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● Millennials ervaren meer spanning, angst en stress rondom Corona (53%), 
ook nadat zij op vakantie zijn geweest; ze geven aan aankomende 
maanden somber in te zien (41%), meer behoefte aan vakantie te hebben 
(47%), zien meer op tegen het thuiswerken (29%) dan ouderen (11%) en 
hebben behoefte aan een gesprek met een psycholoog (27%). 

LEEFTIJD

● Vitale beroepen worden hard getroffen: zij voelen zich angstiger (30% 
versus 18%) en meer geïrriteerd (36% versus 26%) omtrent nieuwe 
maatregelen; maken zich meer zorgen om hun mentale gezondheid (37%) 
en willen liever met een psycholoog praten dan niet-vitale beroepen (32%). 

● Vrouwen ervaren meer angst en stress rondom Corona, ook zijn zij 
somberder (vb: 41% vrouwen stress versus 24% mannen)

● Mannen banger voor ontslag (24% mannen versus 19% vrouwen).

33% van Nederland voelt zich angstig of gestresst ten gevolge van de 
aangescherpte maatregelen; forse piek bij millennials en vitale beroepen.

Mentale last onverminderd hoog door verlenging maatregelen
● 33% van respondenten voelt zich gestresst/gespannen, 

gedreven door de extra maatregelen, 30% voelt zich 
angstig en 45% is extra angstig om gezondheid van 
naasten

● 61% mist sociale activiteiten en contacten
● Jongere generaties worden (nog steeds) het hardst 

geraakt: 53% rapporteert stress en angstklachten. 48% 
maakt zich zorgen over komende maanden, 10% van 
millennials is werkloos, 23% is bang om baan te verliezen, 
36% maakt zich zorgen over mentale gezondheid

Zijn mensen uitgerust van vakantie, klaar voor tweede golf?
● 52% van respondenten had last van “Corona-stress” 

(piekeren, zorgen, klachten) tijdens recente vakanties
● 23% van vakantiegangers is gespannen thuisgekomen; 

17% is niet uitgerust. 
● 36% aan toe te zijn aan meer vakantie door de verlengde 

Corona-maatregelen

BEVINDINGEN GESLACHT

VITALE BEROEPEN

WERKENDEN

● Mensen met werk voelen zich minder uitgerust en ontspannen (25% versus 
20%), al zijn mensen zonder werk angstiger (29% versus 24%). Werkenden 
zijn meer geïrriteerd over de nieuwe maatregelen en aankomende twee 
maanden (31% versus 25%).



● Dit onderzoek is opgezet door 
OpenUp.care, het landelijke 
zorgplatform voor mentale 
gezondheid:
https://www.openup.care

● Om een representatieve steekproef 
van de Nederlandse bevolking te 
verkrijgen is het panel van Direct 
Research gebruikt: 
https://www.directresearch.nl

OpenUp deed in oktober psychologisch onderzoek op basis van 
een representatieve steekproef (N=1048)
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RESPONDENTEN

* Exclusief grote steden

ONDERZOEK

http://www.openup.care
https://www.directresearch.nl


Wij keken naar werkenden (N=698) en niet-werkenden 
(N=350); 52% van de werkenden heeft een vitaal beroep
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RESPONDENTEN



 Resultaten van de Gehele Groep omtrent de 
Nieuwe Maatregelen m.b.t. Corona



87% geeft aan dat de nieuwe/verlengde Corona-maatregelen 
hem/haar op enige of zeer grote mate bezig houden

N = 1.048

● 32% houdt zich in 
grote mate bezig met 
de nieuwe/verlengde 
maatregelen

● 13% houdt zich in zeer 
grote mate bezig met 
de nieuwe/verlengde 
maatregelen

INZICHTEN
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33% voelde zicht stressvol de afgelopen twee weken, 30% was 
niet uitgerust

N = 1.048

● 34% van de 
respondenten voelden 
zich de afgelopen 
twee weken vervelend

● 26% voelde zich 
angstig in de 
afgelopen twee weken

● 23% was niet 
ontspannen 

INZICHTEN
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Gevoelens



35% voelt zich gespannen omtrent de nieuwe maatregelen, 
29% maakt zich zorgen over zijn/haar mentale gezondheid

● Bijna 1/3 van de 
respondenten voelt 
zich angstig, somber 
en geïrriteerd

● 32% maakt zich 
zorgen over zijn/haar 
fysieke gezondheid

INZICHTEN
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N = 1.048

Gevoelens voor aankomende maanden omtrent de nieuwe maatregelen



15% is bang zijn/haar baan te verliezen, 36% geeft aan meer 
toe te zijn aan vakantie door de nieuwe maatregelen

● 22% is bang dat er 
anderen werknemers 
ontslagen moeten 
worden door de 
nieuwe 
Coronamaatregelen. 

