RAPPORT

CORONA EFFECT
ANALYSE VOOR JONGEREN
MET EEN CHRONISCHE
AANDOENING

Mogelijk gemaakt door:

jongeren INC
1

RAPPORT

INHOUDSOPGAVE
Inleiding

3

Leer van onze jongeren!
Door drs. Ans van de Maat

4

Effect corona op gezondheid en welzijn overwegend negatief

5

Bied zorg en onderwijs op maat
Door prof. dr. Elise van de Putte

6

Effect van corona op leren en ontwikkelen geeft een gemengd beeld

7

Scholen, ken uw leerlingen en werk samen met de zorg
Door prof. drs. Dolf van Veen

8

Effect corona op werk en participatie overwegend negatief

9

Jongeren hebben de toekomst!
Door Rick Brink - Minister van Gehandicaptenzaken
Effect corona op algemeen welbevinden van jongeren
overwegend negatief

10

11

Kinderen en jongvolwassenen in tijden van corona
Door drs. Károly Illy

12

Ons advies aan Nederland

13

Tot slot!
Speciaal een oproep aan gemeenten

14

Bijlagen
Bijlage 1: Uitkomsten enquête JongPIT
Bijlage 2: Uitkomsten gezondheidsenquêtes SignificantAPE
Bijlage 3: PROactive cohort studie in Wilhelmina Kinderziekenhuis
en Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

18

2

RAPPORT

INLEIDING
JongPIT is de stichting door en voor jongeren van 15-30 jaar oud met een chronische aandoening, psychische
aandoening en/of beperking. Wij hebben als missie iedereen mee te laten doen in de maatschappij. De
afgelopen maanden hebben wij samen met Jongeren INC door middel van verschillende onderzoeken in kaart
gebracht wat de mogelijke effecten zijn van corona op deze jongeren.
Voor de onderzoeken is gebruik gemaakt van drie bronnen. De eerste bron zijn de antwoorden van 123 JongPIT
jongeren die tussen juli en september een enquête hebben ingevuld. De respondenten van dit onderzoek
zijn jongeren tussen de 13 en 34 jaar oud (90% meisjes en 10% jongens). De tweede bron bestaat uit
gezondheidsenquêtes van het CBS uit 2010, 2013 en 2018 onder jongeren. In dit onderzoek zijn 462 jongeren
met een langdurige aandoening door het CBS ondervraagd (141 in 2010, 143 in 2013, 178 in 2018).
De derde bron is een enquête die periodiek wordt afgenomen in het kader van een cohort studie bij patiënten
van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. De respondenten
van dit onderzoek zijn kinderen tussen de 8 en de 18 jaar oud (50% meisjes en 50% jongens). Zij hebben de
enquête ingevuld vanaf juli.
De drie deelonderzoeken zijn gerapporteerd door JongPIT (Eline van der Meulen en Femke van Zoggel),
ProActive (Annelieke Schoen en Merel Nap-van der Vlist) en Significant APE (Maartje Gielen, Joeri Athmer
en Leo Aarts). De rapporten hebben allemaal net een andere insteek. Significant APE zoomt vooral in op de
mogelijke gevolgen voor de positie van onze doelgroep op de arbeidsmarkt door te kijken naar hoe jongeren
werden geraakt door de vorige crisis (2010-2013). In het rapport van ProActive ligt de nadruk wat meer op de
jongste helft van onze doelgroep. In onze eigen JongPIT rapportage is vooral een brede inventarisatie gemaakt
van de effecten van corona.
Op basis van de samenvatting en conclusies van de drie rapportages hebben verschillende experts hun reflectie
gegeven op de uitkomsten: Ans van de Maat (NJi), Elise van de Putte (hoogleraar Levensloop-geneeskunde
verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis / UMC Utrecht), Dolf van Veen (Nederlands Centrum
Onderwijs en Jeugdzorg en Hogeschool Windesheim), Rick Brink (Minister van Gehandicaptenzaken) en
Károly Illy (Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde). Zij verwoorden vanuit hun eigen
expertise en perspectief de belangrijkste inzichten uit de rapportages.
Deze overkoepelende rapportage bestaat uit de volgende onderdelen. In het onderdeel een, twee en drie
zoomen we in op de domeinen gezondheid/welzijn, leren/ontwikkelen en werken/participeren. Waar lopen
jongeren tegenaan en wat staat hen de komende maanden en jaren te wachten? We koppelen dit aan onze
adviezen aan organisaties in deze domeinen. In deel vier gaan we in op het algemene beeld en geven we
advies aan beleidsmakers, de overheid en media die gaan over (de communicatie rondom) het coronavirus.
We sluiten deze rapportage af met een oproep. De onderdelen worden afgewisseld met columns van experts
die aansluiten op de onderdelen van het rapport, te beginnen met de column van Ans van de Maat van het
Nederlands Jeugdinstituut. We sluiten dit rapport af met een speciale oproep aan gemeenten en beleidsmakers
door Femke van Zoggel van JongPIT en Marco Florijn van Jongeren INC.
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LEER VAN ONZE JONGEREN!
Door drs. Ans van de Maat

Ik ben onder de indruk van het onderzoek van JongPIT. Het legt bloot wat de coronacrisis ons kan leren over
participatie in de samenleving voor jongeren met én zonder aandoening of beperking. Als kers op de taart
bevat het een helder, gericht advies aan beleidsmakers, zorgverleners, scholen en werkgevers. Leest u, na deze
column, één onderdeel van deze analyse? Blader dan door naar het advies van de jongeren zelf.
De lockdown van voorjaar 2020 was een groot experiment. Wat zijn de effecten van zulke maatregelen
precies? De onderzoeken van JongPIT en van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum
geven inzicht. Veel onderdelen van het dagelijks leven moesten de afgelopen tijd opeens anders worden
vormgegeven. Het onderwijs werd deels gedigitaliseerd, net als een deel van de medische zorg. Ontmoetingen
tussen vrienden werden óók veel vaker digitaal. Het fysieke contact tussen mensen werd beperkt.
De nadelen van de maatregelen kennen velen van ons. Uit ons eigen leven, maar ook na veelvuldige
representatie in de media: we kunnen elkaar niet fysiek ontmoeten, zijn eenzaam of gespannen. We kunnen
ons werk minder goed doen, of lopen studievertraging op. De zorg is minder beschikbaar. Volgt u het nieuws?
Dan kunt u mijn opsomming gemakkelijk aanvullen.
Ook zult u weten hoe jongeren besproken worden in de media. Zij zijn deze zomer en herfst een belangrijke
groep geweest in het doorgeven van corona-besmettingen. Het stereotype wil dat jongeren zich niet aan de
regels houden en weinig tolerantie opbrengen voor noodzakelijke ingrepen.
JongPIT laat ons zien dat de groep ‘jongeren’ diverser is dan vaak aangenomen wordt. En dat er dus op een
andere manier over hen gesproken moet worden – of eigenlijk: mét hen. Jongeren zijn, net als volwassenen,
niet over één kam te scheren. Veel jongeren houden zich wél aan de regels. Sommigen hebben daar ook
dringen persoonlijke redenen voor, en er zijn veel jongeren die graag participeren in het gesprek over de
coronamaatregelen.
Wat bovendien uit beeld blijft, is dat sommige jongeren de lockdown juist als verlichting hebben ervaren. Voor
jongeren die normaal gesproken beperkt op pad kunnen, bijvoorbeeld vanwege chronische pijn, of omdat ze
zich niet gemakkelijk kunnen verplaatsen, maakte de digitalisering van de schoolgang en het sociaal contact
een positief verschil. Zij konden in de lockdown beter participeren dan ze normaal kunnen. Er was aansluiting,
omdat anderen (klasgenoten, vrienden, leraren) ook thuis zaten en digitaal beschikbaar waren. Voor jongeren
die kwetsbaar zijn voor een heftiger ziekteverloop bij een COVID-infectie, wachtte na de lockdown een dubbele
teleurstelling: zij zijn niet alleen in lockdown, maar zijn ook de aansluiting kwijt met de leeftijdsgenoten die
relatief zorgeloos van de zomer genoten.
JongPIT leert ons dus iets over de ontoegankelijkheid van de samenleving. Deze jongeren beantwoorden een
belangrijke vraag: wat leren wij door corona over het mogelijk maken van participatie? Als wij willen dat ieder
kind in Nederland kansrijk opgroeit, vraagt dat wellicht dat we behouden wat er goed was aan de lockdown.
En… wat zou dat vragen?
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EFFECT CORONA OP
GEZONDHEID EN WELZIJN
OVERWEGEND NEGATIEF
Het effect van corona op de gezondheid, het welzijn en de aan jongeren gegeven zorg is overwegend negatief.
Zo blijkt uit onze eigen JongPIT enquête dat veel jongeren gevoelens van angst en onveiligheid ervaren.
Naast deze mentale effecten zorgt corona ook voor minder beweging. Sommige jongeren proberen dit te
compenseren door te wandelen en thuis workouts te doen.
Jongeren hebben minder toegang tot zorg door corona. Zes op de tien jongeren heeft beperkte toegang
tot zorg en een op de tien heeft geen toegang tot zorg. Een op de drie jongeren is bang dat bestaande
klachten daardoor verergeren. De helft van de jongeren is daar niet bang voor omdat de zorg voor hen goede
alternatieven bieden. Bijna de helft heeft geen alternatief voor weggevallen zorg. Niet alle jongeren hebben
daar behoefte aan. Een op de tien geeft aan daar wel meer behoefte aan te hebben dan nu wordt geboden
door de zorg.
Met name psychotherapie en revalidatie/fysiotherapie op afstand brengen veel gemende gevoelens met
zich mee. Vaak werd er vanuit de zorgverleners besloten iets online of telefonisch (en vaak kortere tijd) in te
plannen, terwijl dit voor de jongere niet gewenst is. De keus moet zoveel mogelijk aansluiten op de behoefte
van de jongere. Ook het uitstel van zorg (operaties, wachtlijsten die nog langer zijn) geven veel stress en
gezondheidsproblemen bij jongeren.
Wij hebben de volgende adviezen voor zorgverleners, artsen, (psycho)therapeuten en fysiotherapeuten:
Houd goed contact met ons, ook als de zorg wordt uitgesteld of op een andere manier plaatsvindt!
Wij vinden het fijn als jullie af en toe checken hoe het met ons gaat;
Houd ons op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot onze ziekenhuisafspraken
en therapie en van de maatregelingen die genomen zijn omwille van het coronavirus. Dit geeft ons
duidelijkheid, zekerheid en een veiliger gevoel;
Maak zorg hybride. Online mogelijkheden voor therapie en consulten werken voor ons in het dagelijks
leven ook fijn zonder dat het coronavirus een rol speelt. Zo besparen we energie en tijd;
Blijf met ons in gesprek en vraag naar onze behoefte met betrekking tot zorg. Niet iedereen heeft
dezelfde wensen;
Heb begrip voor onze situatie, begrijp dat het voor een jongere met een chronische aandoening,
psychische aandoening en/of beperking spannend is wat er gebeurt. Een periodieke ziekenhuisafspraak
is onderdeel van onze routine en geeft ons houvast. Het vervallen daarvan kan stress veroorzaken.
Houd er rekening mee dat we extra zorgen hebben door het coronavirus in combinatie met onze
bestaande klachten;
Wanneer zorg wordt uitgesteld en een afspraak moet worden afgezegd: geef ons direct een alternatieve
datum of methode om de zorg te vervolgen;
Neem net zo veel tijd voor ons tijdens de consulten als vóór corona;
Laat ons meedenken over de ontwikkeling van alternatieve vormen van zorg.
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BIED ZORG EN ONDERWIJS
OP MAAT
Door prof. dr. Elise van de Putte

Het beeld dat uit de drie onderzoeken naar voren komt, is de grote kwetsbaarheid van de jongere met
chronische aandoening of beperking door een crisis als deze. Het beeld dat een aanzienlijk deel van deze
jongeren extra eenzaam zijn, ‘s ochtends opstaat zonder een duidelijk kader voor de dag, geen werk en geen
opleiding (meer) heeft. Zo was het tijdens de vorige crisis en zo is het opnieuw tijdens deze coronacrisis.
Het gebrek aan dagelijkse structuur en daginvulling knaagt aan de basis van hun bestaan en een onzeker
toekomstperspectief kan dit gevoel niet opheffen.
Wat staat ons te doen? JongPIT geeft een aantal concrete handreikingen. Het belangrijkste antwoord is:
zorg en onderwijs op maat, onder regie van de jongere zelf. Laat niet alleen de coronamaatregelen bepalend
zijn voor wat wel en niet kan in onderwijs en zorg, maar sluit steeds zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden
en de wensen van de jongere zelf. Dat vraagt aandacht voor de leefwereld van de individuele jongere. Niet alle
jongeren willen school op afstand en anderen juist wél, ook na de coronacrisis. Niet alle jongeren willen de
medische zorg op afstand, geef hen dan de mogelijkheid om de zorgverlener toch te ontmoeten.
Dan mag van de zorgprofessional verwacht worden dat de kwetsbaarheid van de jongere herkend wordt en
dat er bereidheid is om de jongere te coachen in het ondernemen van zinvolle stappen om op eigen koers
te komen.
Uit het onderzoek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis leren we dat de meerderheid van de tieners met een
chronische ziekte minder kwetsbaar is dan de jongeren boven de 18 jaar. Maar een deel ervaart wel degelijk
nu al negatieve effecten van de coronacrisis, vooral door eenzaamheid en minder schoolbezoek. Juist die
kinderen verdienen zorg en onderwijs op maat. En misschien kunnen we leren uit het PROactive cohort welke
omstandigheden en welke persoonlijke eigenschappen iemand meer of minder kwetsbaar maken. Dan kunnen
we die kennis inzetten om die coach te zijn waar de jongere om vraagt.
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EFFECT VAN CORONA OP
LEREN EN ONTWIKKELEN
GEEFT EEN GEMENGD BEELD
De effecten van corona op onderwijs en leren zijn gemengd. Bijna 64% van de jongeren geeft aan
studievertraging op te lopen door uitval van stages of uitval van lessen en practica. Tegelijkertijd is het zeer
positief dat bijna alle onderwijsinstellingen een alternatief bieden voor fysieke les in de vorm van online
onderwijs. De versnelde invoering daarvan is voor jongeren een verademing. Jongeren hopen dat deze
mogelijkheid in de toekomst blijft bestaan en verder worden verbeterd.
Wel blijkt dat de kwaliteit van het online onderwijs erg verschilt en ook verschillend ervaren wordt door de
jongeren. Voor de één werkt het goed omdat zij hierdoor geen angst voor besmetting hebben, energie kunnen
besparen of later lessen kunnen inhalen. Voor de ander is de routine verdwenen, schiet de kwaliteit van het
online onderwijs tekort, is er te weinig aandacht voor (persoonlijke) begeleiding, of vormt het verminderde
sociaal contact met klasgenoten een groot gemis.
Er moet extra aandacht zijn voor jongeren die tot de risicogroepen behoren omdat zij thuis moeten blijven
nu de rest van de jongeren weer naar school mogen. Zij hebben evenveel recht op onderwijs als hun gezonde
leeftijdsgenoten. In het onderwijs moet gezocht worden naar een goede balans tussen de praktische voordelen
van onderwijs op afstand in combinatie met het belang van sociaal contact en persoonlijke begeleiding.
Ons advies aan onderwijsinstellingen:
Geef duidelijkheid in wat de regels voor ons onderwijs en lessen betekenen, we horen graag waar
we aan toe zijn;
Behoud het online of hybride onderwijs, ook nu veel scholen weer fysiek lesgeven.
Sommigen van ons zijn hoog risicopatiënt en kunnen nog niet op locatie komen;
De mogelijkheid tot het online volgen van lessen maakt het onderwijs laagdrempeliger voor jongeren
met een chronische aandoening, psychische aandoening en/of beperking. Dit zou betekenen dat wij
minder absent zijn;
Maak tijdens hybride onderwijs ook ruimte voor persoonlijke aandacht van docenten, mentoren en
zorgcoördinatoren;
Praat met ons over eventuele studievertraging; welke hulpmiddelen school aanbiedt en verwijs
eventueel naar financiële regelingen voor studenten;
Heb begrip voor eenzaamheid: wij hebben behoefte aan het sociale contact met klasgenoten.
Maak komende tijd meer ruimte voor begeleiding van jongeren bij het zoeken naar stages.

