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Samenvatting update onderzoek Corona virus en kwetsbare groepen 
Versie juni 2021 

 

Overkoepelend: 
Ter informatie: 
Een onafhankelijke doorlopende evaluatie heeft aangetoond dat de CoronaMelder een kleine maar merkbare 
toegevoegde waarde heeft bij het opsporen van besmettingen. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat het 
potentieel van de notificatieapp bij een heropende samenleving groter is dan tijdens de lockdown. 

 

De berichtgeving over de coronacrisis en besluitvorming van bijbehorende maatregelen moet de diversiteit 
van onze oudere generaties beter weerspiegelen- zo luidt een recent verschenen adviesrapport. In de 
berichtgeving vanuit de overheid en de media wordt een té generaliserend beeld geschetst waarin een oudere 
leeftijd en kwetsbaarheid automatisch samenvallen. Veel ouderen herkennen zich onvoldoende in dit beeld.  

 

 

Resultaten: 
Een recente publicatie over het acute zorgnetwerk toont aan dat de COVID-19-crisis fungeerde als versneller 
van de samenwerking binnen acute zorgnetwerken, en heeft als aanbeveling dat de focus op deze 
samenwerking en duidelijke communicatie ook na de coronacrisis aanhoudt.  

 

De vierde meting van onderzoek naar de maatschappelijke impact van de pandemie en de veranderingen 
daarin in de periode april 2020-maart 2021 zijn beschreven in 'De Ongeduldige Samenleving'. Wederom 
participeerden de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De uitkomsten van het onderzoek 
in maart 2021 worden systematisch vergeleken met de uitkomsten van eerdere metingen. Hiermee ontstaat 
inzicht in de (veranderende) impact van de pandemie op het sociaaleconomische domein, in patronen van 
mentaal welbevinden, onderlinge zorg en solidariteit, het navolgen van de coronamaatregelen en ten slotte 
maatschappelijk en institutioneel vertrouwen. Daarnaast besteden we in deze rapportage specifieke aandacht 
aan twee thema’s: 1) Het institutioneel vertrouwen van burgers; en 2) hoe Nederlandse burgers het 
coronabeleid van de overheid waarderen. 

 

 

Besmetting met SARS CoV-2 
Resultaten:  
Resultaten zijn beschikbaar uit de volgende twee onderzoeken: ‘Ethnicity and COVID-19: Epidemiology and 
control measures’ en ‘Migranten in de frontlinie’. Het eerste van deze twee onderzoeken laat zien dat 
bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond zwaarder zijn getroffen door COVID-19.  Bij deze 
bevolkingsgroepen lag in de drie grote steden tijdens de eerste golf het aantal overlijdensgevallen als gevolg 
van COVID-19 per 100.000 personen bijna 1,5 keer hoger dan bij de bevolking van Nederlandse herkomst. Ook 
werden zij relatief vaker opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de tweede golf lagen de infecties bij deze 
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groepen twee tot vier maal hoger. Daarnaast blijkt dat de vaccinatiebereidheid lager ligt in deze groep. Policy-
brief-Etniciteit-en-COVID-19-Coronatijden-in-Nederland.  

 

Het tweede onderzoek worden de effecten van de COVID-19 crisis op ongedocumenteerde arbeidsmigranten 
onderzocht. Deze groep vormt een risicogroep die in het coronabeleid extra aandacht vraagt. Bijvoorbeeld 
omdat door de aard van hun werkzaamheden deze groep de richtlijn om zoveel  mogelijk thuis te werken niet 
opvolgen. Een aantal arbeidsmigranten heeft vanwege COVID-19 hun werk verloren, wat naast verlies van 
inkomen ook kan leiden tot verlies van woonruimte. Deze policy brief bevat enkele onderzoeksresultaten 
alsmede aanbevelingen.  

 

 

Nieuw onderzoek:  
Er is een nieuw cross-sectioneel onderzoek gestart naar SARS-CoV-2 infecties en antilichamen bij dak- en 
thuislozen, en medewerkers van daklozenopvang in Amsterdam (GGD Amsterdam).  

