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Inleiding

Inhoud

In maart 2020 liepen de coronabesmettingen in Nederland in rap tempo op en kondigde de Nederlandse
overheid een reeks maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als gevolg van de
uitbraak van het coronavirus en de maatregelen werd een groot deel van de ‘gewone’ medische zorg, waaronder
reumazorg, uitgesteld of vond de zorg op een andere manier plaats.
In april heeft ReumaNederland een eerste meting uitgevoerd onder mensen met een reumatische aandoening
om te achterhalen hoe de zorg voor deze groep is veranderd en tegen welke problemen ze aanlopen. Inmiddels
wordt of is de reguliere zorg weer opgestart.
In deze tweede meting, uitgevoerd in juli, hebben we gekeken hoe de herstart van de reguliere zorg verloopt
voor mensen met een reumatische aandoening. Hoe vindt men dat de herstart verloopt en tegen welke
problemen lopen ze aan? Wat voor impact hebben de veranderde zorg, corona en de coronamaatregelen op
mensen met een reumatische aandoening?

2

Inleiding

3

Conclusie en samenvatting

8

Belangrijkste inzichten

9

1. Reguliere zorg

17

2. Herstart zorg

34

3. Nog op te starten zorg

In dit rapport presenteren we de resultaten van deze tweede meting. Daarbij beschrijven we ook de belangrijkste
significante verschillen tussen de twee metingen en staan we stil bij de opvallende significante verschillen tussen
de groepen op basis van de achtergrondkenmerken (leeftijd, geslacht, provincie, reumatische aandoening en
type zorg).

52

4. Medicijnen

57

5. E-health: zorg op afstand

Twijfel niet om contact op te nemen bij vragen en/of opmerkingen over dit onderzoek.

64

6. Corona: algemene vragen

68
Aideen Hearn
Research Executive
+31 20 6070 881
aideen.hearn@ipsos.com

Marierose Heineken - van Dooren
Research Executive
+31 20 6070 789
marierose.vandooren@ipsos.com

Bijlage

68

7.1 Onderzoeksverantwoording

70

7.2 Achtergrondkenmerken

© Ipsos 2020

2

Conclusie en samenvatting
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Conclusie
Sinds de corona-uitbraak en de invoering van de coronamaatregelen is de reguliere zorg op een lager
pitje komen te staan. In april zagen we al dat dit voor een meerderheid van de mensen met een
reumatische aandoening betekent dat hun zorg veranderd is. De zorg kon vaak niet meer op locatie
plaatsvinden, een deel vond daarom op afstand plaats.
De afgelopen tijd is of wordt de reguliere (reuma)zorg weer opgestart. In deze tweede meting zien
we ook terug dat de reguliere zorg voor een meerderheid van de mensen met een reumatische
aandoening weer (gedeeltelijk) opgestart is. Dit betekent vaak dat de zorg weer op locatie kan
plaatsvinden.
De herstart van de reumazorg verloopt in de meeste gevallen goed. Mensen zijn tevreden over de
informatie die ze hier over hebben gehad. Ook zijn de maatregelen die de zorgverlener of instelling
heeft genomen om besmetting te voorkomen voldoende en staan deze goede zorg niet in de weg.
Daarnaast zien we dat de herstart van de reumazorg ervoor heeft gezorgd dat de veranderde zorg
minder vaak problemen oplevert dan in april. Bovendien maken respondenten zich in juli minder
zorgen over hun gezondheid en ervaren ze minder stress en onzekerheid dan in april. Ook is de groep
die fysiek minder goed kan functioneren kleiner. De helft van de mensen met een reumatische
aandoening is nog wel bang om besmet te raken met het coronavirus.
Ondanks dat de herstart van de reumazorg over het algemeen goed verloopt en ook de zorgen en
gezondheidsklachten van mensen met een reumatische aandoening zijn afgenomen, is het belangrijk
dat er ook aandacht wordt besteed aan de zorg die nog niet (volledig) op is gestart en aan de groep
mensen die nog wel negatieve gevolgen ondervinden van de veranderde zorg. Een deel van de
respondenten geeft namelijk aan dat de zorg voor hen niet op tijd weer op gang is gekomen, dat ze
meer gezondheidsklachten ervaren en/of fysiek minder goed kunnen functioneren. Zaak is dat ook
deze groep mensen weer de zorg kan krijgen die ze nodig hebben.
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Samenvatting (1/3)
1. Reguliere zorg

2. Herstart zorg

Net als in april zien we dat de reguliere zorg voor een meerderheid van de
mensen met een reumatische aandoening veranderd is als gevolg van de
corona en/of coronamaatregelen. De zorg kon of kan vaak niet meer op locatie
plaatsvinden.

Voor ongeveer vier op de tien mensen is de zorg weer volledig opgestart, ruim
een derde geeft aan dat de zorg gedeeltelijk is opgestart. Ze kunnen vaak weer
naar het ziekenhuis of de zorgverlener toe. De overgrote meerderheid is
tevreden over hoe dit verloopt. Wel geeft ruim een kwart aan dat de zorg voor
hen niet op tijd weer is opgestart.

▪ Met name de zorg via bezoek aan de specialist en/of gespecialiseerde
verpleegkundige en zorg via bezoek aan de fysiotherapeut zijn veranderd. Tevens zijn
dit ook de meest gebruikte vormen van zorg onder de respondenten.
▪ Mensen uit Overijssel, Flevoland en Limburg geven het vaakst aan dat corona en/of
de coronamaatregelen hun reguliere reumazorg hebben veranderd. In Zeeland en
Drenthe is de impact het minst zichtbaar.
▪ Ook mensen met osteoporose, het syndroom van Sjögren en/of het syndroom van
Tietze geven vaak aan dat hun reguliere reumazorg is veranderd. Voor alle drie deze
groepen gaat het met name om veranderingen in de zorg via bezoek aan de specialist
en via bezoek aan de fysiotherapeut.
▪ Voor ruim vier op de tien respondenten levert de veranderde zorg problemen op:
vooral bij zorg via de fysiotherapeut.
▪ De grootste verandering in de reguliere reumazorg is dat er geen afspraken meer op
locatie mogelijk zijn en een deel op afstand plaats vindt.
▪ Mensen die gevolgen ervaren door de veranderde zorg merken dit met name
doordat ze meer moeite met sporten en/of bewegen hebben en/of meer
gezondheidsklachten hebben.
▪ Vooral mensen met osteoporose en/of fibromyalgie geven aan dat de veranderingen
in hun reguliere reumazorg problemen opleveren. Bij mensen met fibromyalgie gaat
het met name om het bezoek aan de fysiotherapeut, bij de mensen met osteoporose
om bezoek aan de fysiotherapeut én bezoek aan de specialist.
▪ In vergelijking met april ervaren in juli minder mensen problemen door de
veranderde zorg: in april gaf nog 58% aan dat het problemen voor ze opleverde, in
juli is dit gedaald naar 44%.

▪ In de meeste gevallen (57%) heeft de zorgverlener/instelling contact opgenomen met
de patiënten om ze te informeren over de herstart van de zorg.
▪ Ruim driekwart van de respondenten waarvoor de zorg weer is herstart, is tevreden
over de weer opgestarte zorg: de informatie is duidelijk en voldoende en de
genomen maatregelen door de zorgverlener/instelling zijn goed en staan goede zorg
niet in de weg.
Bezoek fysiotherapeut en bezoek specialist/gespecialiseerde verpleegkundige
▪ Met name de zorg via bezoek aan de fysiotherapeut en de specialist en/of
gespecialiseerde verpleegkundige is weer opgestart: men kan weer naar de
zorgverlener of de instelling toe. Een meerderheid van de mensen is hier door de
zorgverlener of instelling over geïnformeerd.
▪ De opstart van de zorg via de fysiotherapeut en de specialist verloopt goed. Mensen
zijn tevreden over de weer opgestarte zorg, de informatie is goed en ook staan de
maatregelen van de zorginstelling goede zorg niet in de weg.
▪ Desondanks geeft ruim een derde (34%) aan dat de zorg via de fysiotherapeut voor
hen niet op tijd op gang is gekomen. Bij het bezoek aan de specialist is dit een stuk
lager: 17%.
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Samenvatting (2/3)
3. Nog niet opgestarte zorg

4. Medicijnen

Een deel van de zorg is nog niet (volledig) opgestart. De informatie hierover is niet
altijd duidelijk en twee op de tien mensen zijn zelfs helemaal niet geïnformeerd.
Ook geeft bijna de helft aan dat deze zorg voor hen niet op tijd weer op gang is
gekomen.

De corona-uitbraak en de coronamaatregelen hebben een relatief kleine
impact gehad op de beschikbaarheid van medicijnen voor mensen met een
reumatische aandoening.

▪ Ruim twee op de tien mensen geven aan dat hun zorg nog niet is herstart, voor ruim een
derde is de zorg gedeeltelijk herstart. Het gaat dan met name om zorg via bezoek aan de
specialist en/of gespecialiseerde verpleegkundige (67%) en in mindere mate om bezoek
aan de fysiotherapeut (22%).
▪ In de regio Flevoland-Noord-Holland geeft 34% van de respondenten aan dat hun zorg
nog niet (volledig) is herstart. Dit is het hoogst van alle regio’s.

▪ Van alle respondenten die medicijnen gebruiken voor hun reumatische
aandoening, geeft slechts 7% aan dat ze door corona en/of de maatregelen
moeite hebben gehad bij het verkrijgen van hun medicijnen.
▪ De medicijnen waar men de meeste problemen mee heeft gehad bij het
verkrijgen, zijn hydroxychloroquine, NSAIDS en paracetamol. Het grootste
probleem was dat het medicijn niet op voorraad was of niet leverbaar in de
apotheek. Daarnaast moest een kleine groep van medicijn wisselen vanwege
medicijntekorten.

