
Het sluiten van scholen, de lockdowns en andere coronamaatregelen 
hadden een negatieve impact op de fysieke en mentale 
gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.  

Gezondheid
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OP KINDEREN, JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN
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WELBEVINDEN

KINDEREN, JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN ZIJN VEERKRACHTIG, 
MAAR DE PANDEMIE VERSTERKTE BESTAANDE MOEILIJKHEDEN   

RELATIES: KINDEREN EN 
JONGEREN MISTEN HUN GELIEFDEN. 

SOCIALE CONTACTEN ZIJN BELANGRIJK VOOR HET MENTAAL 
WELBEVINDEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN



ACHTERGROND

Deze overzichtstudie brengt een brede waaier aan 
onderzoeken in kaart met betrekking tot de impact 
van de coronamaatregelen op (jonge) kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen. Aan de hand van 
een systematische verzameling van en oproep 
naar relevant onderzoek biedt deze overzicht-
studie inzicht in de wisselwerking tussen de 
genomen coronamaatregelen en de leefwereld 
van personen tussen 0 en 25 jaar.

In totaal werden 964 onderzoeken gescreend, 
waarvan 105 geaccepteerd werden voor verdere 
analyse. Daarnaast werden 10 onderzoeken 
toegevoegd die gekend waren bij de onderzoekers. 
De systematische literatuurstudie liep van maart 
tot en met juni 2022.

KeKi en JOP organiseerden ook een cocreatief 
kennisinitiatief, IMPULS. We werkten samen met 
onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmede-
werkers aan een datavisualisatie over kinderen, 
jongeren, jongvolwassenen. Op IMPULS hebben 
we kennis verbonden, legden we overeenkom-
sten en verschillen bloot tussen de resultaten en 
inzichten en detecteerden we blinde vlekken.

De bevindingen worden verdeeld over 
verschillende thema’s: 

Details over de onderzoeken staan in 
de voetnoten. Elk onderzoek kadert 
binnen een bepaalde context: de 
geldende coronamaatregelen, 
de bevraagde groep van (jonge) 
kinderen, jongeren en jongvol-
wassenen, de onderzoeksvraag 
en de gehanteerde methodologie. 
Het is belangrijk om aandacht te 
hebben voor de specificiteit van 
elk individueel onderzoek. Om die 
reden moeten vergelijkingen tussen 
onderzoeken met voorzichtigheid 
gelezen worden. Bij onduidelijkheid 
over de onderzoeksmethode, wordt 
dit aangegeven in de voetnoot met 
vierkante haakjes ([]). 

Het is op basis van de huidige 
onderzoeksresultaten moeilijk om 
algemene conclusies te trekken over 
de impact van de coronamaat-
regelen op personen tussen 0 en 25 
jaar. Bovendien blijft de lange-
termijnimpact onduidelijk. Er moet 
hiervoor meer gevarieerd onderzoek 
gebeuren naar de coronamaat-
regelen.
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Uit onderzoek blijkt dat de coronapandemie leidde tot uitgestelde zorg en 
beperkte toegang tot de gezondheidszorg. Deze uitgestelde zorg had een 
disproportionele impact op personen tussen 0 en 25 jaar in kwetsbare 
situaties. Zowel de zittijd als de beweegtijd veranderden naar aanleiding 
van de pandemie. De maatregelen hadden een impact op de fysieke 
gezondheid. Er werd anders bewogen: sommige personen bewogen meer, 
terwijl andere personen net meer zaten. De impact van de pandemie op 
het middelengebruik is onduidelijk uit onderzoek. Sommige onderzoeken 
toonden een daling in alcoholgebruik bij jongvolwassenen aan, terwijl 
anderen een stijging vastelden. Ook over andere middelen, zoals cannabis, 
is er onduidelijkheid. Uit het enige longitudinale onderzoek blijkt, met 
uitzondering van alcohol en tabak, het middelengebruik gestegen te zijn. 

Gezondheid

BEPERKTE TOEGANG TOT DE GEZONDHEIDSZORG 
EN MEDICATIE IS REDEN TOT BEZORGDHEID 

Er zijn heel wat middelen ingezet om COVID-19 aan 
te pakken. Dat is logisch en legitiem, maar er zijn 
vervolgproblemen te verwachten. Het virus richt grotere 
schade aan dan de dagelijkse cijfers van het aantal 
geïnfecteerde personen, ziekenhuisopnames en overlijdens. 
Veel patiënten met andere dan COVID-19-aandoeningen of 
problemen hebben niet de gepaste zorg gekregen. De vraag rijst 
hoe we dit in de komende periode mee zullen opvangen.2 

Dit thema focust enkel op de impact van de corona-
maatregelen op de gezondheid. Het gaat dus niet over 
de impact van COVID-19, de ziekte, op personen tussen 
0 en 25 jaar. Dit thema gaat ook niet over de impact 
van de maatregelen op de ziekte zelf, zoals de impact 
van de mondmaskerplicht op de verspreiding van 
COVID-19.  

AFBAKENING

2- Malaika Brengman e.a., ‘Post viraal naar een nieuw normaal’, VUB Press, 
2020, p. 100. Methodologie: wordt niet uitdrukkelijk uitgewerkt. Geografische 
scope: België. Onderzoeksperiode: 2020. 

1 

1- www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/
wat-is-gezondheid 
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In dit deel worden de bevindingen uit onderzoek over gezondheid 
in de brede zin van het woord besproken. Dit omvat zowel fysieke 
als mentale gezondheid en zowel onderzoeken over gezond zijn als 
onderzoeken over zich gezond voelen.1  

ER IS GEEN EENDUIDIGE IMPACT VAN DE CORONAMAATREGELEN

Dit is voornamelijk in de eerste lockdown.

De impact van de coronamaatregelen op de seksuele 
gezondheid is onduidelijk uit de geanalyseerde 
onderzoeken.

?

https://aspeditions.be/asp_mailing/9789057189890.pdf
http://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ wat-is-gezondheid
http://www.gezondleven.be/kwaliteitsvolle-gezondheidsbevordering/ wat-is-gezondheid


Volwassen Belgen maakten zich zorgen over de toegang 
tot de zorg. Vooral volwassenen met een medische 
conditie, gaven dit aan. Volwassenen ervaarden 
uitgestelde zorg (26%) en waren ongerust over de 
beschikbaarheid van medicatie (32%).3 De deelnemers 
tussen 18 en 35 jaar ervaarden de meeste moeilijkheden 
met toegang tot medicatie. Voor andere aandoeningen 
dan COVID-19 werd de toegang tot de gezondheidszorg 
bemoeilijkt door de coronamaatregelen.4  

Uitgestelde zorg is een reden tot bezorgdheid. Dit geldt 
waarschijnlijk niet enkel voor volwassenen, maar ook 
voor (jonge) kinderen, jongeren en jongvolwassenen. 
Kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornis-
sen, liepen mogelijks door uitgestelde zorg nog meer 
achterstand op.5 Onderzoekers vermoeden dat de 
zorgnoden van bepaalde kinderen en jongeren zullen 
stijgen.6 Een bevraging bij gezondheidsmedewerkers 
toont aan dat er een vermindering was in de activiteit 
van transplantaties, inclusief bij (jonge) kinderen. 
Fysieke bezoeken werden beperkt en gezondheidszorg 
op afstand werd vaker ingezet door pediatrische 
neurologen.7   

Onderzoek toont een sterke daling aan (44%) van 
nieuwe diagnoses van invasieve kanker tussen 2019 en 
2020. Deze daling was minder uitgesproken bij (jonge) 
kinderen en jongeren (0-19). Het aantal diagnoses nam 
snel opnieuw toe en was stabiel in het begin van juni 
2020 in vergelijking met juni 2019. De tweede lockdown 
in november 2020 had een beperktere impact, met 
slechts een afname van diagnoses van 2%.8

Uit onderzoek blijkt dat slechts 55% van de pediatrische 
neurologen actief bleef in maart 2020.9 

3- Hanne van Ballegooijen e.a., ‘Con-
cerns, quality of life, access to care 
and productivity of the general popu-
lation during the first 8 weeks of the 
coronavirus lockdown in Belgium and 
the Netherlands’, BMC Health Services 
Research, 12/03/2021. Methodologie: 
Online cross-sectional survey. Respon-
dentenaantal: 2099 België en 2058 
Nederland. Representatieve steekproef. 
Geografische scope: België en Neder-
land. Onderzoeksperiode: Begin mei 
2020.  

4- Malaika Brengman e.a., ‘Post viraal 
naar een nieuw normaal’, VUB Press, 
2020. Methodologie: wordt niet uitdruk-
kelijk uitgewerkt. Geografische scope: 
België. Onderzoeksperiode: 2020.  

5,6- Ides Nicaise e.a., ‘The impact of the 
COVID -19 crisis on vulnerable groups 
in the EU: Homeless people, migrants, 
Roma, people with disabilities and 
vulnerable children’, niet gepubliceerd. 
Methodologie: Reflectie over de status 
van de kennis door een inzicht te geven 
in het bestaande onderzoek (empirisch). 
Geografische scope: EU (incl. België). 
Onderzoeksperiode: tot eind mei 2021.  

8- H.M. Peacock e.a., ‘Decline and 
incomplete recovery in cancer diagno-
ses during the COVID-19 pandemic in 
Belgium: a year-long, population-level 
analysis’, ESMO Open Cancer Horizons, 
11/06/2021. Methodologie: Er werd data 
gebruikt van pathologische laberatoria 
[toevalssteekproef]. Geografische scope: 
België. Onderzoeksperiode: 2019-2020.

7,9- Elaine C Wirrell e.a., ‘Care Delivery 
for Children With Epilepsy During the 
COVID-19 Pandemic: An International 
Survey of Clinicians’, Journal of Child 
Neurology, 15/07/2020. Methodolo-
gie: Cross-sectional online bevraging. 
Respondentengroep: pediatrische 
neurologen van 49 landen. Responden-
tenaantal: 212 [gemakssteekproef]. Geo-
grafische scope: 47 landen, 1 respondent 
van België, de meeste respondenten 
zijn van Noord-Amerika en Azië. Onder-
zoeksperiode: 10/04/2020-24/04/2020. 
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De langetermijnimpact van de uitgestelde zorg blijft 
voorlopig onduidelijk.

?
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De toegang tot sociale diensten en voorzieningen, 
zoals voedselbanken, asielcentra, daklozenzorg en 
jeugdhulp, werd bemoeilijkt door de coronamaatre-
gelen.10 Uitgestelde controlebezoeken voor personen 
met chronische medische aandoening, volwassenen en 
kinderen belastte henzelf en hun familie. Er werd ingezet 
op gezondheidszorg op afstand, maar dit is niet voor 
alle personen even toegankelijk. De onmogelijkheid om 
persoonlijk contact te hebben met dokters tijdens de 
pandemie, zal waarschijnlijk zorgen voor een stijging 
in gezondheidsproblemen voor Romavrouwen en 
kinderen.11 De uitgestelde zorg heeft dus een grotere 
impact op personen in kwetsbare situaties.

10,11- Ides Nicaise e.a., ‘The impact of the 
COVID -19 crisis on vulnerable groups 
in the EU: Homeless people, migrants, 
Roma, people with disabilities and 
vulnerable children’, niet gepubliceerd. 
Methodologie: Reflectie over de status 
van de kennis door een inzicht te geven 
in het bestaande onderzoek (empirisch). 
Geografische scope: EU (incl. België). 
Onderzoeksperiode: tot eind mei 2021.

12- K. Bastaits e.a., ‘Downward spirals to 
vulnerability: Social workers’ concerns 
about their clients during the first wave 
of the COVID-19 pandemic’, Journal of 
Comparative Social Work, 21/01/2022. 
Methodologie: Online survey met the-
matische code analyse van de tekstuele 
antwoorden. Respondentengroep: 
sociaal werkers. Respondentenaantal: 
1703 [Gemakssteekproef]. Geografische 
scope: Vlaanderen en Brussel. Onder-
zoeksperiode: 6/04/2020-4/05/2020. 

Er is een gebrek aan data over de 
(on)gelijkheid en discriminatie in de 
gezondheidszorg. 

Hou rekening met specifieke 
behoeften van kinderen en jongeren 
bij de invulling van kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg, inclusief toegang tot 
de zorg en medicatie. Garandeer de 
continuïteit van de gezondheidszorg 
tijdens een pandemie, inclusief de 
maatschappelijke diensten. Houd 
hierbij personen tussen 0 en 25 jaar 
voldoende op de radar.12 

?
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Gezondheidsmedewerkers moeten 
risicogroepen identificeren om de vertraging 

in diagnoses in te halen naar aanleiding 
van de uitgestelde zorg. Volgens onderzoek 
naar de screening van kanker, nemen vooral 

risicogroepen, zoals oudere patiënten, 
normaal deel aan georganiseerde screenings. 
Alhoewel er geen significante daling is van het 

aantal diagnoses bij kinderen en jongeren, 
wijst ander onderzoek op een verandering van 
diagnoses bij kinderen en jongeren. Zij zijn dus 
zeker niet ongevoelig aan de gevolgen van de 

coronamaatregelen.13

13- H.M. Peacock e.a., ‘Decline and 
incomplete recovery in cancer diagno-
ses during the COVID-19 pandemic in 
Belgium: a year-long, population-level 
analysis’, ESMO Open Cancer Horizons, 
11/06/2021. Methodologie: Er werd data 
gebruikt van pathologische laberatoria 
[toevalssteekproef]. Geografische scope: 
België. Onderzoeksperiode: 2019-2020.
mei 2021.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.646595/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.646595/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.646595/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.646595/full
https://esmoopen.com/retrieve/pii/S2059702921001587
https://esmoopen.com/retrieve/pii/S2059702921001587
https://esmoopen.com/retrieve/pii/S2059702921001587
https://esmoopen.com/retrieve/pii/S2059702921001587
https://esmoopen.com/retrieve/pii/S2059702921001587
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Onderzoek toont aan dat COVID-19 veel 
aspecten van de zorg voor kinderen met 
epilepsie drastisch veranderd heeft.14  
De bevraagde pediaters getuigen over 
veranderingen in ambulante zorg (91,5%) 
en operaties die werden beperkt tot de 
hoogst noodzakelijke gevallen (91,3%).15 

Personen met een handicap geven 
aan dat hun mening niet voldoende in 
rekening wordt genomen. Het uitstellen 
of annuleren van hun zorg zorgde voor 
problemen met hun gezondheidszorg en 
voor meer psychologisch leed.16

14,15- Elaine C Wirrell e.a., ‘Care Delivery 
for Children With Epilepsy During the 
COVID-19 Pandemic: An International 
Survey of Clinicians’, Journal of Child 
Neurology, 15/07/2020. Methodolo-
gie: Cross-sectional online bevraging. 
Respondentengroep: pediatrische 
neurologen van 49 landen. Responden-
tenaantal: 212 [gemakssteekproef]. Geo-
grafische scope: 47 landen, 1 respondent 
van België, de meeste respondenten 
zijn van Noord-Amerika en Azië. Onder-
zoeksperiode: 10/04/2020-24/04/2020.

16- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document 
I: Belgian mental health (care) data 
repository version 5’, Zenodo, 7/05/2021. 
Methodologie: Systematische analyse 
waarbij de bevindingen van resultaten 
besproken worden en er een algemene 
conclusie genomen wordt. Hier gaat het 
om de onderzoeken met het laagste 
niveau van bewijs. Geografische scope: 
België. Onderzoeksperiode: 2020 (eerste 
en tweede lockdown). Dit concrete 
onderzoek gaat over personen van 
onder 18 jaar tot en met personen ouder 
dan 65 jaar. De meeste deelnemers zijn 
volwassen en boven de 26 jaar.

KINDEREN MET EEN
ONDERLIGGENDE ZIEKTE

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0883073820940189
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0883073820940189
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0883073820940189
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0883073820940189
https://zenodo.org/record/5838409
https://zenodo.org/record/5838409
https://zenodo.org/record/5838409


Zet in op onderzoek naar de mogelijkheden van 
het gebruik van gezondheidszorg op afstand. Uit 
onderzoek blijken zowel positieve als negatieve 

aspecten verbonden te zijn aan gezondheidszorg 
op afstand. Enerzijds zijn gezondheidsvoorzienin-
gen op afstand meer toegankelijk voor personen 
met autisme.18 Anderzijds zijn de materialen voor 

gezondheidszorg op afstand, zoals een computer, 
niet voor iedereen even toegankelijk.19 

17- Elaine C Wirrell e.a., ‘Care Delivery for Children 
With Epilepsy During the COVID-19 Pandemic: An 
International Survey of Clinicians’, Journal of Child 
Neurology, 15/07/2020. Methodologie: Cross-sec-
tional online bevraging. Respondentengroep: 
pediatrische neurologen van 49 landen. Respon-
dentenaantal: 212 [gemakssteekproef]. Geogra-
fische scope: 47 landen, 1 respondent uit België, 
de meeste respondenten zijn van Noord-Ame-
rika en Azië. Onderzoeksperiode: 10/04/2020-
24/04/2020.

18- Jarymke Maljaars, ‘Impact of the COVID-19 
pandemic on daily life: Diverse experiences for 
autistic adults’, Journal of Autism and Develop-
mental Disorders, 25/02/2022. Methodologie: 
Bevraging en statistische analyse. Respondenten-
groep: autistische en niet-autistische personen in 
B, Nederland en het VK tussen 18 en 74 jaar. Aantal 
respondenten: 196 autistische en 228 niet-autis-
tische personen. The current study is part of the 
DiCE study: a longitudinal online survey study 
focusing on the impact of the COVID19 pandemic 
on mental health in autistic and non-autistic 
adults [gemakssteekproef], niet representatief. 
Geografische scope: West-Europa (incl. België). 
Onderzoeksperiode: Lente-zomer 2020. 

19- Anna Galle, ‘A double-edged sword—teleme-
dicine for maternal care during COVID-19: findings 
from a global mixed-methods study of healthcare 
providers’, 10/02/2021. Methode: Online survey. 
Cross-sectional repeated (dit zijn de bevindingen 
van de tweede bevraging). Respondentengroep: 
moeder en baby zorgmedewerkers. Responden-
tenaantal: 1060. Gemakssteekproef. Geografische 
scope: Wereldwijd - 70 landen, incl. België. Onder-
zoeksperiode: 5/07/2020-10/09/2020. 

20, 21- Trudy Havermans e.a., ‘The impact of the 
COVID-19 pandemic on the emotional well-being 
and home treatment of Belgian patients with 
cystic fibrosis, including transplanted patients 
and paediatric patients’, Journal of Cystic Fibrosis, 
31/07/2020. Methodologie: Online bevraging. Res-
pondentengroep: personen met taaislijmziekte 
en ouders van kinderen met taaislijmziekte met 
een brede variatie aan ernst van ziekte. Respon-
dentenaantal: 144 volwassenen patiënten en 73 
ouders van 59 kinderen [gemakssteekproef]. Geo-
grafische scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 
10/04/2020-23/04/2020. 

