mrt 
 
 
 
(heel) vaak 
problemen met slapen
  
13% 30 dec  - 3 jan 
13% 10-14 feb 
11% 24-28 mrt 
 

46% 28 juli - 1 aug 
43%    8-12 sept 
40%    20-24 okt 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten   
68% 5-9 mei  
76% 16-20 juni  
76% 28 juli - 1 aug 
76% 8-12 sept 
81% 20-24 okt 
 
mist het om 
vrienden/familie in 
het echt te zien 
69% 5-9 mei  
50% 16-20 juni  
36% 28 juli - 1 aug 
31% 8-12 sept 
24% 20-24 okt 
 
 
(heel) vaak angstig 
2% 5-9 mei  
2% 16-20 juni  
1% 28 juli - 1 aug 
2% 8-12 sept 
2% 20-24 okt 
 
 
(heel) vaak gestresst 
3% 5-9 mei  
3% 16-20 juni  
2% 28 juli - 1 aug 
3% 8-12 sept 
3% 20-24 okt 
 
(heel) vaak 
problemen met 
slapen  
11% 5-9 mei  
10% 16-20 juni  
10% 28 juli - 1 aug 
11% 8-12 sept 
11% 20-24 okt 

 
 
 
 
goede ervaren 
kwaliteit sociale 
contacten   
74% 24-28 nov 
 
 
 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in 
het echt te zien 
43% 24-28 nov 

39%    8-12 juni 
 
 
 
goede ervaren kwaliteit 
sociale contacten 
70% 19-23 jan 
78%   9-13 maart 
79%   8-12 juni 
 
 
 
 
mist het om 
vrienden/familie in het 
echt te zien 
52% 19-23 jan 
31%   9-13 maart 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown 
(maart-april 
2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
mei–oktober 2021  
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

CBS, 2021b 
 
Ouderen van 65 jaar 
en ouder 
 
N=10.000 
volwassenen  
 
 

Psychisch 
ongezond 
2019 
1e kwartaal 
12,8% 
2e kwartaal 
8,5% 
3e kwartaal 
9,5% 
4e kwartaal 
8,8% 
2020 
1e kwartaal 
9,8% 
 
 
 
 
 

Psychisch ongezond 
Kwartaal 2 2020 
9,3% 
 

Psychisch ongezond 
Kwartaal 3 2020 
9,7% 
 

Psychisch ongezond 
Kwartaal 4 2020 
10,2% 
 

Psychisch ongezond 
Kwartaal 1 2021 9,6% 
 

Psychisch ongezond 
Kwartaal 2 2021 
12,6% 
 

  

CBS-StatLine, 2022 
 
Gezondheidsenquête 
N=9.500 voor hele 
bevolking 
 
 

Psychische 
ongezond 
2019 
(jaarcijfer): 
65-75 jaar: 
8,5% 
75+: 12,1% 

Psychische 
ongezond 
2020 (jaarcijfer): 
65-75 jaar: 8,7% 
75+: 11,2% 

Psychische 
ongezond 
2020 (jaarcijfer): 
65-75 jaar: 8,7% 
75+: 11,2% 

Psychische ongezond 
2020 (jaarcijfer): 
65-75 jaar: 8,7% 
75+: 11,2% 

Psychische ongezond 
2021 (jaarcijfer): 
65-75 jaar: 10,1% 
75+: 13,1% 

Psychische ongezond 
2021 (jaarcijfer): 
65-75 jaar: 10,1% 
75+: 13,1% 

Psychische ongezond 
2021 (jaarcijfer): 
65-75 jaar: 10,1% 
75+: 13,1% 

 

Ikani et al., 2021 
 
Kwantitatief 
onderzoek (half 
december 2020- 
half januari 2021) 
N= 391 
respondenten van 
65 jaar en ouder. 

    Zelfrapportage 65+ 
79,8%  geen tot 
weinig depressieve 
klachten 
84,9% geen tot 
weinig angstklachten 
91,6% geen tot 
weinig stressklachten  
9,2% milde 
depressieve klachten  
10% milde 
angstklachten  
3,1% milde 
stressklachten  
11% matige of 
verhoogde 
depressieve klachten  
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown 
(maart-april 
2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
mei–oktober 2021  
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

5,1% matige of 
verhoogde 
angstklachten  
5,4% matige of 
verhoogde 
stressklachten  
 
 
78,9% kan zich goed 
bezig houden met 
dagelijkse activiteiten 
en 
bezigheden  
84,8% van de 
ouderen haalt plezier 
uit dagelijkse 
bezigheden 
82% mist fysiek 
contact 
72,3% kan in deze 
tijd met iemand 
praten wanneer dit 
nodig is 
14,1% heeft niemand 
om mee te praten 
wanneer zij niet 
lekker in hun vel 
zitten.  
 