Bezoek specialist/gespecialiseerde verpleegkundige
▪ Bijna de helft van de mensen waarvoor de zorg via de specialist nog niet is herstart, geeft
aan dat er ook nog geen afspraak is gepland. Bij 44% is dit wel het geval.
▪ Dat de zorg via bezoek aan de specialist nog niet is herstart, is in de meeste gevallen
(58%) door de zorgverlener of instelling gecommuniceerd.
▪ Niet iedereen is tevreden over de informatie rondom de herstart van de zorg via de
specialist: circa een kwart vindt de informatie rondom het opstarten van de zorg via de
specialist niet duidelijk. Ook geeft 34% aan dat de maatregelen van de zorginstelling
goede zorg in de weg staan en voor 38% is de zorg niet op tijd weer op gang gekomen.
Bezoek fysiotherapeut
▪ Ruim driekwart van de mensen waarvoor de zorg via de fysiotherapeut nog niet is
herstart, geeft aan dat er ook nog geen afspraak is gemaakt.
▪ In een kwart van de gevallen heeft de zorgverlener hierover contact met ze opgenomen.
29% is nog niet geïnformeerd.
▪ Twee derde van de mensen waarvoor de zorg via de fysiotherapeut nog niet (volledig) is
herstart, geeft aan dat de zorg niet op tijd op gang is gekomen voor hun.
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Samenvatting (3/3)
5. E-health: zorg op afstand

6. Corona – algemene vragen

Sinds de corona-uitbraak wordt met name zorg via de telefoon vaker gebruikt.
De zorg op afstand werkt in de meeste gevallen goed, wel missen ruim drie op
de tien mensen het persoonlijk contact. Bovendien ontvangt de helft van de
mensen het liefst zorg op locatie.

In vergelijking met april zijn de zorgen en klachten als gevolg van corona en/of
de coronamaatregelen bij mensen met een reumatische aandoening significant
afgenomen.

▪ Voor de corona-uitbraak werd zorg via de telefoon door 71% van de respondenten
gebruikt. Online inzien van medische gegevens werd door 65% van de respondenten
gebruikt. De andere vormen van zorg op afstand (bijvoorbeeld e-mail of beeldbellen)
werden een stuk minder vaak gebruikt. Vooral zorg via beeldbellen werd bijna niet
gebruikt (7%).
▪ Door de corona-uitbraak is vooral de zorg via de telefoon toegenomen: 43% geeft
aan dat ze deze vorm van zorg meer gebruiken dan voor de corona-uitbraak. Het
gebruik van de andere vormen van zorg op afstand is nauwelijks toegenomen.
▪ Over het algemeen vinden de mensen de informatie die ze ontvangen via de zorg op
afstand duidelijk en hebben ze weinig moeite met het bespreken van hun klachten
via deze weg.
▪ De meerderheid van de mensen die zorg via de telefoon en/of zorg via de e-mail
gebruikten, mist het persoonlijk contact in de spreekkamer. Bij de zorg via
beeldbellen missen ruim vier op de tien Nederlanders het persoonlijk contact.

▪ Van alle respondenten die medicijnen gebruiken voor hun reumatische aandoening,
geeft slechts 7% aan dat ze door corona en/of de maatregelen moeite hebben gehad
bij het verkrijgen van hun medicijnen.
▪ De medicijnen waar men de meeste problemen mee heeft gehad bij het verkrijgen,
zijn hydroxychloroquine, NSAIDS en paracetamol. Het grootste probleem was dat het
medicijn niet op voorraad was of niet leverbaar in de apotheek. Daarnaast moest een
kleine groep van medicijn wisselen vanwege medicijntekorten.
▪ 31% van de respondenten die problemen hadden bij het verkrijgen van hun
medicijnen heeft hun medicijngebruik en/of dosering veranderd. In de meeste
gevallen is dit gedaan in overleg met hun arts.
▪ Ongeveer 2% van de respondenten geeft in juli aan Corona te hebben gehad. 93%
geeft aan geen Corona te hebben gehad en 5% geeft anders aan, waaronder dat men
vermoedelijk Corona heeft gehad.

© Ipsos 2020

7

Belangrijkste inzichten
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1
Reguliere zorg
Belangrijkste inzichten
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1. Reguliere zorg

Zorg via de specialist en/of gespecialiseerde verpleegkundige is de meest gebruikte
reguliere zorg onder mensen met een reumatische aandoening, gevolgd door zorg via de
fysiotherapeut, afspraken voor medisch onderzoek en zorg via de huisarts
Waaruit bestond jouw reguliere zorg (dat is je ‘gewone’ medische zorg) voor de
behandeling van je reumatische aandoening in 2020?
Bezoek(en) specialist en/of gespecialiseerde
verpleegkundige

73%

Bezoek(en) fysiotherapie

50%

Afspraken voor medisch onderzoek
(bloedonderzoek/röntgen, etc.)

45%

Bezoek(en) huisarts
Afspraken voor een infuus

6%

Geplande operatie(s)

6%

Mantelzorg

6%

Thuiszorg/wijkverpleging

5%

Andere soort zorg*

Basis: alle respondenten (n=1295)

39%

7%

*Selectie van een aantal open antwoorden voor ander soort zorg: Acupunctuur, Begeleiding aan huis, Chiropractie,
Ergotherapie, Huishoudelijke hulp, Osteopaat, Pedicure, Psycholoog
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1. Reguliere zorg

Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat hun reguliere reumazorg is
veranderd door corona en/of de coronamaatregelen

Hebben corona en/of de coronamaatregelen van de overheid jouw reguliere zorg
voor de behandeling van jouw reumatische zorg veranderd na 15 maart?
Weet ik
niet
Juli 2020
April 2020

29%

26%
Nee

68%

3%

69%

5%

Ja

In de tweede meting zien we dat mensen uit Overijssel (78%), Flevoland (77%) en Limburg (75%) het vaakst aangeven dat corona en/of de coronamaatregelen hun reguliere reumazorg hebben veranderd. In
Zeeland (43%) en Drenthe (43%) is de impact het minst zichtbaar.
Mensen met osteoporose (80%), het syndroom van Sjögren (81%) en/of het syndroom van Tietze (77%) geven het vaakst aan dat hun reguliere reumazorg is veranderd. Voor alle drie deze groepen gaat het
met name om veranderingen in de zorg via bezoek aan de specialist en via bezoek aan de fysiotherapeut.

Basis: alle respondenten (juli 2020: n=1295; april 2020: n=1586)

Significant lager/hoger dan vorige meting (april 2020)
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1. Reguliere zorg

Met name de zorg via bezoek aan de specialist en via bezoek aan de fysiotherapeut zijn
veranderd

Welke vorm van zorg voor je reumatische aandoening(en) is voor
jou veranderd? Meerdere antwoorden mogelijk.
Bezoek(en) specialist en/of gespecialiseerde verpleegkundige

60%
54%

Bezoek(en) fysiotherapie*

24%
24%

Bezoek(en) huisarts

Geplande operatie(s)

3%
3%

2%
3%

Thuiszorg/wijkverpleging

3%
3%
6%

* In april: bezoek(en)

paramedische zorg (bijvoorbeeld:
fysiotherapie of podotherapie)

5%
7%

Mantelzorg

Andere soort zorg

64%

32%
29%

Afspraken voor medisch onderzoek (bloedonderzoek/röntgen, etc.)

Afspraken voor een infuus

70%

Juli 2020
April 2020
15%

In april was de zorg via bezoek aan de fysiotherapeut het meest veranderd gevolgd door zorg via bezoek aan de specialist. In juli is het omgedraaid en geven de meeste mensen aan dat de zorg via bezoek aan
de specialist is veranderd, gevolgd door bezoek aan de fysiotherapeut.

Basis: alle respondenten die hebben aangegeven dat hun zorg is
veranderd door corona (juli 2020: n=876; april 2020: n=1105)

Significant lager/hoger dan vorige meting (april 2020) op
basis van 95% betrouwbaarheidsniveau
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1. Reguliere zorg

Voor ruim vier op de tien respondenten levert de veranderde zorg problemen op, vooral
bij de zorg via de fysiotherapeut

Levert dit voor jou problemen op?

Ja

44%

Nee

35%

Bij welke vorm(en) van zorg levert dit voor jou problemen op?
Meerdere antwoorden mogelijk.
Bezoek(en) fysiotherapie

70%

Bezoek(en) specialist en/of
gespecialiseerde verpleegkundige
Afspraken voor medisch onderzoek
(bloedonderzoek/röntgen, etc.)

40%
20%

Bezoek(en) huisarts
Geplande operatie(s)
Dat weet ik nog niet

16%
7%

22%
Afspraken voor een infuus

4%

Thuiszorg/wijkverpleging

3%

Mantelzorg

2%

Andere soort zorg

8%

Vooral mensen met osteoporose (63%) en/of fibromyalgie (58%) geven aan dat de veranderingen in hun reguliere reumazorg problemen opleveren. Bij mensen met fibromyalgie gaat het met name om het
bezoek aan de fysiotherapeut (76%), bij de mensen met osteoporose om bezoek aan de fysiotherapeut (70%) én bezoek aan de specialist (37%). Er zijn geen significante verschillen tussen de verschillende
regio’s en leeftijdsgroepen.
In april leverde de veranderde zorg voor een grotere groep problemen op: 58% gaf aan dat het problemen opleverde. Vooral bij de zorg via bezoek aan de fysiotherapeut (79%).
Basis: alle respondenten die hebben aangegeven dat hun zorg is
veranderd door corona (n=876)

Basis: alle respondenten waarvoor het problemen oplevert (n=385)
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1. Reguliere zorg

De veranderde zorg via bezoek aan de fysiotherapeut levert het grootste probleem op

Welke vorm van zorg levert hierbij voor jou het grootste probleem op?
(Eén antwoord mogelijk)
Bezoek(en) fysiotherapie

59%

Bezoek(en) specialist en/of
gespecialiseerde verpleegkundige

18%

Afspraken voor medisch onderzoek
(bloedonderzoek/röntgen, etc.)

