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Onderzoeksoverzicht coronavirus en kwetsbare groepen 
Versie juni 2022 
 

Indien u zich wilt af- of aanmelden voor volgende updates van het onderzoeksoverzicht, gelieve een e-mail te sturen naar epi-corona@ggdhaaglanden.nl   

Bij voorbaat dank.  

 Besmetting met het coronavirus    
 Onderzoeksvraag Tijdens/ 

na 
pandemie 

Organisatie/ 
Link naar 
onderzoek 

Korte beschrijving en eventuele resultaten, met hyperlink indien beschikbaar 

Bij welke groepen zien we de meeste besmettingen? 
1. Wat zijn de populatieverschillen 

en risicofactoren voor 
besmetting? (Den haag e.o.) 

Tijdens LUMC-
Campus / 
GGD HL 
 

Kwantitatief onderzoek. Data over besmettingen (GGD) zijn gekoppeld aan CBS-data (wijk, 
inkomen, etnische afkomst). Daarnaast wordt het aantal besmettingen gekoppeld aan 
huisartsen-, ziekenhuis- en verpleeghuisdata.  
Resultaten worden nog verwacht.  
 

2. Ziekenhuisopnames verschilden 
per stadsdeel en etniciteit tijdens 
de eerste golf van COVID-19 in 
Amsterdam 
 

Tijdens GGD 
Amsterdam 

Onderzoek naar ziekenhuisopnames tijdens de eerste golf van het coronavirus, tot en met 
31 mei 2020.  
Resultaten: Stadsdelen met lagere SES en mensen met een niet-westerse 
migratieachtergrond ondervonden de hoogste ziektelast (uitgedrukt in 
ziekenhuisopnames) van COVID-19 tijdens de eerste golf in Amsterdam 
Hospitalisation rates differed by city district and ethnicity during the first wave of COVID-
19 in Amsterdam, The Netherlands 
 
Analyses worden momenteel herhaald voor de periode 1 juni 2020 t/m 20 januari 2021. 
Resultaten worden nog verwacht.  
 

3. Wat zijn de populatieverschillen 
in gezondheid en symptomen? 

Tijdens LUMC 
 
COVID Radar  

COVID Radar: smartphone-app om grootschalig gegevens te verzamelen over gezondheid, 
symptomen en gedrag gerelateerd aan COVID-19. Het gebruik van de app zelf is sinds april 
2022 gepauzeerd. De focus ligt nu op het gebruiken van de verzamelde data om 
onderzoeksvragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over Long COVID.   
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COVID RADAR app: Description and validation of population surveillance of symptoms and 
behavior in relation to COVID-19 (nih.gov) 
 

4. Waarom worden sommige 
mensen wel ziek van het SARS 
CoV-2 virus  coronavirus en 
andere mensen niet?  

Tijdens RIVM 
 
CONTEST 

Onderzoek naar wie, en hoe, mensen besmet raken. Vergelijking tussen mensen die 
positief en negatief getest zijn, aan de hand van een vragenlijstonderzoek, om factoren in 
kaart te brengen die het risico op besmetting met het coronavirus verhogen of juist 
verlagen. 

Ook gegevens over vaccinatie status worden verzameld, om het effect van vaccinatie tegen 
besmetting met het corona virus in kaart brengen. 
 

5. Welk deel van de Nederlandse 
bevolking heeft antistoffen tegen 
SARS-CoV-2?  

Tijdens RIVM 
 
PIENTER 
Corona 
studie 

Het PIENTER corona onderzoek is een uitbereiding van het PIENTER onderzoek naar 
bescherming tegen infectieziekten. 8e onderzoeksronde: juni 2022 
 
Dataverzameling: vragenlijst en vingerprik bloed monster 
 
In het najaar van 2021 (ronde 6) had bijna 87% van de bevolking antistoffen tegen het 
coronavirus. Ruim een kwart van de gehele bevolking bleek destijds bewijs van een infectie 
in het bloed te hebben. De stijging van het percentage mensen met antistoffen sinds 
eerdere rondes is vooral te danken aan de start van het vaccinatieprogramma begin 2021, 
en deels door infectie met de alfa en delta variant van het virus. Vrouwen hebben iets 
vaker antistoffen dan mannen en mensen van Nederlandse afkomst of met een Westerse 
migratie achtergrond hebben iets vaker antistoffen in vergelijking tot mensen met een 
niet-Westerse migratie achtergrond. Dit komt met name door verschillen in 
vaccinatiegraad. 
Publicaties: zie Resultaten | RIVM 
 
Recente publicaties:  
Persistence of Antibodies to SARS CoV 2 
 
Associations between measures of social distancing and SARS-CoV-2 seropositivity 
 
Estimating the asymptomatic proportion of SARS-CoV-2 infection in the general 
population: Analysis of nationwide serosurvey data in the Netherlands 
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6. Hoeveel bloeddonors hebben 
corona antistoffen?  

Tijdens/ 
na 

Sanquin 
Research 

Sanquin Research rapporteert dat in december 2021 de hoeveelheid corona-antistoffen 
verder daalt (95%), na bij een eerdere onderzoekesrondes (september)  bij 97% van de 
donors te zijn aangetoond. 
 
Hoeveelheid corona-antistoffen bij donors daalt verder (sanquin.nl) 
 

7. Wat zijn de prevalentie en ernst 
van COVID-19 bij dakloze 
mensen? 

 
 

Tijdens/ 
na 

Radboud 
UMC 
 
Daklozen en 
Corona 

Onderzoek om het volgende te weten te komen: 
1. Hoe vaak en hoe erg dakloze mensen corona krijgen 
2. Met welke andere problemen zij bij straatdokters komen 
3. Wat de gevolgen zijn van de coronamaatregelen 
4. Hoe gemeenten de corona maatregelen hebben toegepast in de opvang 
5. Veroorzaakt corona meer dakloosheid 

 
Tussentijds interview met onderzoeker:  
Kleinschalige crisisopvang geeft dakloze rust voor toekomstplannen 
 
Er zijn ook meerdere factsheets uitgebracht (toegankelijk via Dakloosheid en Corona)  
Factsheet 1: Meer informatie over de opzet van de studie 
Factsheet 2: uitkomsten onderzoek naar de implementatie van gemeentelijk beleid 
Factsheet 3: Impact van corona volgens dakloze mensen 
Factsheet 4: Impact van corona volgens zorg en opvangmedewerkers 
Factsheet 5: Uitkomsten van de Covid-19 monitor onder dakloze mensen 
Factsheet 6: Ervaringen van dakloze mensen 
Factsheet 7: Ervaringen van zorg- en opvangmedewerkers 
 
Eindsymposium rapport (april 2022): Dakloosheid-en-Corona.-Lessen-voor-de-
pandemiebestendige toekomst van de medische zorg en opvang 
 

8. Wat zijn de consequenties van de 
coronapandemie voor inwoners 
met een lage sociaaleconomische 
status of een 
migratieachtergrond?  

