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Samenvatting 
 

Van 1 tot en met 11 oktober is een enquête gehouden onder 2057 mensen met een beperking of 

chronische ziekte over hun leven ten tijde van (het begin van) de tweede golf in de coronacrisis. 

De peiling vond dus plaats precies tussen 2 persconferenties met aankondiging van extra 

maatregelen in. En de peiling vond plaats bij een besmettingsgraad die daarna verder is 

toegenomen. De tendens van de uitkomsten zullen naar verwachting enkele weken na de peiling 

nog steeds geldig zijn, problemen zijn mogelijk zelfs toegenomen door het hogere 

besmettingsrisico.  

Het onderzoek levert de volgende uitkomsten op:  

 

 Risico bij corona: Ruim twee derde van de mensen geeft aan dat zij door hun beperking of 

chronische ziekte extra risico lopen bij corona. Dit percentage is constant in vergelijking met de  

enquêtes. 

 Algemeen welbevinden: rapportcijfer voor het leven is nu iets hoger dan in juni (toen 5.8, 

nu 6.0), maar nog steeds een stuk lager dan het rapportcijfer dat men in juni gaf aan het leven 

vóór corona (7,4). Minder mensen geven nu aan dat hun lichamelijke conditie achteruit gaat 

(nu 37%, in juni 50%). Ook het percentage mensen dat aangeeft meer 

eenzaamheidsgevoelens te ervaren is iets lager (toen 45%, nu 39%). Het percentage mensen 

met een toename van stress/psychische klachten is even hoog gebleven, namelijk 41%. 

 Problemen: In de top 3 van problemen staan ‘het missen van contact met 

naasten/familieleden’ (56%), ‘zorgen/angst voor besmetting’ (52%) en ‘het wegvallen van 

activiteiten voor vrije tijd’ (43%). Verder heeft nog ruim een derde van de mensen last van 

uitstel of wegvallen van medische behandelingen of afspraken. En opvallend is dat bij bijna één 

op de vijf deelnemers sprake is van isolatie door zelfquarantaine. 

 Zorg, therapie, medische behandeling: De mensen die medische behandelingen ontvangen, 

lijken het meest last te hebben van inperkingen. Bij slechts 39% van de mensen die medische 

behandelingen ontvangen, is de behandeling helemaal hervat. Bij iets meer dan de helft van de 

mensen, die zorg ontvangen (54%), is de zorg helemaal hervat. Bij therapie ligt het 

percentage ‘helemaal hervat’ iets hoger, namelijk op 58%.  

 Coronamaatregelen van de overheid: De meeste deelnemers (60%) vinden de maatregelen 

niet voldoende. 28% vindt de maatregelen goed en 8% vindt de maatregelen te streng. 

 Winkeluur: Ongeveer één op de vijf deelnemers (21%) zegt gebruik te gaan maken van zo’n 

speciaal winkeluur, als de eigen supermarkt dit instelt. 

 Tweede golf en te nemen maatregelen: Drie kwart van de mensen maakt zich zorgen over 

de tweede golf (beetje zorgen (46%) veel zorgen (30%)). De top-3 van maatregelen die de 

overheid zou moeten nemen, zijn: zorgen dat zorg/ondersteuning beschikbaar blijft (59%), 

mondkapjes in de openbare ruimte verplicht stellen (58%) en de mogelijkheid bieden om een 

sneltest te doen (56%). Ook het strenger handhaven van afstandsregels (46%) en de 

mogelijkheid bieden om thuis getest te worden (43%) worden veel genoemd. 

 Onderwijs: 134 deelnemers aan de enquête (6,5%) volgen onderwijs, het merendeel 

vervolgonderwijs. Voor 16% van de leerlingen/studenten met een beperking of chronische 

ziekte is het besmettingsrisico (voor zichzelf) reden om niet of nauwelijks naar de 

onderwijsinstelling te gaan. 10% kan geen stage lopen vanwege het besmettingsrisico en 7% 

kan vanwege het besmettingsrisico niet deelnemen aan praktijklessen of practica. Bijna een 

kwart van de leerlingen/studenten (24%) loopt een achterstand op met school of studie. 44% 

vindt dat er voldoende en toegankelijk online onderwijs wordt aangeboden, 28% vindt van 

niet. Het grootste knelpunt bij online onderwijs ligt bij de contactmomenten. 41% van de 

jongeren met online onderwijs vindt dat er online onvoldoende contactmomenten met de 
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docent zijn en 55% vindt, dat er online onvoldoende contactmomenten met 

medeleerlingen/studenten zijn. 

 Dagbesteding: Voor de meeste deelnemers is de dagbesteding niet volledig hervat: 43% gaat 

minder vaak naar dagbesteding en 19% gaat helemaal niet naar dagbesteding. Bijna twee 

derde (65%) vindt dat bij een tweede golf de dagbesteding open moet blijven. Over het 

overleg met de aanbieder over wel/niet naar dagbesteding gaan is de helft (49%) positief, 

maar 28% van de deelnemers ervaart dat er met hen of hun mantelzorgers geen goed overleg 

is.  

 Werk: De meeste werkenden werken nu geheel (38%) of gedeeltelijk (18%) thuis. Een kwart 

werkt volledig op locatie/kantoor. Bij 15% van de werkenden zijn aanpassingen i.v.m. de 

gezondheid niet goed bespreekbaar met de werkgever, bij 12% wordt thuiswerken niet goed 

ondersteund. En bij 17% tonen collega’s geen begrip voor iemands beperking of chronische 

ziekte. Verder valt op dat bijna 1 op de vijf mensen met werk er in inkomen op achteruit 

gegaan is1.  

 Effecten voor huisgenoten: Van de deelnemers heeft 42% huisgenoten die een opleiding 

volgen of werk hebben. De meerderheid van hen geeft aan dat er vanwege het 

besmettingsrisico gevolgen zijn voor huisgenoten. Die gevolgen zijn als volgt verdeeld: 4% 

heeft huisgenoten die minder naar de onderwijslocatie gaan om te voorkomen dat zij de 

huisgenoot met de beperking/chronische ziekte besmetten, bij 3% gaan huisgenoten zelfs 

helemaal niet om deze reden. En bij 11% gaan zij wel naar de onderwijslocatie, maar met 

zorgen over besmettingsrisico in het huishouden. 

Bij 11% gaan huisgenoten vanwege het besmettingsrisico minder vaak naar het werk, bij 8% 

helemaal niet om deze reden. En bij 26% gaan zij wel, maar met zorgen over het 

besmettingsrisico voor de huisgenoot met de beperking of chronische ziekte. En tot slot 

beperkt 6% van de huisgenoten de deelname aan werk of onderwijs, omdat zij zelf een 

verhoogd gezondheidsrisico hebben. 

 Zelfquarantaine: Bij de groep die in zelfquarantaine is (19%) worden veel effecten en 

problemen versterkt zichtbaar. Zij geven als rapportcijfer voor hun leven een 5.1. Meer dan de 

helft van hen heeft te maken met een lichamelijke conditie die achteruit gaat (57%), toename 

van psychische klachten (57%) en toename van eenzaamheidsgevoelens (61%). Van de 

werkenden in deze groep is ruim een derde (34%) er in inkomen op achteruit gegaan. En bij 4 

op de 5 huishoudens met huisgenoten die onderwijs volgen of werken, zijn er effecten voor 

deze huisgenoten.  

 

Conclusie:  

Uit de uitkomsten van de enquête blijkt, dat veel mensen met een beperking of chronische ziekte 

bij het ingaan van de tweede golf in een precaire situatie verkeren. Hun zorg, therapieën en 

medische behandelingen zijn niet (of niet volledig) hervat, terwijl er alweer sprake is van afschalen 

van behandelingen bij een toenemend aantal besmettingen. En bijna één op de vijf mensen met 

een beperking of chronische ziekte verkeert in isolatie, vaak door zelfquarantaine. Ook huisgenoten 

leggen zichzelf (soms vergaande) beperkingen op om hun naaste met een kwetsbare gezondheid 

niet te besmetten. Verder zijn er knelpunten bij de deelname aan dagelijkse activiteiten, zoals 

onderwijs, werk en dagbesteding.  

Dit betekent dat er extra maatregelen nodig zijn om mensen met een kwetsbare gezondheid te 

beschermen. Maar ook om ervoor te zorgen dat zij naar vermogen kunnen blijven participeren en 

niet in een isolement geraken.   

                                                
1  CBS rapporteerde in september nog dat inkomens op peil gebleven zijn.  

www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/39/winsten-bedrijven-licht-gedaald-inkomen-huishoudens-gestegen 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/39/winsten-bedrijven-licht-gedaald-inkomen-huishoudens-gestegen


Rapport 2e corona-golf: Hoe gaat het met u?  Pagina 5 

1. Inleiding 
 

In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van de enquête, die door Ieder(in) en haar 

lidorganisaties is uitgezet onder mensen met een beperking of chronische ziekte. Het is de derde 

enquête in de periode van de coronacrisis.   

 

Doel en aanpak 

Het doel van deze enquête was om in beeld te brengen hoe mensen met een beperking of 

aandoening (het begin van) de tweede corona-golf beleven en wat de effecten van de coronacrisis 

zijn voor hun onderwijs, dagbesteding en werk.  

De vragenlijst was opengesteld van 1 oktober tot en met 11 oktober 2020. De peiling vond dus 

plaats net na de aankondiging van extra maatregelen op 28 september (max. 3 gasten thuis, thuis 

werken, horeca om 22 uur dicht) en was afgesloten voordat op 14 oktober extra maatregelen (o.a. 

sluiting van de horeca) van kracht werden. 

De vragenlijst is toegestuurd naar het panel van Ieder(in) en is door lidorganisaties van Ieder(in) 

verspreid onder hun leden. Ook via webberichten en social media is de enquête onder de aandacht 

gebracht. 

 

Opbouw van de rapportage 

In dit verslag worden eerst een aantal achtergrondkenmerken van de deelnemers weergegeven, 

zodat duidelijk is welke groepen precies hebben deelgenomen en in welke omvang. Daarna volgt 

een hoofdstuk over het welbevinden in het algemeen, gevolgd door een hoofdstuk over de 

coronamaatregelen. De daaropvolgende hoofdstukken gaan over de effecten voor onderwijs, 

dagbesteding, werk en de gevolgen voor huisgenoten. En daarna volgt nog een hoofdstuk over de 

groep die in thuisisolatie is. Het laatste hoofdstuk bevat de conclusies en aanbevelingen.  

De algemene tabellen en figuren (over de hele groep deelnemers) zijn steeds in de tekst 

opgenomen. Een aantal tabellen met een uitsplitsing van uitkomsten naar specifieke groepen zijn, 

om het verslag leesbaar te houden, in bijlage 1 geplaatst.  

De enquête bevatte een drietal open vragen: over onderwijs, over dagbesteding/werk en een 

algemene vraag aan het eind van de vragenlijst. Veel mensen hebben bij deze open vragen een 

korte toelichting gegeven over hun persoonlijke ervaring en geven daarmee een inkleuring aan de 

cijfers van de enquête. Samenvattingen van deze uitspraken/toelichtingen worden weergegeven in 

de bijlagen 2 tot en met 4.   
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2. Achtergrond van de deelnemers 
 

In totaal hebben 2057 mensen de vragenlijst voltooid. Van deze mensen heeft 89% zelf een 

beperking of chronische ziekte en 11% heeft de vragenlijst ingevuld voor een naaste met een 

beperking of een chronische ziekte.  

 

2.1  Aandoening of beperking 

 

Ruim drie kwart van de deelnemers heeft een chronische ziekte (76%). 37% geeft aan een 

lichamelijke beperking te hebben en 15% heeft een psychische aandoening of kwetsbaarheid. Het 

aantal mensen met een verstandelijke beperking (7%) en zintuiglijke beperking (9%) ligt lager, 

maar betreft nog steeds 134 resp. 191 ingevulde vragenlijsten. De groep met een hulpbehoefte 

door ouderdom is het kleinst en met 86 deelnemers te klein om betrouwbare uitspraken over te 

doen. We zullen daarom in de analyse niet specifiek ingaan op de uitkomsten van deze laatste 

groep.  

De percentages tellen op tot bijna 150% en daaruit blijkt dat een aanzienlijke groep deelnemers 

aan de vragenlijst meer dan één beperking of aandoening heeft. 

 

Aandoening of beperking Percentage Aantal 

Een chronische ziekte 76% 1.573 

Een verstandelijke beperking 7% 134 

Een lichamelijke beperking 37% 765 

Een zintuiglijke beperking 9% 191 

Een psychische aandoening of kwetsbaarheid 15% 317 

Een hulpbehoefte door ouderdom 4% 86 

 

2.2  Leeftijd 

 

In de leeftijdsopbouw zien we dat de meeste respondenten in de leeftijdsgroepen 40-60 jaar (38%) 

en 60-80 jaar (40%) zitten. 80-plussers hebben de vragenlijst nauwelijks ingevuld en ook het 

aantal jongeren tot 20 jaar is met 3% (58 jongeren) laag. 
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2.3  Leefsituatie 

 

Van de deelnemers aan de enquête woont 66% zelfstandig samen met anderen en 30% woont 

zelfstandig alleen. Een klein aantal respondenten (4%) woont in een zorginstelling of wooninitiatief. 

 

Hoe woont u? Percentage Aantal 

In een zorginstelling of wooninitiatief 4% 84 

Zelfstandig, in een huishouden met meerdere mensen 66% 1.349 

Zelfstandig, in een eenpersoonshuishouden 30% 624 

 

2.4  Zorg/ondersteuning 

 

Bijna 40% van de deelnemers ontvangt professionele zorg of ondersteuning. 27% van de 

deelnemers heeft zorg in natura en 12% heeft zorg of ondersteuning via een PGB. 

 

 

2%

40%

38%

17%

3%

Ouder dan 80 jaar

60 – 80 jaar

40 – 60 jaar

20 – 40 jaar

0 – 20 jaar

Leeftijd

12%

27%

61%

Ja, ik ontvang zorg of ondersteuning

via een Persoons Gebonden Budget

(PGB)

Ja, ik ontvang zorg of ondersteuning

in natura

Nee, ik ontvang geen zorg of

ondersteuning

Ontvangt u professionele zorg of ondersteuning?
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2.5 Provincie 

 

Respondenten zijn afkomstig uit alle provincies. De verdeling over de provincies komt redelijk 

overeen met de bevolkingsaantallen per provincie.  

 

In welke provincie woont u? Percentage Aantal 

Groningen 3% 70 

Friesland 4% 79 

Drenthe 3% 64 

Overijssel 7% 139 

Gelderland 13% 266 

Utrecht 8% 171 

Noord-Holland 15% 305 

Zuid-Holland 19% 399 

Zeeland 1% 30 

Noord-Brabant 14% 296 

Limburg 7% 152 

Flevoland 4% 86 
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3. Algemeen welbevinden 
 

“Als single en chronisch ziek al maanden geen intimiteit kunnen ervaren“ 

 

3.1  Risico bij corona 

 

Aan de deelnemers is gevraagd of zij door hun beperking of chronische ziekte extra risico lopen bij 

corona. Ruim twee derde (68%) geeft met het antwoord ‘ja’ aan dat dit inderdaad zo is. Dit 

percentage is in alle drie de enquêtes tot nu toe nagenoeg gelijk: tussen de 66% en 68%.  

 

 

3.2  Rapportcijfer voor het leven 

 

Gevraagd is naar het rapportcijfer dat men op dit moment aan het leven geeft. Het gemiddelde 

rapportcijfer is een 6.0. Dat is iets hoger dan het gemiddelde rapportcijfer dat men gaf in juni 

(5.8), maar nog steeds een stuk lager dan het rapportcijfer dat men in juni gaf aan het leven vóór 

corona (7,4).  

Van de deelnemers geeft op dit moment 70% het leven nu een voldoende en 30% geeft het leven 

nu een onvoldoende (5 of lager). 

 

Rapportcijfer Gemiddeld rapportcijfer Percentage voldoende 

Vóór coronacrisis en -maatregelen 7,4 91% 

Eind mei 5,8 62% 

Begin oktober 6,0 70% 

 

Verder valt op dat de rapportcijfers het laagst zijn bij de jongste groepen (5.5 bij de groep tot 20 

jaar). Per leeftijdsklasse loopt het rapportcijfer iets op, tot een 6,6 bij de 80-plussers. Tussen de 

groepen met verschillende aandoeningen zijn er nauwelijks verschillen, behalve bij de mensen met 

een psychische aandoening, die een 5,0 noteren als gemiddeld rapportcijfer. (Zie Bijlage 1: tabel 1 

en 2) 

14%

18%

68%

Dat weet ik niet

Nee

Ja

Loopt u door uw beperking of chronische ziekte bij corona extra risico? 
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3.3  Gevolgen voor gezondheid en welzijn 

 

Gevraagd is naar de gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid en welzijn. 

Daarop geeft 37% van de mensen aan dat zijn/haar lichamelijke conditie achteruit gaat, 39% 

ervaart meer eenzaamheidsgevoelens en 41% geeft aan dat stress/psychische klachten zijn 

toegenomen.  