5%

Geplande operatie(s)

5%

Bezoek(en) huisarts

4%

Afspraken voor een infuus

3%

Thuiszorg/wijkverpleging

1%

Mantelzorg

1%

Andere soort zorg

5%

Met name voor mensen met axiale spondyloartritis (72%) en/of fibromyalgie (66%) levert de verandering van de reguliere reumazorg via de fysiotherapeut het grootste probleem op.

Basis: alle respondenten waarvoor het problemen oplevert (n=385)
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1. Reguliere zorg

De helft van de mensen waarvoor de veranderde zorg problemen oplevert, geeft aan dat
de zorg is veranderd omdat er geen afspraken op locatie meer mogelijk zijn

Als je alle vormen van zorg die voor jou veranderd zijn in acht neemt, wat is/zijn dan de
reden(en) waarom je zorg is veranderd? Meerdere antwoorden mogelijk.
Mijn ziekenhuis/zorgverlener heeft aangegeven dat er nog geen afspraken
binnen het ziekenhuis/op de locatie mogelijk zijn.

50%

De zorg kan ook op afstand plaatsvinden en dat heeft de voorkeur.

22%

Ik durf niet naar ziekenhuis/de locatie te gaan en/of ik vind het risico te
groot.

14%

Je moet nu alleen naar een afspraak komen en dat is een barrière voor mij.

9%

De zorg kan verplaatst worden en dat heeft de voorkeur.

8%

Het vervoer is voor mij een barrière om naar het ziekenhuis/de locatie te
komen.

Anders

“Fysiotherapeut was gesloten”
“Er mag en kan thuis niemand komen”
“Infuus tijdelijk omgezet naar
thuismedicatie”
“Het consult bij de reumatoloog is telefonisch
en dat vind ik voor dit moment prima. Het
consult bij de manueel therapeut heb ik nog
wat langer uitgesteld, uit angst...”

6%
32%

Selectie op basis van open antwoorden (n=123)

Bij de zorg via afspraken voor een infuus (64%), geplande operaties (58%), afspraken voor medisch onderzoek (57%) en bezoek aan de specialist (55%) geeft een meerderheid van de mensen aan dat de zorg
veranderd is omdat er geen afspraken binnen het ziekenhuis of op de locatie mogelijk zijn.
Bij zorg via de huisarts is het alleen naar een afspraak moeten komen (13%) ook een belangrijke reden, en voor afspraken voor medisch onderzoek (10%) vormt ook het vervoer naar de locatie toe een
barrière.

Basis: alle respondenten waarvoor het problemen oplevert (n=385)
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1. Reguliere zorg

Door de verandering van hun reguliere reumazorg, heeft 64% van de mensen waarvoor
de veranderde zorg problemen oplevert meer moeite met sporten en/of bewegen en 61%
ervaart meer gezondheidsklachten
Wat zijn de gevolgen van deze veranderde zorg voor jouw persoonlijke gezondheid en je
welzijn? Meerdere antwoorden mogelijk.
Ik heb meer moeite met sporten/bewegen.

64%

Ik krijg meer gezondheidsklachten.

61%

Ik heb meer moeite met mijn dagelijkse handelingen (bijvoorbeeld
verzorging van mijzelf/kinderen en het huishouden).

42%

Ik mis het persoonlijke contact met mijn zorgverlener(s).

34%

Ik ben onzeker over wanneer de afspraak/behandeling wel kan
plaatsvinden.

26%

Ik ben onzeker geworden over mijn gezondheid op de lange termijn.

25%

Ik merk geen gevolgen.
Anders

2%
9%

“Ik merk dat ik erg achteruit ben gegaan”
“Mijn lichaam doet nu veel meer pijn en
geestelijk is het ook zwaar”
“Mis de lotgenoten”
“Mis de continuïteit, moet erg lang wachten
op vervolgafspraken”
“Ik moet ’t huis zelf schoon houden en dat is
moeilijk”
Selectie op basis van open antwoorden (n=34)

Mensen met osteoporose (44%) niet alleen meer moeite met sporten/bewegen en meer gezondheidsklachten, ook zijn ze onzeker geworden over hun gezondheid op de lange termijn.

Basis: alle respondenten waarvoor het problemen oplevert (n=385)
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2
Herstart zorg
Belangrijkste inzichten
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2. Herstart zorg

Voor een meerderheid van de respondenten waarvoor de zorg is veranderd, is de
reguliere (reuma)zorg weer herstart (41%) of gedeeltelijk herstart (37%). Met name het
bezoek aan de fysiotherapeut en aan de specialist zijn weer (gedeeltelijk) opgestart
Is jouw reguliere (reuma)zorg inmiddels weer herstart?

Welke zorg is voor jou weer herstart? Meerdere antwoorden
mogelijk.
Bezoek(en) fysiotherapie

Ja

41%

Gedeeltelijk

37%

78%

52%

Bezoek(en) specialist en/of
gespecialiseerde verpleegkundige
Afspraken voor medisch onderzoek
(bloedonderzoek/röntgen, etc.)

44%
27%

Bezoek(en) huisarts
Nee

22%

Geplande operatie(s)

4%

Thuiszorg/wijkverpleging

3%

Afspraken voor een infuus

3%

Mantelzorg
Andere soort zorg

Basis: alle respondenten die hebben aangegeven dat hun zorg is
veranderd door corona (n=876)

16%

1%
4%

Basis: alle respondenten waarvoor de zorg weer (gedeeltelijk) is herstart
(n=684)
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2. Herstart zorg – Alle zorg

Ruim de helft van de respondenten waarvoor de reguliere zorg weer (gedeeltelijk) is
herstart, geeft aan dat ze hierover door de zorgverlener of zorginstelling zijn
geïnformeerd, een derde heeft zelf contact opgenomen
Hoe ben je geïnformeerd over dat de reguliere zorg weer is
herstart? (meerdere antwoorden mogelijk)

De zorgverlener / de zorginstelling heeft contact
met mij opgenomen.

57%

Ik heb zelf contact opgenomen met mijn
zorgverlener/ de zorginstelling.

Ik heb dit via de media (website/ krant/ TV, etc.)
vernomen.

Basis: alle respondenten waarvoor de reguliere zorg (gedeeltelijk) is
herstart (n=1044)

34%

6%

Ik ben (nog) niet geïnformeerd door de
zorgverlener /de zorginstelling

4%

Anders

3%
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2. Herstart zorg – Alle zorg

De reguliere zorg vindt hoofdzakelijk weer plaats in het ziekenhuis of op locatie bij de
zorgverlener

Op welke manier is de zorg hoofdzakelijk weer herstart?

Ik kan weer naar het ziekenhuis of de
zorgverlener toe

77%

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via de telefoon

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via beeldbellen

1%

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via e mail

1%

Anders

Basis: alle respondenten waarvoor de reguliere zorg (gedeeltelijk) is
herstart (n=1044)

13%

9%

© Ipsos 2020

20

2. Herstart zorg – Alle zorg

Een meerderheid van de respondenten waarvoor de reguliere zorg weer (gedeeltelijk) is
herstart, is hier tevreden over: de informatie is voldoende en duidelijk en de maatregelen
van het ziekenhuis of de zorginstelling zijn goed en staan goede zorg niet in de weg
Hoe vind je dat de herstart van de zorg verloopt?
Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen:
Ik ben tevreden over de weer opgestarte zorg.

9%

De informatie die ik heb gekregen rondom het herstarten van de zorg is duidelijk.

12%

De maatregelen van het ziekenhuis/de zorginstelling zijn zodanig dat ik mij geen zorgen maak
over besmettingsgevaar.

12%

De informatie die ik heb gekregen, heeft de vragen die ik hierover had beantwoord.
Ik heb voldoende informatie gekregen over het herstarten van de zorg.
De zorg is voor mij op tijd weer op gang gekomen.

15%

77%
20%

68%

23%

10%

66%

28%

17%

62%

22%

26%

De maatregelen van het ziekenhuis/zorginstelling staan goede zorg in de weg.
(Helemaal) mee oneens

61%
30%

58%

45%

27%
Neutraal

15%

(Helemaal) mee eens

Ondanks dat men tevreden is over de opgestarte zorg, is de zorg voor ruim een kwart van de mensen waarvoor de zorg weer is opgestart, niet op tijd op gang gekomen.

Basis: alle respondenten waarvoor de reguliere zorg (gedeeltelijk) is
herstart (n=1044)
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2. Herstart zorg – Bezoek fysiotherapie

Twee op de drie mensen waarbij de fysiotherapie weer (gedeeltelijk) is herstart,
zijn door de zorgverlener geïnformeerd

Hoe ben je geïnformeerd over dat de reguliere zorg via bezoek aan de
fysiotherapie weer is herstart? (meerdere antwoorden mogelijk)
De zorgverlener / de zorginstelling heeft contact
met mij opgenomen.

67%

Ik heb zelf contact opgenomen met mijn
zorgverlener/ de zorginstelling.

Ik heb dit via de media (website/ krant/ TV, etc.)
vernomen.

Ik ben (nog) niet geïnformeerd door de
zorgverlener /de zorginstelling.

Anders

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek fysiotherapie weer
(gedeeltelijk) is herstart (n=358)

28%

8%

1%

3%

“Via een app”
“Via huisarts”
“Weet dat het herstart is maar heb er zelf nog
geen gebruik van hoeven maken”
“Ik ben gebeld door de fysio/manueel
therapeut dat ik weer mocht komen en dat de
nodige voorzorgsmaatregelen waren
getroffen. Maar op dat moment durfde ik nog
niet”
Selectie op basis van open antwoorden (n=9)
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2. Herstart zorg – Bezoek fysiotherapie

Bij de herstart van de fysiotherapie geeft een meerderheid aan dat ze weer naar
de zorgverlener toe kunnen

Op welke manier is de zorg via bezoek aan de fysiotherapie
hoofdzakelijk weer herstart?
Ik kan weer naar de zorgverlener toe

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via de telefoon

3%

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via beeldbellen

1%

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via e-mail

1%

Anders

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek fysiotherapie weer
(gedeeltelijk) is herstart (n=358)

89%

6%
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2. Herstart zorg – Bezoek fysiotherapie

Een ruime meerderheid waarbij de fysiotherapie weer (gedeeltelijk) is herstart is hier
tevreden over: de informatie is duidelijk en voldoende en de zorgverlener neemt goede
maatregelen. Een derde geeft wel aan dat de zorg voor hen niet op tijd op gang is
gekomen
Hoe vind je dat de herstart van de zorg via bezoek aan de fysiotherapie verloopt?
Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen:

Ik ben tevreden over de weer opgestarte zorg.
De informatie die ik heb gekregen rondom het herstarten van de zorg is duidelijk.
Ik heb voldoende informatie gekregen over het herstarten van de zorg.