● 42% vind het een 
nadeel dat we nog 
langer thuis moeten 
werken door de 
nieuwe maatregelen

INZICHTEN

9

Gevoelens voor aankomende maanden omtrent de nieuwe maatregelen

N = 1.048



61% mist sociale bijeenkomsten, 45% is angstig over de 
gezondheid van zijn/haar naasten

● 31% heeft stress 
rondom het eventueel 
sluiten van de scholen, 
omdat kinderen dan 
weer thuis komen te 
zitten

● 25% voelt zich 
opgesloten in zijn/haar 
huis

INZICHTEN
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N = 1.048



19% van de respondenten wilt met een psycholoog praten 
over zijn/haar mentale gezondheid en Corona

● 48% geeft aan om te 
willen weten hoe ze 
aankomende periode 
mentaal gezond 
kunnen blijven

● 19% geeft aan te willen 
praten met een 
psycholoog over 
veranderingen, zoals 
extra angst, stress en 
somberheid, die het 
Corona virus teweeg 
heeft gebracht

INZICHTEN

11
N = 1.048



 Resultaten van de Groep Werkenden omtrent de 
zomervakantie tijdens Corona



Het gemiddelde cijfer (1-10) van de vakantie lag op de 7.04, 30% van de 
ondervraagden gaf zijn/haar vakantie een 6 of lager

N = 594
* 52% van de respondenten met betaald werk heeft een vitaal beroep

INZICHTEN
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● 87% is op vakantie geweest in de 
periode juni – september

● 56% hiervan is daadwerkelijk op 
vakantie gegaan tijdens zijn/haar vrije 
dagen

● Het gemiddelde cijfer wat aan de 
vakantie werd gegeven was 7.04



23% van de werknemers voelden zich stressvol na de 
vakantie periode, 17% is niet uitgerust*

● 18% voelde zich 
vervelend direct na de 
vakantie

● 15% voelde zich niet 
ontspannen en angstig 
na de vakantie/verlof 
periode

INZICHTEN

14N = 594
* 52% van de respondenten met betaald werk heeft een vitaal beroep



34% is in Nederland op vakantie geweest*

● 52% heeft zich tijdens 
de vakantie/verlof 
periode zo veel 
mogelijk aan de 
Corona maatregelen 
gehouden 

● 43% heeft minder 
mensen gezien tijdens 
de vakantie/verlof 
periode dan normaal

INZICHTEN

15N = 594
* 52% van de respondenten met betaald werk heeft een vitaal beroep



52% van de werknemers heeft van enige tot zeer grote mate 
last gehad van “Corona-stress” tijdens de vakantieperiode

● 7% heeft grote mate 
last gehad van 
Corona-stress tijdens 
de 
verlofperiode/vakantie

● 2% heeft in zeer grote 
mate last gehad van 
Corona-stress tijdens 
de 
verlofperiode/vakantie

INZICHTEN

16N = 594
* 52% van de respondenten met betaald werk heeft een vitaal beroep



 Verschillen tussen Mannen en Vrouwen



Vrouwen hebben meer stress en angst rondom Corona

Nman =  524, Nvrouw = 524
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ervoer afgelopen twee 
weken als angstig, 
waar dat bij de 
mannen op 20% lag

● 41% van de vrouwen 
vond het stressvol, 
voor de mannen was 
dit  24%

● 28% van de vrouwen 
voelden zich niet 
ontspannen  
afgelopen twee 
weken; 18% van de 
mannen voelden zich 
niet ontspannen 

INZICHTENGevoelens afgelopen twee weken rondom Corona



Vrouwen lijken meer geraakt door de nieuwe maatregelen 
omtrent Corona
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● 31% van de vrouwen is 
angstig voor 
aankomende twee 
maanden, waar dat bij 
mannen op de 18% ligt

● Vrouwen zijn meer 
gespannen over de 
nieuwe maatregelen 
(41%) dan mannen 
(30%)

● 33% van de vrouwen 
ziet het somber in 
sinds de nieuwe 
maatregelen; voor 
mannen is dit 22%

INZICHTEN

Nman =  524, Nvrouw = 524



Mannen meer bang voor ontslag en willen liever weten wat 
te doen om mentaal fit te blijven
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● 24% van de mannen is 
bang voor ontslag op 
de werkvloer; dit 
percentage ligt bij 
vrouwen op de 19%

● 51% van de mannen 
geeft aan te willen 
weten hoe ze mentaal 
fit kunnen blijven 
tijdens Corona, 46% 
van de vrouwen is hier 
ook in geïnteresseerd. 

INZICHTEN

Nman =  524, Nvrouw = 524



 Verschillen tussen Leeftijdsgroepen



Millennials voelden zich minder ontspannen, zijn angstiger, 
minder uitgerust en ervaren meer stress dan ouderen* 
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*Leeftijden: 18-30 (N=224), 31-55 (N=457), 55+ (N=367) 

● 30% van de millennials 
gaf aan niet ontspannen 
te zijn de afgelopen 
twee weken, bij ouderen 
was dit maar 19%

● 53% van de millennials 
ervoer afgelopen weken 
als stressvol, voor 
ouderen ligt dit getal op 
de 21%

● Slechts 25% van de 
millennials was uitgerust, 
onder de ouderen was 
40% uitgerust

● 38% van de millennials 
was angstig, 19% van de 
ouderen ervoer dit ook

INZICHTEN



Millennials zijn gespannen, gestrest en angstig over de 
komende maanden*

23

● 41% van de millennials is 
somber t.a.v. de nieuwe 
maatregelen; 21% van de 
ouderen is somber

● 48% van de millennials is 
gespannen voor 
aankomende maanden, 
waar dit getal op de 31% 
ligt voor ouderen

● 33% van de millennials is 
angstig over de 
komende maanden, 
versus 18% van de 
ouderen.

