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Jongeren en Corona



Onderzoek bestaat uit diverse onderdelen

Lopend
• Vragenlijsten – longitudinal 
• Interviews – ism RIVM

Gepland
• Meta-analyse naar psychosociale effecten corona maatregelen
• Antropologisch onderzoek veerkrachtige zelforganisatie jongeren

Veerkracht in tijden van tegenslag bij jongeren



Hoe was het ook al weer?



Social distancing?

250 Duitse studenten 

Social distancing = goede maatregel

Persoonlijk contact ouder iemand = meer 
ondersteuning van de maatregel



Mentaal welbevinden?
7.143 studenten uit China

25% milde tot zware angstproblemen

Buiten de stad of bij je ouders wonen en een stabiel familie-
inkomen zijn beschermende factoren. 

Studenten die veel sociale steun ervoeren, hadden sowieso 
minder last van angsten. 

Het bieden van sociale steun verlaagt niet alleen de 
psychologische stress, maar motiveert ook motiveert om zelf 
meer om hulp te vragen in deze tijden van tegenslag.



Mentaal welbevinden?

78 Nederlandse studenten 

Mood homeostasis (je gemoedstoestand stabiliseren 
met gerichte activiteiten) werd minder in het begin van 
de lockdown, wat resulteerde in minder prettig in je 
vel zitten

Dit was groter bij studenten met een geschiedenis van 
psychische problemen 



Veerkracht in tijden van tegenslag
248 jongeren (16-24) hoog opleidingsniveau – eind maart 
2020

Jongeren die zich houden aan de COVID-19 maatregelen:
- minder wantrouwend 
- veerkrachtiger
- hebben vaker een natuurlijke mentor 
- actieve copingstrategie

Paradoxale opgave: sociale relaties houden je psychisch 
gezond, maar vormen nu dus ook een (medisch) risico.



Veerkracht in tijden van tegenslag
35 jongeren (16-24) – juni 2020 ism RIVM

Coronamaatregelen hadden invloed op hun sociale leven: negatief en 
vindingrijk
Natuurlijke mentoren: uitlaatklep en ander perspectief

De helft geeft aan negatieve stemming te ervaren: slechter slapen, negatieve 
gedachten, eenzaam. 
De andere helft wijst op positieve aspecten: meer ruimte voor eigen indeling 
en creativiteit. 

Maatregelen zijn ‘noodzakelijk kwaad om de verspreiding van het virus 
onder controle te krijgen’.

Testen? Ja, als negatief: thuisblijven, als positief, geen vrijbrief. 



Wat gaan we nog doen?

Meta-analyse: eerder onderzoek laat negatieve 
gevolgen social distancing zien, zijn deze consistent 
en zijn er ook positieve effecten te zien?

Zelforganisatie van gemarginaliseerde jongeren, 
crafting communities, wat organiseren zij uit zichzelf 
en hoe kunnen instituties hier van leren?



Wat kunnen we hier mee?

De meerderheid ondersteunt de maatregelen. 

Studenten zijn vindingrijk, benut dat.

Ben jij die natuurlijke mentor?

Wees alert op rite de passages. 



Vragen

Mail Levi van Dam: l.vandam@uva.nl
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