5% 7%
6%
8%

De informatie die ik heb gekregen, heeft de vragen die ik hierover had beantwoord.

5%

De maatregelen van de zorginstelling zijn zodanig dat ik mij geen zorgen maak over
besmettingsgevaar.

6%

De maatregelen van de zorginstelling staan goede zorg in de weg.
De zorg is voor mij op tijd weer op gang gekomen.

89%

13%

81%

16%
22%

73%

27%

14%

72%
25%

34%

(Helemaal) mee oneens

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek fysiotherapie weer
(gedeeltelijk) is herstart (n=358)

76%

62%
23%
Neutraal

42%
(Helemaal) mee eens
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Deze slide

2. Herstart zorg – Bezoek specialist en/of gespecialiseerde verpleegkundige

Ruim zes op de tien mensen voor wie het bezoek aan de specialist weer (gedeeltelijk) is
opgestart, zijn hier door de zorgverlener of zorginstelling over geïnformeerd. Ruim een
kwart heeft zelf contact opgenomen met de zorgverlener/zorginstelling
Hoe ben je geïnformeerd over dat de reguliere zorg via bezoek aan de
specialist en/of gespecialiseerde verpleegkundige weer is herstart?
(meerdere antwoorden mogelijk)
De zorgverlener / de zorginstelling heeft contact
met mij opgenomen.

65%

Ik heb zelf contact opgenomen met mijn
zorgverlener/ de zorginstelling.

27%

Ik heb dit via de media (website/ krant/ TV, etc.)
vernomen.

5%

Ik ben (nog) niet geïnformeerd door de
zorgverlener /de zorginstelling.

5%

Anders

6%

“Afspraak stond al”
“Ik moet pas in okt terugkomen dus weet nog
niets”
“Nauw contact met reumatoloog ivm
lichamelijke klachten”
“Werk zelf in ziekenhuis en heb het via interne
kanalen”
Selectie op basis van open antwoorden (n=17)

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek aan de specialist of
gespecialiseerde verpleegkundige weer (gedeeltelijk) is herstart (n=298)
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Deze slide

2. Herstart zorg – Bezoek specialist en/of gespecialiseerde verpleegkundige

Twee derde van de mensen voor wie het bezoek aan de specialist weer (gedeeltelijk) is
opgestart, kan weer naar de specialist of gespecialiseerde verpleegkundige toe, ruim een
kwart geeft aan dat hun zorg voornamelijk via de telefoon plaatsvindt
Op welke manier is de zorg via bezoek aan de specialist en/of
gespecialiseerde verpleegkundige hoofdzakelijk weer herstart?

Ik kan weer naar het ziekenhuis of de
zorgverlener toe

67%

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via de telefoon

27%

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via beeldbellen

2%

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via e-mail

1%

Anders

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek aan de specialist of
gespecialiseerde verpleegkundige weer (gedeeltelijk) is herstart (n=298)

4%

“Combinatie bezoek en beeld bellen”
“De reumatoloog wilde een telefonisch
consult, maar de afspraak was een jaarlijks
lichamelijk onderzoek vd lymfeklieren ivm
Sjögren. Ik heb dit zelf geregeld”
“Moet nog te horen krijgen of mijn afspraak in
aug. een fysieke of online consult gaat
worden”
“Zorg via de telefoon, maar bij vermeerdering
van klachten, bij mij het geval, kan ik weer
naar het ziekenhuis toe”
Selectie op basis van open antwoorden (n=11)
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2. Herstart zorg – Bezoek specialist en/of gespecialiseerde verpleegkundige

Mensen waarvoor de zorg via de specialist weer (gedeeltelijk) is herstart, zijn hier
tevreden over: de informatie rondom de herstart van de zorg is duidelijk en de genomen
maatregelen staan goede zorg niet in de weg
Hoe vind je dat de herstart van de zorg via bezoek aan de specialist en/of gespecialiseerde
verpleegkundige verloopt?
Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen:
Ik ben tevreden over de weer opgestarte zorg.

10%

De informatie die ik heb gekregen rondom het herstarten van de zorg is duidelijk.

11%

De maatregelen van het ziekenhuis/de zorginstelling zijn zodanig dat ik mij geen
zorgen maak over besmettingsgevaar.

11%

De informatie die ik heb gekregen, heeft de vragen die ik hierover had
beantwoord.

10%

Ik heb voldoende informatie gekregen over het herstarten van de zorg.

19%

De zorg is voor mij op tijd weer op gang gekomen.

17%

19%

De maatregelen van het ziekenhuis/zorginstelling staan goede zorg in de weg.
(Helemaal) mee oneens

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek aan de specialist of
gespecialiseerde verpleegkundige weer (gedeeltelijk) is herstart (n=298)

71%

22%

67%

24%

65%

29%

61%

23%

59%

33%
62%
Neutraal

51%
25%

13%

(Helemaal) mee eens
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2. Herstart zorg - Afspraken voor medisch onderzoek

Bijna de helft van de respondenten waarvoor de afspraken voor medisch onderzoek
weer (gedeeltelijk) zijn herstart, is door de zorgverlener of instelling geïnformeerd; 41%
heeft zelf contact opgenomen
Hoe ben je geïnformeerd over dat de reguliere zorg via afspraken voor
medisch onderzoek weer is herstart? (meerdere antwoorden mogelijk)
De zorgverlener / de zorginstelling heeft contact
met mij opgenomen.

48%

Ik heb zelf contact opgenomen met mijn
zorgverlener/ de zorginstelling.

Ik heb dit via de media (website/ krant/ TV, etc.)
vernomen.

41%

7%

Ik ben (nog) niet geïnformeerd door de
zorgverlener /de zorginstelling

6%

Anders

5%

“Bezoek is gewoon doorgegaan ondanks
coronavirus”
“Bloedonderzoek thuis via trombosedienst van
mijn man”
“Ik heb zelf op de website van het ziekenhuis
gekeken wat de mogelijkheden waren”
Selectie op basis van open antwoorden (n=9)

Basis: alle respondenten waarvoor afspraken voor medisch onderzoek
weer (gedeeltelijk) is herstart (n=182)
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2. Herstart zorg - Afspraken voor medisch onderzoek

Ruim acht op de tien respondenten waarvoor de afspraken voor medisch onderzoek
weer (gedeeltelijk) zijn herstart, kunnen weer naar het ziekenhuis of de zorgverlener
voor afspraken voor medisch onderzoek
Op welke manier is de zorg via bezoek via afspraken voor medisch
onderzoek hoofdzakelijk weer herstart?
Ik kan weer naar het ziekenhuis of de
zorgverlener toe

82%

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via de telefoon

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via beeldbellen

1%

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via e-mail

1%

Anders

Basis: alle respondenten waarvoor afspraken voor medisch onderzoek
weer (gedeeltelijk) is herstart (n=182)

11%

5%

“Ik ga zelf naar bloedafnamepunt,
ziekenhuisbezoek niet mogelijk”
“Thuis bloed prikken”
“En telefonisch en gisteren röntgenfoto's
genomen, dan weer tijden wachten tot 10
aug. voor een telefonische uitslag en overleg”
Selectie op basis van open antwoorden (n=9)
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2. Herstart zorg - Afspraken voor medisch onderzoek

Een meerderheid van de respondenten waarvoor de afspraken voor medisch onderzoek
weer (gedeeltelijk) zijn herstart, is hier tevreden over. De informatie hierover kan wel
beter: bijna een kwart vindt de informatie onvoldoende.
Hoe vind je dat de herstart van de zorg via afspraken voor medisch onderzoek verloopt?
Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen:

Ik ben tevreden over de weer opgestarte zorg.

11%

20%

De maatregelen van het ziekenhuis/de zorginstelling zijn zodanig dat ik mij geen zorgen
maak over besmettingsgevaar.

15%

De informatie die ik heb gekregen rondom het herstarten van de zorg is duidelijk.

16%

De informatie die ik heb gekregen, heeft de vragen die ik hierover had beantwoord.

15%

Ik heb voldoende informatie gekregen over het herstarten van de zorg.
De zorg is voor mij op tijd weer op gang gekomen.

69%

23%
27%

49%
29%

20%

(Helemaal) mee oneens

57%

36%

24%

De maatregelen van het ziekenhuis/zorginstelling staan goede zorg in de weg.

63%

47%

38%
51%

42%
33%

Neutraal

16%

(Helemaal) mee eens

Ondanks dat men tevreden is over de opgestarte zorg via afspraken voor medisch onderzoek, is de zorg voor twee op de tien niet op tijd weer op gang gekomen.

Basis: alle respondenten waarvoor afspraken voor medisch onderzoek
weer (gedeeltelijk) is herstart (n=182)
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2. Herstart zorg – Bezoek huisarts

Ruim de helft van de mensen waarvoor de zorg via de huisarts weer (gedeeltelijk) is
herstart, heeft zelf contact opgenomen met de huisarts om hier over te informeren. In
bijna een kwart van de gevallen heeft de huisarts contact opgenomen
Hoe ben je geïnformeerd over dat de reguliere zorg via bezoek
huisarts weer is herstart? (meerdere antwoorden mogelijk)
Ik heb zelf contact opgenomen met mijn
zorgverlener/ de zorginstelling.

55%

De zorgverlener / de zorginstelling heeft contact
met mij opgenomen.

