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Behandelaren zagen negatieve én positieve 
gevolgen van coronamaatregelen bij 
verpleeghuisbewoners 
Exploratief kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en opvattingen  
van behandelaren
De strenge maatregelen tijdens de eerste coronagolf, waaronder het bezoekverbod, hadden zowel 
negatieve als positieve gevolgen voor verpleeghuisbewoners. Dat blijkt uit observaties en ervaringen 
van behandelaren, die in kaart zijn gebracht in een exploratief kwalitatief onderzoek van het UNO-
UMCG. Negatieve gevolgen uitten zich volgens de behandelaren onder meer in eenzaamheid en 
somberheidsklachten. Positieve gevolgen zagen zij bij mensen met een gevorderd stadium van 
dementie, waar bij enkelen een afname van probleemgedrag te zien was. 

Wat was het doel van het onderzoek?
In dit onderzoek zijn de perspectieven van acht behandelaren in kaart gebracht - vijf specialisten 
ouderengeneeskunde en drie psychologen - werkzaam bij zeven verschillende ouderenzorgorganisaties.  
De gegevens zijn verzameld door middel van interviews en een focusgroep.

Doel van dit onderzoek is om vanuit het (morele) perspectief van behandelaren inzicht te krijgen in de 
gevolgen van de maatregelen voor zowel somatische als psycho-geriatrische verpleeghuisbewoners: zijn er 
volgens deze behandelaren verschillen geweest in de impact van de maatregelen? Welke verklaringen geven 
zij voor de waargenomen gevolgen? Deze opvattingen zijn van belang om inzicht te krijgen in hoe moreel 
verantwoorde zorg (ofwel goede zorg) gewaarborgd kan blijven tijdens een pandemie. Mogelijk draagt deze 
informatie bij aan een aanbeveling over het te voeren beleid bij een volgende golf van de COVID-19 pandemie 
en geeft het inzichten over hoe de zorg structureel verbeterd kan worden na de pandemie.

Factsheet
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Negatieve gevolgen
89% Eenzaamheid

89% Stemmingsproblematiek

89% Toename van probleemgedrag

67% Cognitieve achteruitgang

44% Conditionele achteruitgang

44% Fysieke achteruitgang

Positieve gevolgen
100% Afname probleemgedrag

Behandelaren (in %) die deze gevolgen hebben waargenomen

Verklaringen voor stemmingsproblematiek en eenzaamheid
Aan de behandelaren is gevraagd welke verklaringen zij geven voor de waargenomen gevolgen. Zijn de 
gevolgen direct te wijten aan de maatregelen of zijn er andere verklaringen?

89% Beperking bezoek/sociale contacten

89% Verminderd aanbod van activiteiten

89% Verminderde dagstructuur

33% Beperkte bewegingsruimte

44% Afstand moeten houden

Behandelaren (in %) die deze verklaringen hebben genoemd

Verklaringen voor cognitieve achteruitgang
De behandelaren waren voorzichtig in hun uitspraken over cognitieve achteruitgang, omdat bij bewoners met 
dementie het ziekteproces op zichzelf mogelijk ook invloed had op een afname van cognitie.

44% Beperking bezoek/sociale contacten

56% Verminderd aanbod activiteiten

Behandelaren (in %) die verklaring hebben genoemd

Verklaringen conditionele achteruitgang
44% Verminderde fysiotherapeutische behandeling

44% Verminderde bewegingsactiviteiten en beperkte bewegingsruimte

Behandelaren (in %) die verklaring hebben genoemd

Verklaringen voor fysieke achteruitgang
Voor het leveren van kwalitatief goede zorg is het volgens de behandelaren van belang om op de locatie 
aanwezig te zijn. Zo kunnen zij bewoners goed beoordelen en waar nodig tijdig samenwerking zoeken 
met ondersteunde disciplines. Dit was veelal niet mogelijk gedurende de maatregelen, doordat een aantal 
ondersteunende disciplines niet op de werkvloer mocht komen en er alleen primaire zorg werd geboden. 
Deze factoren werden ten dele toegeschreven aan de fysieke achteruitgang van bewoners (67% van de 
deelnemers).

“Normaal gesproken komen we niet pas in het geval van een darmafsluiting;  
dan ben je zodra er obstipatie speelt al betrokken of aan het monitoren.” 
Specialist ouderengeneeskunde 



UNO-UMCG Factsheet: Behandelaren zagen negatieve én positieve gevolgen van coronamaatregelen bij verpleeghuisbewoners 3 / 4

Verklaringen ten aanzien van probleemgedrag gedurende de maatregelen
Alle deelnemers (100%) ervaarden dat het bezoekverbod en het feit dat er minder activiteiten plaatsvonden 
meer rust bracht op de afdelingen. Voor een aantal bewoners leidde dit tot een afname van het 
probleemgedrag. Voor sommige bewoners zorgde dit echter voor een toename van probleemgedrag. Bij 
deze bewoners waarschuwden behandelaren (89%) voor onderprikkeling en apathie.

