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Impact van Coronacrisis 
Gezondheid en welzijn van medewerkers 
 
 
Sinds de coronacrisis ervaart 1 op de 3 respondenten van een online enquête 
meer angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen. Ook geeft 
10% van deze groep aan de afgelopen periode last te hebben van suïcidale 
gedachten. Bijna de helft van de ondervraagden heeft behoefte aan hulp. 
Bron:Trimbos-instituut 
 
 
 
Achtergrond 
Het Trimbos-instituut onderzocht de impact van de coronamaatregelen op de mentale gezondheid. 
De uitkomsten schetsen een duidelijk beeld van de negatieve impact van de coronacrisis op de 
mentale gezondheid van medewerkers. 
Opvallend is dat mensen die angst hebben voor het nieuwe coronavirus in 80% van de gevallen 
meer psychische klachten ervaren. Deze groep ervaart ook de meeste slaapproblemen. 
 
 
Behoefte aan hulp 
Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning en hulp bij 
psychische problemen. Bij de groep die veel stress of angst ervaart door corona is de hulpbehoefte 
beduidend groter; respectievelijk 63% en 74% 
 
 
Vervolgonderzoek 
Monitoring en diepgaander onderzoek is aan te raden om uiteindelijk de medewerkers die nu extra 
kwetsbaar zijn beter te bereiken, gerichter hulp te bieden en bestaande interventies aan te bieden.  
Informens B.V. ondersteunt uw organisatie bij monitoring naar de impact van de 
coronamaatregelen op de mentale gezondheid binnen uw bedrijf. Hiervoor maakt Informens B.V. 
gebruik van een online scan. Deze scan kan snel en laagdrempelig geïmplementeerd worden. 
 
 
Doelstelling online scan 

• Zicht krijgen op het effect van de Covid-19 crisis op de gezondheid (Fysiek en mentaal) en 
het welzijn van medewerkers binnen uw organisatie. 

• Begeleiden van medewerkers richting mentaal en fysiek fit. 
 
 
Om de lange termijn impact van het coronavirus op de mentale gezondheid te monitoren adviseren 
we om specifieke vragenlijsten op te nemen in het Preventief Medisch Onderzoek. 
 
 
Interesse in de online scan 

 
Neem contact op met info@informens.nl of 0499-201000 