Tijdens/ 
na 

Pharos Pharos analyseerde ruim 50 rapporten en artikelen die in 2020 en in de eerste helft van 
2021 verschenen met specifiek aandacht voor de gevolgen onder inwoners met een lagere 
sociaaleconomische positie en/of migratieachtergrond.  
 
De coronapandemie vergroot de gezondheidsverschillen in Nederland. Inwoners met een 
lage sociaaleconomische status (SES) of een migratieachtergrond lopen een groter risico 
op een besmetting met het virus, zijn vaker ernstig ziek en overlijden vaker aan het virus. 
Maar ook de maatregelen tegen het virus hebben een grotere negatieve impact op alle 
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leefgebieden van deze mensen. Zoals werk, inkomen, onderwijs en opvoeding en toegang 
tot de zorg, met een slechtere gezondheid als gevolg. 
 
 
Infosheet Corona en vergroten van gezondheidsverschillen - Pharos 
 

Wat zijn de gevolgen van de besmettingen op de korte termijn? 
9. Hebben mensen in een 

achterstandspositie vaker een 
ongunstiger verloop van COVID-
19? 

Tijdens LUMC-
Campus / 
GGD HL 

Zie onderzoek 1. Aanvullend worden huisartsendata, ziekenhuisdata en waarschijnlijk 
verpleeghuisdata gebruikt om te zien of mensen in een achterstandspositie vaker een 
ongunstiger verloop hebben van een besmetting met corona.  
 

Wat zijn de gevolgen van de besmettingen op de langere termijn? 
10. Wie heeft er meer kans op ‘long 

COVID’ en hoe vaak komt het 
voor?  

Tijdens/ 
na 

RIVM 
 
Long 
(langdurige) 
COVID 

Long COVID’ of 'PASC' (Post-Acute Sequelae of SARS-CoV-2 Infection) 
 
Tussentijdse resultaten: Ruim 95% van de 1.741 deelnemers aan het LongCOVID-
onderzoek, die aangeven langdurig klachten te hebben na een coronabesmetting, had 
milde klachten tijdens de acute fase van de infectie. Slechts 5% van de mensen is 
opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege COVID-19. 
 
Vermoeidheid (90%), concentratieproblemen (74%) en kortademigheid (70%) springen 
eruit als meest genoemde klachten bij de deelnemers. De gemiddelde duur van deze 
klachten bij de deelnemers op het moment van aanmelden was 7 maanden. 
 
Long COVID ook na milde corona: tussentijdse resultaten | RIVM 
 

11. Hoe staat het met de aard, ernst, 
en duur van Long COVID 
klachten?  

Tijdens/ 
na 

Nivel, 
UMCG, 
Radboud 
UMC en 
Maastricht 
UMC 

Vanaf oktober 2021 werkt het Nivel samen met drie vakgroepen Huisartsgeneeskunde om 
onderzoek te doen naar aanhoudende klachten na een COVID-19-besmetting.  
 
Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen 
met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, 
mensen met een migratieachtergrond en zwangere vrouwen. 
 
Nivel Onderzoek Long Covid 
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12. Wat zijn de  langdurige gevolgen 
na een coronabesmetting in regio 
Zuid Limburg?  

Tijdens/ 
na 

GGD 
Limburg 
Noord en 
GGD Zuid 
Limburg, 
Ciro in Horn, 
Universiteit 
Maastricht, 
en het RIVM. 

Iedereen die in de periode vanaf 1 juni 2020 een coronatest heeft gedaan in een teststraat 
van de GGD en woonachtig is in Zuid-Limburg kan worden uitgenodigd voor het online 
vragenlijstonderzoek naar langdurige gevolgen na een coronabesmetting.  De omvang van 
langdurige klachten na een coronabesmetting (LongCOVID) in de populatie is nog 
onbekend, evenals de impact ervan. 
  
LongCOVID-onderzoek GGD Zuid Limburg | RIVM 
 

13. Hoe staat het met Long Covid in 
de regio Haaglanden 

Tijdens/ 
na 

LUMC-
Campus 

Onderzoek naar long COVID met gebruik van regionale data (huisartsen- elan, hap en long 
COVID-poli van MCH). Onderzoek lopend.  
 

14. Hoe is het met de mentale 
gezondheid en kwaliteit van leven 
van COVID-19 patiënten? 

Tijdens/ 
na 

Amsterdam 
UMC - 
locatie AMC 
 
Lange 
termijn 
herstel 

RECoVERED studie. Prospectief cohort van herstelde COVID-19 patiënten, waarvan de helft 
van de deelnemers een ernstige infectie heeft doorgemaakt waarvoor ziekenhuis opname 
nodig was, en de andere helft thuis een milde infectie doormaakte. 
 
Severe Fatigue in the First Year Following SARS-CoV-2 Infection: A Prospective Cohort 
Study - PubMed (nih.gov) 
 
A research agenda for post-COVID-19 fatigue (nih.gov) 
 

15. Wat zijn de korte- en 
langetermijngevolgen van COVID-
19 op de gezondheid van mensen 
die het coronavirus hebben 
gehad? 
 

Tijdens Nivel 
 
Effecten 
coronavirus 
op korte en 
langere 
termijn 

Onderzoek naar de ervaren klachten en de effecten op kwaliteit van leven en op werk, van 
250 mensen die corona hebben doorgemaakt. Deelnemers worden geselecteerd bij 
huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Er wordt gebruik 
gemaakt van online vragenlijsten. 
 
 
De inzichten die hieruit voortkomen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de zorg en 
ondersteuning van coronapatiënten en ook aan een betere organisatie van deze zorg. 
 

16. Wat is het  effect van vaccineren 
tegen het SARS CoV-2 virus bij 
kinderen van 12-18 jaar met 
Long-COVID klachten  

Tijdens/ 
na  

Spaarne 
gasthuis, 
i.s.m. o.a. 
het Emma 
Kinderzieken
huis 

VINCERO Studie: onderzoek naar mogelijke vermindering van Long COVID bij kinderen na 
vaccinatie.   
  
VINCERO STUDIE (vincero-studie.nl) 
Spaarne Gasthuis | Onderzoek | VINCERO 
Het onderzoek loopt tot dec 2021, resultaten worden nog verwacht.   
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Transmissie en epidemiologie 

17. Wat is de effectiviteit van het 
bron- en contactonderzoek om 
de verspreiding van SARS-CoV-2 
te beperken, en hoe kan het 
geoptimaliseerd worden?  
 
