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Oktober 2020 | Nederland tijdens corona

Hoe hebben Nederlanders de 
zorg tijdens de lockdown van 16 
maart en daarna ervaren? 

Hoe ervaren mensen die 
periodieke zorg nodig hebben 
de veranderingen?

Hoe kijken Nederlanders aan 
tegen zorg op afstand? Hoe staat 
men tegenover videobellen, 
en wat zijn de daadwerkelijke 
ervaringen?

Zorgervaring

Chronische zorg

Consult op afstand Meer ruimte voor 
digitalisering 
& zorg op afstand

Hoe is het met de zorgervaring?  
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In samenwerking met het Tergooi Ziekenhuis in 
Hilversum en Blaricum, hebben we de zorg tijdens 
corona onder de loep genomen. Hoe hebben 
Nederlanders de zorg tijdens corona ervaren, en 
met name zorg op afstand? Wat leren we daarvan?

Dit onderzoek gaat over zorgervaring 
in Nederland. En dan specifiek over de 
gezondheidszorg die je krijgt van de huisarts, de 
fysiotherapeut, de zorgverlener in de geestelijke 
gezondheidszorg en in het ziekenhuis. Het 
onderzoek gaat over behoefte aan zorg.

We gaan in op de bestaande ontwikkelingen om 
de druk op de zorg te verminderen, zoals het 
gebruik van videobellen, zelf-metingen en digitale 
uitslagen in de chronische zorg en het overnemen 
van zorgtaken, die door de komst van corona in 
versnelling zijn geraakt. Hoe kijken patiënten 
daarnaar? En wat zijn hun verwachtingen voor de 
toekomst?

“ Hoe is het met de zorgervaring” in  
samenwerking met Tergooi ziekenhuis

Talida Doedens 
tdoedens@tergooi.nl

Winnie Nijhoff 
winnie@branddoctors.com

Wil je verder praten over ontwikkelingen
in de zorg?
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Hoe is het de zorgervaring is het zesde thema dat 
we onder de loep nemen onder het label ‘Hoe is het 
met Nederland?”, een initiatief van Branddoctors 
en Respondenten.nl. 

Met deze onderzoeken brengen we de 
veranderende behoeftes en gedragingen van de 
Nederlandse consumenten en patiënten tijdens de 
coronacrisis in kaart. Met als doel om inzicht te 
geven in de veranderingen ten gevolge van 
corona op de korte termijn, en wat we daarvan 
kunnen leren, in dit geval voor de Zorg, op de 
middellange termijn.

Data en citaten zijn gebaseerd op een aselecte 
steekproef onder n=500 respondenten, 
representatief voor Nederland, leeftijd 16 jaar en 
ouder, aangevuld met n=90 patiënten van het 
Tergooi ziekenhuis. Veldwerk vond plaats van 5 
t/m 16 augustus 2020.

Kijk voor onze andere onderzoeken (thema 1 t/m 5) 
van ‘Hoe is het met Nederland?’ op:
 www.branddoctors.com  

Hoe is het met...?

De zorgervaring

Emilie Admiraal 
emilie@branddoctors.com 

Camillus Op het Veld 
camillus@respondenten.nl

Heb je vragen over dit onderzoek, of heb je 
een thema waar je meer over wilt weten?
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1   Er is in enige mate sprake van zorgmijding geweest: 9% van de mensen met een zorgvraag, heeft geen contact 
opgenomen met de zorgverlener, dus 91% wel. Ouderen (65+) waren meer geneigd om zorg te mijden dan jongeren  
(16-34 jarigen).

2  Een aanzienlijk deel van de mensen met een zorgvraag die contact zochten, kon niet direct terecht.  
Bij 36% van de mensen is de zorg uitgesteld.  Van die groep geeft 48% aan een verergering van klachten te hebben 
ervaren.

3  Ondanks de druk op de zorg door corona en de coronamaatregelen, werd de zorg die men ontving, goed beoordeeld 
met een gemiddeld cijfer van 7.8. 

4  De grootste veranderingen zoals mensen die hebben ervaren, liggen in het contact en de interpersoonlijke 
communicatie met de zorgverlener. Mensen missen het persoonlijke contact en de zorg voelt zakelijker en 
afstandelijker.

