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Onderzoeksoverzicht coronavirus en kwetsbare groepen 
Versie juli 2021 
 

Indien u zich wilt af- of aanmelden voor volgende updates van het onderzoeksoverzicht, gelieve een email te sturen 
naar marieke.heijnen@ggdhaaglanden.nl.  Bij voorbaat dank.  

 Besmetting met het coronavirus    
 Onderzoeksvraag Tijdens/

na 
pandem
ie 

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 worden de hoeveelheid 
besmettingen gekoppeld aan huisartsen-, 
ziekenhuis- en verpleeghuisdata. Door deze 
koppeling kan een preciezere inschatting 
worden gemaakt van groepen bij wie meer 
besmettingen voorkomen.  
 

2. Wat zijn de populatieverschillen 
en risicofactoren voor 
besmetting? (Zuid West 
Nederland) 

Tijdens GGD Zuid 
Holland Zuid 
 
Populatieversc
hillen  

Kwantitatief onderzoek naar SES en 
besmettingen in regio Zuid West Nederland: 
CBS data over SES en bevolkingsdichtheid 
wordt verrijkt met informatie uit het 
casusregister. Er wordt samengewerkt met 
meerdere projecten die andere aspecten van 
de vraagstelling belichten waardoor de 
resultaten straks nog beter in perspectief 
geplaatst kunnen worden. De analyses zullen 
zo snel mogelijk van start gaan. 
 

3. Ziekenhuisopnames verschilde 
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 van COVID-19 tijdens de 
eerste golf in Amsterdam 
Preprint: publicatie  
 
Analyses worden momenteel herhaald voor 
periode 1 juni t/m 20 januari 2021. 
Resultaten worden nog verwacht.  
 

4. Wat zijn de sociaal-
demografische verschillen in 
COVID-19-sterfte tijdens de 

Tijdens CBS 
 
 

Eerste verkennende analyse van de 
sterfterisico’s als gevolg van COVID-19 naar 
migratieachtergrond geeft geen eenduidig 
beeld. Voorlopig kan worden geconcludeerd 
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eerste golf van de corona-
epidemie? 
 

dat de relatieve risico’s op COVID-19-sterfte 
onder mensen met een migratieachtergrond 
iets hoger waren dan voor mensen met een 
Nederlandse achtergrond. Met name in de 
drie GGD-regio’s Amsterdam, Haaglanden en 
Rotterdam-Rijnmond was sprake van een 
verhoogd risico op COVID-19-sterfte voor 
deze groep. Ook waren er aanzienlijke 
verschillen in de sterfterisico’s tussen de 
diverse groepen met een 
migratieachtergrond. De aantallen zijn 
echter nog te klein om hier eenduidige 
conclusies aan te verbinden. 
onderzoeksRapport 
 

5. Wie zijn de risicogroepen en is er 
een predictie model voor ernstig 
beloop van COVID-19? 

Tijdens Amsterdam 
Health and 
Technology 
Institute 
INCODA 

 

INCODA project:  onderzoek naar groepen 
met een hoog risico voor een COVID-19 
infectie met een ernstig beloop. Dit wordt 
gedaan door CBS-microdata en CovidPredict 
data te verbinden. Ook wordt er gekeken of 
medische kenmerken en klinische 
parameters met geografische, 
demografische en sociaaleconomische 
kenmerken gecombineerd kunnen worden.  

 
6. Waar liggen de risico’s voor 

nieuwe besmettingen? 
Tijdens Amsterdam 

Health and 
Technology 
Institute en 
partners 
 
Zorgdruk kaart 

Voor Nederland ontwikkelde dashboard: 
inzichtelijk maken welke gemeenten en 
buurten het meeste risico hebben op een 
hoge zorgdruk als er een nieuwe uitbraak 
plaatsvindt. Het dashboard laat zien waar 
groepen mensen wonen die risico lopen op 
ernstig beloop van COVID-19 bij infectie op 
basis van o.a. leeftijd en risicofactoren zoals 
diabetes en astma. Dit dashboard is gericht 
op preventie, niet op actuele besmettingen. 
 

7. 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.  
 

8. Wat is de rol van kinderen in de 
transmissie van SARS-CoV-2? 

Tijdens RIVM/GGD RU Het onderzoek vindt plaats in gezinnen 
waarin 1 gezinslid een positieve testuitslag 
heeft ontvangen. In samenwerking 
met GGD Utrecht doen deze gezinnen mee 
met dit onderzoek. Voor het eerste deel van 
het onderzoek hebben 55 huishoudens 
meegedaan met 242 deelnemers, waarvan 
187 gezinsleden waren van een besmette 
persoon. Totaal 126 volwassenen, 46 
kinderen tussen de 12 en 18 jaar en 70 
kinderen tussen de 1 en 11 jaar. 
 
De rol van kinderen in de transmissie van 
SARS-CoV-2 
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9. Waarom worden sommige 
mensen wel ziek van het nieuwe 
coronavirus en andere mensen 
niet?  

Tijdens RIVM 
 
CONTEST 

Onderzoek naar wie, en hoe, mensen 
besmet raken. Vergelijken mensen die 
positief getest zijn versus negatief getest 
zijn.  Dit doen we aan de hand van een 
vragenlijstonderzoek, om op die manier de 
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 het corona virus in kaart brengen. 
 

10. 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. 
 
Dataverzameling: vragenlijst en vingerprik 
bloed monster 
 
1e onderzoeksronde in voorjaar 2020 had 
minder dan 3% antistoffen. In de tweede 
ronde in de zomer (4,5% ), en de derde 
onderzoeksronde in het najaar van 2020 was 
dit ongeveer 5%. In februari 2021 was de 
seroprevalentie ruim 14%. Er was geen 
verschil tussen mannen en vrouwen en ook 
niet tussen mensen van verschillende 
etnische komaf. 
Uit de 3e en 4e  onderzoeksrondes blijkt dat 
bij ruim 90% van de mensen bij wie 
antistoffen tegen SARS-CoV-2 in het bloed 
zijn gevonden, ruim een jaar later nog steeds 
antistoffen (IgG) in het bloed aanwezig zijn. 
Ook blijkt dat de antistoffen over de tijd 
sterker zijn geworden.  
Publicaties: zie Resultaten | RIVM 
 
Recente publicatie:  
Persistence of Antibodies to SARS CoV 2 
 
Associations between measures of social 
distancing and SARS-CoV-2 seropositivity 
 

11. Hoeveel bloeddonors hebben 
corona antistoffen?  

Tijdens/
na 

Sanquin 
Research 

Sanquin Research rapporteert dat het 
percentage donors met antistoffen tegen het 
coronavirus is toegenomen tot 69,5%. De 
vaccinatiestrategie is duidelijk terug te zien in 
de onderverdeling naar leeftijd. Van de 
donors boven de 61 jaar heeft ruim meer dan 
90% antistoffen, en bij donors tussen de 51 
en 60 jaar is het percentage gestegen van 
54% tot boven de 80%.  
 