 

Tijdens GGD 
Amsterdam 
 
CONTROL: 
BCO 
 

Studie naar de doorlooptijd en effectiviteit van bron- en contactonderzoek.  
 
Eerste resultaten uit de regio Amsterdam-Amstelland laten zien dat vrouwen, ouderen, 
personen woonachtig in Amsterdam (vs. buurgemeenten), personen geboren buiten 
Nederland, en personen woonachtig in buurten met een lagere sociaal economische status 
een verhoogde kans hadden om zich later aan te melden voor een coronatest.  
 
Self-reported symptoms as predictors of SARS-CoV-2 infection in the general population 
living in the Amsterdam region, the Netherlands (zonmw.nl) 
 

18. Hoe gaat de verspreiding van 
SARS-CoV-2 op basisscholen?  

Tijdens RIVM, i.s.m. 
GGD 
Brabant-
Zuidoost en 
GGD regio 
Utrecht 
 
Onderzoek 
transmissie 
op 
basisscholen 

Kennis uit dit onderzoek levert aanvullende informatie op over de rol van kinderen in de 
verspreiding van het coronavirus en laat zien of met bepaalde maatregelen de verspreiding 
op scholen beperkt kan worden. Ook heeft het onderzoek als doel om te bepalen wat het 
aandeel van kinderen met klachten (symptomatische) en kinderen zonder klachten 
(asymptomatische) is bij infecties binnen een basisschoolklas.  
 

Maatregelen 
Welke groepen houden zich niet (minder) aan de maatregelen? 

19. Hoe staat het met de kennis, 
naleving en impact van de 
coronamaatregelen van mensen 
met een lage SES met en zonder 
migratieachtergrond? 

Tijdens RIVM/ 
Pharos  
 
Rapport 
Pharos 

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar redenen waarom mensen van lage SES 
bepaalde maatregelen niet kunnen/willen volgen.  
 
Resultaten: Onder mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid of 
een migratieachtergrond zijn over het algemeen de preventieve maatregelen goed 
bekend. Kennis lijkt niet direct samen te hangen met opleidingsniveau maar eerder met 
participatie in de maatschappij. Mensen met een baan en een groot sociaal netwerk zijn 
over het algemeen beter ingelicht dan mensen die relatief geïsoleerd leven.  
 

 Wat maakt dat deze groepen zich niet/minder aan de maatregelen houden?  
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20. In hoeverre zijn bepaalde 
groepen gemotiveerd en in staat 
de maatregelen op te volgen en 
welke determinanten bepalen 
hun gedrag? 

Tijdens Pharos/ 
Erasmus 
Universiteit 
 
Rapport 
Pharos 

Zie onderzoek 19 

Welke groepen ervaren de grootste (negatieve) gevolgen van de maatregelen? 
21. Wat is de maatschappelijke 

impact van COVID-19? 
Tijdens/n
a 

Erasmus 
Universiteit 
 
Maatschapp
elijke impact 
van COVID-
19  
 
Publicaties – 
Impact 
Corona 

Grootschalig surveyonderzoek verricht vanaf april 2020 in Rotterdam, Den Haag en 
landelijk, laat zien dat traditioneel kwetsbare groepen hard geraakt worden en dat er 
daarnaast nieuwe kwetsbare groepen ontstaan. Het onderzoek richt zich op 
de sociaaleconomische en sociaalpsychologische gevolgen, de gevolgen voor zorggebruik, 
solidariteit, buurtrelaties en algemeen en institutioneel vertrouwen. 
Rapporten: 
De Laag vertrouwenssamenleving 
 
Maatschappelijke impact van COVID-19 in Rotterdam en Nederland onderzocht   
 
rapport-berichten-uit-een-stille-stad-def.pdf 
 
ongeduldigesamenleving_def.pdf 
 

22. Hoe gaat de ondersteuning van 
kwetsbare groepen tijdens en na 
de corona crisis in Amsterdam? 

Tijdens/ 
na 

VU 
 
Kwetsbaar in 
Amsterdam 

Doel: inzicht krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare 
groepen in de regio Amsterdam.  Onderzoekers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen 
maken samen een inventarisatie van de kennis en ervaringen die opgedaan zijn en 
ontwikkelen hulpoplossingen. Dit project besteedt expliciet aandacht aan de ethische 
dilemma’s bij hulp aan kwetsbare groepen. 
 
Tussentijdse presentatie aan VWS: Presentatie-VWS-nov-2021.pdf  
 

23. Wat zijn de gevolgen van de 
maatregelen voor het dagelijks 
leven en psychisch welbevinden 
van mensen van lage SES? 

Tijdens RIVM/Pharo
s  
Rapport 
Pharos 

Zie ook onderzoek 19 
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24. Welke groepen zijn kwetsbaar 
wanwege de coronamaatregelen 
en waarom? 

 

Tijdens GGD Utrecht 

Kwetsbare 
groepen  
 

Onderzoek om 1) inzicht te krijgen in welke groepen kwetsbaar zijn voor de 
coronamaatregelen en waarom, en 2) om te zoeken naar goede voorbeelden om vroeg te 
herkennen wanneer kwetsbaarheid ontstaat en manieren om dit te voorkomen. 
Aandachtsgebied: verschillende wijken in de provincie Utrecht  
Resultaat: ‘GECK OP U’ Concept map van het begrip kwetsbaarheid. GECK OP U Concept 
map /  
 
Conceptualizing Vulnerability for Health Effects of the COVID-19 Pandemic and the 
Associated Measures in Utrecht and Zeist: A Concept Map - PubMed (nih.gov) 

25. Wat is de impact van de COVID-
19 maatregelen op de dakloze 
populatie?  

Tijdens Trimbos 
Instituut  
 
Coronatijden
_Daklozen 

Verschillende informatiebronnen waaronder interviews met professionals werkend in de 
opvang en die samenwerken met Valente. 
 
Tussentijdse rapportage van resultaten: 
SoziO | Vakblad voor sociale professionals en het sociale domein 
 

26. Hoe staat het met SARS-CoV-2 
infecties en antilichamen bij 
daklozen in Amsterdam?  

Tijdens GGD 
Amsterdam 

Cross-sectioneel onderzoek naar SARS-CoV-2 infecties en antilichamen bij dak- en 
thuislozen, en medewerkers van daklozenopvang in Amsterdam.  
 
Van 3 tot 21 mei 2021 is door de GGD Amsterdam met behulp van de testbus een 
onderzoek naar corona uitgevoerd op de locaties Blaka Watra en Transformatorweg. 
134 bezoekers/bewoners en 52 medewerkers zijn getest en hebben een vragenlijst 
ingevuld. Doorgemaakte coronavirus infectie : Bezoekers/bewoners: 3% ; Medewerkers: 
12%.  
 