7

RAPPORT

SCHOLEN, KEN UW LEERLINGEN
EN WERK SAMEN MET DE ZORG
Door prof. drs. Dolf van Veen

Ik weet niet hoe het u vergaat maar geregeld duizelt het mij als ik de mediaberichtgeving over corona laat
binnenkomen, onderzoeksrapporten en aankondigen van nieuwe studies lees en een explosie van websites
op dit gebied waarneem. Met gemak had ik deze zin nog langer kunnen laten worden. Ik zou kunnen wijzen
op de wassende stroom van richtlijnen en protocollen op het gebied van preventie en aanpak van besmetting
met het virus. Of dit kunnen aanvullen met onderwerpen die in dit verband veel aandacht vragen in mijn eigen
werk- en onderzoeksterrein, dat van (inclusiever) onderwijs, zorg en jeugdhulp met speciale aandacht voor
leerlingen in achterstandssituaties, kwetsbare leerlingen en leerlingen die speciale onderwijszorg behoeven.
Veel aandacht gaat uit naar het inrichten van de noodopvang, hoe om te gaan met leerachterstanden
en het wegvallen van stages en met diplomering en korte en langere termijn effecten op welbevinden,
leerprestaties en arbeidsparticipatie van leerlingen. De eerste leerervaringen worden inmiddels uitgewisseld
en bediscussieerd, net als zaken die om verbetering en meer structurele veranderingen vragen. Zo zijn de
mogelijkheden van online-onderwijs en -zorgverlening versneld zichtbaar geworden. De bevraagde jongeren
met een chronische aandoening, psychische aandoening en/of beperking in het zeer lezenswaardige onderzoek
van JongPIT onderstrepen dit nadrukkelijk en bepleiten het behoud hiervan en wijzen op het belang van een
meer flexibele aanwezigheidsplicht in het onderwijs en online mogelijkheden voor therapie en consulten. Maar
ook andere bevindingen die betrekking hebben op een reeks gebieden zoals de thuissituatie, de genomen
coronamaatregelen, zorg, school/studie/werk, vrije tijd, leefstijl en welbevinden zijn zeer behartenswaardig.
Het kennisnemen van de ervaringen van deze jongeren en de implicaties van het coronavirus voor hun situatie
en leefstijl en het uit de eerste hand horen van hun zorgen en behoeften zijn buitengewoon belangrijk.
De ruimte ontbreekt hier om hun adviezen die in het verlengde van die ervaringen liggen een voor een te
bespreken. De stem van jongeren en juist ook van jongeren met een chronische aandoening, psychische
problemen en/of een beperking dient een vast onderdeel zijn bij beleidsontwikkeling en -evaluatie op
terreinen die jongeren aangaan.
Een ander punt waar ik tot besluit graag op wil wijzen sluit aan bij de reactie van gemeenten, scholen en hun
partners op de coronamaatregelen en op de lockdown en het inrichten van noodopvang in het bijzonder.
Hier zijn ontegenzeggelijk enorme prestaties geleverd. Wat mij echter opviel zijn de aanzienlijke verschillen
tussen regio’s en scholen in het aantal leerlingen en de aard van de zorgen en risico’s die werden aangegeven
en vooral ook in de snelheid waarmee deze gegevens beschikbaar kwamen om acties te ondernemen. Waar
veel scholen lieten zien dat zij hun leerlingen en leefomstandigheden goed kennen, was dat bij andere scholen
minder het geval en bleek ook dat de samenwerking met andere instellingen (zoals veilig thuis, jeugdhulp en
gezondheidszorg) vaak suboptimaal was.
De coronacrisis maakt wat mij betreft opnieuw zichtbaar hoe belangrijk het is om scholen te hebben die
hun leerlingen en hun gezinnen goed kennen, een herbergzame school willen zijn met veel aandacht voor
persoonlijke begeleiding en waar de ruggengraat van de zorginfrastructuur in de schoolgaande leeftijd
ook daadwerkelijk vanuit het onderwijs vorm en inhoud wordt gegeven. Zo kunnen scholen ook vanuit
een goede informatiepositie en gesteund door zorg en hulpverlening slagvaardig regeren op risico’s en
ondersteuningsbehoeften van hun leerlingen, leraren en ouders. Hier is nog een wereld te winnen.
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EFFECT CORONA OP WERK
EN PARTICIPATIE
OVERWEGEND NEGATIEF
De effecten van corona voor werk en participatie zijn overwegend negatief. Uit de JongPIT enquête blijkt
dat iets meer dan de helft van de jongeren zich zorgen maakt over het kunnen vinden van een stage of een
baan. Een op de drie jongeren maakt zich zorgen over de eigen financiële situatie. Dit komt bijvoorbeeld door
contracten die niet zijn verlengd of inkomsten die terug zijn gelopen bij jongeren die als ZZP’er werken. Dit in
combinatie met hogere studieschulden als gevolg van studievertraging.
Uit de analyse van de CBS gezondheidsenquêtes van tijdens de vorige recessies in 2010 en 2013 door
Significant APE blijkt bovendien dat het percentage jongeren met een chronische aandoening met een
arbeidsovereenkomst daalde van 51% naar 38% terwijl in dezelfde periode de arbeidsparticipatie van
leeftijdsgenoten in deze periode toenam van 54% naar 57%. Er dient dus extra aandacht te zijn in de komende
jaren voor de arbeidsmarktpositie van jongeren met een chronische aandoening.
Ons advies aan (potentiële) werkgevers:
Behoud de mogelijkheid tot thuiswerken of werken op afstand;
Wanneer werknemers op kantoor moeten werken; zorg voor een corona-proof en extra veilige
omgeving voor jongeren met een chronische aandoening, psychische aandoening en/of beperking;
Blijf banen aanbieden;
Maak ruimte om jongeren met chronische aandoening, psychische aandoening en/of beperking
aan te nemen of een stage te bieden, juist in coronatijd;
Heb begrip voor mensen die thuis moeten werken om gezondheidsredenen of omdat bijvoorbeeld
familie of directe omgeving hoog risicopatiënt is;
Houd (persoonlijk) contact met de werknemer wanneer jullie thuiswerken. Dit zodat jullie op
de hoogte blijven van elkaar en de jongere niet het idee heeft er alleen voor te staan;
Vraag aan de jonge werknemer waar hij of zij behoefte aan heeft;
Stel een budget beschikbaar of geeft tips voor het inrichten van een zo comfortabel mogelijke
thuiswerksituatie (denk aan: headsets voor beeldbellen, een goede bureaustoel, e.d.);
Stimuleer je werknemer bij het hebben van een gezonde leefstijl;
Denk aan mogelijkheden tot corona-proof teambuilding. Dit is ten tijde van corona extra belangrijk.
prof. dr. Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt)
“De informatie van JongPIT maakt duidelijk dat de coronacrisis een enorme impact heeft op het leven van
jongeren en jongeren met een langdurige aandoening in het bijzonder. Ze worden hard geraakt op de terreinen
van werk, het vinden van stages, gezondheid, financiën (schulden) en zelfstandig kunnen wonen. Jongeren
hadden voor de crisis al steeds minder positie in de samenleving en de crisis versterkt dat verschil.
De problemen die jongeren ervaren zijn niet alleen hun eigen individuele problemen, maar ook die van de
samenleving. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst: jongeren moeten onze toekomstige welvaart verdienen.
De cohorten jongeren worden kleiner in een vergrijzende samenleving. Jongeren moeten zich nog zo’n vijftig
jaar op de arbeidsmarkt bewijzen, een valse start heeft grote gevolgen. Een stad of regio zonder goed opgeleide
en geïntegreerde jongeren is niet aantrekkelijk voor nieuwe bedrijvigheid. Jongeren brengen nieuwe energie,
talent, kennis en skills (digitale skills, social media) in bij bedrijven en organisaties. Daarmee wordt innovatie en
productiviteit gediend. Jongeren zijn ook als consumenten heel belangrijk.
Kortom, een samenleving kan het zich niet veroorloven dat jongeren achterblijven. En dat is precies waar
JongPIT zich voor inzet.”
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JONGEREN HEBBEN DE TOEKOMST!
Door Rick Brink - Minister van Gehandicaptenzaken

Jongeren hebben de toekomst! Daarmee bedoel ik alle jongeren, dus ook jongeren met een beperking. Veel
jongeren met een beperking staan middenin het leven. Volgen een studie, drinken een drankje met vrienden,
beginnen met het starten van een gezin en zijn op zoek naar een woning. Zomaar wat levensdomeinen die de
levens van jongeren (met een beperking) raken.
Zelf vind ik het altijd lastig om te spreken van jongeren met een beperking, want is het niet zo dat we allemaal
zo onze beperkingen hebben? Mijn motto is altijd: “Ieder mens heeft beperkingen en ieder mens heeft
talenten!”. Maar zien we de talenten van jongeren met een beperking wel voldoende? Ik zelf vind dat dit
nog onvoldoende is. Dat geldt overigens voor alle mensen met een beperking. We zien hen nog teveel als
zorgvragers en dan stopt het! Dat is natuurlijk niet wat het is. Het zijn mensen die middenin in het leven staan.
Daar is aandacht voor nodig, waarmee we ook bewustwording creëren. Ik ben nu ruim een jaar in functie als
Minister van Gehandicaptenzaken en ik merk dat het creëren van bewustwording nog iedere dag hard nodig is.
Zeker ook bij bijvoorbeeld onze bewindspersonen.
Laten we er samen voor zorgen dat we jongeren met een beperking zien als mensen met bovenal veel talent.
Die talenten hebben we hard nodig, wanneer we onze samenleving weer op gaan starten na deze coronacrisis.
Dat kan ook, want we leren nu dat thuis studeren en thuis werken goed kan. Dat geeft jongeren met een
beperking kansen. Laten we die kansen pakken en leren van de lessen die de coronacrisis ons geeft! Laten we
dat samen doen. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je veel en veel verder!
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EFFECT CORONA OP ALGEMEEN
WELBEVINDEN VAN JONGEREN
OVERWEGEND NEGATIEF
Veel jongeren zijn bang om zelf corona op te lopen (7 op de 10 jongeren) of dat vrienden of familie besmet
raken (9 op de 10 jongeren). Corona beperkt de mogelijkheden tot fysiek contact. Ook heeft corona voor
een aanzienlijk deel effect gehad op de woonsituatie of mobiliteit (zoals gebruik van het OV). Jongeren
besteden meer tijd met familie. Er is een sterke toename van familie-activiteiten zoals gezelschapsspellen en
knutselen. Het contact met vrienden vond tijdens de eerste slimme lockdown vaker plaats via sociale media.
Voor de jongeren die vooral de negatieve effecten van corona ervaren geldt dat, naast de zorgen om de eigen
gezondheid, voor hen het gebrek aan beweging (minder sporten en bewegen) en het gevoel van gevangen
zitten zwaar weegt.
De negatieve effecten van corona veranderden na de versoepelingen van de maatregelen. Vrienden en
vriendinnen waren minder goed digitaal beschikbaar omdat zij weer meer mochten (bijvoorbeeld sporten).
En de familie van de jongere met een chronische aandoening was weer minder vaak thuis waardoor ook het
contact binnen het gezin afnam. Vooral voor jongeren die tot de risicogroepen behoren heeft dit het gevoel
van eenzaamheid tussen de eerste en tweede coronagolf versterkt1. De negatieve effecten na de versoepeling
ontstonden ook door onbegrip over het niet naleven van maatregelen door andere mensen in combinatie met
het zelf extra voorzichtig moeten zijn om niet besmet te raken2.
Ons advies voor beleidsmakers, de overheid en media die gaan over (de communicatie rondom) het coronavirus:
Wees bewust van het feit dat jongeren niet allemaal hetzelfde zijn, velen van ons houden zich wél
aan de regels;
Wees duidelijk in wat de maatregelen voor ons betekenen. Wat kan wel en wat kan niet
in welke situaties?
Zorg ervoor dat onze reguliere zorg prioriteit blijft;
Houd in de communicatie rekening met iedereen. Zorg dat slechthorenden, verstandelijk beperkten
en mensen met visuele beperkingen de persconferenties en informatie ook kunnen volgen en begrijpen;
Maak bespreekbaar dat er ook veel jongeren zijn die extra risico lopen op besmetting met
het coronavirus of een ernstiger beloop hiervan;
Noem ons geen ‘kwetsbare’ jongeren, maar praat bijvoorbeeld over risicogroep;
Leg de nadruk op wat nog wél kan; in plaats van op wat de beperkingen zijn;
Geef aandacht aan bijvoorbeeld bewust maken van en informatie geven over het belang van
het hebben van een gezonde leefstijl (ook tijdens quarantaine);
Bied jongeren met een chronische-, psychische aandoening en/of beperking handvaten om
wél aan de slag te kunnen, te werken of te studeren;
Benoem onze doelgroep in de media en in de communicatie; maak Nederland ervan bewust dat
het nodig is dat zij zich aan de maatregelen houden, niet alleen voor ouderen maar ook zodat jongeren
uit de risicogroep (dit is namelijk vaak niet zichtbaar aan de buitenkant) zich ook veilig voelen om
bijvoorbeeld naar buiten te gaan;
Praat met ons over wat wij nodig hebben;
Denk mee over hoe jongeren kunnen worden ondersteund in deze moeilijke periode, zoals:
voorzieningen beschikbaar maken, psychische hulp beschikbaar stellen of bijvoorbeeld corona-proof
bijeenkomsten organiseren waar mensen met elkaar kunnen kletsen. Jongeren kunnen in deze periode
behoorlijk eenzaam zijn;
Faciliteer een voorziening waarbij jongeren vragen kunnen stellen over de maatregelen, de gevolgen
van het coronavirus en het beleid;
Maak gebruik van onze expertise, wij willen graag meedenken over regels die over ons of voor ons
gemaakt worden.
‘Tijdens de eerste coronagolf had ik meer contact dan ooit van tevoren. Nu mensen hun leven weer opgepakt hebben voel ik me weer
vergeten thuis. Ik voel nu pas hoe fijn al die sociale contacten waren..’
2
‘De mensen om mij heen doen alsof corona voorbij is omdat de maatregelingen niet meer zo streng gelden, maar voor mij begint het nu pas.’
1
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KINDEREN EN JONGVOLWASSENEN
IN TIJDEN VAN CORONA
Door drs. Károly Illy

Om te beginnen wil ik benadrukken hoe belangrijk het is dat we met z’n allen moeten proberen om het aantal
besmettingen binnen de perken te houden en daarmee de druk op de ziekenhuisbedden. Dat is echt van het
allergrootste belang, vooral ook omdat het zo ontzettend belangrijk is dat de reguliere zorg gewoon moet
kunnen doorgaan, ook voor kinderen en voor jongvolwassenen.
Daarnaast is het helaas zo dat kinderen, tieners en adolescenten enorm geraakt zijn en worden door de
maatregelen die zijn genomen. Zij verkeren in een uiterst kwetsbare periode van hun leven. En middenin die
periode hebben wij hen veel afgenomen, juist op een moment waarop veel behoefte is aan sociale contacten
en interacties. Het gaat hierbij om te beginnen over de mentale schade. Zowel kinderartsen als kinder- en
jeugdpsychiaters zagen in de afgelopen corona-periode meer somberheid, meer neerslachtigheid en meer
depressiviteit. Maar wij zagen ook lichamelijke schade. In de zomer van vorig jaar voldeed nog 64% van de
kinderen aan de beweegnorm (1 uur per dag bewegen), tijdens de eerste golf in het voorjaar was dat nog maar
20%. Ook zagen we dat er aanmerkelijk ongezonder werd gegeten en zagen we veel meer beeldschermgebruik
onder kinderen. Het heeft ertoe geleid dat we een duidelijke toename van overgewicht en obesitas
constateerden. En ook daar maken we ons veel zorgen over.
Gedurende bijna een half jaar hebben bijna een miljoen middelbare scholieren thuis gezeten. Als het gaat over
het MBO, het HBO en de universiteiten gaat het om nog eens zo’n 1,3 miljoen kinderen en jongvolwassenen.
Ook die zitten al heel lang thuis. In totaal gaat dit dus over 2,3 miljoen kinderen en jongvolwassenen. Ik denk
dat er veel meer maatwerk en veel meer creativiteit aan de dag kan worden gelegd zodat er meer fysiek
onderwijs, op alle niveaus, kan worden gegeven.
Voor het welzijn van kinderen en jongvolwassenen is het zeer belangrijk dat de scholen openblijven en dat de
MBO’s, hogescholen en universiteiten fysiek onderwijs kunnen blijven geven. Daarnaast moeten we ervoor
zorgen dat er gesport moet kunnen blijven worden. Uiteraard geldt dat voor alle sporten voor alle kinderen,
voor de jongvolwassenen moet dat in ieder geval gelden voor het buitensporten. Bij al dit soort zaken gaat
het om keuzes maken. Ik zal mij ervoor blijven inzetten dat die keuzes steeds in het belang van kinderen en
jongvolwassenen worden gemaakt.
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ONS ADVIES
AAN NEDERLAND
Op basis van de onderzoeken en de reflectie van de experts komen wij tot de volgende vier kernboodschappen
voor landelijke- en lokale politiek en beleidsmakers:

Verdiep je in ons! Wij hebben het gevoel dat beleidsmakers nog niet genoeg weten van wat er

bij jongeren met een chronische aandoening of beperking leeft. De onderzoeken die we als JongPIT hebben
uitgevoerd bieden een eerste basis daarvoor. Maar de overheid kan zelf ook meer doen om zich in ons te
verdiepen.

Betrek ons! Op basis van de onderzoeken die wij de afgelopen maanden uitvoerden constateren wij

dat veel jongeren met een chronische beperking of aandoening baat hebben bij de versnelde invoering van
zorg, onderwijs en werken op afstand. We zouden graag een grotere rol spelen bij het vormgeven van hybride
vormen van zorg, onderwijs en werk zodat wij maar ook andere jongeren de vruchten daarvan kunnen plukken.

Erken ons! We zijn onzichtbaar. Geef ons een duidelijkere positieve stem in het corona verhaal. Tussen

de eerste en de tweede coronagolf konden gezonde leeftijdsgenoten weer volop genieten van het leven. Maar
jongeren die tot de risicogroepen behoren zijn onzichtbaar gebleven in de communicatie over corona.

Maak toekomstplannen voor en met ons!

De vorige economische crisis laat zien dat
jongeren met een chronische aandoening de hardste klappen krijgen als het economisch tegenzit. Tegelijkertijd
is er de laatste jaren in een krappe arbeidsmarkt aangetoond dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren
aan de Nederlandse economie. Maak nu alvast plannen om ervoor te zorgen dat we, ook in de komende jaren,
onze bijdrage kunnen blijven leveren aan de Nederlandse economie.
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TOT SLOT!