Corona-antistoffen bij Sanquin donors 
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12. Wat is de status van 

uitbraakonderzoeken in 
verschillende settings in 
Rotterdam-Rijnmond? -  

Tijdens GGD 
Rotterdam 

Bijzondere uitbraken van SARS-CoV-2 zijn 
onderzocht in onder andere een groot 
verpleeghuis (zie link), een internationaal 
schip met Filipijnse bemanning in de 
Rotterdamse haven, en medewerkers (veelal 
migranten) in de fruitverpakkingsindustrie 
(manuscripten in voorbereiding).  
Link: Publicatie 
 

13. Wat is de prevalentie en ernst 
van COVID-19 bij 
migrantengroepen en autochtone 
Nederlanders? De HELIUS studie.  

Tijdens AMC 
 
Etnische 
ongelijkheid 
bij COVID-19  

Data zijn verzameld in de context van de 
HELIUS studie. Serologische studie onder 
een willekeurige steekproef van de HELIUS-
populatie uitgevoerd onder Amsterdammers 
van Surinaamse (Hindoestaanse en 
creoolse), Turkse, Marokkaanse en Ghanese 
en Nederlandse afkomst. Dataverzameling is 
aangevuld met een korte vragenlijst 
(klachten, testen, mogelijke blootstelling 
etc.).   
 
Eerste resultaten: mensen met Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse of Nederlandse 
afkomst: 5-7% antistoffen in bloed. Ghanese 
bevolkingsgroep: 25% antistoffen, ondanks 
dit blijkt daze groep de gedragsmaatregelen 
goed kennen en naleven. Veel van hen -ook 
degenen met antistoffen in het bloed- 
vertelden dat ze geen symptomen hadden 
ervaren.  
 
Policy-brief-Etniciteit-en-COVID-19-
Coronatijden-in-Nederland mei 2021 
 

14. Wat is de prevalentie en ernst 
van COVID-19 bij daklozen 
mensen? 

 

Tijdens 
en na 

Radboud UMC 
 
Daklozen en 
Corona 

Verzamelen van kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens in acht steden 
(patiëntenregistraties, interviews met 
dakloze mensen, ervaringsdeskundigen, 
gemeentelijke beleidsmakers, professionals 
en vrijwilligers betrokken bij zorg en opvang 
van dakloze mensen). 
 
Hierop voortbouwend wordt extra 
onderzoek uitgevoerd door GGD 
Amsterdam: Het gaat daarbij om de trends 
in (indicatoren van) het aantal mensen dat 
dakloos is en de kwalitatieve duiding er van. 
Bij de trends zal het aantal mensen dat 
gebruik maakt van nachtopvang, 
winterkoude-opvang of corona-noodopvang, 
het aantal mensen dat zich meldt voor, 
en/of een indicatie krijgt tot de 
voorzieningen van de MO. 
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Rapport over impact van Covid-19 op 
dakloze mensen tijdens eerste golf: Impact 
op daklozen eerste golf 2020 
 
Tussentijds interview met onderzoeker:  
Kleinschalige crisisopvang geeft dakloze rust 
voor toekomstplannen 
 

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

achterstandspositie vaker een 
ongunstiger verloop van COVID-
19? 

Tijdens LUMC-Campus 
/ GGD HL 

Zie onderzoek 1. Hier komt erbij dat 
huisartsendata, ziekenhuisdata en 
waarschijnlijk verpleeghuisdata wordt 
gebruikt om te zien of mensen in een 
achterstandspositie vaker een ongunstiger 
verloop hebben van een besmetting met 
corona.  
 

16. Subvraag van bovenstaande 
vraag: voorkomt adequate 
vitamine D-concentratie een 
ernstiger verloop bij inwoners 
met afkomst rondom 
Middellandse Zee 
(ziekenhuisopname/IC-opname)? 

Tijdens LUMC-Campus 
/ GGD HL 

Kwantitatief case-controle onderzoek, 
waarbij van personen die opgenomen zijn in 
het ziekenhuis controles worden gezocht, 
van beide groepen uitzoeken welk deel 
recent behandeld voor vitamine D-tekort 
(uitgangspunt vanuit prevalentiestudie dat 
bij deze doelgroep vitamine D-tekort veel 
voorkomt, en vanuit Spaanse studie dat 
vitamine D IC-opname voorkomt). 
 

Wat zijn de gevolgen van de besmettingen op de langere termijn? 
17. Wat zijn de langere termijn 

gevolgen COVID-19 infectie: 
bewegingsmogelijkheden na 
COVID-19-infectie en het 
gerelateerde verblijf op de 
‘intensive care’ 

Tijdens/
na 
 

VU 
 
Revalidatie 

Revalidatieprogramma omvat geïntegreerde 
trainingen en metingen, ondersteund door 
moderne apparatuur en software. De 
integratie van trainen en meten wordt 
gebruikt om de voortgang te bepalen na 
COVID-19 infectie. 
 

18. 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 
 
Er bestaan veel vragen rondom Long Covid. 
De symptomen verschillen, en ook is het niet 
duidelijk wie er het meest last van heeft.  
 
Het RIVM start eind april 2021 een eigen 
onderzoek om meer te weten komen over 
het aantal mensen dat na COVID-19 nog 
langdurig last heeft van klachten als 
benauwdheid, pijn en vermoeidheid. 
 

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

Tijdens/
na 

Amsterdam 
UMC - locatie 
AMC 
 
Lange termijn 
herstel 

Nieuwgevormde RECoVERED 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. 
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20. 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. 
 

21. Hoe kunnen patiënten met 
langdurige klachten na COVID-19 
besmetting het beste geholpen 
worden door verschillende 
zorgverleners? 

