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SAMENVATTING

Hoe is het in deze tijd van COVID-19 gesteld met de mensen waarvan we weten dat ze in behandeling zijn 

(geweest) en kwetsbaar zijn voor psychosomatische problemen en -klachten? Om deze vraag te beant-

woorden is een vragenlijst onderzoek uitgevoerd onder 1159 mensen die in behandeling zijn of recent 

(<1 jaar) zijn geweest bij een ambulante S-GGZ.

Deelnemers geven aan beduidend meer angst en stress te ervaren. Ook de stemming is sterk verslechterd. 

Vrijwel alle deelnemers (97%) geven aan nauwelijks met de huidige tijd om te kunnen gaan. Op basis van de 

gerapporteerde symptomen kan bij de helft van de deelnemers de diagnose PTSS worden gesteld.  

Het merendeel van de deelnemers rapporteert verergerde of hernieuwde lichamelijke klachten en fysieke 

en sociale beperkingen.

Belangrijk is dat we niet alleen vasthouden aan verstoorde functies van het lichaam door het COVID-19 virus 

als oorzaak van gezondheid en welzijn, maar dat we ook aandacht besteden aan psychosociale factoren.  

Dit is vooral belangrijk voor de groep mensen waarvan bekend is dat ze kwetsbaar hiervoor zijn. Ook al 

hebben ze een succesvol gespecialiseerd GGZ-traject doorlopen, in deze tijd zou een ‘telefoontje’ met de 

vraag “Wat is er de afgelopen tijd met je gebeurd?” niet misstaan.
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INTRODUCTIE

Opinieonderzoeken binnen de Nederlandse bevolking wijst ons steeds meer op de psychologische gevolgen 

van de huidige COVID-19 crisis. Ook geven steeds meer studies aan dat het van vitaal belang is om te 

begrijpen hoe gedachten, gevoelens en gedragingen in relatie tot het COVID-19 virus de mentale en fysieke 

gezondheid beïnvloeden.1-10 

Een van de centrale emotionele reacties tijdens een pandemie is angst.5-12 Angst kan paniek veroorzaken 

en bedreigingen nog dreigender maken.13-14 Stressvolle tijden leiden er vaak toe dat mensen denken in 

catastrofes over bijvoorbeeld hun gezondheid, werk en/of inkomen in de toekomst. Deze gedachten zijn niet 

zinvol en kunnen de angst in de loop van de tijd vergroten, wat kan leiden tot een negatieve stemming en tot 

nieuwe of verergerde lichamelijke klachten.5-10 Een mogelijk gevolg van (langdurige) stress is (chronische) 

pijn in het houding en het bewegingsapparaat, of klachten in maag, darm en/of lever.15

Als fysiek en mentaal gezonde mensen het al moeilijk vinden om een   flexibele, evenwichtige en optimistische 

kijk te hebben op de situatie rond het COVID-19 virus, wat is dan de impact op mensen die in behandeling 

zijn (geweest) en bekend zijn met of kwetsbaar zijn voor psychosomatische klachten? Om deze vraag te 

beantwoorden hebben we een vragenlijstonderzoek uitgevoerd bij personen die vanwege psychosomatische 

klachten in behandeling zijn of geweest binnen de ambulante gespecialiseerde GGZ (S-GGZ).
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METHODE VAN ONDERZOEK

In totaal werden 2907 cliënten benaderd om deel te nemen aan het vragenlijstonderzoek. Voor het onderzoek 

betreft het cliënten die op moment van afname (april 2020) in behandeling zijn of hun behandeling niet 

langer dan 1 jaar geleden hebben afgerond bij twee verschillende ambulante S-GGZ; Premium Healthcare 

Interventions (PHI) en Het Rughuis. De primaire cliënt waar PHI zich op richt bestaat uit personen die  

psychische stoornissen (angststoornissen/depressieve stoornissen/somatische symptoomstoornis en 

verwante stoornissen) hebben waar betrokkene onder lijdt en die een ernstige belemmering vormen op 

het functioneren in de sociale en/of werkomgeving. Dezelfde primaire cliënt -maar bij wie de lichamelijke 

klachten vooral bestaat uit wervelkolom gerelateerde pijn- wordt gezien bij Het Rughuis. De cliënten hebben 

bij aanvang van hun behandeltraject toestemming gegeven om benaderd te worden voor onderzoek.