SPECIAAL EEN OPROEP AAN GEMEENTEN
Samen met jongeren met een chronische aandoening of beperking wilden JongPIT en het programmateam
Jongeren INC van FNO weten wat er in de wereld van de jongeren gebeurt tijdens een gezondheidscrisis zoals
corona, met daarbij een economische crisis. We wilden daarbij ook leren van de vorige economische crisis.
JongPIT en Jongeren INC zullen zich de komende jaren in blijven zetten voor jongeren met een chronische
aandoening of beperking. De conclusies, aanbevelingen en inzichten nemen wij ter harte. Het heeft invloed
op de inrichting van ons programma vanaf 2021. Het Jongeren INC-team is erg onder de indruk van de analyse
van JongPIT en specifiek Eline van der Meulen als onderzoeksleider. Daarnaast danken Jongeren INC en
JongPIT Rick Brink, Elise van de Putte, Dolf van Veen, Ton Wilthagen, het NJi, de NVK, de VNG, het Rijk en APE/
Significant voor hun medewerking.
Wij doen een dringende oproep aan gemeenten, het Rijk en alle organisaties die betrokken zijn bij jongeren
met een chronische aandoening of beperking, om op korte termijn in hun corona-aanpak rekening te houden
met de eenzaamheid, opleidingskansen en dreigende uitval van leerlingen, tekorten aan stagekansen,
werkuitval die nu al enorm is - maar alleen maar groeit naarmate de economische crisis diepere sporen trekt
- en de belasting van de zorg. Niet alleen zien we de positie van jongeren met een chronische aandoening
of beperking in deze crisis verslechteren ten opzichte van gezonde leeftijdsgenoten, maar ook na de coronacrisis is er blijvend een aanpak nodig. Laten we de urgente zaken aanpakken en de goede effecten (zoals
afstandsonderwijs en zorg op afstand) koesteren.
De expertise van JongPIT en het programma Jongeren INC, wordt reeds benut door tal van organisaties en
het Rijk, maar gemeenten zetten zich nog te regelmatig onvoldoende stevig in voor deze inwoners van hun
gemeente. Jongeren INC gaat samen met JongPIT komende maanden langs bij gemeenten om de juiste zaken
in gang te zetten. Hiervoor heeft JongPIT tal aan hulpmiddelen en diensten in de aanbieding en is Jongeren
INC bezig een resultatenfonds in te richten dat jongeren op alle leefdomeinen verder helpt. In tijden waarin
gemeenten met minder geld meer mensen willen bereiken, biedt een resultatenfonds uitkomst. We praten
geïnteresseerde gemeenten hierop graag bij. Een resultatenfonds houdt rekening met alle financiële stromen,
de mate van gewenste kwaliteit via een kwaliteitsborgingsysteem en dit alles vanuit de leefwereld van de
jongeren.

Laten we ons samen sterk maken voor alle jongeren en zorgen dat ook uw gemeente inclusief is!
Namens alle jongeren van JongPIT en het programmateam van Jongeren INC,
Femke van Zoggel, projectleider JongPIT
Marco Florijn, programmaleider Jongeren INC
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De impact van de coronacrisis op jongeren met een
chronische aandoening, psychische aandoening en/of
beperking.
Juli 2020 t/m september 2020

Een onderzoek over ons, door ons. Jongeren met een
chronische aandoening, psychische aandoening en/of
beperking laten weten hoe het met hen gaat in corona-tijd!
1
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1. Introductie: De impact van de coronacrisis op jongeren met een
chronische aandoening, psychische aandoening en/of beperking
Het coronavirus houdt Nederland sinds maart 2020 in zijn greep. Jongeren worden vaak
beschreven als een groep die minder risico lopen voor het coronavirus en risicovoller gedrag
vertonen. Er is echter ook een grote groep jongeren voor wie die dit niet geldt. In Nederland
leven 1,3 miljoen jongeren met een chronische aandoening, dat zijn één op de vier jongeren
(Hal, Tierolf, Rooijen, & Hoff, 2019). De gevolgen van het coronavirus kunnen ernstigere
gevolgen hebben op zowel hun fysieke als mentale gezondheid, hun dagelijks leven en hun
toekomstperspectief dan dat geldt voor hun gezonde leeftijdsgenoten. Jongeren met een
chronische-, psychische aandoening en/of beperking maken zich meer zorgen over hun eigen
gezondheid, lopen zorg mis en zien hun financiële positie wankelen. Voor deze grote groep
“kwetsbare jongeren” is weinig aandacht in de media. Naast kwetsbare ouderen die in de
risicogroep vallen, zijn er jongeren die medisch gezien een groter risico hebben op het krijgen
van het coronavirus of een ernstiger beloop bij besmetting. Hoe gaan jongeren met een
chronische of psychisch aandoening en/of beperking om met de maatregelen van het virus?
En hoe ervaren zij de gevolgen van de coronacrisis op hun zorg, onderwijs of werk? Zijn er
dingen die we kunnen leren van deze crisis?
Dit artikel gaat in op deze vragen en belicht de effecten van de corona maatregelen op
jongeren met een chronische-, psychische aandoening en/of beperking. Dit onderzoek
uitgevoerd door JongPIT, een stichting voor én door jongeren met een chronische-, psychische
aandoening en/of beperking. JongPIT heeft als doel dat deze groep jongeren volwaardig mee
kan doen in de maatschappij. Met dit artikel schetsen wij een beter beeld van de gevolgen van
de coronacrisis op jongeren zoals wij.

2. Methode
2.1 De corona impact analyse
In totaal zijn er 38 vragen opgenomen in de vragenlijst. Deze vragen zijn zorgvuldig opgesteld
door jongeren van JongPIT. De vragenlijst omvat de thema’s: thuissituatie, het coronavirus en
coronamaatregelingen, zorg, school/studie, werk, vrije tijd, leefstijl, sociale en emotionele
staat en communicatie over corona(maatregelingen). Bij elke vraag is ruimte gegeven voor
nadere toelichting van het gekozen antwoord (meerkeuze of in sommige gevallen de
mogelijkheid tot aanvinken van meerdere antwoorden). Zie bijlage 1 voor de gehele
vragenlijst. De vragenlijst stond open van 3 augustus 2020 tot en met 25 september 2020 en
is verspreid via nieuwsbrieven, social media en per mail onder de doelgroep van JongPIT en
via het netwerk van JongPIT. In onderdeel 3 zijn de resultaten te lezen. In onderdeel 4
(pagina16-18) geven wij de lezers van dit rapport onze adviezen en tips.
2.2 De deelnemers
In totaal hebben 123 jongeren de vragenlijst ingevuld. De leeftijd van de deelnemende
jongeren liep van 13 jaar oud tot 34 jaar oud. 88,6 procent (109 van de 123) van hen is vrouw,
9,9 procent man en 2 procent heeft ‘anders’ aangegeven. Allemaal hebben zij een chronische
aandoening, een psychische aandoening, een beperking of een combinatie hiervan. 17 van de
deelnemers heeft (vermoedelijk) het coronavirus gehad. Iets meer dan de helft (55,9%) van
deze jongeren heeft een aandoening die valt in de risicogroep van het RIVM. Figuur 1 en 2
weergeven de huidige woonsituatie en hun dagelijkse bezigheden.
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Figuur 2 Dagelijkse bezigheden van de deelnemende jongeren.
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3. Resultaten
De belangrijkste resultaten staan in deze sectie beschreven en zijn samengevat in drie
overkoepelende thema’s:
- Directe gevolgen op het mentale en fysieke welbevinden, gevoelens van angst en
(on)veiligheid, sociale contacten en leefstijl;
- Gevolgen op dagelijks leven: zorg, onderwijs, werk, openbare ruimtes en vrije tijd;
- Het coronavirus in het nieuws en de communicatie over de maatregelingen.

3.1 Gevolgen op de persoonlijke situatie
3.1.1 Gevoelens van angst en (on)veiligheid
Meer dan twee derde van de deelnemers (69,1 procent) geeft aan dat hij/zij angst ervaart om
het virus op te lopen. Daarnaast maakte 88,6 procent van de deelnemers zich veel zorgen om
familie of vrienden. Zo schreef een deelnemer:
‘Ik ben bang voor eventuele blijvende schade bij mij wanneer ik ziek zou worden en het
besmetten van anderen in mijn omgeving. Mijn broertje en één van mijn ouders behoren
tot de risicogroep dus voor hen doe ik extra voorzichtig. Het idee dat zij ziek worden of dat
ik zelf ziek word, maakt me extreem angstig.’

Het gevoel van veiligheid in huis en op straat werd, ondanks de maatregelingen, niet altijd
door jongeren gevoeld. Deze angst werd ook benoemd in het beschrijven van de gevolgen van
de maatregelen voor het coronavirus. Jongeren gaven aan dat ze zich vaak onveilig voelen op
straat of bij hun onderwijsinstelling:
‘Mensen houden zich niet aan de regels en dus kom ik voor de zekerheid niet buiten’
‘Lockdown betekende met mijn ouders en broertjes in 1 huis continu samen zijn (mijn
ouders werkten thuis en wij mochten niet naar school) dus was veel ruzie. Ik voelde me
angstig en opgesloten.’

Door de aanwezigheid van het virus en de genomen maatregelen is er voor veel jongeren veel
veranderd, dit is bijvoorbeeld terug te zien in de woonsituatie, sociale contacten en leefstijl.
3.1.2 Sociale contacten en gevoelens van eenzaamheid
Jongeren met een chronische-, psychische aandoening en/of beperking hechten vaak veel
waarde aan vriendschappen en sociale contacten met collega’s, vrienden, familie en
medestudenten. Dit komt omdat hun vriendenkring vaak kleiner is (Hal et al., 2019). Onbegrip,
het missen van gemeenschappelijke interesses of bijvoorbeeld het ontbreken van energie of
vaardigheden om contacten te onderhouden spelen hierbij een rol. Dit maakt ook dat
eenzaamheid onder chronisch zieken hoger is (Patientenfederatie, 2018).
In dit onderzoek werden de jongeren gevraagd hoe zij tijdens de coronacrisis hun sociale
contacten onderhouden. Veel van hen geven aan dat de manier van contact houden met
vrienden en familie in de loop der maanden veranderd is. In het begin van de ‘intelligente
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lockdown’ was dit voornamelijk online (43.2 procent), naarmate de tijd vorderde en meer
duidelijk werd over de verspreiding van het virus spraken jongeren meer en meer af met
vrienden op 1,5 m afstand (Figuur 3). Het wegvallen van het fysieke contact op straat werd
door deelnemers ook gemist. Zo stelt een deelnemer:
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‘Mijn sociale contacten zijn al erg beperkt. Vaak hield ik een praatje met mensen die ik
overdag tegenkwam. Nu is dat weggevallen. Met enkele vaste contacten heb ik nog wel
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Figuur 3. Het onderhouden van sociale contacten ten tijde van corona pandemie.

Uit deze enquête blijkt dat jongeren die in de risicogroep vallen juist meer onbegrip ervaren
na de versoepelingen van de coronamaatregelen. De overgang naar online contact tijdens de
‘intelligente lockdown’ contacten werkte voor velen van hen goed: Zij hadden eindelijk het
gevoel ‘mee te kunnen doen’ met de rest. Een deel van de jongeren geeft dan ook aan dat
hun eenzaamheid minder is dan voorheen.
Zo zegt een deelnemer:
‘Contact met vriendinnen ging beter dan vóór corona! Ik ben huis gebonden en nu had
ineens iedereen tijd om te bellen of kon ik eindelijk bij verjaardagen erbij zijn omdat ze
online gehouden werden. Hierdoor voel ik mij veel minder eenzaam dan vóór corona.’

70 procent van de jongeren geeft aan zich eenzaam(er) te hebben gevoeld de afgelopen tijd.
Dit gevoel werd voor jongeren die tot de risicogroep horen groter toen hun (gezonde)
1/1
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leeftijdsgenoten hun leven steeds meer en meer weer “als normaal” konden leiden na de
versoepelingen. Deelnemers omschrijven dit als volgt:
‘Tijdens de eerste corona golf had ik meer contact dan ooit van tevoren. Nu mensen hun
leven weer opgepakt hebben voel ik me weer vergeten thuis. Ik voel nu pas hoe fijn al die
sociale contacten waren..’
‘Ik voel me eenzaam, vooral doordat veel leeftijdsgenoten hun leven weer oppakken, en ik
dit nog niet kan omdat ik in de risicogroep val en voor mijn gezondheid dus thuisblijf.’

Daarnaast spelen deze gevoelens van onbegrip ook bij het naleven van de maatregelen. Juist
door de versoepelingen in de coronamaatregelen voelt een deel van de jongeren uit deze
enquête nog meer de ernst om hun gezondheid te beschermen. Dit komt omdat de mensen
in hun omgeving en in het openbaar minder voorzichtig zijn dan tijdens de ‘intelligente
lockdown’. De meerderheid van de jongeren (56,9 procent) geeft aan nóg voorzichter te zijn
dan de maatregelen voorschrijven. Het zijn van een uitzondering tegenover de groep jongeren
die geen risico loopt, en daarom minder ernst voelen bij het naleven van de maatregelen,
groep roept bij sommige frustratie op. Zo stelden enkele deelnemers:
‘De mensen om mij heen doen alsof corona voorbij is omdat de maatregelingen niet meer
zo streng gelden, maar voor mij begint het nu pas.’
‘Ik doe nog voorzichtiger nu de maatregelingen versoepelen. Het aantal virus
besmettingen gaat weer oplopen en mensen nemen de overgebleven maatregelen niet
serieus meer; zij gaan risicovoller gedrag vertonen en dat maakt het voor mij nog
belangrijker om o.a. binnen te blijven’
‘Eerst hebben we online contact gehad. Mijn voorkeur is buiten afspreken op 1,5 meter
afstand. Sommige verjaardagen waren binnen waar niemand afstand van elkaar hield. Zelf
ben ik toen buiten de groep gaan zitten.’
‘Toen iederéén binnen moest blijven, voelde het voor mij veel fijner. We zaten allemaal in
hetzelfde schuitje. Nu voel ik mij weer een uitzondering op de regel, omdat ik mijn leven
niet kan oppakken zoals iedereen om me heen, omdat het risico op corona eigenlijk
naarmate iedereen weer meer gaat doen toeneemt voor mij.’

Het online volgen van colleges of school en het thuiswerken beperkt het contact met
klasgenoten, studiegenoten en collega’s. De jongeren geven aan dit te missen. Zo zegt 60,9
procent het directe contact met collega’s en studiegenoten te missen, waarvan 18,3 procent
aangeeft dat collega’s en studiegenoten zelfs hun gehele sociale netwerk vormen omdat zij
geen kring van vrienden om zich heen hebben of omdat zij wegens hun aandoening geen
energie hebben om deze contacten op een andere manier te onderhouden. Wanneer
werkoverleggen en colleges online zijn en er geen persoonlijk contact met elkaar wordt
gemaakt, wordt een groot deel van de sociale interactie beperkt. De mogelijkheid om op een
ongedwongen manier contact te maken en hebben met leeftijdsgenoten en collega’s
verdwijnt dan. Dit maakt dat de eenzaamheid groter is dan voorheen. Slechts een klein
gedeelte (13,0 procent) van hen geeft aan inmiddels een alternatieve manier te hebben
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gevonden om toch contact met collega’s en studiegenoten te onderhouden, bijvoorbeeld via
WhatsApp.
‘Ik mis vooral het automatisch contact hebben met mensen, zonder dat dat je het altijd
zelf moet organiseren.’

3.1.3 Wat hebben wij het meest gemist de afgelopen periode?
“Wat heb je het meest gemist?” was één van de vragen die de deelnemers beantwoordden.
Antwoorden liepen uiteen van concrete activiteiten “afspreken met vrienden” tot meer
abstracte concepten zoals “meer duidelijkheid en structuur”. De meest voorkomende
antwoorden zijn weergeven in de woordwolk. Deze is te zien in Figuur 4.

Figuur 4. Woordwolk van de meest gegeven antwoorden op de vraag: Wat heb jij het meest gemist in de afgelopen periode?

3.1.4 Gezonde leefstijl tijdens de coronacrisis
Een gezonde leefstijl is voor jongeren met een chronische aandoening in het dagelijks leven al
erg belangrijk. 41,0 procent van de jongeren geeft aan dat zij het tijdens deze periode extra
belangrijk vinden om een gezondere leefstijl aan te nemen. Een gezonder eetpatroon en meer
beweging staat hierin voorop. De deelnemers zijn over het algemeen echter minder aan
bewegen toe gekomen tijdens de ‘intelligente lockdown’, omdat veel thuis zaten. Sommige
jongeren geven dan ook aan zelf meer beweging te nemen door bijvoorbeeld te wandelen,
thuis work-outs of oefeningen te doen.
Het hebben van meer tijd, maar ook de angst om besmet te worden werkt bij velen als
motivatie om gezonder te gaan leven. Het maken van gezondere keuzes blijkt voor 33,6
procent daarentegen juist moeilijker in coronatijd dan daarvoor. Hierin speelt stress en
verhoogde angstgevoelens een grote rol. De resterende 41 procent geeft aan hetzelfde te
leven als voorheen.
‘Doordat mijn routine weg was en ik niet kon sporten (sportschool en zwembad waren
dicht) ben ik in ongezonde gewoontes vervallen.’
‘Ik ben gezonder (en veganistisch) gaan eten en meer gaan wandelen. Dit schijnt goed te
zijn voor mijn chronische ziektes. Ik voel me er heel veel beter door. Ook vind ik het
belangrijk om gezonder te leven zodat mijn lichaam corona hopelijk kan verslaan, mocht ik
het krijgen.’
‘Ik ben meer gaan gymmen thuis, omdat ik in het begin niet kon werken of boodschappen
kon doen en daardoor dus geen beweging meer kreeg. Gezond eten vind ik wel lastiger. Ik
ben een emotie-eter en eet graag om me beter te voelen. Doordat ik minder naar de
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supermarkt ga en dus minder vaak verse groenten en fruit in huis had, eet ik veel vaker
kant-en klaar maaltijden.’
‘Naast voeding en beweging vind ik het belangrijk om mindfullness en
ontspanningsoefeningen te doen. Ik probeer een goede balans te vinden tussen thuis
werken (doordat ik niet meer naar kantoor ga vervagen de grenzen tussen werk en privé)
en thuis ontspannen.’