Ik heb dit via de media (website/ krant/ TV, etc.)
vernomen.

Ik ben (nog) niet geïnformeerd door de
zorgverlener /de zorginstelling

Anders

Basis: alle respondenten waarvoor zorg via bezoek huisarts weer
(gedeeltelijk) is herstart (n=109)

23%

6%

8%

12%

“Huisarts is gewoon weer gekomen op mijn
verzoek”
“Is gedeeltelijk doorgegaan met videobellen.”
“Kwam er achter doordat mijn vrouw weer
zorg kreeg”
Selectie op basis van open antwoorden (n=13)
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2. Herstart zorg – Bezoek huisarts

Bijna zeven op de tien mensen waarvoor de zorg via de huisarts weer (gedeeltelijk) is
herstart, geven aan dat ze weer naar de huisarts toe kunnen. 16% geeft aan dat de zorg
voornamelijk via de telefoon plaatsvindt
Op welke manier is de zorg via bezoek huisarts hoofdzakelijk weer
herstart?
Ik kan weer naar de zorgverlener toe

69%

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via de telefoon

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via beeldbellen

Sinds de coronamaatregelen krijg ik mijn zorg
via e-mail

Anders

Basis: alle respondenten waarvoor zorg via bezoek huisarts weer
(gedeeltelijk) is herstart (n=109)

16%

1%

4%

11%

“Bezoek en telefonisch. Ze was echt
fantastisch”
“Ik kan zowel telefonisch contact krijgen maar
ook een afspraak maken voor het spreekuur”
“Thuiszorg en huisarts bezoeken mij thuis”
Selectie op basis van open antwoorden (n=13)
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2. Herstart zorg – Bezoek huisarts

Een meerderheid van de mensen waarvoor de zorg via de huisarts weer (gedeeltelijk) is
herstart, is hier tevreden over. De informatie hierover had wel beter gekund: 28% vindt de
informatie onvoldoende, 20% vindt de informatie niet duidelijk
Hoe vind je dat de herstart van de zorg via bezoek huisarts verloopt?
Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen:

Ik ben tevreden over de weer opgestarte zorg.
De maatregelen van de zorginstelling zijn zodanig dat ik mij geen zorgen maak over
besmettingsgevaar.
De informatie die ik heb gekregen rondom het herstarten van de zorg is duidelijk.
De informatie die ik heb gekregen, heeft de vragen die ik hierover had beantwoord.
Ik heb voldoende informatie gekregen over het herstarten van de zorg.
De zorg is voor mij op tijd weer op gang gekomen.

13%

18%

18%

69%
30%

20%

51%

28%

17%

51%

34%

28%

49%
25%

29%

De maatregelen van de zorginstelling staan goede zorg in de weg.
(Helemaal) mee oneens

48%

30%
53%

40%
27%

Neutraal

20%

(Helemaal) mee eens

Ondanks dat men tevreden is over de opgestarte zorg via de huisarts, is de zorg voor bijna drie op de tien niet op tijd weer op gang gekomen.

Basis: alle respondenten waarvoor zorg via bezoek huisarts weer
(gedeeltelijk) is herstart (n=109)
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3
Nog op te starten zorg
Belangrijkste inzichten
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3. Nog op te starten zorg

Bijna zes op de tien respondenten geven aan dat hun reguliere reumazorg nog niet
volledig is herstart. Het gaat dan met name om het bezoek aan de specialist en/of
gespecialiseerde verpleegkundige en in mindere mate om bezoek aan de fysiotherapeut
Is jouw reguliere (reuma)zorg inmiddels weer herstart?

Ja

Welke zorg is voor jou (nog) niet herstart? (meerdere antwoorden
mogelijk)
Bezoek(en) specialist en/of
gespecialiseerde verpleegkundige

41%

67%

Bezoek(en) fysiotherapie
Gedeeltelijk

37%

59%

22%

Afspraken voor medisch onderzoek
(bloedonderzoek/röntgen, etc.)

14%

Bezoek(en) huisarts
Nee

12%

22%
Geplande operatie(s)
Afspraken voor een infuus

2%

Thuiszorg/wijkverpleging

1%

Mantelzorg

1%

Een ander soort zorg

Basis: alle respondenten die hebben aangegeven dat hun zorg is
veranderd door corona (n=876)

4%

4%

Basis: alle respondenten waarvoor de zorg nog niet (volledig) is herstart
(n=396)
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3. Nog op te starten zorg

Met name in de provincies Flevoland en Noord-Holland is het aantal respondenten
waarvoor de reguliere reumazorg nog niet is herstart relatief hoog: 34% geeft aan dat hun
zorg nog niet is herstart. In Overijssel ligt dit een stuk lager: 11%
Is jouw reguliere (reuma)zorg inmiddels weer herstart?
Nee
Totaal (n=876)

Gedeeltelijk

22%

Flevoland en Noord-Holland (n=143)

37%

34%

Limburg (n=73)

26%

Zeeland en Noord-Brabant (n=148)

25%

Groningen, Friesland en Drenthe (n=75)

21%

Utrecht (n=63)

21%

Zuid-Holland (n=194)
Gelderland (n=114)
Overijssel (n=66)

Basis: alle respondenten die hebben aangegeven dat hun zorg is
veranderd door corona (n=876)

11%

41%

39%
34%
31%
39%
33%

18%
15%

Ja

42%
37%
41%

27%
40%
44%
40%
46%
41%
48%
49%
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3. Nog op te starten zorg – Alle zorg

Zes op de tien mensen waarvoor de zorg nog niet (volledig) is herstart, geven aan dat er
ook nog geen afspraak is gepland

Kun je aanvinken wat bij jou van toepassing is: Mijn zorg is nog niet herstart ...

... en er is nog geen afspraak gepland

59%

... maar er is wel een afspraak gepland binnen ..
weken

... maar ik heb op dit moment ook geen zorg
nodig

Basis: alle respondenten waarvoor de zorg nog niet (volledig) is herstart
(n=498)

29%

12%
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3. Nog op te starten zorg – Alle zorg

Bijna de helft van de respondenten waarvoor de zorg nog niet (volledig) is herstart, is hier
door de zorgverlener/zorginstelling over geïnformeerd, ruim een kwart is (nog) niet
geïnformeerd
Hoe ben je geïnformeerd over dat de reguliere zorg nog niet is herstart?
(meerdere antwoorden mogelijk)
De zorgverlener/de zorginstelling heeft contact
met mij opgenomen.

45%

Ik ben (nog) niet geïnformeerd door de
zorgverlener /de zorginstelling.

26%

Ik heb zelf contact opgenomen met mijn
zorgverlener/ de zorginstelling.

Ik heb dit via de media (website/ krant/ TV, etc.)
vernomen.

Anders

Basis: alle respondenten waarvoor de zorg nog niet (volledig) is herstart
(n=498)

19%

3%

13%
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3. Nog op te starten zorg – Alle zorg

Bijna de helft van de mensen waarvoor de zorg nog niet (volledig) is herstart, geeft aan
dat de zorg voor hen niet op tijd op gang is gekomen. Ook geeft ruim een derde aan dat
de informatie rondom de herstart niet duidelijk is
Hoe vind je dat de herstart van de zorg verloopt? Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met
onderstaande stellingen:

De maatregelen van het ziekenhuis/de zorginstelling zijn zodanig dat ik mij geen
zorgen maak over besmettingsgevaar.

De maatregelen van het ziekenhuis/zorginstelling staan goede zorg in de weg.

De informatie die ik heb gekregen rondom het opstarten van de zorg is duidelijk.

De informatie die ik heb gekregen, heeft de vragen die ik hierover had beantwoord.

21%

28%

28%

28%

34%

(Helemaal) mee oneens

35%

23%

29%

De zorg is voor mij op tijd weer op gang gekomen.

Basis: alle respondenten waarvoor de zorg nog niet (volledig) is herstart
(n=498)

40%

35%

25%

47%

34%

27%
Neutraal

16%

(Helemaal) mee eens
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3. Nog op te starten zorg - Bezoek specialist en/of gespecialiseerde verpleegkundige

Bijna de helft van de mensen waarvoor de zorg via bezoek aan de specialist nog niet
(volledig) is herstart, geeft aan dat er ook nog geen afspraak is ingepland. Bij ruim vier
op de tien is er wel een afspraak ingepland, in 63% van de gevallen binnen 9 weken
Je geeft aan dat de volgende zorg: bezoek specialist en/of gespecialiseerde verpleegkundige nog niet is
herstart. Kun je aanvinken wat bij jou van toepassing is: Mijn zorg is nog niet herstart ...

... en er is nog geen afspraak gepland

46%
1-4 weken

30%

5-8 weken
... maar er is wel een afspraak gepland binnen ..
weken

44%

9-12 weken
langer dan 12 weken

... maar ik heb op dit moment ook geen zorg
nodig

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek aan de specialist of
gespecialiseerde verpleegkundige nog niet (volledig) is herstart (n=237)

10%

33%
20%
17%

Basis: alle respondenten die aan hebben gegeven dat
er een afspraak is ingepland voor het bezoek aan de
specialist/gespecialiseerde verpleegkundige (n=117)
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3. Nog op te starten zorg - Bezoek specialist en/of gespecialiseerde verpleegkundige

Dat de zorg via bezoek aan de specialist nog niet (volledig) is herstart, is in een
meerderheid van de gevallen door de zorgverlener of zorginstelling gecommuniceerd, 22%
is nog niet geïnformeerd
Hoe ben je geïnformeerd over dat de reguliere zorg via bezoek specialist en/of gespecialiseerde
verpleegkundige nog niet is herstart? (meerdere antwoorden mogelijk)
De zorgverlener/de zorginstelling heeft contact
met mij opgenomen.

58%

Ik ben (nog) niet geïnformeerd door de
zorgverlener /de zorginstelling.

22%

Ik heb zelf contact opgenomen met mijn
zorgverlener/ de zorginstelling.

Ik heb dit via de media (website/ krant/ TV, etc.)
vernomen.