● 36% van de millennials 
maakt zich zorgen over 
hun mentale 
gezondheid, versus 25% 
van de ouderen

INZICHTEN

*Leeftijden: 18-30 (N=224), 31-55 (N=457), 55+ (N=367) 



Jongeren meer toe aan vakantie, voelen zich opgesloten in 
huis en zien meer op tegen thuiswerken*
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● 47% van de millennials is 
door Corona meer toe 
aan vakantie. Voor de 
ouderen ligt dit getal op 
de 20%

● Jongeren kijken meer op 
tegen het thuiswerken 
(29%) en voelen zich 
opgesloten(30%)

INZICHTEN

*Leeftijden: 18-30 (N=224), 31-55 (N=457), 55+ (N=367) 



Millennials rusten minder goed uit van vakantie/verlof periode 
dan ouderen*
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● 22% van de millennials 
was niet uitgerust na de 
vakantie, tegenover 15% 
bij ouderen

● 34% van de millennials 
ervaarde stress na 
zijn/haar 
vakantie/verlofperiode, 
waar dit voor ouderen 
14% was

INZICHTEN

*Leeftijden: 18-30 (N=224), 31-55 (N=457), 55+ (N=367) 



Millennials willen in gesprek met een psycholoog*
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● 27% van de millennials 
wil in gesprek met een 
psycholoog om te weten 
hoe ze hun mentale 
gezondheid op orde 
houden in deze tijd

INZICHTEN

*Leeftijden: 18-30 (N=224), 31-55 (N=457), 55+ (N=367) 



 Verschillen tussen mensen met en zonder Werk



Werkenden kampen meer met stress en spanning, 
niet-werkenden meer met angst

Nwerkenden = 698, Ngeen werk = 350
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● Onder de werkenden 
ervoer 34% afgelopen 
twee weken stress, 
onder de 
niet-werkenden ervoer 
30% stress

● 25% van de 
werkenden voelde 
zich niet ontspannen 
afgelopen twee 
weken, 40% van de 
niet werkenden 
voelden dit wel

● Niet-werkenden 
ervaren meer angst 
(29%) dan wel 
werkenden (24%)

INZICHTEN



Werkenden ervaren meer irritatie rondom nieuwe maatregelen
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● 31% van de werkenden 
ervaart irritatie rondom 
de nieuwe 
maatregelen

● 25% van de 
niet-werkenden 
ervaart irritatie rondom 
de nieuwe 
maatregelen

INZICHTEN

Nwerkenden = 698, Ngeen werk = 350



 Verschillen tussen Werkenden met Vitale en 
Niet-Vitale Beroepen



Vitale beroepen ervaren meer stress door Corona
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Nvitaal = 352, Nniet-vitaal = 326

● Werknemers met vitale 
beroepen ervaren 
meer stress (40%) dan 
werknemers met een 
niet-vitaal beroep 
(28%)

INZICHTEN



Vitale werknemers ervaren meer irritatie en angst omtrent de 
nieuwe maatregelen
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INZICHTEN

● 36% van de vitale 
werknemers ervaart 
irritatie omtrent de 
nieuwe maatregelen, 
voor werknemers met 
een niet-vitaal beroep 
ligt dit op de 26%

● Ook ervaren 
werknemers met een 
vitaal beroep meer 
angst (30%) rondom 
de nieuwe 
maatregelen; voor 
werknemers met een 
niet-vitaal beroep is dit 
18%
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Nvitaal = 352, Nniet-vitaal = 326



59% van de mensen met vitale beroepen zoeken naar manieren om 
mentaal gezond te blijven, 32% heeft behoefte aan een psycholoog.
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INZICHTEN

● Vitale beroepen (37%) 
maken zich meer 
zorgen om hun 
mentale gezondheid 
door Corona dan niet 
vitale beroepen (21%)

● Mensen met vitale 
beroepen meer 
behoefte aan tips om 
mentaal gezond te 
blijven en willen liever 
met een psycholoog 
praten dan mensen 
met een niet-vitaal 
beroep

 Vitaal Niet vitaal

Wel behoefte 59% 40%

Geen behoefte 41% 60%

Ja 32% 11%

Nee 68% 89%

Heb je behoefte om te 
weten wat je moet 
doen om mentaal 
gezond te blijven?

Zou je een keer met 
een psycholoog willen 
praten over jouw 
mentale gezondheid?

Nvitaal = 352, Nniet-vitaal = 326



 Contact
Gijs Coppens, gijs@ipractice.nl, 020 771 7996
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