5 Fysiek consult wordt nog wel als meest positieve vorm ervaren.

6 Maar zorg op afstand, en zeker video consult, is vaak een goed alternatief. 

7  Een deel van de chronische zorg lijkt zich vanuit patiëntperspectief goed te lenen voor meer self-service.

8  We zien dat mensen, na videobellen ervaren te hebben, positiever zijn over zorg op afstand dan ze op voorhand hadden 
verwacht. Dat lijkt een goede basis om verder te gaan met het inrichten van zorg op afstand; de zoektocht naar een 
optimale mix van van ‘efficiënt’ en ‘persoonlijk’.

9  Het onderzoek geeft inzicht in de belangrijkste voor- en nadelen van videobellen. Enerzijds ervaart men de functionele 
voordelen van videobellen, anderzijds mist men het face-to-face contact en het fysiek met elkaar in één ruimte zijn.

10  75% van de Nederlanders (n=590) staat open voor videobellen, bij een bepaald soort consulten.

11   60% van de Nederlanders vindt zorg op afstand een positieve ontwikkeling.

12  Een bestaande ontwikkeling om de druk op de zorg te verminderen is het deels overnemen van zorgtaken door een 
ander type zorgverlener. Mensen die hebben ervaren dat zorgtaken worden overgenomen, zijn daar positief over.

Wat leren uit dit onderzoek?

Hoofdconclusies
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Van de totaal 590 Nederlanders die hebben meegedaan aan dit onderzoek, hadden 
er 372 (63%) de afgelopen maanden (vanaf 16 maart) een zorgvraag. Stelden mensen 
vanwege corona hun zorgvraag uit? In dit onderzoek zien we dat een kleine groep 
mensen de zorg heeft gemeden; een grote meerderheid zocht wel hulp.

64% van de 
mensen die hulp 

zochten zijn 
geholpen door een 

zorgverlener.

maar 82% van 
de 65-plussers 

zocht hulp

terwijl 96% van 
de 16-34-jarigen 

hulp zocht

91% van de 
Nederlanders met een 
zorgvraag zocht hulp bij 
een zorgverlener
tussen 16 maart en 16 
augustus

91%

82% 96%

64% 36%

Ouderen hebben vaker zorg 
gemeden dan jongeren, met als 
voornaamste reden dat ze vonden 
dat het kon wachten.

Zorgbehoefte tijdens corona

1.  De meeste mensen meden de zorg niet, maar 
een flink deel kreeg wel met uitstel te maken

Mensen nemen wel contact op, maar 
hebben wel bedenkingen

Wel of geen hulp zoeken 
tijdens corona? 
Leeftijd speelt een rol!

Bij 36% werd de
behandeling 

uitgesteld

47% van alle mensen die wel contact op hebben genomen 
met de zorgverlener, had bedenkingen om fysiek naar de 
zorgverlener toe te gaan en heeft er meestal voor gekozen 
om te bellen. 

•  70% daarvan geeft aan dat dit komt omdat ze de zorg niet 
willen belasten. 

•  46% geeft aan bang te zijn voor besmettingsgevaar.
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33% zegt dat het kon wachten en hebben geen 
verergering van hun klachten ervaren.

48% van de mensen waar de zorg is uitgesteld heeft 
een verergering van de klachten ervaren. 19% van 
de mensen geeft aan zich ernstig zorgen te hebben 
gemaakt over zijn of haar gezondheid. 

Zorgbehoefte tijdens corona: uitgestelde zorg 

2.  Bij uitstel ervaart 48% een  
verergering van klachten 
Welke gevolgen heeft een uitgestelde behandeling gehad? Bij 36% van de 
mensen die contact hebben opgenomen met een zorginstelling vanwege 
een zorgbehoefte, is de behandeling uitgesteld door corona. 

33%

48%

Alle mensen 
met een 

zorgvraag

55%

9%

18%

18%

Géén contact met zorgverlener opgenomen
Contact opgenomen met zorgverlener en geholpen
Uitgestelde zorg
Verergering van klachten door uitgestelde zorg
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Zorgervaringen tijdens Corona

3.  Ondanks corona werd de zorg die men  
ontving met een 7.8 beoordeeld

Bijna de helft van de mensen heeft 
geen lange wachttijden ervaren 
(47%). 35% van de mensen had hier 
wel last van. De rest van de mensen 
is neutraal. 

Een meerderheid van de mensen 
voelde zich serieus genomen met 
zijn of haar klachten (70%). 18% 
voelde zich niet of in mindere mate 
serieus genomen. 