Ook de vaccinatiebereidheid van bezoekers en medewerkers van de maatschappelijke 
opvang is gemeten. 
 
De gepubliceerde resultaten worden in  2022 verwacht 
 

Geweld in afhankelijkheidsrelaties 
27. Wat is de omvang, aard en ernst 

van huiselijk geweld ten tijde van 
de coronacrisis? 

Tijdens Nederlands 
Studiecentru
m 
Criminaliteit 
en 

Onderzoek naar het aantal, de aard en ernst van huiselijk geweld meldingen tijdens de 
COVID-19-maatregelen in vergelijking met 2019. Gebruik van registraties en 
dossiergegevens van Veilig Thuis, CBS-data en interviews met slachtoffers. 
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Rechtshandh
aving 
 
Stay home, 
stay safe?  

Factsheets ‘Stay home, stay safe’ van Haaglanden, Flevoland, Gooi-en Vechtstreek, 
Utrecht, Zuid Holland Zuid, Midden Brabant en Noord Holland Noord, Noord- en Midden-
Limburg zijn te vinden op: 
Resultaten » NSCR 
 

 Leefstijl 
28. Welk effect heeft de COVID-19 

lockdown op gezonde/ongezonde 
leefstijl bij volwassenen?  

Tijdens/ 
na 

RIVM 
gedragsunit 
/ GGD’en 
 

Kwantitatief panelonderzoek; vooral hoge SES en Nederlands. Betreft o.a. voeding, 
beweging, roken, alcohol. 
 
Meetronde 20 (8-12 juni ‘22): eetgedrag: 84% geeft aan dagelijks te hebben ontbeten, 60% 
at dagelijks groente en 54% at dagelijks fruit. 17% van de deelnemers dronk dagelijks 
suikerhoudende dranken en 50% gaf aan dit de afgelopen week niet te hebben gedaan. 
 
Deelnemers is gevraagd naar hoeveel uur per dag zij zitten. 12% van de deelnemers geeft 
aan dat dit minder is dan 4 uur per dag, iets meer dan één derde zit tussen de 4 en 6 uur 
per dag (35%), 41% zit tussen de 6 en 10 uur per dag en 12% zit meer dan 10 uur. 
 
Welbevinden en leefstijl | RIVM 
 

29. Hoe beïnvloedt de coronacrisis de 
gezondheid van kinderen en 
jongeren (4-18)?  

Tijdens GGD 
/Maastricht 
UMC 
 
 coronacrisis 
op leefstijl 
en 
gezondheid 
bij kinderen  

Onderzoek naar invloed van de coronacrisis op de leefstijl en lichamelijke klachten van 
kinderen en hun gezin. Digitale vragenlijsten gestuurd, die ouders en kinderen samen 
invullen.   
 
Eerste resultaten: Kinderen minder gezond na de eerste lockdown dan voor coronacrisis: 
Lange termijn invloed op leefstijl kinderen 
 

 Sociaal-psychisch en mentaal (met name jongeren risicogroep na de crisis; tijdens de crisis jongeren én ouderen?) 
30. Wat zijn de effecten van de 

maatregelen op thuiswonende 
ouderen (75+) met een 
lichamelijke beperking? 
 

Tijdens Nivel 
 
Eén tegen 
eenzaamhei
d 
Publicatie 
feb 2021 

Project ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Onderzoek naar eenzaamheid, maatschappelijke 
participatie en sociale cohesie onder thuiswonende ouderen met een lichamelijke 
beperking en in de algemene bevolking. Vragenlijsten binnen twee landelijke panels van 
het Nivel: het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten en het 
Consumentenpanel Gezondheidszorg.  
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31. Wat zijn de effecten van de 
corona maatregelen op kinderen 
en jongeren (met en zonder 
voorafgaande mentale 
gezondheidsproblemen) 

Tijdens/ 
na 

VUMC 
 
Mentale 
gezondheid 
kinderen 
 

In dit project wordt er systematisch in grote steekproeven van Nederlandse kinderen en 
jongeren (met en zonder voorafgaande mentale problemen) onderzocht wat de effecten 
van de coronamaatregelen zijn op hun mentale gezondheid en welbevinden. 
 
The impact of lockdown during the COVID-19 pandemic Nov 2020 
 
Mental and social health of children and adolescents during the COVID-19 pandemic 
lockdown Dec 2020 
 

32. Wat doet de coronacrisis met 
kinderen en jongeren?  

Tijdens Stichting 
Alexander, 
VUMC 
 
Coronacrisis 
_ kinderen _ 
jongeren 

Tweejarig onderzoek naar het effect van de COVID-19 restricties op de mentale 
gezondheid en het welbevinden van jeugd (8-18 jaar). 

33. Welke gevolgen heeft de COVID-
19 crisis voor 
basisschoolleerlingen?  

Tijdens Universiteit 
Maastricht 
en partners 
 
Covid-19 
basisschool 

Het in kaart brengen van de gevolgen van de COVID-19-crisis voor de ontwikkeling van 
Nederlandse leerlingen (in het bijzonder kwetsbare groepen) 
 

34. Wie is het hardst getroffen door 
de schoolsluiting?  
 

Tijdens/ 
na 

UvA/UM 
 
Coronatijden 
_onderwijs 

Onderzoek naar kansenongelijkheid en thuisscholing. Gebruik van panel resultaten van ~ 
800 ouders en hun kinderen uit het nationaal representatieve LISS Panel, met daarbij data 
van ~ 2,500 ouders (Kantar Panel) 
 
Resultaten april 2021: Schoolsluiting had geen invloed op welbevinden van leerlingen. Uit 
interviews bleek dat afstandsonderwijs op uiteenlopende manieren werd georganiseerd- 
deze verschillen in aanpak waren wel van invloed op het welbevinden van leerlingen 
Resultaten:  Afstandsonderwijs 
 

35. In hoeverre worden 
doelgroepleerlingen uit het 
onderwijsachterstandenbeleid 
extra hard getroffen door 
coronamaatregelen?  

Tijdens/ 
na 

Expertisecen
trum 
Nederlands 
 

In kaart brengen in hoeverre doelgroep leerlingen uit het onderwijsachterstandenbeleid 
extra hard getroffen worden door de coronamaatregelen en welke lessen er getrokken 
kunnen worden voor toekomstige, vergelijkbare situaties. 
 



