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CORONA
HAKT ERIN

De coronacrisis begint senioren aardig op te breken, en niet alleen degenen die het
aan den lijve ondervinden. De angst is flink toegenomen: 68% van de senioren maakt zich
zorgen dat ze besmet raken. Met als gevolg dat bezoeken aan de huisarts, tandarts
en fysiotherapeut en het ziekenhuis worden uitgesteld. Los van de afspraken die
door de zorg zelf zijn uitgesteld. 10% van de senioren heeft meer last van slaapproblemen.

De helft van de senioren heeft sinds het uitbreken
van de coronacrisis meer last van somberheid.
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Veel senioren ervaren het leven
onder de huidige maatregelen als
‘een huisarrest zonder enkelband’
en ‘een leven zonder doel’. Bij de
alleenstaande senioren lijkt de
somberheid vaker toe te slaan. De
meerderheid van de senioren (70%)
gelooft wel dat we aan het eind van
dit jaar of eerder verlost zijn van
het coronavirus. Maar dat haalt niet
alle zorgen weg. Drie op de tien
zijn bezorgd dat ze ook in de nabije
toekomst niet de zorg kunnen ontvangen die ze nodig hebben.

GESTOORD VAN DIE
VERMOEIDHEID
Een op de twintig respondenten is
gedurende de afgelopen periode
zelf besmet met het coronavirus. De
meesten konden thuis herstellen.
De 12% die moest worden opgenomen in het ziekenhuis, was zonder
uitzondering positief over de behandeling. ‘Geweldige inspanning van
het verplegend personeel, hoedje
af.’ Het ziekteproces was zeer uiteenlopend, van ‘doodziek’, ‘hoge
koorts’, ‘langdurige kortademigheid’,
‘erg laag zuurstofgehalte’ en ‘een
totaal verlies van smaak en reuk’
tot een ‘licht griepje’. Het virus laat
ook duidelijke sporen na. Zo voelt
de helft van de patiënten zich op
dit moment minder gezond en nog
eens 18% geeft aan dat het geestelijk
welbevinden minder is geworden.
Karin (80): ‘Het is een heel nare
belevenis, iets dat je lichaam veran-
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dert. Ik word helemaal gestoord van
die vermoeidheid die echt op het
moment dat het toeslaat, invaliderend is.’

ANGST VOOR BESMETTING

HUISARREST
ZONDER
ENKELBAND
Kunt u omschrijven wat u voelt als u somber bent
door de coronacrisis, vroegen we.
‘Alle leuke dingen moet ik uitstellen’
‘Ik voel me oud en afgeschreven’
‘Ik moet aldoor maar piekeren’
‘Ik heb een afgezonderd leven, ik ben
somber en slaap slecht’
‘Ik zie niemand meer – boodschappen
worden thuisbezorgd’
‘Ik heb een opgesloten gevoel’
‘Er is geen enkele bewegingsvrijheid’
‘Het is een eenzaam bestaan’
‘Ik heb geen doel in mijn leven meer’
‘Diepe eenzaamheid’
‘De dagen duren lang’
‘Ik kan nergens meer naar uitkijken’
‘Ik heb een constante angst voor besmetting’
‘Veel sterfgevallen zonder echt
afscheid kunnen nemen’
‘Ik ben nu al een jaar lang opgesloten’
‘Het voelt als huisarrest zonder enkelband’

De angst voor besmetting is het
afgelopen jaar sterk toegenomen.
Op de vraag ‘Maakt u zich op dit
moment zorgen om besmet te raken
met het coronavirus?’ antwoordt
68% met ‘ja’. In maart 2020, bij de
aanvang van de coronacrisis, was in
ons onderzoek slechts 4% bang om
besmet te worden. Nu, in 2021, is
één op de vijf senioren (20%) ronduit
bang om het coronavirus op te
lopen en is 53% er niet gerust over.
Slechts drie op de tien zijn niet bang.
Er is hierbij geen verschil in leeftijd
noch geslacht. De angst besmet te
worden is – volgens de helft van de
ongerusten – groter bij een ziekenhuisbezoek en andere zorg. Waar
mogelijk worden ziekenhuisbezoeken (27%) en de bezoeken
aan de huisarts, tandarts en fysio-

‘Wees niet te somber
en laat de dingen
komen zoals ze komen.
Blijf positief!’

‘Ik hoop dat ik
weer snel mijn oude
leven kan oppakken’
therapeut (42%) dan ook uitgesteld.
Mike (67): ‘Ik heb een controle van
mijn pacemaker niet gedaan. Het
moest wél, want de laatste controle
was van twee jaar geleden. Maar ik
ben bang om het coronavirus op te
lopen.’

ZORGEN BIJ THUISZORG
Het afgelopen jaar kregen bijna
twee op de tien senioren hulp en/
of zorg thuis – bij de helft verleend
door een en dezelfde persoon. De

helft van de mensen met thuiszorg is bang om besmet
te worden via de thuiszorgmedewerker of is er niet gerust op. De senioren die níet bang zijn voor besmetting
geven aan dat de thuiszorgmedewerker alle maatregelen neemt om besmetting te voorkomen. De senioren
die er wel bang voor zijn, geven aan dat de thuiszorgmedewerker niet altijd de juiste maatregelen neemt,
zoals het dragen van een mondkapje. Kristel (83): ‘De
zorgverleners komen ook bij coronapatiënten en hoewel ze proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen,
lopen ze een grote kans besmet te worden. Daarom ben
ik ook met de hulp gestopt.’