Anders

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek aan de specialist of
gespecialiseerde verpleegkundige nog niet (volledig) is herstart (n=237)

15%

1%

10%

“Ik had een afspraak staan. Deze is omgezet in
een telefonische”
“Via de nieuwsbrief van de zorginstelling”
“Alle consulten gaan via belafspraken”
“Ik heb zelf afgezegd. Ik kan niet achterin een
taxi zitten”
“Overlegd”
Selectie op basis van open antwoorden (n=24)
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3. Nog op te starten zorg - Bezoek specialist en/of gespecialiseerde verpleegkundige

Circa een kwart van de mensen waarvoor de zorg via bezoek aan de specialist nog niet
(volledig) is herstart, vindt de informatie hierover niet duidelijk. Bijna vier op de tien
geven aan dat deze zorg voor hen niet op tijd op gang is gekomen
Hoe vind je dat de herstart van de zorg via bezoek specialist en/of gespecialiseerd verpleegkundige
verloopt? Kun je aangeven in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen:

De maatregelen van het ziekenhuis/de zorginstelling zijn zodanig dat ik mij geen
zorgen maak over besmettingsgevaar.

De informatie die ik heb gekregen, heeft de vragen die ik hierover had beantwoord.

De informatie die ik heb gekregen rondom het opstarten van de zorg is duidelijk.

De maatregelen van het ziekenhuis/zorginstelling staan goede zorg in de weg.

De zorg is voor mij op tijd weer op gang gekomen.

16%

23%

23%

25%

27%

39%

25%

31%

38%

27%

38%

(Helemaal) mee oneens

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek aan de specialist of
gespecialiseerde verpleegkundige nog niet (volledig) is herstart (n=237)

51%

34%

32%
Neutraal

20%

(Helemaal) mee eens
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3. Nog op te starten zorg - Bezoek fysiotherapie

Ruim driekwart van de mensen waarvoor bezoek aan de fysiotherapeut nog niet
(volledig) is herstart, geeft aan dat er ook nog geen afspraak is ingepland

Je geeft aan dat de volgende zorg ‘bezoek fysiotherapie’ nog niet is herstart. Kun je aanvinken wat bij jou
van toepassing is: Mijn zorg is nog niet herstart ...

... en er is nog geen afspraak gepland

77%

... maar ik heb op dit moment ook geen zorg
nodig

... maar er is wel een afspraak gepland binnen ..
weken

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek fyisotherapie nog niet
(volledig) is herstart (n=86)

16%

7%
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3. Nog op te starten zorg - Bezoek fysiotherapie

Bijna drie op de tien mensen waarvoor de fysiotherapie nog niet (volledig) is herstart, zijn
hier (nog) niet over geïnformeerd, circa een kwart heeft zelf contact opgenomen en/of de
zorgverlener heeft contact met ze opgenomen
Hoe ben je geïnformeerd over dat de reguliere zorg via bezoek fysiotherapie nog niet is herstart?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Ik ben (nog) niet geïnformeerd door de
zorgverlener /de zorginstelling.

29%

Ik heb zelf contact opgenomen met mijn
zorgverlener/ de zorginstelling.

26%

De zorgverlener/de zorginstelling heeft contact
met mij opgenomen.

Ik heb dit via de media (website/ krant/ TV, etc.)
vernomen.

Anders

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek fysiotherapie nog niet
(volledig) is herstart (n=86)

25%

7%

18%

“De zorg is al wel toegankelijk maar ik kies er
zelf voor om er nog geen gebruik van te
maken”
“Ik voel mij niet veilig genoeg om de fysio te
herstarten”
“De warmwatertherapiegroep waar ik deel
van uitmaak is op advies van
ReumaNederland nog niet herstart”
“Ik moet dit zelf snel regelen”
Selectie op basis van open antwoorden (n=13)
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3. Nog op te starten zorg - Bezoek fysiotherapie

Twee derde van de mensen waarvoor het bezoek aan de fysiotherapeut nog niet
(volledig) is herstart, geeft aan dat de zorg voor hen niet op tijd op gang is gekomen. 42%
geeft aan dat de informatie over de herstart van de zorg niet duidelijk is
Hoe vind je dat de herstart van de zorg via bezoek fysiotherapie verloopt? Kun je aangeven in
hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen:

De maatregelen van het ziekenhuis/zorginstelling staan goede zorg in de weg.

De informatie die ik heb gekregen rondom het opstarten van de zorg is duidelijk.

19%

31%

39%

De informatie die ik heb gekregen, heeft de vragen die ik hierover had
beantwoord.
De maatregelen van het ziekenhuis/de zorginstelling zijn zodanig dat ik mij geen
zorgen maak over besmettingsgevaar.

32%

19%

35%

(Helemaal) mee oneens

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek fysiotherapie nog niet
(volledig) is herstart (n=86)

21%

42%

De zorg is voor mij op tijd weer op gang gekomen.

36%

31%

35%

67%
Neutraal

13%

14%

4%

(Helemaal) mee eens
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3. Nog op te starten zorg - Afspraken voor medisch onderzoek

Voor een meerderheid van de mensen waarvoor de afspraken voor medisch onderzoek
nog niet (volledig) zijn herstart, is er ook geen afspraak gepland. Bij een kwart is er een
afspraak gepland: in ruim de helft van de gevallen binnen 9 weken
Je geeft aan dat de volgende zorg ‘afspraken voor medisch onderzoek’ nog niet is herstart. Kun je
aanvinken wat bij jou van toepassing is: Mijn zorg is nog niet herstart ...

... en er is nog geen afspraak gepland

64%

Gemiddeld 9 weken
1-4 weken
5-8 weken

... maar er is wel een afspraak gepland binnen ..
weken

Basis: alle respondenten waarvoor afspraken voor medisch onderzoek
nog niet (volledig) is herstart (n=56)

21%

25%
9-12 weken
langer dan 12 weken

... maar ik heb op dit moment ook geen zorg
nodig

36%

11%

14%
29%

Basis: alle respondenten die aan hebben gegeven dat er een afspraak is
ingepland voor afspraken voor medisch onderzoek (n=24)
* Deze resultaten zijn indicatief door het lage aantal waarnemingen
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3. Nog op te starten zorg - Afspraken voor medisch onderzoek

Ruim een derde is (nog) niet geïnformeerd dat de reguliere zorg via afspraken voor
medisch onderzoek nog niet is herstart. 32% is wel geïnformeerd door de
zorgverlener/instelling
Hoe ben je geïnformeerd over dat de reguliere zorg via afspraken voor medisch onderzoek nog niet is
herstart? (meerdere antwoorden mogelijk)
Ik ben (nog) niet geïnformeerd door de
zorgverlener /de zorginstelling.

34%

De zorgverlener/de zorginstelling heeft contact
met mij opgenomen.

32%

Ik heb zelf contact opgenomen met mijn
zorgverlener/ de zorginstelling.

Ik heb dit via de media (website/ krant/ TV, etc.)
vernomen.

Anders

Basis: alle respondenten waarvoor afspraken voor medisch onderzoek
nog niet (volledig) is herstart (n=50)

22%

10%

8%

“Dit wordt altijd gecombineerd met een
bezoek aan reumatoloog”
“Telefonisch”
“Telefonisch consult”
“Via een website”
Alle open antwoorden (n=4)
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3. Nog op te starten zorg - Afspraken voor medisch onderzoek

Bijna de helft van de mensen waarvoor afspraken voor medisch onderzoek nog niet
(volledig) zijn herstart, geeft aan dat de zorg via afspraken voor medisch onderzoek voor
hen niet op tijd op gang is gekomen. Ook is de informatie hierover niet duidelijk
Hoe vind je dat de herstart van de zorg via afspraken voor medisch onderzoek verloopt? Kun je
aangeven in hoeverre je het eens bent met onderstaande stellingen:

De maatregelen van het ziekenhuis/zorginstelling staan goede zorg in de weg.

De maatregelen van het ziekenhuis/de zorginstelling zijn zodanig dat ik mij geen
zorgen maak over besmettingsgevaar.
De informatie die ik heb gekregen, heeft de vragen die ik hierover had beantwoord.

30%

24%

22%

28%

32%

48%

De zorg is voor mij op tijd weer op gang gekomen.

48%

(Helemaal) mee oneens

38%

22%

De informatie die ik heb gekregen rondom het opstarten van de zorg is duidelijk.

Basis: alle respondenten waarvoor afspraken voor medisch onderzoek
nog niet (volledig) is herstart (n=50)

40%

28%

20%

24%

32%
Neutraal

10%

(Helemaal) mee eens
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3. Nog op te starten zorg - Bezoek huisarts

In de meeste gevallen waarbij het bezoek aan de huisarts nog niet (volledig) is herstart, is
er ook nog geen afspraak gepland

Je geeft aan dat de volgende zorg ‘bezoek huisarts’ nog niet is herstart. Kun je aanvinken wat bij jou van
toepassing is: Mijn zorg is nog niet herstart ...

... en er is nog geen afspraak gepland

71%

... maar ik heb op dit moment ook geen zorg
nodig

... maar er is wel een afspraak gepland binnen ..
weken

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek huisarts nog niet (volledig) is
herstart (n=49)

23%

6%
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3. Nog op te starten zorg - Bezoek huisarts

Ruim een derde van de mensen waarvoor de zorg via de huisarts nog niet (volledig) is
herstart, is hier (nog) niet over geïnformeerd door de huisarts. Bijna een kwart heeft zelf
contact opgenomen
Hoe ben je geïnformeerd over dat de reguliere zorg via ‘bezoek huisarts’ nog niet is herstart?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Ik ben (nog) niet geïnformeerd door de
zorgverlener /de zorginstelling.

34%

Ik heb zelf contact opgenomen met mijn
zorgverlener/ de zorginstelling.

24%

De zorgverlener/de zorginstelling heeft contact
met mij opgenomen.

Ik heb dit via de media (website/ krant/ TV, etc.)
vernomen.