 

Heeft de coronacrisis gevolgen voor uw gezondheid of welzijn? Percentage Aantal 

Ik ervaar meer eenzaamheidsgevoelens 39% 798 

Mijn lichamelijke conditie gaat achteruit 37% 770 

Stress/psychische klachten zijn toegenomen 41% 833 

Ik ervaar geen gevolgen 22% 454 

Anders, namelijk… 16% 335 

 

Een toename van stress/psychische klachten doet zich het meest voor bij de groep met een 

verstandelijke beperking (58%) en de groep met een psychische aandoening of kwetsbaarheid 

(76%). (zie Bijlage 1: tabel 3) 

Bij de leeftijdsgroep 20 – 40 jaar zien we de relatief veel mensen met toename van 

eenzaamheidsgevoelens (48%) en toename van stress/psychische klachten (61%). (zie Bijlage 1: 

tabel 4)  

 

De uitkomsten zijn vergeleken met de uitkomsten eerder dit jaar. In vergelijking met eind mei valt 

op dat in oktober er een daling is bij het aantal mensen dat achteruitgang van de lichamelijke 

conditie (van 50% naar 37%) en van het aantal mensen met eenzaamheidsgevoelens (van 45% 

naar 39%). Het percentage mensen met een toename van stress/psychische klachten is gelijk 

gebleven (41%). En het percentage mensen dat geen gevolgen ervaart is iets gestegen (van 18% 

naar 22%). 

 

Gevolgen voor gezondheid en welzijn  2020 April Eind mei Begin oktober 

Ik ervaar meer eenzaamheidsgevoelens 40% 45% 39% 

Mijn lichamelijke conditie gaat achteruit 45% 50% 37% 

Stress/psychische klachten zijn toegenomen 38% 41% 41% 

Ik ervaar geen gevolgen - 18% 22% 

 

Bij de opmerkingen onder “anders” licht een aantal mensen toe waarom hun lichamelijke conditie 

in de zomer verbeterd is”. Bijvoorbeeld omdat de hydrotherapie gestopt was, maar het in de zomer 

mogelijk was om in buitenwater te zwemmen.  

 

3.4  Problemen 

 

Aan de deelnemers is gevraagd welke problemen zij op dit moment ervaren ten gevolge van de 

coronacrisis. In de top 3 staan ‘het missen van contact met naasten/familieleden’ (56%), 

‘zorgen/angst voor besmetting’ (52%) en ‘het wegvallen van activiteiten voor vrije tijd’ (43%).  



Rapport 2e corona-golf: Hoe gaat het met u?  Pagina 11 

Verder heeft nog ruim een derde van de mensen last van uitstel of wegvallen van medische 

behandelingen of afspraken. En opvallend is dat bij bijna één op de vijf deelnemers sprake is van 

isolatie door zelfquarantaine.  

 

Welke problemen door de coronacrisis ervaart u op dit moment? Percentage Aantal 

Het missen van contact met naaste familieleden/geliefden 56% 1160 

Zorgen/angst voor besmetting 52% 1067 

Het wegvallen van activiteiten voor vrije tijd (sport, koor etc.) 43% 877 

Het uitstellen/wegvallen van medische behandelingen of afspraken 36% 743 

Verlies van eigen regie door alle maatregelen 21% 434 

Het niet kunnen doen van werk of vrijwilligerswerk 21% 428 

Isolatie door zelfquarantaine 19% 381 

Het wegvallen van zorg of ondersteuning 16% 324 

Overbelasting van mijn mantelzorgers 11% 218 

Problemen met toegang tot een coronatest 10% 199 

Het wegvallen van dagbesteding 9% 184 

Ik ervaar geen problemen 9% 183 

Problemen met toegang tot persoonlijke beschermingsmiddelen 8% 165 

Het niet kunnen volgen van onderwijs/studie 3% 55 

Anders, namelijk… 12% 249 

 

12% van de deelnemers geeft aan “anders”. Een bloemlezing uit de toelichtingen die hier gegeven 

worden: 

 

 ‘Continu rekening meehouden met de ander, omdat ik wil niet besmet worden.’ 

 ‘Afspraken met specialist gaan wel door (cardioloog), maar worden telefonisch 

afgehandeld.’ 

 ‘Niet kunnen doorbetalen van zorgverleners, omdat ik ervoor heb moeten kiezen om in 

isolatie te gaan bij familie die ook in lockdown zitten. Mijn zorgverleners zijn namelijk 

studenten.’ 

 ‘Geen eigen vervoer, mocht ik getest moeten worden,hoe kom ik dan naar de test straat 

zonder iemand te besmetten!!’ 

 ‘Koop zelf wel gesteriliseerde mondkapjes voor verzorgers maar heb medische mondkapjes 

nodig wegens mijn beademing’ 

 ‘De dreiging van het wegvallen van zorg. De psycholoog wil face to face contact afschaffen.’ 

 ‘Ik heb geen/amper sociaal leven, ben afgekeurd dus soms spreek ik dagen niemand. En ik 

ben echt heel actief normaal gesproken’ 

 ‘De vertraging van mijn revalidatietraject betekent ook dat mijn ziekteverlof van werk 

langer duurt.’ 

 ‘Ik versta niemand met mondkapje.’ 

 ‘Veel winkels zijn al moeilijk toegankelijk, maar nu is het met de rolstoel bijna onmogelijk 

en zelfs te smal en word ik geweigerd (terecht) Ook wordt er snel over je heen gehangen 

en staan mensen sneller dichtbij.’ 

 ‘Als single en chronisch ziek al maanden geen intimiteit kunnen ervaren.’  

 ‘Onbegrip van de omgeving dat ik niet op bezoek kom en naar kantoor ga. Op mijn werk 

krijg ik niet dezelfde kansen voor projecten ed omdat ik thuis werk en collega’s niet’ 
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 ‘Toelichting op toegang tot Corona test: Ik ben bedlegerig en kan het huis niet verlaten. De 

wachttijd was ruim een maand geleden al meer dan een week voor een thuistest. Dat zal 

inmiddels niet beter zijn.’ 

 ‘Alles gaat via Zoom wat mij niet lukt!’ 

 

3.5  Zorg, therapie en behandeling 

 

Gevraagd is hoe het gaat met de zorg, therapie en medische behandelingen die mensen 

ontvangen. In de toelichting is aangegeven dat met zorg bedoeld wordt (thuis)zorg, begeleiding en 

dagopvang. Onder therapie wordt bijvoorbeeld verstaan fysiotherapie of psychotherapie. Met 

medische behandeling worden afspraken en behandelingen door de (huis)arts of in het ziekenhuis 

bedoeld.      

Een kwart van de mensen geeft aan dat zij geen zorg, therapie of medische behandelingen 

ontvangen. Hervatten is voor hen niet van toepassing.  

Bij de mensen die medische behandelingen ontvangen lijken de inperkingen het grootst. Het aantal 

mensen dat aangeeft dat hun medische behandeling niet of niet helemaal hervat is ruim een kwart 

(26%)  van het totaal aantal respondenten. 

 

Hoe gaat het met de zorg, therapie en medische behandeling ? Percentage Aantal 

Ik ontvang geen zorg, therapie of behandelingen 26% 529 

Mijn zorg is helemaal hervat 21% 433 

Mijn zorg is niet/niet helemaal hervat 18% 367 

Mijn therapie is helemaal hervat 22% 457 

Mijn therapie is niet/niet helemaal hervat 16% 329 

Mijn medische behandeling is helemaal hervat 17% 340 

Mijn medische behandeling is niet/niet helemaal hervat 26% 530 

 

Vervolgens is binnen de groep, die medische behandeling ontvangt, bekeken bij welk percentage 

de behandeling helemaal hervat is en bij welk percentage niet. Hetzelfde is gedaan voor de 

groepen die zorg ontvangen en die therapie ontvangen. Dan wordt duidelijk dat bij iets meer dan 

de helft van de mensen, die zorg ontvangen (54%), de zorg volledig hervat is, en dus bij bijna de 

helft niet of niet helemaal. Bij therapie ligt het percentage ‘helemaal hervat’ iets hoger, namelijk op 

58%. Maar wat de medische behandelingen betreft, geldt dat bij slechts 39% de behandeling 

helemaal hervat is.  
 

 

Hervat? Helemaal hervat Niet of niet helemaal hervat 

Zorg (800 respondenten) 54% 46% 

Therapie (786 respondenten) 58% 42% 

Medische behandeling (870 respondenten) 39% 61% 
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4. 2e Golf en overheidsmaatregelen 
 

“Laten we even heel streng in lock-down gaan, dat lijkt me beter dan nog een half jaar 

geïsoleerd leven... “  

 

4.1 Oordeel over de overheidsmaatregelen  

 

Over de overheidsmaatregelen is de vraag gesteld wat de deelnemers vinden van de 

coronamaatregelen, die de overheid neemt om het aantal besmettingen te beperken. In de 

toelichting daarbij werd vermeld dat het ging over het totale pakket aan maatregelen dat gold op 

het moment van invullen. Dus inclusief de maatregelen die de regering op 28 september -naast de 

bestaande maatregelen- aankondigde, zoals: het om 22 uur sluiten van alle horeca, zoveel 

mogelijk thuis werken, deurbeleid bij winkels, speciale winkeluren in de supermarkt voor ouderen 

en kwetsbare groepen en thuis maximaal 3 gasten ontvangen.  

 

Wat vindt u van de coronamaatregelen?  Percentage Aantal  

De maatregelen zijn te streng 8% 167 

De maatregelen zijn goed 28% 578 

De maatregelen zijn niet voldoende 60% 1244 

Geen mening 3% 68 

 

De meeste deelnemers (60%) vinden de maatregelen niet voldoende. 28% vindt de maatregelen 

goed en 8% vindt de maatregelen te streng.  

 

4.2  Apart winkeluur  

 

Onderdeel van de maatregelen vanaf 28 september was het instellen van een speciaal winkeluur 

voor ouderen en kwetsbare groepen in de supermarkten. Gevraagd is of mensen er gebruik van 

gaan maken als hun supermarkt zo’n winkeluur instelt. Ongeveer één op de vijf deelnemers (21%) 

zegt gebruik te gaan maken van zo’n speciaal winkeluur en drie op de vijf gaat dat niet doen. De 

overige deelnemers weten het (nog) niet. 
 

Gaat u gebruik maken van het speciale winkeluur? Percentage Aantal 

Ja, daar ga ik gebruik van maken 21% 433 

Nee, daar ga ik geen gebruik van maken 61% 1246 

Dat weet ik niet 18% 378 

 

Het speciale winkeluur zal niet alleen door ouderen benut worden. Ook in de jongere 

leeftijdsgroepen geven mensen aan gebruik te willen maken van een speciaal winkeluur. Ook onder 

de jongeren tot 20 jaar is het percentage 21%.  
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4.3  Impact tweede golf 

 

Op de vraag wat het voor de deelnemers betekent dat er nu sprake is van een tweede golf met een 

toenemend aantal besmettingen, antwoordt drie kwart van de mensen dat zij zich een beetje 

zorgen (46%) tot veel zorgen (30%) maken. Iets minder dan een kwart (24%) van de mensen 

(24%) heeft er vertrouwen in dat zij deze periode goed doorkomen.  

 

 

4.4  Welke overheidsmaatregelen zijn nodig? 
 

Vervolgens is de vraag gesteld welke overheidsmaatregelen de situatie van de deelnemers zouden 

verbeteren. De top-3 van genoemde maatregelen zijn: zorgen dat zorg/ondersteuning beschikbaar 

blijft (59%), mondkapjes in de openbare ruimte verplicht stellen (58%) en de mogelijkheid bieden 

om een sneltest te doen (56%). Ook het strenger handhaven van afstandsregels (46%) en de 

mogelijkheid bieden om thuis getest te worden (43%) worden veel genoemd. En bijna een derde 

geeft aan behoefte te hebben aan medische mondmaskers om zichzelf te kunnen beschermen 

(31%) en meer informatie over corona voor groepen met een kwetsbare gezondheid (31%). 

 

 

21%
17% 19%

24%
27%

60% 62% 62%
59%

49%

19% 21%
18% 17%

24%

0 – 20 jaar 20 – 40 jaar 40 – 60 jaar 60 – 80 jaar Ouder dan 80 jaar

Gaat u gebruik maken van het speciale winkeluur?

Ja, daar ga ik gebruik van maken Nee, daar ga ik geen gebruik van maken Dat weet ik niet

24%

46%

30%

Ik heb vertrouwen dat ik deze
periode goed zal doorkomen

Ik maak me een beetje
zorgen over deze periode

Ik maak me veel zorgen over
deze periode

Wat betekent het toenemend aantal besmettingen voor u?
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Welke overheidsmaatregelen zouden uw situatie verbeteren? Percentage Aantal 

Ervoor zorgen dat zorg/ondersteuning beschikbaar blijft 59% 1208 

Mondkapjes in de openbare ruimte verplicht stellen 58% 1184 

De mogelijkheid bieden om een sneltest te doen (geeft binnen een 
kwartier uitslag of iemand wel/niet corona heeft) 

56% 1159 

De afstandsregels strenger handhaven 46% 943 

De mogelijkheid bieden om thuis getest te worden 43% 889 

Medische mondmaskers beschikbaar stellen om mijzelf te kunnen 
beschermen 

31% 636 

Meer informatie verstrekken over corona voor groepen met een 
kwetsbare gezondheid 

31% 634 

Mondkapjes op scholen verplicht stellen 27% 560 

Toegankelijke en begrijpelijke informatie verstrekken over de 
coronamaatregelen 

27% 554 

Versoepelen van de afstandsregels, zodat meer contacten en activiteiten 

mogelijk zijn 
9% 175 

Dat weet ik niet 2% 50 

Anders, namelijk… 16% 338 

 

De antwoorden bij “anders” gaan vooral over meer en strengere maatregelen. Over de 

mondmaskers wordt door een aantal deelnemers genoemd dat er daarbij rekening gehouden moet 

worden met mensen die slechthorend zijn of die zelf geen mondmasker kunnen dragen.  

 

Een bloemlezing: 
 

 ‘Anderen er van bewust maken dat dit geen griepje is. En een avondklok.’ 

 ‘Duidelijke maatregelen. streng als dat nodig is. Geen adviezen maar verplichtingen 

stellen.’ 

 ‘Samenleving laten zien dat maatregelen nodig zijn voor iedereen om ook op de langere 

termijn mee te kunnen blijven doen, niet slechts voor de kwetsbaren’ 

 ‘Handhaven en niet gedogen.’ 

 ‘Ik heb al sinds maart geen bezoek meer gehad. Chronisch ziek, kleine wereld en nu echt 

zat. Laten we even heel streng in lock down gaan dat lijkt me beter dan nog een half jaar 

geïsoleerd leven..’ 

 ‘Voorbeeld nemen aan Italië’ 

 ’Meer aandacht en uitleg over hoe je betere hygiëne toepast en regels ( ringen thuis laten 

en waar zit t gevaar) strenger toepassen dan kun je ook weer soepeler zijn’ 

 ‘Mensen met PGB ondersteunen met gratis beschermde middelen voor de zorg en 

sneltesten’ 

 ’Zorgorganisaties, zoals Fokus, verplichten met mondkapjes te werken’ 

 ‘Ik ben ernstig slechthorend en versta niemand met mondkapje.’ 
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5. Onderwijs  
 

“Ik val sociaal buiten de groep van mijn klas omdat ik een van de weinige ben die niet live de 

andere studenten kan ontmoeten (zowel op de uni als daarbuiten).”  

 

5.1  Type onderwijs en tevredenheid 

 

Van de respondenten volgen 134 jongeren/mensen (6,5%) onderwijs. De meesten van hen doen 

een vervolgstudie (Mbo/Hbo/universiteit) en in totaal slechts 2% volgt middelbaar- of 

basisonderwijs. De uitkomsten uit de vragen over onderwijs hebben dus vooral betrekking op 

vervolgstudies. 

 

Volgt u (jij) onderwijs of een studie? Percentage Aantal 

Nee, ik volg geen onderwijs of studie 93% 1923 

Ja, ik volg basisonderwijs (basisschool/speciaal onderwijs) 1% 17 

Ja, ik volg onderwijs aan de middelbare school 
(Vmbo/Havo/Vwo/praktijkonderwijs/speciaal onderwijs) 

1% 23 

Ja, ik volg een studie (Mbo/Hbo/universiteit) 5% 94 

 

Gevraagd is of men tevreden is over hoe het onderwijs of de studie op dit moment gaat. Daarop 

antwoordt 38% tevreden te zijn. 19% is niet tevreden en de grootste groep (43%) is over 

sommige dingen wel tevreden en over andere niet.  

 

Ben je tevreden? Percentage Aantal 

Nee, ik ben niet tevreden over het onderwijs of de studie 19% 26 

Ja, ik ben tevreden over het onderwijs of de studie 38% 51 

Over sommige dingen ben ik wel tevreden, andere dingen niet 43% 57 
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5.2  Hoe ziet de praktijk er uit? 

 

Met een aantal uitspraken is uitgevraagd hoe het onderwijs op dit moment verloopt. De grootste 

groep (45%) volgt voornamelijk online les, 11% volgt deels online les en deels op locatie en 22% 

geeft aan de lessen voornamelijk op de onderwijsinstelling te volgen.  

Het besmettingsrisico (voor zichzelf) is voor 16% reden om niet of nauwelijks naar de 

onderwijsinstelling te gaan. 10% kan geen stage lopen vanwege het besmettingsrisico en 7% kan 

vanwege het besmettingsrisico niet deelnemen aan praktijklessen of practica. Bijna een kwart 

(24%) loopt een achterstand op met school of studie. 
 

