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1 VOORWOORD
Beste lezer,
Covid-19 heeft een grote impact gehad op het dagelijkse leven van iedereen. Op 13 maart middernacht heeft de
overheid in België strikte maatregelen opgelegd om besmettingen met het Covid-19 virus te beperken.
Horecazaken en winkels moesten sluiten, universiteiten en hogescholen schakelden naar digitaal en openbaar
vervoer werd stilgelegd. Niet essentiële verplaatsingen werden verboden. Op 18 maart ’s middags mochten de
essentiële winkels weer openen. Vanaf 18 april mochten de doe-het-zelfwinkel en tuincentra terug open mits
veiligheidsafstanden in rekening gehouden. Op 4 mei werden er meer maatregelen versoepeld en konden we
terug sporten in buitenlucht met maximum 2 personen, konden de ondernemingen terug opstarten en openden
bijvoorbeeld stoffenwinkels. Nog later mochten contactberoepen weer van start gaan, konden restaurants en
cafés weer open; kortom de maatregelen werden meer en meer versoepeld.
Tijdens deze maatregelen is het leven sterk veranderd. De maatregelen hebben een grote invloed gehad op het
welzijn van de burger. Heel wat onderzoeken werden uitgevoerd. Wat tot op heden evenwel onderbelicht was,
was het effect op de activiteiten van elke burger. Het feit dat de burgers niet meer mochten doen wat ze gewoon
waren om te doen, had een disruptie van het normale leven tot gevolg.
Kort na de lockdown hebben een aantal onderzoekers van UGent van verschillende disciplines (ergotherapie,
arbeidspsychologie, biologie, geneeskunde, kinesitherapie, logopedie en gerontologie) de handen in elkaar
geslagen om een survey te ontwikkelen die peilde naar activiteiten in tijden van de lockdown en het effect op
mentale gezondheid. Dit onderzoek werd geïnitieerd door de onderzoeksgroep ergotherapie aan de Universiteit
Gent.
Eind april 2020 werd een online vragenlijst uitgestuurd via sociale media waaraan 1785 respondenten
deelnamen. De vragenlijst was vrij toegankelijk totdat de maatregelen begonnen te versoepelen en werd
afgesloten op 17 mei.
Dit onderzoeksrapport biedt inzicht in de veranderingen op vlak van betekenisvolle activiteiten ten gevolge van
de lockdown, in de veerkracht en het mentale welzijn van de respondenten.
Het onderzoek biedt nieuwe perspectieven voor eventueel latere lockdown maatregelen.
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2 INLEIDING
2.1 Het disruptieve karakter van ‘physical distancing’
Covid-19 heeft het leven van de mensen beheerst tijdens het voorjaar van 2020 (de eerste golf van de corona)
maar kende ook gevolgen op de dagdagelijkse activiteiten. Tijdens deze eerste golf ging de aandacht vooral
naar de gezondheidsaspecten, de patiënten en de frontline professionals die voor hen zorgden, daar lag de
eerste bezorgdheid en grote uitdaging.
Voor alle andere burgers was het op gezondheidsvlak iets minder ingrijpend, en werden de preventieve
maatregelen opgelegd om te voorkomen dat ze ziek werden en het virus zouden verspreiden. Dit rapport gaat
nét over deze groep burgers die niet ziek werden, maar die wel geconfronteerd werden met de sociale en
economische realiteit van de ‘physical distancing’.
Hoewel we de reden voor een complete lockdown allemaal goed leken te begrijpen was het niet zo evident om
met de maatregelen om te gaan. Mensen wisten op een bepaald moment niet meer wat ze wel en niet mochten
doen. Wie had nog niet het gevoel: mag ik naar de bakker met de fiets, mag ik nog mijn vrouw knuffelen, mag ik
nog mijn kinderen eens goed vastpakken? Bovendien ervoeren we meer en meer hoe disruptief deze
maatregelen waren en nog steeds zijn voor ons leven. Het leven van alledag, wat eens zo normaal en zelfs banaal
leek, was helemaal ontwricht, dankzij Covid-19. Zijn de dagelijkse activiteiten dan betekenisvoller dan we op het
eerste zicht konden vermoeden?