11 
 

leesprestatie
s 
doelgroeple
erlingen 

36. Welke impact hebben de 
coronamaatregelen op de sociale 
relaties van jongeren? 

Tijdens/ 
na 

Radboud 
UMC 
 
Sociale 
relaties en 
mentaal 
welbevinden  

Longitudinale vragenlijststudie: Deelnemers van het "G(V)OED voor elkaar" onderzoek (N = 
700 jongeren; N = 500 ouders; verzameld sinds 2017) worden benaderd voor 
vervolgmetingen in september '21 om sociale relaties, mentaal welbevinden en leefstijl in 
kaart te brengen.  
 

37. Hoe gaat het met de jeugd in 
coronatijd?  

Tijdens Het 
Nederlands 
Jeugd 
instituut 

Het NJi heeft een overzichtsstudie gedaan naar de gevolgen van de pandemie voor 
jongeren en kinderen. Hiervoor zijn meer dan 130 Nederlandse wetenschappelijke studies, 
peilingen, enquêtes en analyses van bestaande registraties geanalyseerd.  
 
Effect-van-corona-op-jeugd%2C-gezin-en-jeugdveld 
 

38. Hoe staat het met de mentale 
gezondheid en het 
middelengebruik van studenten 
in het hoger onderwijs?  

Tijdens/ 
na 

Trimbos 
instituut  
 
 mentale 
gezondheid 
en 
middelengeb
ruik  

Dit onderzoek vindt plaats in 15 onderwijsinstellingen (HBO/WO) vanaf maart 2021. Dit 
onderzoek kijkt naar de algemene mentale gezondheid, waar de corona crisis 
waarschijnlijk ook een belangrijke rol speelt.  
  
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 

39. Invloed van corona op mentale 
klachten 

Tijdens/ 
na 

Tilburg 
University 

Een onderzoek bij 850 jongeren van 16-20 jaar heeft aangetoond dat de psychische 
gezondheid eind 2020 vergelijkbaar was met die van voor de coronapandemie. De 
onderzoekers zagen geen toename van ernstige angstklachten en depressies. Ook zagen ze 
geen extra slaapproblemen, vermoeidheid of medicijngebruik tegen psychische klachten. 
De mentale gezondheid van jongeren van 16 tot 20 jaar is door corona nauwelijks 
verslechterd. Dat stellen Tilburgse onderzoekers die gegevens uit 2012, 2016 en 2020 met 
elkaar vergeleken. De stijging van milde klachten die ze zien, was er volgens hen ook 
zonder corona geweest. 
 
Mental health problems among Dutch adolescents of the general population before and 9 
months after the COVID-19 outbreak: A longitudinal cohort study - ScienceDirect 
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40. Wat is de impact van corona op 

studenten? 
Tijdens/ 
na 

NJI/ Lieve 
Mark 
studenten 
initiatief 

Uit het onderzoek 'Gedaald welbevinden, geknakt vertrouwen' blijkt dat de coronacrisis 
het mentaal welbevinden van studenten negatief heeft beïnvloed, maar ook dat de impact 
per student verschilt. Studenten zijn sinds corona grofweg te verdelen in twee groepen die 
tegengesteld reageren op de pandemie. Enerzijds zijn er studenten die extra hard zijn gaan 
studeren en presteren.  
Anderzijds zijn er studenten die door beperkende coronamaatregelen juist eenzamer 
waren, hun motivatie verloren, zich gingen vervelen en bijvoorbeeld meer middelen 
gebruikten.  
Download de publicatie: Gedaald welbevinden, geknakt vertrouwen | Nederlands 
Jeugdinstituut (nji.nl) 
 

41. Hoe gaat het met 20-24 jarigen 
tijdens de tweede lockdown?  

Tijdens  Nivel In de tweede lockdown zijn jongeren met de leeftijd 20-24 jaar vaker naar de huisarts 
gegaan met depressieve gevoelens en angst (gebaseerd op een steekproef van gemiddeld 
390 huisartsenpraktijken) 
 
Rapport: Jongeren depressie angst 
 

42. Hoe staat het met de gezondheid, 
leefstijl en het welzijn van 
jongeren als gevolg van corona?  

Tijdens/ 
na 

GGD GHOR 
Nederland, 
RIVM, NIVEL, 
ARQ 
Nationaal 
Psychotraum
a Centrum 
 

De corona Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de 
leefstijl van middelbare scholieren. Het onderzoek vindt normaal gesproken elke vier jaar 
plaats en wordt uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met 
GGD GHOR en het RIVM. VMBO en HAVO/ VWO leerlingen in klas 2 en 4 vullen een online 
vragenlijst in.  
 
De landelijke resultaten zijn hier beschikbaar: StatLine - Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 
2021; regio (rivm.nl) 
 
Regionale getallen zijn beschikbaar op de Gezondheidsgids Haaglanden 

43. Wat is de impact van COVID-19 
op laaggeletterden en mensen 
met een licht verstandelijke 
beperking (LVB)? 

Tijdens Veiligheids- 
en 
gezondheids
regio 
Gelderland-
Midden 
 

Doel om een eenvoudige vragenlijst te ontwikkelen voor deze doelgroepen. De vragenlijst 
zal afgeleid worden van de landelijke vragenlijst en op drie momenten uitgezet worden.  
 
Resultaten: Impact van corona en de maatregelen is groot. Deze groep scoort twee keer zo 
slecht op alle indicatoren voor mentale gezondheid dan reguliere GGD-panels. Vooral het 
wegvallen van een dagstructuur door werk of de dagbesteding en een gebrek aan sociale 
contacten blijkt lastig. Mensen zitten thuis, hebben weinig te doen en worden somber. 
Daarnaast maken ze zich zorgen dat ze corona krijgen of anderen besmetten. Ze willen de 
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laaggeletter
den en 
mensen met 
een LVB 

maatregelen goed opvolgen. Maar doordat ze informatie niet begrijpen, de boodschap 
steeds verandert en iedereen wat anders zegt, raken ze in de war en worden ze onrustig. 
 
Er zijn meerdere factsheets ontwikkeld, voor beide doelgroepen en de professionals voor 
drie rondes van vragen. Zie ook:  De impact van COVID-19 onder laaggeletterden en 
mensen met een LVB 
 

44. Wat zijn de impact en behoeften 
van mensen met dementie, 
mantelzorgers en 
zorgmedewerkers tijdens de 
COVID-19 crisis?  
 

Tijdens LUMC 
 
ISOLATE 

COVID-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE).  
 