Welke van de volgende punten gelden voor jou? Percentage Aantal 

Mijn lessen volg ik voornamelijk online thuis 45% 60 

Mijn lessen volg ik voornamelijk op de onderwijsinstelling 22% 30 

Sommige lessen doe ik thuis, andere op de onderwijsinstelling 11% 15 

Ik ga niet/nauwelijks naar de onderwijsinstelling, omdat er geen 
of weinig lessen op de locatie worden gegeven 

18% 24 

Ik ga niet/nauwelijks naar de onderwijsinstelling, omdat het 
besmettingsrisico voor mij te groot is 

16% 21 

Ik kan niet deelnemen aan praktijklessen/practica omdat het 
besmettingsrisico voor mij te groot is 

7% 9 

Ik kan geen stage lopen omdat het besmettingsrisico voor mij te 
groot is 

10% 13 

Ik loop een achterstand op met mijn school/studie 24% 32 

Anders, namelijk… 28% 37 

 

Bij “anders” wordt door een aantal mensen vermeld dat zij bewust voor een online cursus of studie 

gekozen hebben. Andere opmerkingen: 

 

 ‘Online is voor mij niet te doen, er is geen ondertiteling en het geluid is super slecht.’ 

 ‘Ik moet wel fysiek stagelopen (ik word docent) om niet nog meer studievertraging en 

leningen op te lopen.’ 

 ‘Er wordt geen rekening gehouden met studenten en een beperking. Toegankelijkheid van 

gebouwen is onduidelijk. Begeleiding online is niet afdoende. Er worden behalve software 

geen faciliteiten beschikbaar gesteld voor thuiswerken. Tentamencondities zijn niet 

geschikt voor mij.’ 

 ‘Zoon moet eigenlijk van school naar dagbesteding. Maar de geschikte plekken hebben 

wachtlijsten, vanwege dat er minder plekken zijn door 1,5 meter maatregel.’ 

 ‘Ik heb nog school, maar zou willen dat iedereen zich aan gestelde regels houdt. Bijv. als er 

staat: geen pauze - hou je dan eraan’ 

 ‘Ik ben verplicht mijn lessen op locatie te volgen maar zou ze liever thuis volgen’ 

 ‘Ik doe een zelfstudiemodule vanuit huis ihkv permanente educatie, de keuze is niet ideaal, 

maar andere studievormen zijn vanwege het risico op dit moment niet toegankelijk voor 

me.’ 

 ‘Ik val sociaal buiten de groep van mijn klas omdat ik een van de weinige ben die niet live 

de andere studenten kan ontmoeten (zowel op de uni als daarbuiten)’ 
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5.3  Maatregelen op de onderwijslocatie en online lesaanbod 

 

Aan de leerlingen/studenten is gevraagd hoe zij de maatregelen en het online-aanbod waarderen.  

Bijna de helft (47%) vindt dat er voldoende maatregelen genomen zijn om coronabesmettingen te 

voorkomen, iets minder dan een kwart (24%)  is het daarmee oneens. Over het aanbod van 

voldoende en toegankelijk online onderwijs is men wat minder tevreden. 44% vindt dat er 

voldoende en toegankelijk online onderwijs wordt aangeboden, 28% vindt van niet. Het grootste 

knelpunt zit bij de contactmomenten. Ongeveer een derde (33%) vindt dat er online onvoldoende 

contactmomenten met de docent zijn en 40% vindt dat er online onvoldoende contactmomenten 

met medeleerlingen/studenten zijn.  

 

Laten we de deelnemers buiten beschouwing, die aangeven dat een stelling voor hen niet van 

toepassing is (bijvoorbeeld omdat zij geen online onderwijs volgen), dan liggen de percentages nog 

hoger. Dan vindt 41% dat er online onvoldoende contactmomenten met de docent zijn en vindt 

55% dat er online onvoldoende contactmomenten met medeleerlingen/studenten zijn.   

 

Bent u het eens met de volgende uitspraken? Eens Oneens Geen mening 
Niet van 

toepassing 

Op de onderwijsinstelling zijn goede 
maatregelen genomen om coronabesmetting te 
voorkomen 

47% 24% 14% 16% 

De onderwijsinstelling biedt voldoende en 
toegankelijk aanbod van online onderwijs 

44% 28% 9% 19% 

Er zijn online voldoende contactmomenten met 
de docent(en) 

34% 33% 13% 20% 

Er zijn online voldoende contactmomenten met 
medeleerlingen/medestudenten 

22% 40% 11% 27% 

 

Enkele antwoorden op de open vraag (Wilt u nog iets toelichten of aanvullen over de gevolgen van 

de coronacrisis voor het volgen van onderwijs?): 

 

 ‘Online lessen zijn saai. Iedereen kijkt neemt op en kijkt terug. Geen interactie.. iedereen 

heeft microfoon op mute’ 
 ‘In de vorige periode was het thuisonderwijs op het Vso veel te vrijblijvend: 'als ze iets wil 

doen is dat goed, hier zijn een paar ideetjes. Wil ze niets doen, is dat ook goed'. En dat is 

voor mijn dochter juist helemaal niet goed, die heeft dagelijks contact nodig en een 

duidelijke opdracht.’ 
 ‘Ik heb autisme en ik moet zelf studie doen vind ik erg moeilijk hoor.’ 

 ‘Momenteel is de balans online/op de hogeschool’  

 ‘Goed geregeld. Mocht er een tweede lockdown komen en alles online zou dit voor mijn 

visuele beperking opnieuw veel problemen opleveren.’ 

 ‘Niet iedereen houdt zich aan afstanden, leraren geven niet altijd goede voorbeeld. in taxi 

draagt nu alleen nog de chauffeur een mondkapje. De leerlingen voorgezet onderwijs niet. 

In de klassen wordt ook regelmatig gehoest. Vindt mijn zoon onrustig.’ 

 ‘Ik heb sinds de coronacrisis nauwelijks mogelijkheden gehad om nieuwe studiegenoten te 

ontmoeten. Daardoor ken ik op mijn studie nu niemand meer. De rest van dit studiejaar zal 

daar voor mij ook nauwelijks meer mogelijkheid voor zijn. Ik mis het contact sterk, het is 

een van de redenen waarom ik weer meer overspannen werd.’ 

 ‘Als school weer dicht moet of kind moet thuis blijven ivm verkoudheid, is er geen online 

onderwijs. Kind zit op VSO en zal dan thuis zitten zonder onderwijs.’ 
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6. Dagbesteding 
 

“Ik heb 2 dagbestedingslocaties, 1 heeft alles op orde de andere is nog steeds niet open.” 

 

Bij de selectievraag naar werk of dagbesteding is toegelicht dat het hier gaat over de voor de 

deelnemers gebruikelijke situatie, dus ook voor corona. Dit om te voorkomen dat mensen die door 

de coronacrisis niet naar hun werk of dagbesteding gaan hier ‘nee’ antwoorden en de 

vervolgvragen missen. Van de deelnemers aan de enquête heeft 8 procent dagbesteding. 

 

 
 

6.1  Deelname aan dagbesteding 

 

Op de vraag hoe het gaat met de dagbesteding antwoordt 38% even vaak naar de dagbesteding te 

gaan als voor corona. Voor de meeste deelnemers is de dagbesteding niet volledig hervat: 43% 

gaat minder vaak naar dagbesteding en 19% gaat helemaal niet naar dagbesteding.  

 

Hoe gaat het met uw dagbesteding? Percentage Aantal 

Ik ga even vaak naar dagbesteding als voor corona 38% 68 

Ik ga minder vaak naar dagbesteding dan voor corona 43% 76 

Ik ga niet meer naar dagbesteding 19% 34 

 

6.2  Overleg over dagbesteding 

 

Twee derde van de deelnemers is positief over de maatregelen van de dagbesteding om 

coronabesmetting te voorkomen, 11% vindt dat er geen goede maatregelen genomen worden. Ook 

bijna twee derde (65%) vindt dat bij een tweede golf de dagbesteding open moet blijven. Over het 

overleg over wel/niet naar dagbesteding gaan is de helft (49%) positief, maar 28% van de 

deelnemers ervaart dat er geen goed overleg is. Een kleine groep (14%) geeft aan dat het vervoer 

naar dagbesteding niet goed gaat. 

 

 

63%

29%

8%

Nee, ik heb geen werk

of dagbesteding

Ja, ik heb werk Ja, ik heb dagbesteding

Heeft u werk of dagbesteding?
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Bent u het eens met de volgende uitspraken? Eens Oneens 
Geen 

mening 

Niet van 

toepassing 

Mijn dagbesteding heeft goede maatregelen 

genomen om coronabesmetting te voorkomen 
67% 11% 13% 9% 

Bij een tweede golf moet mijn dagbesteding open 
blijven 

65% 16% 12% 8% 

Er wordt goed met mij overlegd over wel/niet naar 

dagbesteding gaan 
49% 28% 9% 14% 

Het vervoer naar mijn dagbesteding gaat in 
coronatijd goed 

45% 14% 5% 36% 
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7.  Werk  
 

“Aanvankelijk vond men mijn besluit thuis te gaan werken paniekzaaierij. Toen bleek dat het 

uit de hand liep, werd er niet voor gekozen iedereen thuis te laten werken, terwijl iedereen 

de middelen heeft. Over mijn keuze wordt niets gezegd, maar ik krijg wel minder kansen qua 

projecten en ontwikkeling.“ 

 

7.1  Locatie en tevredenheid 

 

Van de deelnemers aan de enquête heeft 29% werk (een baan, werkzaam als zelfstandige of 

beschut werk). De meesten van hen werken geheel (38%) of gedeeltelijk (18%) thuis. Een kwart 

werkt volledig op locatie/kantoor. Daarnaast zijn enkele mensen (1%) hun werk verloren door de 

corona-uitbraak en is voor 14% het werk (deels) vervallen.  

 

Hoe ziet uw werk er tijdens deze coronaperiode uit? Percentage Aantal 

Ik werk volledig thuis 38% 224 

Ik werk volledig op locatie/kantoor 26% 152 

Ik werk deels op locatie/kantoor, deels thuis 18% 106 

Mijn werkzaamheden zijn (deels) vervallen door de corona-uitbraak 14% 83 

Door de corona-uitbraak ben ik mijn baan verloren 1% 6 

Anders, namelijk… 17% 97 

 

 

De meeste mensen (42%) zijn tevreden over hoe zij hun werk op dit moment kunnen doen. 23% is 

niet tevreden met hoe zij hun werk nu kunnen doen en 36% is een beetje tevreden.  

 

 

 

 

  

42%

36%

23%

Tevreden Een beetje tevreden Niet tevreden

Bent u tevreden over hoe u uw werk momenteel kunt doen?
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7.2  Faciliteiten op werk 

 

Aan de deelnemers zijn een aantal stellingen over werk voorgelegd. 60 procent is het eens met de 

stelling dat op het werk goede maatregelen genomen zijn om besmetting te voorkomen, 17% is 

het hiermee oneens. Ook bij de andere stellingen zien we dat het bij een grote groep goed gaat, 

maar dat er ook een groep tegen problemen aanloopt: Bij 15% zijn aanpassingen i.v.m. de 

gezondheid niet goed bespreekbaar met de werkgever, bij 12% wordt thuiswerken niet goed 

ondersteund. En bij 17% ervaart men door collega’s geen begrip voor iemands beperking of 

chronische ziekte. Verder valt op dat bijna één op de vijf mensen met werk er in inkomen op 

achteruit gegaan is. En dat de meningen over mondmaskers op de werkplek uiteen lopen. 31% zou 

graag een verplichting voor mondmaskers op de werkplek zien en 30% wil die verplichting niet.  

 

 

Bent u het eens met de volgende uitspraken? Eens Oneens 
Geen 

mening 

Niet van 

toepassing 

Op mijn werk zijn goede maatregelen genomen 
om coronabesmetting te voorkomen 

60% 17% 9% 14% 

Thuiswerken wordt door mijn werkgever goed 

ondersteund 
46% 12% 4% 38% 

Met mijn werkgever zijn aanpassingen in 
verband met mijn gezondheid goed 
bespreekbaar 

53% 15% 9% 24% 

Mijn collega’s tonen begrip voor mijn 
beperking/chronische ziekte 

49% 17% 10% 23% 

Door de coronacrisis is mijn inkomen erop 
achteruit gegaan 

20% 50% 3% 27% 

Ik zou graag willen dat op de werkplek 

mondmaskers verplicht zijn. 
31% 30% 16% 24% 
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8.  Effecten voor huisgenoten 
 

“Mijn huisgenoot is mijn zoon van 12, die ik de eerste kennismaking met de middelbare 

school niet wil onthouden. Maar spannend is het wel. “ 

 

Van de deelnemers heeft 42% huisgenoten die onderwijs volgen of werk hebben.  

 

 

 

Om in beeld te brengen of de beperking of chronische ziekte in coronatijd van invloed is op het 

werk of de opleiding van huisgenoten, is aan de deelnemers met huisgenoten gevraagd naar de 

gevolgen voor het werk of de opleiding van hun huisgenoten. 

Bij minder dan de helft (46%) van de deelnemers zijn er geen gevolgen voor het onderwijs of werk 

van hun huisgenoten. Bij de meerderheid speelt het besmettingsrisico een rol en zijn er wel 

gevolgen voor huisgenoten.  

 

Die gevolgen zijn als volgt verdeeld: 

 4% gaat minder naar de onderwijslocatie om te voorkomen dat hij/zij de huisgenoot met de 

beperking/chronische ziekte of beperking besmet, 3% gaat zelfs helemaal niet om deze reden. 

En 11% gaat wel naar de onderwijslocatie, maar wel met zorgen over besmettingsrisico in het 

huishouden. 

 11% gaat vanwege het besmettingsrisico minder vaak naar het werk, 8% gaat helemaal niet 

om deze reden. En 26% gaat wel, maar met zorgen over het besmettingsrisico voor de 

huisgenoot met de beperking of chronische ziekte. 

 En dan is er nog 6% van de huisgenoten die deelname aan werk of onderwijs beperkt, omdat 

zij zelf een verhoogd gezondheidsrisico hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

58%

Ja Nee

Zijn er andere mensen in uw huishouden die onderwijs 

volgen of werk hebben?
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Zijn er gevolgen voor het onderwijs of werk van huisgenoten? Percentage Aantal 

Er zijn geen gevolgen voor het onderwijs of werk van 
huisgenoten 46% 404 

Mijn huisgenoot gaat wel naar het werk, maar we maken ons 

zorgen over het besmettingsrisico voor mij 
26% 226 

Mijn huisgenoot gaat naar de onderwijslocatie, maar er zijn 

zorgen over het besmettingsrisico voor mij 
11% 100 

Mijn huisgenoot gaat minder vaak naar het werk om te 

voorkomen dat hij/zij mij besmet 
11% 98 

Mijn huisgenoot gaat niet naar het werk om te voorkomen dat 

hij/zij mij besmet 
8% 69 

Mijn huisgenoot heeft zelf een verhoogd gezondheidsrisico en 

beperkt daarom deelname aan onderwijs of werk 
6% 51 

Mijn huisgenoot gaat minder vaak naar de onderwijslocatie om 

te voorkomen dat hij/zij mij besmet 
4% 35 

Mijn huisgenoot gaat niet naar de onderwijslocatie om te 

voorkomen dat hij/zij mij besmet 
3% 27 

Anders, namelijk… 14% 125 
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9.  Isolatie door thuisquarantaine 
 

De groep, die heeft aangegeven in isolatie te zijn door thuisquarantaine (381 mensen) is nader 

onderzocht.  

Uit open antwoorden blijkt dat het merendeel in quarantaine of isolatie is om het besmettingsrisico 

voor zichzelfte verkleinen. Bij enkele mensen is de reden, dat op het moment van invullen zijzelf of 

iemand uit hun omgeving besmet zijn. 

 

 ‘Ik zit sinds maart in zelfisolatie. Ik kom niet buiten.’ 

 ‘De reden dat ik extra voorzichtig moet zijn is niet risico van coronabesmetting an sich, 

maar klachten die op corona wijzen zien te vermijden om toegang te houden tot het 

ziekenhuis ivm het belang vd continuiteit van mijn behandeling (oa afweeronderdrukkend).’ 

 ‘Vanwege positief getest te zijn (man en daarna ik) ben ik al 3,5 week aan huis gekluisterd’ 

 

9.1  Achtergrond en welzijn 

 

De groep in thuisquarantaine is relatief jong. 67% is jonger dan 60 jaar tegen 58% in de groep als 

geheel. 

 

Leeftijd 0-20 jaar 20-40 

jaar 

40-60 

jaar 

60- 80 

jaar 

Ouder dan 

80 jaar 

Totaal 

Mensen in isolatie door 

thuisquarantaine 

2% 21% 44% 32% 2% 100% 

(N=381) 

Alle respondenten 3% 17% 38% 40% 2% 100% 

(N=2057) 

 

Zeer veel mensen in de thuisquarantaine-groep hebben een chronische ziekte (87%) en nog eens 

39% heeft een lichamelijke beperking. In de totale groep is dit 76%, resp. 37%.  

 

De groep in thuisquarantaine geeft als rapportcijfer voor hun leven op dit moment een 5.1 ( 6.0 in 

de groep als geheel) en 55% geeft een onvoldoende. (zie Bijlage 1: tabel 5)  

Bijna alle mensen uit de thuisquarantaine-groep ervaren gevolgen van de coronacrisis voor hun 

gezondheid of welzijn. Bij 57% van hen gaat de lichamelijke conditie achteruit, eveneens 57% 

rapporteert een toename van psychische klachten en 61% ervaart meer eenzaamheidsgevoelens. 

Deze percentages liggen nog een stuk hoger dan in de totale groep.  