2.2 Het belang van betekenisvolle activiteiten
In een recente concept-analyse worden betekenisvolle activiteiten omschreven als (1) dingen die leuk zijn om te
doen, (2) passen bij iemands individuele vaardigheden, (3) gerelateerd zijn aan persoonlijk en relevante doelen,
(4) uitdagend zijn om er zich in te engageren en (5) passen bij de identiteit 1. Omdat activiteiten een zo alledaags
gegeven zijn en als normaal beschouwd worden in het functioneren wordt onvoldoende stil gestaan bij de kracht
van betekenisvolle activiteiten. Er zijn echter aanwijzingen genoeg om te stellen dat het uitvoeren van
betekenisvolle activiteiten een invloed heeft op het algemene gevoel van welzijn, zowel op individueel vlak en
zelfs op het niveau van de bevolking. Onder betekenisvolle activiteiten wordt een breed gamma aan activiteiten
verstaan, gaande van ontspanningsactiviteiten, arbeid gerelateerde activiteiten tot zelfzorgactiviteiten. Alle
activiteiten kunnen voor iemand betekenisvol zijn.
Literatuur toont aan dat het uitvoeren van alledaagse activiteiten zoals naar de bakker gaan, gaan werken, voor
de kleinkinderen zorgen, enz.… tot stand komt op basis van 5 belangrijke pijlers: identiteit, betekenis, balans,
aanpassing en creativiteit. Mensen voeren activiteiten uit die hen een identiteit geeft. Kortweg geschetst: vertel
me wat je doet en ik zal zeggen wie je bent; de bakker bakt en dat geeft hem de identiteit ‘de bakker’, maar hij
is daarnaast ook ‘vader’, ‘voetballer’, … Deze identiteits-gerelateerde activiteiten geven aan de persoon betekenis

1

Tierney, L., & Beattie, E. (2020). Enjoyable, engaging and individualized: A concept analysis of meaningful activity. International journal of older people nursing.
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omdat het net deze activiteiten zijn die (1) sociale waardering genereren, (2) waardoor mensen competenties
ontwikkelen, (3) het gevoel krijgen dat ze iets realiseren, (4) dat ze uitdagingen krijgen… en ga zo maar door.
Aan de hand van de betekenis die mensen geven aan activiteiten wordt een activiteitenrepertoire opgebouwd
van betekenisvolle activiteiten en na verloop van tijd wordt hiervan een vast patroon gevormd. Dit patroon zorgt
voor voldoende balans tussen bij voorbeeld inspannende en ontspannende activiteiten, of tussen werk- en
familiale activiteiten, of tussen binnen - en buitenactiviteiten, enz. Zodra iets deze balans verstoord wordt van
een ‘disruptie’ gesproken. Doorgaans hebben mensen voldoende vermogen om zich aan te passen aan de
veranderende situatie of zoeken ze naar creatieve oplossingen om met de veranderende situatie om te gaan.

2.3 Disruptie versus deprivatie
Een disruptie kan allerlei vormen aannemen, en aan de basis ligt meestal iets in de omgeving dat fout loopt (bv
er kan niet gevoetbald worden omdat er een afgelasting is van de voetbalmatch omdat het weer te slecht is).
Typisch aan een disruptie is dat het tijdelijk van aard is omdat mensen zich doorgaans aanpassen (dit gebeurt
meestal onbewust) of een creatieve oplossing zoeken (en dat gebeurt altijd bewust) tot ze terug balans vinden
in hun activiteitenrepertoire. Wanneer de disruptie te lang duurt dan gaan mensen de balans verliezen. Op dit
moment wordt het aanpassingsvermogen te sterk op proef gesteld en er worden geen creatieve oplossingen
meer gevonden. Op dit moment verliezen mensen veerkracht en gaan ze niet meer zélf op zoek naar oplossingen.
Als mensen het gevoel krijgen dat ze weerhouden worden van voor hen betekenisvolle activiteiten omwille van
omgevingsfactoren, dan spreken we van een deprivatie wat gevolgen heeft voor de mentale gezondheid.