The Impact of Social Distancing Due to the COVID-19 Pandemic on People with Dementia, 
Family Carers and Healthcare Professionals: A Qualitative Study - PubMed (nih.gov) 

45. Wat is het effect van de Corona 
maatregelen op mensen met 
Alzheimer?  

Tijdens/ 
na 

Alzheimerce
ntrum 
Amsterdam 
en partners 
 
POLAR 

Doel: mensen met Alzheimer weerbaarder maken tegen de gevolgen van de 
coronamaatregelen.  
Resultaten:  Een toename in psychosociale problemen bij mensen met dementie maar ook 
mensen met pre-dementie. Ook was er een toename in gedragsproblemen van patiënten.  
Publicatie:  van Maurik et al 
 
Psychosocial Effects of COVID-19 Measures on (Pre-)Dementia Patients During Second 
Lockdown - IOS Press 
 
Lunch & Learn Video | Effecten van Coronamaatregelen op mensen met dementie en hun 
naasten - Coronatijden in Nederland  
 

46. Hoe gaat de oudere bevolking 
(65+) om met sociale isolatie 
tijdens de COVID-19 crisis? 
 

Tijdens Vrije 
Universiteit, 
AISSR, 
Trimbos 
Instituut 
 
Coronatijden 
Ouderen 

Survey onderzoek, data verzameld voor zowel zelfstandig wonende ouderen als ouderen in 
verzorgings- en verpleeghuizen. 
 
Resultaten: Onderzoek concludeert dat ouderen zich hebben aangepast. Voor de 
meerderheid is de mentale gezondheid en de eenzaamheid stabiel gebleven of is de 
situatie licht verbeterd. Policy Brief en Publicatie 
 
Daarnaast toont een recente publicatie dat tijdens de lockdown in 2020 toen bezoek in het 
verpleeghuis niet mogelijk was, eenzaamheid voor zowel ouderen in het verpleeghuis als 
voor familieleden die niet op bezoek konden komen toenam.  
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Involvement, worries and loneliness of family caregivers of people with dementia during 
the COVID-19 visitor ban in long-term care facilities (nih.gov) 
 

47. Wat zijn de lange termijn effecten 
van de coronaperiode bij mensen 
met een psychische stoornis? 

Na VUMC, GGZ Eenzaamheid was hoger in zowel de groep met een psychische stoornis als de gezonde 
groep deelnemers. De algemene mentale gezondheid was niet veel veranderd in de groep 
met een stoornis, maar wel verslechterd in de gezonde groep.  
 
Mental health and perceived impact during the first Covid-19 pandemic year: A 
longitudinal study in Dutch case-control cohorts of persons with and without depressive, 
anxiety, and obsessive-compulsive disorders  

48. Hoe gaat het met de kwetsbare 
ouderen tijdens de COVID-19 
crisis?  
 

Tijdens Ben Sajet 
Centrum, 
Pharos, 
Trimbos 
Instituut 
 
Coronatijden 
Kwetsbare 
ouderen 

Kwalitatieve methodologie toegepast die de ervaringen van kwetsbare ouderen 
detailleert. 
 
Resultaten: Het belang van sociaal contact mag niet onderschat worden. Gerelateerd 
hieraan is dat erkenning nodig is voor het feit dat mantelzorg volwaardig onderdeel is van 
het zorgsysteem. Informatie die vanuit de overheid gegeven wordt is niet voor iedereen 
toegankelijk door het taalgebruik en verwijzingen naar websites. Er ontstaat grote 
ongelijkheid tussen mensen die wel en niet digitaal vaardig zijn 
Policy brief 
 

49. Wat zijn de gevolgen van 
restrictieve maatregelen door de 
COVID-19 uitbraak op 
eenzaamheid en sociale 
behoeften van bewoners, 
naasten en vrijwilligers in 
verpleeghuizen? 

Tijdens Tilburg 
University 
 
Eenzaamhei
d  

Door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden worden eenzaamheid en vervulling 
van sociale behoeften onderzocht, bij verpleeghuisbewoners, naasten en vrijwilligers. 
 
Gevolgen van coronamaatregelen in verpleeghuizen | Tilburg University 
 
Updates onderzoek: Gevolgen maatregelen rondom COVID-19 
(mensgerichteouderenzorg.nl) 

50. Wat zijn de effecten van de 
restrictieve maatregelen vanwege 
COVID-19 voor naasten van 
mensen met een verstandelijke 
beperking?  

Tijdens NIVEL 
 
Verstandelijk
e beperking 

Dit onderzoek gaat in op de gevolgen van de coronamaatregelen voor naasten van mensen 
met een verstandelijke beperking. 
  
Rapport resultaten oktober november 2019 
 
Gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke 
beperking maart 2021   
 
Infographic 
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51. Wat is de impact van de COVID-

19 crisis op de huisartsenzorg in 
Rotterdamse 
achterstandswijken?  

Tijdens Erasmus 
Universiteit 
Rotterdam, 
Gemeente 
Rotterdam,  
Erasmus MC 

Sinds COVID-19 geven huisartsenpraktijken meer zorg op afstand, zoals telefonische 
consulten, e-mail consulten en videobellen. Kwetsbare groepen ervaren sinds de crisis 
mogelijk meer drempels om de huisarts te bezoeken en zorg op afstand zou voor hen 
minder geschikt kunnen zijn. 
 
GP-COVERAGE staat voor: General Practice COVid study of Effects of Remote care in Areas 
with GEneral practices with vulnerable patients. Interviews met patiënten en zorgverleners 
op verschillende momenten tijdens de crisis.  
 
Huisartsenzorg in Achterstandswijken - Coronatijden in Nederland 
 
GRO-HealthyR-Beleidsrapport-04.pdf 
 

Socio-economisch 
52. Wat zijn de effecten van de 

COVID-19 maatregelen op 
arbeidsmigranten?    

Tijdens Radboud 
University en 
partners 
 
Migranten 
COVID-19 

Arbeidsmigranten werken in de frontlinie en lopen daarbij gezondheidsrisico’s. Dit 
onderzoek bekijkt welke structurele problemen rond arbeidsmigratie door de coronacrisis 
zijn blootgelegd en welke kansen deze crisis biedt om de bescherming van 
arbeidsmigranten te verbeteren.  
 
Policy-brief-ongedocumenteerde-arbeidsmigranten-COVID-19-crisis-mei-2021.pdf 
 
Publicatie: research overview of the impact of COVID-19 on migrant workers in the EU and 
the Netherlands 
 
Resultaten worden medio 2022 verwacht 
 

53. Wat zijn de gevolgen van corona 
op de gezondheid en het 
welbevinden van oudere 
migranten in Amsterdam?  

Tijdens GGD 
Amsterdam 

Kwalitatief onderzoek en survey, waarin een representatieve steekproef Amsterdammers 
van 65+ is geïnterviewd.  
Het doel van de dataverzameling is tweeledig: 1) inzicht geven in de gezondheid en het 
welbevinden van ouderen met een migratieachtergrond tijdens de coronapandemie en in 
hoeverre de coronacrisis hier impact op heeft; 2) inzicht geven in hoeverre deze ouderen 
zich willen laten vaccineren en testen op corona, wat hun drijfveren zijn en welke 
belemmeringen zij hierbij ondervinden. 
 