  

Gevolgen voor gezondheid of welzijn Thuisquarantaine-groep  

(N=381) 

Totale groep  

(N=2057) 

Ik ervaar meer eenzaamheidsgevoelens 61% 39% 

Mijn lichamelijke conditie gaat achteruit 57% 37% 

Stress/psychische klachten zijn toegenomen 57% 41% 

Ik ervaar geen gevolgen 4% 22% 

Anders, namelijk: 20% 16% 
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De top-5 van problemen die de groep in thuisquarantaine ervaart ziet er als volgt uit: 

Grootste problemen door coronacrisis Thuisquarantaine-groep  

(N=381) 

Totale groep  

(N=2057) 

Isolatie door zelfquarantaine 100% 19% 

Zorgen/angst voor besmetting 76% 52% 

Het missen van contact met naasten/ familieleden 74% 43% 

Uitstellen/wegvallen van medische behandelingen 

en afspraken 

54% 36% 

Het wegvallen van activiteiten voor vrije tijd (sport, 

koor etc.)  

50% 43% 

 

Driekwart heeft zorgen/angst voor besmetting, driekwart mist contact met naasten en familieleden 

en meer dan de helft (54%) heeft te maken met uitstellen of wegvallen van medische 

behandelingen. Ook het verlies van eigen regie (29%) en het wegvallen van zorg of ondersteuning 

(28%) scoren in de thuisquarantaine-groep hoog. (Bijlage 1: tabel 6) 

 

Relatief meer mensen in de thuisquarantaine-groep, dan in de totale groep vinden de 

overheidsmaatregelen onvoldoende: bijna vier op de vijf (79%) tegenover drie op de vijf (60%) in 

de totale groep.  

Bij de maatregelen die de overheid zou moeten nemen om hun situatie te verbeteren, staat het 

verplichten van mondkapjes in de openbare ruimte (73%) op de eerste plaats. In de 

thuisquarantaine-groep geven relatief ook meer mensen, dan in de totale groep aan dat de 

overheid de afstandsregels strenger moet handhaven (62%) en dat ze een mogelijkheid willen om 

thuis getest te worden (57%). En meer dan de helft (54%) wil dat medische mondmaskers 

beschikbaar gesteld worden om zichzelf te kunnen beschermen. 
 

Welke maatregelen zouden uw situatie verbeteren? Thuisquarantaine-groep  

(N=381) 

Totale groep  

(N=2057) 

Mondkapjes in de openbare ruimte verplicht stellen 73% 58% 

Ervoor zorgen dat zorg/ondersteuning beschikbaar 

blijft 

63% 59% 

De afstandsregels strenger handhaven 62% 46% 

De mogelijkheid bieden om thuis getest te worden 57% 43% 

De mogelijkheid bieden om een sneltest te doen (geeft 

binnen een kwartier uitslag of iemand wel/niet corona 

heeft) 

57% 56% 

Medische mondmaskers beschikbaar stellen om mijzelf 

te kunnen beschermen 

54% 31% 

9.2  Onderwijs 

 

Van de groep in thuisquarantaine volgt 7% onderwijs (1% basisonderwijs en 6% studeert aan 

MBO/HBO/universiteit). Het gaat hier om relatief kleine aantallen, in totaal 26 

leerlingen/studenten. De uitkomsten geven daarom alleen een indicatie van de situatie. 
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Het merendeel (58%) van deze leerlingen/studenten volgt alleen online onderwijs. Dat percentage 

ligt hoger dan bij de totale groep (45%). 2 deelnemers geven aan vooral lessen op locatie te 

volgen en nog eens 2 deels thuis en deels op locatie. Dat lijkt tegenstrijdig met quarantaine, maar 

mogelijk zijn zij jongeren, die tijdelijk in quarantaine zijn vanwege een besmetting. 

Bij de quarantaine-groep zijn er –logischerwijs- veel problemen met praktijklessen en stagelopen: 

23% zegt praktijklessen te missen vanwege het besmettingsrisico en 27% kan om die reden geen 

stage doen. Van de leerlingen/studenten heeft 43% te maken met studievertraging.    

 

Enkele uitspraken van leerlingen/studenten die in thuisquarantaine zijn:  

“Ik val sociaal buiten de groep van mijn klas omdat ik een van de weinige ben die niet live de 

andere studenten kan ontmoeten (zowel op de uni als daarbuiten)”  

 

“Ik krijg geen les. Moet alles zelf doen met mijn pgb’ers. Geen contact met mijn klasgenoten 

en juffen” 

 

“Ik kon niet meedoen aan een Honours programma dit jaar omdat daar werd geëist dat je 

ook live bij de meetings zou zijn. Mijn prioriteit is natuurlijk mijn reguliere diploma halen, 

maar dit draagt wel weer bij aan verminderde kansen puur door mijn lichamelijke 

aandoening.” 

 

“Online zie je verschil tussen docenten. Een aantal heeft duidelijk geen zin zich te voegen in 

het onlineproces. Ook word ik, als enige die altijd thuis zit, daardoor makkelijk vergeten. 

Kost veel energie om docenten constant erop te wijzen.” 

 

9.3  Dagbesteding en werk 

 

Van de groep in thuisquarantaine heeft 22% werk en 8% dagbesteding. 

 

Heeft u werk of dagbesteding? In thuisquarantaine (N=381) 

Nee, ik heb geen werk of dagbesteding 70% (267) 

Ja, ik heb werk 22% (82) 

Ja, ik heb dagbesteding 8% (32) 

Totaal 100% 

 

Bij dagbesteding gaat het om een klein aantal mensen, namelijk 32 personen. Ook hier geven de 

uitkomsten alleen een indicatie.  

Als eerste valt op dat deze groep niet helemaal in quarantaine lijkt te zijn, want een aantal van hen 

gaat wel gedeeltelijk of geheel naar dagbesteding. 45% is helemaal gestopt en 39% gaat minder 

vaak.  
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Mogelijk heeft een aantal mensen dagbesteding bij de locatie waar ze ook wonen en beschouwen 

ze dat als ‘binnen de quarantaine’. En daarnaast bestaan er vormen van dagbesteding die mensen 

online kunnen voortzetten, zoals het volgende voorbeeld: 

“Mijn dagbesteding is vooral vrijwilligerswerk, bestuurswerk en afstandsonderwijs coaching” 

 

Op de stellingen over dagbesteding verschillen de antwoorden van de quarantaine-groep niet veel 

van de totale groep. Een kwart vindt het overleg niet goed over het wel/niet doorgaan. En minder 

mensen (44%) dan in de totale groep (65%) zijn het eens met de stelling dat de dagbesteding bij 

een tweede golf open moet blijven. Dat lijkt een logische opvatting als je toch niet aan 

dagbesteding kunt deelnemen: 

“Ik ging 5 dagen per week naar de dagbesteding, voor mensen met NAH. Sinds 13 maart 

ging de dagbesteding dicht. Sinds mei zijn ze wel weer open met strenge maatregelen. Ik 

ben ook ernstig longpatiënt, dus ik zit nog steeds thuis omdat ik het niet aandurf.“ 

 

Van de groep in quarantaine hebben 82 mensen (22%) werk. Binnen deze groep zijn relatief veel 

mensen (39%) niet tevreden zijn met hoe zij hun werk nu kunnen doen. 

 

Bent u tevreden over hoe het 
gaat met uw werk? 

Mensen in thuisquarantaine met werk  
(N=82) 

Niet tevreden 39% 

Een beetje tevreden 33% 

Tevreden 29% 

 

Bij de antwoorden op de vraag hoe het werk er op dit moment uitziet, valt op dat de percentages 

op bij ‘volledig thuis werken’ (54% tegen 38% in de totale groep) en ‘anders’ (23% tegen 17% in 

de totale groep) relatief hoog zijn. Bij ‘anders’ is de meest genoemde toelichting dat mensen zich 

hebben ziekgemeld.  

 

 

 

 

 

15,15% 39,39% 45,45%Thuisquarantaine-groep

Hoe gaat het met dagbesteding?

Ik ga even vaak naar dagbesteding als voor corona

Ik ga minder vaak naar dagbesteding dan voor corona

Ik ga niet meer naar dagbesteding
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 Hoe ziet uw werk er tijdens deze 
coronaperiode uit? 

Thuisquarantaine-groep 
(N=82) 

Totale groep 
(N=588) 

Ik werk volledig thuis 54% 38% 

Ik werk volledig op locatie/kantoor 15% 26% 

Ik werk deels op locatie/kantoor, deels 
thuis 

9% 18% 

Mijn werkzaamheden zijn (deels) 
vervallen door de corona-uitbraak 

16% 14% 

Door de corona-uitbraak ben ik mijn 
baan verloren 

2% 1% 

Anders, namelijk… 23% 17% 

 

 

De groep in thuisquarantaine rapporteert de meeste problemen over de werksituatie. (zie Bijlage 

1: tabel 7) Ruim een derde (34%) is er in inkomen op achteruit gegaan. Ruim een kwart (26%) 

vindt niet dat collega’s begrip tonen en bijna de helft (47%) zou graag mondkapjes op de werkplek 

verplicht zien. Bij de totale groep zijn deze percentages: 20% achteruitgang in inkomen, 17% geen 

begrip van collega’s en 31% graag een verplichting voor mondkapjes.  

 

9.4  Huisgenoten 

 

Binnen de quarantaine-groep hebben 154 mensen huisgenoten die werken of onderwijs volgen. Bij 

4 op de 5 huishoudens zijn er gevolgen voor het werk of onderwijs van deze huisgenoten. Dat is 

fors meer dan bij de totale groep, waar dit bij iets meer dan de helft van de huishoudens het geval 

is. Bij 10 % van de huishoudens gaan huisgenoten niet naar school vanwege het besmettingsrisico, 

bij 17% niet naar het werk. Bij 45% gaat een huisgenoot wel naar het werk maar met zorgen over 

het besmettingsrisico en bij 19% van de huishoudens zijn er zorgen omdat een huisgenoot wel 

naar school gaat. (zie Bijlage 1: tabel 8) 

 

“Mijn partner werkt thuis, al vanaf maart. De kinderen moeten in principe naar school, maar 

ervaren daar veel stress door.” 
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10. Conclusies en aanbevelingen 
 

10.1  Conclusies op hoofdlijnen uit de enquête 

 

Op basis van de uitkomsten, zoals gepresenteerd in de voorgaande hoofdstukken én de 

persoonlijke ervaringen, samengevat in de bijlagen, worden de volgende conclusies getrokken:  

   

1. Mensen met een beperking of chronische ziekte geven na de zomer hun leven gemiddeld een 

6.0, een iets hoger rapportcijfer dan begin juni, toen men gemiddeld een 5.8 als rapportcijfer 

gaf. Toch verkeren veel mensen met een beperking of chronische ziekte bij het ingaan van de 

tweede golf in een precaire situatie. Hun zorg, therapieën en medische behandelingen zijn niet 

(of niet volledig) hervat, terwijl er alweer sprake is van afschalen van behandelingen bij een 

toenemend aantal besmettingen. Bij 37% is de lichamelijke conditie verslechterd en 41% heeft 

meer last van stress of psychische klachten. En bijna één op de vijf mensen met een beperking 

of chronische ziekte verkeert in isolatie, vaak door zelfquarantaine.   

2. Veel mensen met een beperking of chronische ziekte vinden dat de overheid meer moet doen 

om het aantal besmettingen terug te dringen. Een meerderheid (60%) vond de 

coronamaatregelen van de overheid begin oktober niet voldoende, drie kwart van de mensen 

maakt zich zorgen over de tweede golf. Maatregelen die de overheid zou moeten nemen, zijn: 

zorgen dat zorg/ondersteuning beschikbaar blijft, mondkapjes in de openbare ruimte verplicht 

stellen en sneltesten aanbieden. Ook het strenger handhaven van afstandsregels en de 

mogelijkheid bieden voor thuis testen, worden veel genoemd.  

3. Het hervatten van dagbesteding verloopt te traag. Een meerderheid van de deelnemers aan 

dagbesteding gaat begin oktober minder of helemaal niet naar dagbesteding. Dat wordt als een 

gemis ervaren en leidt ook tot een grotere druk op mantelzorgers. 

Bij de mensen die werken valt op dat één of de vijf te maken heeft met 

inkomensachteruitgang. Er wordt veel thuis gewerkt, maar wanneer er aanpassingen nodig zijn 

op de thuiswerkplek, duurt dat vaak lang. En collega’s tonen niet altijd begrip voor de keuze 

om thuis te werken vanwege het besmettingsrisico. 

4. Om het recht op onderwijs waar te maken is er extra aandacht nodig voor het bieden van 

volwaardig afstandsonderwijs. Leerlingen en studenten met een hoog gezondheidsrisico zijn 

voorlopig vaker aangewezen op online onderwijs. Dat vraagt voldoende, toegankelijk online 

aanbod én meer online contactmomenten met docenten en medeleerlingen/studenten. Voor 

veel leerlingen in het speciaal onderwijs is online-onderwijs geen passende oplossing, maar het 

sluiten van scholen ook niet. Voor hen zijn maatwerkoplossingen nodig. 

5. Mensen met een chronische ziekte of een beperking, die in zelfquarantaine zijn, hebben het 

heel zwaar. Velen van hen hebben last van eenzaamheid, toename van psychische klachten en 

afname van lichamelijke conditie. Als zij met anderen een huishouden vormen, is er bovendien 

een grote impact op het dagelijks leven van hun huisgenoten. Bijvoorbeeld dat zij niet naar 

school of werk kunnen gaan of dat zij wel gaan, maar met enorme zorgen over het 

besmettingsrisico.  

6. Het vormgeven van een inclusieve samenleving gedurende de pandemie vraagt extra 

inspanningen. Discussies, die soms gevoerd worden, over het leven van mensen met een 

beperking en de waarde daarvan, zijn buitengewoon kwetsend en pijnlijk en de strekking is 

bovendien strijdig met het VN-verdrag handicap. Het VN-verdrag moet leidend blijven ook 

tijdens de coronacrisis. Dat betekent dat er extra maatregelen nodig zijn om mensen met een 

kwetsbare gezondheid te beschermen. Maar ook om ervoor te zorgen dat zij naar vermogen 

kunnen blijven participeren en niet in een isolement geraken.  
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10.2  Aanbevelingen 

 

Het is belangrijk dat de overheid het voortouw neemt om, gedurende de coronapandemie, beleid te 

blijven toetsen aan het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Bij persconferenties en 

andere uitingen betekent dit uitdragen, dat de overheid staat voor een inclusieve samenleving, 

waarin burgers gelijkwaardig zijn. En het betekent in gesprek blijven met mensen met een 

beperking zelf.  

Maatregelen moeten erop gericht zijn om mensen met een beperking of chronische ziekte enerzijds 

te beschermen en anderzijds te ondersteunen, zodat zij naar vermogen mee kunnen doen en zo 

min mogelijk in isolement geraken. Extra aandacht is nodig voor de mensen die in zelfquarantaine 

zijn, zodat ook zij weer perspectief krijgen op een beter bestaan.  

 

 

A. Maatregelen om mensen met een chronische ziekte of een beperking bescherming te 

bieden  

 

 Er moeten adequate maatregelen genomen worden om het aantal Covid-19 besmettingen 

in de samenleving te beperken en daarmee het besmettingsrisico voor mensen met een 

kwetsbare gezondheid te verkleinen. Deze maatregelen mogen niet vrijblijvend zijn en 

moeten goed gehandhaafd worden. 

 Terugdringen van het aantal besmettingen moet ertoe leiden, dat reguliere medische 

behandelingen en reguliere zorg weer op peil kunnen komen. Daarnaast moet in gesprek 

met mensen, die zelf zorg, therapie of behandeling afzeggen, bekeken worden wat zij 

nodig hebben om veilig zorg of behandeling te kunnen ontvangen. Zo nodig moeten 

hiervoor medische mondmaskers en andere Persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt 

worden. 

 Testmogelijkheden moeten sneller en toegankelijker worden. Thuistesten moet mogelijk 

zijn voor iedereen die tot behoort tot de risicogroep of die door zijn/haar beperking moeilijk 

naar een teststraat kan gaan. Wijkverpleegkundigen zouden dit wellicht kunnen oppakken2 

 Bij een verplichting om mondmaskers te dragen in openbare (binnen)ruimtes (waar de 

meerderheid van de achterban voorstander van is), moet rekening gehouden worden met 

mensen die door hun aandoening geen mondmasker kunnen dragen. Medewerkers in een 

dienstverlenende functie of met klantcontacten dragen bij voorkeur een doorzichtig 

gezichtsscherm/spatmasker, zodat de communicatie met mensen met een auditieve 

beperking mogelijk blijft. Daarnaast is duidelijke, praktische voorlichting over het gebruik 

van mondmaskers nodig. 

 

B. Maatregelen zodat mensen met een chronische ziekte of beperking én hun 

huisgenoten kunnen blijven participeren 

 

Onderwijs: 

 Om het recht op onderwijs waar te maken is het nodig dat er voor iedereen (toegankelijk) 

afstandsonderwijs beschikbaar is. Dat is nodig voor leerlingen/studenten, die vanwege het 

risico op besmetting niet naar school of opleiding kunnen. En ook voor leerlingen/studenten 

die zelf niet in de risicogroep vallen, maar wel wonen met ouders/huisgenoten die 

kwetsbaar zijn. 

                                                
2 Zie tweet Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg: @josdeblok, 14 okt. 

Dagelijks zijn er 10 duizenden wijkverpleegkundigen in de wijk actief. Zij zouden prima ingezet kunnen worden 
om het track, trace en testen uit te voeren.  #coronadebat  
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 Er moet op korte termijn een actieprogramma komen om onderwijsinstellingen toe te 

rusten voor en te ondersteunen bij het bieden van volwaardig afstandsonderwijs. 

Volwaardig omvat technische faciliteiten, maar ook het didactisch repertoire, het bieden 

van individuele aandacht en aandacht voor sociale aspecten. 

