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Veranderingen in mentale gezondheid 

tijdens de corona-pandemie

BEVINDINGEN IN DRIE LANGLOPENDE PSYCHIATRISCHE COHORTSTUDIES



De pandemie en mentale 

gezondheid…



De situatie in NL psychiatrische 

cohorten: veranderingen…

 …tussen pre-corona en april/mei 2020

 …van april 2020 tot juni 2021

baseline n=2981 (2004)

MDD en/of Angststoornis

652 controles

baseline n=510 (2008)

MDD of MDD/Angst

132 controles

baseline n=419 (2004)

OCD

geen controles



Covid-studie

 Online vragenlijst

 14 keer tussen 

april 2020 en juni 

2021

 N = 1714

 M = 56 jaar

 64% vrouw

Pre-covid Tijdens covid

Depressieve klachten: IDS ● ●

Angstklachten: BAI ● ●

Piekerklachten: PSWQ ● ●

Eenzaamheid: De-Jong Gierveld ● ●

Ervaren geluk (happiness) ● ●

Ervaren impact op mentale gezondheid ●

Angst voor Covid-19 ●

Positieve coping ●



Covid-specifieke vragenlijst

Ervaren impact op mentale 

gezondheid

Angst voor Covid-19 Positieve coping

9 items 6 items 5 items

In deze corona-periode… Door de dreiging van het 

virus…

Ondanks corona…

…slaap ik slechter …verlaat ik mijn huis niet meer …blijf ik actief

…kan ik me slechter 

concentreren

…kom ik liever niet bij andere 

mensen in de buurt

…onderhoud ik actief sociale 

contacten

…eet ik meer snoep of snacks …volgt ik strikt de regels …kan ik mij prima thuis vermaken



Ernst van stoornissen: chroniciteit 

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

NESDA ● ● ● ● ● (c)

NESDO ● ● ● ● (c)

NOCDA ● ● ● ● (c)

percentage waves met 1-jaarsstoornis

 Studie 1

 0 % (controls & lifetime)

 1-50%

 51-100%

 Studie 2

 0 % controls

 0%  maar wel lifetime

 1-50%

 51-100%



Studie 1: eerste maand

Chronicity

51-100%

1-50%

0%

Pan, K.Y., Kok, A.A.L., (…) Giltay, E.J. & Penninx, B.W.J.H. (2021). Lancet Psychiatry, 8: 121-29

Depressieve klachten (IDS)     Angstklachten (BAI)          Piekerklachten (PSWQ)            Eenzaamheid



Studie 1: covid-impact

Pan, K.Y., Kok, A.A.L., (…) Giltay, E.J. & Penninx, B.W.J.H. (2021). Lancet Psychiatry, 8: 121-29

Ervaren impact op mentale gezondheid

Angst voor Covid-19

Positieve coping

Minder Meer



Studie 1: verschil naar type stoornis

 Geen significante verschillen tussen typen stoornissen

in verandering in IDS, BAI, PSWQ en eenzaamheid



Studie 1: verschillen naar type stoornis

Angst voor Covid-19

Grootst bij OCD

Positieve coping

Laagst bij depressieve stoornis 

en OCD

Minder Meer

Angst voor Covid-19

Positieve coping



Studie 2

verloop

eerste jaar



Kok, A.A.L., Pan, K.Y., (…) Giltay, E.J. & Penninx, B.W.J.H. (2021). Under review

Studie 2

verloop

eerste jaar Piekeren

Ervaren impact

Eenzaamheid

Angst Covid-19

Coping

Geluk

Depressie

Angst



Studie 2: ernst/type stoornis

 Opnieuw geen significante verschillen tussen chroniciteitsgroepen en typen stoornissen in de 

verandering in uitkomsten



Conclusie

 Geen duidelijke langetermijn-impact van 

coronapandemie op stemmingsklachten

 Ondanks duidelijke schommelingen in ervaren

impact en angst 

 Punten van zorg:

 Alle uitkomsten persistent slechter in 

psychiatrische groepen

 Stijging in eenzaamheid; afname in positieve

coping met name in sociale aspecten



Discussie

 Specifieke groepen? 
Trouwste deelnemers; relatief oude groep

 Verschillen naar kenmerken (leeftijd, persoonlijkheid, 

quarantaine, etc.)
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Studie 2: geen verschillen in veranderingen naar chroniciteit



Studie 2: geen verschillen in veranderingen naar chroniciteit