Ook vanuit GGD Amsterdam wordt er gekeken naar de gevolgen van corona op de gezondheid en het 
welbevinden van oudere migranten in Amsterdam. Dit is een kwalitatief onderzoek, met een survey 
component waarin een representatieve steekproef Amsterdammers van 65+ wordt geïnterviewd. De 
resultaten worden eind juli verwacht 

 

 

Maatregelen 
Resultaten: 
Lieve Mark is een initiatief van studenten uit Leiden, Delft en Utrecht—bijgestaan door het Interstedelijke 
Studenten Overleg—dat ik het najaar van 2020 onder studenten in heel Nederland onderzoek heeft gedaan 
naar de impact van en de meningen over de coronamaatregelen. Het rapport behandelt acht thema’s die 
invloed hebben op het dagelijks leven van studenten, namelijk: welzijn, mening over de maatregelen, 
quarantaine, verantwoordelijkheidsgevoel en bewustzijn, sluiting van de horeca, behoefte aan studieplekken, 
financiële zorgen en gebruik van verdovende middelen. 

 

De gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking tijdens de 
tweede golf zijn onderzocht door het Nivel.  Hieruit blijkt dat de mentale gezondheid van naasten in de tweede 
golf lager is dan voor de coronacrisis, en zij ervaren een grotere zorgbelasting. Gevolgen  voor naasten van 
mensen met een verstandelijke beperking maart 2021   

 

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 (maart 2020- maart 2021)  geanalyseerd met als resultaat.  Het is duidelijk dat de jeugd 
negatieve gevolgen ervaart van de coronacrisis, maar corona heeft ook positieve effecten. Veel mogelijkheden 
voor vrijetijdsbesteding vielen weg. Maar dat leidde ook tot rust, meer ruimte om zelf tijd in te delen, meer 
doorgebrachte tijd met ouders of het leren van nieuwe dingen.  
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Het ‘International Institute of Social Studies’ binnen de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft vier projecten 
opgezet die zich met name richten op de impact van COVID-19, met een focus op gemarginaliseerde en vaak 
over het hoofd geziene gemeenschappen in Den Haag:  

1) Documenting the undocumented 
2) Engaging with local organizations 

3) Solidarities during the pandemic in The Hague 
4) Experiences of Habesha migrants 

 

 

Test en vaccinatiebereidheid 
Resultaten 
In vier pilots is onderzocht hoe risicogericht grootschalig testen bij kan dragen aan de bestrijding van het 
coronavirus. De pilots vonden plaats in de periode januari 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.  

 

Deze 'Working Paper' beschrijft de verschillen in vaccinatiebereidheid tussen verschillende groepen, binnen 
Nederland en Rotterdam. De vaccinatiebereidheid onder ouderen is veel groter dan onder jongeren, en 
personen met een lagere opleiding en een laag inkomen zijn minder vaak bereid tot vaccinatie. De algemene 
conclusie van de analyse is dat er een sociale kloof dreigt in de vaccinatiebereidheid van Nederlanders.  

 

Een recente memo van het RIVM geeft inzicht in de bereidheid tot vaccinatie tegen COVID-19 bij mensen met 
een migratieachtergrond, beïnvloedende factoren en mogelijke strategieën voor communicatie en beleid.  

Eerder in het jaar (januari) publiceerde het RIVM de ‘Verkenning factoren van invloed op deelname aan COVID-
19 vaccinatie. Het doel van dit 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. In juni wordt hier een kennisupdate van verwacht, 
maar tot die tijd kunnen de belangrijkste conclusies gevonden worden met deze link:  Kennisupdate jan - mei 
2021  

 

De  12e ronde (5-9 mei) van het gedragswetenschappelijk onderzoek Covid-19 van het RIVM laat zien dat het 
percentage deelnemers dat test bij klachten blijft stabiel boven de 60%. Ook de vaccinatiebereidheid onder 
de deelnemers is onverminderd hoog. Daartegenover staat dat een deel van de deelnemers na vaccinatie 
minder bereid is zich aan de maatregelen te houden. Meer Resultaten. 

 

 

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.  