Tijdens/
na 
 
 
 
 

Hogeschool 
van Arnhem 
en Nijmegen 
 
Eerstelijns 
COVID-19 
portaal 

Sommige patiënten behouden nog lang na 
COVID-19 besmetting klachten. Om de zorg 
voor deze patiënten optimaal af te kunnen 
stemmen, hebben verschillende 
zorgverleners baat bij zicht op zowel de 
fysieke, mentale als sociale situatie van een 
patiënt.  Dit onderzoek is afgerond, 
resultaten nog niet beschikbaar.  
 

22. Wat zijn de lange-termijn 
uitkomsten in het Nederlandse 
gezondheidszorg system, met 
betrekking tot COVID-19? 

Tijdens/
na 

Erasmus MC 
 
CO-FLOW 
study 

CO-FLOW is een 3-jaar durende prospective 
multi-center cohortstudie die de 
langetermijngevolgen van COVID-19 
onderzoekt. 
 

23. Wat zijn de lange termijn 
gevolgen van COVID-19 
(psychosociaal en emotioneel) bij 
medisch personeel? 

Tijdens/
na 

RUG 
 
impact welzijn 
ziekenhuispers
oneel 

Onderzoek naar de mentale gezondheid en 
inzetbaarheid van ziekenhuispersoneel (hoe 
het verandert naarmate de coronacrisis 
voortduurt en welke factoren bepalen hoe 
een medewerker uit de crisis komt). 
 

Transmissie en epidemiologie 
24. 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. 
Bijvoorbeeld: welke transmissiefactoren 
kunnen dienen als criterium voor prioritering 
en triagering. De effectiviteit van BCO is 
essentieel voor het nemen van de juiste 
beslissingen m.b.t. de SARS-CoV-2 epidemie. 
 

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

Tijdens RIVM, ism 
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 meer 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.  
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26. Hoe is de verspreiding van SARS-
CoV-2 op middelbare scholen en 
wat is de rol van het 
binnenklimaat 
 

Tijdens UMC Utrecht 
 
SARS-CoV-2 in 
middelbare 
scholen 

In dit project wordt de SARS-CoV-2 
besmetting op middelbare scholen 
onderzocht en worden besmettingscijfers 
gerelateerd aan de rol van het binnenklimaat 
en samenscholing. Tevens wordt onderzoek 
gedaan naar verspreiding via aerosolen. 
Resultaten met betrekking tot aerosolen:  
RSV aerosole study 
 

27. Worden zorgmedewerkers vaker 
geïnfecteerd, en zo ja, welke 
zorgmedewerkers worden vaker 
geïnfecteerd met SARS-CoV-2?  

Tijdens Amsterdam 
UMC - locatie 
VUmc 
 
Serologische 
surveillance 
van SARS-CoV-
2  

  
 
 SARS-CoV-2 Infection in Hospital Health 
Care Workers 
 

Gemeenschappelijke en medische gevolgen (overkoepelend)1 
28. Wat is het behoud en 

inzetbaarheid van paramedici 
tijdens de coronapandemie? 

Tijdens Radboud MC 
en partners 
 
Paramedici en 
gezondheid 

Kwalitatief onderzoek (Afgerond). 
Resultaten: Paramedici werkzaam in het 
ziekenhuis hebben een intensieve en 
uitdagende tijd gehad tijdens de corona-
pandemie. Paramedici ervaarden morele 
stress, een negatieve emotie door 
betrokkenheid bij ongewenste werksituaties 
zoals patiënten die angstig en eenzaam 
waren. Positief waren het gevoel van 
solidariteit en saamhorigheid, de ervaring als 
één team te werken aan één gezamenlijk 
doel: het herstel van mensen met corona. 
Resultaten gepubliceerd Publicatie (preprint) 
 

29. Is de COVID-19 crisis een 
versneller van de samenwerking 
van het acute zorgnetwerk in Den 
Haag? 

Tijdens/
na 

LUMC-Campus 
Den Haag/ 
GGD HL 
Hadoks/Haga 
Ziekenhuis 
 
samenwerking 
acute 
zorgnetwerk 

Het doel van dit actie-onderzoek is om te 
onderzoeken in welke mate de 
samenwerking in de acute zorgketen 
duurzaam verbeterd is (als gevolg van de 
activiteiten tijdens de COVID-19 crisis). 
 
Publicatie: Effect of COVID-19 on health 
system integration in the Netherlands 
 

30. Wat zijn de maatschappelijke 
gevolgen van de COVID-19 
pandemie?  

Tijdens/
na 

Lifelines, 
UMCG, RUG 
en partners 
 
Corona 
Barometer 

Lifelines Corona Research Project 
Survey met ruim 50.000 volwassenen uit 
Noord-Nederland. Doel: opsporen van 
risicofactoren die ervoor kunnen zorgen dat 
mensen ernstig ziek worden door een 
corona-infectie. Daarnaast brengen we de 
psychische en maatschappelijke gevolgen 
van de COVID-19-pandemie in kaart. 
 

 
1 Uitgestelde zorg vanwege de COVID-19 crisis is verantwoordelijk voor een groeiend aantal kwetsbaren. Echter, dit 
onderwerp wordt mogelijk bewaard voor een ander tijdstip 
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Maatregelen 
Welke groepen houden zich niet (minder) aan de maatregelen? 
 

31. Wie houdt zich niet aan de 
mitigatiemaatregelen? 

Tijdens Nederlands 
Studiecentrum 
Criminaliteit 
en 
Rechtshandha
ving 
 
Evidence-
based social 
distancing 

Ontwikkeling van een multidisciplinaire 
(sociaal-gedrags-, communicatie- en 
informatica) en gemengde methoden om 
een CCTV-gebaseerd instrument te 
bevorderen om de effectiviteit van Covid-19-
maatregelen te controleren.  
 
Implicaties van onderzoek: 
Drukte varieert veel over tijdsmomenten per 
dag en kan mogelijk door gerichte 
maatregelen nog beter gespreid worden. 
Daarnaast zou er bij het inrichten van de 
openbare ruimte meer rekening kunnen 
worden gehouden met spreiding van drukte 
 
Factsheet met resultaten: 15-
MeterMonitor_Amsterdam 
 

32. Wat zijn mogelijke 
populatieverschillen in gedrag 
gerelateerd aan COVID-19? 

Tijdens LUMC 
 

Zie onderzoek 7 (covid radar) 

33. 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 migratie achtergrond 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.  
 

