
Wat zijn we verloren in de coronatijd en wat betekend dat voor ons? 
 

 Maanden thuis werken 

 We ontvangen beperkt bezoek 

 We houden afstand 

 Ernstig zieken niet meer spontaan bezoeken en knuffelen (denk bij kanker). Over de 
telefoon is toch anders 

 Kleinkinderen (niet je kind kunnen omhelzen)  

 Seksueel contact droogt op bij vrijgezellen 

 Spontaan je vrienden zien/ op de koffie/  

 Openbaar vervoer voor kwetsbare groepen is een no go! 
 
Hoe gaat het met Nederland?  
Opiniepeiling in Nederland:  
 

 6 op de 10 Nederlanders hebben of hebben last gehad van mentale klachten 
o 74% tot 35 jaar geven aan milde klachten te hebben (of gehad) 
o 59% 35 – 65 jaar geven aan milde klachten te hebben (of gehad) 
o 48% van de 65+ geven aan milde klachten te hebben (of gehad) 

 

 Wat voor klachten zijn dit:  
o Beetje chagrijnig 
o Piekeren 
o Jongeren geven vooral aan last te hebben van stress en eenzaamheid. Zij 

staan aan het begin van hun leven en veel is al onzeker (werk, woning) en 
deze crisis maakt de onzekerheid alleen maar erger. Dit zie je ook bij 65+ die 
aan het begin staan van hun pensioen, ook dit is al een onzekere periode en 
wordt ook versterkt door corona. Vooral mensen die alleen wonen vinden het 
heel moeilijk dat alle spontaniteit verdwenen is en uitgaansleven en 
vrijwilligersleven beperkt is. Hierdoor is het aangaan van nieuwe contact ook 
moeilijk. Een derde meldde ook dat zij last hadden van depressieve 
gevoelens. Bij ouderen zien we een ander beeld (zie tabel). De maatregelen 
hebben voor de groep tot 35 jaar het meeste impact.  
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 Corona is nu meer dan een medische crisis waar ouderen vooral voor beschermd 
voor moeten worden maar het raakt ons nu allemaal. Gebrek aan contact zoals 
verjaardagen, etentjes, feestjes etc. zorgt ervoor dat mensen is afgestompt voelen. 
Je moet altijd nadenken over waar, met wie en met hoeveel je iemand ontmoet. Dit 
neemt de spontaniteit erg weg. Alles moet maar gepland worden! Het leuke is er dan 
wel snel af. Het maakt het daarbij ook nog lastiger omdat we niet weten hoe lang dit 
nog gaat duren. Wat een extra stressfactor oplevert. 45% van de ondervraagde mist 
die zekerheid omdat het plannen van gebeurtenissen waar je naar uit kan kijken niet 
hierdoor onmogelijk is. Geen feest, uitje, reis of wat dan ook is zeker. Een stip aan de 
horizon zou zo fijn zijn. Dat maakt het makkelijker om het vol te houden. 

 

 
 

 

 De sociale behoefte die we missen, dus behoefte aan zachte aanraking, huid op huid 
contact, dat het spontaan kan verlopen, dat zijn allemaal dingen die we 
gemeenschappelijk hebben met alle zoogdieren. Dus die zijn al minstens duizenden 
misschien zelfs wel miljoenen jaren deel van ons wezen. Dus je kan niet verwachten 
dat we dat zomaar even van ons af laten kunnen schudden.  

 
Wat doet deze onzekerheid met ons:  

 Mensen zijn in het begin bang geweest en soms vanuit een mind-set die eerst was 
“het zal allemaal wel meevallen”. Veel mensen werden bang bij hoesten of 
verkoudheid. Gingen vaker hun temperatuur opnemen, volgde het nieuws bijna elke 
dag voor de updates. Men wist ook niet hoe je zou reageren op corona. Zou je heel 
ernstig ziek worden en dood gaan of ben je iemand die misschien met milde klachten 
ervan af komt. En als jezelf dan milde klachten had hoe reageren je naaste erop. Stel 
dat je ze besmet en zij wel ernstig ziek worden. Onzekerheid, onzekerheid, 
onzekerheid!  
En we weten vanuit de psychologie dat als je onzeker bent je emoties langer duren. 
Dus als ik tegen je zeg: morgen heb ik een verassing voor je dan ben je de hele dag 
heel blij, maar zeg ik tegen je morgen gaat er iets heel naars gebeuren dan ga je 
erover piekeren en lig je er misschien zelfs van wakker. Dus onzekerheid is een 
emotie die elke emotie langer en heviger maakt.  

 Begrip hebben voor elkaar en dat we er allemaal anders in staan is de oproep. Blijf 
aardig en vriendelijk! 
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 Discussies binnen gezinnen/ families over wel of niet naleven van de corona 
maatregelen doet stress ook toenemen. Iedereen heeft zo zijn eigen waarheid en dat 
kan botsen omdat iedereen zijn waarheid aan het verdedigen is. Complotdenkers 
tegenover mensen die het virus serieus nemen. Complotdenkers worden al 
gestigmatiseerd en zijn dus daarom alleen al defensief. De dynamiek wordt nog 
heviger als de ander nog met factcheckers of wetenschappelijk argumenten er 
tegenin gaan. Uitweg is er om de waarheid van beide kampen even te parkeren en in 
te zoomen op welke relatie je met elkaar wenst. We agree, to disagree 