15,4 procent van de jongeren geeft aan hun buiten- of teamsport inmiddels weer op te
hebben gepakt. 8,1 procent sport weer in de sportschool. 13,8 procent geeft echter aan het
nog niet aan te durven.

3.2 Gevolgen in omgeving: veranderingen in woonsituatie, zorg, onderwijs en vrije tijd
Het coronavirus en de maatregelen als gevolg daarop zorgen ervoor dat jongeren ook veel
veranderingen ervaren in hun zorg, op werk/school en in publieke ruimtes zoals in het
openbaar vervoer of musea.
3.2.1 Verandering van woonsituatie door het coronavirus
Opvallend is dat veel jongeren heel bewust hebben heroverwogen wat voor hen de juiste plek
was om te wonen in deze nieuwe situatie. Dit deden zij door afwegingen te maken over hun
eigen veiligheid, financiële redenen en kwaliteit van leven. Een aantal deelnemers (19,5
procent) zijn daarom (tijdelijk) terugverhuisd naar zijn/haar ouders:
‘Ik moest terugverhuizen naar mijn ouders. Door weggevaagde inkomsten uit mijn eigen
bedrijfje kon ik de huur niet langer betalen.’
‘Ik ben de eerste paar maanden bij mijn ouders gaan wonen omdat ik een zorgteam over
de vloer te eng vond. Toen is mijn moeder een tijdje gestopt met werken en heeft zij mij
verzorgd.’
‘Voor corona woonde ik op mezelf met huisgenoten. Door corona ben ik weer bij m'n ouders
ingetrokken omdat ik me niet veilig voelde aangezien mijn huisgenoten laks met de regels
om gingen. Het voelde ook minder veilig in de stad waar ik op kamers zat, dan in het dorp
waar mijn ouders wonen.’

3.2.2 Zorg tijdens de coronacrisis
De doelgroep van JongPIT maakt gebruik van de reguliere zorg. Hun gebruikelijke zorg ziet er
tijdens de coronacrisis anders uit dan voorheen. Behandelingen en operaties wordt uitgesteld,
de wachtlijsten staan op pauze en de gebruikelijke zorg wordt zoveel mogelijk op afstand
gereguleerd.
79,7 procent van de jongeren geeft aan beperkt (61,5) of zelfs geen toegang (8,20) tot hun
gebruikelijke zorg te hebben gehad. Daarbij geeft 35 procent van de jongeren aan bang te zijn
dat hun bestaande klachten verergeren of onopgemerkt blijven. Redenen hiervoor zijn het
uitstel van hun zorg, niet terecht te kunnen in het ziekenhuis of de zorg dus met name
telefonisch plaats vindt. 54,9 procent geeft aan zich juist helemaal geen zorgen te maken over
zijn/haar klachten of uitgestelde zorg, omdat in 29,9 procent de zorgverleners volgens de
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jongeren een goed alternatief hebben geboden, zoals beeldbellen. Jongeren waarbij de zorg
was weggevallen of uitgesteld beschreven dit als:
‘De thuiszorg durfde niet meer te komen toen een van hun cliënten verdacht was van
corona. Dit hield in dat ik mij 5 dagen niet heb kunnen douchen. Ook ziekenhuisbezoeken
waren er minder waardoor mijn klachten zijn verergerd’
‘Fysio en osteopathie vielen de eerste maanden weg, met veel extra klachten en
conditieverlies als gevolg. Ook kon ik niet terecht bij mijn specialist in het ziekenhuis en heb
ik maanden langer moeten wachten op nieuwe orthopedische schoenen.’
‘De wachttijd tot ik aan mijn revalidatietraject kan beginnen is nu een stuk langer.’

Opvallend is dat een groot deel van de jongeren (47,9 procent) aangeeft dat hun zorgverleners
geen alternatief bieden voor de gebruikelijke zorg. 11,9 procent van die jongeren waarvoor
geen alternatief is geboden, geldt dat zij daar juist wél heel erg behoefte aan hebben:
‘Mijn zorgverlener (academisch ziekenhuis) biedt geen videobellen aan. Ik kon niet naar
het ziekenhuis komen, vanwege te groot risico. Het liefst had ik de afspraak via videobellen
gehad, maar het was uiteindelijk alleen telefonisch mogelijk. Het grote probleem is dat ik
voor bloedafname naar het academisch ziekenhuis moet, maar daar zijn geen maatregelen
die het voor mij veiliger maken om te komen. Ik kan dus niet gaan bloedprikken.’
‘Beeldbellen werd door het ziekenhuis niet aangeboden vanwege “een slecht
wifinetwerk”.’ Ik had graag een skype-gesprek met mijn arts gehad.’

Tevens geeft 14,7 procent aan bang te zijn om naar het ziekenhuis te komen ten tijde van
corona. Zij zijn extra blij met de alternatieven die de zorgverlener of therapeut biedt.
3.2.3 Onderwijs tijdens de coronacrisis
56 van de 123 deelnemende jongeren zit nog op school of studeert. Op bijna alle (91 procent)
onderwijsinstellingen van deze 56 jongeren werd een alternatief voor fysieke les geboden in
de vorm van online onderwijs. Voor veel jongeren is de online mogelijkheid om les of college
te volgen een verademing. Waar vroeger voor veel jongeren met een chronische aandoening,
psychische aandoening en/of beperking weinig flexibiliteit in het onderwijs en de
aanwezigheidsplicht mogelijk was, bleek dit nu wel mogelijk te zijn. Velen van hen geven dan
ook aan dat zij graag zouden zien dat de mogelijkheid om online lessen en colleges te volgen
blijft bestaan wanneer de coronacrisis voorbij is.
‘Online lessen waren voor mij een verademing! Ik ben snel overprikkeld; het kost mij altijd
veel energie om naar college te gaan. Mijn studie heeft een hoge aanwezigheidsplicht. Dat
brengt veel stress met zich mee, wat zich uit in lichamelijke en psychische klachten. Door
online colleges viel deze "druk" volledig weg. Aanwezig zijn was namelijk gewoon een
kwestie van de computer thuis aanzetten. Dat heeft voor mij zo veel rust gegeven. Eigenlijk
hoop ik dat dit het "nieuwe normaal" wordt; online lesgeven dan, niet corona.’
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‘Ik heb eerder om onderwijs op afstand gevraagd, maar toen was het niet mogelijk. Voor
mij werkt online onderwijs zoals dat nu gaat dus echt perfect.’

Helaas geldt voor 64,0 procent van de deelnemende studerende jongeren dat zij
studievertraging oplopen door de coronacrisis. De redenen die hiervoor gegeven worden zijn
het niet doorgaan van stages of de uitval van lessen en practica.
Vooral voor de jongeren die, ook nu de scholen weer open zijn, thuis moeten blijven vanwege
hun gezondheid (risicogroep) is het belangrijk dat het onderwijs online blijvend kan worden
aangeboden. Dit zodat zij alsnog met hun klas- en studiegenoten mee kunnen draaien en geen
achterstand of studievertraging oplopen.
3.2.4 Op afstand werken en studeren
Werken vanuit huis, colleges online (terug)kijken, niet hoeven reizen.. veel jongeren met een
chronische-, psychische aandoening en/of beperking vragen hier al jaren om. Nu dit door het
coronavirus mogelijk is gemaakt geven veel jongeren dan ook aan dat zij dit als zeer positief
ervaren, en graag zouden willen dat dit in de toekomst mogelijk blijft, ook ná de coronacrisis
(zie Figuur 5). Op de vraag of zij online en op afstand werken en studeren in de toekomst ook
graag zouden willen doen geeft 68 procent aan dit te willen. 16,3 procent van hen zegt zelfs
dat het volledig online werken en/of studeren hen zo goed beviel, dat zij dit in de toekomst
ook zouden willen. 52,0 procent geeft aan graag de keuze te hebben tussen fysiek of online
werken/leren. 13,0 procent geeft voorkeur aan leren en werken op locatie:
‘Ik moest veel zelf doen, dit vergde een hoop discipline. Tijdens de online lessen vond ik het
moeilijk om goed op te letten. Ook kostte het online volgen van de lessen mij veel energie
en mistte ik het contact met klasgenoten.’
‘Ik vind de online lessen praktisch maar niet uitdagend; ik mis de discussie met jaargenoten,
het leren van elkaar.’

Een soepele aanwezigheidsplicht in het onderwijs en online lessen volgen zou jongeren met
een chronische-, psychische aandoening en/of beperking de mogelijkheid geven om wél
bijvoorbeeld die ene studie te volgen en eventueel daarnaast nog ruimte en energie
overhouden om te werken, sociale contacten te onderhouden en bijvoorbeeld te sporten. Er
zou dan meer ruimte zijn om thuis te blijven in het geval van een slechte dag. Hoewel veel
jongeren aangeven dat het volledig online studeren of werken ook kan zorgen voor
eenzaamheid (contact met collega’s en studiegenoten ontbreekt) en er behoefte is aan meer
persoonlijke begeleiding bij het online studeren of werken, maakt de mogelijkheid tot op
afstand werken en studeren niet minder fijn. Maatwerk bieden aan deze groep maakt dat er
voor hen veel meer kansen zijn, om net als hun leeftijdsgenoten, mee te doen in de
maatschappij.
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Figuur 5. Het beschikbaar blijven van ‘op afstand werken en leren’ in de toekomst.

‘Het reizen zorgde voor een extra drempel, waardoor ik bij veel klachten al snel niet naar
school kon. Nu klap ik mijn laptop open en ben ik er! Zo kan ik mijn energie veel beter
verdelen.’

3.2.5 Werk of stage en financiële toekomst
De meerderheid (53 procent) van de jongeren geeft aan zich zorgen te maken over het kunnen
vinden van een stage of baan. Bekend is dat jongeren met een chronische aandoening,
psychische aandoening en/of beperking moeilijker aan een geschikte stage of baan
komen.(Sociaal Economische Raad, 2016). Nu bedrijven minder stages en banen aanbieden,
bestaan er serieuze zorgen over de kansen die een jongere met een chronische aandoening,
psychische aandoening en/of beperking krijgt.
Naast de zorgen om het vinden van een baan of stage, maakt 31,7 procent zich zorgen om zijn
of haar financiële situatie. Zij zitten door de coronacrisis met een verhoogde studieschuld,
contracten die niet worden verlengd en verloren inkomsten bij jongeren die bijvoorbeeld als
zzp’er werken.
‘Door mijn gedwongen studievertraging en het feit dat er minder werk is ga ik een
veel hogere studieschuld krijgen.’
‘Ik zie het niet zitten om te werken omdat ik bang ben corona op te lopen. Ik krijg dus
alleen studiefinanciering maar omdat ik al 4 jaar studeer kan ik alleen nog lenen.’
‘Ik werk met een tijdelijk contract. Tegen de tijd dat ik zou over gaan naar een vast
contract (over 2 jaar) ben ik bang dat de gevolgen van de coronacrisis nog steeds
merkbaar zijn en ze mij geen vast contract gaan aanbieden.’
3.2.6 Reizen met het openbaar vervoer
Vanaf 1 juni 2020 is het verplicht een mondkapje te dragen tijdens het reizen met het
openbaar vervoer. Meer dan de helft van alle deelnemers (51,8 procent) geeft aan minder van
het openbaar vervoer gebruik te maken dan voorheen en pakt de trein, tram, metro of bus
enkel in hoogstnoodzakelijke situaties. 18,7 procent geeft aan (nog) niet gebruik te durven
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maken van het openbaar vervoer. Onder de respondenten waren ook jongeren die hiervoor
al geen gebruik maakten van het openbaar vervoer, omdat zij bijvoorbeeld bedlegerig of aan
huis gebonden zijn, normaal gesproken al niet veel onderweg zijn of alternatieve
vervoersmiddelen hebben. 19,6 procent van de jongeren geeft aan evenveel van het openbaar
vervoer gebruik te maken als voorheen. 4,5 procent geeft aan een ander vervoersmiddel te
hebben gevonden, bijvoorbeeld door de koop van een eigen auto.
Sommige jongeren gaven aan dat het dragen van een mondkapje benauwend is of hebben
moeite om emoties van anderen te lezen en begrijpen. Ook wordt enkele keren als reden
gegeven het openbaar vervoer niet te gebruiken omdat het mondkapje “schijnveiligheid” zou
geven en dus geen bewezen effectieve manier om niet besmet te raken met het coronavirus.
‘Ik ben rolstoel gebonden, reizen met het ov is nu nóg lastiger dan voorheen. Ik heb
bijvoorbeeld niet altijd de hulp gekregen die ik nodig heb om de trein in te komen, omdat
hierbij de 1,5 m afstand niet kon worden behouden.’
‘Voor mijn werk moét ik wel gebruik maken van het OV. Ik zoek wel een rustiger plekje op
als het te druk is’
3.2.7 Vrije tijd en dagjes uit
Veel van de jongeren geven aan nog niet genoeg vertrouwen te hebben in de veiligheid bij
een dagje uit. De angst om besmet te raken, door drukte of het niet goed houden van afstand
door anderen is hiervoor het meest als reden opgegeven. Goede voorlichting, tijdsvakken en
eenrichtingsverkeer in (pret)parken, dierentuinen en musea worden als prettig ervaren. De
jongeren verleggen hun focus en zoeken daarnaast vaker rust en natuur op.
‘Ik ben al een paar keer naar de Veluwe geweest. Het was daar rustiger dan in de stad dus
dit was fijn.’
‘Enkele bioscopen, musea, wat café/restaurant bezoeken gedaan en een paar keer naar
het strand. Zo lang het niet te druk is en mensen afstand houden is het prettig om dat af
en toe te kunnen doen, niet te vaak.’
‘Ik doe goed voor-werk, zodat ik weet wat de maatregelingen zijn in een restaurant en hoe
het daar praktisch geregeld is. Terrasjes pak ik wel alweer, omdat naar mijn idee buiten
minder kans is op besmetting. Ook probeer ik op tijden/dagen te gaan waarop het niet te
druk is.’

3.3 Communicatie over het coronavirus en de maatregelen
Het nieuws rondom het coronavirus volgen
Vanaf de eerste corona golf in maart zijn de ontwikkelingen rondom het coronavirus non-stop
in het nieuws geweest. 50 procent geeft aan alleen de hoogtepunten en cijfers (één keer per
dag) te checken in het nieuws, 27 procent van de jongeren geeft aan het nieuws intensief te
volgen (zoveel mogelijk) en 2,5 procent zegt zich niet met het nieuws rondom het coronavirus
bezig te houden. Dit is weergegeven in Figuur 6.
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Figuur 6. Intensiviteit van het nieuws over het coronavirus volgen.

De nieuwsconsumptie is voor veel van de jongeren veranderd in de loop van de tijd. Zo geeft
66,9 procent aan het nieuws inmiddels veel minder intensief te volgen dan in het begin. 30,6
procent volgt het nieuws nog steeds even intensief en 2,6 procent geeft aan het nieuws juist
intensiever te volgen dan tijdens de eerste corona golf. Een belangrijke en veelgenoemde
reden voor de afname van de intensiteit van het volgen van het nieuws is dat het nieuws voor
velen zorgt voor verhoogde stress- of angstgevoelens:
‘Ik merk dat ik me door al die updates en besmettingscijfers meer zorgen ga maken en dit
heeft een negatief effect op mijn mentale staat dus heb ik dit geminderd.’

Andere jongeren geven aan het nieuws minder te volgen omdat het volgens hen niet altijd
1/1
even duidelijk en te begrijpen is:
‘Ik snap grotendeels van de tijd niet goed waar het over gaat. De uitleg is te moeilijk en
de maatregelingen lijken soms ook tegenstrijdig.’

De communicatie over de maatregelingen is belangrijk voor jongeren om de maatregelingen
goed te kunnen begrijpen en belangrijker nog: ze ook op te volgen.
‘Ik probeer het zo goed als mogelijk te doen, maar in sommige gevallen zijn de
maatregelen zo vaag dat ik niet weet hoe ik me in sommige situaties moet gedragen.’
‘Ik vind het onduidelijk in welke situatie nu soms iets wel mag, en wanneer niet. Dat
maakt het lastig inschatten in welke situaties ik me aan welke regels moet houden.’
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‘De maatregelen veranderen telkens en zijn niet gebaseerd op kennis. Ik hield me al langer
aan het dragen van een mondkapje maar nu is het pas ingevoerd.’