34. Hoe kunnen we het naleven van 
de quarantaine-maatregelen 
verbeteren, met name bij 
mensen met een 
migratieachtergrond? 

 

Tijdens GGD 
Rotterdam/Ge
meente 
Rotterdam 

Regioproject. Sleutelfiguren uit de 5 grootste 
migrantengroepen in Rotterdam zijn 
geïnterviewd. Ook worden migranten en 
niet-migranten die net een isolatie- of 
quarantaine periode afgerond hebben 
geïnterviewd om te vragen welke 
belemmeringen die zijn tegengekomen. Ook 
navraag over belemmeringen bij BCO. 
 

 Wat maakt dat deze groepen zich niet/minder aan de maatregelen houden?  
 

35. In hoeverre zijn bepaalde 
groepen gemotiveerd en in staat 
de maatregelen op te volgen en 

Tijdens Pharos/Erasm
us Universiteit 
 

Zie onderzoek 33    
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welke determinanten bepalen 
hun gedrag? 

Rapport 
Pharos 

36. Wat is de impact van de 1,5m-
maatregel op de  ruim 300.000 
blinden, slechtzienden en 
mensen met doofblindheid in 
Nederland met betrekking tot 
hun dagelijkse activiteiten en 
autonomie? 

Tijdens Hogeschool 
Saxion en 
partners 
 
Human 
Centered 
Design 

Als gevolg van de 1,5 meter maatregel 
ervaren ruim 300.000 blinden, slechtzienden 
en mensen met doofblindheid in Nederland 
beperkingen in hun dagelijkse activiteiten en 
onzekerheid bij het vragen van hulp aan 
anderen. Dit leidt tot angst, stress en een 
beperking van autonomie. 
Het is van belang dat de 1,5m-samenleving 
ook voor deze doelgroep inclusief blijft. 
Vanuit een mensgerichte aanpak wordt 
samen met visueel en visueel-auditief 
beperkten gezocht naar effectieve 
oplossingen die aansluiten bij de 
psychosociale problemen die deze groep 
momenteel ervaart.  
 

37. Hebben mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden meer 
moeite met het naleven van de 
coronamaatregelen? 

Tijdens Nivel 
 
Mensen met 
beperkte 
gezondheidsva
ardigheden  

Onderzoek: 28 mensen met beperkte 
gezondheidsvaardigheden geïnterviewd die 
bovendien een chronische ziekte en/of 
gezondheidsklachten hadden.  
 
Resultaten: Drie op de tien Nederlanders 
(29%) hebben moeite met de Nederlandse 
taal en/of met het vinden, begrijpen en 
toepassen van gezondheidsinformatie. 
Doordat ze de achtergrond van een corona 
maatregel vaak niet begrijpen, is het voor 
mensen uit deze groep lastiger deze op te 
volgen. 
Rapport: 1003974.pdf (nivel.nl) jan 2021 
 

38. Kunnen quarantainecoaches 
ondersteuning bieden aan 
mensen die psychische of 
praktische problemen ervaren 
tijdens de quarantaine? 

Tijdens GGD-en , Rode 
Kruis 
 
Quarantaineco
aches  

Als pilotonderzoek is tussen 1 en 21 februari 
aan 1762 mensen hulp van een 
quarantainecoach aangeboden. Deze 
hulpverleners hielpen met boodschappen 
doen of de hond uitlaten. Ook hebben de 
coaches een aantal mensen begeleid bij het 
benaderen van de huisarts voor extra 
medische hulp.  
 
De pilot is geëvalueerd door The Healthcare 
Innovation Center (THINC.), een onderdeel 
van het UMC Utrecht.  
Vanwege de resultaten is er besloten om 
quarantainecoaches landelijk in te zetten. 
 

Welke groepen ervaren de grootste (negatieve) gevolgen van de maatregelen? 
 

39. Wat is de maatschappelijke 
impact van COVID-19? 

Tijdens/
na 

Erasmus 
Universiteit 
 

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 
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Maatschappeli
jke impact van 
COVID-19  
 
Publicaties – 
Impact Corona 

ontstaan. Het onderzoek richt zich op 
de sociaaleconomische en 
sociaalpsychologische gevolgen, de gevolgen 
voor zorggebruik, solidariteit, buurtrelaties 
en algemeen en institutioneel vertrouwen. 
Rapporten: 
 
Maatschappelijke impact van COVID-19 op 
Rotterdam en Nederland onderzocht   
 
rapport-berichten-uit-een-stille-stad-def.pdf 
 
ongeduldigesamenleving_def.pdf 
 

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

Tijdens/
na 

VU 
 
Kwetsbaar in 
Amsterdam 

Doel: inzicht te 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. 
 

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

Tijdens RIVM/Pharos  
Rapport 
Pharos 

zie ook onderzoek 33 

42. Welke groepen zijn kwetsbaar 
voor 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 te 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 

43. 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 die samenwerkt met Valente 
 
Tussentijdse rapportage van resultaten: 
SoziO | Vakblad voor sociale professionals 
en het sociale domein 
 

44. 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. Onderzoek 
lopend.  
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45. Hoe gingen gemarginaliseerde en 
vaak over het hoofd geziene 
gemeenschappen in Den Haag 
om met de COVID-19 pandemie?  

Tijdens International 
Institute of 
Social Studies 
(ISS)—Erasmus 
University 
Rotterdam 
 
Impacts of 
Covid-19 in 
The Hague 
 

Vier projecten die zich met name richten op 
de impact van COVID-19, met gebruik van 
een Local Engagement Facility (LEF) Fund 

1. Documenting the undocumented 
2. Engaging with local organizations 
3. Solidarities during the pandemic in 

The Hague 
4. Experiences of Habesha migrants 

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

van huiselijk geweld ten tijde van 
de Corona crisis? 

Tijdens Nederlands 
Studiecentrum 
Criminaliteit 
en 
Rechtshandha
ving 
 
Stay home, 
stay safe?  

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. 
 
Factsheets ‘Stay home, stay safe’ van 
Haaglanden, Flevoland en Noord Holland 
Noord zijn te vinden op: 
Resultaten » NSCR 
 

47. Leidt de coronacrisis tot een 
slechtere werkrelatie tussen 
behandelaren en kwetsbare 
gezinnen? 

Tijdens Psychotherape
utisch 
Centrum De 
Viersprong 
 
werkrelatie 
kwetsbare 
gezinnen 

Onderzoek op basis van bestaande data van 
Multi Systeem Therapie (MST). Onderzoek 
hoe de werkrelatie tussen kwetsbare 
gezinnen en de behandelaars veranderd is 
door corona.  