2.4 De relatie tussen betekenisvolle activiteiten en gezondheid
Studies hebben de relatie aangetoond tussen betekenisvolle activiteiten en gezondheid, al is dit niet makkelijk
te bewijzen omdat gezondheid een zeer moeilijk te definiëren concept is. Enerzijds wordt gezondheid
gedefinieerd vanuit een medisch model waarbij gezondheid een statisch gegeven is: de afwezigheid van ziekte.
Anderzijds is er de sociaal maatschappelijke definitie: gezondheid is de mogelijkheid om zich aan te passen
ondanks de aanwezigheid van bv ziektes of andere stresserende factoren, zoals een lockdown.
Een kort overzicht om de relatie tussen betekenisvolle activiteiten en gezondheid te duiden.
De relatie betekenisvolle activiteiten en mortaliteit.
In een Amerikaanse studie werden 2761 mensen 13 jaar lang opgevolgd wat betreft hun activiteiten. Deze studie
heeft aangetoond dat mensen die vaak activiteiten uitvoerden (ongeacht of het nu fysieke, sociale of productieve
activiteiten waren) significant langer leefden in vergelijking met mensen die weinig tot geen activiteiten
uitvoerden2. In tegenstelling tot wat verwacht werd waren vooral de activiteiten die sociaal van aard waren
(naar de film gaan, sportevenementen bekijken…) en productieve activiteiten (tuinieren, maaltijden
klaarmaken…) die het grootste verband toonden met mortaliteit en niet de puur fysieke activiteiten (zwemmen,
hardlopen…). Er is dus een verband tussen het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten en mortaliteit. Nauw
2

Glass, T. et al (1999). Population based study of social and productive activities as predictors of survival among elderly Americans. BMJ VOLUME 319, 478-483.
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aansluitend bij deze studie zijn de zogenaamde ‘blue zones’. Er zijn in de wereld een aantal zones waar de
mensen langer leven én in betere gezondheid ouder worden. Er is zo een zone in Italië op Sardinië, Okinawa in
Japan, Loma Linda in de VS, Nicoya in Costa Rica en Icaria in Griekeland. Wat opvallend is aan deze zones is dat
de mensen daar niet alleen gezond eten en drinken maar ook een actieve levensstijl hebben. Tot op hoge leeftijd
hebben zij veel sociale contacten, ze leven nog te midden van hun gemeenschap, ze hebben veel fysieke activiteit
(ze werken bv op het veld, leggen kilometers af in de bossen), maar het meest interessante is dat ze ’s morgens
een ‘reden hebben om op te staan’ 3.
De relatie tussen betekenisvolle activiteiten en morbiditeit.
Andere studies onderzochten het verband tussen een betekenisvolle activiteiten en het al dan niet hebben of
ontwikkelen van ziektes. Die toonden aan dat een actieve levensstijl significant minder aanleiding gaf tot het
ontwikkelen van ziektes vergeleken met een niet actieve levensstijl4. Opvallend was wel dat ‘actief’ in deze
studie werd ingevuld als ‘betekenisvol’, productief, sociaal enz. en niet enkel als fysiek actief.
De relatie tussen werk als betekenisvolle activiteit en gezondheid.
De relatie tussen werk en gezondheid werkt in twee richtingen. Het hebben van werk kan de fysieke en mentale
gezondheid verbeteren5. Terzelfdertijd kan het verliezen van een job of een verandering van job een schadelijk
effect heeft op de mentale gezondheid6.
Dit kort overzicht geeft aan dat er een stijgende ‘body of knowledge’ is waarin de relatie wordt aangetoond
tussen betekenisvolle activiteiten en gezondheid.
De hypothese van deze studie was dan ook dat de lockdown, met het mogelijke verlies van betekenisvolle
activiteiten, een gevoel van deprivatie met zich meebrengt en bijgevolg een invloed heeft op de gezondheid, en
meer specifiek de mentale gezondheid.