11 procent geeft aan moeite te hebben om de coronamaatregelingen op te volgen. 39 procent
geeft aan het moeilijk te vinden om zich aan de maatregelingen te houden, maar doet het
uiteindelijk wél en 50,4 procent geeft aan de maatregelingen van het RIVM zonder moeite op
te volgen.
‘Ik ben erg bang zelf ziek te worden en eraan dood te gaan. Omdat ik weet dat andere
mensen zich niet goed aan de regels houden heb ik geen andere keus dan extra
voorzichtig te zijn en geen risico te nemen door naar buiten te g aan of sociaal te doen..
Ik hoop alleen dat dat niet nog jaren gaat duren. Ik hoop dat er snel een vaccin komt.’

Uit de reacties blijkt dat jongeren het vooral erg verwarrend vinden. Jongeren willen de
maatregelingen graag opvolgen als zij goed begrijpen waarom deze nodig zijn. Ook lukt het,
ondanks goede bedoelingen, soms niet.
‘Soms vergeet ik een maatregel en voel me dan schuldig. Ook heb ik moeite met dat
anderen om mij heen zich niet aan de regels houden. Ik heb daardoor constant het gevoel
me te moeten verantwoorden en mijn grenzen moet aangeven. Dat is het sociale aspect
dat echt heel moeilijk is.’

In de loop van de tijd lijkt het voor sommigen steeds moeilijker om de regels goed op te volgen.
Het nut ervan vervaagt en de wil om juist wél weer vanalles te doen is groot.
‘Het wordt steeds lastiger omdat je ook graag naar iets wil gaan als je vrienden ook gaan,
bijvoorbeeld een verjaardag of een feestje (op afstand)’
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4. Ons advies
In de vorige secties is te lezen wat de coronacrisis tot nu toe met 123 jongeren met een
chronische aandoening, psychische aandoening en/of beperking doet, hoe wij over bepaalde
zaken denken en waar wij ons zorgen over maken. Daarnaast willen wij u graag tips meegeven.
Deze tips zijn gegeven door jongeren die de enquête hebben ingevuld.
Voor onze zorgverleners, dokters, (psycho)therapeuten en fysiotherapeuten:
• Houd goed contact met ons, ook als de zorg uitgesteld of op een andere manier
plaatsvindt! Wij vinden het fijn als jullie af en toe checken hoe het met ons gaat;
• Houd ons op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot onze
ziekenhuisafspraken en therapie en van de maatregelingen die genomen zijn omwille
van het coronavirus. Dit geeft ons duidelijkheid, zekerheid en een veiliger gevoel;
• Maak zorg hybride. Online mogelijkheden voor therapie en consulten werken voor
ons in het dagelijks leven ook fijn zonder dat het coronavirus een rol speelt. Zo
besparen we energie en tijd;
• Blijf in gesprek met ons en vraag naar onze behoefte met betrekking tot zorg. Niet
iedereen heeft dezelfde wensen;
• Heb begrip voor onze situatie, begrijp dat het voor een jongere met een chronische
aandoening, psyschische aandoening en/of beperking ook spannend is wat er gebeurt
en dat dan ook zoiets "vertrouwds" als een ziekenhuisafspraak af wordt gezegd. Wij
maken ons extra zorgen om het coronavirus én om onze bestaande klachten;
• Wanneer zorg wordt uitgesteld en een afspraak moet worden afgezegd: geef ons
direct een alternatieve datum of methode om de zorg te vervolgen;
• Neem net zo veel tijd voor ons tijdens de consulten als vóór corona;
• Laat ons meedenken over eventuele richtlijnen en protocollen m.b.t. alternatieven
voor of uitgestelde reguliere zorg.
Voor onderwijsinstellingen en scholen:
• Geef duidelijkheid in wat de regels voor ons onderwijs en lessen betekenen, we horen
graag waar we aan toe zijn;
• Behoud het online of hybride onderwijs, ook nu veel scholen weer fysiek lesgeven.
Sommigen van ons zijn hoog risicopatiënt en kunnen nog niet op locatie komen;
• De mogelijkheid tot online volgen van lessen maakt het onderwijs laagdrempeliger
voor jongeren met een chronische aandoening, psychische aandoening en/of
beperking. Dit zou betekenen dat wij minder absent zijn;
• Maak tijdens hybride onderwijs ook ruimte voor persoonlijke aandacht van docenten,
mentoren en zorg coördinatoren;
• Praat met ons over eventuele studievertraging; welke hulpmiddelen school aanbiedt
en verwijs eventueel naar financiële regelingen voor studenten;
• Heb begrip voor eenzaamheid: wij hebben behoefte aan het sociale contact met
klasgenoten.
• Maak komende tijd meer ruimte voor begeleiding van jongeren bij het zoeken naar
stages;
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Voor (potentiele) werkgevers:
• Behoud de mogelijkheid tot thuiswerken of werken op afstand;
• Wanneer werknemers op kantoor moeten werken; zorg voor een corona-proof en
extra veilige omgeving voor jongeren met een chronische aandoening, psychische
aandoening en/of beperking;
• Blijf banen aanbieden;
• Maak ruimte om jongeren met chronische aandoening, psychische aandoening en/of
beperking aan te nemen of een stage te bieden, juist in coronatijd;
• Heb begrip voor mensen die thuis moeten werken om gezondheidsredenen of omdat
bijvoorbeeld familie of directe omgeving hoog risicopatiënt is;
• Houd (persoonlijk) contact met de werknemer wanneer jullie thuiswerken. Dit zodat
jullie op de hoogte blijven van elkaar en de jongere niet het idee heeft er alleen voor
te staan;
• Vraag aan de jonge werknemer waar hij of zij behoefte aan heeft;
• Stel een budget beschikbaar of geeft tips voor het inrichten van een zo comfortabel
mogelijke thuiswerksituatie (denk aan: headsets voor beeldbellen, een goede
bureaustoel, e.d.);
• Stimuleer je werknemer bij het hebben van een gezonde leefstijl;
• Denk aan mogelijkheden tot corona-proof teambuilding. Dit is ten tijde van corona
extra belangrijk.
Voor beleidsmakers, de overheid en media die gaan over (de communicatie rondom) het
coronavirus:
• Wees bewust van het feit dat jongeren niet allemaal hetzelfde zijn, vele van ons
houden zich wél aan de regels;
• Wees duidelijk in wat de maatregelingen voor ons betekenen. Wat kan wel en wat kan
niet in welke situaties?
• Zorg ervoor dat onze reguliere zorg prioriteit blijft;
• Houd in de communicatie rekening met iedereen! Zorg dat slechthorenden,
verstandelijk beperkten en mensen met visuele beperkingen de persconferenties en
informatie ook kunnen volgen en begrijpen;
• Maak bespreekbaar dat er ook veel jongeren extra risico lopen op het coronavirus of
een ernstiger beloop hiervan;
• Noem ons geen ‘kwetsbare’ jongeren, maar praat bijvoorbeeld over risicogroep;
• Leg de nadruk op wat nog wél kan; in plaats van op wat de beperkingen zijn;
• Geef aandacht aan bijvoorbeeld bewust maken van en informatie geven over het
belang van het hebben van een gezonde leefstijl (ook tijdens quarantaine);
• Biedt jongeren met een chronische-, psychische aandoening en/of beperking
handvaten om wél aan de slag te kunnen, te werken of te studeren;
• Benoem onze doelgroep in de media en in de communicatie; Maak Nederland ervan
bewust dat het nodig is dat zij zich aan de maatregelingen houden, niet alleen voor
ouderen maar ook zodat jongeren uit de risicogroep (dit is namelijk vaak niet zichtbaar
aan de buitenkant) zich ook veilig voelen om bijvoorbeeld naar buiten te gaan;
• Ga met ons in gesprek over wat wij nodig hebben;
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•

•
•

Denk mee over hoe jongeren kunnen worden ondersteund in deze moeilijkere
periode, zoals: voorzieningen beschikbaar maken, psychische hulp beschikbaar stellen
of bijvoorbeeld corona-proof bijeenkomsten organiseren waar mensen met elkaar
kunnen kletsen. Jongeren kunnen in deze periode behoorlijk eenzaam zijn;
Faciliteer een voorziening waarbij jongeren vragen kunnen stellen over de
maatregelingen, de gevolgen van het coronavirus en het beleid;
Maak gebruik van onze expertise, wij willen graag meedenken over regels die over ons
of voor ons gemaakt worden!

Voor Iedereen in Nederland:
• Heb begrip voor ons en onze situatie;
• Wees betrokken, sommigen van ons zijn eenzaam;
• Ook wanneer de maatregelingen versoepelen kunnen jongeren in de medisch
risicogroep jouw steun en hulp (bij boodschappen, etc.) gebruiken;
• Houd rekening met het feit dat er óók jongeren die in de medisch risicogroep vallen,
houd je alsjeblieft ook voor hen aan de maatregelingen, zodat wij ook snel weer van
onze zorg gebruik kunnen maken, onze school of studie op kunnen pakken, aan het
werk kunnen en onbezorgd met vrienden en familie af kunnen spreken!
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5. Conclusie
De coronacrisis heeft op jongeren met een chronische aandoening, psychische aandoening
en/of beperking een grote impact. Zowel op het mentaal als fysiek welbevinden en ook op
praktische aspecten van hun leven. Dit onderzoek van JongPIT geeft inzicht in wat deze
gevolgen precies zijn voor deze groep jongeren en laat het een aantal mogelijkheden zien
die kunnen worden vertaald in concrete actiepunten.
Gevoelens van onzekerheid, angst en eenzaamheid spelen een rol
Het is belangrijk dat er aandacht is voor de gevolgen van de coronacrisis op het mentaal en
fysieke welbevinden van jongeren met een chronische aandoening, psychische aandoening
en/of beperking. Ongeveer 70 procent van de bevraagde jongeren geeft aan extreem angstig
te zijn om het coronavirus op te lopen. Daarnaast zijn zij bang dat bestaande klachten
verergeren of onopgemerkt blijven doordat de zorg nu anders ingericht is. Ook gevoelens van
eenzaamheid (70 procent) spelen een grote rol. Jongeren die zich in deze situatie bevinden
hebben behoefte aan begrip.
Meer aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie tijdens de coronacrisis
Er is behoefte aan meer aandacht voor deze groep jongeren met een chronische aandoening,
psychische aandoening en/of beperking, die naast gezondheidsrisico’s die een grotere impact
van de coronacrisis op hun dagelijks leven ervaren dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Bij een
versoepeling van maatregelingen moet er ook aandacht komen voor jongeren die hier niet
aan mee kunnen doen. Zij voelen zich onbegrepen en eenzaam. Rekening houden met elkaar
gebeurd minder en minder, waardoor jongeren zich vaak niet veilig genoeg voelen en daarom
extra voorzichtig zijn. Omdat jongeren vaak niet worden gezien als onderdeel van een
risicogroep begrijpt men vaak niet meer waarom zij thuis moeten blijven, ondanks dat
maatregelingen versoepelen. Het gevoel ontstaat dat zij er alleen voor staan. Door hier meer
aandacht voor te vragen zal er voor álle chronisch zieke jongeren meer begrip ontstaan. Dit
gaat gevoelens van eenzaamheid tegen. Daarnaast is het belangrijk om de gezondere
medemens beter te informeren over uit wie de risicogroep bestaat. Afstand houden en je aan
de maatregelingen houden doe je niet alleen voor “kwetsbare ouderen”, maar ook voor je
klasgenoot, collega of vriend die een chronische-, psychische aandoening en/of beperking
heeft. Hierover praten bij een persconferentie of in de media zou daarom veel positieve
effecten kunnen brengen.
Studie, werk én zorg met online mogelijkheden, maak dit het nieuwe normaal!
De coronacrisis laat mogelijkheden zien voor meer zorg en onderwijs op maat. Online zorg,
onderwijs en werk wordt door de grote meerderheid als positief ervaren. Voor hen is de
mogelijkheid tot onderwijs, zorg en werk op afstand echter een noodzaak, geen luxe. Zo
hebben jongeren veel meer het gevoel “mee te kunnen doen” met klas- en studiegenoten en
collega’s en dit geeft hen de kans om écht mee te kunnen participeren in de maatschappij.
Online mogelijkheden zijn essentieel voor hen om bijvoorbeeld een efficiëntere dagindeling
aan te houden (bijvoorbeeld doordat colleges op een beter moment alsnog kunnen worden
bekeken, jongeren het vermoeiende aspect van reizen wordt bespaard), er kan rekening
worden gehouden met slechtere dagen of ziekenhuisbezoeken en verhelpen de obstakels die
zij vóór de coronacrisis ervaarden om wél hun werk te doen, school of studie te volgen en
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eventueel daarnaast nog ruimte en energie overhouden om te werken, sociale contacten te
onderhouden en bijvoorbeeld te sporten.
Het is belangrijk om niet te vergeten dat voor veel jongeren die tot de medische risicogroep
voor corona de versoepelingen nog niet gelden. Net als alle jongeren hebben zij het recht op
onderwijs, werk en zorg. In deze tijd is dit op locatie én online nodig, niet het één óf het ander,
aangepast aan de behoefte van de jongere zelf.
Hoewel duidelijk is dat online studie, werk of zorg bestaan moet blijven is het wél belangrijk
dat we geen aannames gaan doen: niet iedereen heeft behoefte aan dezelfde manier van zorg,
werk of onderwijs. Zorg ervoor de optie blijft, maar dat de keus aan de jongere zelf is. Zo
kunnen toepassingen op maat worden geleverd in de zorg, in het onderwijs of op het werk.
Maatwerk bieden en het behouden van de online toepassingen voor deze groep zorgt ervoor
dat er voor hen veel meer kansen zijn om, jongeren met een chronische- psychische
aandoening en/of beperking, risicogroep of niet, net als hun leeftijdsgenoten mee te doen in
de maatschappij.
Communiceer met ons en maak informatie toegankelijk
Begrip voor jongeren in kwetsbare situaties is nu heel belangrijk. Dit kan al door tijdens de
persconferenties, in het nieuws en in de communicatie over maatregelingen aandacht te
geven voor jongeren met een chronische aandoening, psychische aandoening en/of
beperking. Jongeren in onze groep geven aan het nieuws op de voet te volgen, maar vinden
weinig erkenning in de communicatie over het coronavirus en de crisis. Ook deze jongeren zijn
op zoek naar erkenning. Zorg ervoor dat zij weten dat er ook aan hen gedacht wordt en geef
duidelijk aan hoe de maatregelingen in het dagelijks leven kunnen worden toegepast. Wij zijn
ook zeker bereid om hierover met jullie mee te denken! Wij adviseren dan ook om de
doelgroep te volgen, te bevragen en betrekken, zodat er op tijd assertief kan worden
gehandeld om de negatieve effecten van de coronacrisis op deze jongeren te voorkomen of
verkleinen en zodat hun behoeften gehoord worden.
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Bijlage 1: De vragenlijst.
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1 Inleiding
Volgens alle voorspellingen, onder meer van het Centraal Planbureau (CPB)1, De Nederlandsche Bank (DNB)2 en het
International Monetary Fund (IMF)3 heeft de huidige coronacrisis grote gevolgen voor de werkgelegenheid. De recente
corona-uitbraak resulteert in een ruimere arbeidsmarkt. Dit betekent dat het aanbod van arbeid (beroepsbevolking) de
vraag naar arbeid (werkgelegenheid) overtreft. Als er een ruime arbeidsmarkt is, zijn er relatief veel werklozen. Mensen
hebben bij een ruime arbeidsmarkt meer moeite om een baan te vinden en werkgevers hebben ruime keuze wie ze
zullen aannemen. Dit kan ervoor zorgen dat werkgevers minder snel geneigd zijn om iemand met een langdurige
aandoening in dienst te nemen. Bij dreigende of actuele vraaguitval zullen werkgevers sowieso terughoudend zijn in het
aannemen van personeel. Dit is nadelig voor jongeren die nog niet werken en de overgang naar werk willen maken en
voor jongeren met een contract voor bepaalde tijd. Voor jongeren (ook die zonder een langdurige aandoening) zal het
moeilijker worden om aan een baan te komen en om hun baan te houden. De laatste grote crisis was de eurocrisis. Die
brak eind 2009 uit binnen de eurozone als uitloper van de twee jaar eerder wereldwijd uitgebroken kredietcrisis. De
eurocrisis had grote gevolgen voor de werkloosheid. Aan het begin was de werkloosheid nog historisch laag 3,7% (eind
2008). Vijf jaar later was de werkloosheid meer dan verdubbeld tot 7,7% (eind 2013) om pas in 2018 weer onder de 4%
te zakken4. In de laatste raming vóór het uitbreken van COVID-pandemie voorzag het CPB voor 2020 een werkloosheid
van 3,2%5. In de Augustusraming 2020-2021 heeft het CPB de raming van de werkloze beroepsbevolking bijgesteld
naar 4,4% in 2020 en 6,5% in 2021.
Om zicht te krijgen op de mogelijke gevolgen van de COVID-crisis op de arbeidsdeelname en het volgen van onderwijs
van jongeren met een langdurige aandoening, kijken we naar hoe het hun leeftijdsgenoten is vergaan tijdens de
eurocrisis. We vergelijken de arbeids-, inkomens- en onderwijssituatie in relatief goede tijden (anno 2018) met de
situatie tijdens de eurocrisis (anno 2010 en anno 2013) van de jongeren met een langdurige aandoening. We leren door
te kijken naar de vorige crisis wat een ruime arbeidsmarkt doet met de arbeidsparticipatie en het volgen van onderwijs
van jongeren in het algemeen en jongeren met een langdurige aandoening in het bijzonder.
In hoofdstuk 2 laten we de resultaten zien van de data-analyses. De kredietcrisis is een financiële crisis. De coronacrisis
is een gezondheidscrisis met mogelijk een financiële crisis tot gevolg. In hoofdstuk 3 reflecteren we op de resultaten en
maken we een vertaling van de resultaten in de kredietcrisis naar de huidige crisis, de coronacrisis. Hierbij houden we
rekening met de verschillen in aard van kredietcrisis en de coronacrisis. In hoofdstuk 4 vatten we de belangrijkste
conclusies samen.