Verschillen in impact van de maatregelen tussen bewoners
Behandelaren observeerden een verschil in impact van de maatregelen tussen verpleeghuisbewoners. Ze 
suggereerden dat de negatieve impact van de maatregelen groter is voor iemand met een goede cognitie of 
beginstadium van dementie met besef van het gemis van zijn naasten, dan voor iemand in een vergevorderd 
stadium van dementie. Hieronder de factoren die volgens behandelaren in deze studie mede bepaald hebben 
in welke mate de maatregelen impact hebben gehad op bewoners.

78% Contextuele factoren zoals type afdeling/woonomgeving

67% Mate sociale participatie/familieparticipatie voorheen

100% Cognitie

100% Ernst dementie

22% Soort dementie

33% Onderliggende kwetsbaarheid (anders dan dementie)

89% Persoonlijke factoren; karakter, coping stijl, stemming en behoeftes

Behandelaren (in %) die factor associëren met verschil in impact

Visie op proportionaliteit van de maatregelen
Vinden de behandelaren, met de kennis van nu, de maatregelen proportioneel? Dat is volgens hen een 
morele vraag, waarop geen pasklaar antwoord mogelijk is. Enerzijds werd veiligheid als belangrijk ervaren, 
anderzijds de kwaliteit van leven van bewoners. Ook onderkennen de behandelaren dat het niet alleen gaat 
om de veiligheid van een individuele bewoner, maar ook om een collectief veiligheidsbelang, inclusief de 
veiligheid voor het personeel.

“Wat ik lastig vond was dat het denkkader rondom corona alle andere denkkaders 
waarin wij in de verpleeghuiszorg gewend zijn om te denken, handelen en 
behandelen wegnam. Dus dat je een afweging maakt van veiligheid ten opzichte 
van risico’s en kwaliteit van leven.”
Psycholoog 

Geleerde lessen over de zorg voor verpleeghuisbewoners
Behandelaren die aan dit onderzoek deelnamen zijn niet zozeer tot nieuwe inzichten gekomen, maar geven 
aan dat de coronaperiode hen (opnieuw) deed beseffen welke centrale waarden daadwerkelijk van belang zijn 
in de verpleeghuiszorg:

  Belang van een holistische benadering in de verpleeghuiszorg
  Belang van maatwerk door een grote diversiteit aan verpleeghuisbewoners; niet alleen van belang in het 

coronabeleid, maar ook structureel van belang voor persoonsgerichte zorg
  Belang van familie voor het welzijn en de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners
  Belang van rust voor bewoners in een verder gevorderd stadium van dementie.
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“De rust in de huiskamers was positief. Daar zou ik wel naar willen kijken, hoe we 
dat zouden kunnen veroorzaken, maar dan zonder gebrek aan activiteiten. Dus de 
structuur er wel inhouden, maar zorgen dat de rust niet wordt verstoord.” 
Specialist ouderengeneeskunde

Manieren om positieve gevolgen te behouden
Toegenomen rust op de huiskamer was voor 78% van de zorginstellingen reden om een huiskamer 
bezoekverbod op psychogeriatrische afdelingen te blijven handhaven op het moment dat het algehele 
bezoekverbod niet meer van kracht was. Vaak genoemde suggesties om rust op de afdeling te behouden 
waren:

  Bezoektijden introduceren 
  Een bezoekverbod in de gedeelde huiskamer

Andere suggesties om overprikkeling van bewoners te voorkomen:
  Ondersteuning bieden aan familie in de omgang met een familielid met dementie
  Verandering van het dagritme (door bijvoorbeeld activiteiten of therapieën in de ochtend een uur later te 

laten beginnen is er meer tijd voor verzorging van en het geven van persoonlijke aandacht aan bewoners)

Aanbevelingen voor de praktijk
Om moreel verantwoorde verpleeghuiszorg (oftewel goede zorg) te waarborgen ten tijde van een corona-
uitbraak, dient er anders dan in de eerste golf ruimte te zijn voor maatwerk en moet er aandacht blijven voor 
de menselijke maat binnen de verpleeghuiszorg. Hierbij is dialoog met alle betrokkenen noodzakelijk en 
dient rekening gehouden te worden met de lokale en regionale prevalentie van COVID-19, de persoonlijke 
omstandigheden van individuele verpleeghuisbewoners en het behoud van kwaliteit van leven. Bij twijfel 
over een situatie zou een moreel beraad ondersteuning kunnen bieden. De mate waarin stimuli worden 
aangeboden aan bewoners met een gevorderd stadium van dementie zou moeten worden heroverwogen, 
waarbij suggesties uit deze studie ondersteuning kunnen bieden.

Bron
Dit onderzoek is uitgevoerd door Sophie Karsijns in het kader van de stage Wetenschap ter afronding van de 
Master Geneeskunde, onder begeleiding van het UNO-UMCG. Het onderzoek werd gedaan als aanvulling op 
een groter onderzoeksproject gefinancierd door ZonMw, waarin onderzoekers van het UNO-UMCG samen 
met de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo, Tilburg University en de Katholieke Universiteit Leuven 
de gevolgen van de restrictieve COVID-19 maatregelen onderzoeken vanuit het perspectief van bewoners, 
naasten en vrijwilligers.

Meer informatie over onderzoeken en activiteiten van het UNO-UMCG:
Web: www.uno-umcg.nl
E-mail: uno@umcg.nl
Twitter: @uno_umcg
LinkedIn / Facebook: UNO-UMCG