Cliënten is gevraagd om digitaal vragenlijsten in te vullen. Ten eerste een vragenlijst over de impact van het 

COVID-19 virus en de crisis hier omheen. Deze vragenlijst bestaat uit algemene vragen over de persoonlijke 

situatie uit de volgende categorieën: doelen stellen en structuur ervaren, sociale contacten, emotie en 

spanning, stemming, slaap en concentratie, fysieke klachten en activiteiten, en veerkracht. Ook is met behulp 

van de Rand-3616, CISS17 en PTSS-ZS13,18 respectievelijk de algemene ervaren gezondheidstoestand, 

algemene omgang met stresserende situaties (coping) en mogelijke posttraumatische stressklachten rondom 

het COVID-19 virus gemeten. Sommige scores worden vergeleken met normgroepen binnen de Nederlandse 

populatie.



6

RESULTATEN  

Tabel 1 biedt een overzicht van de demografische gegevens van de deelnemers aan het COVID-19 onderzoek. 

TABEL 1: DEMOGRAFISCHE GEGEVENS DEELNEMERS COVID-19 ONDERZOEK

Variabelen
Alle deelnemers 
(n=1159)

In behandeling 
(n=785)

Uitbehandeld 
(n=374)

Geslacht Man (%) 401 (35%) 271 (35%) 130 (35%)

Vrouw (%) 758 (65%) 514 (65%) 244 (65%)

Gemiddelde leeftijd (Range) 47.8 (80-20) 47.7 (80-20) 48.3 (80-20)

Opleidingsniveau in % Basisschool 3% 3% 2%

Basisberoepsopleiding Bol/Bbl 3% 4% 3%

Voorbereidend 
Beroepsonderwijs (Vmbo Bb/
Praktijkonderwijs)

5% 6% 4%

Middelbaar Onderwijs (Vmbo, 
Mavo, Lts, Leao)

20% 19% 20%

Beroepsonderwijs en 
Middelbaar Onderwijs (Mbo < 3 
jaar, HAVO)

23% 22% 25% 

Hoger Middelbaar Onderwijs 
(VWO, Mbo > 3 jaar)

17% 18% 14%

Hoger Beroepsonderwijs 23% 23% 24%

Universiteit 7% 7% 7%

Arbeidssituatie in % Werk als ZZP’er 4% 4% 3%

Werk in loondienst 55% 53% 60%

Huisvrouw/huisman 14% 16% 12%

Met (pré-) pensioen 4% 4% 3%

Studeren 3% 3% 3%

Arbeidsongeschikt 12% 12% 11%

Werkzoekende 2% 3% 1%

Vrijwilligerswerk/ mantelzorg 6% 5% 6%

Woonsituatie in % Met partner met kinderen 38% 38% 39%

Met partner zonder kinderen 32% 32% 31%

Zonder partner met kinderen 6% 7% 5%

Alleenstaand 18% 17% 19%

Als kind in eenoudergezin 1% 1% 1%

Als kind in meeroudergezin 3% 2% 4%

Anders 2% 3% 1%
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Van de 2907 aangeschreven cliënten hebben 1159 personen de vragenlijst impact COVID-19 virus  

(response: 40%), 972 personen de PTSS-ZS (response: 33%), 962 personen de Rand-36 (response: 33%) en  

974 personen de CISS (response: 34%) volledig ingevuld. Gelet op de response is een bias niet uit te sluiten. 

Zo hebben misschien alleen personen gereageerd die veel psychosomatische problemen en klachten 

ervaren. Van alle deelnemers aan het onderzoek (N = 1159) geven 42 personen aan zelf met het COVID-19 

virus besmet te zijn (geweest), 195 personen dat familieleden/vrienden besmet zijn (geweest) en 61 personen 

dat familieleden/vrienden zijn overleden als gevolg van het COVID-19-virus.

VRAGENLIJST IMPACT COVID-19 VIRUS

De resultaten van de vragenlijst impact COVID-19 virus laten geen verschil zien tussen deelnemers die nog  

in behandeling zijn en deelnemers die uitbehandeld zijn, en worden daarom beschreven in percentages  

over het totaal aantal deelnemers (N = 1159). Tabel 2 laat zien dat voor elke categorie de crisis rondom het  

COVID-19 virus een zeer grote impact heeft. 

TABEL 2. RESULTATEN VRAGENLIJST IMPACT COVID-19 VIRUS

Categorie Impact door COVID-19 crisis
Percentage totaal aantal 
deelnemers (N=1159)

Emotie & Spanning Spanning 74%

Onrust 73%

Piekeren 76%

Zorgen maken 73%

Angst 84%

Nervositeit 83%

Besluiteloosheid 83%

Gejaagdheid 73%

Ontspannen 38%

Onveiligheid 41%

Stemming, concentratie & slaap Somber 82%

Lusteloos 79%

Belangstelling1 88%

Nergens zin in hebben 86%

Geen plezier ervaren 85%

Huidige leven nauwelijks aankunnen 97%

Problemen met slaap 79%

Problemen met concentratie 77%

1 Geen belangstelling meer op te brengen voor personen en dingen
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Categorie Impact door COVID-19 crisis
Percentage totaal aantal 
deelnemers (N=1159)