Dit cijfer drukt uit hoe mensen 
het consult met de zorgverlener 
gemiddeld hebben ervaren. 

Voor de meeste mensen voelde het  
alsof de zorgverlener genoeg tijd 
voor hen had (62%), waar 21% van 
de mensen aangaf dat dat voor hen 
niet zo was. 

47%35% 18% 21%70% 62%

Lange wachttijden Serieus genomen Tijd genomen

7.8
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Zorgervaringen tijdens Corona

4.  Mensen missen wel het persoonlijke contact 
en de zorg voelt zakelijker en afstandelijker.
Ondanks dat de zorg inhoudelijk goed beoordeeld werd door de mensen 
die zorg hebben gekregen, ervaart 54% van de mensen de zorg anders dan 
vóór corona. 

Een groot deel van de veranderingen hebben te maken met de ervaring en 
beleving van de zorg. Zorg voelt door coronamaatregelen meer afstandelijk 
en zakelijk, je partner mag niet mee, het persoonlijke contact mist. 

“Mijn partner mocht 
niet mee. Je wordt aan 

je lot overgelaten.”

“Het contact mist. 
Het was veel 

afstandelijker door 
de telefoon”

“De zorg was anders, 
omdat we elkaar niet 

zagen”

“Door het afstand 
houden voelde het toch 

zakelijker”

“De beperkingen die het 
zorgpersoneel heeft door 

de coronacrisis zorgen 
voor een onpersoonlijkere 

behandeling.”
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Zorgervaringen tijdens Corona

5.  Fysiek consult wordt nog wel het  
meest positief ervaren

“De beperkingen die het 
zorgpersoneel heeft door de 
coronacrisis zorgen voor een 

onpersoonlijkere behandeling.”

“Ik ben niet gewend om
via telefoon medische dingen 

te bespreken, ik vind het 
afstandelijk.” 

“Fijn dat het kon, maar het 
liefst zie ik mijn zorgverlener 

face-to-face.”

8.2
72%*

7.0*
44%*

7.2
9%*

36%

2%

7%

74%

36%

Met wie heeft men 
contact gehad?

Huisarts
Ziekenhuis
Fysio
GGZ
SEH

* Percentage dat één of meerdere keren op deze manieren contact heeft gehad

Fysiek consult Telefonisch contact Video consult
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Huisarts

Goed geholpen, vertrouwd, alsof 
er niks aan de hand was.
Eerder afspraak gewild, slordig, 
mocht niet fysiek komen.

Ziekenhuis

Serieus genomen, positief 
verrast vanwege korte wachttijd, 
snel actie.
Onpersoonlijk, onduidelijke 
coronaregels. Partner mocht niet 
mee.

GGZ

Goede alternatieven om te 
blijven behandelen.
Geen diepgang. Noodzakelijk 
om face-to-face af te spreken.

Fysio

Betrokkenheid vanuit de 
therapeuten, adequate en 
doeltreffende behandeling.
Behandelen op afstand gaat 
lastig. Duurde lang voordat 
mensen terecht konden. 

Meer aandacht en informatie, 
snel teruggebeld, telefonisch goed 

geholpen, handig dat het zo kan, het 
was niet dringend genoeg om naar de 
praktijk te komen.
Mocht niet langskomen, klachten 
verergerd. Je merkt dat ze het druk 
hebben. Fysieke consulten zijn veel 
beter. Miste het persoonlijk contact.

Prima alternatief gezien de 
omstandigheden. Positief verrast 
over effectiviteit. Praktische manier 
van werken, op deze manier geen 
behandel-achterstand. Niet naar het 
ziekenhuis hoeven.
Een videogesprek kost meer 
inspanning en concentratie, 
een aantal had technische problemen 
en/of slechte verbinding. Men vindt 
het minder persoonlijk. 

Fysiek consult

Telefonisch contact Video consult

Zorgervaringen tijdens Corona

6.  Maar zorg op afstand, en zeker video consult, 
is vaak een goed alternatief

8.2

7.0* 7.2
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mensen hebben 
chronische klachten

daarvan heeft 
regelmatig een consult met 

hun zorgverlener

47% heeft minder gebruik gemaakt 
van zorg tijdens de lockdown

Uitslagen van zelf-metingen via het patiënten-portaal

17% heeft gemerkt dat er minder 
contactmomenten nodig zijn 

27% vindt dat een periodiek consult kan worden 
vervangen door een zelfmeting

136 126

47% 31%

18%

4%

17%

48%

28%

7%

Eens
Niet mee eens
Neutraal
N.v.t.