Naar aanleiding van de pandemie, werd er meer 
ingezet op gezondheidszorg op afstand. Onderzoek 
toont dat het gebruik van gezondheidszorg op 
afstand toenam bij kinderen met epilepsie. 25% van 
de pediaters zag hun patiënten enkel op afstand.17 
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Het gebruik van 
thuistherapie is 
veelbelovend, 

onder 
andere voor 

personen met 
taaislijmziekte, 

inclusief kinderen. 
De ouders van 
kinderen met 

taaislijmziekte 
gaven aan sinds 

thuistherapie 
vaker aan 

fysiotherapie 
te doen (1 op 3 

kinderen) en een 
beter dieet te 

hebben.20

De ouders van 
kinderen met 

taaislijmziekte 
gaven aan 
dat door de 

verandering in 
de routine, ze de 
behandelingen 

vaker 
annuleerden 
of afspraken 
vergaten.21 

+ -
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MEER ZITTEN, MAAR OOK MEER SPORTEN2
Sinds de pandemie zitten we meer. De laatste jaren is er meer aandacht voor 
dit onderzoeksonderwerp. Onderzoek toont aan dat te veel zittijd schadelijk is 
voor de fysieke en mentale gezondheid.22 De verplichtingen en aanbevelingen 
om thuis te blijven leidden echter tot een zittende levensstijl. Het zittend gedrag 
van studenten nam het meeste toe. Waarschijnlijk door het online leren. Ook 
de zittijd van de jonge deelnemers uit dit onderzoek nam toe, los van het feit of 
ze student waren of niet.23 Ondanks het feit dat de coronamaatregelen leidden 
tot meer zittijd, werd er ook meer bewogen door studenten.24 Onderzoek toont 
aan dat het sportgedrag van studenten veranderde. Ze vervielen hierbij echter 
vaak in extremen: zowel het aandeel studenten dat bijna nooit, als het aandeel 
dat bijna dagelijks sportte, groeide tijdens het onderzoek.25  De bevindingen met 
betrekking tot studenten zeggen echter niet noodzakelijk iets over kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen die niet studeren. Onderzoek toont aan dat 
volwassenen vaker bewogen.26 Bij de volwassen bevolking (18-75 jaar) sportte 
58% die amper aan sport deed voor de pandemie meer. 38% van de 18 tot 
34-jarigen is inactief, 26% was sportactief. Echter, slechts 8% van de studenten 
sportte niet en 5% was sportactief. Slechts 17% van de kinderen bewoog meer 
sinds de pandemie, volgens hun ouders. Uit een ander onderzoek blijkt dat 
kinderen de positieve invloed van bewegen onderschatten. 75% van de kinderen 
gaf in dit onderzoek aan niet te sporten. Ze aten of dronken eerder iets als 
afleiding dan dat ze zouden bewegen.27

Kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen bewegen op 
een andere manier tijdens een 
pandemie. Ga aan de slag met 

handvaten voor ouders om 
beweging bij hun kinderen te 

stimuleren.

De langetermijnimpact van 
de coronamaatregelen op 

sport, bewegen en zittijd is nog 
onduidelijk. 

?

22- Hui Fang e.a., ‘Recent Trends in 
Sedentary Time: A Systematic Litera-
ture Review’, Healthcare, 30/07/2021. 
Methodologie: Bibliometric analysis 
Web of Science - 3020 studies. 
Geografische scope: wereldwijd, 
incl. België. Onderzoeksperiode: 
2010-2020. 

23,24- Evelien Mertens e.a. , ‘Adjust-
ments in Food Choices and Physical 
Activity during Lockdown by Flemish 
Adults’, Nutrients, 26/10/2021. Me-
thodologie: Online bevraging. Res-
pondentenaantal: 1129 (77% vrouw), 
34,5% studenten. Selection bias, niet 
representatief, [gemakssteekproef]. 
Geografische scope: Vlaanderen. 
Onderzoeksperiode: 9/04/2020-
22/04/2020.

25- Sarah Van de Velde e.a., ‘COVID-
19 International Student Well-being 
Study. First results from Belgium 
(Dutch publication)’, Zenodo, 
2/06/2020. Methodologie: Online 
vragenlijst in verschillende landen. 
Dit zijn de resultaten uit België. 
Respondentengroep: studenten uit 
België, bijna alle deelnemers zijn van 
Vlaamse universiteiten.  Respon-
dentenaantal: 21,272. 73% is vrouw. 
Niet representatief. Gemakssteek-
proef. Geografische scope: België. 
Onderzoeksperiode: 27/04/2020-
11/05/2020.

26- Jeroen Scheerder e.a., ‘Sporten 
in tijden van crisis: Profiel van de 
corona-sporter’, KUL, 2020. Metho-
dologie: Online bevraging. 2290 
respondenten. Gewogen data. 
Gewogen steekproef. Geografische 
scope: Vlaanderen. Onderzoeksperi-
ode: 30/03/2020-05/04/2020. 

27- Verolien Cauberghe e.a., ‘Child-
ren’s resilience during Covid-19 
confinement. A child’s perspective–
Which general and media coping 
strategies are useful’, Journal of 
Community Psychology, 27/09/2021. 
Methodologie: Online bevraging. 
Respondentengroep: Nederlands-
talige Belgische kinderen tussen 9 
en 13 jaar. Aantal respondenten: 667 
[gemakssteekproef]. Geografische 
scope: Vlaanderen. Onderzoeksperi-
ode: 31/4/2020 - 24/5/2020. 
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IS HET MIDDELENGEBRUIK GESTEGEN OF GEDAALD? 
NOG ONDUIDELIJK. 

ALCOHOL EN ROKEN

3
5.7% van de maatschappelijk werkers vreesde voor een stijging van 
middelengebruik, verslaving en gokken bij kinderen en jongeren.
Dit onderzoek is gebaseerd op zorgen die maatschappelijk werkers 
hebben geuit en niet op vastgestelde feiten.28

Onderzoek toont aan dat de coronapandemie een belangrijke invloed 
had op de gebruikspatronen van veel studenten: 

MINDER

Uit longitudinaal onderzoek blijkt 
dat studenten minder alcohol 
en tabaksproducten gebruikten 
tijdens de pandemie. Mannelijke 
studenten rookten meer dan 
vrouwelijke studenten (23.9% vs 13% 
op het moment van de bevraging). 
Zelfstandig wonende studenten 
rookten significant meer. Tijdens de 
lesperiodes dronken kotstudenten 
meer dan thuiswonende studenten. 
Ook problematisch alcoholgebruik 
daalde. Risicovolle drinkpatronen 
kwamen het meest voor bij mannen 
en kotstudenten.29  Dit wordt 
bevestigd door verschillende andere 
onderzoeken.30 

MEER 

Een ander onderzoek toont dan weer 
aan dat volwassenen vaker alcohol 
gebruikten en meer sigaretten 
rookten dan voor de pandemie. Een 
stijging in alcoholgebruik en roken 
werd voornamelijk waargenomen bij 
jongere respondenten. De reden voor 
vaker gebruik waren voornamelijk 
verveling, tekort aan sociale 
contacten, verlies van dagelijkse 
structuren, beloning na een harde 
dag werken en eenzaamheid.31

28- K. Bastaits e.a., ‘Downward spirals to vulnerability: 
Social workers’ concerns about their clients during the 
first wave of the COVID-19 pandemic’, Journal of Com-
parative Social Work, 21/01/2022. Methodologie: Online 
survey met thematische code analyse van de tekstuele 
antwoorden. Respondentengroep: sociaal werkers. Res-
pondentenaantal: 1703 [Gemakssteekproef]. Geografi-
sche scope: Vlaanderen en Brussel. Onderzoeksperiode: 
6/04/2020-4/05/2020.

29- Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs 
(VAD), ‘In hogere sferen volume 5’, 2021. Methodolo-
gie: Online bevraging. Respondentenaantal: 28,670. 
Sommige data werd gewogen. Zo representatief 
mogelijk. Geografische scope: Vlaanderen en Brussel. 
Onderzoeksperiode: 1/02/2021-30/04/2021. 

31- Nathalie Vanderbruggen e.a., ‘Self-Reported Alcohol, 
Tobacco, and Cannabis Use during COVID-19 Lockdown
Measures: Results from a Web-Based Survey’, European 
Addiction Research, 22/09/2020. Methodologie: Online 
survey. Respondentengroep: Belgische inwoners. Res-
pondentenaantal: 3632 (70% vrouw). Niet representatief, 
[gemakssteekproef]. Geografische scope: België. Onder-
zoeksperiode: 9/04/2020-29/04/2020. 

30- Sarah Van de Velde e.a., ‘COVID-19 International 
Student Well-being Study. First results from Belgium 
(Dutch publication)’, Zenodo, 2/06/2020. Methodologie: 
Online vragenlijst in verschillende landen. Dit zijn de 
resultaten uit België. Respondentengroep: studenten uit 
België, bijna alle deelnemers zijn van Vlaamse univer-
siteiten. Respondentenaantal: 21,272. 73% is vrouw. Niet 
representatief. Gemakssteekproef. Geografische scope: 
België. Onderzoeksperiode: 27/04/2020-11/05/2020 
En Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian 
mental health (care) data repository version 4’, Zenodo, 
23/03/2021. Methodologie: Systematische analyse 
waarbij de bevindingen van resultaten besproken 
worden en er een algemene conclusie genomen wordt. 
Hier gaat het om de onderzoeken met het hoogste 
niveau van bewijs. Geografische scope: België. Onder-
zoeksperiode: 2020. 
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ANDER DRUGGEBRUIK 

MEER

Longitudinaal onderzoek bevestigt dat bijna 
een op 4 studenten meer cannabis gebruikte in 
2021, dan in 2017. Vooral mannelijke studenten 
en zelfstandig wonende studenten gebruikten 

cannabis. Bijna 1 op 3 studenten nam meer 
kalmerende medicatie. Er werd ook meer gegokt 
(22.3%) en gegamed (50.1%) sinds de pandemie. 

Illegaal druggebruik nam licht toe.32

MINDER

Uit ander onderzoek blijkt dan weer dat 
druggebruik daalde tijdens de eerste lockdown, 

maar dit na deze eerste lockdown stabiliseerde en 
in sommige gevallen steeg.33

Uit ander onderzoek blijkt dat er geen significante 
verandering in het gebruik van cannabis bij 

volwassenen was.34

?

De bevindingen van onderzoeken over 
de impact van de coronamaatregelen op 

middelengebruik zijn tegenstrijdig. Alle 
onderzoeken zijn gebaseerd op zelf-

rapporteringen en focussen voornamelijk 
op oudere jongeren (+16) en studenten. De 

impact op kinderen en jongeren jonger dan 
16 en personen in risicogroepen en kwetsbare 

situaties is onduidelijk. Bovendien zou er 
verder onderzoek kunnen gebeuren naar de 
verklarende factoren voor de verandering in 

het middelengebruik.

?

32- Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere 
Drugs (VAD), ‘In hogere sferen volume 5’, 2021. 
Methodologie: Online bevraging. Respondenten-
aantal: 28,670. Sommige data werd gewogen. 
Zo representatief mogelijk. Geografische scope: 
Vlaanderen en Brussel. Onderzoeksperiode: 
1/02/2021-30/04/2021.

33- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian 
mental health (care) data repository version 4’, 
Zenodo, 23/03/2021. Methodologie: Systematische 
analyse waarbij de bevindingen van resultaten 
besproken worden en er een algemene conclusie 
genomen wordt. Hier gaat het om de onderzoeken 
met het hoogste niveau van bewijs. Geografische 
scope: België. Onderzoeksperiode: 2020. en Sarah 
Van de Velde e.a., ‘COVID-19 International Student 
Well-being Study. First results from Belgium 
(Dutch publication)’, Zenodo, 2/06/2020. Metho-
dologie: Online vragenlijst in verschillende landen. 
Dit zijn de resultaten uit België. Respondenten-
groep: studenten uit België, bijna alle deelnemers 
zijn van Vlaamse universiteiten.  Respondenten-
aantal: 21,272. 73% is vrouw. Niet representatief. 
Gemakssteekproef. Geografische scope: België. 
Onderzoeksperiode: 27/04/2020-11/05/2020.

34- Nathalie Vanderbruggen e.a., ‘Self-Repor-
ted Alcohol, Tobacco, and Cannabis Use during 
COVID-19 Lockdown Measures: Results from a 
Web-Based Survey’, European Addiction Research, 
22/09/2020. Methodologie: Online survey. Res-
pondentengroep: Belgische inwoners. Responden-
tenaantal: 3632 (70% vrouw). Niet representatief, 
[gemakssteekproef]. Geografische scope: België. 
Onderzoeksperiode: 9/04/2020-29/04/2020.
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MENTAAL WELBEVINDEN

Er is wetenschappelijke consensus over 
het feit dat de coronamaatregelen een 
negatieve impact hadden op kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen. Leeftijd 
en geslacht bepalen, naast andere 
factoren, het gevoel van welbevinden. 
Zo wogen de coronamaatregelen 
zwaarder op meisjes dan op jongens. 
De gevolgen van de coronamaatregelen 
op de mentale gezondheid van oudere 
jongeren en jongvolwassen leken 
groter dan bij jongeren dan 16 jaar en 
kinderen. 

Mentaal welbevinden is één van 
de meeste bevraagde thema’s 
in onderzoeken en algemene 
bevragingen tijdens de pandemie. 
Het meeste onderzoek gebeurde 
tijdens de eerste of tweede lockdown. 
Het ontbreken van longitudinaal 
onderzoek maakt het moeilijk om 
algemene conclusies te trekken.36  We 
weten niet of kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen voldoende weerbaar 
zijn om zich bij versoepelingen 
van de maatregelen te herstellen, 
al bevestigt sommig onderzoek dit 
wel. De langetermijnimpact van de 
coronamaatregelen op het mentaal 
welbevinden op kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen blijft hierdoor nog 
onduidelijk. 

Het meeste onderzoek richtte zich op jongvolwas-
senen en studenten en in mindere mate op kinderen 
en jongeren. Onderzoek bevroeg vaak een ruimere 
leeftijdsgroep, zoals kinderen en jongeren samen. 
Het is daarom moeilijk om specifieke conclusies 
te trekken over hen. Weinig onderzoek over 
welbevinden focuste bovendien op jonge kinderen. 
Nochtans werd aangetoond dat kinderen jonger 
dan 4 jaar vaak angstig werden door personen met 
een masker. Jonge kinderen herkennen hun fami-
lieleden en andere dierbaren namelijk op basis van 
gezichtsuitdrukkingen.35  Het is – op basis van het 
beperkte onderzoek- niet mogelijk om conclusies te 
trekken over jonge kinderen. 

AFBAKENING

35- Henrique Lopes e.a., ‘COVID-19 and the Use of 
Masks by Children. Statement From the Association of 
Schools of Public Health in the European Region and 
the European Academy of Paediatrics’, Frontiers in Pe-
diatrics, 28/01/2021. Methode: Bibliographic survey en 
eigen ervaring ter aanvulling. Voor de eigen ervaringen 
werden interviews gevoerd met verplegers en dokters 
die in pediatrische ziekenhuizen werken. Er werden ook 
gesprekken gehouden met mensen uit meer dan 20 
verschillende landen. [Gemakssteekproef]. Geografische 
scope: Europa. Onderzoeksperiode: 2020 (gesprekken 
van oktober - november 2020).die in pediatrische zie-
kenhuizen werken. Er werden ook gesprekken gehouden 
met mensen uit meer dan 20 verschillende landen. [Ge-
makssteekproef]. Geografische scope: Europa. Onder-
zoeksperiode: 2020 (gesprekken van oktober - november 
2020).

36- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian 
mental health (care) data repository Version 7’, 
16/06/2021. Methode: Systematische analyse waarbij de 
bevindingen van resultaten besproken worden en er een 
algemene conclusie genomen wordt. Hier worden alle 
studies samen besproken. Geografische scope: België. 
Onderzoeksperiode: 2020-2021.
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ALGEMENE BEVOLKING IS WEERBAAR1

De Belgian Mental Health(care) Data Repository constateerde een 
negatieve invloed van de coronapandemie op de veerkracht van de 
algemene bevolking (van alle leeftijden). Er was een toename van 
mentale gezondheidsproblemen en symptomen van depressie en 
angstgevoelens bij de algemene bevolking naar aanleiding van de 
coronapandemie. Deze symptomen leidden echter niet noodzakelijk 
tot een psychische of psychiatrische diagnose. Onderzoek signaleert 
momenteel nog geen stijging van vertraagde psychosociale diagnoses. 
Toch verwachten sommige onderzoekers een stijging van psychosociale 
problemen op lange termijn.37

Risicofactoren (bv. eerdere mentale gezondheidsproblemen, jonge 
kinderen hebben en een lage sociaal-economische status hebben) en 
beschermende factoren (bv. een diploma hoger onderwijs hebben of 
samenwonen met een partner) waren belangrijk in het voorspellen 
van het mentaal welbevinden bij de algemene bevolking.38 Hoe meer 
risicofactoren tijdens de coronapandemie, hoe groter de kans op 
psychische problemen. Beleidsmakers en praktijkwerkers kunnen aan 
de hand van deze factoren personen in nood identificeren.39

De Belgian Mental Health(care) Data Repository spreekt tegen dat 
er een achteruitgang was van het mentaal welbevinden van de 
algemene bevolking sinds de coronapandemie. Psychische nood is 
een normale reactie in uitzonderlijke situaties. De meerderheid van 
de bevolking herstelde natuurlijk en redelijk snel na een periode van 
strikte maatregelen. De maatschappij is dus wendbaar. In mei 2021 
werden minder mentale gezondheidsproblemen vastgesteld. Uit 
onderzoek blijkt dat er minder mentale gezondheidsproblemen waren 
bij perspectief op versoepelingen in de nabije toekomst.40 37, 38, 39, 40- Hoge Gezondheids-

raad, ‘2020 BELGIAN MENTAL 
HEALTH(CARE) DATA REPOSITORY 
ON COVID-19 infografiek’. Methode: 
Versie 1-6 van het BMHDR wordt 
samengevat in een infografiek. 
Geografische scope: België. Onder-
zoeksperiode: 2020.
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WELKE FACTOREN HADDEN EEN IMPACT OP HET MENTAAL WELZIJN 
BIJ KINDEREN, JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN?2
RISICOFACTOREN BIJ KINDEREN, JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN:

41, 44 - Eva Rens e.a., ‘Mental 
Distress and Its Contributing Factors 
Among Young People During the 
First Wave of COVID-19: A Belgian 
Survey Study’, 28/01/2021.Methode: 
Online survey waaruit een sub-
sample werd genomen. Respon-
dentengroep: personen tussen 
16-25, 78% vrouw en 67% student. 
Respondentenaantal: 2008. Geen 
toevalssteekproef. Niet represen-
tatief. Geografische scope: België. 
Onderzoeksperiode: 20/03/2020-3 
weken later (3/4/2020).