 Voor het speciaal onderwijs geldt dat afstandsonderwijs geen goed alternatief is en dat 

tijdelijk sluiten ten allen tijde voorkomen moet worden. 

 

Dagbesteding 

 Het is belangrijk dat dagbestedingslocaties zoveel mogelijk openblijven, bijvoorbeeld door 

met voorrang te testen bij gezondheidsklachten.  

 Mensen die dagbesteding met hun PGB inkopen, maar er geen gebruik van kunnen maken, 

moeten de mogelijkheid hebben om budget hiervan in te zetten voor ondersteuning thuis.   

 

Werk 

 De mogelijkheid om thuis te werken moet in stand gehouden worden, ook als collega’s 

weer naar kantoor/bedrijf gaan.  

 Werkgevers gaan in gesprek met werknemers met een verhoogd gezondheidsrisico over 

maatwerkmogelijkheden, zoals: aangepaste taken, een eigen kamer/werkruimte, eigen 

toilet, collega’s dragen mondkapje als ze in overleg gaan, eigen vervoer beschikbaar stellen 

etc. Dezelfde benadering wordt gevolgd voor voor huisgenoten van mensen met een 

verhoogd gezondheidsrisico. 

 HRM functionarissen kunnen inventariseren hoe het gaat met medewerkers met een 

verhoogd gezondheidsrisico (of huisgenoten van) en leidinggevenden ondersteunen bij het 

vinden van maatwerkoplossingen. 

 Het is belangrijk om de bestaanszekerheid te garanderen, ook als mensen hun werk 

verliezen. Dit kan o.a. door in de Wajong de garantieregeling te verlengen tot 2 jaar.  

 

 

C. Maatregelen om mensen in zelfquarantaine perspectief te bieden 

 

 Voorkomen moet worden, dat mensen in zelfquarantaine een vergeten groep worden en 

daarom moet in het beleid prioriteit gegeven worden aan de noden van deze groep.  

 Sneltesten en thuistesten moeten met voorrang beschikbaar gesteld worden aan de groep 

mensen die langdurig in quarantaine is. 

 Extra aandacht (mantelzorgondersteuning) is nodig voor mantelzorgers van mensen die in 

zelfquarantaine zijn, omdat zij zwaar belast zijn met mantelzorgtaken en bovendien zelf 

beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid.   

 In het vaccinatiebeleid moet de quarantaine-groep een hoge prioriteit krijgen. Wanneer 

vaccinatie vanwege een kwetsbaar immuunsysteem onmogelijk is, moeten 

huisgenoten/naasten met  voorrang in aanmerking komen voor vaccinatie. 

 Er moet bekeken worden hoe met behulp van maatwerkoplossingen het isolement van 

mensen in quarantaine verlicht kan worden en hoe mensen/jongeren wel op een veilige, 

verantwoorde manier aan bijvoorbeeld dagbesteding of onderwijs kunnen deelnemen.    
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Bijlage 1: Tabellen 
 

Tabel 1 Gemiddeld rapportcijfer naar leeftijd 

Leeftijd Gemiddeld rapportcijfer 

0  -20 jaar 5,5 

20-40 jaar 5,8 

40-60 jaar 5,8 

60-80 jaar 6,4 

80 en ouder 6,6 

 

Tabel 2 Gemiddeld rapportcijfer naar type beperking 

Type beperking of aandoening Gemiddeld rapportcijfer 

Chronische ziekte 6,0 

Verstandelijke beperking 5,9 

Lichamelijke beperking 5,9 

Zintuiglijke beperking 6,0 

Psychische aandoening of 

kwetsbaarheid 
5,0 

Hulpbehoefte door ouderdom 6,9 

 
Tabel 3 Gevolgen van coronacrisis voor gezondheid en welzijn naar type 

beperking/aandoening 
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Tabel 4 Gevolgen van coronacrisis voor gezondheid en welzijn naar leeftijd 

 
 
 
Tabel 5 Rapportcijfer van groep die geen problemen ervaart en groep in isolatie door 
zelfquarantaine 
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Figuur 6: Problemen ten gevolge van de coronacrisis bij thuisquarantaine-groep 
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Tabel 7: Stellingen over werksituatie bij groep in isolatie door zelfquarantaine 

 
 
 
Tabel 8: gevolgen voor huisgenoten van groep in isolatie door zelfquarantaine 
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Bijlage 2: Reacties open vraag Onderwijs 
 

In totaal hebben 61 mensen/jongeren een toelichting gegeven bij de open vraag over onderwijs. 

Een samenvatting van de uitspraken wordt hieronder weergegeven, geordend in vijf thema’s.  

 
 

1. Online onderwijs 

 

Online onderwijs is zeer beperkt en slecht geregeld. En wel gewoon betalen. Schandalig. 

 

Het is jammer dat ik de lessen niet fysiek kan volgen. Online lessen volgen is toch heel anders. Er 

is weinig interactie en de docent kun je niet eens mobiel bereiken. 

 

Ondanks dat het onderwijs minder is, doen de docenten enorm hun best. Voor hen is het nog 

zwaarder dan voor mij dus ik heb alleen maar bewondering voor ze. Ik ben nl niet meer afhankelijk 

van onderwijs/werk. Voor de kinderen/jongeren die goed onderwijs moeten krijgen is deze corona 

een ramp. 

 

Momenteel is de balans online/op de hogeschool goed geregeld. Mocht er een tweede lockdown 

komen en alles online zou dit voor mijn visuele beperking opnieuw veel problemen opleveren. 

 

Ik zou willen dat de mogelijkheid online onderwijs te volgen ook bleef ja de crisis, dat zou een stuk 

toegankelijker zijn. 

 

Er is gedreigd mij van school te sturen als ik niet genoeg lessen fysiek volg 

 

 

2. Kwaliteit online onderwijs 

 

Online lesgeven vraagt niet alleen veel van studenten, maar ook van docenten. Waar docenten het 

(in de oude situatie) al soms moeilijk hadden met het laten zien van een PowerPoint presentatie, is 

online lesgeven nog ingewikkelder. Dit laat zien dat docenten ook echt scholing nodig hebben in 

hoe geef je online les in 2020, welke mogelijkheden zijn er tegenwoordig, hoe hou je de aandacht. 

 

De onderwijstelling (mijn situatie Avans Breda) doet enorm haar best om optimaal onderwijs te 

bieden, maar door de beperking aan onlinemogelijkheden is de kwaliteit niet optimaal. Teams kan 

bijv. met een max. aantal studenten. Hierdoor worden de lessen gehalveerd, omdat de docenten 

zich moeten splitsen over meerdere klassen. Bovendien is de kennis over het systeem waarmee we 

werken bij docenten en bij ons beperkt waardoor het soms ontzettend zoeken is naar de juiste 

informatie. 

 

 

3. Contacten 

 

Door de eerste corona-golf met gesloten scholen en daarna halve klassen zijn vriendschappelijke 

contacten verwaterd of verloren gegaan. Vooral voor kinderen met een beperking grijpt dit diep in 

in hun sociale contacten. 
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Ik heb sinds de coronacrisis nauwelijks mogelijkheden gehad om nieuwe studiegenoten te 

ontmoeten. Daardoor ken ik op mijn studie nu niemand meer. De rest van dit studiejaar zal daar 

voor mij ook nauwelijks meer mogelijkheid voor zijn. Ik mis het contact sterk, het is een van de 

redenen waarom ik weer meer overspannen werd. 

 

Wij krijgen alleen begeleiding van de orthopedagoog die aangeeft welk werk er gemaakt moet 

worden. We hebben slechts een aanspreekpunt. Uitleg etc. moeten wij zelf doen met behulp van de 

PGB’ ers. Het frustreert mijn zoon enorm dat hij geen contact heeft. Zijn broer en zusjes zijn ook 

thuis ter bescherming van hem en op advies van de artsen. Zijn broer heeft ook geen contact. Zijn 

zusjes hebben een meester die belt iedere ochtend in via Teams en zo hebben de meiden contact 

met de klas en meester en doen ze actief mee. Ook met sommige lessen in de klas doen ze zo 

mee. Het staat en valt met de leerkracht. Het maakt mijn zoon wel jaloers. 

 

Mijn studie en de universiteit doen hun best om het onderwijs zoveel mogelijk te laten voortgaan, 

al is dat op aangepaste wijze. Dit maakt wel dat onderling contact met medestudenten zeer 

gereduceerd is. En dat is begrijpelijk, maar ook jammer omdat je nu niet met elkaar de literatuur 

kan bespreken en van ideeën kan wisselen. 

 

 

4. Thuis zonder onderwijs of begeleiding 

 

In de vorige periode was het thuisonderwijs op het Vso veel te vrijblijvend: 'als ze iets wil doen is 

dat goed, hier zijn een paar ideetjes. Wil ze niets doen, is dat ook goed'. En dat is voor mijn 

dochter juist helemaal niet goed, die heeft dagelijks contact nodig en een duidelijke opdracht. 

 

Online les geven is bij speciaal onderwijs voor volwassenen met een beperking niet mogelijk. 

 

Ik heb autisme en ik moet zelf studie doen vind ik erg moeilijk hoor. 

 

Mijn zoon kan geen online onderwijs volgen. Kreeg dit in een groepje 2x een half uur in eerste golf. 

Dat werkt voor hem niet, hij kijkt niet naar het beeld (en doof, dus hij hoort het ook niet) 

 

Als school weer dicht moet of kind moet thuis blijven i.v.m. verkoudheid, is er geen online 

onderwijs. Kind zit op VSO en zal dan thuis zitten zonder onderwijs. 

 

Veel online onderwijs dat voor mij niet toegankelijk is. Ik ben autistisch en heb veel moeite met 

lange tijd naar het scherm staren en aangekeken worden door veel mensen (dit is voor mij enorm 

overprikkelend en overweldigend) waardoor ik veel moet missen. Ik heb geluk dat er veel begrip is 

van mijn coördinator, maar dat is niet bij iedereen zo. 

 

 

5. Afstandsregels en mondkapjes 

 

Niet iedereen houdt zich aan afstanden, leraren geven niet altijd goede voorbeeld. in taxi draagt nu 

alleen nog de chauffeur een mondkapje. De leerlingen voorgezet onderwijs niet. In de klassen 

wordt ook regelmatig gehoest. Vindt mijn zoon onrustig. 

 

Ik ga momenteel niet naar school i.v.m. te groot risico, maar ik ga wel af en toe een toets maken. 

Dit wel met mondkapje en ondanks dat er geen afstand gehouden wordt onder de 18, probeer ik 

dat dan wel. 
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Ik vind het vreemd dat alleen de chauffeur in de taxi een mondkapje op heeft. De rest van de 

leerlingen hoeft niet meer. 

 

Het belangrijkste is onderwijs gewoon op school volgen. Niet elk kind kan onderwijs zelfstandig of 

goed onderwijs online volgen zowel in normaal onderwijs als speciaal onderwijs. Ik heb kinderen op 

beide scholen. Ook voor bepaalde opleidingen zoals VEVA is praktische vakken en sport van zeer 

groot belang! Door mondkapjes op school te verplichten met de juiste afstand erbij moet dat mijns 

inziens mogelijk zijn, zodat het onderwijs op school kan plaats vinden. 

 

De onderwijsinstelling heeft goede maatregelen genomen in de school zelf, maar de studenten 

treden die met voeten. Online zie je verschil tussen docenten. Een aantal heeft duidelijk geen zin 

zich te voegen in het onlineproces. Ook word ik, als enige die altijd thuis zit, daardoor makkelijk 

vergeten. Kost veel energie om docenten constant erop te wijzen. 
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Bijlage 3: Reacties open vraag Werk en dagbesteding 
 

Op de open vraag over werk en dagbesteding hebben 319 mensen een reactie gegeven. Een 

selectie uit deze reacties wordt hieronder, geordend naar thema’s, weergegeven. Eerst volgen de 

uitspraken over dagbesteding en daarna die over werk.   

 

 

1. Dagbesteding 

 

1.1 Minder of geen dagbesteding 

 

Mijn dagbesteding blijft nog steeds dicht en het alternatief is thuiszitten met mondjesmaat wat 

dagbesteding aan huis in mijn woning. Ik was gewend 5 dagen per week van 9-16 u buiten actief 

te zijn. Nu zit ik vooral binnen op minimale vierkante meters. Ik voel mij hierbij totaal niet prettig. 

 

Ik heb 2 dagbestedingslocaties, 1 heeft alles op orde de andere is nog steeds niet open 

 

Mijn zoon is op dit moment letterlijk ongewenst opgehokt. Mag een uurtje per dag onder 

begeleiding naar buiten. Verder zit hij met zijn 6 huisgenoten op enkele vierkante meters binnen. 

Hij mag gelukkig naar ons, zijn ouders. Wij mantelzorgen erg veel voor hem zodat hij meer weg is 

van de woning. Meer dan gebruikelijk omdat het anders ondoenlijk voor hem zou zijn. Hij wil net 

als ieder ander die lichamelijk niets mankeert, de regie over zijn leven terug en weer aan het werk 

bij zijn dagbesteding. 

 

Ik kan nu i.p.v. 5 dagdelen slechts 1 dagdeel naar de dagbesteding omdat de dagdelen nu verdeeld 

moeten worden onder alle cliënten. Er mogen per dagdeel maar 5 mensen aanwezig zijn. 

 

Het heeft voor mijn zoon grote gevolgen. Hij komt nauwelijks zijn woongroep nog uit en zit 

opgehokt op enkele vierkante meters met 6 anderen. Wij als "normale" burger mogen wel weer 

van alles. Zijn rechten zijn hem totaal ontnomen door de instelling. Terwijl hij lichamelijk 

kerngezond is maar slechts verstandelijk beperkt. 

 

Sinds deze week kan mijn zoon weer gaan. Maar het is nog niet op het normale niveau. Er zijn 

beperkingen 

 

De dagbesteding is sinds een paar maanden voor mij nu ingezet. Net voor de covid19 kreeg ik de 

indicatie. De dagbesteding heeft er alles aangedaan om mij zo snel mogelijk te kunnen plaatsen. 

Op dit moment ga ik 1x per weer bij een indicatie van 4 dagdelen 

 

Dagbesteding is sinds 2 weken dicht. 

 

Dagbesteding is minder geworden. Daarnaast proberen ze de 1.5 te handhaven, lukt meestal wel 

en in het busje naar dagbesteding worden mondkapjes gedragen. 

 

Dagbesteding is per 5 okt jl direct stopgezet ivm Grote aantal besmette cliënten en begeleiders 

binnen de stichting 
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1.2 Overleg over dagbesteding 

 

Sinds maart wordt er amper contact met me gehouden en hoewel ze weer open zijn, kan ik er niet 

heen, omdat mijn dagdeel vol zit en andere momenten mede door therapie en zorg niet mogelijk 

zijn. 

 

Ik werk binnen de gehandicaptenzorg op de dagbesteding. dbs is nu gesloten en dbs personeel is 

verdeeld onder de woningen. dit is zonder overleg gedaan. had geen inspraak waar je mocht 

werken. ook vindt ik dat de AVG wetgeving hierin is geschonden. 

 

Ik ging 5 dagen per week naar de dagbesteding, voor mensen met NAH. Sinds 13 maart ging de 

dagbesteding dicht. Sinds mei zijn ze wel weer open met strenge maatregelen. Ik ben ook ernstig 

longpatient, dus ik zit nog steeds thuis omdat ik het niet aandurf. 2 maanden geleden werd ik door 

de dagbesteding gebeld, met wanneer ik weer kwam. Ik zei niet, dat vonden ze niet leuk want nu 

kregen ze geen geld meer voor mij van de gemeente. Tot dat telefoontje belde ze iedere week met 

hoe het gaat en sinds dat telefoontje nooit meer wat gehoord. 

 

1.3 Vervoer naar dagbesteding 

 

Omdat de instelling een vervoersverbod heeft ingesteld ( terwijl dat met mondkapje voor prima 

zou kunnen!) heeft mijn dochter nu sinds de 1e lock down al geen dagbesteding meer!!!! 

Belachelijk!!!!! 

 

Niet meer in staat om zelfstandig te reizen. gemeente wil niet meewerken voor extra geld voor 

tijdelijk vervoer. Kleine dagbesteding, niet de middelen om vervoer te betalen voor deelnemers. 

 

1.4 Zorgen om besmetting 

 

Andere dagbestedingsgebruikers bleken zich niet voldoende aan de regels te houden; dat geeft 

risico in mijn thuis situatie waar behalve ik ook nog een vader met ernstige longklachten woont. 

 

Ik durf niet meer naar dagbesteding te gaan. Ik ben erg gevoelig en ik kan zo besmet raken. Er 

moet zoals bij de 1e Corona golf extra budget uitgekeerd worden om extra zorg (dagbesteding) 

thuis in te kopen. 

 

1.5 Betekenis voor mantelzorgers (respijtzorg) 

 

Open blijven vd dagbesteding is van groot belang om de 24/7 zorg voor onze dochter als ouders te 

kunnen vol houden 

 

Het duurt te lang mogen niet naar de dag opvang mijn man moet nu alles alleen doen. Alleen ik 

word door de thuiszorg gewassen en aangekleed. 

 

1.6 Andere invulling 

 

Sinds vorige week is de dagbesteding weer evenveel uur als voorheen. Nog wel anders ingevuld. 

 

Door de corona virus moest ik voor de 2de dag (ik zit 2 dagen in de week op het ac) naar een 

ander activiteiten centrum omdat ze bij mijn eigen ac de ander halve meter regel niet kunnen 

doen, omdat er te veel mensen zijn en omdat ze iedereen daar een kans willen geven. Maar ik heb 
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het op die andere ac hele maal niet naar mijn zin. Als ik daar dan niet naar toe gaat dan heb ik nog 

1 dag activiteiten centrum...... zit behoorlijk te balen. 