3

Buettner, D., Skemp, S. (2016); Blue Zones: Lessons From the World's Longest Lived. Am J Lifestyle Med. Jul 7;10(5):318-321.
Li, J., Yu, J., Chen, X., Quan, X., Zhou, L. (2018); Correlations between health-promoting lifestyle and health-related quality of life. Medicine (Baltimore). Jun;97(25):e10937
5
Hall, J. P., Kurth, N. K., & Hunt, S. L. (2013). Employment as a health determinant for working-age,
dually-eligible people with disabilities. Disability and Health Journal, 6, pp. 100-106.
6 Hartman, E. C. (2020). A Literature Review on the Relationship between Employment and Health: How this Relationship my Influence Managed Long-Term Care. University
of Wisconsin-Stout Vocational Rehabilitation Institute.
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3 OPZET ONDERZOEK
3.1 Procedure
Een online vragenlijst werd uitgestuurd naar de Belgische bevolking op 24 april en afgesloten op 17 mei 2020,
een week na de versoepeling van de maatregelen. Iedere volwassen (+18) Belg kon de vragenlijst invullen.
Participanten werden gerekruteerd door middel van sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter, er werden
mails verzonden naar patiëntenverenigingen (bv. COPD vzw, Diabetes Liga, Vlaams Patiëntenplatform...),
opleidingsgroepen aan de hogescholen en universiteiten en naar het netwerk van de onderzoekers. Er werden
tevens oproepen gepubliceerd in nieuwsbrieven en bepaalde kranten. De vragenlijst was vrijwillig en anoniem,
deelnemers gaven bij aanvang hun informed consent. Het invullen van de vragenlijst nam ongeveer 15 minuten
in beslag.
De vragenlijst bestond uit demografische gegevens, drie gestandaardiseerde vragenlijsten met name de General
Health Questionnaire GHQ7 (GHQ), Connor-Davidson Resilience Scale8 (CDR-RISC), Engagement in Meaningful
Activities Survey9 (EMAS) en toegevoegde vragen die focusten op factoren die volgens de literatuur bijdragen aan
betekenisgeving in activiteiten: (1) identiteit, (2) balans, (3) adaptatie en (4) veerkracht.
De GHQ is een 12-item vragenlijst en bevraagt ongewone en onaangename psychische belevingen en het
onvermogen van een persoon om normaal te blijven functioneren. Hoe hoger de score, hoe slechter de mentale
gezondheid van de respondenten is. Een score van 12 of lager bij volwassenen duidt op mentale gezondheid.
De CD-RISC is een 10-item vragenlijst en omvat stellingen die gaan over hoe goed iemand zich kan herpakken na
stressvolle gebeurtenissen, een tragedie of trauma. De totaalscore is 40. Een hogere score betekent een hogere
veerkracht.
De EMAS is een 12-item vragenlijst en omvat stellingen over activiteiten en de betekenis in activiteiten. De
hoogste score is 48, lagere scores betekenen lagere betekenisgeving: een score lager dan 29 betekent een lage
betekenisgeving in activiteiten, een score tussen 29 en 41 een matige betekenisgeving en scores hoger dan 41,
een hoge betekenisgeving.
Er werd eerst gevraagd naar welke activiteiten werden uitgevoerd en welke creatieve oplossingen de
respondenten zelf hadden gevonden om de beperkingen die de lockdown met zich meebracht ten aanzien van
activiteiten te overwinnen. Tot slot waren er ook nog open vragen. De antwoorden daarop worden als citaten
weergegeven bij de resultaten.

7 Goldberg,

D., Williams, P. (1988). A User's Guide to the General Health Questionnaire. Windsor NFER-Nelson
Connor, K.M., Davidson, J.R.T., & Hoboken, W. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and anxiety,
18(2), p. 76-82.
9 Goldberg, B., Brintnell, E. S., & Goldberg, J. (2002). The relationship between engagement in meaningful activities and quality of life in persons disabled by mental
illness. Occupational Therapy in Mental Health, 18(2), 17-44.
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3.2 Onderzoeksvragen en doelstellingen
Door middel van deze survey wilden we (1) peilen naar de mentale gezondheid en veerkracht van de Belgen, (2)
inzicht krijgen in de mate van betekenis die ze vonden in hun dagelijkse activiteiten tijdens de lockdown en (3)
hoe de drie elementen samenhingen. Onze hypothese was dat wanneer de activiteiten te leden hadden gehad
onder de lockdown dit invloed had gehad op de mentale gezondheid, samen met een aantal andere factoren.
Volgende specifieke onderzoeksvragen werden geformuleerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kunnen mensen nog hun dagelijkse activiteiten uitvoeren?
Hebben mensen zich aangepast?
Besteden ze meer, minder of dezelfde tijd aan hun activiteiten?
Voelen de mensen zich veerkrachtig tijdens de lockdown?
Vinden ze nog betekenisgeving in hun activiteiten?
Hoe is hun mentale gezondheid?
Is er een verband tussen het mentale gezondheid en het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten?