Anders

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek huisarts nog niet (volledig) is
herstart (n=49)

18%
“Alleen spoedafspraken mogelijk”
“Dokter kwam wel bij mijn man op
huisbezoek”
“Ik ga zelf niet en wil er niets bij krijgen”
“Ik moet nog contact opnemen”

5%

26%

Selectie op basis van open antwoorden (n=10)
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3. Nog op te starten zorg - Bezoek huisarts

Ruim de helft van de respondenten waarvoor de zorg via de huisarts nog niet (volledig) is
opgestart, geeft aan dat de zorg voor hen niet op tijd op gang is gekomen. Ook is de
informatie rondom het opstarten niet duidelijk
Hoe vind je dat de herstart van de zorg via ‘bezoek huisarts’ verloopt? Kun je aangeven in hoeverre je
het eens bent met onderstaande stellingen:
De maatregelen van het ziekenhuis/zorginstelling staan goede zorg in de
weg.

32%

De informatie die ik heb gekregen, heeft de vragen die ik hierover had
beantwoord.
De maatregelen van het ziekenhuis/de zorginstelling zijn zodanig dat ik
mij geen zorgen maak over besmettingsgevaar.
De informatie die ik heb gekregen rondom het opstarten van de zorg is
duidelijk.
De zorg is voor mij op tijd weer op gang gekomen.

21%

37%

21%

18%

32%

42%

53%

29%

16%

55%

(Helemaal) mee oneens

Basis: alle respondenten waarvoor bezoek huisarts nog niet (volledig) is
herstart (n=49)

39%

18%
Neutraal

26%

21%

(Helemaal) mee eens
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4
Medicijnen
Belangrijkste inzichten
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4. Medicijnen

Een kleine groep mensen die medicijnen gebruiken voor hun reumatische aandoening
heeft problemen met het verkrijgen van hun medicijnen vanwege corona

Gebruik je medicijnen voor je reumatische aandoening?

14%
Nee

86%
Ja

Basis: alle respondenten (n=1295)

Heb je problemen met het verkrijgen van je medicijnen
vanwege corona en/of de coronamaatregelen?

93%

7%
Nee

Ja

Basis: alle respondenten die medicijnen gebruiken
voor hun reumatische aandoening (n=1110)

Met name mensen met osteoporose (13%) en mensen met het syndroom van Sjögren (14%) ervaren problemen bij het verkrijgen van hun medicijnen vanwege corona en/of de coronamaatregelen. In
Basis: alle respondenten (n=1295)
Basis: alle respondenten die medicijnen gebruiken
Zeeland hadden de mensen de meeste problemen: 20% van de medicijngebruikers in deze provincie had moeite met het verkrijgen van hun medicijnen. In Utrecht (1%) en Noord-Holland (4%) waren de
voor hun reumatische aandoening (n=1110)
minste problemen.
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4. Medicijnen

De medicijnen hydroxychloroquine, NSAIDS en paracetamol waren het moeilijkst om te
verkrijgen

Bij welke medicijnen voor je reumatische aandoening heb je
problemen bij het verkrijgen van je medicijnen? Meerdere antwoorden
mogelijk.
Hydroxychloroquine (o.a. Plaquenil)

30%

NSAIDs: zoals Diclofenac, Naproxen,
Ibuprofen, Celecoxib

27%

Paracetamol

23%

Klassieke reumamedicijnen, zoals:
methotrexaat, sulfasalazine, leflunomide
Biologische medicijnen (zoals etanercept en
adalimumab)
Corticosteroïden: prednison / prednisolon
Chloroquine
Jak-remmers (baricitinib en tofacitinib)

19%
11%
7%
5%
1%

Anders
Wil ik liever niet zeggen

Basis: alle respondenten die problemen hadden met het
verkrijgen van hun medicijnen vanwege corona (n=81)

“Meloxican”
“Tocilizumab”
“Goudinjecties”
“Foliumzuur”
“Tramadol”
28%

Selectie op basis van open antwoorden
(n=23)

3%
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4. Medicijnen

Bijna de helft van de mensen die problemen hadden bij het verkrijgen van hun
medicijnen, geeft aan dat het medicijn (tijdelijk) niet op voorraad was of leverbaar was in
de apotheek
Welke problemen zijn het?

Het medicijn was (tijdelijk) niet op
voorraad/leverbaar in mijn apotheek.

47%

Ik moest wisselen van medicijn vanwege
medicijntekorten.
Ik durf niet naar mijn apotheek om mijn medicijn
op te halen vanwege gevaar voor besmetting met
het coronavirus.
Ik durf niet naar ziekenhuis of huisarts om mijn
medicijn toegediend te krijgen.
Anders

20%
“Een ziekenhuis had mijn bestelling
opgeëist, moest opnieuw besteld
worden”
“Merk Plaquenil was niet
beschikbaar, dus kreeg ik een
merkloze”

7%

2%

36%

Selectie op basis van open antwoorden
(n=44)

Bij hydroxychloroquine was het grootste probleem dat het medicijn niet op voorraad was (58%). Bij NSAIDS was het medicijn niet op voorraad (55%) en/of moest men wisselen van medicijn vanwege
tekorten (32%).

Basis: alle respondenten die problemen hadden met het
verkrijgen van hun medicijnen vanwege corona (n=81)
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4. Medicijnen

31% van de mensen die problemen hadden bij het verkrijgen van hun medicijnen, heeft
hun medicijngebruik- en/of dosering veranderd. In de meeste gevallen hebben ze dit
besproken met de arts
Heb je deze verandering besproken met je arts?*

Heb je vanwege het coronavirus je gebruik of dosering van
reumamedicijnen aangepast? Meerdere antwoorden mogelijk.
Ja, ik ben andere
reumamedicijnen gaan gebruiken
Ja, ik ben een hogere dosering
van mijn reumamedicijnen gaan
gebruiken

5%

Ja, ik ben minder
reumamedicijnen gaan gebruiken

5%

Ja, ik ben gestopt met mijn
reumamedicatie

3%

Nee, ik heb niets aangepast

Basis: alle respondenten die problemen hadden met het
verkrijgen van hun medicijnen vanwege corona (n=81)

Nee

Anders

64%
6%

63%

31%

9%

Ja, ik heb mijn medicijnen tijdelijk
onderbroken

Anders

Ja

10%

29%

8%

Om welk(e) medicijn(en) gaat het?
(n=7)
Paracetamol (n=2)
NSAIDS (n=2)
Klassieke reumamedicijnen (n=1)
Hydroxychloroquine (n=1)
Biologische medicijnen (n=1)

Basis: alle respondenten die hun dosering of gebruik hebben
aangepast (n=24)
*Resultaten met een n<30 zijn indicatief
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6
E-health: zorg op afstand
Belangrijkste inzichten
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5. E-health: Zorg op afstand

Zorg via de telefoon werd het vaakst gebruikt voor de corona-uitbraak; beeldbellen het
minst vaak

%
Gebruikt

Gebruikte je voor de corona-uitbraak de volgende vormen van zorg?

Zorg/afspraak via telefoon

Online inzien van mijn medische gegevens

Zorg/afspraak via e-mail

Gegevens bijhouden/oefeningen doen

Zorg/afspraak via beeldbellen

7%

21%

11%

25%

24%

15%

7%

31%

24%

21%

50%

27%

21%

Niet beschikbaar/niet van toepassing

13%

5%

12%

17%

56%

7%

Eén keer gebruikt

Soms

71%

65%

4%

35%

6% 3%

18%

3%

7%

9%

72%

Nog nooit gebruikt

6%

Regelmatig

Vaak

Het online inzien van de medische gegevens werd voor de corona-uitbraak vooral gebruikt door mensen die zorg via afspraken voor een infuus ontvangen en mensen die gebruik maken van thuiszorg:
respectievelijk 49% en 43% gebruikte dit vaak of regelmatig.

Basis: alle respondenten die hebben aangegeven dat hun zorg is veranderd door corona (n=876)
* Percentages <3% zijn niet weergegeven
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5. E-health: Zorg op afstand

Vooral de zorg via de telefoon is toegenomen sinds de corona-uitbraak. Zorg via
beeldbellen wordt nog steeds het minst gebruikt

Is het gebruik van deze vormen van zorg op afstand voor jou veranderd sinds de corona-uitbraak?

Zorg/afspraak via telefoon

Online inzien van mijn medische gegevens

Zorg/afspraak via e-mail

22%

6%

29%

36%

3%

61%

Gegevens bijhouden/oefeningen doen

55%

4%

68%

Zorg/afspraak via beeldbellen

43%

7%

29%

4%

82%

Niet van toepassing

Afgenomen

Gelijk gebleven

7%

21%

7%

2% 9%

8%

Toegenomen

Met name mensen die gebruik maken van thuiszorg (18%) of mantelzorg (17%) geven aan dat zorg via beeldbellen is toegenomen; zorg via zelfmonitoring (gegevens bijhouden) is vooral bij mensen die zorg
ontvingen via afspraken voor een infuus toegenomen: 19%.