42- Jeroen De Man e.a., ‘Disen-
tangling depression in Belgian 
higher education students amidst 
the first COVID-19 lockdown (April-
May 2020)’, 7/01/2021. Methode: 
Cross-sectional study via online 
survey. Respondentengroep: studen-
ten van 13 instellingen voor hoger 
onderwijs die tijdens onderzoekperi-
ode geen COVID diagnose hadden 
en in België woonden tijdens de 
pandemie. Respondentenaan-
tal: 18,301. Gemakssteekproef. 
Niet representatief. Geografische 
scope: België. Onderzoeksperiode: 
26/04/2020-11/05/2020.  En VONK, 
‘Cava?’. Methode: : Enquête bij 1087 
jongeren (61% vrouw). 83% 18 jaar of 
jonger. [gemakssteekproef]. Geogra-
fische scope: Aalst of deelgemeente. 
Onderzoeksperiode: 18/11/2020-
30/11/2020

43- Marta Kowal e.a., ‘Who is the 
Most Stressed During the COVID-19 
Pandemic? Data From 26 Countries 
and Areas’, 29/09/2020. Methode: 
COVIDiSTRESS global survey. Res-
pondentengroep: vrijwilligers die 
deelnemen aan de online survey. 
64% is vrouw.  Respondentenaantal: 
53,524 online deelnemers. Sneeuw-
balsteekproef. Geografische scope: 
26 landen en regio’s, inclusief België. 
Onderzoeksperiode: 30/03/2020-
6/04/2020. 
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Volgens sommige 
onderzoeken had dit 
geen effect41, terwijl 

andere onderzoeken 
aantoonden dat dit 
wel het geval was.42  
Mensen die alleen 
wonen ervaarden 
niet noodzakelijk 

meer stress. Dit kan 
verklaard worden door 

de mogelijkheid van 
het onderhouden van 

contacten, bijvoorbeeld 
via sociale media.43

Weinig onderzoek 
maakte een onderscheid 

tussen studenten en 
jongvolwassenen. Het is 
daarom onduidelijk of 
studenten het mentaal 
moeilijker hadden dan 

andere jongvolwassenen. 
Een studie suggereert 

dat de mentale gezond-
heidsproblemen even 

aanwezig waren bij alle 
jongvolwassenen en niet 

enkel bij studenten.44
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BESCHERMENDE FACTOREN BIJ KINDEREN, 
JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN ZIJN:

FACTOREN WAARVAN DE INVLOED OP KINDEREN, 
JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN NIET WERD 
BEVESTIGD IN ONDERZOEK: 45- Koen Ponnet e.a., ‘Welzijn en relaties na één 

jaar corona: Een longitudinale bevraging in België’, 
30/04/2021. Methode: : Online bevraging. Responden-
tengroep: 18, in België wonen en Nederlands spreken, 
deelgenomen aan de eerste bevraging. 77% vrouw. 25% 
18-24 jaar. 31% studenten. Respondentenaantal: 512. 
Niet representatief. Longitudinaal. [gemakssteekproef]. 
Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 
2/04/2021-16/04/2021 (wave 2). En Jeroen De Man e.a., 
‘Disentangling depression in Belgian higher education 
students amidst the first COVID-19 lockdown (April-
May 2020)’, 7/01/2021. Methode: Cross-sectional study 
via online survey. Respondentengroep: studenten van 
13 instellingen voor hoger onderwijs die tijdens onder-
zoekperiode geen COVID diagnose hadden en in België 
woonden tijdens de pandemie. Respondentenaantal: 
18,301. Gemakssteekproef. Niet representatief. Geogra-
fische scope: België. Onderzoeksperiode: 26/04/2020-
11/05/2020.

46- Jeugdraad Overijse, ‘OE IST?’, niet gepubliceerd. 
Methode: Bevraging. Respondentenaantal: 582. [ge-
makssteekproef]. Geografische scope: Overijse. Onder-
zoeksperiode: Eind 2020. 

47- JongKortrijk, ‘EN OE IST NU?’.Methode: Bevraging. 
Respondentengroep: kinderen en jongeren uit Kortrijk. 
Respondentenaantal: 1362, waarvan 1222 leerlingen 
(1025 secundair onderwijs). 123 deelnemers waren van het 
schoolteam. [gemakssteekproef]. Geografische scope: 
Kortrijk. Onderzoeksperiode: 14/10/2021 - 15/11/2021. En 
Veerle Buffel e.a., ‘Depressive symptoms in higher educa-
tion students during the COVID-19 pandemic: the role of 
containment measures’, 15/03/2022. Methode: De data 
die gebruikt werd in dit onderzoek is afkomstig van de 
COVID-19 International Student Well-being Study. Daar 
werd een stratified convenience sample gebruikt. Res-
pondentengroep: ingeschreven in een instelling hoger 
onderwijs, minimum 17 jaar. Er werd een subsample 
genomen van de data waar er relatieve stabiele beleids-
maatregelen waren voor een bepaalde periode. Land-
specifieke informatie over de maatregelen die genomen 
waren op het moment werd gevonden via de Oxford 
COVID-19 Tracker. Selection bias. Gestratificeerde ge-
makssteekproef. Niet representatief. Geografische scope: 
26 landen, inclusief België. Onderzoeksperiode: De eerste 
golf van de COVID-19 pandemie: 27/04/2020-7/07/2020.  

? CORONALUWE 
PERIODE 

BESMET ZIJN MET COVID-19 OF 
ZELF IEMAND KENNEN DIE BESMET IS

VEEL TIJD THUIS 
SPENDEREN

GEANNULEERDE 
PUBLIEKE 

EVENEMENTEN

BEPERKINGEN
OP SOCIALE 

BIJEENKOMSTEN

BEPERKINGEN
OP INTERNE EN 

INTERNATIONALE 
BEWEEGRUIMTE

BEPERKINGEN OP HET 
PUBLIEK TRANSPORT

HET BEZOEKEN VAN 
VRIENDEN

GOEDE RELATIE 
MET OUDERS

KWALITEITSVOLLE 
SOCIALE CONNECTIES 

SAMENLEVEN
MET ANDEREN 

IN EEN STABIELE 
RELATIE ZIJN

Uit sommige 
onderzoeken bleek dat 

de lang duurtijd van 
de coronamaatregelen 
een negatieve invloed 

had op de mentale 
gezondheid.45 In een 

vervolgbevraging eind 
2020 voelde 20% van 
de leerlingen van de 

eerste graad secundair 
onderwijs zich slechter 
dan in mei 2020. Voor 

de tweede graad is dat 
35%, de derde graad 
45% en de studenten 

hoger onderwijs 48%.46  

Uit ander onderzoek bij 
kinderen en jongeren 
in Kortrijk bleek dat 
ze zich overwegend 

beter voelden dan bij 
een vorige bevraging. 
Kinderen, jongeren en 
studenten leken beter 

in hun vel te zitten 
wanneer er minder 

strenge coronamaatre-
gelen waren.47 
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KINDEREN, JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN ERVAARDEN 
VOORNAMELIJK EEN NEGATIEVE IMPACT VAN DE CORONA-
MAATREGELEN OP HUN MENTAAL WELBEVINDEN

7/10

7/10

ALGEMEEN WELZIJNS-
GEVOEL VAN KINDEREN 

& JONGEREN

VOOR DE PANDEMIE

NA DE PANDEMIE

3

GEEN VERANDERING VAN HET WELZIJN 
DOOR DE CORONAMAATREGELEN

48,50- Robin Achterhof e.a., ‘CO-
VID-19-related changes in adoles-
cents’ daily-life social interactions 
and psychopathology symptoms’, 
preprint. Methode: Retroperspec-
tieve bevraging en ESM voor het 
bevragen van het dagelijkse leven. 
Respondentengroep: 22 scholen 
in Vlaanderen leerlingen uit het 
eerste, derde en vijfde middelbaar 
(89% meisje). De studenten moeten 
Nederlands begrijpen en kunnen 
lezen. Respondentenaantal: 173. 
Voor de bevraging van het dagelijk-
se leven was er een subsample van 
122 deelnemers. Longitudinaal. Niet 
representatief. [Toevalssteekproef]
Geografische scope: Vlaanderen. 
Onderzoeksperiode: Wave 1: januari 
2018-juni 2019. Wave 2: 27/04/2020-
10/05/2020.

49- Meetjesland, ‘Rapport weldoe-
ners: over de invloed van de corona-
crisis op het welzijn van kinderen en 
jongeren uit het Meetjesland’, niet 
gepubliceerd, juni 2021. Methode: 
online bevraging. Respondenten-
groep: leerlingen van het 6e leerjaar 
tot en met het 6e middelbaar. 58% 
vrouw, 76% ASO. 60% tussen 11 en 14. 
Respondentenaantal: 755. [gemaks-
steekproef], Representatief. Geo-
grafische scope: Meetjesland. On-
derzoeksperiode: Onderzoeksfase: 
mei-juli 2021. Bevraging: juni 2021.

In de eerste en tweede lockdown gebeurde er veel onderzoek 
(voornamelijk eenmalige bevragingen) naar het mentaal 
welbevinden van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Deze 
bevragingen wijzen op een verhoging van gevoelens van angst, 
depressie en eenzaamheid. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
hadden ook meer zorgen en stress. 

De voorlopige resultaten van het longitudinaal SIGMA-onderzoek 
tonen aan dat de algemene psychopathologische symptomen 
(symptomen van depressie, angststoornissen en psychoses) bij jongeren 
tussen 13 en 20 jaar tijdens de eerste lockdown niet zijn toegenomen.48 
In het Meetjesland scoorden jongeren hun algemeen welzijnsgevoel 
met een 7 op 10, zowel voor als na de pandemie.49 De impact van de 
pandemie op het dagelijks leven van jongeren was dus niet zo somber 
als verwacht. Verder bleek ook geen enkele risico- of beschermende 
factor voor mentale gezondheid van voor de pandemie een significante 
voorspeller voor mentale gezondheid tijdens de coronapandemie. Voor 
sommige jongeren verdween de dagelijkse stress en de sociale druk 
tijdens de lockdown, wat leidde tot minder angstgevoelens. 50

Deze impact lijkt negatiever te zijn dan de impact op de 
algemene bevolking.

Dit effect is mogelijk slechts van korte duur geweest. Bij het 
heropenen van scholen, zullen jongeren waarschijnlijk minder 
voorbereid zijn op interactie met anderen.55

?

?
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NEGATIEVE IMPACT VAN DE CORONAMAATREGELEN 
OP HET MENTAAL WELBEVINDEN 

STIJGING EMOTIONELE 
PROBLEMEN BIJ LEERLINGEN

ANGSTPROBLEMEN

STEMMINGSPROBLEMEN

PERSOONLIJKHEIDSPROBLEMEN

3015
LEERLINGEN

3509
LEERLINGEN

852
LEERLINGEN

1813
LEERLINGEN

SCHOOLJAAR
2019-2020

5322
LEERLINGEN

6699
LEERLINGEN

SCHOOLJAAR
2020-2021

51, 56, 58- Centrum voor Leerlingen-
begeleiding, ‘De impact van corona 
op de CLB-werking’, Methode: Niet 
uitgewerkt. Geografische scope: 
Vlaanderen en Brussel. Onder-
zoeksperiode: Schooljaar 2020-2021.

52, 59- Hoge Gezondheidsraad, 
“PSYCHOSOCIALE OPVANG 
TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE 
-KINDEREN & JONGEREN”, juli 2021. 
Methode: Analyse van internationale 
literatuur, inventaris van Belgische 
gegevens (BMHDR), feedback van 
professionals uit het veld en discus-
sies binnen een werkgroep. Geogra-
fische scope: België. Onderzoekspe-
riode: onduidelijk.

53,55- Awel, ‘Awel in het jaar 2021’, 
7/02/2022. Methode: Analyse van 
de gesprekken met kinderen en 
jongeren aan de lijn/op het scherm 
bij luisterlijn Awel. Geografische 
scope: Vlaanderen. Onderzoekspe-
riode: 2021. 

54- Awel, ‘Awel in het jaar 2020’, 
7/02/2022. Methode: Analyse van 
de gesprekken met kinderen en 
jongeren aan de lijn/op het scherm 
bij luisterlijn Awel. Geografische 
scope: Vlaanderen. Onderzoekspe-
riode: 2021. 

Het CLB stelde een stijging vast van het aantal chatgesprekken.51  

Ook het meldpunt voor crisissituaties van het Vlaamse Agentschap 
‘Opgroeien’ ontving sinds de start van de coronacrisis meer vragen.52  
Uit het jaarrapport van Awel uit 2021 bleek dat er een stijging was van 
2% in het aantal contacten die ze hadden met kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen.53 Dit staat in schril contrast met de stijging van 21% 
in 2020.54  

Het CLB rapporteerde in hun jaarverslag van het schooljaar 2020 
– 2021 een toename van de zorgzwaarte in het aantal aangemelde 
leerlingen en het aantal interventies per leerling. Er was een opvallende 
stijging van emotionele problemen en een daling van het welbevinden 
bij kinderen en jongeren in vergelijking met het vorige schooljaar. 
Angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblemen stegen. Meisjes 
kampten vaker dan jongens met emotionele problemen. Leerlingen 
met stemmingsproblemen vertoonden vaker zelfverwondend gedrag 
en hadden meer depressieve gedachten.56 Deze vaststelling van 
een daling van het welbevinden is in overeenstemming met eerdere 
bevindingen.57 Zo signaleerde het meldpunt voor crisissituaties van het 
Vlaamse Agentschap ‘Opgroeien’ een stijging van het aantal consulten, 
in 2021. Deze consulten werden ingeschakeld wanneer er geen 
oplossing gevonden werd in het netwerk van de minderjarige. Voor de 
coronapandemie lagen de aanmeldingen van consulenten ook al hoog. 
De meeste vragen betroffen mentale gezondheidsproblemen, met veel 
vragen over zelfdoding.58 Het aantal minderjarigen dat zich aanmeldde 
voor hulp bij een jeugdzorgcentrum bereikte in maart 2021 het hoogste 
niveau ooit. Wanneer vrijwillige steun moeilijk of onmogelijk was, 
konden jeugdzorgcentra zorg aanbieden aan kinderen, jongeren en 
hun ouders.59 

57-  Ides Nicaise e.a., ‘The impact of 
the COVID -19 crisis on vulnerable 
groups in the EU: Homeless people, 
migrants, Roma, people with disa-
bilities and vulnerable children’, niet 
gepubliceerd. Methodologie: Reflec-
tie over de status van de kennis door 
een inzicht te geven in het bestaan-
de onderzoek (empirisch). Geografi-
sche scope: EU (incl. België). Onder-
zoeksperiode: tot eind mei 2021.

In de gesprekken van Awel werd er in 2021 meer over mentale 
gezondheid gepraat dan in 2020. Kinderen, jongeren en 
jongvolwassen vermeldden in deze gesprekken zelden de 
coronapandemie als reden voor hun mentale moeilijkheden.55

?
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In vergelijking met 2018 is er in 2020 een stijging van zelfdodings-
gedachten en het aantal zelfdodingspogingen (0.4% versus 0.2% in 
2018) bij volwassenen.60 Onderzoek toonde aan dat er een verhoging 
is in suïcidaliteit bij studenten. Deze stijging is deels te wijten aan de 
coronapandemie, maar valt volgens dit onderzoek daar niet volledig 
door te verklaren.62 Ook het CLB stelde een opvallende stijging 
van zelfdoding vast.61 In een onderzoek bij volwassenen bleek dat 
voornamelijk jongvolwassenen (18-24 jaar) zelfdodingsgedachten 
hadden.63 In andere landen zijn er in vergelijking met België meer zelf-
dodingsgedachten.64 Ander onderzoek bij jongeren en jongvolwassenen 
stelt dat zelfdodingsgedachten vaker voorkwamen bij jongeren dan bij 
jongvolwassenen.65 Eén onderzoek uit maart 2020 vond geen verschil bij 
studenten in zelfdodingsgedachten in vergelijking met eerdere jaren.66

Jongeren en jongvolwassenen geven aan moe te zijn en 
een slaaptekort te hebben.67 Studenten rapporteerden meer 
slaapproblemen en mindere kwaliteit van slaap dan in 2018.68

60, 66- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian mental health (care) data repository 
version 6’, 1/06/2021. Methode: Systematische analyse waarbij de bevindingen van resultaten 
besproken worden en er een algemene conclusie genomen wordt. Hier wordt een onderscheid 
gemaakt tussen algemeen welzijn en mentale stoornissen. Geografische scope: België. Onder-
zoeksperiode: 2020 (eerste en tweede lockdown). De eenheid voor zelfmoordonderzoek stelde 
echter een niet significante daling vast van het aantal zelfmoordpogingen in 2020 ten opzichte 
van 2019. Dit betreft minderjarigen en meerderjarigen samen.

61- Centrum voor Leerlingenbegeleiding, ‘De impact van corona op de CLB-werking’, Methode: 
Niet uitgewerkt. Geografische scope: Vlaanderen en Brussel. Onderzoeksperiode: Schooljaar 
2020-2021.

62- Vlaamse Vereniging van Studenten, ‘Rapport Mentaal Welzijn’, 2021. Methode: Om de on-
derzoeksvragen te beantwoorden, werd in een eerste deel een kwantitatief, cross-sectioneel on-
derzoek opgezet. Aan de hand van een vragenlijst werd de studentenpopulatie in Vlaanderen en 
Brussel bevraagd. In een tweede deel van het onderzoek werd nagegaan hoe studenten tegen-
over het bestaande aanbod aan hulpverlening rond mentaal welzijn (aan hun hogeronderwijsin-
stelling) staan. Hiervoor werd grotendeels een kwalitatieve methode gehanteerd door middel van 
focusgroepen en diepte-interviews. Ten slotte werden er ook kwantitatieve gegevens verzameld 
betreffende de barrières voor het zoeken naar hulp. Respondentenaantal: 16 216. Respondenten-
groep: studenten hoger onderwijs Vlaanderen en Brussel. Representatief. Geografische scope: 
Vlaanderen en Brussel. Onderzoeksperiode: bevraging: november 2020 – januari 2021. 

64- Philip J. Schluter e.a.,‘ Patterns of Suicide Ideation Across Eight Countries in Four Continents 
During the COVID-19 Pandemic Era: Repeated Cross-sectional Study’, 17/01/2022. Methode: 
Herhaalde online cross-sectionele studie (niet longitudinaal) via een bevraging. Responden-
tengroep: volwassenen die in één van de 8 landen wonen. Respondentenaantal: 17,833. Repre-
sentatief. Quota steekproef. Geografische scope: 8 landen (Canada, the United States, England, 
Switzerland, Belgium, Hong Kong, Philippines, and New Zealand). Onderzoeksperiode: Wave 1: 
29/05/2020-12/06/2020, wave 2: 6-18/11/2021. 

65- VONK, ‘Cava?’. Methode: : Enquête bij 1087 jongeren (61% vrouw). 83% 18 jaar of jonger. [ge-
makssteekproef]. Geografische scope: Aalst of deelgemeente. Onderzoeksperiode: 18/11/2020-
30/11/2020

63 Dit wordt bevestigd door de eenheid voor zelfmoordonderzoek, dat vaststelt dat het hoogste 
absolute aantal suïcidepogers zich in de leeftijdscategorie 15-29 jaar bevinden.

67- VONK, ‘Cava?’. Methode: : Enquête bij 1087 jongeren (61% vrouw). 83% 18 jaar of jonger. [ge-
makssteekproef]. Geografische scope: Aalst of deelgemeente. Onderzoeksperiode: 18/11/2020-
30/11/2020. En Jeugddienst Wortegem-Petegem, ‘Enquête Wortegem-Petegem’, niet gepubli-
ceerd. Methode: Niet uitgewerkt.[gemakssteekproef]. Geografische scope: Wortegem-Petegem. 
Onderzoeksperiode: juni 2021

68- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian mental health (care) data repository Version 7’, 
16/06/2021. Methode: Systematische analyse waarbij de bevindingen van resultaten besproken 
worden en er een algemene conclusie genomen wordt. Hier worden alle studies samen bespro-
ken. Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: 2020-2021
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69- Eva Rens e.a., ‘Mental Distress and Its Contributing Factors Among Young People During 
the First Wave of COVID-19: A Belgian Survey Study’, 28/01/2021.Methode: Online survey waaruit 
een subsample werd genomen. Respondentengroep: personen tussen 16-25, 78% vrouw en 67% 
student. Respondentenaantal: 2008. Geen toevalssteekproef. Niet representatief. Geografi-
sche scope: België. Onderzoeksperiode: 20/03/2020-3 weken later (3/4/2020). En Meetjesland, 
‘Rapport weldoeners: over de invloed van de coronacrisis op het welzijn van kinderen en jongeren 
uit het Meetjesland’, niet gepubliceerd, juni 2021. Methode: online bevraging. Respondentengroep: 
leerlingen van het 6e leerjaar tot en met het 6e middelbaar. 58% vrouw, 76% ASO. 60% tussen 
11 en 14. Respondentenaantal: 755. [gemakssteekproef], Representatief. Geografische scope: 
Meetjesland. Onderzoeksperiode: Onderzoeksfase: mei-juli 2021. Bevraging: juni 2021 en VONK, 
‘Cava?’. Methode: : Enquête bij 1087 jongeren (61% vrouw). 83% 18 jaar of jonger. [gemakssteek-
proef]. Geografische scope: Aalst of deelgemeente. Onderzoeksperiode: 18/11/2020-30/11/2020 
En Jeugdraad Overijse, ‘OE IST?’, niet gepubliceerd. Methode: Bevraging. Respondentenaantal: 
582. [gemakssteekproef]. Geografische scope: Overijse. Onderzoeksperiode: Eind 2020. 

