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Agenda

1. Zien we een verandering in mentaal welzijn van jongeren 

tijdens de eerste lockdown ten opzichte van voor de 

pandemie?

2. Hoe ontwikkelt het mentaal welzijn van jongeren zich 

gedurende het eerste jaar van de corona-pandemie?

3. Resultaten vergelijken met eerder gepubliceerde studies

4. Samenvatting en conclusies





“Intelligente lockdown” vanaf 15 maart 2020

• Anderhalvemeter samenleving

• Sluiten van scholen, sport verenigingen, kroegen en 

restaurants

• Thuis blijven 

• Max 3 mensen op bezoek

• Kinderen <12 geen 1.5 meter

• Jongeren 12-18 geen 1.5 meter afstand tot elkaar



Vraagstellingen 

1. Zien we een verandering van mentaal welzijn na de 

introductie van lockdown maatregelen ten op zichte van 

voor de pandemie?

2. Zien we verschillen in deze verandering tussen jongens 

en meisjes?

3. Zijn bepaalde zorgen over COVID-19 en/of de lockdown

maatregelen geassocieerd met een verandering in 

mentaal welzijn?



Methode

WHISTLER Adolescenten

Februari 2019 – maart 2020: 224 adolescenten 



Methode
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Uitkomstmaten en determinant

• Mentaal welzijn

– Levenstevredenheid (Cantril ladder)

– Internalizerende symptomen (RCADS)

– Psychosomatische gezondheid (HBSC 2017)

• COVID-19 en lockdown gerelateerde zorgen

– COVID-19 Adolescent Symptom & Psychological

Experience Questionnaire (CASPE)



Welke adolescenten doen mee in deze studie?

Voor de pandemie hebben 224 adolescenten de 

vragenlijst ingevuld. 

Tijdens de eerste lockdown (april 2020) hebben 158 

adolescenten de vragenlijst ingevuld



Vraagstellingen 

1. Zien we een verandering van mentaal welzijn na de 

introductie van lockdown maatregelen ten op zichte van 

voor de pandemie?

2. Zien we verschillen in deze verandering tussen jongens 

en meisjes?

3. Zijn bepaalde zorgen over COVID-19 en/of de lockdown

maatregelen geassocieerd met een verandering in 

mentaal welzijn?



Levenstevredenheid

Levenstevredenheid ↓

♂ >♀

Over tijd: ♂ ↓



Is er een verandering in internaliserende 

symptomen?

Internaliserende symp =

♂ >♀



Is er een verandering in psychosomatische 

gezondheid?

Psychosomatisch gezondheid ↑

♂ >♀
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Zijn bepaalde zorgen over COVID-19 en/of 

de lockdown maatregelen geassocieerd met 

een verandering in mentaal welzijn?



Zijn bepaalde zorgen over COVID-19 en/of 

de lockdown maatregelen geassocieerd met 

een verandering in mentaal welzijn?

Zorgen over sociale consequenties van de lockdown

zijn geassocieerd met een lagere levenstevredenheid



Zijn bepaalde zorgen over COVID-19 en/of 

de lockdown maatregelen geassocieerd met 

een verandering in mentaal welzijn?

Zorgen over sociale consequenties van de lockdown, 

gezondheid, en familie conflicten 

zijn geassocieerd met meer internaliserende klachten.





Vraagstelling manuscript 2

Hoe ontwikkelt het mentaal welzijn van jongeren zich gedurende 

het eerste jaar van de corona-pandemie?





Wie doen er mee?

Voor de pandemie hebben 224 adolescenten de 

vragenlijst ingevuld. 

Op T1 (april 2020): 158 adolescenten

Op T2 (juli 2020): 149 adolescenten

Op T3 (oktober 2020): 152 adolescenten

Op T4 (juli 2020): 128 adolescenten



Verandering in levenstevredenheid

Levenstevredenheid is significant lager op T1 (april 2020), 

T3 (oktober 2020) en T4 (februari 2021) 

vergeleken met voor de lockdown.



Verandering in internaliserende symptomen

Jongeren hebben alleen op T4 (februari 2021) meer 

internaliserende symptomen 

vergeleken met voor de lockdown.



Verandering in psychosomatisch gezondheid

Gedurende het eerste jaar van de COVID-19 pandemie 

hadden jongeren een betere psychosomatisch

Gzondheid vergeleken met voor de pandemie



Wat is er nog meer bekend? 
- Levenstevredenheid

Land Leeftijd
levenstevreden-

heid ↓ = ↑
Stringency index

Onze studie 12-16 ↓
T1

78.80

T2 

39.81 

T3

62.04 

T4

78.80-82.41

Magson et al 

Munasighne et al

8-18

13-19
↓ 65.74-69.44

Tang et al 6-17 = 50.46-65.74

Choi et al 8-10 = 79.17-81.02



Wat is er nog meer bekend? 
- Internaliserende symptomen

Land Leeftijd
Internaliserend 

symp ↓ = ↑
Stringency index

Onze studie 12-16
=

↑ op T4

T1

78.80

T2 

39.81 

T3

62.04 

T4

78.80-82.41

Luiten et al* 8-18
Angst en 

depressie↑
78.80

Magson et al 

Munasighne et al

8-18

13-19

Angst en 

depressie↑
65.74-69.44

Rogers et al 14-17
Angst en 

depressie↑
67.13-72.69

Barendsen et al 15.4 Depressie↑ -

Chen et al*

Zou et al*
12-18

Angst en 

depressie↑
56-81.02



Samenvatting

Levenstevredenheid↓

Internaliserende symptomen= (uitgezonderd T4 ↑)

Psychosomatische gezondheid↑

Waarbij mentale gezondheid van de jongeren het laagst is 

in februari 2021



Samenvatting

Specifieke zorgen over de COVID-19 pandemie en 

lockdown maatregelen zijn geassocieerd met een lagere 

levenstevredenheid en meer internaliserende symptomen 

tijdens de eerste golf. 
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Vragen?

s.e.i.vanderlaan-4@umcutrecht.nl

Vragen aan jullie

- Herkennen jullie deze resultaten met de 

verhalen in de kliniek?
- Welke lessen kunnen we trekken?