846 gezinnen met meervoudige problemen 
die vóór of tijdens de lockdown MST kregen. 
Resultaten: De werkrelatie werd niet 
beïnvloed door het gebruik van beeldbellen. 
Gezinnen waarbij er zorgen waren over 
kindermishandeling of -verwaarlozing 
rapporteerden wel een lagere werkrelatie 
tijdens de lockdown. 

48. Kunnen ervaringsdeskundigen 
een bijdrage leveren bij huiselijk 
geweld, in tijden dat sociaal 
contact minder mogelijk is?  

Tijdens Christelijke 
Hogeschool 
Windesheim 
en partners 
 
ervaringsdesk
undigheid bij 
huiselijk 
geweld 

Op een interactieve manier wordt de 
beschikbare data van de online 
werkzaamheden van de 
ervaringsdeskundigen verzameld; wat werkt 
in het contact met de hulpvragers en wat 
niet? Deze gegevens worden omgezet in 
praktische tips en richtlijnen voor 
organisaties die werken met betrokkenen 
van huiselijk geweld. Project afgerond.  
Resultaten: Om de inzet van 
ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld 
tot zijn recht te laten komen in een digitale 
wereld zijn drie thema`s van belang: 
Inspiratie, verbinding en zichtbaarheid.  
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49. Hoe staat het met 
relatieproblematiek en huiselijk 
geweld tijdens de COVID-19 
crisis? 

Tijdens/
na 

Universiteit 
Utrecht 
 
Relatie- en 
gezinsproblem
atiek 

Onderzoek gedaan naar relatieproblematiek 
en huiselijk geweld tijdens de COVID-19 
crisis. Project afgerond.  
 
Resultaten: De meerderheid ervaart geen 
dan wel positieve veranderingen in relatie en 
gezin door de COVID-19 crisis en de 
behoefte aan hulpverlening voor relatie- en 
gezinsproblematiek is laag. Men besteedt 
meer tijd samen en deelt meer met elkaar 
dan voor de COVID-19 crisis. Voor een kleine 
groep respondenten (ongeveer 10%) had 
COVID-19 crisis een negatief effect op relatie 
en gezin. 
 
Rapport: Relatie_en_gezinsproblematiek 
 

50. Wat is het effect van de sociale 
isolatie op huiselijke en ander 
type van geweld?  

 

Tijdens/
na 

Amsterdam 
Institute for 
Social Science 
research 
 
 Coronatijden 
Huiselijk 
geweld 

Doel: Kwantitatieve data van Veilig Thuis en 
de Politie Meldkamer in kaart brengen en 
analyseren volgens bestaande protocollen. 
De data is van context voorzien door 
wekelijkse kwalitatieve telefonische 
interviews met professionals van Veilig Thuis 
Amsterdam Amstelland en professionals van 
de Amsterdamse politie.  
 
Resultaten: 
Eindrapportage Huiselijk geweld Covid-19 
 

 Leefstijl 
51. Welk effect heeft de COVID-19 

lockdown op gezonde/ongezonde 
leefstijl?  

Tijdens/
na 

RIVM 
gedragsunit / 
GGD’en 
 

Kwantitatief panelonderzoek; vooral hoge 
SES en Nederlands . Betreft o.a. voeding, 
beweging, roken, alcohol. 
 
Meetronde 13 : 84% van de deelnemers 
geeft aan dagelijks te hebben ontbeten, 63% 
at dagelijks groente en 56% at dagelijks fruit. 
In de huidige meetronde is de deelnemers 
voor het eerst gevraagd naar hun zitgedrag. 
15% van de deelnemers zit minder dan 4 uur 
per dag, ruim een derde zit tussen de 4 en 6 
uur per dag (35%), en 11% zit meer dan 10 
uur per dag. 
 
Welbevinden en leefstijl | RIVM 

52. Wat zijn de risicofactoren die 
ervoor kunnen zorgen dat 
mensen ernstig ziek worden door 
een COVID-19 infectie? 

Tijdens Lifelines, 
UMCG, RUG 
en partners 
 
 Barometer 

Lifelines Corona Research Project 
Zie onderzoek 30 
 

53. Is onze omgeving 
toekomstbestendig voor 
voldoende lichaamsbeweging in 
een 1,5m-samenleving? 
 

Tijdens/
na 

Radboud 
Universiteit 
Nijmegen 
 

Onderzoek naar de effecten van de nieuwe 
'1,5-m samenleving' op beweegpatroon en 
gezondheid. Eerder onderzoek heeft 
aangetoond dat de leefomgeving van wijken 
met veel lage SES inwoners minder goed is 
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lichaamsbewe
ging 1,5m 

ingericht ter stimulering van fysieke activiteit 
in de omgeving. 
 

54. Ongelijkheid in sport en bewegen 
onder COVID-19: De impact van 
sport voor een veerkrachtige 
samenleving 
 

Tijdens Radboud 
Universiteit 
Nijmegen 
 
ongelijkheid 
sport en 
bewegen 

Onderzoek naar hoe wordt bereikt dat 
burgers actief zijn, en in het bijzonder 
maatschappelijk kwetsbare mensen met 
weinig financiële middelen, veel zorgtaken 
en geringe zelfredzaamheid? 
 
(deel) resultaten: n=129 gemeenten 
ondervraagd (beleidsmedewerker 
verantwoordelijk voor sport). Een ruime 
meerderheid van de gemeenteambtenaren 
sport ziet dat inwoners tijdens COVID-19 
minder zijn gaan sporten en bewegen. 
Vooral volwassenen, ouderen, chronisch 
zieken en mensen met een laag inkomen 
lijken hierbij getroffen. Sociale verschillen in 
sport- en beweegdeelname lijken daarmee 
te zijn vergroot. 
 

55. 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?) 

56. Wat zijn de effecten van de 
maatregelen op thuiswonende 
ouderen (75+) met een 
lichamelijke beperking? 
 

Tijdens Nivel 
 
Eén tegen 
eenzaamheid 

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.  
 