70- Mélissa Généreaux, ‘The evolution in anxiety and depression with the progression of the 
pandemic in adult populations from eight countries and four continents’, 1/05/2021. Methode: 
Online survey. Respondentengroep: volwassenen van 8 landen/regio’s (Canada, VS, Engeland, 
Zwitserland, België, Hong Kong, Filipijnen en Nieuw Zeeland). Respondentenaantal: 17,833 vol-
wassenen.[toevalssteekproef]. Gewogen steekproef. Overwegend representatief.

71- Vlaamse Vereniging van Studenten, ‘Rapport Mentaal Welzijn’, 2021. Methode: Om de onder-
zoeksvragen te beantwoorden, werd in een eerste deel een kwantitatief, cross-sectioneel onder-
zoek opgezet. Aan de hand van een vragenlijst werd de studentenpopulatie in Vlaanderen en 
Brussel bevraagd. In een tweede deel van het onderzoek werd nagegaan hoe studenten tegen-
over het bestaande aanbod aan hulpverlening rond mentaal welzijn (aan hun hogeronderwijsin-
stelling) staan. Hiervoor werd grotendeels een kwalitatieve methode gehanteerd door middel van 
focusgroepen en diepte-interviews. Ten slotte werden er ook kwantitatieve gegevens verzameld 
betreffende de barrières voor het zoeken naar hulp. Respondentenaantal: 16 216. Respondenten-
groep: studenten hoger onderwijs Vlaanderen en Brussel. Representatief. Geografische scope: 
Vlaanderen en Brussel. Onderzoeksperiode: bevraging: november 2020 – januari 2021.

Onderzoek lijkt het eens dat er er een negatievere impact is op 
het welbevinden van oudere jongeren en jongvolwassenen.69  Geen 
enkele andere leeftijdsgroep dan de jongvolwassenen toonde zo’n 
snelle achteruitgang van de mentale gezondheid in de tweede 
helft van 2020. De onrust tijdens de overgang van adolescentie 
naar volwassenheid speelt hier mogelijks een rol. Ook los van de 
pandemie is dit een stressvolle periode met veel veranderingen en 
aanpassingen. Bovendien hadden jongvolwassenen veel stress en 
depressieve klachten.70  

IMPACT VAN DE CORONAMAATREGELEN OP VERSCHILLENDE DOELGROEPEN

STUDENTEN

Over het algemeen ging het met de meeste studenten relatief goed, bleek 
uit een bevraging bij meer dan 16.000 studenten in Vlaanderen en Brussel. 
De meeste studenten waren gematigd mentaal gezond, wat volgens het 
onderzoek wilt zeggen dat ze zich tussen de uitersten bevinden. Toch is 
het belangrijk om aandacht te hebben voor de studenten die het moeilijk 
hadden. Uit het onderzoek bleek dat ongeveer de helft van de studenten in 
Vlaanderen voldeed aan de criteria voor een psychische stoornis. Dit zou 
een stijging zijn van 10%. Volgens dit onderzoek is het waarschijnlijker dat 
bestaande kwetsbaarheden werden versterkt door de coronapandemie. In 
2020 ontwikkelden 3.7% van de studenten een nieuwe psychische stoornis, 
wat wellicht te verklaren valt door de coronapandemie. Psychische stoornissen 
kwamen vaker voor bij hogeschoolstudenten en eerstejaarsstudenten.71
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Studenten rapporteerden veel depressieve klachten.72 In een 
bevraging bij studenten uit Antwerpen, geeft 45% van de 
studenten aan te kampen met depressieve gevoelens.73 Uit een 
internationaal onderzoek bleek dat de depressieve symptomen 
onder studenten stegen bij zwaardere coronamaatregelen. 
Landen met strikte maatregelen met betrekking tot het sluiten 
van scholen, werkplaatsen en met strenge thuisblijfrestricties 
rapporteerden hogere depressiecijfers. Andere maatregelen 
zoals het annuleren van publieke events, restricties op sociale 
bijeenkomsten, interne en internationale beweegruimte en 
publiek transport, leken geen effect te hebben op het welzijn 
van studenten op dat moment. Dit valt waarschijnlijk te 
verklaren doordat deze maatregelen minder impact hadden op 
studenten hun dagelijks leven en sociale interacties of dat deze 
impact pas zichtbaar zal zijn op langere termijn. Economische 
steunmaatregelen hadden geen verzachtend effect op de 
depressieve symptomen van studenten.74 Academische stress, 
ontevredenheid over de aanpak van de coronapandemie door 
de hogere onderwijsinstellingen waar de student schoolloopt 
en vrees voor besmetting hingen sterk samen met een 
toegenomen ernst van depressieve symptomen. Ook de duur 
van de lockdown had een effect op de ernst van de depressieve 
symptomen. In een stabiele relatie zijn en samenleven met 
anderen zorgden voor lagere ernst in depressieve symptomen. 
Dit kan verklaard worden door sociale interactie en sociale 
steun die hieruit voortvloeien.75

LGBQ+-studenten, studenten met een migratieachtergrond en 
studenten die (gedeeltelijk) financieel zelfredzaam zijn, vormen 
een kwetsbare groep op vlak van mentaal welzijn. Uit hetzelfde 
onderzoek bleek ook dat er een positief verband is tussen 
problematisch alcohol- en middelengebruik en het voorkomen 
van psychische stoornissen.76

72- Sarah Van de Velde e.a., ‘COVID-19 International Student Well-being Study. First results from 
Belgium (Dutch publication)’, Zenodo, 2/06/2020. Methodologie: Online vragenlijst in verschil-
lende landen. Dit zijn de resultaten uit België. Respondentengroep: studenten uit België, bijna 
alle deelnemers zijn van Vlaamse universiteiten.  Respondentenaantal: 21,272. 73% is vrouw. Niet 
representatief. Gemakssteekproef. Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: 27/04/2020-
11/05/2020. 

73- N Van Eekert e.a., ‘Never waste a good crisis: naar een blijvend verbeterd mentaal welbe-
vinden bij studenten’, 11/10/2021. Methode: C19 ISW bevraging - kwantitatieve data. Responden-
tenaantal: 2229 (68% vrouw). Niet representatief. Gelegenheidssteekproef. Respondentengroep: 
studenten van de UA. Kwalitatieve data - focusgesprekken met studenten die een potentieel 
kwetsbare subgroep zijn wat het mentaal welbevinden betreft en studentgerichte diensten. Res-
pondentenaantal: 48 en 24. Geografische scope: Universiteit Antwerpen. Onderzoeksperiode: 
Bevraging: 10/05/2021-24/05/2021. 

74- Veerle Buffel e.a., ‘Depressive symptoms in higher education students during the COVID-19 
pandemic: the role of containment measures’, 15/03/2022. Methode: De data die gebruikt werd in 
dit onderzoek is afkomstig van de COVID-19 International Student Well-being Study. Daar werd 
een stratified convenience sample gebruikt. Respondentengroep: ingeschreven in een instelling 
hoger onderwijs, minimum 17 jaar. Er werd een subsample genomen van de data waar er relatieve 
stabiele beleidsmaatregelen waren voor een bepaalde periode. Landspecifieke informatie over 
de maatregelen die genomen waren op het moment werd gevonden via de Oxford COVID-19 
Tracker. Selection bias. Gestratificeerde gemakssteekproef. Niet representatief. Geografische 
scope: 26 landen, inclusief België. Onderzoeksperiode: De eerste golf van de COVID-19 pandemie: 
27/04/2020-7/07/2020.  

75- Jeroen De Man e.a., ‘Disentangling depression in Belgian higher education students amidst 
the first COVID-19 lockdown (April-May 2020)’, 7/01/2021. Methode: Cross-sectional study via 
online survey. Respondentengroep: studenten van 13 instellingen voor hoger onderwijs die tijdens 
onderzoekperiode geen COVID diagnose hadden en in België woonden tijdens de pandemie. 
Respondentenaantal: 18,301. Gemakssteekproef. Niet representatief. Geografische scope: België. 
Onderzoeksperiode: 26/04/2020-11/05/2020. 

76- Vlaamse Vereniging van Studenten, ‘Rapport Mentaal Welzijn’, 2021. Methode: Om de onder-
zoeksvragen te beantwoorden, werd in een eerste deel een kwantitatief, cross-sectioneel onder-
zoek opgezet. Aan de hand van een vragenlijst werd de studentenpopulatie in Vlaanderen en 
Brussel bevraagd. In een tweede deel van het onderzoek werd nagegaan hoe studenten tegen-
over het bestaande aanbod aan hulpverlening rond mentaal welzijn (aan hun hogeronderwijsin-
stelling) staan. Hiervoor werd grotendeels een kwalitatieve methode gehanteerd door middel van 
focusgroepen en diepte-interviews. Ten slotte werden er ook kwantitatieve gegevens verzameld 
betreffende de barrières voor het zoeken naar hulp. Respondentenaantal: 16 216. Respondenten-
groep: studenten hoger onderwijs Vlaanderen en Brussel. Representatief. Geografische scope: 
Vlaanderen en Brussel. Onderzoeksperiode: bevraging: november 2020 – januari 2021.
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77- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian mental health (care) data repository Version 7’, 16/06/2021. Methode: 
Systematische analyse waarbij de bevindingen van resultaten besproken worden en er een algemene conclusie 
genomen wordt. Hier worden alle studies samen besproken. Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: 2020-
2021 En Leal Filho, Walte e.a., ‘Impacts of COVID-19 and social isolation on academic staff and students at universities: 
a cross-sectional study’, 24/06/2021. Methode: Cross-sectional survey en convenience sampling en snowball en verder 
verspreiding via netwerken. Respondentenaantal: 711 antwoorden. Gemakssteekproef. Sneeuwbalsteekproef. Niet 
representatief. Geografische scope: 41 landen (incl. België). Onderzoeksperiode: 14/04/2020-4/05/2020. En Jeroen 
De Man e.a., ‘Disentangling depression in Belgian higher education students amidst the first COVID-19 lockdown 
(April-May 2020)’, 7/01/2021. Methode: Cross-sectional study via online survey. Respondentengroep: studenten van 13 
instellingen voor hoger onderwijs die tijdens onderzoekperiode geen COVID diagnose hadden en in België woonden 
tijdens de pandemie. Respondentenaantal: 18,301. Gemakssteekproef. Niet representatief. Geografische scope: België. 
Onderzoeksperiode: 26/04/2020-11/05/2020. en Helena Calleeuw e.a., ‘Nieuw academiejaar: ‘We moeten zoveel 
mogelijk studenten aan boord houden’’, 21/09/2020. Methode: In kader van het PWO ‘Diversiteit in het hoger onder-
wijs: instroom en doorstroom van studenten met een migratieachtergrond’. Online bevraging. Respondentengroep: 
studenten van VIVES, LUCA school of arts, UCLL. Respondentengroep: 2633. 

78-  Sarah Van de Velde e.a., ‘COVID-19 International Student Well-being Study. First results from Belgium (Dutch 
publication)’, Zenodo, 2/06/2020. Methodologie: Online vragenlijst in verschillende landen. Dit zijn de resultaten uit 
België. Respondentengroep: studenten uit België, bijna alle deelnemers zijn van Vlaamse universiteiten.  Responden-
tenaantal: 21,272. 73% is vrouw. Niet representatief. Gemakssteekproef. Geografische scope: België. Onderzoeksperio-
de: 27/04/2020-11/05/2020.

79- Leal Filho, Walte e.a., ‘Impacts of COVID-19 and social isolation on academic staff and students at universities: a 
cross-sectional study’, 24/06/2021. Methode: Cross-sectional survey en convenience sampling en snowball en verder 
verspreiding via netwerken. Respondentenaantal: 711 antwoorden. Gemakssteekproef. Sneeuwbalsteekproef. Niet re-
presentatief. Geografische scope: 41 landen (incl. België). Onderzoeksperiode: 14/04/2020-4/05/2020.

80- Jeroen De Man e.a., ‘Disentangling depression in Belgian higher education students amidst the first COVID-19 
lockdown (April-May 2020)’, 7/01/2021. Methode: Cross-sectional study via online survey. Respondentengroep: studen-
ten van 13 instellingen voor hoger onderwijs die tijdens onderzoekperiode geen COVID diagnose hadden en in België 
woonden tijdens de pandemie. Respondentenaantal: 18,301. Gemakssteekproef. Niet representatief. Geografische 
scope: België. Onderzoeksperiode: 26/04/2020-11/05/2020. 

81- Koen Ponnet e.a., ‘Welzijn en relaties in tijden van corona. Bevindingen van een survey-onderzoek in België van 
3-17 april, 2020’, 23/04/2020. Methode: Online vragenlijst. Respondentengroep: +18, in België wonen en Nederlands 
spreken. 77% vrouw. 27% 18-24. 27% student. Respondentenaantal: 2889. [gemakssteekproef]. Geografische scope: 
Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 3-17/04/2020 (wave 1). 

82- Koen Ponnet e.a., ‘Welzijn en relaties na één jaar corona: Een longitudinale bevraging in België’, 30/04/2021. 
Methode: : Online bevraging. Respondentengroep: 18, in België wonen en Nederlands spreken, deelgenomen aan de 
eerste bevraging. 77% vrouw. 25% 18-24 jaar. 31% studenten. Respondentenaantal: 512. Niet representatief. Longitudi-
naal. [gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 2/04/2021-16/04/2021 (wave 2). 

83- Leal Filho, Walte e.a., ‘Impacts of COVID-19 and social isolation on academic staff and students at universities: a 
cross-sectional study’, 24/06/2021. Methode: Cross-sectional survey en convenience sampling en snowball en verder 
verspreiding via netwerken. Respondentenaantal: 711 antwoorden. Gemakssteekproef. Sneeuwbalsteekproef. Niet re-
presentatief. Geografische scope: 41 landen (incl. België). Onderzoeksperiode: 14/04/2020-4/05/2020.

84- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian mental health (care) data repository Version 7’, 16/06/2021. 
Methode: Systematische analyse waarbij de bevindingen van resultaten besproken worden en er een algemene con-
clusie genomen wordt. Hier worden alle studies samen besproken. Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: 
2020-2021

Uit een wereldwijde studie bleek dat 90% van de 
studenten in het begin van de lockdown hun studies 
niet normaal konden uitoefenen. 70% ervaarde een 
negatieve impact op werk en studies. Uit onderzoek bleek 
dat studenten meer stress, een hogere werkdruk, minder 
duidelijke verwachtingen van de onderwijsinstellingen 
en meer financiële problemen ervaarden dan voor de 
pandemie.77 Slechts 20% van de studenten gaf aan 
zich geen zorgen te maken over het succesvol afronden 
van het academiejaar.78 Studenten waren bang dat 
hun studieprogramma onderbroken zou worden.79 1 
op 2 van de studenten gaf een vermindering van de 
kwaliteit van het onderwijs aan en 1 op 3 gaf aan dat het 
personeel niet bereikbaar was om zorgen over COVID 
te delen.80  Vrouwen rapporteerden significant meer 
studiestress.81 De studiestress nam toe doorheen de 
coronapandemie.82 Stress en angstgevoelens waren zeer 
hoog bij doctoraatsstudenten die thuis geen geschikte 
omstandigheden hadden om te werken, maar ook niet 
naar de universiteit mochten.83  

Ander onderzoek toonde dan weer geen significant 
verschillende impact van de coronamaatregelen op doc-
toraatstudenten in vergelijking met andere studenten.84 
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85- VONK, ‘Cava?’. Methode: : Enquête bij 1087 jongeren (61% vrouw). 83% 18 jaar of jonger. [ge-
makssteekproef]. Geografische scope: Aalst of deelgemeente. Onderzoeksperiode: 18/11/2020-
30/11/2020 en Hoge Gezondheidsraad, “PSYCHOSOCIALE OPVANG TIJDENS DE COVID-19 
PANDEMIE -KINDEREN & JONGEREN”, juli 2021. Methode: Analyse van internationale literatuur, 
inventaris van Belgische gegevens (BMHDR), feedback van professionals uit het veld en discussies 
binnen een werkgroep. Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: onduidelijk.

86- Eva Rens e.a., ‘Mental Distress and Its Contributing Factors Among Young People During 
the First Wave of COVID-19: A Belgian Survey Study’, 28/01/2021.Methode: Online survey waaruit 
een subsample werd genomen. Respondentengroep: personen tussen 16-25, 78% vrouw en 67% 
student. Respondentenaantal: 2008. Geen toevalssteekproef. Niet representatief. Geografische 
scope: België. Onderzoeksperiode: 20/03/2020-3 weken later (3/4/2020).

87- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian mental health (care) data repository Version 7’, 
16/06/2021. Methode: Systematische analyse waarbij de bevindingen van resultaten besproken 
worden en er een algemene conclusie genomen wordt. Hier worden alle studies samen bespro-
ken. Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: 2020-2021

88,89- Hoge Gezondheidsraad, “PSYCHOSOCIALE OPVANG TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE 
-KINDEREN & JONGEREN”, juli 2021. Methode: Analyse van internationale literatuur, inventaris 
van Belgische gegevens (BMHDR), feedback van professionals uit het veld en discussies binnen 
een werkgroep. Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: onduidelijk.

90- VONK, ‘Cava?’. Methode: : Enquête bij 1087 jongeren (61% vrouw). 83% 18 jaar of jonger. [ge-
makssteekproef]. Geografische scope: Aalst of deelgemeente. Onderzoeksperiode: 18/11/2020-
30/11/2020 en Jeugddienst Wortegem-Petegem, ‘Enquête Wortegem-Petegem’, niet gepubli-
ceerd. Methode: Niet uitgewerkt.[gemakssteekproef]. Geografische scope: Wortegem-Petegem. 
Onderzoeksperiode: juni 2021. JAC Tervuren (Onder JAC Halle Vilvoorde), ‘Mentaal Welzijn 
Jongeren Druivenstreek’, niet gepubliceerd. Methode: Bevraging. Respondentengroep: 72% ASO. 
Respondentenaantal: 600. [gemakssteekproef]. Geografische scope: Druivenstreek. Onder-
zoeksperiode: onduidelijk en Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian mental health (care) 
data repository version 6’, 1/06/2021. Methode: Systematische analyse waarbij de bevindingen 
van resultaten besproken worden en er een algemene conclusie genomen wordt. Hier wordt een 
onderscheid gemaakt tussen algemeen welzijn en mentale stoornissen. Geografische scope: 
België. Onderzoeksperiode: 2020 (eerste en tweede lockdown). 

91- Koen Ponnet e.a., ‘Welzijn en relaties in tijden van corona. Bevindingen van een survey-onder-
zoek in België van 3-17 april, 2020’, 23/04/2020. Methode: Online vragenlijst. Respondentengroep: 
+18, in België wonen en Nederlands spreken. 77% vrouw. 27% 18-24. 27% student. Responden-
tenaantal: 2889. [gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 
3-17/04/2020 (wave 1).

JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN

MENTALE GEZONDHEIDSPROBLEMEN

Jongeren en jongvolwassenen gaven aan zich niet goed in hun vel te voelen.85  65% van 
de 16 tot 25-jarigen had mentale gezondheidsproblemen. Uit eerder onderzoek bleek 
dat 17% van de 15 tot 24-jarigen in 2018 mentale gezondheidsproblemen hadden.86  
Dit wordt bevestigd in ander onderzoek.87  Een studie laat zien dat veel studenten 
in juni 2020 minder gelukkig waren dan in juni 2018. Een onderzoek bij Leuvense 
studenten sinds 2012 toont aan dat de emotionele impact voor 21% van de studenten 
zeer groot was tijdens de eerste golf (17.000 deelnemers), in het bijzonder voor zij die al 
angstklachten en minder financiële zekerheid hadden.88  Uit een van de onderzoeken 
bij studenten kwam naar voor dat in de lente van 2020, 33% van de respondenten 
angstsymptomen had, 35% van de respondenten symptomen vertoonde van 
depressie en 9% van de respondenten zelfdodings- of automutilatiegedachten had.89  

Jongeren en jongvolwassenen ervaarden veel druk en hadden stress.90  Een onderzoek 
bij volwassenen toonde aan dat jongvolwassenen en studenten significant meer stress 
hadden over de coronacrisis en de toekomst dan andere volwassenen deelnemers.91
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KINDEREN EN JONGEREN

Onderzoek uit de eerste lockdown toonde aan dat 
kinderen en jongeren ongerust, eenzaam, geagiteerd, 
bang, verdrietig, zenuwachtig, boos, gefrustreerd en 
verveeld waren.92 Kinderen en jongeren voelden zich 
angstiger dan voor de coronapandemie (20,9% en 
18,5% respectievelijk).93 Uit een trendanalyse bleek dat 
kinderen minder tevreden waren over hun leven in 2021, 
dan in 2018. Ze hadden ook minder vertrouwen in de 
toekomst. Ze voelden zich significant minder blij, hadden 
minder energie en waren vaker verdrietig of verveeld. Ze 
waren minder zelfzeker over hun gezondheid en uiterlijk. 
Ze voelden zich ook significant minder veilig op school 
en hadden het minder goed thuis.94 Bovendien maakten 
ze zich vaker zorgen over hun materiële situatie en hun 
zelfstandigheid.95 Kinderen die in een kleine leefruimte 
leven maakten zich vaker zorgen dan kinderen die 
ruimer wonen.96 Jongeren maakten zich zorgen over 
school.97 Leerlingen hadden in september 2020 meer 
angstgevoelens dan in juni 2020.98 De leeromgeving 
thuis (bv. groot gezin) was de sterkste voorspeller van 
school-gerelateerde stress bij jongeren.99 De negatieve 
impact van de maatregelen was groter voor kinderen en 
jongeren die het thuis financieel moeilijker hadden en 
die niet bij hun ouders woonden.100 Een onderzoek toont 
aan dat de leeftijd van kinderen niet bepaalde in welke 
mate ze zich zorgen maken.101 Ander onderzoek stelt 
dat oudere kinderen meer stress ervaarden.102 Meisjes 
voelden zich meer verdrietig, vaker moe, vaker boos en 
meer gestresseerd dan jongens.103 Een ander onderzoek 
vond dan weer een hoger stressniveau bij jongens of 
geen verschil tussen jongens en meisjes.104

De onduidelijkheid kan mogelijk verklaard worden door 
de diverse leeftijdsgroepen die samengenomen worden 
in onderzoek en concrete conclusies bemoeilijkt. Uit het 
SIGMA-onderzoek bij jongeren bleek dat er in de eerste 
lockdown geen stijging was in dagelijkse stress en een 
daling in dagelijkse irritaties ten opzichte van voor de 
pandemie.105 

92- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian mental health (care) data repository version 5’, Zenodo, 7/05/2021. Methode: Systematische analyse 
waarbij de bevindingen van resultaten besproken worden en er een algemene conclusie genomen wordt. Hier gaat het om de onderzoeken met het 
laagste niveau van bewijs. Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: 2020 (eerste en tweede lockdown). En KRC, KiReCO en KeKi, ‘Kinderrechtenper-
spectief in de coronacrisis’, 25/05/2020. Methodologie: Online bevraging. Er is een aparte vragenlijst voor kinderen ouder dan 12 jaar. Respondentengroep: 
Aandacht voor kwetsbare groepen. Ook kinderen jonger dan 8 (3901) en ouder dan 18 (6024) vulden de enquête in. Deze resultaten worden apart gerap-
porteerd indien zinvol. Ook de resultaten van de respondenten die niet alles invulden worden mee opgenomen indien nuttig. Dit wordt telkens duidelijk 
aangegeven. Respondentenaantal: 17,335 kinderen tot 12 jaar en 26,675 jongeren vanaf 12 jaar. Totaal 44,030. 1/16 van de kinderen en jongeren in Vlaan-
deren. Niet representatief, maar wel zo representatief mogelijk [Gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 11/05/2020-
17/05/2020. En Merle Kock e.a., ‘Mindfulness May Buffer Psychoalogical Distress in Adolescents during the COVID-19 Pandemic: The Differential Role of 
Mindfulness Facets’, 22/11/2021. Methode: Cross-sectional online survey. Respondentengroep: Nederlandstalige adolescenten (71% vrouw). Respondenten-
aantal: 246. Niet representatief. [gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 29/06/2020 - 11/10/2020.

93 ,100, 103-   KRC, KiReCO en KeKi, ‘Kinderrechtenperspectief in de coronacrisis’, 25/05/2020. Methodologie: Online bevraging. Er is een aparte vragenlijst 
voor kinderen ouder dan 12 jaar. Respondentengroep: Aandacht voor kwetsbare groepen. Ook kinderen jonger dan 8 (3901) en ouder dan 18 (6024) vulden 
de enquête in. Deze resultaten worden apart gerapporteerd indien zinvol. Ook de resultaten van de respondenten die niet alles invulden worden mee 
opgenomen indien nuttig. Dit wordt telkens duidelijk aangegeven. Respondentenaantal: 17,335 kinderen tot 12 jaar en 26,675 jongeren vanaf 12 jaar. Totaal 
44,030. 1/16 van de kinderen en jongeren in Vlaanderen. Niet representatief, maar wel zo representatief mogelijk [Gemakssteekproef]. Geografische scope: 
Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 11/05/2020-17/05/2020.

94 ,95- Jasper Dhoore e.a., ‘Children’s worlds. Een internationale survey naar het welzijn van kinderen (COVID-19 supplement, 2021). Overzicht eerste re-
sultaten’, november 2021. Methode: Bevraging. Respondentengroep: Kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar uit de 50 scholen die ook bevraagd 
werden in 2018. Respondentenaantal: 2449. Representatief. Trendanalyse. Gestratificeerde toevalssteekproef. Geografische scope: Vlaanderen. Onder-
zoeksperiode: 2e semester schooljaar 2020-2021 (april-juni 2021). 

96, 101- Verolien Cauberghe e.a., ‘Children’s resilience during Covid-19 confinement. A child’s perspective–Which general and media coping strategies are 
useful’, Journal of Community Psychology, 27/09/2021. Methodologie: Online bevraging. Respondentengroep: Nederlandstalige Belgische kinderen tussen 
9 en 13 jaar. Aantal respondenten: 667 [gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 31/4/2020 - 24/5/2020.

97- Meetjesland, ‘Rapport weldoeners: over de invloed van de coronacrisis op het welzijn van kinderen en jongeren uit het Meetjesland’, juni 2021, niet 
gepubliceerd, Methode: online bevraging. Respondentengroep: leerlingen van het 6e leerjaar tot en met het 6e middelbaar. 58% vrouw, 76% ASO. 60% 
tussen 11 en 14. Respondentenaantal: 755. [gemakssteekproef], Representatief. Geografische scope: Meetjesland. Onderzoeksperiode: Onderzoeksfase: 
mei-juli 2021. Bevraging: juni 2021 en Verolien Cauberghe e.a., ‘Children’s resilience during Covid-19 confinement. A child’s perspective–Which general and 
media coping strategies are useful’, Journal of Community Psychology, 27/09/2021. Methodologie: Online bevraging. Respondentengroep: Nederlandstali-
ge Belgische kinderen tussen 9 en 13 jaar. Aantal respondenten: 667 [gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 31/4/2020 
- 24/5/2020.

98-  Susan Branje e.a., ‘The Impact of the COVID-19 Pandemic on Adolescent Emotional, Social, and Academic Adjustment’, 26/08/2021. Methode: Het 
artikel is een overzichtsartikel van verschillende studies die in een special issue van het magazine uitgekomen zijn. Dit artikel geeft een samenvatting van 
de verschillende inzichten. Geografische scope: Wereldwijd - 1 Belgische studie (Janssens e.a. - SIGMA). Onderzoeksperiode: Varieert - focus op eerste 
lockdown. 

99- David De Coninck e.a., ‘Distance Learning and School-Related Stress Among Belgian Adolescents During the COVID-19 Pandemic’, 27/01/2022. 
Methode: Dataset #jongerenovercorona (44,030 kinderen en adolescenten) waaruit 6 items gerelateerd aan online leren uitgehaald werden, 3 items rond 
familie en 3 items rond peers. De dataset werd beperkt tot middelbaar onderwijs -> 16,163. Er werd een analytische statistische analyse uitgevoerd op de 
data.[gemakssteekproef]. Niet representatief. Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 11/05/2020-17/05/2020. 

102, 104- Hoge Gezondheidsraad, “PSYCHOSOCIALE OPVANG TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE -KINDEREN & JONGEREN”, juli 2021. Methode: Analyse 
van internationale literatuur, inventaris van Belgische gegevens (BMHDR), feedback van professionals uit het veld en discussies binnen een werkgroep. 
Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: onduidelijk.

105- Julie Janssens e.a., ‘The Impact of COVID-19 on Adolescents’ Daily Lives: The Role of Parent–Child Relationship Quality’, 26/08/2021. Methode: SIGMA 
data wave 1 (representatief) en wave covid-19. Respondentenaantal van beide waves: 173. respondentengroep: 11-20 longitudinaal voor en tijdens COVID. 
Representatief wat geografische scope, geslacht en opleidingsniveau betreft. [toevalssteekproef]. Gedeeltelijke representatieve steekproef. Geografische 
scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: Wave 1: januari 2018 - juni 2019. COVID wave: 27/4/2020 - 10/5/2020.
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Er is een sterke relatie tussen stress en welzijn.106 
Onderzoek is het er ook over eens dat er een samenhang 
bestaat tussen stress bij de ouder en het kind. Het welzijn 
van ouders is van cruciaal belang voor de veerkracht 
van kinderen.107 De bevindingen uit onderzoek zijn echter 
niet eenduidig over het stressniveau van ouders. Een 
onderzoek tussen mei en augustus 2020 toonde aan 
dat 35% van de kinderen en 52% van de ouders tekenen 
van stress vertoonden. Uit dit onderzoek bleek ook dat 
er een duidelijk verband is tussen de verhoogde stress 
van ouders en de verhoogde stress van kinderen.108 
Ouders met kinderen onder de 18 ervaarden meer stress, 
waren moe en voelden zich eenzaam in de tweede 
lockdown.109 Een ander onderzoek toonde dan weer 
aan dat de eerste lockdown niet op alle ouders een 
negatieve impact had. Slechts 15 tot 20% van de ouders 
ervaarden meer stress.110 55.3% van kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen in een kwetsbare situatie gaven 
aan dat hun ouders het momenteel mentaal moeilijk 
hebben.111   

106- Meetjesland, ‘Rapport weldoeners: over de invloed van de coronacrisis op het welzijn van 
kinderen en jongeren uit het Meetjesland’, niet gepubliceerd, juni 2021. Methode: online bevraging. 
Respondentengroep: leerlingen van het 6e leerjaar tot en met het 6e middelbaar. 58% vrouw, 
76% ASO. 60% tussen 11 en 14. Respondentenaantal: 755. [gemakssteekproef], Representatief. 
Geografische scope: Meetjesland. Onderzoeksperiode: Onderzoeksfase: mei-juli 2021. Bevraging: 
juni 2021.

107- Verolien Cauberghe e.a., ‘Children’s resilience during Covid-19 confinement. A child’s perspec-
tive–Which general and media coping strategies are useful’, Journal of Community Psychology, 
27/09/2021. Methodologie: Online bevraging. Respondentengroep: Nederlandstalige Belgische 
kinderen tussen 9 en 13 jaar. Aantal respondenten: 667 [gemakssteekproef]. Geografische scope: 
Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 31/4/2020 - 24/5/2020.

108, 110- Hoge Gezondheidsraad, “PSYCHOSOCIALE OPVANG TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE 
-KINDEREN & JONGEREN”, juli 2021. Methode: Analyse van internationale literatuur, inventaris 
van Belgische gegevens (BMHDR), feedback van professionals uit het veld en discussies binnen 
een werkgroep. Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: onduidelijk.

109- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian mental health (care) data repository version 5’, 
Zenodo, 7/05/2021. Methode: Systematische analyse waarbij de bevindingen van resultaten be-
sproken worden en er een algemene conclusie genomen wordt. Hier gaat het om de onderzoeken 
met het laagste niveau van bewijs. Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: 2020 (eerste 
en tweede lockdown).

111- Uit de Marge, ‘De impact van de COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren in maat-
schappelijk kwetsbare situaties’, mei 2020. Methodologie: Bevraging. Respondentengroep: 
kwetsbare kinderen en jongeren via de jeugdwelzijnswerkers. Respondentenaantal: 2,412 kinderen 
en jongeren uit 35 gemeenten [gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen en Brussel. 
Onderzoeksperiode: 2020. 

24GEZONDHEIDIMPACT VAN DE CORONAMAATREGELEN OP KINDEREN, JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcop.22729
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcop.22729
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210715_hgr-9662_kinderen_en_jongeren_vweb.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210715_hgr-9662_kinderen_en_jongeren_vweb.pdf
https://zenodo.org/record/5838409
https://www.uitdemarge.be/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-De-impact-van-COVID-19-op-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-3.pdf
https://www.uitdemarge.be/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-De-impact-van-COVID-19-op-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-3.pdf


112, 113- KRC, KiReCO en KeKi, ‘Kinderrechtenperspectief in de coronacrisis’, 25/05/2020. Metho-
dologie: Online bevraging. Er is een aparte vragenlijst voor kinderen ouder dan 12 jaar. Respon-
dentengroep: Aandacht voor kwetsbare groepen. Ook kinderen jonger dan 8 (3901) en ouder dan 
18 (6024) vulden de enquête in. Deze resultaten worden apart gerapporteerd indien zinvol. Ook 
de resultaten van de respondenten die niet alles invulden worden mee opgenomen indien nuttig. 
Dit wordt telkens duidelijk aangegeven. Respondentenaantal: 17,335 kinderen tot 12 jaar en 26,675 
jongeren vanaf 12 jaar. Totaal 44,030. 1/16 van de kinderen en jongeren in Vlaanderen. Niet repre-
sentatief, maar wel zo representatief mogelijk [Gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaande-
ren. Onderzoeksperiode: 11/05/2020-17/05/2020.

114, 115 - Meetjesland, niet gepubliceerd, ‘Rapport weldoeners: over de invloed van de corona-
crisis op het welzijn van kinderen en jongeren uit het Meetjesland’, niet gepubliceerd,  juni 2021. 
Methode: online bevraging. Respondentengroep: leerlingen van het 6e leerjaar tot en met het 6e 
middelbaar. 58% vrouw, 76% ASO. 60% tussen 11 en 14. Respondentenaantal: 755. [gemakssteek-
proef], Representatief. Geografische scope: Meetjesland. Onderzoeksperiode: Onderzoeksfase: 
mei-juli 2021. Bevraging: juni 2021

116- Merle Kock e.a., ‘Mindfulness May Buffer Psychoalogical Distress in Adolescents during the 
COVID-19 Pandemic: The Differential Role of Mindfulness Facets’, 22/11/2021. Methode: Cross-sec-
tional online survey. Respondentengroep: Nederlandstalige adolescenten (71% vrouw). Respon-
dentenaantal: 246. Niet representatief. [gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. 
Onderzoeksperiode: 29/06/2020 - 11/10/2020. Tervuren (Onder JAC Halle Vilvoorde), ‘Mentaal 
Welzijn Jongeren Druivenstreek’, niet gepubliceerd. Methode: Bevraging. Respondentengroep: 
72% ASO. Respondentenaantal: 600. [gemakssteekproef]. Geografische scope: Druivenstreek. 
Onderzoeksperiode: onduidelijk.

118- Camille Verheyden e.a., ‘Psychosocial well-being of Flemish foster children residing in their 
foster homes during the COVID-19 lockdown’, Children and Youth Services Review, 13/05/2022. 
Methodologie: Online survey. Respondentengroep: pleegouders met een pleegkind van min 2,5 
jaar dat op het moment van de lockdown bij hen inwoont. Respondentenaantal: 888. Meestal 
moeders (68,5%). Niet representatief [gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. On-
derzoeksperiode: 11/05/2020 - 4 weken later.

117- JAC Tervuren (Onder JAC Halle Vilvoorde), ‘Mentaal Welzijn Jongeren Druivenstreek’, niet ge-
publiceerd. Methode: Bevraging. Respondentengroep: 72% ASO. Respondentenaantal: 600. [ge-
makssteekproef]. Geografische scope: Druivenstreek. Onderzoeksperiode: onduidelijk.

POSITIEVE IMPACT VAN DE CORONAMAATREGELEN 
OP HET MENTAAL WELBEVINDEN

Verschillende bevragingen tonen aan dat sommige kinderen en jongeren zich 
gelukkiger voelden dan voor de coronapandemie.112 Uit de #jongerenover-
coronabevraging bleek dat  11% van de kinderen en 13,2% van de jongeren 
zich gelukkiger voelde. Ongeveer een vierde van de kinderen en jongeren 
voelde zich rustiger dan voor de COVID-19-gezondheidscrisis (23,9% en 26,5% 
respectievelijk).113 Uit een andere bevraging bleek dat 58% van de jongens zich 
gelukkiger voelde in vergelijking met 51% van de meisjes.114 Minstens de helft 
van de jongeren ervaarden het afstandsonderwijs en een nauwere band met 
de familie als positief.115 Uit onderzoek bij jongeren van 16 tot 18 jaar gaf 52% 
aan zich niet eenzaam te voelen.116  In een enkele bevraging gaven jongeren aan 
weinig depressieve gevoelens te ervaren.117

11% 13,2%

52%
van de jongeren tussen 16 en 18 jaar

 voelden zich niet eenzaam116

EEN KWART
van de kinderen en jongeren voelden zich rustiger 

dan voor de coronapandemie113

van de kinderen
voelden zich gelukkiger 

dan voor de coronapandemie113

van de jongeren
voelden zich gelukkiger 

dan voor de coronapandemie113

Ander onderzoek toonde aan dat kinderen die geplaatst zijn door de 
jeugdrechter een beter welzijn hadden tijdens de lockdown.
Dit kan te maken hebben met de stress die gerelateerd is aan de 
procedure van een plaatsing door de jeugdrechter die wegviel 
wegens de coronamaatregelen.118

?
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119-  Camille Verheyden e.a., ‘Psychosocial well-being 
of Flemish foster children residing in their foster homes 
during the COVID-19 lockdown’, Children and Youth 
Services Review, 13/05/2022. Methodologie: Online 
survey. Respondentengroep: pleegouders met een 
pleegkind van min 2,5 jaar dat op het moment van de 
lockdown bij hen inwoont. Respondentenaantal: 888. 
Meestal moeders (68,5%). Niet representatief [gemaks-
steekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. Onder-
zoeksperiode: 11/05/2020 - 4 weken later.