1

Zie bijvoorbeeld CPB (maart 2020). Scenario’s economische gevolgen coronacrisis; CPB (augustus 2020).

Augustusraming 2020-2021.
2

Zie bijvoorbeeld: https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2020/dnb389042.jsp.

Geraadpleegd op 27 september 2020.
3

Zie bijvoorbeeld: https://www.volkskrant.nl/economie/imf-somber-crisis-grootste-sinds-jaren-dertig-nederlandse-

economie-krimpt-met-7-5-procent~bf6d97c2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F. Geraadpleegd op
27 september 2020.
4

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80590ned/table?ts=1600078092234. Geraadpleegd op:

27 september 2020.
5

CPB (maart 2020). Centraal Economisch Plan 2020.
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2 Jongeren met en zonder
langdurige aandoening in en
rondom de kredietcrisis
In 2010 waren de gevolgen van de kredietcrisis nog niet goed zichtbaar op de arbeidsmarkt in Nederland. In 2013
bereikte de werkloosheid een hoogtepunt. In 2018 gaat het weer goed met de Nederlandse economie. De arbeidsmarkt
is hersteld en niet langer ruim te noemen. Het is weer makkelijker om aan een baan te komen. In dit hoofdstuk laten we
zien wat de werk-, onderwijs- en inkomenssituatie is van jongeren met langdurige gezondheidsproblemen en gezonde
leeftijdsgenoten. We doen precies dezelfde analyses voordat de kredietcrisis haar weerslag had op de werkloosheid
(2010), op het hoogtepunt van de kredietcrisis, dat wil zeggen het moment dat de gevolgen op de arbeidsmarkt het
meest zichtbaar zijn (2013) en na economisch herstel (2018). Door de uitkomsten voor deze jaren naast elkaar te
leggen krijgen we een gevoel bij het effect van een crisis op het inkomen, de werksituatie en arbeidsdeelname en het
volgen van onderwijs van jongeren met en zonder een langdurige aandoening.
2.1

Onderzoekspopulatie
Om te identificeren welke jongeren een langdurige aandoening hebben, maken we gebruik van de gezondheidsenquête
van het CBS. Het gaat dus om zelfrapportage van de jongeren. We maken in de analyses onderscheid naar jongeren
die aangeven dat ze een langdurige aandoening hebben en jongeren die dat niet aangeven. De hoofdvraag uit de
gezondheidsenquête waarmee wij jongeren met een langdurige aandoening identificeren is: ‘Heeft u een of meer
langdurige ziekten of aandoeningen?’ Langdurige aandoening wordt niet nader gedefinieerd in de enquête. Wel wordt er
daarna nog naar specifieke aandoeningen gevraagd, zoals suikerziekte, astma en ernstige en langdurige
darmstoornissen. Als de jongeren hebben aangegeven dat ze een of meerdere van deze specifieke langdurige
aandoeningen hadden dan zijn ze ook meerekenend bij de groep jongeren met een langdurige aandoening. In bijlage 0
staat benoemd naar welke enquêtevragen we hebben gekeken.
Voor participatie in het onderwijs en werk zijn vooral de belemmeringen bij een langdurige aandoening van belang. We
kijken daarom naast het wel of niet hebben van een langdurige aandoening of er sprake is van:
a.

Vermoeidheidsklachten (in de afgelopen 14 dagen);

b.

Fysieke pijn en/of belemmeringen (in de afgelopen 14 dagen);

c.

Gesprekken niet goed kunnen volgen of een visuele belemmering (niet van voorbijgaande aard).

Het is belangrijk om op te merken dat er een trendbreuk is geweest in de gezondheidsenquête, waardoor 2018 niet
volledig vergelijkbaar is met 2010 en 2013. Dit betreft vooral verschillen in de gebruikte terminologie en de vraagstelling.
Zo is bijvoorbeeld de term ‘suikerziekte’ vervangen door ‘diabetes’, omdat het tegenwoordig gebruikelijker is om over
diabetes te praten. De verschillen in vraagstelling hebben bijvoorbeeld betrekking op vermoeidheid en slapeloosheid en
daaruit volgende belemmeringen. Zo werd in de vragenlijst van 2010 en 2013 gevraagd: ‘Heeft u gedurende de laatste
14 dagen last gehad van moeheid?’ en ‘Heeft u gedurende de laatste 14 dagen last gehad van slapeloosheid?’ en werd
in 2018 gevraagd: ‘In welke mate heeft u in de afgelopen twee weken last gehad van problemen met slapen?’ en 'In
welke mate heeft uw probleem met slapen u de afgelopen twee weken belemmerd bij uw dagelijks functioneren?’
[U kunt hierbij denken aan: vermoeidheid overdag, functioneren op het werk, uitvoeren van dagelijkse taken,
concentratie, geheugen, stemming].
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We hebben het identificeren van de jongeren met en zonder langdurige aandoening op een betrouwbare manier kunnen
doen. De uitsplitsing naar belemmeringen komt niet geheel overeen. Deze uitsplitsing maken we daarom alleen voor
2010 en 2013.
We kijken naar jongeren die op 31 december van het peiljaar 16 tot en met 25 jaar zijn en op dat moment niet meer
studeren of naar school gaan. De gezondheidsenquête betreft een steekproef. Wij hebben de aantallen opgehoogd
naar het aantal jongeren in de Basisregistratie Personen (BRP) om aan te geven hoe groot de aantallen naar schatting
zijn op landelijk niveau. Zie tabel 1 voor de aantallen.
Steekproef
gezondheidsenquête

Onderzoekspopulatie

Percentages

2010

2013

2018

2010

2013

2018

2010

2013

2018

Jongeren totaal

299

310

381

1.199.384

1.223.912

1.556.215

100%

100%

100%

Jongeren met langdurige
aandoening

141

143

178

574.943

568.450

728.953

47%

46%

47%

Vermoeidheidsklachten

97

103

391.537

411.107

32%

33%

Fysieke pijn of fysieke
belemmeringen

117

114

475.269

455.587

39%

37%

Gesprekken niet goed
kunnen volgen of een
visuele belemmering

29

37

116.344

146.478

10%

12%

158

167

624.441

655.462

82%

79%

Jongeren zonder
langdurige aandoening

203

827.262

53%

Tabel 1. Aantal jongeren met en zonder langdurige aandoening in de steekproef en in de onderzoekspopulatie
Bijna de helft van de jongeren (46-47%) ervaart volgens de gezondheidsenquête langdurige gezondheidsproblemen.
Het percentage jongeren dat zelf aangeeft langdurige gezondheidsproblemen te hebben, is veel hoger dan de
jaarprevalentie op basis van zorggebruik. Een verklaring hiervoor is dat niet alle jongeren met gezondheidsproblemen
zorg gebruiken en dat daarnaast in de gezondheidsenquête soms een bredere definitie wordt gebruikt. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de meest voorkomende aandoening: migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn. In de
gezondheidsenquête wordt gevraagd naar migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn in de afgelopen 12 maanden. In de
systematiek om op basis van ICPC-1 geregistreerde morbiditeit uit het Huisartseninformatiesysteem (HIS) af te leiden of
er sprake is van een langdurige of chronische aandoening wordt alleen migraine onderscheiden en geen ernstige
hoofdpijn6. Daarnaast zal een deel van de jongeren met migraine niet bij de huisarts bekend zijn, omdat ze niet met hun
klachten naar de huisarts gaan of omdat de huisarts deze niet (meteen) onderkent7.
Van de jongeren met een langdurige aandoening heeft in zowel 2010 als 2013 zeven op de tien
vermoeidheidsklachten en acht op de tien heeft fysieke pijn en/of fysieke belemmeringen gehad in de afgelopen
14 dagen op het moment van enquêteren. Ongeveer een kwart heeft moeite met het volgen van een gesprek (ook met
een eventueel hoorapparaat) of met het lezen van kleine lettertjes of op afstand zien (ook met bril of contactlenzen).

6

De International Classification of Primary Care (ICPC) is in Nederland geaccepteerd als standaard voor coderen en

classificeren van klachten, symptomen en aandoeningen in de huisartspraktijk. In Nederland gebruiken huisartsen de
ICPC-1.
7

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/migraine/cijfers-context/huidige-situatie#node-aantal-personen-

met-migraine-zelfgerapporteerd. Geraadpleegd op: 26 september 2020.
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Om meer zicht te krijgen op de kenmerken van de jongeren met een langdurige aandoening in de onderzoekspopulatie
laten we van de jongeren met een langdurige aandoening zien wat de meest voorkomende aandoeningen zijn (zie tabel
2). Het is hierbij belangrijk om te benoemen dat onder de jongeren met een langdurige aandoening ook jongeren met
een psychische of mentale aandoening vallen. Deze zijn niet zo specifiek uitgevraagd in de gezondheidsenquête, met
uitzondering van depressie. Aandoeningen zoals autisme komen daarom per definitie niet terug in tabel 2.

2010

2013

2018

Migraine of ernstige
hoofpijn

42%

44%

40%

Depressie of ten minste
twee weken somber

28%

38%

20%

Langdurige astma, COPD,
bronchitis, longemfyseem

16%

18%

12%

15%

21%

14%

Psoriasis of eczeem

Tabel 2. Beschrijving van de jongeren met een langdurige aandoening, meest voorkomende aandoeningen (gewogen
naar leeftijden)
Migraine of ernstige hoofdpijn is de meest voorkomende aandoening. Dat heeft 42-44% van de jongeren met een
langdurige aandoening. Depressie of langdurige somberheid komt ook vaak voor. Het aandeel jongeren met een
depressie of langdurige somberheid is in 2010 28% en is in 2013 nog een stuk hoger, namelijk 38%. In 2018 komt
depressie veel minder vaak voor dan in de voorliggende peiljaren, namelijk 20%.
Tabel 3 laat zien van welk type zorg de jongeren met een langdurige aandoening in het peiljaar gebruik maakten.
2010

2013

2018

Fysiotherapie

23%

26%

27%

Psychische zorg

14%

18%

26%

Dagopname of
ziekenhuisopname

11%

14%

13%

Contact medisch specialist

27%

36%

45%

Contact met de huisarts

54%

53%

84%

Tabel 3. Beschrijving van de jongeren met een langdurige aandoening, aandeel met zorggebruik in de afgelopen
12 maanden op moment van enquêteren (gewogen naar leeftijden)
Over de jaren heen neemt het gebruik van psychische zorg en contact met een medisch specialist toe. We zien in 2018
ten opzichte van 2010 en 2013 een forse toename in het aandeel jongeren met een langdurige aandoening dat contact
heeft met de huisarts. Dit kan te maken hebben met de Rijksoverheid die stimuleert om zoveel mogelijk
gezondheidsproblemen op te lossen in de eerstelijnszorg8.
Wij brengen hierna de verschillen in beeld in arbeidsparticipatie, onderwijs en economische zelfstandigheid voor
jongeren met en zonder langdurige aandoening. Waar mogelijk maken we aanvullend een uitsplitsing naar de

8

Zie bijvoorbeeld https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eerstelijnszorg/grotere-rol-voor-eerstelijnszorg.

Geraadpleegd op: 26 september 2020.

6

belemmeringen. Uitsplitsingen kunnen alleen gemaakt worden als er voldoende waarnemingen zijn9. De resultaten zijn
gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsverdeling door te wegen naar de leeftijdsverdeling volgens de Basisregistratie
Persoonsgegevens (BRP). Op deze manier kan een eerlijke vergelijking worden gemaakt van de jongeren met een
langdurige aandoening met hun gezonde leeftijdsgenoten.
2.2

Arbeid
Arbeidsovereenkomst aan het einde van het peiljaar
In figuur 1 staat welk deel van de jongeren aan het eind van 2010, 2013 en 2018 een reguliere arbeidsovereenkomst
had. Dat wil zeggen dat stages en uitzendcontracten hier buiten beschouwing zijn gelaten.

Figuur 1. Percentage met een arbeidsovereenkomst (exclusief stages, uitzendkrachten, BBL en opting-in10) per profiel
op 31 december 2010, 2013 en 2018 (gewogen naar leeftijden)
In 2013 is het percentage jongeren met een langdurige aandoening met een arbeidsovereenkomst op 31 december ten
opzichte van 2010 afgenomen van 51% naar 38%, terwijl het voor de jongeren zonder langdurige aandoening zelfs licht
is gestegen van 54% naar 57%. De afname in arbeidsparticipatie in de groep met een langdurige aandoening is
statistisch significant11. De toename in arbeidsparticipatie in de groep zonder een langdurige aandoening is niet
statistisch significant. Dit laatste berust daarmee waarschijnlijk op toeval. Wel hebben jongeren in de groep zonder
langdurige aandoening in 2013 ten opzichte van 2010 vaker een vmbo- of mbo1-diploma in plaats van geen diploma.
Zie paragraaf 2.3. Daarmee hebben ze meer kans op werk. Dat kan een rol spelen.

9

Om resultaten te exporteren vanuit de CBS-omgeving naar een andere omgeving hanteert het CBS outputrichtlijnen.

Een belangrijke regel is dat alle tabellen en soortgelijke output ten minste tien eenheden (ongewogen) als grondslag
voor elke cel of datapunt moet bevatten. De analyseresultaten zijn gebaseerd op integrale data in combinatie met een
enquête. Het gebruik van een enquête zorgt voor een lager aantal waarnemingen. Uitsplitsen is daardoor niet altijd
mogelijk.
10

Bij opting-in is er geen sprake van een dienstbetrekking, maar wordt de onderlinge arbeidsverhouding voor de

loonbelasting/premie volksverzekeringen wél beschouwd als dienstbetrekking.
11

Alle significantietoetsen doen we met een t-toets, met een significantieniveau van 5%.
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We zien de daling in arbeidsparticipatie onder de jongeren met een langdurige aandoening voor alle onderliggende
subgroepen met belemmeringen. Bij de jongeren met een zintuigelijke beperking zien we zelfs bijna een halvering van
het aandeel jongeren met een arbeidsovereenkomst eind 2013 ten opzichte van eind 2010. Dit verschil is echter niet
statistisch significant, doordat het een kleine groep jongeren in de steekproef betreft. De afname van arbeidsparticipatie
onder jongeren met een langdurige aandoening en vermoeidheidsklachten is wel statisch significant.
In 2018, na het economisch herstel, is het aandeel jongeren met een langdurige aandoening met een
arbeidsovereenkomst weer toegenomen naar 48%. Deze toename is niet statistisch significant. Het is ook nog net niet
terug op het niveau van 2010 (51%).
Figuur 2 laat zien welk deel van de jongeren een contract heeft voor onbepaalde tijd.

Figuur 2. Percentage met een arbeidsovereenkomst (exclusief stages, uitzendkrachten, BBL en opting-in) verdeeld naar
bepaalde tijd en onbepaalde tijd per profiel12 op 31 december in 2010 en 31 december 2013 (gewogen naar
leeftijden)
In zowel 2010, 2013 als 2018 is het aandeel jongeren met een vast contract (contract voor onbepaalde tijd) lager voor
jongeren met een langdurige aandoening ten opzichte van hun gezonde leeftijdsgenoten. Deze verschillen zijn echter
niet statistisch significant. Van de jongeren met een langdurige aandoening heeft eind 2010 22%, eind 2013 20% en
eind 2018 22% een contract voor onbepaalde tijd. Van de gezonde leeftijdsgenoten heeft eind 2010 32% een vast
contract. Dit neemt in de crisis af naar 27% eind 2013 en dit blijft zo eind 2018. We zien dus dat het aandeel met een
onbepaalde tijd contract in de groep jongeren zonder langdurige aandoening in 2013 blijvend afneemt. Dit kan te maken
hebben met werkgevers die door de crisis blijvend voorzichtiger zijn. Het verschil is echter niet statistisch significant.

12

Jongeren met een zintuigelijke beperking ontbreken hier, omdat dit te weinig waarnemingen betreft.
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Op enig moment in het jaar een baan
Tabel 4 gaat over de jongeren die op enig moment in het jaar een baan hebben.