 

Ik heb geen dagbesteding in de zin van bijvoorbeeld een dagactiviteitencentrum. Ik bedoel: 

zangles en tennissen 

 

Ik vond het heel vervelend dat de dagbesteding was weggevallen. ze hebben wel werk naar mijn 

woning gebracht op zeker moment maar ik wil werk en privé gescheiden houden. 

 

Ik krijg vanaf 16 maart dagbesteding via online. ik werk thuis. ik heb 's morgens even contact met 

mijn coach en collega's. de rest van de dag kan ik goed zelfstandig werken. als er iets is kan ik 

haar bellen, appen. 

 

 

2 Werk 

 

2.1 Minder werk 

 

Ik werk als zelfstandige en mijn werk bestaat uit adviseren/begeleiden van praktijken of 

zorgverleners in de eerstelijnszorg. Ik kom dan vaak in situaties waar de ruimte te klein is om de 

1.5 meter in acht te nemen terwijl men ook geen mondkapjes draagt. Hierdoor ben ik genoodzaakt 

om alle bijeenkomsten via beeldbellen te doen en anders mijn opdracht terug te geven. Veel 

beeldbellen is pittig en minder geschikt voor het soort werk dat ik doe. Daarnaast leidt het ertoe 

dat ik aanzienlijk minder opdrachten heb en men kiest voor collega's die minder kwetsbaar zijn en 

niet in een risicogroep vallen of het risico op besmetting minder serieus nemen. 

 

Tijdens de 1e golf, kon ik niet naar mijn werk. Nu tijdens de 2e golf probeer ik zolang als 

verantwoord door te werken, om de eenzaamheid te verminderen. 

 

Het wegvallen van mijn werk zorgt ook voor eenzaamheid en psychische problemen, stress zorgt 

voor verergering van mijn aandoening. 

 

Ik doe normaal op 2 verschillende plekken vrijwilligerswerk. Het ene gaat gelukkig gewoon door. 

Het andere heb ik tijdelijk stilgelegd, ook om stressklachten te verminderen. Want ook op het werk 

gaat alles anders als anders 

 

Door het verlies van m'n vrijwilligerswerk en daarmee bijdrage aan de maatschappij, de omgang 

met de kinderen van wie ik veel hield en de afleiding die het bracht en plezier, is het erg veel 

slechter gegaan, zowel fysiek maar ook mentaal. Wat doe ik er nu nog toe. Ik zou nu zelfs de 

kracht en energie er niet voor hebben om het weer op te pakken. Dus wat doe ik hier nog? 

 

Door de coronacrisis heb ik besloten eerder met pensioen te gaan 

 

Werk is dus gestopt contract werd niet verlengd door corona. was flexcontract en vanaf moment 

dat mij dit digitaal is verteld werkgever amper contact meer opgenomen ondanks eigen mailtjes. 

instanties gebruiken corona als reden voor geduld moeten hebben. ik doe wel vrijwilligerswerk, 

maar ik heb een hbo opleiding gedaan voor een betaalde baan. fysio is wel aantal maanden gestopt 

geweest nu al tijd weer hervat 
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2.2 Minder inkomen 

 

Als freelancer in mijn beroep is het gezien mijn longproblemen niet verantwoord om te gaan 

werken. 

 

Ik ben deels afgekeurd en deels als zelfstandige . Voor dat laatste is het moeilijk voor mij om aan 

opdrachten te komen. Omdat ik niet naar anderen toe ga. Of in uiterst beperkte en zeer veilige 

situatie. Met de herfst / winter in aantocht.. kunnen we minder buiten afspreken. En dat beperkt 

mij in mogelijkheid tot. Want buiten geeft m.i. de beste mogelijkheid tot afspreken. 

 

Doordat ik nu digitaal / op afstand werk duurt al mijn werk langer. Helaas betalen mijn klanten dit 

uiteraard niet waardoor ik minder geld kan verdienen in de uren die ik kan werken. 

 

Enorm in inkomen achter uit gegaan door niet doorgaan van bijeenkomsten. Mijn werkzaamheden 

inleidingen/moderator vallen niet onder compensatieregeling Kabinet. 

 

2.3 Gedragsregels 

 

Ik werk in het onderwijs. Afstand houden is onmogelijk. Maar het is vooral storend dat personeel 

geen afstand houdt, en dat directie het prima vind dat de 1,5e meter inmiddels geen 1,5e meter 

meer is. 

 

Ik werk in de zorgsector, ik heb al enkele keren meegemaakt dat cliënten toch werken als er in hun 

thuissituatie iemand mogelijk besmet is. De cliënt versprak en zich anders kwamen we er niet 

achter. Mijn werkgever geeft aan dat ze er niets aan kunnen doen, omdat ze niet verplicht zijn dit 

aan ons te melden. Ik ben hier zo boos over. Het is ieders burgerplicht toch om dit te melden en 

een ander niet onnodig in gevaar te brengen. 

 

Met afstand kan ik mensen moeilijk verstaan en online is niet te doen 

 

Ik ervaar dagelijks gedoe met allerlei maatregelen die ik niet door heb of niet kan opvolgen. Zo 

raak ik helemaal gedesoriënteerd als ik een mondkapje draag, omdat ik dan mijn compenserende 

zintuig : de neus mis. Ik heb een ernstige visuele beperking waar ik nu voortdurend mee 

geconfronteerd word. Al die verkeerssystemen en instructie-bordjes en ‘desinfecteer-punten’ die ik 

niet zie! Overigens doet mijn omgeving er niet moeilijk over: ik geef open de reden aan en loop nu 

maar overal met mijn taststok te zwabberen. Dat schept ruimte en begrip. 

 

Eind februari heb ik het eerste protocol geschreven hoe te handelen met Corona. Het protocol is 

recent aangepast met 2 extra punten. Het is niet moeilijk verantwoordelijkheid te nemen en uit te 

voeren. Wij zijn scherp en handelen ook zo. Dit mis ik om mij heen in Nederland. 

 

2.4 Thuis werken 

 

Vanwege mijn (zwakkere) gezondheid en het advies vanuit de regering is voor mij thuiswerken de 

beste optie, maar ik mis onwijs mijn collega's. 
 
Werken in groepsverband is een issue. Beter thuis en gelukkig is de mogelijkheid is er. 
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Ik kan mijn energie veel beter verdelen nu ik thuis werk en dat is, ook voor de toekomst, een 

goede zaak. Dus ik heb met mijn werkgever al afgesproken dat ik ook in de toekomst zoveel 

mogelijk thuis zal blijven werken. Positief effect dus van de corona Maatregelen! 
 

Nauwelijks negatieve gevolgen. Het werk is anders ingedeeld, veel vanuit huis en ervaar dat als 

zeer prettig. 

 

Heel vervelend. Veel mensen en organisaties zijn door corona onbereikbaar. Waar ik straks 

vrijwilligerswerk wil gaan doen, wat ik leuk vind 'Geschiedenis verstandelijk gehandicapten en 

Vergeten Slachtoffers'. Ook anderen zijn door de corona onbereikbaar. Dat ligt ook allemaal stil. Ik 

ben dubbel getroffen, omdat mijn werk per 1 januari stopt en ik met pensioen móét!. 

 

Thuis voel ik me veiliger. 

 

Doordat ik sinds half maart thuis werk is het contact met mijn directe collega’s behoorlijk 

verwaterd, en met de meeste helemaal geen contact meer. 

 

2.5 Overleg 

 

Andere werkzaamheden gekregen waarbij ik beter 1,5 m afstand kan houden. 

 

Mijn werkgever is zeer flexibel. Houdt zeker rekening met mijn gezondheid en ik mag dan ook niet 

naar kantoor komen, maar lekker thuiswerken. Ze willen dat mij niks overkomt. 

 

Ik werk op een basis school. Thuiswerken is dus niet van toepassing. Afstand houden met 

leerlingen is onmogelijk (30 kinderen in de klas en ik ben rolstoeler). Ik heb een gesprek gehad en 

daar is mij aangegeven dat ik thuis kan blijven als ik het niet meer verantwoord vind om les te 

geven. 

 

2.6 Begrip van werkgever en collega’s 

 

Werkgever vindt thuiswerken onnodig en onzin, omdat corona volgens hem maar een griepje is 

 

Sinds eind februari blijf ik thuiswerken en heb diverse nare discussies gehad met collega 

raadsleden, commissieleden en griffie over de toegankelijkheid voor mij als vertegenwoordiger en 

chronisch ziek/lichamelijk beperkt raadslid. Men beslist voor mij wat ik kan en voornamelijk 

benoemen zij mijn niet kunnen als niet willen. Ik ben opgehouden te communiceren en voel mij 

qua werk alleen. 

 

Persoonlijk werk ik het liefst volledig thuis (praktisch kan dat ook), maar ervaar van mijn collega's 

een bedekt ongenoegen dat ik maar 1 dag in de week op kantoor aanwezig ben. 

 

Collega's hebben het niet door dat je een risico bent ze merken dit ook niet aan mij of zien het ook 

niet. 

 

Aanvankelijk vond men mijn besluit thuis te gaan werken paniekzaaierij. Toen bleek dat t uit de 

hand liep, werd er niet voor gekozen iedereen thuis te laten werken, terwijl iedereen de middelen 

heeft. Over mijn keuze wordt niets gezegd, maar ik krijg wel minder kansen qua projecten en 

ontwikkeling. Nu al 7 mnd maar dat wordt misschien wel een jaar! Dat is niet altijd makkelijk, 

maar ik heb veerkracht dus zal t volhouden. Ik kies voor mijn veiligheid. 
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Hoewel mijn werkgever er volledig achter staat dat ik fulltime thuiswerk, lijkt het of ik elke week 

mijn collega's opnieuw moet overtuigen van mijn ziekte en het belang van thuiswerken voor mij. 

Dit verstoord de werkrelatie en kost ontzettend veel energie die ik liever in iets anders steek. 

 

2.7 Thuiswerkplek en aanpassingen 

 

Ik werk volledig vanuit huis. Op zich gaat dat goed, wel vragen alle ICT problemen om oplossingen 

die meer op maat zijn. Nu bel ik gewoon de helpdesk en ben een van de velen in de rij. liever zou 

ik iemand spreken die de problemen van mijn specifieke werkaanpassingen kent en daar ook bij 

kan helpen 

 

Het bespreken van aanpassingen ivm psychische kwetsbaarheid en Corona blijft erg lastig. 

 

Het is nu zo druk bij de ICT afdeling dat mijn werkplekaanpassing en aanpassingen voor 

thuiswerken veel langer duren 

 

De thuiswerk voorzieningen meer dan een bureaustoel zijn toegezegd, maar moeten nog verstrekt 

worden. Er is geen sprake van een thuiswerkvergoeding. Qua gezondheid en werk merk ik een 

achteruitgang van productiviteit en ik heb veel minder overzicht, waardoor er minder werk gedaan 

wordt in dezelfde tijd, alles kost meer tijd en moeite. 

 

Mijn collega’s werken op kantoor, ik werk sinds gisteren weer thuis. Heb nu van mijn werkgever 

een laptop gekregen nadat in de vorige thuiswerkperiode mijn eigen laptop niet heel betrouwbaar 

bleek (te oud, verbinding met kantoornetwerk viel vaak weg) 

 

2.8 Werken met beschermingsmiddelen/mondkapjes 

 

Nu ik mondkapjes moet dragen wil ik niet meer heen. Ook van die dingen raak ik overprikkeld kan 

ik emoties van mensen niet goed lezen. Ook ben ik slechthorend aan 1 oor. 

 

Sinds vandaag 12 uur is een mondmasker verplicht op de werkvloer 

 

Sinds deze week zijn de mondkapjes verplicht op het werk. 

 

Op mijn werk zijn mondmaskers al verplicht vanaf begin augustus 

 

Ik werk bij de thuiszorg, vanaf de eerste Corona uitbraak met mondkapjes en Beschermende 

middelen. 

 

Ik wil graag zelf een mondmasker mogen dragen. Ik mag nu alleen een faceshield dragen, maar 

daar voel ik me niet prettig bij. 

 

De winkel waar ik in werk ik erg klein, aantal mensen word beperkt door het aantal mandjes wat 

wij hebben voor (13jaar en ouder) klanten. Maar nog steeds kan je geen afstand houden want de 

loop paden zijn gewoon te smal. Van boven uit is niks (geruststellend) tegen ons gezegd. Ik ben de 

enige chronisch zieke op werk maar dat maakt toch niemand wat uit. Ik wil gewoon dat er een 

mondkapjes plicht komt voor iedereen dan is het duidelijk voor iedereen. Nu is het nog steeds 

zoeken naar antwoorden. 
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Het verplicht stellen van mondkapjes en/of faceshield beperkt mijn productiviteit en vermogen 

vrijuit te ademen 

 

Hopelijk geen mondkapjes verplichting op werk... 

 

Ik doe vrijwilligerswerk met dementerende en sinds vandaag is mondkapje verplicht. Ben daar erg 

blij mee. Kan nu blijven werken. 

 

Te weinig beschermingsmiddelen op het werk 

 

Ik ben actrice en op de set wordt er secuur omgegaan met de veiligheid van acteurs. testen voor je 

draaidag en de crew een mondkapje. 

 

2.9 Besmettingsrisico 

 

Ik ben werkzaam in de kinderopvang. Contacten met ouders zijn zeer noodzakelijk echter nu op 

afstand voelt het steeds minder betrokken. Zeker voor jonge kinderen moet geborgenheid en 

veiligheid voorop staan. Door uitval van collega's neemt de werkdruk en spanning enorm toe. 

Daarnaast het constante alert zijn om corona niet op te lopen en/Of te verspreiden of door te 

geven. Voorheen had me ik mijn leven een dikke 9...nu een magere 6 

 

Bij mooi weer ontmoet ik collega's, en ook cliënten waar zorgen om zijn, incidenteel buiten, maar 

ben dan zeer op mijn hoede om niet besmet te raken. 

 

Een gedeelte van de week worden kinderen met een beperking door opa naar school gebracht. 

Voor beiden is dit toch een risico 

 

Ik mag niet naar het werk.. Ik neem immuunonderdrukkers 

 

Ik werk in het onderwijs en heb tijdens de eerste golf tot de zomervakantie alleen 

afstandsonderwijs verzorgd. Ik werk nu weer op school 3 dagen per week, maar maak me zorgen 

hoelang dit nog verantwoord is. 

 

2.10 Werken als zelfstandige 

 

Ik ben zzp'er en kies mijn eigen werkzaamheden. Ik heb een laptop met camera en heb 

vergaderingen met ZOOM en Microsoft Teams. 

 

Ik ben zzp'er en corrigeer en schrijf teksten vanuit huis. Dit is dus niet veranderd. 

 

Ik ben freelancer. En ik heb nergens recht op omdat het meetbare inkomen van januari wordt 

getoetst, en in januari zijn er geen optredens of evenementen. Dus krijg ik geen inkomen. Ben 

volledig afhankelijk van mijn echtgenoot. 

 

2.11 Tijdelijke contracten 

 

Behalve de TOFA regeling heb je nog steeds een probleem met tijdelijke contracten als die niet 

worden verlengd of omgezet naar vast. Een subsidie of coulanceregeling zou fijn zijn. Met een 

beperking is het nog veel lastiger een andere baan te vinden en kom je eigenlijk in de vervelende 

molen van het UWV of de bijstand.  
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2.12 Ziekmelden 

 

Door corona is mijn revalidatietraject uitgesteld en duurt mijn ziekmelding langer. 

 

Ik zit sinds Januari in de ziektewet 

 

Doordat ik corona heb gehad en nog steeds herstellende ben kan ik niet werken. 

 

2.13 Afstandsregels 

 

Ik werk in het onderwijs. Afstand houden is onmogelijk. Maar het is vooral storend dat personeel 

geen afstand houdt, en dat directie het prima vind dat de 1,5e meter inmiddels geen 1,5e meter 

meer is. 

 

Er zijn dagen dat het erg druk is op kantoor. De 1,5 M maatregel is dan niet voortdurend te 

handhaven. Ik heb twijfels over de ventilatie op kantoor. Ik voel mij daar niet echt veilig. 

 

Werk in basisonderwijs is lastig op 1,5 meter. Kinderen met klachten mogen naar school. Dit zorgt 

voor stress en onzekerheid 
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Bijlage 4: Reacties open vraag Ter afsluiting 
 

 

Aan het eind van de enquête hadden deelnemers de mogelijkheid om een reactie te geven op een 

open vraag (Wilt u nog iets toelichten dat niet gevraagd is?). 690 mensen hebben gebruik gemaakt 

van deze mogelijkheid en een toelichting gegeven. Hieronder een selectie uit de reacties, geordend 

in thema’s.  

 

 

1. Beeldvorming 

 

Er wordt steeds óver risicogroepen gesproken, maar we worden niet direct geadresseerd. We 

worden ook weggezet als kwetsbaar, terwijl ik het eerder zie als dat wij gemarginaliseerd worden 

door de manier waarop met het virus wordt omgegaan. Verder vind ik het validisme dat nu naar 

boven komt heel moeilijk te verteren. Het lijkt wel alsof nu echt duidelijk wordt hoe mensen al die 

tijd al over ons dachten: al die openlijke discussies over of wij niet gewoon dood mogen of dat we 

ons maar nog verder moeten isoleren, want "de jongeren" zijn toch veel belangrijker dan wij (alsof 

wij geen jongeren kunnen zijn ook). 