120- Helena Calleeuw e.a., ‘Nieuw academiejaar: ‘We 
moeten zoveel mogelijk studenten aan boord houden’’, 
21/09/2020. Methode: In kader van het PWO ‘Diversiteit 
in het hoger onderwijs: instroom en doorstroom van stu-
denten met een migratieachtergrond’. Online bevraging. 
Respondentengroep: studenten van VIVES, LUCA school 
of arts, UCLL. Respondentengroep: 2633. [gemakssteek-
proef]. Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoekspe-
riode: mei 2020.

121- Lauranne Vanaken e.a., ‘Narrative coherence 
predicts emotional well-being during the COVID-19 
pandemic: a two-year longitudinal study’, 18/03/2021. 
Methode: Aantal respondenten: 278. Responden-
tengroep: eerste jaars studenten psychologie (88% 
vrouwen). Longitudinaal. [niet representatief]. [gemaks-
steekproef]. Geografische scope: België. Onderzoekspe-
riode: Februari 2018 en maart 2020. 

Uit ander onderzoek bleek dat het 
welzijn van ongeveer 1 op 4 pleegkinderen 
verminderde tijdens de lockdown. De 
pandemie was echter niet gerelateerd 
aan een algemene afname van het 
welzijn van Vlaamse pleegkinderen. 1 op 4 
had een verbeterd welzijn. 

De tijdswinst en de autonomie werden 
als positief ervaren door studenten. 50% 
vond dat er meer gebruik gemaakt moet 
worden van nieuwe technologieën voor 
onderwijs.120

Jongvolwassenen die goed waren in 
samenhangende verhalen vertellen 
hadden een beter emotioneel welzijn 
tijdens de coronapandemie. Dit bleek 
uit longitudinaal onderzoek. Dit kan 
waarschijnlijk verklaard worden doordat 
het coherent vertellen mensen in staat 
stelt meer feedback en steun van 
anderen te ontvangen.121  

Moedig de relatie tussen 
pleegouders en pleegkinderen aan. 

Pleegouders gaven aan dat er 
een verbetering was in hun relatie 

met hun pleegkind tijdens de 
lockdown. Deze verbeterde relatie 

zorgde voor een gestegen mentaal 
welbevinden van de betrokkken 

kinderen.119 
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RELATIES: KINDEREN EN 
JONGEREN MISTEN HUN GELIEFDEN. 4
De coronamaatregelen hadden een impact op de 
manier waarop kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
hun relaties beleefden. De relatie met ouders was 
bijvoorbeeld het meest besproken onderwerp in de 
gesprekken van Awel in 2020 en 2021.122  Het onderwerp 
steeg 5% in vergelijking met 2020. Dit is mogelijk te 
verklaren doordat gezinnen dicht bij elkaar leefden. De 
cijfers maken niet duidelijk of de relatie met de ouders 
vooral positief of negatief beïnvloed werd.123

(Jonge) Kinderen, jongeren en jongvolwassenen missen 
familie en vrienden. Uit onderzoek blijkt dat 9 op 10 
kinderen en 8 op 10 jongeren hun vrienden missen.124 

14.2% van de jongeren gaf aan hun lief te missen. 
Kinderen (73.9%) en jongeren (47.9%) misten ook hun 
familie. Meisjes misten hun familie meer dan jongens. 
Kinderen en jongeren gaven elkaar de tip om onder 
andere contact te onderhouden met familie en vrienden 
tijdens de coronapandemie.125 Ook (jonge) kinderen 
vonden het belangrijk om hun vrienden te zien.126 Ook 
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties misten 
hun vrienden.127, 128  Slechts 14% van de kinderen gaf 
aan nieuwe vrienden te maken tijdens de coronacrisis. 
6% gaf aan geen enkel contact te onderhouden met 
vrienden tijdens de lockdown.129 De meeste kinderen 
gaven aan dat hun vrienden hen vaker hielpen tijdens 
de pandemie. Uit dit onderzoek bleek dat deze positieve 
trend in vriendschapsrelaties vooral samenhangt 
met een toename van contact via sociale media en 
internet. Toch voelt ook 5 tot 10% van de kinderen zich 
niet ondersteund door vrienden, leraren en de mensen 
waarmee ze samenwonen.130

122- Awel, ‘Awel in het jaar 2020’, 2021. Methode: Analyse van de gesprekken met kinderen en 
jongeren aan de lijn/op het scherm bij luisterlijn Awel. Geografische scope: Vlaanderen. Onder-
zoeksperiode: 2020.

123- Awel, ‘Awel in het jaar 2021’, 7/02/2022. Methode: Analyse van de gesprekken met kinderen en 
jongeren aan de lijn/op het scherm bij luisterlijn Awel. Geografische scope: Vlaanderen. Onder-
zoeksperiode: 2021. 

124,125- KRC, KiReCO en KeKi, ‘Kinderrechtenperspectief in de coronacrisis’, 25/05/2020. Metho-
dologie: Online bevraging. Er is een aparte vragenlijst voor kinderen ouder dan 12 jaar. Respon-
dentengroep: Aandacht voor kwetsbare groepen. Ook kinderen jonger dan 8 (3901) en ouder dan 
18 (6024) vulden de enquête in. Deze resultaten worden apart gerapporteerd indien zinvol. Ook 
de resultaten van de respondenten die niet alles invulden worden mee opgenomen indien nuttig. 
Dit wordt telkens duidelijk aangegeven. Respondentenaantal: 17,335 kinderen tot 12 jaar en 26,675 
jongeren vanaf 12 jaar. Totaal 44,030. 1/16 van de kinderen en jongeren in Vlaanderen. Niet repre-
sentatief, maar wel zo representatief mogelijk [Gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaan-
deren. Onderzoeksperiode: 11/05/2020-17/05/2020. 

126- Camille Verheyden e.a., ‘Psychosocial well-being of Flemish foster children residing in their 
foster homes during the COVID-19 lockdown’, Children and Youth Services Review, 13/05/2022. 
Methodologie: Online survey. Respondentengroep: pleegouders met een pleegkind van min 2,5 
jaar dat op het moment van de lockdown bij hen inwoont. Respondentenaantal: 888. Meestal 
moeders (68,5%). Niet representatief [gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. On-
derzoeksperiode: 11/05/2020 - 4 weken later. 

127- Uit de Marge, ‘De impact van de COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren in maat-
schappelijk kwetsbare situaties’, mei 2020. Methodologie: Bevraging. Respondentengroep: 
kwetsbare kinderen en jongeren via de jeugdwelzijnswerkers. Respondentenaantal: 2,412 kinderen 
en jongeren uit 35 gemeenten [gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen en Brussel. 
Onderzoeksperiode: 2020. 

128- Elke Baten e.a., ‘Problemen bij thuisleren groter bij kinderen met ontwikkelingsstoornis’, 
8/06/2020. Methode: Tweede fase: Online bevraging. Respondentengroep: ouders van kinderen 
tussen 5 en 19 jaar die zowel deelnamen aan de eerste bevraging als nieuwe deelnemers, (94% 
moeder), 78% hoger opgeleid. 63% van de deelnemende kinderen geen ontwikkelingsstoornissen.  
Respondentenaantal: 1795. Gemakssteekproef Derde fase: Online bevraging. Respondenten-
groep: ouders van kinderen tussen 5 en 19 jaar, vnl. moeders (96%), 47% ontwikkelingsstoornis. 
Respondentenaantal: 847. Er werd ook een test afgelegd door  kinderen die verder geanalyseerd 
zal worden. Gemakssteekproef. Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: Tweede 
fase: 6/05/2020-18/05/2020. Derde fase: 17/12/2020-17/01/2021 (ging over de periode van de 
start van het schooljaar tot de kerstvakantie). 

129, 130- Jasper Dhoore e.a., ‘Children’s worlds. Een internationale survey naar het welzijn van 
kinderen (COVID-19 supplement, 2021). Overzicht eerste resultaten’, november 2021. Methode: 
Bevraging. Respondentengroep: Kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar uit de 50 scholen 
die ook bevraagd werden in 2018. Respondentenaantal: 2449. Representatief. Trendanalyse. 
Gestratificeerde toevalssteekproef. Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 2e 
semester schooljaar 2020-2021 (april-juni 2021). 
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https://www.ugent.be/nl/actueel/archief-corona/terugnaarschoolnathuisleren.htm
https://www.jeugdonderzoeksplatform.be/files/ISCWeB_2021_-_Rapport.pdf
https://www.jeugdonderzoeksplatform.be/files/ISCWeB_2021_-_Rapport.pdf


SOCIALE CONTACTEN ZIJN BELANGRIJK VOOR HET MENTAAL 
WELBEVINDEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN5

Door de coronamaatregelen werden de persoonlijke contacten 
sterk beperkt. Deze verstoorde sociale relaties kunnen de 
mentale gezondheid van kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
negatief beïnvloeden.131 Kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
voelden zich eenzaam.132 47.2% van de kinderen en 51.9% van de 
jongeren voelden zich eenzamer dan voor de coronapandemie.133 
Jongvolwassenen voelden zich eenzamer dan jongeren.134 
Meisjes of vrouwen voelden zich vaker eenzaam dan jongens of 
mannen.135  

De impact van de maatregelen op eenzaamheid was 
waarschijnlijk het laagst bij (jonge) kinderen, omdat zij voor hun 
sociale contacten nog meer gericht zijn op hun gezin. Andere 
sociale contacten worden belangrijker eenmaal een kind ouder 
wordt.136

Elkaar 
online zien 
is toch niet 
hetzelfde als 
iemand echt 
ontmoeten.137 
bevraging bij 
jeugdwelzijnswerkers 
en kinderen en 
jongeren in kwetsbare 
situaties

47,2%
van de kinderen voelden 

zich eenzamer in de 
coronapandemie

51,9%
van de jongeren voelden 

zich eenzamer in de 
coronapandemie

131- Lindsay H Dewa, ‘Quality Social Connection as an Active Ingredient in Digital Interventions 
for Young People With Depression and Anxiety: Systematic Scoping Review and Meta-analysis’, 
JMIR Publications, 17/12/2021. Methode: Systemic scoping en meta-analyse o.b.v. PRISMA. Res-
pondentengroep: Respondentenaantal: er werden 42 studies bekeken (waarvan 1 B), die in totaal 
23,319 deelnemers hadden. Er werden ook 9 jonge personen met ervaring met digitale interventie 
voor mentale gezondheid betrokken. Zij waren deel van een adviesraad. Deze jongeren waren 
allemaal van het VK. Geografische scope: Wereldwijd (er is 1 Belgische studie opgenomen). On-
derzoeksperiode: Niet gedefinieerd, opgenomen studies in de analyse gaan van 2008-2020. 

132- JAC Tervuren (Onder JAC Halle Vilvoorde), ‘Mentaal Welzijn Jongeren Druivenstreek’, niet 
gepubliceerd. Methode: Bevraging. Respondentengroep: 72% ASO. Respondentenaantal: 600. 
[gemakssteekproef]. Geografische scope: Druivenstreek. Onderzoeksperiode: onduidelijk. En KRC, 
KiReCO en KeKi, ‘Kinderrechtenperspectief in de coronacrisis’, 25/05/2020. Methodologie: Online 
bevraging. Er is een aparte vragenlijst voor kinderen ouder dan 12 jaar. Respondentengroep: 
Aandacht voor kwetsbare groepen. Ook kinderen jonger dan 8 (3901) en ouder dan 18 (6024) 
vulden de enquête in. Deze resultaten worden apart gerapporteerd indien zinvol. Ook de resulta-
ten van de respondenten die niet alles invulden worden mee opgenomen indien nuttig. Dit wordt 
telkens duidelijk aangegeven. Respondentenaantal: 17,335 kinderen tot 12 jaar en 26,675 jongeren 
vanaf 12 jaar. Totaal 44,030. 1/16 van de kinderen en jongeren in Vlaanderen. Niet representatief, 
maar wel zo representatief mogelijk [Gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. On-
derzoeksperiode: 11/05/2020-17/05/2020. en Helena Calleeuw e.a., ‘Nieuw academiejaar: ‘We 
moeten zoveel mogelijk studenten aan boord houden’’, 21/09/2020. Methode: In kader van het 
PWO ‘Diversiteit in het hoger onderwijs: instroom en doorstroom van studenten met een migra-
tieachtergrond’. Online bevraging. Respondentengroep: studenten van VIVES, LUCA school of 
arts, UCLL. Respondentengroep: 2633. [gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. 
Onderzoeksperiode: mei 2020.

133, 135- KRC, KiReCO en KeKi, ‘Kinderrechtenperspectief in de coronacrisis’, 25/05/2020. Metho-
dologie: Online bevraging. Er is een aparte vragenlijst voor kinderen ouder dan 12 jaar. Respon-
dentengroep: Aandacht voor kwetsbare groepen. Ook kinderen jonger dan 8 (3901) en ouder dan 
18 (6024) vulden de enquête in. Deze resultaten worden apart gerapporteerd indien zinvol. Ook 
de resultaten van de respondenten die niet alles invulden worden mee opgenomen indien nuttig. 
Dit wordt telkens duidelijk aangegeven. Respondentenaantal: 17,335 kinderen tot 12 jaar en 26,675 
jongeren vanaf 12 jaar. Totaal 44,030. 1/16 van de kinderen en jongeren in Vlaanderen. Niet repre-
sentatief, maar wel zo representatief mogelijk [Gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaande-
ren. Onderzoeksperiode: 11/05/2020-17/05/2020

134- VONK, ‘Cava?’. Methode: : Enquête bij 1087 jongeren (61% vrouw). 83% 18 jaar of jonger. [ge-
makssteekproef]. Geografische scope: Aalst of deelgemeente. Onderzoeksperiode: 18/11/2020-
30/11/2020.en Jeugdraad Overijse, ‘OE IST?’, niet gepubliceerd. Methode: Bevraging. Responden-
tenaantal: 582. [gemakssteekproef]. Geografische scope: Overijse. Onderzoeksperiode: Eind 2020.

137- Uit de Marge, ‘De impact van de COVID-19-maatregelen op kinderen en jongeren in maat-
schappelijk kwetsbare situaties’, mei 2020, p. 29. Methodologie: Bevraging. Respondentengroep: 
kwetsbare kinderen en jongeren via de jeugdwelzijnswerkers. Respondentenaantal: 2,412 kinderen 
en jongeren uit 35 gemeenten [gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen en Brussel. 
Onderzoeksperiode: 2020.

136- IMPULS evenement
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Zet in op verder onderzoek naar de beleving van 
seksualiteit van kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
tijdens een pandemie. Houd hierbij voldoende rekening 
met het verschil tussen jongens en meisjes en andere 
karakteristieken.Het blijft onduidelijk wat voor invloed 
bijvoorbeeld seksuele aantrekking of genderidentiteit 
heeft op de beleving van relaties en seksualiteit tijdens 
de pandemie. De invloed van de pandemie op relaties 
en seksualiteit van kinderen en jongvolwassenen 
blijft onduidelijk. Zet in op verder onderzoek naar de 
impact van de pandemie op de beleving van relaties 
bij jonge kinderen. Heb in het beleid aandacht voor de 
vermoedde moeilijkheden die jonge kinderen ervaarden. 
Zet bijvoorbeeld in op flexibele werkuren waardoor 
ouders er beter kunnen zijn voor hun kleine kinderen, 
zowel nu als bij een toekomstige lockdown.137

https://www.jmir.org/2021/12/e26584
https://www.jmir.org/2021/12/e26584
https://www.keki.be/sites/default/files/20200525_Rapport_corona_versie_finalKEKI.pdf
https://sociaal.net/achtergrond/nieuw-academiejaar-studenten-aan-boord-houden/
https://sociaal.net/achtergrond/nieuw-academiejaar-studenten-aan-boord-houden/
https://www.keki.be/sites/default/files/20200525_Rapport_corona_versie_finalKEKI.pdf
https://drive.google.com/file/d/1sxb7yPPrdyUbqBLIia6QPQjqiMHxMh34/view?fbclid=IwAR1YgSkvViPhunqAa3lnS6UMHqYkGqBqNFoZ74x7o8Z6AI2wmyiUzCOZ9zo
https://zenodo.org/record/5838409
https://zenodo.org/record/5838409


Er werd tijdens de coronapandemie onvoldoende 
rekening gehouden met de noden en belangen van 
personen tussen 0 en 25 jaar op vlak van sociale 
relaties. Uit een onderzoek van Unia bleek dat jongeren 
bijvoorbeeld geen fysiek contact konden houden 
met een minderjarige partner in het buitenland, 
terwijl dit toen wel mogelijk was voor volwassenen.140 
Jongvolwassenen die een scheiding met veel conflict 
meemaakten voor de coronapandemie, gaven aan 
dat de relatie met hun ouders tijdens de pandemie 
achteruitging. Sommige jongvolwassenen hadden 
minder contact met één van de twee ouders. Contact 
met een ouder in het buitenland was zeer moeilijk. 
Er bestond veel onduidelijkheid over de regels. Velen 
hadden het gevoel dat er geen rekening gehouden werd 
met hun situatie als jongvolwassene. Ze vonden het 
onderscheid met minderjarigen onlogisch, aangezien 
er aparte regels waren voor minderjarigen met 
gescheiden ouders en jongvolwassenen met gescheiden 
ouders. Nochtans woonden veel jongvolwassenen met 
gescheiden ouders ook nog bij hun ouders in.  Ze liepen 
ook aan tegen de klassieke invulling van een gezinssa-
menstelling en wilden meer duidelijkheid over hoe de 
maatregelen van toepassing waren op hun situatie.141 

Tijdens de eerste 1001 dagen zijn contact en 
relaties belangrijk voor het jonge kind. De impact 

van de coronamaatregelen op de relaties van 
het jonge kind moet verder onderzocht worden.138

?

140- Unia, ‘COVID-19: een test voor de men-
senrechten (tweede rapport)’, 2021. Methode: 
Samenvatting coronagerelateerde meldingen 
aan Unia. Geografische scope: België. Onder-
zoeksperiode: 20/08/2020 - 20/08/2021. 

138- IMPULS evenement. 

139, 141-  Inge Pasteels, ‘Impact of the COVID-19 
pandemic on young adults experiencing dual 
family life after high-conflict divorce’, 1/04/2022. 
Methode: Diepteinterview Respondentengroep: 
jongvolwassenen wiens ouders een hoge con-
flictscheiding hadden doorstaan voor ze 18 
waren, die minstens bij één ouder woonden voor 
de pandemie begon, tussen 18-30. Responden-
tenaantal: 24. [gemakssteekproef]. Geografische 
scope: Vlaanderen (Limburg). Onderzoeksperio-
de: 5/11/2020-21/5/2021.