57. Wat zijn de effecten van de 
corona maatregelen op kinderen 
en jongeren (met en zonder 
voorafgaande mentale 
gezondheid problemen) 

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 
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Mental and social health of children and 
adolescents during the COVID-19 pandemic 
lockdown Dec 2020 
 

58. 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). 

59. 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) 
 

60. 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 
wel van invloed waren op het welbevinden 
van leerlingen 
Resultaten:  Afstandsonderwijs 
 

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

Tijdens/
na 

Expertisecentr
um 
Nederlands 
 
leesprestaties 
doelgroepleerl
ingen 

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. 
 

62. Wat zijn de effecten van online 
academisch onderwijs als gevolg 
van de COVID-19 crisis op 
studenten? 

Tijdens/
na 

Erasmus 
School of 
Health Policy 
and 
Management 
Online 
academisch 
onderwijs  

In een longitudinale cohortstudie wordt 
onderzocht welke persoonlijke kenmerken 
van studenten (zoals geslacht en leeftijd), als 
ook psychologische kenmerken (zoals 
persoonlijkheid en behoeften) van 
studenten hierbij een rol spelen. 

63. Hoe staat het met de 
leefomstandigheden, het 
welzijnsniveau, de behoeftes en 
de menigeen van studenten 
tijdens de coronapandemie.  

Tijdens S.O.S. 
Studenten 
Onderzoeken 
Samen (oa. 
Studenten 
Universiteit 

Tussen 28 september en 10 december 2020 
zijn er drie verschillende enquêtes 
afgenomen onder studenten (voornamelijk 
HBO en WO) in Nederland door Lieve Mark, 
een initiatief van studenten uit Leiden, Delft 
en Utrecht 
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Utrecht, 
Leiden, Delft) 
 
Thuis Besmet 
 

 
Door het grote aantal respondenten (n = 
7.747) en de diversiteit binnen deze 
onderzoeksgroep met betrekking tot onder 
andere woonplaats, leeftijd en woonsituatie 
kan een betrouwbaar beeld worden 
geschetst van deze studentenpopulatie 
 
lieve-mark-rapport.pdf (thuisbesmet.nl) 
 

64. 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 schooljaar '20/'21 om 
sociale relaties, mentaal welbevinden en 
leefstijl in kaart te brengen. Samen met 
ESM-studie: Een aselecte groep van 100 
ouder-kind paren zal gedurende een week 
op 4 momenten per dag een aantal korte 
vragen invullen over hun sociale relaties en 
welbevinden. 
 

65. Hoe kunnen jongeren elkaar 
ondersteunen nu dat er tijdens 
de COVID-19 crisis zoveel 
vrijetijdsactiviteiten zijn afgelast?  

Tijdens Hogeschool 
Utrecht 
 
Jongeren 
ondersteunen 
jongeren 

Studenten van de HU en het MBO werken 
aan het activeren van jongeren (tussen 10-
24 jaar) vanuit het principe voor jongeren 
door jongeren.  Deze activiteiten worden 
gemonitord d.m.v. focusgroepen, 
vragenlijsten en observaties. Naast 
wetenschappelijke inzichten levert dit 
project concrete handvaten op voor de 
professionals in de wijk. 
 

66. Hoe gaat het met de jeugd in 
coronatijd?  

Tijdens Het 
Nederlands 
Jeugd instituut 

Het NJi heeft een overzichtstudie 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 
 

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

Tijdens/
na 

Trimbos 
instituut  
 
 mentale 
gezondheid en 
middelengebr
uik  

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.  
Uitkomsten in november 2021 verwacht 
 

68. Hoe staat het met de fysieke en 
mentale gezondheid van 
jongvolwassenen (16-25 jaar)? 

Tijdens/
na 

GGD-GHOR, 
RIVM, 
verschillende 
GGD’en 

Opzetten van een “integrale brede 
gezondheidsmonitor COVID-19” voor een zo 
volledig mogelijk inzicht in de fysieke en 
mentale gezondheidseffecten van de COVID-
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19 crisis (zowel ten gevolge van de 
virusinfectie als de getroffen maatregelen) 
voor de hele bevolking en voor verschillende 
kwetsbare groepen op korte, middellange en 
lange termijn (vijf jaar).  
 

69. 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 
 

70. Wat is de impact van COVID-19 
op laaggeletterden en mensen 
met een LVB? 

Tijdens Veiligheids- en 
gezondheidsre
gio 
Gelderland-
Midden 
 
 
laaggeletterde
n en mensen 
met een LVB 

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.  
 
Eerste 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 dag 
structuur 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 
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. 
 
Meer resultaten:  
Resultaten Doelgroep 
 
Resultaten Professionals 
 
Factsheet_Vaccinatiebereidheid_Laaggelette
rden 

71. Wat is 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). Dit project 
onderzoekt de impact van sociale isolatie ten 
gevolge van COVID-19 op intramurale en 
extramurale zorg voor mensen met 
dementie. Het project brengt de zorgen, 
problematiek en behoeften in kaart ten tijde 
van sociale isolatie voor mensen met 
dementie, hun mantelzorgers en 
zorgmedewerkers.  
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Ondertussen zijn 30 van 40 interviews 
afgerond. Interview met onderzoekers over 
ISOLATE: Interview februari 2021 
Symposium (link onderaan pagina) : ISOLATE 
 
 

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

Tijdens/ 
na 

Alzheimercent
rum 
Amsterdam en 
partners 
 
POLAR 

Doel: mensen met Alzheimer weerbaarder te 
maken tegen de gevolgen van de 
coronamaatregelen.  
Resultaten:  Een toename in psychosociale 
problemen in mensen met dementie maar 
ook mensen met pre-dementie. Ook was er 
een toename in gedragsproblemen van 
patiënten.  
Publicatie:  van Maurik et al 
 
Lunch & Learn Video | Effecten van 
Coronamaatregelen op mensen met 
dementie en hun naasten - Coronatijden in 
Nederland  
 

73. Hoe kunnen we mensen met 
ernstige psychische 
aandoeningen stimuleren om te 
bewegen tijdens de Corona crisis? 

Tijdens UMC Utrecht 
 
COFIT-20 
project 

In de COFIT-20-studie zullen 40 mensen met 
een psychiatrische aandoening worden 
onderzocht: n=20 sportgroep; n=20 
controlegroep. 
 