ZELF ZORG UITSTELLEN
Bij 44% van de senioren is zorg uitgesteld. Een op de vijf
senioren (20%) heeft sinds de coronacrisis eens (11%) of
vaker (9%) zelf zorg uitgesteld, zoals de huisarts, tandarts, specialist voor controle of een eerste afspraak en
fysiotherapie. De zorg is vooral uitgesteld in de
corona-lockdownmaanden maart, april en december.
De belangrijkste reden om de zorg zelf uit te stellen,
was in de meeste gevallen de vrees voor coronabesmetting. Van de senioren die de afgelopen periode geen
zorg hebben uitgesteld, denkt 7% dat wel te gaan doen
in de komende periode. Men wil vooral de zorgsector
niet te veel te belasten en daarnaast is er de vrees om
besmet te worden met het coronavirus.
Niet alleen senioren hebben afspraken afgezegd, ook
de zorgsector heeft reguliere zorg uitgesteld. Bij 24%
van de senioren is geplande zorg uitgesteld vanwege de
coronacrisis. Het vaakst betrof dit een bezoek aan de
specialist voor controle of een eerste afspraak (bij 41%),
gevolgd door andere geneeskundige zorg (22%), fysiotherapie (18%), tandarts (17%), een huisartsbezoek (16%),
een dagopname in het ziekenhuis (8%) en een langer
verblijf in ziekenhuis voor een operatie en/of ter observatie (8%). Dit gebeurde vooral in april, gevolgd door
maart, mei en december. De corona-lockdownmaanden
in Nederland waren maart, april en december.
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belangrijkste cijfers
68%

24%

van de senioren
maakt zich zorgen dat ze
besmet raken

heeft meer last van
somberheid sinds de
coronacrisis

Bij

44%

van de senioren
is zorg uitgesteld

25%

zit tegen somberheid aan

57%

is niet tevreden over
de Nederlandse aanpak
van de coronacrisis

van de senioren heeft
zelf zorg uitgesteld bij 24% is zorg
uitgesteld door de zorgsector

10%

32%

had een alternatief
consult via de telefoon, mail of
beeldbellen
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DIGITAAL CONSULT BEVALT
PRIMA
Een derde (32%) van de senioren
had tijdens de coronacrisis geen
fysieke afspraak, maar op een andere manier zoals via de telefoon,
e-mail, een app of via beeldbellen.
Dit is prima bevallen, ofschoon
het persoonlijke contact wel werd
gemist. Van de senioren die geen
digitale zorg hebben gehad, heeft
4% het wel aangeboden gekregen,
maar er geen gebruik van gemaakt.
Als reden werd vooral genoemd dat
de klacht niet echt urgent was en de
afspraak uitgesteld kon worden. Albert (83) had een andere reden: ‘Ja,
als je doof bent, telefoneert het wat
moeilijk.’ Overigens staan sinds de
coronacrisis drie op de tien senioren
positiever tegenover de toepassingen van e-health.

ZWABBERBELEID EN KIEZEN
VOOR ECONOMIE

heeft meer last van
slaapproblemen.
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20%

‘Zo gauw ik
gevaccineerd ben,
ga ik mijn kleindochters weer uit
school halen’

Op dit moment vindt nog een groot
deel van de senioren (43%) dat
het kabinet de coronacrisis goed
aanpakt. Maar die steun wankelt
wel. Ruim dertig procent (32%)
weet het nog niet zo en een kwart
(25%) van de senioren vindt dat de
regering het niet goed doet. De
grootste fouten zijn volgens hen het
zogenaamde zwabberbeleid, te veel
bureaucratie, het laten prevaleren
van de economie, het te laat starten
met vaccinatie en het achter de fei-

ten aan lopen. 15% van de senioren
vindt dat het Nederlandse zorgstelsel niet goed heeft ingespeeld op
de coronacrisis en nog eens een
derde (34%) kiest een middenpositie. De argumenten? Er is van alles
wegbezuinigd in het verleden, dit
zijn de negatieve gevolgen van de
marktwerking, waarom is er geen
vaccinatie van ‘s ochtends vroeg tot
’s avonds laat? En er is alleen maar
aandacht voor corona en niet voor
reguliere zorg.

HET EINDE VAN DE CRISIS
De meeste senioren (70%) denken
dat de coronacrisis aan het eind van
dit jaar – of eerder – over zal zijn en
dat we weer terug zijn op het niveau
van 2019, zonder maskers en lockdowns. Maar eind van de coronacrisis of niet, bijna drie op de tien
senioren zijn bezorgd dat ze in de
nabije toekomst niet de zorg kunnen
ontvangen die ze nodig hebben. De
grootste zorgen zijn het uitstel van
reguliere ingrepen zoals operaties,
het niet opgenomen kunnen worden in het ziekenhuis, zorgkostenverhoging en overbelasting van de
zorgverleners.

OVER HET ONDERZOEK
Het onderzoek is in opdracht van KBO-PCOB
uitgevoerd door bureau TeraKnowledge® in de
periode eind januari tot begin februari door middel
van online interviews. Aan het onderzoek hebben
2.000 senioren deelgenomen, met een gemiddelde leeftijd van 74 jaar. De netto gerealiseerde
steekproef is statistisch gewogen op de variabelen
geslacht, leeftijdscategorie, stedelijkheid,
geloofsovertuiging en hoogst genoten opleidingsniveau en geeft een representatief beeld van de
Nederlandse senioren op deze variabelen.
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