Eens
Niet mee eens
Neutraal
N.v.t.

Eens
Niet mee eens
Neutraal
N.v.t.

Vindt het prima om uitslagen te ontvangen 
via een digitaal patiënten-portaal

In het geval van een vragenlijst of zelf-meting, volstaat 
het voor een kwart van de mensen om bij een goed 

bericht per mail te worden geïnformeerd.

35% vind het fijn om een vraag via een 
chatfunctie te stellen aan de zorgverlener 

46% 25% 35%

Chronische zorg tijdens corona

7.  Een deel van de chronische 
zorg lijkt zich goed te lenen 
voor meer self-service

4%

54%

27%

15%
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van de mensen* had vooraf het idee 
dat videobellen onpersoonlijk zou zijn, 
maar heeft dat niet zo ervaren. 

55% van de mensen vindt het prima om in 
de toekomst te videobellen in plaats van 
een afspraak op locatie te hebben 

76%

* In het onderzoek hebben 29 mensen een consult via videobellen gehad. 

8.

Ervaringen met zorg op afstand: het videoconsult
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In het onderzoek hebben 29 mensen een consult via videobellen gehad. We vroegen hen 
naar die ervaring en hun mening over het gebruik van meer videobellen in de toekomst. 

Ervaringen met zorg op afstand: het videoconsult

9.  Voor sommige consults juist een voordeel

90%

97%

79%

62%

34%

“Voordeel van (mijn enige) videoconsult is dat 
ik daardoor toch geholpen kon worden. Als het 
alleen om gesprek gaat is videoconsult denk ik 

ideaal want scheelt arts en patiënt tijd en reizen en 
daarmee geld.”

“Ik voel me minder op m’n gemak en minder vrij 
om mijn emoties te tonen. Slechte verbinding. 

Het voelt afstandelijker.”

Hoe vergelijkt men het videoconsult met een 
fysiek consult? Videobellen blijkt voor de meeste mensen 
(90%) een prima alternatief voor een gesprek op locatie 

Een groot voordeel is het gebrek aan reistijd van en naar 
de zorgverlener toe (97%), en het is tevens voor 66% van de 
mensen een voordeel dat men geen vervoer hoeft te regelen.  

Bovendien vond een groot deel van de mensen (79%) het fijn 
om in de thuisomgeving te zitten tijdens het videobellen. 

Belangrijkste voordelen van een videoconsult: 
• De gesprekken kunnen gewoon doorgang blijven vinden. 
• Geen reistijd 
• Niet het huis uit hoeven
• Geen kans op besmettingsgevaar, veilig

 Toch vindt 62% van de respondenten het videobellen   
 minder persoonlijk dan een face-to-face gesprek. 

De videoverbinding is een aandachtspunt: een derde (34%) 
had geen goede beeldverbinding. Slechts een klein deel 
van de mensen vond het technisch ingewikkeld (14%), de 
meeste mensen (86%) vonden het videobellen geen gedoe. 

Belangrijkste nadelen van een videoconsult:
• Minder persoonlijk, gemis aan contact
• Minder vrij om je zorgen te bespreken, minder spontaan.
• Er is geen fysieke behandeling of onderzoek mogelijk
• Haperende verbinding, vermoeiender dan real-life
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Zorg op afstand in de toekomst

10.  Het merendeel van de mensen 
staat open voor videobellen,  
bij een bepaald soort consulten

Keuze bieden Terugkijken Routinegesprekken Liever videoconsult Slechte uitslag thuis

Videobellen zou volgens 
90% van de Nederlanders 
een keuzemogelijkheid 

moeten zijn, zodat mensen 
een optie hebben. 

83% van de mensen vindt 
het zeker prettig als zij 

het videogesprek kunnen 
opnemen, zodat zij het nog 
eens terug kunnen kijken 

of luisteren.  

Videobellen is volgens 
75% van de mensen 

een prima alternatief 
voor een bepaald soort 

consulten, met name voor 
controles en routinematige 

gesprekken, uitslagen of 
recept-verlengingen. 

34% van de mensen heeft 
liever een videoconsult 
dan een consult in het 

ziekenhuis

Bij ongunstige uitslagen 
vindt 28% van de mensen 

het juist wel prettig om 
thuis via videobellen een 

ongunstige uitslag te 
krijgen, omdat thuis een 
fijnere omgeving is. 64% 

videobellen niet prettig, zij 
verkiezen een consult op 

locatie. 