2010

2013

2018

Met
langdurige
aandoening
84%

Zonder
langdurige
aandoening
91%

Met
langdurige
aandoening
74%

Zonder
langdurige
aandoening
87%

Met
langdurige
aandoening
85%

Zonder
langdurige
aandoening
88%

Aantal dagen met
arbeidsovereenkomst

296

320

299

300

298

320

Gemiddeld aantal
verschillende banen

2,0

1,8

1,7

1,7

1,8

1,7

€ 11.423

€ 12.874

€ 10.059

€ 12.805

€ 12.805

€ 15.998

Aandeel jongeren
met een
arbeidsovereenkomst
op enig moment in
het peiljaar

Gemiddeld basisloon
totaal (dus kan op
basis van meerdere
banen zijn) (zonder
inflatiecorrectie)

Tabel 4. Gemiddeld aantal dagen met arbeidsovereenkomst jongeren met een baan op enig moment in het peiljaar
(gewogen naar leeftijden)
We zien dat het aandeel jongeren met een baan op enig moment in het peiljaar voor zowel de jongeren met als zonder
langdurige aandoening lager ligt in 2013 dan in 2010. De afname is voor jongeren met een langdurige aandoening wel
aanmerkelijk groter, namelijk 10 procentpunt tegenover 4 procentpunt voor jongeren zonder langdurige aandoening. De
afname is voor de jongeren met langdurige aandoening statistisch significant, terwijl de afname voor de jongeren zonder
langdurige aandoening niet statistisch significant is. In 2018 neemt het aandeel jongeren met op enig moment in het jaar
een baan voor beide groepen weer toe. Ook hier geldt dat de toename voor de jongeren met langdurige aandoening
significant is. De toename voor hun gezonde leeftijdsgenoten is klein en ook niet statistisch significant. In alle jaren ligt
het aandeel jongeren met op enig moment een baan lager voor de groep jongeren met een langdurige
aandoening. Het verschil is alleen statistisch significant in 2013.
Het gemiddelde deel van het jaar dat de jongeren een contract hebben, is voor jongeren met een langdurige
aandoening ook net iets lager. Dit verschil is er alleen in 2010 en 2018 en is ruim 20 dagen. Het gemiddelde totale
basisloon neemt voor beide groepen jongeren af in 2013 ten opzichte van 2010. In 2018 neemt het weer toe. Het
gemiddelde totale basisloon is in alle peiljaren lager voor jongeren met een langdurige aandoening in vergelijking tot
hun gezonde leeftijdsgenoten.
Jongeren die geen baan kunnen vinden
Jongeren die geen baan vinden kunnen zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. We zien in beide groepen jongeren
(met en zonder langdurige aandoening) een hoger aandeel inschrijvingen bij het UWV WERKbedrijf in 2013 ten
opzichte van 2010. De toename is niet statistisch significant voor jongeren met een langdurige aandoening, maar wel
voor jongeren zonder langdurige aandoening. Ook de gemiddelde duur van inschrijving in maanden neemt toe voor
beide groepen. In 2018 is het aandeel jongeren dat ingeschreven staat bij het UWV WERKbedrijf weer afgenomen tot
ongeveer het niveau van 2010. De jongeren met een langdurige aandoening die nog wel ingeschreven staan, staan
gemiddeld wel langer ingeschreven (zie tabel 5).
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2010

Met
langdurige
aandoening
10%

Zonder
langdurige
aandoening
7%

Gemiddelde duur
ingeschreven bij
UWV WERKbedrijf
in maanden

3

Gemiddeld aantal
uur dat de
jongeren
gemiddeld wil
werken

38

Aandeel jongeren
ingeschreven bij
het UWV
WERKbedrijf

2013

Met
langdurige
aandoening
15%

Zonder
langdurige
aandoening
16%

4

5

39

33

2018

Met
langdurige
aandoening
8%

Zonder
langdurige
aandoening
9%

7

10

7

34

38

36

Tabel 5. Inschrijvingen bij het UWV WERKbedrijf (gewogen naar leeftijden)
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2.3

Onderwijs
Om te voorkomen dat grote groepen jongeren thuis kwamen te zitten zonder werk of school, was de strategie van de
overheid tijdens de eurocrisis: zorgen dat jongeren langer op school blijven, voor een vervolgopleiding of een andere
opleiding13. Bij de jongeren met een langdurige aandoening zien we dit terug in de cijfers. In 2013 is ten opzichte van
2010 een kleiner deel laag opgeleid, een groter deel midden opgeleid en een groter deel hoog opgeleid14. Zie figuur 3.
Echter de toename van het aandeel midden of hoog opgeleide jongeren in de groep jongeren met een langdurige
aandoening is niet statistisch significant. Bij hun gezonde leeftijdsgenoten zien we deze ontwikkeling niet. In die groep is
zelfs een iets kleiner deel hoog opgeleid. Deze afname is ook niet statistisch significant. We zien wel een verschuiving
van jongeren die geen diploma hebben gehaald of alleen basisonderwijs naar een laag opleidingsniveau. Dat betekent
dat een groter deel vmbo of de assistentenopleiding (mbo-1) heeft afgerond. Ook deze verschuivingen zijn niet
statistisch significant.

Figuur 3. Hoogst behaalde diploma (gewogen naar leeftijden)

13

Zie bijvoorbeeld ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2009). Actieplan Jeugdwerkloosheid.

14

Laag: Dit omvat het vmbo en de assistentenopleiding (mbo-1). Middelbaar: Dit omvat havo/vwo, de

basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
Hoog: Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.
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2.4

Economische zelfstandigheid
Economisch zelfstandig is iemand die ten minste 70% van het wettelijk minimumloon verdient met betaalde arbeid. We
hebben van de jongeren in de populatie 2013 in kaart gebracht wie er nog thuis wonen. Van de jongeren met een
langdurige aandoening woont in 2013 62% nog thuis en van de jongeren zonder langdurige aandoening woont 68% nog
thuis.
Van de jongeren die niet thuis wonen, hebben we in kaart gebracht welk deel economisch zelfstandig is15. Hiervoor
hebben we gebruikgemaakt van gegevens over het persoonlijk inkomen16. Zie figuur 4. Van de jongeren met een
langdurige aandoening die niet meer thuis wonen is ongeveer een op de drie economisch zelfstandig in 2013. Van de
jongeren zonder langdurige aandoening die niet meer thuis wonen is ongeveer de helft economisch zelfstandig in 2013.

Figuur 4. Economische zelfstandigheid in 2013 (gewogen naar leeftijden)
Na economisch herstel (2018 ten opzichte van 2013) is het aandeel van de jongeren dat economisch zelfstandig is
toegenomen. Dit geldt voor zowel de jongeren met een langdurige aandoening als voor jongeren zonder langdurige
aandoening. Beide toenames zijn statistisch significant. Van de jongeren met een chronische aandoening die niet thuis
wonen, is nu de helft economische zelfstandig. Van de jongeren zonder chronische aandoening is zelfs meer dan 70%
in 2018 economische zelfstandig. De economische zelfstandigheid van jongeren met een chronische aandoening
is daarmee zowel in 2013 als in 2018 veel lager dan de economische zelfstandigheid van hun gezonde
leeftijdsgenoten. In beide jaren is dit verschil statistisch significant.

15

Deze gegevens zijn niet beschikbaar over 2010.

16

De gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op gegevens afkomstig van de belastingdienst.
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3 Reflectie en vertaling naar de
huidige crisis: de COVID-19pandemie
De analyses van jongeren met en zonder chronische aandoening in de kredietcrisis in het voorgaande hoofdstuk laten
zien wat de gevolgen zijn van een ruime arbeidsmarkt voor jongeren met een langdurige aandoening. De kredietcrisis is
een financiële crisis. De coronacrisis is een gezondheidscrisis die kan resulteren in een financiële crisis. In dit hoofdstuk
vergelijken we de ontwikkeling van de werkloosheid in beide crisissen voor verschillende leeftijdscategorieën. We
reflecteren vervolgens op de resultaten van de analyses en maken een vertaling naar de huidige coronacrisis.
3.1

Ontwikkeling jongerenwerkloosheid in crisis: in de kredietcrisis en in de coronacrisis
Om in beeld te brengen in welke mate de beide crisissen vergelijkbaar zijn in hun weerslag op de werkloosheid
vergelijken we de ontwikkeling van de werkloosheid in de kredietcrisis en in de coronacrisis. Zie figuur 5 en figuur 6.

Figuur 5. Ontwikkeling werkloosheid kredietcrisis per leeftijdscategorie (bron: CBS Statline17)

17

CBS Statline. Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand.

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80590NED/table?fromstatweb Geraadpleegd op 14 september 2010.
Deze gegevens zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB).
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Figuur 6. Ontwikkeling werkloosheid coronacrisis per leeftijdscategorie (bron: CBS Statline)
Bij het vergelijken van deze figuren zie we terug dat de kredietcrisis langzaam haar weerslag vond in het
werkloosheidspercentage. In het najaar van 2008 begon de kredietcrisis in Nederland, pas in het najaar van 2013 is dit
volledig terug te zien in de werkloosheidspercentages. De coronacrisis heeft veel sneller haar weerslag op de
werkloosheidspercentages. In maart 2020 heeft de coronacrisis zich echt geopenbaard in Nederland. Vanaf april
loopt het werkloosheidspercentage snel op in tegenstelling tot de verwachting van het CPB in maart 2020 waarin nog
verwacht werd dat de werkloosheid aanvankelijk nog niet hard zou oplopen18.
De toename van de werkloosheid tijdens de coronacrisis ging bij jongeren veel sneller dan in de andere
leeftijdscategorieën. De werkloosheid onder jongeren is doorgaans ongeveer twee keer zo hoog als de werkloosheid
in andere leeftijdscategorieën. In juli 2020 is het drie tot vier keer zo hoog als in andere leeftijdscategorieën. Een hoger
aandeel werkloosheid onder jongeren komt doordat ze starten op de arbeidsmarkt. Er zitten dus jongeren bij die klaar
zijn met school of met hun studie (schoolverlater) en aan het begin van hun carrière zijn en op zoek naar een eerste
baan of die net hebben gevonden. Ze starten dan vaak met een tijdelijk contract. Het stijgende
werkloosheidspercentage onder jongeren laat daarmee ook zien dat jongeren moeilijker aan een baan kunnen komen
en om de baan te behouden. Dat vooral schoolverlaters worden getroffen door de crisis zien we zowel in de
kredietcrisis als in de coronacrisis. Dat schoolverlaters werden getroffen door de kredietcrisis blijkt ook uit de cijfers
in hoofdstuk 2 waarbij we de ontwikkelen in arbeidsparticipatie van jongeren die niet meer studeren in beeld hebben
gebracht. In de kredietcrisis steeg de werkloosheid onder jongeren met 5%-punt in vijf jaar. In de coronacrisis is er in de
eerste vier maanden eveneens een stijging van 5%-punt van het werkloosheidpercentage geweest.
3.2

Scenario’s ontwikkeling werkloosheid tijdens de COVID-19-pandemie
Het CPB heeft in maart vier economische scenario’s doorgerekend. De verwachte werkloosheid in 2021 varieert in deze
scenario’s van 4,5% in het meest gunstige scenario tot 9,4% in het minst gunstige scenario19. Deze studie is van maart
18

CPB (maart 2020). Scenario’s economische gevolgen coronacrisis.

19

Ibidem.

14

2020. Inmiddels weten we op basis van de voorlopige cijfers van het CBS dat het seizoensgecorrigeerde
werkloosheidspercentage voor de leeftijdscategorieën samen (15 tot 75 jaar) in juli 2020 al 4,5% bedraagt 20 21. In de
Augustusraming 2020-2021 heeft het CPB zijn raming van de werkloze beroepsbevolking ook bijgesteld naar 4,4% in
2020 en 6,5% in 202122. Dat betekent dat de werkloosheid naar verwachting zal blijven stijgen. Deze raming
betreft de basisraming. In deze raming is beleid tot en met eind juli opgenomen. Dit betekent dat in de raming nu nog is
aangenomen dat het steunbeleid niet wordt gecontinueerd in oktober. Het CPB heeft ook een raming gemaakt voor het
scenario waarin er een tweede golf komt en er opnieuw grootschalige contactbeperkingen van kracht worden. In zo’n
scenario krimpt de economie ook in 2021 en loopt de werkloosheid op tot 10%23.
3.3

Werkloosheid jongeren met en zonder een langdurige aandoening in de coronacrisis
Voor 2020 kunnen we nog geen cijfermatige uitsplitsing maken naar jongeren met en zonder langdurige aandoening.
We kunnen hier dus alleen schattingen maken voor de totale beroepsbevolking van jongeren. In augustus 2020 bestaat
de beroepsbevolking van jongeren van 15 tot 25 jaar uit 1,5 miljoen jongeren 24. Uit de analyse van hoofdstuk 2 blijkt dat
van de jongeren die niet meer studeren 46-47% gezondheidsproblemen ervaart. De beroepsbevolking onder jongeren
bestaat uit alle jongeren die kunnen en willen werken. Waarschijnlijk wil ongeveer net zo een groot deel van de jongeren
met een langdurige aandoening als van de jongeren zonder langdurige aandoening werken, maar is er binnen de groep
jongeren met een langdurige aandoening een klein deel dat niet kan werken. Naar verwachting zal in de
beroepsbevolking van jongeren het aandeel jongeren dat gezondheidsproblemen ervaart daardoor iets lager liggen dan
46-47%. We weten niet hoeveel lager, dus we rekenen met 46%. Dat betekent dat ongeveer 0,7 miljoen jongeren in de
beroepsbevolking gezondheidsproblemen ervaren. Naar verwachting zal in augustus 2010 onder jongeren met een
langdurige aandoening de werkloosheid ten minste 11,3% zijn. De werkloosheid onder de totale groep jongeren in de
beroepsbevolking is immers al 11,3%. Naar verwachting ligt de werkloosheid onder de groep jongeren met een
langdurige aandoening hoger dan in de groep jongeren zonder een langdurige aandoening gezien de resultaten
getoond in hoofdstuk 2. Daar zagen we al dat in de kredietcrisis jongeren met een langdurige aandoening zwaarder
werden getroffen. Dat zal nu zeker niet minder zijn omdat we naast een financiële crisis te maken hebben met een
gezondheidscrisis. Een voorzichtige schatting leert ons dus dat ten minste 78 duizend jongeren met
gezondheidsproblemen nu, naast hun gezondheidsproblemen, ook problemen ondervinden op de arbeidsmarkt
(werkloos is) en dat dit aantal zal stijgen. Het overgrote deel van deze jongeren ervaart vermoeidheidsklachten,
fysieke pijn en/of fysieke belemmeringen.
De verwachting van het CPB is dat de werkloosheid onder de gehele beroepsbevolking nog verder zal stijgen. De
werkloosheid onder jongeren was in augustus 2020 al 11,3%, drie tot vier keer zo hoog als in andere
leeftijdscategorieën. De werkloosheid onder jongeren zal naar verwachting ook verder stijgen. Een crisis op de
arbeidsmarkt treft als eerste de baanzoekers, dan de werknemers met een flexibel of tijdelijk contract en vervolgens de
20

Seizoenscorrectie is het corrigeren van maand- of kwartaalcijfers voor jaarlijks terugkerende patronen, om de

onderliggende ontwikkeling beter zichtbaar te maken. Voorbeelden van deze patronen zijn feest- en vakantiedagen,
vakantie-uitkeringen in mei, bonussen in december en temperatuurschommelingen. Door een reeks cijfers voor
dergelijke patronen te schonen, kunnen maand- of kwartaalcijfers onderling vergeleken worden zonder storende
seizoeneffecten. Zo kan ook beter een omslag in de ontwikkeling worden vastgesteld. Bron:
https://www.ensie.nl/cbs/seizoenscorrectie. Geraadpleegd op 26 september 2020.
21

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80590ned/table?ts=1600078092234. Arbeidsdeelname en

werkloosheid per maand. Gewijzigd op: 17 september 2020. Geraadpleegd op 26 september 2020.
22

Het CPB hanteert voor de werkloze beroepsbevolking de nationale definitie. In de nationale definitie van de

beroepsbevolking zijn geen leeftijdsgrenzen opgenomen. In de praktijk wordt bij publicaties uitgegaan van de bevolking
(in particuliere huishoudens) van 15-64 jaar. In de nationale definitie wordt gewerkt met een grens van 12 uur (willen)
werken per week. Zie CBS (2015). Sociaaleconomische trends Werkloosheid: twee afbakeningen.
23

CPB (augustus 2020). Augustusraming 2020-2021.

24

CBS Statline. Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand.
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werknemers met een vast contract. Bij deze laatste categorie is het economisch voordelig om eerst de werknemers te
ontslaan met een relatief kort dienstverband en een lager maandsalaris, omdat dit de hoogte van de transitievergoeding
bepaalt die de werkgever moet betalen bij ontslag25. Over het algemeen zijn jongeren vaker op zoek naar een baan,
hebben zij vaker een tijdelijk contract en zijn zij vaak goedkoper om te ontslaan. De werkloosheid onder jongeren zal
daarom naar verwachting mee blijven stijgen, en waarschijnlijk harder dan de ontwikkeling van de
werkloosheid van de gehele beroepsbevolking. Als de ontwikkeling vergelijkbaar is met de vorige crisis zullen we
naar verwachting met name bij jongeren met een langdurige aandoening een afname in de arbeidsparticipatie zien. De
jongeren staan aan het begin van hun carrière en lopen zo een blijvende achterstand op.

25

Kanttekening hierbij is dat het bij een lange verminderde vraag naar arbeid juist economisch voordelig kan zijn om

werknemers met een hoog salaris te ontslaan ondanks de hogere transitievergoeding, gezien de maandelijkse
kostenbesparing.
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4 Conclusie
De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:
a.

Bijna de helft van de jongeren ervaart langdurige gezondheidsproblemen. Ongeveer zeven op de tien van deze
jongeren heeft vermoeidheidsklachten, acht op de tien heeft fysieke pijn en/of fysieke belemmeringen en
ongeveer een kwart heeft moeite van het volgen van een gesprek (ook met een eventueel hoorapparaat) of met
het lezen van kleine lettertjes of op afstand zien (ook met bril of contactlenzen) (zie tabel 1);

b.

De arbeidsparticipatie onder jongeren met langdurige aandoening is op het hoogtepunt van de eurocrisis (eind
2013) afgenomen ten opzichte van eind 2010. Deze afname zien we niet bij jongeren zonder langdurige
aandoening. De arbeidsparticipatie onder jongeren met een langdurige aandoening herstelt wel na het
hoogtepunt van de werkloosheid in de kredietcrisis, maar komt niet helemaal op het oude niveau (zie figuur 1);

c.