Zie voor publicaties:  
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Ouderen met migratieachtergrond harder getroffen door corona - GGD Amsterdam 
 

54. Welke effecten hebben de 
maatregelen op de 
arbeidsmogelijkheden voor 
jongeren? 

Tijdens en 
na 

SEO 
Economisch 
Onderzoek 

Arbeidsmog
elijkheden 
jongeren 

Kwantitatief en kwalitatief. Op basis van administratieve data wordt in beeld gebracht 
welke groepen jongeren door de coronacrisis het hardst worden getroffen op de 
arbeidsmarkt. Vervolgens wordt er met die jongeren gesproken en worden er werksessies 
georganiseerd met beleidsmakers, professionals en jongeren.  
 
Resultaten: 
Na een dip tijdens de eerste lockdown zijn de gemiddelde baankansen van jongeren die na 
afloop van het studiejaar 2018-2019 de arbeidsmarkt opkwamen hersteld tot op het 
niveau van voor de coronapandemie. Tegelijkertijd is de al bestaande ongelijkheid in 
baankansen tussen opleidingsniveaus verder toegenomen. Hoger opgeleide starters 
hebben tijdens de pandemie vaker werk, terwijl mbo-bol-opgeleiden en jongeren zonder 
startkwalificatie hun baankansen zagen dalen. 
 

55. Wat zijn de gevolgen van Corona 
maatregelen voor daklozen? 

Tijdens en 
na 

Radboud 
UMC 
 
Daklozen 
onderzoek 

Zie onderzoek 8 

Testbereidheid 
56. Wat zijn de redenen voor mensen 

om zichzelf niet te laten testen? 
Tijdens RIVM 

gedragsunit 
/ GGD’en 

Panelonderzoek regio Haaglanden:  onderzoek of mensen zich laten testen bij klachten, en 
zo niet, de redenen waarom ze het niet hebben gedaan.  
 
Ronde 20 (8-12 juni ‘22): Het percentage mensen die zich helemaal niet hebben laten 
testen (PCR of zelftest) bij verkoudheidsklachten is gestegen sinds de vorige ronde (maart). 
Het percentage mensen die nog een PCR test deed is flink gedaald maar het percentage 
mensen die een zelftest heeft gedaan is gestegen (in lijn met de landelijke trend).  Het 
dashboard zal binnenkort de resultaten van de 20ste ronde tonen met meer informatie over 
de redenen waarom mensen zich wel of niet laten testen. 
 
Corona - Corona panelonderzoek - Haaglanden  
 

57. Welke mensen laten zich wel of 
niet testen bij de GGD teststraat? 

Tijdens CBS CBS gegevens over GGD teststraten beschikbaar: Uit landelijke data uit de GGD teststraten 
blijkt dat er tussen 1 augustus 2020 en medio april 2021  11,3 miljoen testen op het 
coronavirus zijn afgenomen bij zo’n 6,7 miljoen inwoners van Nederland.  
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De gehele dataset per veiligheidsregio is beschikbaar via GGD-test COVID-19, 
Veiligheidsregio, aug 2020-apr 2021 (cbs.nl) 
 

Vaccinatiebereidheid 
58. Wat is de vaccinatiebereidheid 

van de inwoners van regio 
Haaglanden?  

Tijdens RIVM 
gedragsunit 
/ GGD’en  
 

Kwantitatief onderzoek. Panelonderzoek onderzoekt de vaccinatiebereidheid van de 
inwoners van Haaglanden en de redenen waarom ze wel of niet zouden willen vaccineren. 
 
Resultaten 20e ronde Panel onderzoek: Op het moment van invullen (8-12 juni ‘22) van de 
vragenlijst is 94% van de deelnemers volledig gevaccineerd.  95% heeft of is bereid een 
booster te nemen.  
 
Corona - Corona panelonderzoek - Haaglanden  
 

59. Hoe kunnen mensen vaccinatie-
advies krijgen voor hun 
persoonlijke situatie?  

Tijdens Erasmus MC Er is een speciale telefoonlijn opgezet, waar medisch studenten, bijgestaan door 
huisartsen en specialisten, vaccinatie advies geven m.b.t. de persoonlijke situatie. Het 
telefoonteam krijgt veel vragen over zwangerschap en vruchtbaarheid en over allergieën 
en bijwerkingen.  Vanwege het succes is dit initiatief nu landelijk uitgerold.  
Vaccinatie twijfeltelefoon groot succes - Amazing Erasmus MC 
 
Twijfel Telefoon Corona-vaccinatie Landelijk Beschikbaar (corona-teller.nl) 
 
 

60. Waarom twijfelen mensen over 
de COVID-19 vaccinatie? Welke 
redenen hebben mensen om zich 
niet te laten vaccineren?  

Tijdens RIVM 
 
Vaccinatiebe
reidheid 

Door middel van vragenlijsten en telefonische interviews, is onderzoek gedaan naar wat 
redenen zijn van mensen waarom ze twijfelen of zich niet willen laten vaccineren. 
 
20e ronde (8-12 juni 2022)  
In meetronde 20 heeft 96% van de deelnemers minimaal 1 vaccinatie tegen het 
coronavirus. Onder de deelnemers die al minimaal één vaccinatie hebben gehad of die nog 
willen nemen, is de bereidheid voor een boostervaccinatie 94%: 92% heeft de 
boostervaccinatie gehad, 2% is van plan om de booster te nemen, 2% twijfelt nog en 4% 
van de deelnemers wil geen booster. 
De (booster)vaccinatiegraad onder de deelnemers aan dit vragenlijstonderzoek is hoger 
dan de geregistreerde (booster)vaccinatiegraad. De onderstaande gegevens zijn dus niet 
geschikt om de landelijke vaccinatiebereidheid op dit moment te duiden. 
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Vaccinatiebereidheid | RIVM 
 

61. Welke factoren zijn van invloed 
op COVID-19 vaccinatie?  

Tijdens RIVM 
 
 

Doel van onderzoek:  aanknopingspunten te leveren voor effectieve communicatie gericht 
op het juist informeren van doelgroepen opdat zij een geïnformeerde keuze kunnen 
maken met betrekking tot het wel of niet accepteren van de vaccinatie.  
 