Fysieke klachten Pijnklachten bewegingsapparaat2 83%

Pijnklachten buik- en maagstreek 90%

Fysieke activiteit Beperkingen dagelijks functioneren door fysieke 
klachten

82%

Beperkingen dagelijks functioneren door 
stemmingsklachten

84%

Bewegingsangst3 94%

Minder bewegen 77%

Veerkracht Vluchten in drugs-alcohol-werken 96%

Focussen op wat niet goed gaat 82%

Iets vinden om blij over te zijn 50%

Zelfdiscipline 68%

Problemen aanpakken zoals ze zich voordoen 69%

Omgaan met onverwachte problemen 61%

Sociaal Sociale contacten 57%

Verbinding met anderen ervaren 52%

Doelen stellen en structuur ervaren Structuur ervaren 50%

Plannen 34%

Doelen stellen 40%

Dag betekenisvol doorkomen 57%

POSTTRAUMATISCHE STRESS

De resultaten van de PTSS-ZS laten zien dat er bij 50% van de deelnemers (N = 486) sprake lijkt te zijn van een 

PTSS. Hierbij is er geen verschil tussen deelnemers die in behandeling zijn (51%) of uitbehandeld zijn (49%).     

ALGEMENE ERVAREN GEZONDHEIDSTOESTAND

De resultaten van de Rand-3611 zijn beschreven in tabel 3. Weergegeven zijn de gemiddelde scores van alle 

deelnemers, deelnemers die in behandeling of uitbehandeld zijn, en van de ‘gezonde’ Nederlandse populatie 

die geen crisis rondom het COVID-19 virus heeft meegemaakt. 

2 Onder andere rugpijn, nekpijn, hoofdpijn en pijnlijke spieren in het hele lichaam
3 Banger om te bewegen door voorheen
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TABEL 3. RESULTATEN RAND-36 VRAGENLIJST.

Dimensies
Alle deelnemers
(n=962)

In behandeling
(n=652)

Uitbehandeld
(n=312)

Normgroep*
(n=1063)

Algemene gezondheidsbeleving 56.1 53.8 61.1 77.5

Fysiek functioneren 72.7 70.7 77.2 89.5

Mentale gezondheid 63.5 61.4 68.1 78.8

Pijn 61.1 58.8 66.0 84.1

Rolbeperkingen emotioneel 53.9 47.0 68.6 86.8

Rolbeperkingen fysiek 44.8 38.2 58.8 82.5

Sociaal functioneren 63.0 59.3 70.9 90.7

Vitaliteit 49.8 47.4 54.9 69.1

*Normgroep: een steekproef van 1063 personen van 18 jaar en ouder, aselect getrokken uit het bevolkings- 

register van de gemeente Emmen.

Range: 0-100, hoe hoger de score des te beter de ervaren gezondheidstoestand op de betreffende dimensie.

ALGEMENE OMGANG MET STRESSERENDE SITUATIES (COPING)

De CISS bestaat uit drie schalen: taakgerichte coping (je zoekt een oplossing voor het probleem door veran-

dering aan te brengen in de situatie die stress of tegenslag veroorzaakt), emotiegerichte coping (je lost een 

probleem op door de onplezierige gevolgen van stress of tegenslagen te ontvluchten) en vermijdingsgerichte 

coping (hierbij wordt een tweedeling gemaakt in afleiding zoeken en gezelschap zoeken).  Scores worden 

vergeleken met de normgroep ‘gezonde mensen’ en psychiatrische patiënten en uitgedrukt in de waarden 

zeer hoog, hoog, boven gemiddeld, gemiddeld, beneden gemiddeld, laag en zeer laag.12 De resultaten van 

de CISS worden beschreven in tabel 4. 

TABEL 4. RESULTATEN CISS-VRAGENLIJST

Coping schalen Alle deelnemers (n=974) In behandeling (n=657) Uitbehandeld (n=319)

GEZ PSY GEZ PSY GEZ PSY

Emotiegericht Hoog Zeer laag Hoog Laag Beneden gem Zeer laag

Taakgericht Laag Hoog Zeer laag Hoog Laag Hoog

Vermijdingsgericht Beneden gem Beneden gem Beneden gem Beneden gem Beneden gem Beneden gem

Afleiding zoeken Beneden gem Beneden gem Beneden gem Beneden gem Beneden gem Beneden gem

Gezelschap zoeken Laag Boven gem Laag Boven gem Laag Boven gem

GEZ: normgroep ‘gezonde mensen’. PSY: normgroep ‘psychiatrische patiënten’.
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DISCUSSIE