Het aandeel jongeren met een langdurige aandoening met op enig moment een baan in 2013 is sneller
afgenomen ten opzichte van 2010 dan bij leeftijdsgenoten zonder langdurige aandoening. In alle jaren ligt het
aandeel jongeren met op enig moment een baan lager voor jongeren met een langdurige aandoening. In 2013 is
het verschil statistisch significant (zie tabel 4);

d.

Van de uitwonende jongeren is zowel op het hoogtepunt van de kredietcrisis als na het economisch herstel een
groter deel van de jongeren met een langdurige aandoening niet economisch zelfstandig ten opzichte van hun
gezonde leeftijdsgenoten (figuur 4);

e.

De coronacrisis heeft veel sneller haar weerslag op de werkloosheidspercentages dan de financiële crisis (zie

f.

De toename van de werkloosheid verloopt tijdens de coronacrisis bij jongeren veel sneller dan in de andere

g.

Vooral schoolverlaters en flexwerkers worden getroffen. Jongeren komen moeilijker aan een baan. Tijdelijke

figuur 5 en figuur 6);
leeftijdscategorieën (zie figuur 6);
contracten worden niet verlengd;
h.

Een voorzichtige schatting leert ons dat rond de 78 duizend jongeren met gezondheidsproblemen nu naast hun
gezondheidsproblemen werkloos zijn;

i.

Als de ontwikkeling vergelijkbaar is met de vorige crisis zullen we naar verwachting met name bij jongeren met
een langdurige aandoening een (verdere) afname in de arbeidsparticipatie zien;

j.

De verwachting van het CPB is dat de werkloosheid verder zal stijgen van 4,4% in 2020 naar 6,5% in 2021 in het
basisscenario en 10% in 2021 als er een tweede golf komt. Voor jongeren was de werkloosheid in augustus
2020 al 11,3%. Jongeren zijn vaker op zoek naar een baan, hebben vaker een tijdelijk contract en zijn
doorgaans goedkoper om te ontslaan. De verwachting is daarom dat de werkloosheid onder jongeren minstens
zo hard zal stijgen als de werkloosheid in de totale beroepsbevolking;

k.

De kwetsbaarheid van jongeren met een langdurige aandoening wordt in dit onderzoek duidelijk zichtbaar.
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A. Onderzoeksverantwoording
4.1

Selecteren jongeren met een langdurige aandoening en belemmeringen
Voor het selecteren van jongeren met een langdurige aandoening hebben we alle jongeren geselecteerd die op ten
minste een van de volgende enquêtevragen ja heeft geantwoord:
Heeft u een of meer langdurige ziekten of aandoeningen26?

a.
b.

Heeft u suikerziekte?

c.

Heeft u ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad?

d.

Heeft u ooit een hartinfarct gehad?

e.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een andere ernstige hartaandoening, zoals hartfalen of angina pectoris

f.

Heeft u ooit een vorm van kanker gehad?

g.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn gehad?

gehad?

h.

Had u in de afgelopen 12 maanden astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA?

i.

Had u in de afgelopen 12 maanden psoriasis?

j.

Had u in de afgelopen 12 maanden chronische eczeem?

k.

Had u in de afgelopen 12 maanden ernstige of hardnekkige darmstoornissen voor een periode van langer dan
drie maanden?

l.

Had u in de afgelopen 12 maanden chronische gewrichtsontsteking?

m.

Had u in de afgelopen 12 maanden een ernstige of hardnekkige aandoening aan uw rug, inclusief hernia?

n.

Had u in de afgelopen 12 maanden een ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder?

o.

Had u in de afgelopen 12 maanden een ernstige of hardnekkige aandoening van de elleboog, pols of hand?

p.

Had u in de afgelopen 12 maanden last van onvrijwillig urineverlies of incontinentie?

q.

Had u in de afgelopen 12 maanden gewrichtsslijtage, artrose of slijtage reuma van heupen of knieën?

a.

Was u in de afgelopen 12 maanden minstens twee weken somber of depressief?

b.

Heeft u een andere langdurige ziekte of aandoening?

Het komt voor dat jongeren op vraag a ‘Nee’ antwoorden, terwijl zij op een van de vragen daarna wel ‘Ja’ hebben
geantwoord. Deze jongeren zijn meegerekend bij de jongeren met een langdurige aandoening. Als een jongere op geen
van deze vragen ‘Ja’ heeft geantwoord dan valt deze jongeren onder de groep jongeren zonder een langdurige
aandoening.
Daarnaast maken we onderscheid naar de volgende belemmeringen/belemmerende factoren:
a.

Vermoeidheidsklachten (in de afgelopen 14 dagen);

b.

Pijn in de rug, hoofdpijn, pijn in spieren of gewrichten (in de afgelopen 14 dagen) en/of fysieke belemmeringen
(iets kunnen tillen; 400 meter lopen; kunnen bukken; op een stoel zitten; uit bed komen; traplopen; verplaatsen
tussen kamers; woning verlaten en binnengaan; zich buitenshuis kunnen verplaatsen);

c.

Belemmeringen binnen een gesprek (gesprek niet goed kunnen volgen in een groep; of een een-op-eengesprek
niet goed kunnen volgen) of een visuele belemmering (kleine letters lezen; op afstand zien). Voor deze laatste
categorie selecteerden we de jongeren die op ten minste een van de volgende vragen ‘ja, met enige moeite’, ‘ja,
met grote moeite’ of ‘nee, dat kan ik niet’ hebben geantwoord:
i.

26

Kunt u een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen? (Zo nodig met hoorapparaat);

ii.

Kunt u met een andere persoon een gesprek voeren? (Zo nodig met hoorapparaat);

iii.

Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters in de krant te kunnen lezen?

Langdurige aandoening wordt niet nader gedefinieerd in de gezondheidsenquête.
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iv.

Kunt u op een afstand van vier meter het gezicht van iemand herkennen? (Zo nodig met bril of
contactlenzen)?

4.2

Definitie uitwonend
Om te bepalen of de jongere uitwonend is hebben we gekeken naar de positie van de persoon in het huishouden ten
opzichte van de hoofdkostwinner. Dit is een variabele uit het bestand INPATAB. Wanneer de jongere een minderjarig of
meerderjarig kind is in het huishouden dan valt de jongere onder de thuiswonende jongeren.

4.3

Gebruikte bronbestanden
Voor dit onderzoek zijn de volgende microdatabestanden gebruikt:

4.4

a.

GBAPERSOONTAB;

b.

GECON;

c.

SPOLISBUS;

d.

CWITAB;

e.

INPATAB;

f.

HOOGSTEOPLTAB.

Dankwoord
Het Jongerenpanel JongPIT heeft meegedacht bij de uitwerking van dit onderzoek en heeft samen met ons
gereflecteerd op de conceptresultaten. Dank aan JongPIT en in het bijzonder Eline van der Meulen.
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COVID-19 DATA PROACTIVE
Annelieke Schoen en Merel Nap-van der Vlist
Onder begeleiding van Sanne Nijhof en Elise van de Putte

NB: het gaat hier om voorlopige, nog niet eerder gepubliceerde data

METHODE
PROactive: cohort studie in twee Nederlandse ziekenhuizen: Wilhelmina Kinderziekenhuis en
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Wie in PROactive: In het cohort worden sinds December 2016 kinderen van 2-18 jaar
geïncludeerd met een langdurige ziekte, zoals kinderen met taaislijmziekte, een
autoimmuunziekte (zoals jeugdreuma), kinderen na de behandeling van kanker, kinderen met
een chronische nierziekte of een aangeboren hartafwijking. Deze kinderen worden jaarlijks
vervolgd en hun ouders worden ook gevraagd vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten
worden gebruikt in het kader van onderzoek, maar primair in zorg. De resultaten worden dan
ook direct teruggekoppeld. Al ruim 2000 families doen mee met PROactive.
Wie in deze presentatie: Vanaf begin juli hebben alle kinderen die PROactive vragenlijsten
aangeboden kregen (eerste meting of jaarlijkse follow-up meting) en hun ouders COVID
vragenlijsten aangeboden gekregen. Deze vragenlijst is afgestemd op de COVID vragenlijsten
van de gezonde cohorten Youth en Whistler, zodat later vergelijking met gezonde kinderen
mogelijk is. Voor deze eerste sneak preview hebben we alleen de data geanalyseerd van de
kinderen met een chronische ziekte die zelf de vragenlijst hebben ingevuld (8-18 jaar). Dit gaat
om 79 kinderen die ook toestemming hebben gegeven voor het onderzoek.

LEEFTIJD EN GESLACHT
Ntotaal = 79

Kinderen

Leeftijd (mediaan (IQR))

13,56 (10,89-16,63)

Geslacht, man (n (%))

41 (51,9%)

Patiëntgroepen (n (%))
Cystic fibrosis
(Auto-)immuunziekten
Congenitale hartziekten
Chronische nierziekten

9 (11,4%)
41 (51,9%)
22 (27,8%)
7 (8,9%)

H OE V E EL K I ND E REN Z I J N Z E L F G E T EST OP C ORONA?

Frequentie

Percentage

Wachtend op resultaat test

2

2,5%

Negatief getest (geen corona)

9

11,4%

Positief getest (wel corona)

0

0%

Niet getest, wel symptomen

9

11,4%

Nee, geen symptomen

59

74,7%

Totaal

79

100%

Zelf opgenomen geweest in ziekenhuis 0

0

OMGEVING

Ja (n (%))

Nee (n (%))

Een gezin-/familielid opgenomen in ziekenhuis
door COVID-19

1 (1,3%)

78 (98,7%)

Een gezin-/familielid overleden door COVID-19

2 (2,5)

77 (97,5%)

Een van je vrienden opgenomen

1 (1,3%)

78 (98,7%)

NEGATIEVE INVLOED
In hoeverre heeft de corona-uitbraak (en de gevolgen hiervan) je leven negatief beïnvloed?
Frequentie

Percentage

Niet

19

24,1%

Bijna niet

29

36,7%

Soms

25,3

25,3%

Veel

13,9

13,9%

Heel veel

0

0%

Totaal

79

100%

NEGATIEVE INVLOED
Welke dingen horen bij de meest negatieve veranderingen/gebeurtenissen door de corona-uitbraak?
Ja (n(%))

Nee (n(%))

Niet afspreken met vriendinnen

44 (55,7%)

35 (44,3%)

Thuis moeten blijven

39 (49,4%)

40 (50,6%)

Niet naar school gaan

37 (46,8%)

42 (53,2%)

Veel mensen gaan dood door het
virus

25 (31,6)

54 (68,4)

Andere (volgende dia)

17 (21,5%)

62 (78,5%)

Jij of iemand van wie je houdt
heeft het virus

9 (11,4%)

70 (88,6%)

Meer tijd met familie doorbrengen

8 (10,1%)

71 (89,9%)

WELKE ANDERE NEGATIEVE
VERANDERINGEN OF GEBEURTENISSEN?*
• ‘Conditie is verslechterd’
• ‘De onzekerheid of jij eventueel iemand geïnfecteerd hebt’
• ‘Je gevangen voelen’
• ‘Geen afleiding’
• ‘Dat je de hele tijd afstand moest houden, dus niet zomaar een knuffel kon
geven’
• ‘Het is de hele tijd in het nieuws’
• ‘Hoofdpijn krijgen doordat je de hele dag achter je laptop moet zitten voor
school’

*Letterlijke quotes die kinderen invulden bij de vragenlijsten

POSITIEVE INVLOED
In hoeverre heeft de corona-uitbraak (en de gevolgen hiervan) je leven positief beïnvloed?
Frequentie

Percentage

Niet

8

10,1%

Bijna niet

23

29,1%

Soms

33

41,8%

Veel

12

15,2%

Heel veel

3

3,8%

Totaal

79

100%

POSITIEVE INVLOED
Welke dingen horen bij de meest positieve veranderingen/gebeurtenissen door de corona-uitbraak?
Ja (n(%))

Nee (n(%))

Meer tijd met familie
doorbrengen

33 (41,8%)

46 (58,2%)

Minder schoolwerk

28 (35,4%)

51 (64,6%)

Krijgen van meer slaap

28 (35,4%)

51(64,6%)

Meer tijd op mijn
telefoon/computer

27 (34,2%)

52 (65,8%)

Andere (volgende dia)

20 (25,3%)

59 (74,7%)

Geen last hebben van kinderen
op school

15 (19%)

64 (81%)

WELKE ANDERE POSITIEVE VERANDERINGEN
OF GEBEURTENISSEN?*
• ‘Minder onrust’
• ‘Tijd gehad om tot rust te komen en na te denken over opleiding en toen
geswitcht naar een nieuwe opleiding’
• ‘Zelfstandiger geworden met schoolwerk’
• ‘Meer tijd voor zelfreflectie’

*Letterlijke quotes die kinderen invulden bij de vragenlijsten

ALGEMENE INVLOED OP VRIJE TIJD
Hoe vind je dat de corona uitbraak invloed heeft gehad op wat je doet in je vrije tijd?
Frequentie

Percentage

Op een negatieve manier

15

19%

Op een positieve manier

15

19%

Wat ik doe in mijn vrije tijd is sinds de
corona-uitbraak niet veranderd

49

62%

Totaal

79

100%

VOOR/SINDS CORONA VERSCHILLEN IN VRIJE TIJD
Met wie spelen/vrije tijd besteden VOOR corona

Met wie spelen/vrije tijd besteden SINDS corona

Alleen

6 (11,4%)

12 (15,2%)

Met mijn vrienden/vriendinnen

62 (78,5%)

27 (34,2%)

Met mijn broertje(s)/zusje(s)

4 (5,1%)

27 (34,2%)

Met mijn ouders

4 (5,1%)

13 (16,5%)

Waar spelen/vrije tijd besteden VOOR corona

Waar spelen/vrije tijd besteden SINDS corona

Thuis, binnen

19 (24,1%)

26 (32,9%)

Thuis, buiten

19 (24,1%)

33 (41,8%)

In de buurt

16 (20,3%)

8 (10,1%)

Bij vrienden, binnen

14 (17,7%)

3 (3,8%)

Bij vrienden, buiten

11 (13,9%)

9 (11,4)

Hoe vaak met vrienden/vriendinnen afsprekenVOOR corona

Hoe vaak met vrienden/vriendinnen afspreken SINDS corona

Elke dag of bijna elke dag

16 (20,3%)

10 (12,7%)

Een paar keer per week

33 (41,8%)

17 (21,5%)

1 keer per week

16 (20,3%)

20 (25,3%)

Minder dan 1 keer per week

4 (5,1%)

10 (12,7%)

(Bijna) nooit

10 (12,7%)

22 (27,8%)

Hoe vaak praten/chatten online met vrienden VOOR corona

Hoe vaak praten/chatten online met vrienden SINDS corona

Elke dag of bijna elke dag

37 (46,8%)

50 (63,3%)

Een paar keer per week

20 (25,3%)

12 (15,2%)

1 keer per week

4 (5,1%)

6 (7,6%)

Minder dan 1 keer per week

3 (3,8%)

3 (3,8%)

(Bijna) nooit

15 (19%)

8 (10,1%)

WELKE DINGEN DEED JE HET VAAKST IN JE VRIJE TIJD?
ACTIVITEIT

VOOR DE
CORONAUITBRAAK

SINDS DE
CORONAUITBRAAK

SPORTEN

55,7%

28,9% ↓

BUITENSPELEN

33%

26,8% ↓

BOUWEN

2,1%

2,1%

MET FIGUURTJES SPELEN

13,4%

13,4%

GEZELSCHAPSSPELLEN

12,4%

20,6% ↑

KNUTSELEN

15,5%

19,6% ↑

MUZIEK MAKEN

10,3%

10,3%

CHILLEN/KLETSEN MET VRIENDEN

48,5%

27,8% ↓

LEZEN

19,6%

17,5% ↓

PUZZELEN

1%

4,1% ↑

MAKE-UP/VERKLEDEN

3,1%

5,2% ↑

GAMEN

50,5%

50,5%

FILMS/TV/SERIES KIJKEN

51,5%

61,9% ↑

SOCIAL MEDIA

37,1%

48,5% ↑

ANDERS

8,2%

8,2%

Werken, manege, huiswerk, muziek
luisteren, videobewerking

CONCLUSIE
• In dit sample van 79 jongeren met een chronische ziekte, heeft geen enkele
jongere zelf corona gehad.
• Ruim 60% van de kinderen vindt dat corona (bijna) geen negatieve effecten heeft
gehad op hun leven. Het belangrijkste negatieve effect is het niet kunnen
afspreken met vriend(inn)en
• Ruim 60% vindt dat corona soms tot heel veel positieve invloed heeft gehad. Het
belangrijkste positieve effect is dat ze meer tijd met familie kunnen doorbrengen
en minder schoolwerk hebben.
• Kinderen zijn hun vrije tijd anders gaan indelen met minder sporten en meer
social media gebruik

WELKE GEGEVENS VOLGEN IN NOV 2020

• Uitbreiding van het aantal onderzochte kinderen tot ongeveer 200
• De gegevens van chronisch zieke kinderen zullen worden vergeleken met
gezonde kinderen
• Verschillen in geluksgevoel en mentaal welbevinden van voor en na corona zullen
vergeleken worden
• Met behulp van gegevens van vóór de corona crisis, zullen we proberen te
voorspellen welke kinderen een negatieve of een positieve invloed van de corona
crisis ondervinden