3.3 Steekproef
In totaal vulden 1785 Belgische deelnemers de online vragenlijst in:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

75% vrouwen en 25% mannen;
95% van de respondenten woonde in Vlaanderen, 3% in Wallonië en 2% in Brussel;
57% van de respondenten woonde landelijk, 43% woonde stedelijk;
80% van de respondenten woonde in een huis met tuin, 11% woonde in een appartement met balkon, 3%
woonde in een huis zonder tuin en 3% woonde in een appartement zonder balkon, 1% woonde in een studio,
1% woonde op kot;
34% van de respondenten had kinderen, 66% had geen kinderen;
45% van de respondenten was student, 38% was werkende volwassene en 17% was niet-werkende
volwassene (werkloos, huisvrouw/man, arbeidsongeschikt, pensioen, verlof);
76% van de deelnemers was gezond, 18% had een chronische aandoening, 2% had het coronavirus gehad;
47% van de respondenten behaalde een universitair diploma, 30% had een niet-universitair hoger onderwijs
diploma, 23% een diploma secundair onderwijs;
42% van de respondenten was inwonend bij ouders, familie of vrienden, 24% woonde samen zonder
kinderen, 18,5% woonde samen met kinderen, 9% woonde alleen;
9% van de respondenten was mantelzorger en 6% kreeg mantelzorg.
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Bij de groep studenten zagen hun schoolse activiteiten er als volgt uit:
•
•
•
•

83% van de studenten volgde online lessen.
53% kreeg schooltaken vanuit school uitgestuurd.
26% liep normaal stage, die werd toen stopgezet.
3% had niets te doen.

Bij de groep werkende mensen vroegen we hoe hun werkdag er uitzag. De grootste groep van werkende
mensen voerden hun werktaken grotendeels thuis uit.
Ik voer momenteel mijn werktaken grotendeels van thuis uit
Ik voer mijn job uit zoals voorheen
Ik voer momenteel mijn werktaken uitsluitend thuis uit
Andere
Ik ben technisch werkloos gesteld

39%
25%
20%
10%
6%

12

RESULTATEN
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4. RESULTATEN
4.1

Betekenisvolle activiteiten

We vroegen de respondenten welke activiteiten ze uitvoerden vóór de coronacrisis om zo een vergelijkingspunt
te hebben. Onderstaande tabel toont deze resultaten. We vroegen hen ook of er veranderingen waren
opgetreden ten gevolge van de lockdown. De rode balkjes tonen hoeveel procent van de respondenten deze
activiteiten niet meer uitvoerde tijdens de coronacrisis. Vierendertig procent van de respondenten zagen hun
sociale activiteiten buitenshuis (N=1619) wegvallen. Studenten die een studentenjob deden (N=326) en
volwassenen die vrijwilligerswerk deden (N=401) vóór de coronacrisis, moesten deze activiteit voor een groot
deel laten (13% en 11%). Activiteiten die binnenshuis doorgingen zoals vrijetijd (N=1697), zorg eigen gezin (N=515),
huishouden (N=1616), klussen (N=841) en zelfzorg (N=1754), bleven grotendeels behouden.

Mezelf verzorgen (N:1754)
Vrije tijd binnenshuis (N:1697)
Sociale activiteiten buitenshuis (N:1619)
Huishoudelijk werk (N:1616)

98%
3%

92%

34%

Zorgen voor mijn gezondheid dmv gezond te koken (N:1351)
Sexualiteit beleven (N:1255)
Opleiding volgen (N:945)
Klussen in en rond het huis (N:841)
Gaan werken (N:792)

Vrijwilligerswerk (N:401)
Zorgen voor mijn gezondheid dmv mentale activiteiten (N:385)
Studentenjob (N:326)
Klussen bij anderen (N:169)
Religieuze activiteiten (N:92)

80%

69%
3%

76%

77%
2%

70%

74%
9%
51%
1%

46%

3%

41%

21%

2%
13%

47%
44%

29%

26%

29%
5%
11%

53%

61%

2%

Zorgen eigen gezin (N:515)