74. Wat zijn de percepties en 
praktische behoeftes van 
ouderen met betrekking tot 
COVID-19 maatregelen? 

Tijdens ProPersona 
 
praktische 
behoeftes van 
ouderen  

Kwalitatief onderzoek naar effect van 
maatregelen op gevoelens van 
eenzaamheid, angst en somberheidsklachten 
bij ouderen. 
 
Covid-19: ‘Berichtgeving en beleid behoeven 
aandacht voor de diversiteit van ouderen’  
 
Adviesrapport_praten_met_ipv_over_ouder
en_maart 2021 
 

75. 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 
beide zelfstandig wonende ouderen en 
oudere 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 
 

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

Tijdens Ben Sajet 
Centrum, 
Pharos, 
Trimbos 
Instituut 
 

Kwalitatieve methodologie toegepast die de 
ervaringen van kwetsbare ouderen 
detailleert. 
 
Resultaten: Het belang van sociaal contact 
mag niet onderschat worden. Gerelateerd 
hieraan is erkenning nodig dat mantelzorg 
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Coronatijden 
Kwetsbare 
ouderen 

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 
 

77. Wat is de invloed van COVID-19 
op thuiswonende ouderen?  

Tijdens RIVM 
 
Literatuur 
studie 
ouderen 

Bestaande informatiebronnen gebruikt: 
wetenschappelijke publicaties op basis van 
vragenlijsten, interviews en veldobservaties 
uit de periode maart 2020 tot en met zomer 
2020. 
 
Factsheet COVID-19 strategie thuiswonende 
ouderen 
 

78. 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 
 
Eenzaamheid  

Doormiddel van kwalitatieve 
onderzoeksmethoden worden eenzaamheid 
en vervulling van sociale behoeften 
onderzocht, bij verpleeghuisbewoners, 
naasten en vrijwilligers. 

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

Tijdens NIVEL 
 
Verstandelijke 
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 
 

80. Wat zijn de effecten van de 
COVID-19 maatregelen op 
huisartsbezoek van patiënten in 
achterstandswijken? 

Tijdens Erasmus 
Universiteit 
Rotterdam 
 
Huisartsbezoe
k 
achterstandsw
ijken  

Kwalitatief onderzoek naar 1) de ervaring 
van huisartsen met de veranderde werkwijze 
en organisatie van de zorg in de 
huisartsenpraktijken; 2) Wat is het 
huisartsenzorggebruik bij patiënten in 
achterstandswijken met lichamelijke 
chronische aandoeningen (o.a. DMII, COPD, 
astma), psychologische/psychiatrische of 
sociale problemen in de fasen van Covid-19 
maatregelen? 
 

Socio-economisch 
81. Wat zijn de effecten van de 

COVID-19 maatregelen op 
arbeidsmigranten?    

Tijdens Radboud 
University en 
partners 
 

Arbeidsmigranten werken in de frontlinie en 
lopen daarbij gezondheidsrisico’s. Dit 
onderzoek bekijkt welke structurele 
problemen rond arbeidsmigratie de 
coronacrisis heeft blootgelegd en welke 
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Migranten 
COVID-19 

kansen deze crisis biedt om de bescherming 
van arbeidsmigranten te verbeteren.  
 
Policy-brief-ongedocumenteerde-
arbeidsmigranten-COVID-19-crisis-mei-
2021.pdf 
 

82. 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+ wordt geïnterviewd. De resultaten 
worden eind juli verwacht 
 

83. Welke handelingsstrategieën 
kunnen ontwikkeld worden om 
de veerkracht van kwetsbare 
vrouwen met een 
migratieachtergrond te 
bevorderen en de negatieve 
impact van corona op gezondheid 
en welbevinden te verminderen? 

Tijdens/
na 

De Haagse 
Hogeschool,  
Erasmus 
Universiteit, 
VU, Risbo en 
partners 

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek in 
Rotterdam en Den Haag. Op basis van 
bevindingen uit diepte-interviews met 
sleutelfiguren en vrouwen met een 
migratieachtergrond worden goede 
praktijken geïdentificeerd en 
transfereerbare kennis gegeneerd.  

84. Wat zijn de gevolgen van het 
coronavirus op maatschappelijke 
ongelijkheden, op de terreinen 
van werk en inkomen? 

Tijdens/
na 

Corona tijden  
 
Coronatijden 
Maatschappeli
jke Dynamiek 

Doel: maatschappelijke scheidslijnen 
onderzocht, de kwetsbare groepen 
geïdentificeerd, en beleidsstrategieën 
geformuleerd voor het versterken van 
veerkracht van personen, organisaties en de 
samenleving 
 
Resultaten school: Leerlingen van lager 
lagere sociale groepen en middengroepen 
verwachten dat zij een ander schoolniveau 
zouden zijn ingestroomd als zij de eindtoets 
wel gemaakt zouden hebben: Rapport 
 

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

Tijdens 
en na 

SEO 
Economisch 
Onderzoek 

Arbeidsmogelij
kheden 
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.  
 

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

Tijdens 
en na 

Radboud UMC 
 
Daklozen 
onderzoek 

Zie onderzoek 14 

Testbereidheid 
87. Wat zijn de redenen voor mensen 

om zichzelf niet te laten testen? 
Tijdens RIVM 

gedragsunit / 
GGD’en 

Panelonderzoek onderzoekt of mensen ze 
laten testen bij klachten, en zo niet, de 
redenen waarom ze het niet hebben gedaan.  
 
Ronde 13: In vergelijking met de vorige 
ronde ervaren deelnemers minder dreiging 
van het virus en schatten de kans kleiner dat 
ze zelf besmet raken of iemand anders 
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kunnen besmetten. Er is een afname in het 
percentage deelnemers dat zich heeft laten 
testen bij de GGD of een commercieel 
testbedrijf wanneer ze klachten hadden 
(52% ronde 13 versus 66% ronde 12 voor 
deelnemers met klachten zonder 
onderliggende aandoening) of na nauw 
contact met een besmet persoon (79% 
ronde 13 versus 84% ronde 12). 

88. 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 tussen 1 augustus 2020 
en medio april 2021 er 11,3 miljoen testen op 
het coronavirus zijn afgenomen bij zo’n 6,7 
miljoen inwoners van Nederland. De gehele 
data set per veiligheidsregio is beschikbaar 
via GGD-test COVID-19, Veiligheidsregio, aug 
2020-apr 2021 (cbs.nl) 

89. Wat is de beste manier om 
grootschalige testen af te 
nemen?  

Tijdens GGD Flevoland Kleinschalige proef om onder andere te 
kijken welke mensen wel en niet komen, en 
hoe daar rekening mee gehouden kan 
worden bij grotere onderzoeken.  