 

Ik vind het triest hoe de overheid en de media mensen die kwetsbaar zijn steeds verder isoleert en 

weg zet als een probleem waardoor de ‘gezonde’ mens hun vrijheid verliest. 

 

Er heerst een beetje het idee dat ouderen en gehandicapten de oorzaak zijn van de maatregelen. 

Daar baal ik wel van. De maatregelen zijn er zodat niemand ziek wordt, niet alleen wij. En ook 

wordt er geroepen dat de mensen die dood gaan toch wel waren gestorven. M.a.w. niet de moeite 

voor al die maatregelen. Ik zou willen dat de overheid wat minder ons als reden noemt en meer 

voorlichting geeft waaruit blijkt dat ook jongeren heel erg ziek kunnen worden. 

 

Ik voel me buitengesloten tijdens persconferenties. Kwetsbare groepen zijn niet alleen ouderen. 

Chronisch zieken zijn ook jongeren die volop in het leven staan. We zijn meer dan 'onderliggend 

lijden' en dat zou eens duidelijk gemaakt moeten worden aan die mensen die zich niet aan de 

maatregelen houden. 

 

De maatregelen zijn geënt op (belangen van) de systeemwereld - de gezondheidszorg, de 

economie - en zijn niet eenvoudig te vertalen naar de leefwereld. Voorbeeld: 'we moeten de 

kwetsbaren beschermen' betekent voor de leefwereld: de 'kwetsbaren' moeten zichzelf beschermen 

door zich te isoleren. 

 

De overheid communiceert te weinig dat een groot deel van de mensen kwetsbaar is (25 % heeft 

eoa chronische aandoening). Er is te weinig weerwoord tegen het abjecte 'dor hout' verhaal. 

Dwaallichten in virusontkenners krijgen een te groot podium. 

 

 

2. Onzekerheid over risicogroepen 

 

Ik val niet onder de door de RIVM opgestelde lijst van risicogroepen. Maar door mijn aandoening is 

de kans wel groter op een ernstig verloop van corona, als je de kennis over corona combineert met 

de symptomen van mijn chronische aandoening. Ik beschouw mezelf dus wel als risicogroep. Als 

antwoord op vraag 2 zou ik dus eigenlijk ‘ja’ willen invullen, maar aangezien de vraag altijd gesteld 
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wordt met de officiële lijst als uitgangspunt kan dat niet. Ik zou graag meer aandacht en ruimte 

voor zien voor deze groep mensen. 

 

Ik zou zelf graag weer meer mee willen doen. Maar dat andere mensen mij zien als zo onbelangrijk 

doet ontzettend veel pijn. Daarnaast hoor ik volgens RIVM niet bij de risicogroep terwijl ik met mijn 

oa ME/CVS misschien niet meer kans heb op overlijden maar wel op blijvende gevolgen voor mijn 

levenskwaliteit. Dat vind ik zelf belangrijker en reken mezelf daarom wel tot de risicogroep. Ik snap 

ook niet zo goed waarom niet iedereen die recht heeft op de griepprik onder risicogroep valt. Als 

griep gevaarlijk is dan covid toch ook. 

 

Het ergste is: ik weet niet of ik met mijn chronische ziektes in een risicogroep val of niet, dat is 

nog niet duidelijk omdat ik een zeldzame ziekte heb. Dit zorgt voor veel twijfel en angst Ik ga er 

maar vanuit van wel, voor de veiligheid. Verder was ik net bezig met lichamelijke problemen te 

laten diagnosticeren dus wie weet is er wel nog meer aan de hand dan ik nu weet. 

 

Ik zou graag betere risico- inschattingen willen maken voor mijzelf en mijn kind, met het huidige, 

onduidelijke beleid van de overheid en de vele meningen is dat bijna ondoenlijk. Dus vooralsnog ga 

ik voor better safe than sorry. 

 

 

3. Strengere maatregelen (en sommigen: minder streng) 

 

De overheid mag meer aandacht besteden aan chronisch zieken. Strengere en duidelijke 

maatregelen. Consequent blijven. Een schema zoals in Ierland zal duidelijk zijn. De ernst 

weergeven in levels en omschrijven hoe te handelen bij elke level. Rutte moet strenger oppakken 

en eisen ipv adviseren. 

 

Maatregelen mogen wel strenger en dwingender. Avondklok om bijv 23 uur zou goed zijn. 

 

Ik denk dat meer ingezet moet worden op mondkapjes en afstand (verplicht maken), zodat we 

sneller weer dingen kunnen, en bv horeca minder hard geraakt wordt. 

 

Als de regering maar duidelijke en steviger regels opstelt. Nu aanpakken. Dit lijkt wel halfslachtig 

 

Aan de ene kant vind ik de maatregelen nu niet streng genoeg, maar ik vind gewoon dat ze eerder 

hadden in moeten grijpen toen het eind augustus al langzaam mis ging. Een 2de lockdown zou 

betekenen dat de zorg weer helemaal geannuleerd wordt en dat mijn ambulant begeleider weer 

alleen mag beeldbellen. 

 

Het Kabinet is en niet duidelijk in hun beleid ( wat ze van de mensen verwachten ) en het Kabinet 

moet doorpakken. De maatregelen zijn nu te soft! 

 

Verspreidingspunten uitschakelen: dwz. reizen, vliegen, kerkdiensten, scholen, demonstraties, 

feestjes e.d. allemaal op dezelfde manier behandelen, dus verbieden 

 

Ik heb baat bij structuur en duidelijkheid en vind daarom strenge maatregelen wel prettig. 

 

En voor sommigen minder streng 

er wordt veel te zwaar ingezet op voorkomen van corona, daar wordt alles aan ondergeschikt 

gemaakt. De gevolgen van het niet normaal doen zullen vele malen groter zijn.  
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Ik vind dat de maatregelen meer levens verwoesten en méér slachtoffers maakt dan het virus zelf. 

De maatregelen zijn vele malen schadelijker voor mijn gezondheid dan het virus, tegen het virus 

kan ik mezelf prima beschermen , maar tegen de gevolgen van de maatregelen niet. 

 

De maatregelen zijn vér overtrokken. De hele samenleving gaat eraan.. ik ben niet bang voor 

Corona, maar voor de overheid/regering 

 

 

4. Beter handhaven 

 

De maatregelen zij te slap, handhaving is niet goed geregeld, er is geen regie 

 

Ik hoop dat Nederland nu eindelijk eens stopt met het eeuwige gedogen en dat er serieus 

gehandhaafd wordt. Daarnaast vind ik (maar dat is niet haalbaar) dat mensen die zich niet aan de 

coronamaatregelen houden ook geen recht hebben op zorg. Ik ben klaar met de verhalen dat als 

de IC's vol liggen dat 'gezonde' mensen voorrang krijgen op ouderen, chronisch zieken etc. 

 

Heel veel mensen houden zich niet aan de regels waardoor het voor mij niet meer veilig is om 

ergens te komen. Er moet strenger gecontroleerd worden en meer en hogere boetes uitgedeeld 

worden. Zodat mensen zich hopelijk wel aan de regels houden. 

 

Meer verplichten en handhaven ipv adviseren, nu houden teveel mensen zich niet aan de regels. 

 

Verslapping van het volgen van de maatregelen is erg zichtbaar in mijn omgeving, zou beter op 

gehandhaafd moeten worden. 

 

Optreden, handhaven en niet van die halfzachte maatregelen, Die zin adviezen moeten 

verplichtingen worden én handhaven ,!!!!! 

 

 

5. Quarantaine en isolement 

 

Ik ben nu al een half jaar alleen. Mijn dochters wonen nu fulltime bij hun vader omdat ik tot de 

risicogroep behoor. Dat is moeilijk, erg moeilijk. Het alles alleen doen met mijn beperkingen levert 

in geen enkel opzicht iets positiefs op, al ben ik het zeker (zie mijn site chronischpositief.com) het 

gemis is vreselijk zwaar. En dan ben ik morgen nog jarig ook. 

 

Hoe langer de pandemie duurt hoe moeilijker ik het vind. Ik kies voor zelf-isolatie omdat ik al 

genoeg risico loop met een man die heel af en toe naar zijn werk gaat, twee thuiswonende 

kinderen (12 en 19 jaar) die naar school/studie gaan en een zoon (21) die niet meer thuis woont 

en studeert maar ook nog af en toe naar huis wil kunnen komen. Mijn risico door mijn gezin is al 

hoog dus ik kies andere de negen op te geven—zoals bv naar de bieb of musea gaan. Maar ik merk 

dat dat een grote impact op mijn kwaliteit van leven heeft. Er is veel minder om naar vooruit te 

kijken als je altijd thuis bent. En voor mijn gevoel denkt de regering aan ouderen maar minder aan 

mensen van mijn leeftijd (46) die risico lopen door hun kinderen. 

 

Het lijkt wel of niemand het kan schelen dat je niets aan meer kan, niet naar de winkel, niet alleen 

naar buiten, niet zomaar iets afspreken. Alleen met een beperkt vast groepje mensen, waarvan 4 

van de 6 hulpverleners/ondersteuning professionals zijn. Dus geen eens sociale contacten. En dan 
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is het kabinet nog steeds niet bereid enige handreiking te doen. Waarom zou ik nog leven? Tot 

welk nut? 

 

Het is voor jongeren die zich wel aan de regels houden erg demotiverend om het nieuws te volgen 

en allerlei beschuldigingen naar het hoofd te krijgen. Ik zit al 9 maanden bang thuis, heb meer 

studievertraging, maar er wordt geen hulp verschaft aan kwetsbare jongeren. Het voelt hopeloos. 

Tijdens de eerste golf werd mij ingang tot het winkeluur voor kwetsbaren ontzegd omdat ik een 

twintiger ben en ze niet wilden geloven dat ik ziek ben. Ik woon alleen en kan het niet betalen om 

boodschappen te laten bezorgen. 

 

De eenzaamheid en isolement neemt toe. Sociale activiteiten worden ingeperkt , geen eigen leven 

meer kunnen leiden met de beperking die ik al heb. 

 

ik ben alleenstaand, in de eerste golf, waren er dagen bij dat ik met niemand sprak.... 

 

als alleenstaande met beperking, voel ik me in de steek gelaten. Er is geen contact op wat voor 

manier dan ook, met bijvoorbeeld een info telefoontje door de huisarts. Ik val qua leeftijd buiten 

een aandachtsveld (80jarigen worden wel gebeld). Maar vind dat mensen met een beperking ook 

wel onder de aandacht mochten komen zeker alleenstaanden. 

 

 

6. Afschalen zorg en medische behandeling 

 

Reguliere zorg zoals huisarts en ziekenhuis zijn voor mij weer weggevallen. Je komt niet verder als 

een bel-team, corona is het toverwoord, klaar, geen verdere behandeling op dat moment terwijl ik 

het wel nodig heb. Belachelijke situatie is mijn mening. Betaal toch zorgpremie voor zorg ??? 

 

Sinds maart wachtend op openhartoperatie. Eerst te druk in zh's, toen weer opstarten met velen 

die inmiddels acuter zorg nodig hadden. Ik hoop morgen te horen dat ik volgende week geopereerd 

word - ben bang dat een 2e golf weer uit de hand loopt en er geen ruimte is voor operaties. Moet 

binnen half jaar gebeuren anders hoeft het niet meer, plus' hoe langer uitstel hoe slechter mijn 

herstel. 

 

Omdat ik een x-aantal maanden niet heb kunnen sporten c.q. fysio heeft dat er toe geleid dat mijn 

lopen aanzienlijk verslechterd is. 

 

Door afgezegde zorg door arts/ziekenhuis heb ik een grotere operatie moeten ondergaan omdat de 

kwaal erger was geworden en daardoor meer blijvende schade. 

 

Momenteel heb ik een instabiele gezondheid, sinds maart sta ik op de wachtlijst voor een 

behandelcentrum. Normaal is de wachttijd 4-6 weken. Nu is in november pas de intake, in die zin 

heeft Corona zeker invloed op de zorg die ik ontvang. Doktersafspraken gaan gewoon door, hierbij 

is telefonisch voor mij niet van invloed op de kwaliteit van de zorg. 

 

Dat de medische zorg niet doorgaat maakt mij suïcidaal 

 

Waar ziekenhuizen hun best doen om de reguliere zorg zoveel mogelijk door te laten gaan, doen de 

huisartsen bij ons op het dorp alleen nog telefonische consulten. Tegelijkertijd zijn de huisartsen 

wel bezorgd dat veel mensen de zorg weer mijden, mijn inziens werken ze dat zelf in de hand nu. 
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Mijn longrevalidatie is gestart, deze week is aangegeven dat deze mogelijkerwijs toch weer gestopt 

wordt. 

 

Lang wachten bij specialist ziekenhuis verslechtert mijn gezondheid!!! 

 

 

7. Mondmaskers 

 

Dat er voor chronische zieken gratis mondkapjes worden verstrekt ook voor de mantelzorgers. 

 

Ik maak gebruik van adl-assistentie van stichting Fokus. Ik vind dat zij standaard mondkapjes 

zouden moeten gebruiken, maar dat gebeurt nu niet. 

 

Waarom mogen gewone burgers geen medisch mondkapje dragen, terwijl bewezen is dat die wel 

veel beter werken dan die nu verkocht worden!? Produceer dan meer zelf als NL of koop meer in in 

de wereld, als schaarste het argument zal zijn!! 

 

Mantelzorgers en patiënten moeten (medische) mondkapjes dragen, en die moeten (gratis) 

beschikbaar worden gesteld door ziektekostenverzekering! 

 

Laten we als we maatregelen willen nemen, goede en echte nemen, bv mondkapjes die -

aangetoond- niet werken lijkt nu meer een onderdrukkings maatregel. 

 

Er zouden doorzichtige mondkapjes verplicht moeten worden in ziekenhuizen, verpleeghuizen, 

winkels en praktijken van fysiotherapeuten, pedicure, apotheken en huisartsenpraktijk zodat 

auditief beperkten niet geïsoleerd raken omdat men geen spraak kan afzien. 

 

Onbegrijpelijk dat in ziekenhuizen geen maskerplicht is. 

 

Omdat de politieke discussie niet over medische mondkapjes gaat maar over niet-medische 

mondkapjes, is al het tumult over mondkapjes zinloos want zeer klein effect 

 

Mondkapjes zijn zeer funest voor de verstaanbaarheid door Doven/SH, zelf krijg ik het erg 

benauwd van. 

 

De mondkapjes benauwen mij heel erg ,heb diversen uitgeprobeerd ,maar heb daar nog moeite 

mee .ik hoop dat deze problemen gauw opgelost worden 

 

Ik snap niet wat men zo lastig vindt aan 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Kom 

op mensen we doen het voor elkaar. Even volhouden. Er zijn ergere dingen 

 

Voor mij slechthorendheid is mondkapjes niet meer de spraak verstaan, hier moet duidelijk een 

regel komen dat mensen de mondkapje tijdelijk af moet doen. 

 

Ik las net dat het OMT geen mondkapjes verplicht voor thuiszorg. Ik heb via PGB zzpers in dienst. 

Zij dragen niet uit zichzelf mondkapjes en ik vind het lastig om dat te verplichten (want wie betaalt 

dat dan bijv?). Dus ik had liever een richtlijn die mondkapjes wel adviseert voor thuiszorg. 
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8. (Overheids)communicatie 

 

Risicogroepen worden deze gehele tijd over het hoofd gezien. De overheid neemt om niet serieus 

en mijn vrijheid is enorm beperkt terwijl de vrijheid van anderen prioriteit is. Dat steekt mijn hart. 

Het is geen gelijke samenleving. 

 

Het heeft mij persoonlijk goed gedaan dat minister De Jonge in zijn persconferenties onze positie 

een paar maal kort heeft aangestipt. 

 

Het zou fijn zijn als het niet meer over de kwetsbaren ging maar er mét ons gesproken werd. En 

gekeken werd naar mogelijkheden ipv uitsluiting nu al meer dan 6 maanden. 

 

Ik vind dat er veel te weinig aandacht is voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Alle 

aandacht gaat naar ouderen, maar ook wij behoren tot de kwetsbare groepen. 

 

De manier hoe men er vanuit de overheid mee omgaat zorgt voor veel verwarring en ongeloof. Dat 

is een gevaarlijke voedingsbodem voor weerstand tegen de maatregelen. Politici en OMT leden 

begrijpen blijkbaar niet hoe enorm belangrijk het is met een eenduidig signaal te komen. Men 

spreekt elkaar tegen buiten het OMT overleg. Dat mag wel iets strakker, want velen negeren elk 

advies waardoor anderen meer risico lopen. De sociale cohesie in Nederland is dus een heel stuk 

kleiner dan je zou moeten willen. Jammer. 

 

Er is te veel onduidelijkheid en vrijblijvendheid over de maatregelen, waardoor ik het idee dat 

iedereen maar wat doet. Met name "we doen het voor de kwetsbaren" wordt niet toegelicht hoe 

dan. De "kwetsbaren" worden ook niet betrokken bij de besluitvorming. 

 

zoals altijd wordt er voor en over de risicogroepers gesproken, maar niet met. Mensen die geen 

flauw idee hebben waar ze over praten, maken de beslissingen voor ons. 

 

Vind het heel storend dat er door slechte communicatie vanuit de regering en invloedrijke mensen 

er een tweedeling is ontstaan in ons land. Er zijn mensen die zeggen het is maar een griepje en er 

zijn gelukkig mensen die zich aan de maatregelen houden! 