Zorgen voor anderen buiten het gezin (N:465)

83%

90%

14%

Vrije tijd buitenshuis (N:1473)
Zorgen voor mijn gezondheid dmv te sporten (N:1436)

91%

57%
1%

12%

23%
22%

18%
20%
10%
6%

4%5%
6%
1%
4%

Ik doe dit niet meer

Ik doe dit nog steeds
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4.2

Tijdsbesteding

Als we dan verder inzoomen op de veranderingen in activiteiten merken we op dat sommige respondenten
bepaalde activiteiten totaal niet meer konden uitvoeren, anderen voerden de activiteit minder uit en sommigen
besteedden zelfs meer tijd aan hun activiteiten.
De corona maatregelen hebben de grootste invloed gehad op de sociale activiteiten die compleet wegvielen
(37%) of waaraan beduidend minder tijd werd besteed (57%). Ook de vrijetijdsactiviteiten buitenshuis waren in
tijd afgenomen (50%), terwijl daartegenover de vrijetijdsactiviteiten binnenshuis dan weer in tijd waren
toegenomen (56%). Vele mensen legden zich meer toe op het huishouden (44%) en besteedden meer tijd aan
sportactiviteiten (39%).

2%
4%
17%

23%
39%

44%
56%

10%
57%

52%
Meer tijd

30%
50%

Dezelfde tijd
Minder tijd

47%

24%
37%

31%

27%

17%

17%
9%

3%

Mezelf verzorgen
N:1754

Ik doe dit niet meer

Vrije tijd
binnenshuis
N:1697

Sociale
activiteiten
buitenshuis
N:1619

Huishoudelijk
werk N:1616

4%

Vrije tijd
buitenshuis
N:1473

Sporten N:1436
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Mensen besteedden – noodgedwongen - hun tijd meer thuis en maakten meer tijd vrij voor de zorg voor het
gezin (57%), dit blijkt ook uit onderstaande quotes van de open vragen. Klussen in en rond het huis nam eveneens
toe (57%). Ongeveer een derde van de participanten besteedde meer tijd aan de zorg voor hun gezondheid en
ging bv. gezond koken. Opmerkelijk is ook dat mensen die een opleiding volgden, daaraan meer tijd gingen
besteden.
“Gewoon proberen te genieten van de kleine dingen, lekker koken, samen in de
tuin werken, blij zijn met wat we wel nog mogen. Dat is niet voor iedereen
weggelegd natuurlijk, veel hangt af van je persoonlijke situatie en die is voor
iedereen anders.”
“Ik vind het fijn dat ik nu effectief tijd heb met mijn partner & deze niet moet
'maken'. Wij spelen samen vaak gezelschapsspelletjes voor 2.”
“Ik geniet van de rust die deze crisis meebrengt (normaal is het hier dagelijks een
'open-deur' toestand), samen met het mooie weer en de landelijke omgeving voel
ik mij soms op verlof in de Provence... en dan kleed ik mij thuis ook zo.”

11%
22%

29%
38%
57%

57%

51%
38%

Meer tijd

24%

Dezelfde tijd

58%

Minder tijd
Ik doe dit niet meer
33%

25%
34%
10%
3%

13%
4%

8%
2%

34%

38%

6%

5%

Gezond koken Seksualiteit
Opleiding Klussen thuis Werken N:792
N:1351
beleven N:1255 volgen N:945
N:841

Zorg eigen
gezin N:515
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Uit de laatste tabel blijkt dat een aantal jongeren toch nog hun studentenjob konden voortzetten en er zelfs
meer tijd aan besteedden. Aan mentale activiteiten zoals mindfulness of yoga werd een groter deel van de tijd
gespendeerd (30%). Zorg voor mensen buiten het gezin gebeurde dan weer minder (44%).
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20%

13%

11%
30%

14%

10%
11%
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12%

25%
40%

33%

Meer tijd

24%
45%

Dezelfde tijd

44%

Minder tijd
68%
34%

Ik doe dit niet meer

49%
40%

18%
18%

12%
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Zorg voor Vrijwilligerswerk
anderen N:465
N:401