90. Hoe staat het met de 
testbereidheid in lage SES-wijken 
in Rotterdam, in het kader van 
‘Risicogericht grootschalig 
testen’? - etc). Rapport op 
aanvraag.  

 

Tijdens GGD 
Rotterdam 
 
Resultaten 
Charlois 

Er zijn tijdelijke extra testlocaties/testbussen 
ingericht in Tussendijken, Afrikaanderwijk en 
Charlois (meerderheid heeft 
migratieachtergrond) waar iedereen, ook 
zonder klachten, zich kon zich laten testen. 
Dit is geëvalueerd (o.a. opkomst naar 
leeftijd/postcode, % positief)  
Rapport op aanvraag 
 

91. Wat zijn de determinanten van 
testgedrag en testintentie in 
Charlois, Rotterdam?  

 

Tijdens GGD 
Rotterdam 

Zowel mensen die zich net hadden laten 
testen bij extra testlocaties in de wijk, als 
willekeurige mensen op straat, zijn 
geïnterviewd met een vragenlijst die 
determinanten van testgedrag/testintentie 
uitvraagt. Rapport op aanvraag. 
 

92. Wat kunnen we leren van 
risicogericht grootschalig testen? 

Tijdens Min VWS & 
partners 

In vier pilots is onderzocht hoe risicogericht 
grootschalig testen bij kan dragen aan de 
bestrijding van het coronavirus. Pilots 
vonden plaats in de periode jan 2020 t/m 
maart 2021 in de gemeenten Lansingerland, 
Bunschoten, Dronten en in stadsdeel 
Charlois in Rotterdam. De pilots lieten zien 
dat de testbereidheid vergroot kan worden 
door o.a. urgentiegevoel, testlocatie in de 
buurt, testen zonder afspraak en 
laagdrempelige testmethoden. Daarnaast is 
de inzet van (lokale) sociale media en 
ambassadeurs/sleutelfiguren en het gebruik 
van een heldere kernboodschap en 
doelgerichte communicatie van belang. 
resultaten 
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93. Hoe kunnen we kwetsbare 
mensen ondersteunen om 
zichzelf meer te laten testen? 

Tijdens GGD 
GHOR/GGD 
Amsterdam/G
GD Utrecht 

Kennis uitwisselen- drempel verlagen om te 
testen, bijvoorbeeld testbussen naar de 
buurt. 
 
Kwetsbare mensen worden hier gedefinieerd 
als mensen met lage 
gezondheidsvaardigheden; mensen met lage 
digitale vaardigheden; mensen met 
migratieachtergrond (met en zonder taal 
barrière); ouderen ; arbeidsmigranten 

94. Welke minder invasieve tests 
worden ontwikkelend en 
verhoogt dit de testbereidheid?  

Tijdens Spirnose, GGD, 
LUMC 
 
Spironose 

Onderzoek naar Spironose, snellere, minder 
invasieve detectie van COVID-19. 
 
SpiroNose ruikt een coronabesmetting - GGD 
Amsterdam 
 

95. Welke minder invasieve tests 
worden ontwikkeld en verhoogt 
dit de testbereidheid? 

Tijdens SARSLIVA speeksel onderzoek, minder invasief.  
 

Vaccinatiebereidheid 
96. 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 13e ronde Panel onderzoek:  
96% van inwoners van Haaglanden willen 
zich laten vaccineren, in vergelijking tot 94% 
binnen Nederland (juni 2021).  
Corona - Corona panelonderzoek - 
Haaglanden  

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

Tijdens RIVM 
 
Vaccinatiebere
idheid 

Door middel van vragenlijsten en 
telefonische interviews, onderzoek gedaan 
naar de redenen van mensen om niet te 
vaccineren bij mensen die twijfelen of niet 
willen vaccineren  
 
13e ronde, juni 2021 resultaten:  
Ten opzicht van ronde 12 zien we onder de 
deelnemers een stijging in de 
vaccinatiebereidheid, vooral in de 
leeftijdsgroepen onder de 55 jaar. Ronde 13 
is voor het eerst aan ouders gevraagd hoe zij 
denken over vaccinatie van hun kinderen. 
69% van de ouders met kinderen tussen de 
12 en 17 jaar oud zou hun kinderen 
(waarschijnlijk) wel laten vaccineren 
wanneer er een vaccin hiervoor beschikbaar 
is, tegenover 47% van de ouders van 
kinderen jonger dan 12 jaar. 
 
Vaccinatiebereidheid | RIVM 

98. 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 
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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 
 

99. 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 
 
Memo: Vaccinatiebereidheid en 
migratieachtergrond 
 

100. 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 
 

101. Wat draagt bij aan de beslissing 
om wel of niet te vaccineren 
tegen COVID-19? 

Tijdens TU Delft/RIVM 
o.a. 
Vaccinatiebere
idheid 

Keuze experiment, random getrokken 
steekproef van 1.014 Nederlanders. 
Deelnemers moesten acht keer kiezen 
tussen twee varianten van het COVID-19 
vaccin, die verschilden in effectiviteit, kans 
op bijwerkingen en beschikbaarheid. 
 

102. 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  
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103. Is een tweede coronavaccinatie 
na een eerste Janssen vaccinatie 
nuttig? 

Tijdens UMCs Vier UMC’s gaan in de SWITCH studie 
onderzoeken of een tweede coronavaccinatie 
na een eerste Janssen-vaccinatie nuttig is. Ze 
gaan in dit onderzoek 
ziekenhuismedewerkers die hun eerste shot 
Janssen reeds hebben ontvangen een tweede 
maal vaccineren met het Janssen, Pfizer of 
Moderna vaccin. Daarbij bestuderen de 
onderzoekers vooral of de combinaties veilig 
zijn en of dit een goede afweerrespons 
opwekt. Ze zullen daarbij ook de 
afweerrespons tegen de verschillende 
coronavirusvarianten bestuderen, omdat het 
combineren van vaccins tot een bredere 
afweerrespons zou kunnen leiden. De eerste 
resultaten van deze studie worden eind 
oktober verwacht. Nieuw Onderzoek Naar 
Combinatie Van Janssen-Vaccin Met Andere 
Coronavaccins 
 

104. 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? 

 