De resultaten van deze studie laten zien dat de crisis rondom het COVID-19 virus bij personen die bekend 

zijn met of zijn geweest, of kwetsbaar zijn voor, psychosomatische problemen en -klachten een forse impact 

heeft op hun fysieke en mentale gezondheid. Alle deelnemers ervaren aanmerkelijk meer angst en spanning 

en ook de stemming sterk is verslechterd. Vrijwel alle deelnemers geven aan de huidige tijd nauwelijks aan 

te kunnen. Het merendeel geeft aan verergering van of hernieuwde lichamelijke klachten en fysieke en 

sociale beperkingen te ervaren. Bij de helft van alle deelnemers is sprake van een aan het COVID-19 virus 

gerelateerde PTSS. Deelnemers die hun behandeling hebben afgesloten ervaren in zijn algemeenheid een 

betere gezondheidstoestand dan deelnemers die nog in behandeling zijn. Ook is deze groep minder geneigd 

tot emotiegerichte coping. Het zorgtraject dat deze mensen hebben doorlopen, wat onder andere tot doel 

heeft bewustwording ten aanzien van je eigen kwetsbaarheden te creëren en ‘gereedschap’ te vinden welke 

je helpt weerbaarder te maken voor deze kwetsbaarheden, lijkt houvast te bieden.

Opvallend is dat een hoog percentage aangeeft last te hebben van PTSS. Vroege cijfers uit China en Europa 

geven aan dat veel personen kampen met angst en depressie. Er is meer sprake van geweld en fricties in 

gezinnen en mensen die zich eenzaam voelen. Hoewel we een wereldwijde crisis met deze omvang nog niet 

eerder hebben meegemaakt is het niet onwaarschijnlijk dat deze situatie kan leiden tot een PTSS. Het is goed 

voor te stellen dat de groep, die te kampen heeft (gehad) met psychische problemen, waaronder vaak ook 

traumatische gebeurtenissen, meer risico loopt. Enkele personen zijn misschien herstellende van een PTSS 

en keren door de COVID-19 crisis weer terug naar een wereld van voortdurende angst en dreiging zoals na het 

trauma. Je kunt dan extra of hernieuwde last krijgen van lichamelijke klachten.   

Ondanks dat dit onderzoek een éénmalige meting betreft bij een selecte groep van personen, de resultaten 

daardoor niet zomaar te generaliseren zijn naar de beschreven doelpopulatie in heel Nederland, suggereren 

de resultaten dat actie van zorgprofessionals gewenst is. Berichten als toename van het aantal zelfdodingen 

door de COVID-19 crisis en de verwachting van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-Out (NCPSB) 

en vakbond CNV dat als gevolg van de COVID-19 crisis meer dan de helft van de werkenden binnen nul tot 

zes maanden uitvalt als ze nu geen ondersteuning krijgen ondersteunen dit. Hoe gaan we de stress onder 

controle krijgen? De S-GGZ instellingen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek hebben geleerd van 

de resultaten. Cliënten, ook die een succesvol behandeltraject hebben doorlopen, worden telefonisch, via 

beeldbellen of de beschikbare digitale ‘Mijn Omgeving’ met een vragen stellende houding benaderd.  

Zo erken je dat er sprake is van variatie in het lijden van cliënten en dat psychosomatische klachten optreden 

in een context van enorme omgevingsveranderingen. Wanneer er sprake is van lijden bij cliënten die hun 

behandeltraject hebben afgerond worden zij geholpen met E-Health om overeind te blijven. 

Naast de zorgprofessionals dienen ook alle overheden aandacht te schenken aan de psychische gevolgen 

van de COVID-19 pandemie en de consequenties daarvan. Zo zijn niet alleen berichten als ‘ga in quaran-

taine wanneer je uit een oranje gebied komt’ van belang, maar ook berichten als bijvoorbeeld ‘heb sociale 
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contacten terwijl u zich houdt aan de richtlijnen’ zijn nodig. Ook is het van belang aandacht te hebben hoe 

bijvoorbeeld stress, spanning en een negatieve stemming lichamelijke klachten veroorzaken of verergeren. 

Mensen die moeite hebben om vanuit zichzelf daarin een balans te creëren dienen door zorgprofessionals, 

bijvoorbeeld door de huisarts, gestimuleerd te worden daarvoor gerichte hulp te zoeken. Sterker, hoe zou het 

leven er nu uitzien als mensen begrijpen dat bij langdurige stress het cortisolgehalte, ook wel stresshormoon 

genoemd, in het bloed hoog blijft waardoor het immuunsysteem uitgeput raakt en je daardoor vatbaarder 

bent voor virussen? Kortom, als er goede biologische redenen zijn om stress en een negatieve gemoedstoe-

stand te verminderen?
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