 

 

9. Onduidelijk beleid en regels 

 

Overheid moet veel meer één duidelijk beleid aangeven voor instellingen, scholen winkels enz, en 

daar goed op handhaven. Nu bepaalt iedere instelling enz zijn eigen regels en maatregelen (of 

neemt geen maatregelen) waardoor het één grote wirwar aan regels, ideeën en visies is en 

iedereen zelf bepaalt of hij zich er wel of niet aan houdt en dus niemand weet waar hij aan toe is. 

 

Wat ik heel vervelend vind is dat er in iedere winkel of openbare gelegenheid andere regels gelden. 

Dit zijn vaak geschreven regels bij de ingang. En helaas vaak voor mij niet leesbaar. Gevolg boze 

reacties. 

 

Het beleid is uiterst warrig. Er zijn veel onduidelijkheden. 

 

Ik vindt het raar dat de overheid en deskundigen de ene keer zeggen dat mondkapjes geen nut 

hebben en nu een dringend advies geven om ze in openbare gebouwen te gebruiken. 

 



Pagina 54  Rapport 2e corona-golf: Hoe gaat het met u? 

Ik zie dan ook op tegen de winter. Mijn zoon die ziek is, is al huisgebonden, dus voor hem maakt 

het niet zoveel uit. Ik ben voorzichtig voor hem en mijn man die kwetsbaar is. Ik ben blij dat er 

meer mondkapjes gedragen gaan worden, maar dat is nog afwachten gezien het feit dat het een 

advies is. De onenigheid en onduidelijkheid rondom de maatregelen zorgen m i voor minder 

acceptatie. Het is net als niet duidelijk zijn tegen kinderen ( niet dat ik de mensen als kinderen 

beschouw, maar vanwege het principe). Het geeft meer angst en onzekerheid. 

 

Een wirwar aan regels die ik niet meer goed begrijp en ook onlogisch zijn. 

 

Ik zou willen dat de regering duidelijker is, niet sterk aanraden, maar gewoon verplichten van 

maatregelen. Dat maakt het gemakkelijker als je mensen wilt aanspreken. Daarbij een voorbeeld. 

Een paar weken geleden was ik in een grote winkelketen. Hier was afstand houden in principe goed 

mogelijk, mits mensen dit zelf ook gewoon doen. Ik was even aan het kijken wat ik precies nodig 

had. Ik zit in een rolstoel en had mijn elektrische handbike nog aangekoppeld. Ik besef dat ik dan 

best wat plek inneem. Er duikt zo ineens een vrouw over mij heen om iets te pakken. Onder 

normale omstandigheden zou ik hier al wat van gezegd hebben. Ik vind het niet normaal om 

zomaar over iemand heen te duiken. In de huidige corona-situatie vond ik het helemaal vervelend. 

Ik heb er dus weer wat van gezegd, ook de anderhalve meterregel genoemd en ook aangegeven, 

als u nu gewoon even vraagt of ik heel even aan de kant kan, had ik het direct gedaan. Ze vond 

het allemaal maar onzin. En daar sta je dan... je kan er weinig mee. Ik heb met de huidige 

toename van besmettingen besloten alle winkels te mijden. Maar dat zorgt voor extra belasting van 

mijn mantelzorg en ook voor minder zelfstandigheid bij mij. Als iedereen zich aan de regels zou 

houden, zou ik nog een redelijk normaal leven kunnen leiden. 

 

Ik ben het overzicht een beetje kwijt. Er komt lijkt wel iedere dag nieuwe maatregelen bij of gaan 

er weer af. De duidelijkheid is ver te zoeken 

 

 

10. Testen 
 

Sneltesten of voorrang bij testen voor zorgverleners (PGB hulp thuis, therapeuten) en docenten is 

zeer gewenst. Al zou sneltesten voor iedereen prettig zijn. 

 

Er stond als verbeteroptie: thuis getest kunnen worden. Ik ben thuis getest door de GGD, dus dat 

kan al. 

 

ik heb thuis hulp maar ik vertrouw mijn hulpverleners niet meer. Ze zijn een besmettingsrisico voor 

mij. Zou ook sneltest voor hulpverleners willen. 

 

Mijn hulp van de thuiszorg krijgt geen beschermende middelen van haar werkgever. Er is ook geen 

verplichting dat zij zich moet laten testen. Zij was verkouden maar werkte gewoon door; zij dacht 

zelf geen Corona te hebben maar gewoon verkouden te zijn. Ik vind dat gevaarlijk. 

 

 

11. Informatiebehoefte 

 

Wij hebben samen een onderneming in de binnenvaart, dat gaat door maar er is minder werk. 

Ondertussen twee studerende kinderen thuis. En een moeder en schoonmoeder in 

verzorgingshuizen. Er speelt autisme met een verstandelijke beperking. De combinatie met Corona 
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is erg lastig. Wat mag er wel een wat niet? Wanneer moet je testen (als je al een afspraak kunt 

krijgen), wanneer blijf je thuis. Zonder beperking al een hele opgave. 

 

Had veel serieuzer genomen moeten worden. Veel meer preventieve maatregelen , voorlichting 

over hoe blijf je gezond en gratis ter beschikking stellen van beschermingsmiddelen en beter 

testbeleid 

 

Het grootste probleem ervaar ik met heb ik het nu wel of heb ik het nu niet. Paar uurtjes hoesten 

en weer over, een uurtje snotteren en weer over. Te weinig om te laten testen, maar toch, wat 

moet je nou, wel testen, niet testen. Dan kan ik me iedere dag wel laten testen. Die onzekerheid 

vind ik heel erg lastig. Je kunt het maar beter gehad hebben, dan ben je er (mogelijk) van af. 

 

Waar blijven de wegwerp maskers? Zijn die niet besmet? Hoe lang blijft het virus op een "vochtige 

doek" bestaan? De wasbare maskers: Hoe heet moet je wassen om de virus te doden? 

 

Betere voorlichting over dragen mondkapjes,bv. Na elke keer dragen weer een nw? 

 

 

12. Angst 

 

Wij hebben angst dat als wij ziek worden, we aan ons lot overgelaten worden, dat de zorg stopt net 

als 1e periode en we daar maar liggen, we zijn beiden risicopatiënt en hebben geen kinderen die 

voor ons kunnen zorgen wonen ver weg. Dus we hebben zorgen! 

 

Om mijn ouders te beschermen die een risicogroep zijn, zie ik al maanden geen vrienden meer. 

Dat maakt mij op het moment heel eenzaam en angstig dat ik mijn ouders kan besmetten. Ik krijg 

ook onenigheid met vrienden hierdoor die dat niet begrijpen. Ik heb al 8 maanden niemand 

vastgehouden of geknuffeld. Ik wordt er een beetje depressief van en begrijp niet dat sommigen 

zich totaal niet aan de regels houden en ik door hun langer in deze situatie moet blijven. 

 

Het levert heel veel stress op, dat alles anders gaat als normaal. En de beperkingen doen me 

teveel herinneren aan mijn opname in psychiatrie (daar heb ik ptss asn overgehouden) 

 

Ik voel me eigenlijk als behorend tot de bijzondere risicogroep enorm in de steek gelaten. Ik ben 

alleenstaand en er kijkt niemand naar je om. En je moet alles zelf maar uitvinden wat nog veilig is 

om te doen. Maar je moet toch naar zorgafspraken, de huishoudelijke hulp ontvangen en 

boodschappen doen. Ik vind het erg beangstigend. 

 

 

13. Solidariteit 

 

Ik word moe van al het gezeur en geklaag van mensen over corona en de maatregelen. Het virus is 

er dat is een feit. Er moet iets gebeuren om het te bestreden dat is een feit. Deze periode is voor 

niemand leuk, de maatregelen ook niet dat is een feit. Maar er over blijven zeiken lost niks op. 

Houd je aan de maatregelen zoveel als kan en probeer er desondanks voor jezelf en je omgeving 

het beste van te maken. Met de tijd verslaan we dit virus en dan wordt alles langzaam weer 

normaal. Carpe Diem. 
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Treurig dat de solidariteit uit onze samenleving lijkt te verdwijnen. Eensgezindheid zou de corona 

crisis sneller bedwingen. 

 

Ik denk dat de overheid goede maatregelen neemt. Het probleem zit hem er vooral in dat mensen 

de regels aan hun laars lappen. Daarvan zijn wij, de chronisch zieken en degenen die kwetsbaarder 

zijn door den zwakke gezondheid, de dupe. Dat neem ik de medeburgers kwalijk en niet de 

overheid. 

 

 

14. Huisgenoten 

 

Door mijn infuuskuren in het ziekenhuis ben ik extra kwetsbaar. Het zorgverlof is hierdoor niet 

toereikend want ik krijg enkel een kuur als ik en mijn gezin 4 weken in thuisisolatie gaan. Dit 

betekend dat mijn man niet toekomt met 2 weken zorgverlof en met zijn vakantiedagen, dus dan 

gaat het via onbetaald zorgverlof! WE WORDEN FINANCIEL ENORM BENADEELD! Doordat mijn man 

niet meer op de groepen werkt krijgt hij geen onregelmatigheidstoelslag dit kost ons €750,- per 

maand. En onbetaald zorgverlof kost per keer €2000,-. We lopen op onze tenen en houden ons 

maar net staande, de rek is eruit, maar het einde is nog niet inzicht...........! 

 

dank aan de mantelzorgers uit de familie die trouw blijven en mij blijven begeleiden 

 

Wij zijn een gezin met beiden chronische ziektes en het is best zoeken naar een goede balans 

 

Wat mij het meest geraakt heeft is het feit dat mensen zo ik gericht lijken en jou toch al als niet 

waardevol beschouwen. Dat doet pijn. Het doet mij ook pijn dat mijn man en dochter zich hier bij 

mij op moeten sluiten. Het is niet te begrijpen dat overheid, psychologen en veel anderen het maar 

hebben over hoe zielig het is dat mensen twee weken (nu tien dagen), binnen moeten zitten in 

quarantaine. Mijn 13 jarige dochter zit sinds 13 maart thuis. Kan geen vriendinnen zien niets! 

Omdat wij in het noorden wonen kon ze dit nieuwe schooljaar nog een paar weken naar school en 

naar haar musical klas , maar dat is ook al weer voorbij. Ze zit er zo doorheen! Ik voel mij 

machteloos! Ik kan haar vanwege mijn ziekte maar een half uurtje per dag zien, maar ook een 

gezonde moeder vervangt niet je jeugd en leven! De bevolking, de overheid en de specialisten zijn 

behoorlijk tactloos geweest en nu vaak nog! 

 

Mijn partner valt ook in de risicogroep, zij ondergaat diverse behandelingen waardoor het risico op 

besmetting met zeer ernstige gevolgen groter is. Ook als ik haar zou besmetten. 

 

Als mantelzorger/ouder is vooral de dreiging voor het wegvallen van de dagbesteding en 

deeltijdwonen van mijn gehandicapte dochter nu een punt. Ik kan er nu weinig aan doen. Maar het 

oplopende aantal besmettingen en de grote verspreiding op middelbare scholen maken de 

spanning thuis (belangen andere kind) groter. En mijn gehandicapte dochter weer thuis is echt een 

slecht vooruitzicht. 

 

Mijn man neemt corona niet serieus, maar ik wel. Wij maken daar ruzie over. 

 

 

15.  Zelf corona of in naaste omgeving 

 

Ik heb in maart Corona gehad en denk dat dit wel scheelt met het minder angstig zijn. Ik heb de 

hoop toch voldoende antistoffen te hebben. Maar neem het zeker serieus omdat ik weet hoe ziek je 
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er van kunt worden. Maar mezelf continu binnen houden is geestelijk niet bevorderlijk dus de 

balans vinden is heel belangrijk. 

 

Behandeling V mensen die het licht gehad hebben, mijn zoon is al 8mnd thuis , heel veel artsen 

bezocht kunnen niks vinden 

 

Ik merk in mijn omgeving dat er steeds meer mensen getroffen worden door de Corona. Hierdoor 

ben ik toch wat voorzichtiger geworden. Eerder was ik minder bang voor Corona of de besmetting 

hierin. 

 

Bijna alles is te laat in werking gesteld. De voornaamste vind het niet dragen van mondkapjes in 

verzorgingshuizen omdat er begin februari geen besteld zijn en er te weinig op voorraad waren 

ondanks de waarschuwing van het BOA eind januari 2020. Ik heb 3 naaste familieleden verloren 

tussen 72 en 90 jaar die verzorgd werden in een verzorgingshuis. 

 

 

16.  Woonzorginstelling 

 
Het grootste probleem was het ontbreken van de communicatie met en over mijn verwant en over 
de situatie op de woonlocatie . 

 

Client vertegenwoordigers worden slecht geïnformeerd door de instelling. 

 

Ik heb een beperking: mensen kunnen dat niet zien: ze blijven geen 1,5 meter van mij af. Op de 

groep nu 5 besmette cliënten en 4 medewerkers! Dat vindt ik heel erg wij hebben zo ons best 

gedaan. 

 

 

17. Toegankelijkheid 

 

De coronamaatregelen zijn vaak niet in overeenstemming met het VN verdrag voor mensen met 

een beperking. Daar stoor ik mij enorm aan. Paden/ingangen zijn niet rolstoeltoegankelijk, enz. 

 

Toiletten zijn vaak dicht nu. Daardoor kan mijn dochter niet overal naar toe. Ze heeft een auto 

immuunziekte waardoor ze oa vaak gebruik moet maken van het toilet. 

 

Beperking van toilet toegang tijdens corona is een groot probleem voor mensen met 

blaasproblemen 

 

 

18. Winkeluur 

 

Speciale winkeluren voor kwetsbaren lijken averechts te werken. Ik heb er een keer gebruik van 

gemaakt en werd geconfronteerd met ouderen die juist geen afstand hielden En gewoon tegen je 

aan kwamen staan om een product te pakken. Kennelijk denken sommige mensen dat dezelfde 

doelgroep onderling niet besmettelijk is... Ik ga nu op andere, maar wel rustige momenten en laat 

de meeste boodschappen thuis bezorgen waardoor minder winkelmomenten nodig zijn. 

 

Ben 54 en je ziet niet aan me dat ik bij een risicogroep hoor, hoe toon ik dat aan bv supermarkt 

speciale uurtjes voor risicogroep. 
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Ik ben erg blij dat er eindelijk maatregelen zijn gekomen. Ik hoop dat ik veiliger boodschappen kan 

gaan doen, nu mensen mondkapjes gaan dragen en er speciale winkeltijden komen. Ik hoop ook 

dat mensen weer afstand gaan houden en dat de besmettingsgraad weer daalt. 

 

Het uurtje voor kwetsbaren is heel erg vroeg , mensen die verzorging nodig hebben, zijn vaak om 

die tijd nog niet klaar , waarom niet bij om 11:00 uur 

 

Het is goed dat supermarkten een veilig uurtje inlassen om boodschappen te doen voor 

kwetsbaren. Zij doen dit bij mij in de regio echter om 7.00 uur in de ochtend. In verband met zorg 

kan ik pas om 10.00 uur de deur uit. Dus kan ik hier geen gebruik van maken en dat is jammer. 

 

Zou het handig vinden als de winkeliers gaan aangeven wanneer die speciale winkelwaren in hun 

winkel is. 

 

19  Vervoer/mobiliteit 

 

Geen fysiotherapie meer fysiek gezien op de praktijk. je mag maar max. 10 min. in de wachtkamer 

zitten. omdat ik met de regiotaxi reis heb ik altijd veel langere wachttijden voor en na de 

behandeling dan nu toegestaan is. ik mis het directe fysieke contact. 

 

Nu wil het ziekenhuis dat patiënten die op de taxi wachten dit niet meer in het ziekenhuis te doen, 

maar buiten te wachten met wat voor kwaal ook. Ik zat dus in mijn rolstoel samen met mijn vrouw 

buiten in de kou te wachten terwijl we reuma hebben. 

Anderhalf uur liet de taxibedrijf Conexxion ons in de kou wachten. Een taxi die we nodig hebben 

voor zittend ziekenvervoer die door de zorgverzekeraar  wordt vergoed. 

 

Ik moet nu vaker dan ooit gebruik maken van de gehandicaptenparkeerkaart. In Nederland is dat 

sowieso al iets dat bij bijna elke gemeente anders is. Ook brokkelt het beleid rondom de 

gehandicaptenparkeerkaart bij veel gemeentes af. Het zou goed zijn om daarover weer eens hard 

aan de bel te rammelen. Die voorziening is er niet voor niets. Voor mij van groot belang om wel 

goed deel te nemen aan de samenleving. 

 

Met Wmo-vervoer naar het ziekenhuis was altijd al tijdrovend door (de kans op) omrijden voor 

medepassagiers. Sinds corona is dat nog erger: dan zit je ruim een uur voor je afspraak in het 

ziekenhuis, terwijl je daar zo kort mogelijk voor die tijd mag aankomen. Straks lekker buiten 

wachten in de kou of regen? Geen koffie of thee verkrijgbaar. Wc kon gelukkig nog wel. 

 

Ik vind het lastig dat in de bus en vooral tram de maatregelen slecht worden nageleefd. 

 

De chauffeurs die ons vervoeren zien het nut niet in van mondkapjes. 

 

ja, ik wil nog even dit kwijt. ik heb problemen met de valystaxi ondervonden. ik wilde een rit 

boeken, maar ik had van een vriendin, ook visueel gehandicapt, gehoord dat zij met drie personen 

op de achterbank was gepropt, 2 dagen daarna was zij besmet met het coronavirus. nu hoeft dat 

niet per sé in de taxi gebeurd te zijn, maar het kan wel. met 3 personen op de achterbank is 

normaal al niet prettig, maar nu loop je een groot risico.  
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