Ik weet dat niet-essentiële 
verplaatsingen niet toegestaan waren 
tijdens de lockdown, maar ik ben nog 
steeds mijn papa enkele keren gaan 
bezoeken, ook al verbleef ik mij mijn 
mama. Ik heb de regels geschonden, 
denk ik. […] Ik begrijp waarom ze deze 
regels ingevoerd hebben, maar ik denk 
nog steeds dat je kinderen niet kan 
tegenhouden hun ouders te zien.139

- jongvolwassene met gescheiden ouders 
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Toon aandacht voor de 
verschillende betekenissen 

die gezin en familie 
hebben. Om adequate 

maatregelen te ontwikkelen 
in een pandemie, zeker met 

aandacht voor families in 
kwetsbare situaties, moeten 
er verschillende actoren en 
disciplines geraadpleegd 

worden tijdens het be-
slissingsproces. De regels 

moeten ook duidelijk zijn voor 
personen die zich niet in een 
traditionele gezinssament-

stelling bevinden.139

https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Covid-Verslag-DEF_NL_maro.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Publicaties_docs/Covid-Verslag-DEF_NL_maro.pdf
https://ubp.uni-bamberg.de/jfr/index.php/jfr/article/view/720
https://ubp.uni-bamberg.de/jfr/index.php/jfr/article/view/720
https://ubp.uni-bamberg.de/jfr/index.php/jfr/article/view/720


De coronamaatregelen hadden ook een 
impact op het welzijn van de familie. 
Onderzoek stelt dat het welzijn in de 
familie, de leeftijd van het kind en sociale 
contacten voor en tijdens de eerste 
lockdown verschillende emotionele en 
gedragsveranderingen bij kinderen 
verklaarden.142

Studenten namen vooral online contact 
op met elkaar (videogesprekken, chatten). 
Een minderheid van de studenten had 
face-to-face contact (een babbel op 
straat, een picknick in het park).143 Uit een 
ander onderzoek bleek dat bijna 70% 
van de studenten zich ’soms‘ eenzaam 
voelde. Vooral de beperking van sociale 
contacten en de lange duurtijd van 
de pandemie speelden een cruciale 
rol bij het welzijn van de studenten.144 
Vrouwelijke studenten, jongere studenten 
(17-20 jaar) en studenten met een beperkt 
sociaal en economisch kapitaal voelden 
zich vaker eenzaam.145 

Uit een bevraging blijkt dat 68% van de 
jongeren uit Meetjesland sociale media 
gebruikten om contact te houden met 
vrienden.146 Uit een andere bevraging 
blijkt dat 16 tot 18-jarigen fysieke 
contacten wilden, omdat het als meer 
kwalitatief werd ervaren.147

Het is belangrijk dat (jonge) 
kinderen, jongeren en 

jongvolwassenen kwaliteitsvolle 
sociale connecties hebben om 
hun mentale gezondheid te 

verbeteren. 

142- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian 
mental health (care) data repository version 5’, Zenodo, 
7/05/2021. Methode: Systematische analyse waarbij de 
bevindingen van resultaten besproken worden en er een 
algemene conclusie genomen wordt. Hier gaat het om 
de onderzoeken met het laagste niveau van bewijs. Geo-
grafische scope: België. Onderzoeksperiode: 2020 (eerste 
en tweede lockdown).

143,145- Sarah Van de Velde e.a., ‘COVID-19 International 
Student Well-being Study. First results from Belgium 
(Dutch publication)’, Zenodo, 2/06/2020. Methodologie: 
Online vragenlijst in verschillende landen. Dit zijn de 
resultaten uit België. Respondentengroep: studenten uit 
België, bijna alle deelnemers zijn van Vlaamse universi-
teiten.  Respondentenaantal: 21,272. 73% is vrouw. Niet 
representatief. Gemakssteekproef. Geografische scope: 
België. Onderzoeksperiode: 27/04/2020-11/05/2020.

144- N Van Eekert e.a., ‘Never waste a good crisis: naar 
een blijvend verbeterd mentaal welbevinden bij studen-
ten’, 11/10/2021. Methode: C19 ISW bevraging - kwantita-
tieve data. Respondentenaantal: 2229 (68% vrouw). Niet 
representatief. Gelegenheidssteekproef. Respondenten-
groep: studenten van de UA. Kwalitatieve data - focus-
gesprekken met studenten die een potentieel kwetsbare 
subgroep zijn wat het mentaal welbevinden betreft en 
studentgerichte diensten. Respondentenaantal: 48 en 
24. Geografische scope: Universiteit Antwerpen. Onder-
zoeksperiode: Bevraging: 10/05/2021-24/05/2021. 

146- Meetjesland, ‘Rapport weldoeners: over de invloed 
van de coronacrisis op het welzijn van kinderen en 
jongeren uit het Meetjesland’, niet gepubliceerd, juni 
2021. Methode: online bevraging. Respondentengroep: 
leerlingen van het 6e leerjaar tot en met het 6e middel-
baar. 58% vrouw, 76% ASO. 60% tussen 11 en 14. Respon-
dentenaantal: 755. [gemakssteekproef], Representatief. 
Geografische scope: Meetjesland. Onderzoeksperiode: 
Onderzoeksfase: mei-juli 2021. Bevraging: juni 2021. 

147- JongKortrijk, ‘EN OE IST NU?’. -Methode: Bevraging. 
Respondentengroep: kinderen en jongeren uit Kortrijk. 
Respondentenaantal: 1362, waarvan 1222 leerlingen 
(1025 secundair onderwijs). 123 deelnemers waren 
van het schoolteam. [gemakssteekproef]. Geografi-
sche scope: Kortrijk. Onderzoeksperiode: 14/10/2021 - 
15/11/2021.

70%
van de studenten voelden 

zich minstens ‘soms’ eenzaam

68%
van de jongeren uit Meetjesland

gebruikten sociale media om
contact te houden met vrienden
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https://www.uitdemarge.be/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-De-impact-van-COVID-19-op-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-3.pdf
https://www.uitdemarge.be/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-De-impact-van-COVID-19-op-kinderen-en-jongeren-in-kwetsbare-situaties-3.pdf
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De impact van de stijging van de 
online sociale interacties is onduidelijk. 
Voorlopige resultaten van het 
SIGMA-onderzoek wijzen op het belang 
van sterke sociale netwerken. Hoewel 
fysieke sociale interacties minder 
plaatsvonden, waren ze kwaliteitsvoller 
dan voor de pandemie. De resultaten 
suggereren dat kwaliteitsvolle fysieke 
interacties met familie en vrienden 
meer bijdragen aan weerbaarheid van 
jongeren dan online interacties.148 Uit 
ander onderzoek bleek dat contact 
hebben met vrienden, online of in fysiek,  
de kans op toegenomen schoolgerela-
teerde stress verminderde bij jongeren.149 
De kwaliteit van online en fysieke sociale 
interacties bleek belangrijker voor een 
beter welzijn, dan het aantal interacties.150

Het gebruik van social support websites 
kan jongeren en jongvolwassenen 
ondersteunen bij hun sociale interacties. 
Uit onderzoek bleek dat wanneer 
jongeren en volwassen een schrijfin-
structie kregen van onderzoekers 
die focuste op de positieve aspecten 
van een verhaal, hun emotionele 
reactie veranderde. Dit resultaat was 
onafhankelijk van de inhoud van het 
schrijven. Het positief schrijven op 
zich leidde dus tot een relatief hogere 
stijging in positieve emoties. Leeftijd 
had geen impact op de onderzoeksre-
sultaten. Deze resultaten kunnen helpen 
bij het ontwikkelen van online en offline 
interventies rond het omgaan met de 
pandemie.151 

Uit een onderzoek bleek dat digitale 
kwaliteitsvolle sociale connecties een 
belangrijke en ondergewaardeerde 
component waren in het verhelpen 
van depressies bij jongeren en 
jongvolwassenen.152

Jonge mensen op social 
support websites focussen zich 
beter op de positieve kant van 

een verhaal wanneer ze iets 
schrijven.151

Zet in op het verbeteren van 
kwaliteitsvolle sociale connecties 

tussen artsen, jongeren en 
jongvolwassenen bij digitale 
therapie. Richtlijnen vanuit 

deze online therapie kunnen op 
hun beurt ook bijdragen aan 

kwaliteitsvolle sociale interacties. 
Jongeren en jongvolwassenen 
hadden een voorkeur voor vi-
deocommunicatie bij digitale 

therapie, omdat er dan zichtbare 
lichaamstaal is. Bij gevoelige 

onderwerpen is anonimiteit dan 
wel weer een voordeel.152 

148,150 - Robin Achterhof e.a., ‘COVID-19-related 
changes in adolescents’ daily-life social interactions and 
psychopathology symptoms’, preprint. Methode: Retro-
perspectieve bevraging en ESM voor het bevragen van 
het dagelijkse leven. Respondentengroep: 22 scholen 
in Vlaanderen leerlingen uit het eerste, derde en vijfde 
middelbaar (89% meisje). De studenten moeten Neder-
lands begrijpen en kunnen lezen. Respondentenaantal: 
173. Voor de bevraging van het dagelijkse leven was er 
een subsample van 122 deelnemers. Longitudinaal. Niet 
representatief. [Toevalssteekproef]? Geografische scope: 
Vlaanderen. Onderzoeksperiode: Wave 1: januari 2018-
juni 2019. Wave 2: 27/04/2020-10/05/2020. 

149- David De Coninck e.a., ‘Distance Learning and 
School-Related Stress Among Belgian Adolescents 
During the COVID-19 Pandemic’, 27/01/2022. Methode: 
Dataset #jongerenovercorona (44,030 kinderen en 
adolescenten) waaruit 6 items gerelateerd aan online 
leren uitgehaald werden, 3 items rond familie en 3 items 
rond peers. De dataset werd beperkt tot middelbaar 
onderwijs -> 16,163. Er werd een analytische statistische 
analyse uitgevoerd op de data.[gemakssteekproef]. Niet 
representatief. Geografische scope: Vlaanderen. Onder-
zoeksperiode: 11/05/2020-17/05/2020.

151- Sofie Mariën e.a., ‘Think Positive, be Positive: Ex-
pressive Writing Changes Young People’s Emotional 
Reactions Towards the COVID-19 Pandemic’, 1/02/2022. 
Methode: Online single shot survey convenience 
sampling. Respondentengroep: adolescenten en jong-
volwassenen uit Vlaanderen (86% vrouw). Responden-
tenaantal: 156. Gemakssteekproef. Niet representatief. 
Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 1e 
lockdown (~ 14/03/2020 - 4/05/2020). 

152-  Lindsay H Dewa, ‘Quality Social Connection as 
an Active Ingredient in Digital Interventions for Young 
People With Depression and Anxiety: Systematic Scoping 
Review and Meta-analysis’, JMIR Publications, 17/12/2021. 
Methode: Systemic scoping en meta-analyse o.b.v. 
PRISMA. Respondentengroep: Respondentenaantal: er 
werden 42 studies bekeken (waarvan 1 B), die in totaal 
23,319 deelnemers hadden. Er werden ook 9 jonge 
personen met ervaring met digitale interventie voor 
mentale gezondheid betrokken. Zij waren deel van een 
adviesraad. Deze jongeren waren allemaal van het VK. 
Geografische scope: Wereldwijd (er is 1 Belgische studie 
opgenomen). Onderzoeksperiode: Niet gedefinieerd, 
opgenomen studies in de analyse gaan van 2008-2020. 

Verder onderzoek naar de 
kenmerken van kwaliteitsvolle 

sociale connecties moet 
gebeuren.152  

?
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Uit het SIGMA-onderzoek bleek dat 
een goede ouderrelatie het welzijn 
van jongeren verhoogt.153 Ook ander 
onderzoek bevestigde dit.154 Kinderen 
ontwikkelden verschillende strategieën 
om met de eerste lockdown om te gaan. 
Ze creëerden bijvoorbeeld een 
comfortabele atmosfeer in het gezin.155 

Pleegouders die een stijging aangaven in 
alternatief contact (bijvoorbeeld bellen) 
met de geboorteouders merkten een 
stijging van het mentaal welbevinden van 
het pleegkind tijdens die periode. Toch 
ervaarden pleegkinderen de combinatie 
tussen fysiek en alternatief contact 
als beste scenario. Slechts 6% van de 
pleegkinderen had geen contact met de 
geboorteouders tijdens de lockdown.157  

Gezinsactiviteiten gefocust op 
“samen-zijn” en het creëren van 
een aangename sfeer moeten 

aangemoedigd worden.155

Ouderbetrokkenheid in 
therapie toonde ook positieve 

resultaten.156  

Wanneer fysiek contact niet 
mogelijk was, bleek alternatief 
contact een goede oplossing. 

Dit zou structureler opgenomen 
kunnen worden bij pleegzorg.158 

153, 156- Julie Janssens e.a., ‘The Impact of COVID-19 
on Adolescents’ Daily Lives: The Role of Parent–Child 
Relationship Quality’, 26/08/2021. Methode: SIGMA data 
wave 1 (representatief) en wave covid-19. Responden-
tenaantal van beide waves: 173. respondentengroep: 
11-20 longitudinaal voor en tijdens COVID. Representatief 
wat geografische scope, geslacht en opleidingsniveau 
betreft. [toevalssteekproef]. Gedeeltelijke representa-
tieve steekproef. Geografische scope: Vlaanderen. On-
derzoeksperiode: Wave 1: januari 2018 - juni 2019. COVID 
wave: 27/4/2020 - 10/5/2020.

154- zie o.a. Camille Verheyden e.a., ‘ Psychosocial 
well-being of Flemish foster children residing in their 
foster homes during the COVID-19 lockdown’, Children 
and Youth Services Review, 13/05/2022. Methodologie: 
Online survey. Respondentengroep: pleegouders met 
een pleegkind van min 2,5 jaar dat op het moment van 
de lockdown bij hen inwoont. Respondentenaantal: 888. 
Meestal moeders (68,5%). Niet representatief [gemaks-
steekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. Onder-
zoeksperiode: 11/05/2020 - 4 weken later.

155- Verolien Cauberghe e.a., ‘Children’s resilience during 
Covid-19 confinement. A child’s perspective–Which 
general and media coping strategies are useful’, Journal 
of Community Psychology, 27/09/2021. Methodologie: 
Online bevraging. Respondentengroep: Nederlandstali-
ge Belgische kinderen tussen 9 en 13 jaar. Aantal respon-
denten: 667 [gemakssteekproef]. Geografische scope: 
Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 31/4/2020 - 24/5/2020.

157, 158- Camille Verheyden e.a., ‘Psychosocial well-being 
of Flemish foster children residing in their foster homes 
during the COVID-19 lockdown’, Children and Youth 
Services Review, 13/05/2022. Methodologie: Online 
survey. Respondentengroep: pleegouders met een 
pleegkind van min 2,5 jaar dat op het moment van de 
lockdown bij hen inwoont. Respondentenaantal: 888. 
Meestal moeders (68,5%). Niet representatief [gemaks-
steekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. Onder-
zoeksperiode: 11/05/2020 - 4 weken later.
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KINDEREN, JONGEREN EN JONGVOLWASSENEN ZIJN VEERKRACHTIG, 
MAAR DE PANDEMIE VERSTERKTE BESTAANDE MOEILIJKHEDEN   6

Ik mis perspectief om naar uit te kijken. Alles is onduidelijk: 
schoolwerk, thuis, corona, mijn vrienden zien,… De focus ligt 
meer op geld dan op mensen. Er wordt geen rekening gehouden 
met kinderen en jongeren met gescheiden ouders. Ik heb geen 
uitlaatklep meer.159 
- bevraging bij jeugdwelzijnswerkers en kinderen en jongeren in kwetsbare situaties

De pandemie versterkte bestaande 
ongelijkheden160.  Kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen die zich voor 
de pandemie in kwetsbare situaties 
bevonden, ervaarden een negatievere 
impact van de coronamaatregelen op 
hun mentaal welbevinden. Sommige 
kwetsbare situaties ontstonden net door 
de coronapandemie en veroorzaakten 
een verminderd welbevinden.161 Uit een 
onderzoek van Uit de Marge bleek dat 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen in 
kwetsbare situaties zich vergeten voelden 
tijdens de coronapandemie en het zeer 
moeilijk hadden. Van hen, zat 55,3% 
niet goed in hun vel.162 Personen met 
autisme ervaarden meer symptomen van 
depressie en angstgevoelens. 163

159, 162- Uit de Marge, ‘De impact van de CO-
VID-19-maatregelen op kinderen en jongeren in 
maatschappelijk kwetsbare situaties’, mei 2020, p. 31. 
Methodologie: Bevraging. Respondentengroep: kwets-
bare kinderen en jongeren via de jeugdwelzijnswerkers. 
Respondentenaantal: 2,412 kinderen en jongeren uit 35 
gemeenten [gemakssteekproef]. Geografische scope: 
Vlaanderen en Brussel. Onderzoeksperiode: 2020.

160- Hoge Gezondheidsraad, ‘2020 BELGIAN MENTAL 
HEALTH(CARE) DATA REPOSITORY ON COVID-19 info-
grafiek’. Methode: Versie 1-6 van het BMHDR wordt sa-
mengevat in een infografiek. Geografische scope: België. 
Onderzoeksperiode: 2020.

161- Susan Branje e.a., ‘The Impact of the COVID-19 
Pandemic on Adolescent Emotional, Social, and 
Academic Adjustment’, 26/08/2021. Methode: Het artikel 
is een overzichtsartikel van verschillende studies die in 
een special issue van het magazine uitgekomen zijn. 
Dit artikel geeft een samenvatting van de verschillende 
inzichten. Geografische scope: Wereldwijd - 1 Belgische 
studie (Janssens e.a. - SIGMA). Onderzoeksperiode: 
Varieert - focus op eerste lockdown.

163- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian 
mental health (care) data repository version 5’, Zenodo, 
7/05/2021. Methode: Systematische analyse waarbij de 
bevindingen van resultaten besproken worden en er een 
algemene conclusie genomen wordt. Hier gaat het om 
de onderzoeken met het laagste niveau van bewijs. Geo-
grafische scope: België. Onderzoeksperiode: 2020 (eerste 
en tweede lockdown).
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164- Julie Janssens e.a., ‘The Impact of COVID-19 on 
Adolescents’ Daily Lives: The Role of Parent–Child Re-
lationship Quality’, 26/08/2021. Methode: SIGMA data 
wave 1 (representatief) en wave covid-19. Responden-
tenaantal van beide waves: 173. respondentengroep: 
11-20 longitudinaal voor en tijdens COVID. Representatief 
wat geografische scope, geslacht en opleidingsniveau 
betreft. [toevalssteekproef]. Gedeeltelijke representa-
tieve steekproef. Geografische scope: Vlaanderen. On-
derzoeksperiode: Wave 1: januari 2018 - juni 2019. COVID 
wave: 27/4/2020 - 10/5/2020.

165,168 - Robin Achterhof e.a., ‘COVID-19-related 
changes in adolescents’ daily-life social interactions and 
psychopathology symptoms’, preprint. Methode: Retro-
perspectieve bevraging en ESM voor het bevragen van 
het dagelijkse leven. Respondentengroep: 22 scholen 
in Vlaanderen leerlingen uit het eerste, derde en vijfde 
middelbaar (89% meisje). De studenten moeten Neder-
lands begrijpen en kunnen lezen. Respondentenaantal: 
173. Voor de bevraging van het dagelijkse leven was er 
een subsample van 122 deelnemers. Longitudinaal. Niet 
representatief. [Toevalssteekproef]? Geografische scope: 
Vlaanderen. Onderzoeksperiode: Wave 1: januari 2018-
juni 2019. Wave 2: 27/04/2020-10/05/2020. 

166- Olivia J. Kirtley e.a., ‘SIGMA 2019: fase 1: hoe word ik 
wie ik ben? De voorlopige resultaten van de SIGMA-stu-
die: een longitudinaal onderzoek naar de geestelijke 
gezondheid van jongeren in Vlaanderen’, 25/09/2019. 
Methode: Vragenlijst, smartphone (app) en fitbit (Ex-
perience Sampling Method). Respondentengroep: 22 
scholen in Vlaanderen leerlingen uit het eerste, derde 
en vijfde middelbaar. Aan ouders wordt ook gevraagd 
om een vragenlijst in te vullen. Representatief wat geo-
grafische scope, geslacht en opleidingsniveau betreft.  
Respondentenaantal: 1913 (1207 meisjes). Geografische 
scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: Wave 1: januari 
2018-juni 2019. 

167- Ides Nicaise e.a., ‘The impact of the COVID -19 
crisis on vulnerable groups in the EU: Homeless people, 
migrants, Roma, people with disabilities and vulnerable 
children’, niet gepubliceerd. Methodologie: Reflectie over 
de status van de kennis door een inzicht te geven in het 
bestaande onderzoek (empirisch). Geografische scope: 
EU (incl. België). Onderzoeksperiode: tot eind mei 2021. 