Januari 2021: Verkenning factoren COVID-19 vaccinatie 
 
Juni 2021: Deelname aan COVID-19 vaccinatie 5 juni 2021 
 
Februari 2022: Redenen om alsnog te laten vaccineren | RIVM 
 

62. Wat is de relatie tussen de 
COVID-19 vaccins en de 
oversterfte in 2021?  

Tijdens/n
a 

Min VWS, 
CBS, RIVM 

In opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben het CBS en 
het RIVM onderzoek uitgevoerd naar de redenen en oorzaken van oversterfte in 2021. Uit 
het deelonderzoek van het RIVM blijkt dat de COVID-19 vaccins goed beschermen tegen 
overlijden aan COVID-19 en de kans op sterfte aan andere oorzaken niet verhogen. 
Vaccinatie verlaagt kans op COVID-19 sterfte en verhoogt kans op sterfte door andere 
oorzaken niet | RIVM 
 
De resultaten van het CBS: 
Oversterfte in tweede helft 2021 hoger dan COVID-19-sterfte (cbs.nl) 
 

63. Hoe staat het met de 
vaccinatiebereidheid bij 
jongeren?  

Tijdens RIVM Op vraag van VWS, staat de volgende vraagstelling:  
1) Hoe hoog is de vaccinatiebereidheid onder jongeren tussen de 12 en 18 jaar? 
 2) Hoe hoog is de vaccinatiebereidheid onder ouders ten aanzien van het vaccineren van 
hun kinderen? 
 3) Welke factoren hangen samen met vaccinatiebereidheid onder jongeren tussen 12 en 
18 jaar? 
 
Vaccinatiebereidheid bij jongeren (2 juli 2021) | RIVM 
 
Understanding COVID-19 vaccination willingness among youth: A survey study in 
the Netherlands - PubMed (nih.gov) 
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64. Wat is de vaccinatiebereidheid bij 
mensen met een 
migratieachtergrond?  

Tijdens RIVM Memo geeft inzicht in de bereidheid tot vaccinatie tegen COVID-19 bij mensen met een 
migratieachtergrond, beïnvloedende factoren en mogelijke strategieën voor communicatie 
en beleid. Gebruik gemaakt van resultaten uit nationaal en internationaal 
wetenschappelijk onderzoek en interviews met experts 
 
Vaccinatiebereidheid COVID-19 onder groepen met een migratieachtergrond | RIVM 
 

65. Hoe verschilt de 
vaccinatiebereidheid tussen 
verschillende groepen mensen in 
Rotterdam, en Nederland? 

Tijdens Erasmus Deze ‘working paper’ beschrijft de verschillen in vaccinatiebereidheid tussen verschillende 
groepen, binnen Nederland en Rotterdam.  
 
Vaccinatiebereidheid-een-nieuwe-kloof-tussen-arm-en-rijk 
 

66. Hoe kan het beleid inspelen op 
vaccinatie-weigeraars?  

Tijdens/n
a 

LUMC 
campus, 
Haagse 
Hogeschool, 
Erasmus 
Universiteit  
 
Deel van 
www.impact
corona.nl 

Ongeveer 15 procent van de deelnemers van een grootschalige onderzoek wil zich niet 
laten vaccineren tegen COVID-19 om een diversiteit aan redenen.  
 
Door kennis van lokale professionals zoals huisartsen beter te benutten, kunnen vaccin-
weigeraars beter bereikt worden. 
 
Working-paper-Voor-mij-geen-coronavaccin-sept-2021.pdf (impactcorona.nl) 
 
(zie ook onderzoek 21) 

67. Wat is de vaccinatiebereidheid bij 
volwassenen in Noord- en Oost- 
Gelderland? 

Tijdens GGD NOG Dit onderzoek is uitgevoerd op de data van de coronapeilingen die GGD Noord- en Oost-
Gelderland (GGD NOG) houdt sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus in 
Nederland. De vier peilingen hebben plaatsgevonden in juni 2020, november 2020, 
februari 2021 en mei 2021. De vaccinatiebereidheid verschilt tussen de inwoners van de 
regio.  In februari 2021 is 71% van de respondenten in de Biblebelt-gemeenten bereid zich 
te laten vaccineren tegenover 81% van de respondenten in de niet-Biblebelt-gemeenten. 
In mei 2021 stijgt dit percentage naar 73% voor de respondenten uit de Biblebelt 
tegenover 91% voor respondenten die niet in de Biblebelt wonen.  Meer resultaten:   
 
Verdiepend Onderzoek Vaccinatiebereidheid GGD NOG  
 

68. Is een tweede coronavaccinatie 
na een eerste Janssen vaccinatie 
nuttig? 

Tijdens UMCs In de SWITCH-studie is gekeken naar de effecten van de tweede (booster)vaccinatie met 
verschillende vaccins op de immuunrespons. Deelnemers waren zorgmedewerkers uit de 
verschillende academische ziekenhuizen, die in het voorjaar van 2021 een eerste 
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vaccinatie met het Janssen-vaccin kregen. Ze kregen na willekeurige indeling een booster 
met Janssen, Moderna, Pfizer of geen booster. 
 
Ondanks de acceptabele bescherming, lagen de antistofniveaus na één Janssen-vaccinatie 
lager dan de antistofniveaus na twee vaccinaties met een mRNA-vaccin. Door de opkomst 
van varianten van het coronavirus is het belangrijk dat we nu weten dat een aanvullende 
vaccinatie na één shot Janssen belangrijk is. 
 
mRNA-vaccin meest effectieve booster na Janssen-vaccinatie - Amazing Erasmus MC 

69. Verminderd vaccinatie de 
overdracht van COVID-19? 

Tijdens RIVM Vaccinatie tegen COVID-19 vermindert de overdracht van het virus naar anderen (alpha 
variant). Verder onderzoek moet aantonen of dit ook zo is voor andere varianten.  

 
Publicatie:  Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 transmission 
 

70. Wat hebben jongvolwassenen 
nodig om een weloverwogen 
vaccinatiekeuze te maken? 

Tijdens Stichting 
Alexander 

Stichting Alexander heeft in mei en juni in een serie groepsgesprekken met 68 
jongvolwassenen tussen de 18 en 27 gesproken over hun perspectieven op vaccineren, en 
over wat zij nodig hebben om hun keuze te maken 
 
Wel of niet vaccineren… Hoe maak jij de keuze? 
 

71. Wat is de bereidheid van ouders 
die een booster vaccinatie halen 
om hun kinderen te vaccineren?  

Tijdens GGD 
Rotterdam-
Rijnmond 

Onderzoek bij ruim 200 ouders die zelf de corona-booster vaccinatie kwamen halen. (geen 
representatieve groep). Dit om de motivaties te onderzoeken naar het wel of niet 
vaccineren van hun kinderen (5-11 jaar).  