90% 83% 75% 34% 28%

Hoe staat Nederland tegenover zorg op afstand en specifiek videobellen (n=590)? 

“ Videobellen is geschikt voor 
gesprekken waar je niet onderzocht 
moet worden, waar het probleem 
bekend is en alleen gecheckt wordt 
hoe het staat met de klachten.”
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Meer zorg op afstand?

11.  60% van de Nederlanders vindt zorg op 
afstand een positieve ontwikkeling

Tijd besparen Minder persoonlijk

60% van de mensen 
vindt het een positieve 

ontwikkeling als zorg op 
afstand meer gemeengoed 
wordt, met als voornaamste 
reden dat het tijd bespaart 

(30%): men heeft geen 
reistijd naar het ziekenhuis, 
en ook minder wachttijd in 

het ziekenhuis.

40% vindt het géén 
positieve ontwikkeling 

als zorg op afstand verder 
wordt ontwikkeld, met als 

voornaamste reden dat het 
contact minder persoonlijk 

wordt (19%).

60% 40%

* Hoe staat Nederland tegenover zorg op afstand en specifiek videobellen (n=590)? 

vs
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Zorgtaken deels overnemen

12.  Mensen die hebben ervaren dat zorgtaken 
worden overgenomen, zijn daar positief over 

53% 57% 43% 58%

Een andere, mogelijke verandering in de 
zorg is het inzetten van verpleegkundigen, 
praktijkondersteuners of assistenten voor 
consulten (op locatie, via videobellen of 
telefonisch) die anders door een arts of 
specialist zouden plaatsvinden. Hoe staat 
Nederland (n=590) hier tegenover?

Het is belangrijk om te weten dat er 
ruggenspraak is geweest tussen de 
zorgverlener die het overneemt en de 
behandelend zorgverlener, evenals de 
mogelijkheid om toch een gesprek te 
krijgen met behandelend zorgverlener. 

Mensen die al ervaring hebben met 
overname door een verpleegkundige of 
praktijkondersteuner, zijn daar positief 
over en vinden dat prima.

* Percentage dat één of meerdere keren op deze manieren contact heeft gehad

vindt het geen probleem 
als de specialist niet zelf 
het consult houdt, zolang 

de verpleegkundige die het 
overneemt, ruggespraak 
met de specialist heeft 

gehad.

vindt dat sommige 
consulten met de medisch 

specialist, wel met de 
huisarts gehouden kunnen 

worden.

vindt het belangrijk om het 
gesprek met de specialist 

zelf te hebben, omdat men 
specifieke deskundigheid 
verwacht. Ze vinden dan 
ook dat de huisarts het 
consult niet over kan 

nemen van de specialist.

vindt het geen probleem 
als de huisarts niet zelf 

het consult houdt, zolang 
de praktijkondersteuner 

die het overneemt, 
ruggespraak heeft gehad.
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Let’s make
waves
De zorg richting de toekomst 
Hoe is het de zorgervaring is het zesde thema dat we onder de 
loep nemen onder het label ‘Hoe is het met Nederland?’, een 
initiatief van Branddoctors en Respondenten.nl. 

We realiseren ons dat we vooral het patiëntperspectief hebben 
onderzocht en dat de kant van de zorgverlener net zoveel 
aandacht verdient. 

Tijdens corona hebben mensen, jong en oud, meer met zorg op 
afstand te maken gekregen.Het blijkt vaak een goed alternatief 
en videobellen is in sommige gevallen zelfs een voordeel. 
Bovendien staat het merendeel van de Nederlanders open voor 
videobellen in de toekomst. 

Dat biedt kansen voor het herinrichten van zorgpaden, deels 
op afstand. Waarbij bijvoorbeeld standaard aan de patiënt de 
optie wordt geboden om voor videobellen te kiezen of voor een 
partner om op afstand mee te luisteren. En daarbij helderheid 
te scheppen in hoe je het als zorginstelling organiseert. 

Wil je als zorginstelling in het momentum van 
zorg op afstand doorpakken en daarover sparren, advies 
of een traject starten? En wil je nadenken hoe je op basis 
van een andere mix de patient journey effectief en toch 
persoonlijk in kunt richten? Neem dan contact op.

www.branddoctors.com - 030 602 6000