Basis: alle respondenten die hebben aangegeven dat hun zorg is
veranderd door corona (n=876)
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5. E-health: Zorg op afstand – Via de telefoon

Zeven op de tien mensen die zorg via de telefoon ontvangen, vinden de informatie via de
telefoon goed te begrijpen en 40% heeft geen moeite met het bespreken van zijn/haar
klachten via de telefoon. Wel mist een ruime meerderheid het persoonlijk contact
Veel van de reguliere zorg vindt de afgelopen tijd plaats op een alternatieve manier, zoals telefonisch,
via beeldbellen of via de telefoon. Kun je aangeven wat je ervaring is met zorg via de telefoon?
Ik mis het persoonlijk contact in de spreekkamer met mijn zorgverlener 3% 11%
Ik kon de informatie via de telefoon goed begrijpen

5% 9%

16%

70%

16%

70%

Ik ervaar deze zorg via de telefoon als positief 4%

25%

23%

48%

Ik ervaar deze zorg via de telefoon als positief 4%

25%

23%

48%

Zorg via de telefoon kan sneller plaatsvinden, ik hoef minder lang te wachten

5%

Ik vind het moeilijk om via de telefoon mijn klachten te bespreken 3%
In de toekomst mag de zorg via de telefoon vaker gebeuren 3%
Niet van toepassing

Basis: alle respondenten die gebruik maken van zorg via de telefoon
(n=686)

20%

30%
40%
37%

(Helemaal) mee oneens

45%
19%
25%
Neutraal

37%
35%
(Helemaal) mee eens
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5. E-health: Zorg op afstand – Via e-mail

Twee derde van de mensen die nu de zorg via e-mail ontvangt, geeft aan het persoonlijk
contact te missen. Ruim de helft vindt de informatie via e-mail goed te begrijpen en een
derde heeft geen moeite om zijn/haar klachten via de e-mail te bespreken
Veel van de reguliere zorg vindt de afgelopen tijd plaats op een alternatieve manier, zoals telefonisch,
via beeldbellen of via de mail. Kun je aangeven wat je ervaring is met zorg via e-mail?
Ik mis het persoonlijk contact in de spreekkamer met mijn zorgverlener

11%

Ik kon de informatie via e-mail goed begrijpen

23%

Zorg via e-mail kan sneller plaatsvinden, ik hoef minder lang te wachten

21%

Ik ervaar deze zorg via e-mail als positief

23%

Ik vind het moeilijk om via e-mail mijn klachten te bespreken

In de toekomst mag de zorg via e-mail vaker gebeuren

16%

13%

Ik vind het moeilijk om met deze techniek om te gaan
Niet van toepassing

Basis: alle respondenten die gebruik maken van zorg via e-mail (n=346)

10%

14%
6%

66%
14%

9%

57%
32%

12%

39%

25%

40%

33%

16%

29%

18%

27%
63%

(Helemaal) mee oneens

Neutraal

35%

31%
10%

9%

(Helemaal) mee eens
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5. E-health: Zorg op afstand – Via beeldbellen

Het merendeel van de respondenten heeft geen/weinig ervaring met zorg via beeldbellen.
De groep die hier wel ervaring mee heeft, heeft geen moeite om via deze weg zijn/haar
klachten te bespreken. Wel missen ze het persoonlijk contact in de spreekkamer
Veel van de reguliere zorg vindt de afgelopen tijd plaats op een alternatieve manier, zoals telefonisch,
via beeldbellen of via de telefoon. Kun je aangeven wat je ervaring is met zorg via beeldbellen?
Ik mis het persoonlijk contact in de spreekkamer met mijn zorgverlener
Ik kon de informatie via beeldbellen goed begrijpen

38%
47%

Zorg via beeldbellen kan sneller plaatsvinden, ik hoef minder lang te wachten

40%

In de toekomst mag de zorg via beeldbellen vaker gebeuren

39%

Ik ervaar deze zorg via beeldbellen als positief

40%

Ik vind het moeilijk om met deze techniek om te gaan

40%

Basis: alle respondenten die gebruik maken van zorg via beeldbellen
(n=161)

8%

44%

4% 12%
8%

47%

Ik vind het moeilijk om via beeldbellen mijn klachten te bespreken

Niet van toepassing

10%

(Helemaal) mee oneens

37%

23%
21%
13%
27%

29%
13%

27%

14%

27%

11%

40%
Neutraal

22%

12%

7%

(Helemaal) mee eens
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5. E-health: Zorg op afstand

Bijna de helft van de respondenten ontvangt het liefst de zorg op locatie, 28% wil vooraf
met de zorgverlener afstemmen op wat voor manier de zorg plaatsvindt. Een hele kleine
groep (6%) wil alleen nog afspraken op afstand
Stel: er is geen risico meer op besmetting met corona, wat zijn dan je
wensen over in welke vorm je zorg plaatsvindt?
Ik wil het liefst dat mijn zorg op locatie plaatsvindt in het ziekenhuis of de
zorginstelling.

45%

Ik wil graag samen met mijn arts/zorgverlener vooraf bepalen wanneer een
afspraak op afstand (telefonisch/beeldbellen) of op locatie plaatsvindt. Dit kan
bijvoorbeeld via (zelf)monitoring, waarbij de arts/zorgverlener op afstand kan
volgen hoe het met mij

28%

Ik heb geen wensen ten aanzien van de vorm waarin de zorg plaatsvindt.

Ik wil het liefst dat mijn afspraken alleen nog op afstand
(telefonisch/beeldbellen) plaatsvinden.

19%

6%

“Dat alles weer normaal was voor corona, maar
zal helaas niet meer zo zijn denk ik”
“Wat het meest logisch is in bepaalde situaties”
“Het gaat voornamelijk om blaasspoelingen en
fysio die niet op afstand kunnen. De rest kan
wat mij betreft prima via telefonisch consult”
Selectie op basis van open antwoorden (n=9)

Anders

Basis: alle respondenten die hebben aangegeven dat hun zorg is
veranderd door corona (n=876)

1%
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6
Corona - Algemene vragen
Belangrijkste inzichten
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6. Corona – Algemene vragen

Slechts 2% van de respondenten geeft aan corona gehad te hebben

De volgende vraag gaat over corona. Kun je aangeven wat op jou van
toepassing is:

Ik heb corona gehad

2%

Ik heb geen corona gehad

Anders

93%

5%

“Ik vermoed dat ik corona heb gehad”
“Misschien gehad maar waren nog geen testen”
“In isolatie geweest omdat ik symptomen had”
Selectie op basis van open antwoorden (n=64)

Basis: alle respondenten die hebben aangegeven dat hun zorg is
veranderd door corona (n=876)
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6. Corona – Algemene vragen

In april maakte nog bijna de helft van de respondenten zich zorgen over zijn/haar
gezondheid. Nu de zorg weer langzaam wordt opgestart is dit afgenomen naar 36%. Ook
ervaren minder mensen gezondheidsklachten, onzekerheid en/of stress dan in april
Sinds de coronamaatregelen in Nederland zijn ingevoerd zijn wij benieuwd wat de impact hiervan op
jou is.
Ik maak mij ... zorgen over mijn gezondheid.

Ik ervaar ... gezondheidsklachten op dit moment.

Ik ervaar ... onzekerheid.

Ik ervaar ... stress.

Ik verwacht ... gezondheidsklachten op de langere
termijn.

5%
1%

59%
50%

36%
49%

Juli 2020

6%
4%

58%
52%

36%
44%

Juli 2020

7%
3%

53%
53%

40%
44%

Juli 2020

33%
37%

Juli 2020

13%
7%
6%
3%

Minder

54%
56%
63%
57%

Evenveel

33%
40%

April 2020

April 2020

April 2020

April 2020
Juli 2020
April 2020

Meer

Met name mensen met osteoporose (51%), fibromyalgie (49%), syndroom van Tietze (46%) en/of syndroom van Sjögren (46%) ervaren meer gezondheidsklachten.

Basis: alle respondenten (juli 2020: n=1295; april 2020: n=1586)

Significant lager/hoger dan vorige meting (april 2020) op
basis van 95% betrouwbaarheidsniveau
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6. Corona – Algemene vragen

Ook het aantal mensen dat fysiek minder goed kan functioneren is afgenomen: in april
was dit nog de helft van de respondenten, nu is dit 40%. Daarnaast is de angst om besmet
te worden iets afgenomen: 55% is bang om besmet te raken met het coronavirus (april 59%)
Sinds de coronamaatregelen in Nederland zijn ingevoerd zijn wij benieuwd wat de impact hiervan op
jou is.
40%

57%

3%

Juli 2020

2%

April 2020

Ik kan ... fysiek functioneren.
50%

49%
Minder goed

Ik ben ... angstig om besmet te raken met het
coronavirus.

45%

Even goed

55%

41%

59%
Niet

Basis: alle respondenten (juli 2020: n=1295; april 2020: n=1586)

Beter

Juli 2020

April 2020

Wel

Significant lager/hoger dan vorige meting (april 2020) op
basis van 95% betrouwbaarheidsniveau
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Bijlagen
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7.1
Achtergrondkenmerken
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Achtergrondkenmerken
Geslacht

Leeftijd

Vorm van reuma
< 30 jaar

21%

3%
11%

Reumatoïde artritis (RA)

29%

Fibromyalgie
Axiale Spondyloartritis

50-59 jaar

Osteoporose

6%

Sjögren, syndroom van

5%

Tietze, syndroom van

4%

Lupus erythematodes (SLE)

2%

Polymyalgia rheumatica

1%

Sclerodermie

1%

JIA

1%

Jicht

1%

Lyme, ziekte van

0%

60-69 jaar

81%

70+ jaar

Provincie
Overijssel

7%
9%

Groningen, Friesland en Drenthe
Flevoland en Noord-Holland

22%
16%

16%

40-49 jaar

36%

7%0%

31%

30-39 jaar

28%

19%

Artrose

10%

Zeeland en Noord-Brabant
Gelderland

7%
14%

18%

Utrecht
Zuid-Holland

Basis: alle respondenten (n=1295)

Limburg
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7.2
Onderzoeksverantwoording

© Ipsos 2020

Onderzoeksverantwoording
Methode

Steekproef

Dataverzameling via internet

Panelbron: ReumaNederland Panel

Tijdsduur vragenlijst: +/- 10 minuten

Doelgroep: personen met een reumatische aandoening die regulier zorg
ontvangen voor hun reumatische aandoening

Onderwerp vragenlijst: Ervaringen en eventuele problemen met het
herstarten van de reguliere reumazorg (non-COVID zorg)

Representativiteit: er heeft geen weging plaatsgevonden

Veldwerk
Veldwerkperiode: 29 juli 2020 – 17 augustus 2020
Bruto steekproefaantal ReumaNederland Panel: 4337
Netto steekproefaantal ReumaNederland Panel: 1295 (en 231 screenouts)

Responspercentage ReumaNederland Panel : 30% (35% incl. screenouts)
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