
“Het was zo lekker rustig”
Impact van de lockdown op probleemgedrag  

Raymond Koopmans, Christian Bakker, Debby Gerritsen, Inge Knippenberg, Roeslan Leontjevas, Annette Plouvier (Radboudumc)

Hein van Hout, Martin Smalbrugge, Saskia Teunisse (Amsterdam UMC), 

Jan Hamers, Hilde Verbeek (Maastricht University)

Henriëtte van der Roest, Marleen Prins, Claudia van der Velden (Trimbos)



Inhoud

Monitor bezoekregeling (AWO-ZL en UKON)

Impact van lockdown op probleemgedrag (UKON)

Onderzoek van het Trimbos instituut

Onderzoek van het Amsterdam UMC

Lessons learned















Probleemgedrag tijdens de lockdown
in verpleeghuizen 

ervaringen van behandelaren

Een ‘mixed methods study’





62%24%

10% 4%

Psycholoog

Specialist
ouderen-
geneeskunde
Verpleegkundig
specialist

Anders

Online enquête 

N = 323

Diepte-interviews

N = 16

11 psychologen
3 specialisten ouderengeneeskunde
1 verpleegkundig specialist 
1 zorgmanager



Verandering probleemgedrag
(% deelnemers)

De meeste deelnemers geven aan dat er zowel bewoners zijn waarbij het 
probleemgedrag is toegenomen als bewoners waarbij dit is afgenomen. 
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‘Bij probleemgedrag komt meer negativiteit naar 
voren over familie (ze hebben me hier gedumpt), 

dan voorheen.’ 
(Psycholoog, Noord Brabant)

Type probleemgedrag



’Op één PG afdeling viel het op dat het probleemgedrag 
in eerste instantie minder werd; [...]. Na verloop van tijd 
komt er echter meer onrust, gemis en onbegrip waarom 
familie niet langs mag komen. Op één somatiek afdeling 
[…] was het eerder andersom: in het begin veel boosheid 
over de maatregelen[…]. Daarna wat meer berusting in 

de situatie. Later wel verdriet ivm het gemis.’
(Psycholoog, Noord Brabant)

Verschillen per type afdeling
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‘… Daarnaast 'moeten' bewoners minder vaak iets, zijn er 
minder verplichte afspraken waardoor de zorg meer tijd 
heeft voor het contact met de bewoners. Er is meer tijd 

voor 1-op-1 aandacht.’
(Psycholoog, Noord-Holland)

Minder prikkels [1]



‘… Er is soms sprake van onderprikkeling, we zien meer 
apathie en passiviteit. […] Ook fysiek zien we dat 

sommige bewoners achteruitgaan in mobiliteit doordat 
de bewegingsactiviteiten buiten de locatie stilliggen. En 

lijkt een toename te zijn van valincidenten.’
(Verpleegkundige, Gelderland)

Minder prikkels [2]



Verder onderzoek

www.radboudumc-surveys.nl/elg/v206/index.php/613525?lang=nl



Polls

• Drie poll-vragen

• Naar beneden scrollen

• Vragenlijst wordt via evaluatieformulier verspreid
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