169- Uit de Marge, ‘De impact van de COVID-19-maat-
regelen op kinderen en jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties’, mei 2020, p. 31. Methodologie: 
Bevraging. Respondentengroep: kwetsbare kinderen 
en jongeren via de jeugdwelzijnswerkers. Responden-
tenaantal: 2,412 kinderen en jongeren uit 35 gemeenten 
[gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen en 
Brussel. Onderzoeksperiode: 2020.

Er kunnen weinig vergelijkingen gemaakt 
worden tussen onderzoeken voor en 
tijdens de pandemie. Uit het longitudinaal 
SIGMA-onderzoek bleek dat jongeren 
zich eenzamer voelden dan voor de 
pandemie.164 Voorlopige resultaten van 
het SIGMA-onderzoek tonen echter aan 
dat er geen achteruitgang was van de 
mentale gezondheid van jongeren tijdens 
de eerste lockdown. Angstgevoelens 
namen zelfs af. Dit wijst mogelijk 
op weerbaarheid van de jongeren, 
bijvoorbeeld als ze zich ondersteund 
voelden door vrienden en zorggevers.165 
Het is echter belangrijk om mee te geven 
dat 1 op 5 jongeren voor de pandemie 
milde tot ernstige psychische problemen 
ervaarden. Vanaf 16 jaar nam dit toe tot 
1 op 4.166

Ze praten er niet gemakkelijk 
over als ze zich niet goed in 
hun vel voelen. Ze vinden 
bovendien moeilijker de weg 
naar dienstverlening. Het is 
lastig voor hen als ze hun 
vrienden en begeleiding niet 
meer kunnen zien. Dat zijn 
vaak net de eerste contacten en 
babbels als het niet goed gaat.169

- bevraging bij jeugdwelzijnswerkers 
en kinderen en jongeren in kwetsbare 
situaties

Door het ervaren van stress en 
trauma verwacht onderzoek een 
grote impact op lange termijn.167 

Uit onderzoek is het voorlopig 
nog niet duidelijk wat de lan-
getermijneffecten zullen zijn 
van de aanhoudende sociale 
beperkingen bij jongeren.168

?

34GEZONDHEID

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jora.12657
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jora.12657
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jora.12657
https://psyarxiv.com/5nfp2/
https://psyarxiv.com/5nfp2/
https://psyarxiv.com/5nfp2/
https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000666/50000673/cpp/images/sigma-rapport-w1
https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000666/50000673/cpp/images/sigma-rapport-w1
https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000666/50000673/cpp/images/sigma-rapport-w1
https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000666/50000673/cpp/images/sigma-rapport-w1
https://psyarxiv.com/5nfp2/
https://psyarxiv.com/5nfp2/
https://psyarxiv.com/5nfp2/


170,176,177- Leen Alaerts, ‘Rol van beleid, schoolleider-
schap, zorg en de impact van corona op gelijke kansen’, 
2021.Methode: Verzameling van 770 ervaringen uit alle 
onderwijsniveaus via een platform. Er werden ook ge-
sprekken met 50 betrokkenen. Niet representatief. Niet 
generaliseerbaar. [gemakssteekproef]. Niet represen-
tatief. Geografische scope: Leuven. Onderzoeksperiode: 
december 2020 - 13/03/2021. 

171- Eva Rens e.a., ‘Mental Distress and Its Contributing 
Factors Among Young People During the First Wave of 
COVID-19: A Belgian Survey Study’, 28/01/2021.Methode: 
Online survey waaruit een subsample werd genomen. 
Respondentengroep: personen tussen 16-25, 78% vrouw 
en 67% student. Respondentenaantal: 2008. Geen toe-
valssteekproef. Niet representatief. Geografische scope: 
België. Onderzoeksperiode: 20/03/2020-3 weken later 
(3/4/2020).

172, 178- Awel, ‘Awel in het jaar 2021’, 7/02/2022. Methode: 
Analyse van de gesprekken met kinderen en jongeren 
aan de lijn/op het scherm bij luisterlijn Awel. Geografi-
sche scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 2021. 

173- Merle Kock e.a., ‘Mindfulness May Buffer Psychoa-
logical Distress in Adolescents during the COVID-19 
Pandemic: The Differential Role of Mindfulness Facets’, 
22/11/2021. Methode: Cross-sectional online survey. Res-
pondentengroep: Nederlandstalige adolescenten (71% 
vrouw). Respondentenaantal: 246. Niet representatief. 
[gemakssteekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. 
Onderzoeksperiode: 29/06/2020 - 11/10/2020. 

174- VONK, ‘Cava?’. Methode: : Enquête bij 1087 jongeren 
(61% vrouw). 83% 18 jaar of jonger. [gemakssteekproef]. 
Geografische scope: Aalst of deelgemeente. Onder-
zoeksperiode: 18/11/2020-30/11/2020 

175- KRC, KiReCO en KeKi, ‘Kinderrechtenperspectief 
in de coronacrisis’, 25/05/2020. Methodologie: Online 
bevraging. Er is een aparte vragenlijst voor kinderen 
ouder dan 12 jaar. Respondentengroep: Aandacht voor 
kwetsbare groepen. Ook kinderen jonger dan 8 (3901) 
en ouder dan 18 (6024) vulden de enquête in. Deze 
resultaten worden apart gerapporteerd indien zinvol. 
Ook de resultaten van de respondenten die niet alles 
invulden worden mee opgenomen indien nuttig. Dit 
wordt telkens duidelijk aangegeven. Respondentenaan-
tal: 17,335 kinderen tot 12 jaar en 26,675 jongeren vanaf 
12 jaar. Totaal 44,030. 1/16 van de kinderen en jongeren 
in Vlaanderen. Niet representatief, maar wel zo repre-
sentatief mogelijk [Gemakssteekproef]. Geografische 
scope: Vlaanderen. Onderzoeksperiode: 11/05/2020-
17/05/2020.

Heb voldoende aandacht voor 
de psychologische basiszorg. 

Onderschat hierbij niet de sociale 
rol van leerkrachten en scholen.170

Zet in op laagdrempelige toegang 
tot hulp. 174 Uit een bevraging 

bleek dat 86,7% van de kinderen, 
en 87,1% van de jongeren bij 
iemand terecht kon om over 

hun gevoelens te praten.175 De 
drempels die kinderen, jongeren 

en jongvolwassenen naar zorg en 
dienstverlening ervaarden waren 

hoog. Er is veel durf nodig om 
hulp te zoeken. Voor veel kinderen, 

jongeren en jongvolwassenen 
is het niet duidelijk welke hulp 

er bestaat. Bovendien is er ook 
loyaliteit naar de ouders toe: ze 
brengen problemen thuis niet 

graag naar buiten.176

De bereikbaarheid en zichtbaarheid 
van een CLB is niet op elke school 

even groot.177 Garandeer voldoende 
initiatieven om het stigma rond 

mentale gezondheidsproblemen te 
doorbreken.178

Scholen zijn een veilig plek voor 
jongeren om contacten te leggen 
en aan zelfontwikkeling te doen.171  

Er zou meer ruimte moeten zijn 
voor mentale gezondheid in het 
onderwijs.172 Uit één onderzoek 

bleek dat mindfulness zou kunnen 
bijdragen tot een daling in zorgen 
en stress en een stijging in sociale 

verbondenheid.173 Verder onderzoek 
hierover is nodig.

AANBEVELINGEN
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De instellingen voor mentale gezondheidszorg zijn 
overbevraagd, maar tijdens januari 2021 was de druk 
op de instellingen nog groter.179 Een bevraging bij 
ongeveer 500 Nederlandstalige artsen, kinderpsychi-
aters, kinderartsen, psychiaters, CLB-artsen en andere 
professionals toonde aan dat de professionals het 
erover eens zijn dat de zorgvraag (sterk) toegenomen 
is en geven aan dat de wachtlijsten groeiden.180 Ook 
Vlaamse zelfstandige praktijkbeoefenaars gaven in een 
online enquête in februari 2021 aan dat wachtlijsten 
een probleem vormen, vooral bij psychiaters én bij 
kinderen en jongeren. 72% gaf aan dat de pandemie 
de hulpbehoefte heeft doen toenemen. Een 
patiëntenenquête uit 2020 laat zien dat de wachtlijsten 
een grote impact hadden op kinderen en jongeren, 
vooral kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoor-
nissen.181 Eerder onderzoek stelde dat veel jongeren 
psychosociale hulp zochten, maar niet snel genoeg 
vonden. In april 2021 telde de Vlaamse Vereniging 
voor Kinder- en Jeugdpsychiaters meer dan 23.700 
kinderen en jongeren die wachtten op psychosociale 
ondersteuning. 182 

Er zou aandacht moeten zijn voor de individuele 
situatie van een kind, jongere of jongvolwassene.187 Een 
bevraging bij Vlaamse studenten toonde bijvoorbeeld 
aan dat 60% van hen meer verantwoordelijkhe-
den opnamen tijdens corona, zoals zorgtaken, werk 
in het huishouden en opvang van kinderen. 8% van 
hen organiseerde, ook voor de pandemie, dagelijks 
de opvang van eigen kinderen. Tijdens de lockdown 
werd de combinatie studeren en werken moeilijker.188  
Er zou gewerkt moeten worden aan het veerkrachtig 
maken van doelgroepen in kwetsbare situaties door 
bijvoorbeeld te werken met kleine klasgroepen en 
zorgfiguren op school.189 Jongeren, zeker diegenen met 
angststoornissen, moeten goed begeleid worden bij de 
terugkeer naar school.190

179 ,180, 181, 184- Hoge Gezondheidsraad, “PSYCHO-
SOCIALE OPVANG TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIE 
-KINDEREN & JONGEREN”, juli 2021. Methode: Analyse 
van internationale literatuur, inventaris van Belgische 
gegevens (BMHDR), feedback van professionals uit het 
veld en discussies binnen een werkgroep. Geografische 
scope: België. Onderzoeksperiode: onduidelijk. 

182, 183- Centrum voor Leerlingenbegeleiding, ‘De 
impact van corona op de CLB-werking’, Methode: Niet 
uitgewerkt. Geografische scope: Vlaanderen en Brussel. 
Onderzoeksperiode: Schooljaar 2020-2021.

185, 186- Hoge Gezondheidsraad, ‘2020 BELGIAN 
MENTAL HEALTH(CARE) DATA REPOSITORY ON 
COVID-19 infografiek’. Methode: Versie 1-6 van het 
BMHDR wordt samengevat in een infografiek. Geografi-
sche scope: België. Onderzoeksperiode: 2020.

187- Camille Verheyden e.a., ‘Psychosocial well-being 
of Flemish foster children residing in their foster homes 
during the COVID-19 lockdown’, Children and Youth 
Services Review, 13/05/2022. Methodologie: Online 
survey. Respondentengroep: pleegouders met een 
pleegkind van min 2,5 jaar dat op het moment van de 
lockdown bij hen inwoont. Respondentenaantal: 888. 
Meestal moeders (68,5%). Niet representatief [gemaks-
steekproef]. Geografische scope: Vlaanderen. Onder-
zoeksperiode: 11/05/2020 - 4 weken later.

188- Helena Calleeuw e.a., ‘Nieuw academiejaar: ‘We 
moeten zoveel mogelijk studenten aan boord houden’’, 
21/09/2020. Methode: In kader van het PWO ‘Diversiteit 
in het hoger onderwijs: instroom en doorstroom van stu-
denten met een migratieachtergrond’. Online bevraging. 
Respondentengroep: studenten van VIVES, LUCA school 
of arts, UCLL. Respondentengroep: 2633. [gemakssteek-
proef]. Geografische scope: Vlaanderen. Onderzoekspe-
riode: mei 2020.

190- Robin Achterhof e.a., ‘COVID-19-related changes 
in adolescents’ daily-life social interactions and psy-
chopathology symptoms’, preprint. Methode: Retro-
perspectieve bevraging en ESM voor het bevragen van 
het dagelijkse leven. Respondentengroep: 22 scholen 
in Vlaanderen leerlingen uit het eerste, derde en vijfde 
middelbaar (89% meisje). De studenten moeten Neder-
lands begrijpen en kunnen lezen. Respondentenaantal: 
173. Voor de bevraging van het dagelijkse leven was er 
een subsample van 122 deelnemers. Longitudinaal. Niet 
representatief. [Toevalssteekproef]? Geografische scope: 
Vlaanderen. Onderzoeksperiode: Wave 1: januari 2018-
juni 2019. Wave 2: 27/04/2020-10/05/2020. 

189- IMPULS evenement

Door de wachtlijsten en de toegenomen zorgbehoefte, 
kunnen jonge mensen op dit moment niet de zorg 
ontvangen die ze nodig hebben. Dit zou de zorgvraag 
de komende tijd nog kunnen doen toenemen.184 Risico- 
en beschermingsfactoren maken het gemakkelijker 
om personen in nood te identificeren. Het beleid kan zo 
prioriteiten in ondersteuning vaststellen.185 Hierbij valt 
het op dat jong zijn en de ontwikkeling van het jonge 
kind risicofactoren zijn waarop het beleid kan inspelen.186  

Onderzoek signaliseert een nood aan extra 
middelen om de wachtlijsten in de psychosociale 
zorg aan te pakken zodat er ingezet kan worden 

op preventie en ambulant begeleiden.183
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191- VONK, ‘Cava?’. Methode: : Enquête bij 1087 jongeren (61% vrouw). 83% 
18 jaar of jonger. [gemakssteekproef]. Geografische scope: Aalst of deelge-
meente. Onderzoeksperiode: 18/11/2020-30/11/2020. 

192- Hoge Gezondheidsraad, “PSYCHOSOCIALE OPVANG TIJDENS DE 
COVID-19 PANDEMIE -KINDEREN & JONGEREN”, juli 2021. Methode: Analyse 
van internationale literatuur, inventaris van Belgische gegevens (BMHDR), 
feedback van professionals uit het veld en discussies binnen een werkgroep. 
Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: onduidelijk. 

193- Leal Filho, Walte e.a., ‘Impacts of COVID-19 and social isolation on 
academic staff and students at universities: a cross-sectional study’, 
24/06/2021. Methode: Cross-sectional survey en convenience sampling en 
snowball en verder verspreiding via netwerken. Respondentenaantal: 711 
antwoorden. Gemakssteekproef. Sneeuwbalsteekproef. Niet representatief. 
Geografische scope: 41 landen (incl. België). Onderzoeksperiode: 14/04/2020-
4/05/2020.

194- Meetjesland, ‘Rapport weldoeners: over de invloed van de coronacrisis 
op het welzijn van kinderen en jongeren uit het Meetjesland’, niet gepubli-
ceerd, juni 2021. Methode: online bevraging. Respondentengroep: leerlingen 
van het 6e leerjaar tot en met het 6e middelbaar. 58% vrouw, 76% ASO. 60% 
tussen 11 en 14. Respondentenaantal: 755. [gemakssteekproef], Representa-
tief. Geografische scope: Meetjesland. Onderzoeksperiode: Onderzoeksfase: 
mei-juli 2021. Bevraging: juni 2021. 

195- Jeroen De Man e.a., ‘Disentangling depression in Belgian higher educa-
tion students amidst the first COVID-19 lockdown (April-May 2020)’, 7/01/2021. 
Methode: Cross-sectional study via online survey. Respondentengroep: stu-
denten van 13 instellingen voor hoger onderwijs die tijdens onderzoekperiode 
geen COVID diagnose hadden en in België woonden tijdens de pandemie. 
Respondentenaantal: 18,301. Gemakssteekproef. Niet representatief. Geogra-
fische scope: België. Onderzoeksperiode: 26/04/2020-11/05/2020. 

197, 200 - Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian mental health 
(care) data repository Version 7’, 16/06/2021. Methode: Systematische 
analyse waarbij de bevindingen van resultaten besproken worden en er 
een algemene conclusie genomen wordt. Hier worden alle studies samen 
besproken. Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: 2020-2021pon-
dentengroep: studenten van 13 instellingen voor hoger onderwijs die tijdens 
onderzoekperiode geen COVID diagnose hadden en in België woonden 
tijdens de pandemie. Respondentenaantal: 18,301. Gemakssteekproef. Niet 
representatief. Geografische scope: België. Onderzoeksperiode: 26/04/2020-
11/05/2020. 

199- Elke Van Hoof e.a., ‘Living Document I: Belgian mental health (care) 
data repository version 4’, Zenodo, 23/03/2021. Methodologie: Systematische 
analyse waarbij de bevindingen van resultaten besproken worden en er een 
algemene conclusie genomen wordt. Hier gaat het om de onderzoeken met 
het hoogste niveau van bewijs. Geografische scope: België. Onderzoeksperi-
ode: 2020. 

196, 198 - IMPULS evenement

Zet in op het behouden van veilige 
sociale contacten van kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen 

bij een volgende (gezondheids)
crisis.191 Sociale steun en interacties 
zijn cruciaal voor hen, volgens de 
Belgische Pediatrische COVID-19 

taskforce.192 Studenten gaven 
aan dat ze het belangrijk vinden 
dat er informele communicatie-
mogelijkheden zijn zodat ze zich 
minder eenzaam voelen.193 Uit 
een bevraging in Meetjesland 

bleek dat 1 op 3 jongeren hoopte 
in de toekomst meer contact met 

vrienden te hebben.194

Onderwijsinstellingen 
moeten academische druk en 

-ontevredenheid over de aanpak 
van de coronapandemie door de 

hogere onderwijsinstellingen waar 
de student schoolloopt monitoren 

en aanpakken. Dit kan door 
duidelijke communicatie en het 

aanmoedigen van interactie tussen 
studenten en onderwijzers via real 

time teaching.195

Heb bij verder 
onderzoek aandacht 

voor de concrete 
intervenies of steun die 
zouden kunnen helpen 

voor verschillende 
risicogroepen.197 

Daarnaast moet 
verder onderzoek ook 
specifieker focussen 

op afgebakende 
leeftijdsgroepen, in 

het bijzonder op jonge 
kinderen. Er is tot nu 
toe te weinig inzicht 

in welke verschillende 
stressniveaus 

veroorzaakt werden 
door welke fase in de 
pandemie en welke 

maatregelen.198

Betrek communicatie-
experten tijdens een pandemie 
zodat de communicatie geen 

negatieve impact heeft op het 
mentaal welbevinden.196

Zet verder in op diverse on-
derzoeksmethodes. Tot nu toe 

gebeurde er veel onderzoek op 
basis van kwantitatief onderzoek 

of bevragingen. Deze inzichten 
kunnen een aanleiding zijn voor 

verder kwalitatief onderzoek. Ook 
longitudinale data, verzameld 

op verschillende momenten 
doorheen de coronapandemie, 
is maar beperkt beschikbaar. 

Recurrente bevragingen waren 
ook voor de pandemie eerder 

schaars, waardoor het moeilijk 
is om dit te vergelijken met de 

situatie van voor de pandemie. Er 
moet daarnaast ook onderzoek 

gebeuren naar de langetermijnim-
pact van de coronamaatregelen 

op het mentaal welbevinden. 

?
Inhoudelijk moet er voldoende 
aandacht zijn voor bestaande 

hiaten in het onderzoek. Onderzoek 
bij de algemene bevolking toont 

bijvoorbeeld aan dat er een 
significante stijging was van 
de slaapproblemen tijdens de 

coronapandemie.199 Uitgebreide 
gegevens bij personen tussen 0 
en 25 jaar ontbreken hierover, al 

wijzen eerste cijfers ook aan 
dat er hierover reden tot 

bezorgdheid is.200
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