 

van Tilburg, 2021 
N=404 zelfstandig 
wonende ouderen 
van 64-96 jaar 

23% voelt 
zich eenzaam 
 
 
 
 
 

  28% voelt zich 
eenzaam 
Emotionele 
eenzaamheid is meer 
toegenomen dan 
sociale eenzaamheid 

28% voelt zich 
eenzaam 
Emotionele 
eenzaamheid is meer 
toegenomen dan 
sociale eenzaamheid 

   

CBS, 2022f 
Ouderen 65-75 jaar 
en 75+ 
(totale N 15+: 
ongeveer 7.500) 
 
 

2019 
(jaarcijfer): 
75+: 
88,9% is 
gelukkig 
87,1% is 
tevreden met 
het leven 

2020 (jaarcijfer): 
75+: 
 
87,5% is gelukkig 
85,6% is tevreden 
met het leven 
 
 

2020 (jaarcijfer): 
75+: 
 
87,5% is gelukkig 
85,6% is tevreden 
met het leven 
 
 

2020 (jaarcijfer): 
75+: 
 
87,5% is gelukkig 
85,6% is tevreden met 
het leven 
 
 

2021 (jaarcijfer): 
75+: 
 
86,8% is gelukkig 
84,5% is tevreden 
met het leven 
 
 

2021 (jaarcijfer): 
75+: 
 
86,8% is gelukkig 
84,5% is tevreden 
met het leven 
 
 

2021 (jaarcijfer): 
75+: 
 
86,8% is gelukkig 
84,5% is tevreden 
met het leven 
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Referentie Vóór corona 
(2019) 

1e lockdown 
(maart-april 
2020) 

Versoepeling 
maatregelen 
(mei-juli 2020) 

Verdere 
aanscherping 
maatregelen 
(augustus-half 
december 2020) 

2e lockdown 
(half december 
2020-april 2021) 

Versoepeling 
maatregelen  
mei–oktober 2021  
 

Aanscherping 
maatregelen en 3e 
lockdown 
(november 2021-
half januari  2022) 

Versoepeling 
maatregelen (half 
januari 2022-heden) 

 
65-75 jaar: 
91,9% is 
gelukkig 
90,0% is 
tevreden met 
het leven 
 
 
 
 
 

 
65-75 jaar: 
89,2% is gelukkig 
87,7% is tevreden 
met het leven 

 
65-75 jaar: 
89,2% is gelukkig 
87,7% is tevreden 
met het leven 

 
65-75 jaar: 
89,2% is gelukkig 
87,7% is tevreden met 
het leven 

 
65-75 jaar: 
90,0% is gelukkig 
87,2% is tevreden 
met het leven 

 
65-75 jaar: 
90,0% is gelukkig 
87,2% is tevreden 
met het leven 

 
65-75 jaar: 
90,0% is gelukkig 
87,2% is tevreden 
met het leven 

Van Leersum-
Bekebrede et al., 
2022b 
 
N = 2.987 ouderen 
van 65 jaar en 
ouder 
 

      65-74 jaar 
5% had suïcidale 
gedachten 
 
75+ 
8% had suïcidale 
gedachten 
 
 
 

65-74 jaar 
5% had suïcidale 
gedachten  
86% ervaart 
psychische klachten 
(MHI-5)  
76% ervaart een (zeer) 
goede gezondheid  
42% voelde zich soms 
tot altijd eenzaam 
13% voelde zich (zeer) 
vaak gestresst 
11% (zeer) vaak 
slaapproblemen 
 
75+ 
8% had suïcidale 
gedachten  
83% ervaart 
psychische klachten 
(MHI-5)  
65% ervaart een (zeer) 
goede gezondheid  
51% voelde zich soms 
tot altijd eenzaam 
15% voelde zich (zeer) 
vaak gestresst 
13% (zeer) vaak 
slaapproblemen 
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