Mentale
activiteiten
N:385

Studentenjob
N:326

Klussen bij
Religieuze
anderen N:169 activiteiten N:92
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4.3

Aanpassingen aan betekenisvolle activiteiten

De maatregelen hadden een grote impact op hoe de respondenten hun dag invulden. We zien duidelijk een
veranderingen in hun dagelijkse activiteiten. De volgende vraag die wij ons daarna stelden was of men die
activiteiten ook gingen aanpassen om ze alsnog te kunnen uitvoeren? In volgende grafiek zien we dat
activiteiten die binnenshuis werden uitgevoerd, amper aangepast werden. Zorgen voor zichzelf en het gezin,
gezond koken, seksualiteit beleven, huishoudelijk werk, klussen enz. gebeurde niet anders dan normaal.
Onderstaande tabel toont welke aanpassingen er zoal gevonden werden.
Mensen zijn creatief geweest om andere activiteiten te blijven doen, voornamelijk door de activiteiten elders
dan gewoonlijk uit te voeren. Zo werden activiteiten zoals sporten (48%), religie (56%), opleiding volgen (66%)
of gaan werken (65%) in een andere omgeving uitgevoerd.
Activiteiten werden ook op een andere manier uitgevoerd. Zo werden sociale activiteiten buitenshuis op een
andere manier gedaan.

Mezelf verzorgen N:2004

61%

Vrije tijds binnenshuis N:2045
Sociale activiteiten buitenshuis N:1598

44%
11%

Vrije tijd buitenshuis N:1855

32%
68%

4%10%5%

84%

66%

61%

25%

Vrijwilligerswerk N:256

27%

15%

26%

23%

82%

Klussen bij anderen N:122

37%

Religieuze activiteiten N:102

37%

12%
29%

6% 8%4%

40%

24%

Op een andere manier

4%

48%

39%

Studentenjob N:106

2%

23%

55%

32%

46%

23%

4%

8%
31%

65%

56%

Zorgen voor anderen buiten het gezin N:442

27%

17%

23%

Zorgen eigen gezin N:605

In een andere omgeving
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Klussen in en rond het huis N:933
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34%
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Opleiding volgen N:1140 6%

Niet anders

56%
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Sexualiteit beleven N:1113

Zorgen voor mijn gezondheid dmv mentale activiteiten N:447

36%
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16%

Zorgen voor mijn gezondheid dmv gezond te koken N:1458

Gaan werken N:896

29%

70%

40%
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Zorgen voor mijn gezondheid dmv te sporten N:2055

16%

22%

29%

Huishoudelijk werk N:1699

22%

15%

56%

18%

26%

7%

Soortgelijke activiteit
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Uit de open vragen leerden we dat dit vooral de onlineversie van de activiteit betrof, zo skypeten vrienden met
elkaar tijdens de aperitief, werden er online lessen gegeven of werden de paaseitjes life verstopt maar online
gezocht.
“Aperitief op plat dak met buren die op hun eigen dak zitten.”
4.3.1 Aanpassingen werkactiviteiten
Van de 788 respondenten die werkten, gaf ongeveer 6 op 10 aan dat hun werktijd verschilde in vergelijking met
vroeger. Zo werkte een aanzienlijk deel van de werkmensen minder uren dan voorheen (38%) maar een 23% van
hen nét meer.

21%

Minder uren dan voorheen
38%

evenveel uren per week als voorheen
41%

meer uren per week

Van de respondenten die aangaven te werken, presteerde ongeveer een vierde slechter dan voorheen naar
eigen aanvoelen. De meerderheid gaf evenwel aan dat hun werkprestaties niet veranderd waren door de
coronacrisis.

Mijn werkprestaties zijn niet veranderd

54%

Ik presteer slechter dan voorheen

24%

Ik presteer beter dan voorheen

11%

Ik presteer veel slechter dan voorheen

Ik presteer veel beter dan voorheen

9%

2%
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4.4

Zinvolheid en betekenis in werk- en vrije dagen

Respondenten konden op verschillende schalen aangeven hoe zinvol of betekenisvol hun activiteiten waren
gedurende de voorbije weken, opgesplitst volgens werkdagen of vrije dagen.
4.4.1

Hebben de maatregelen die de overheid oplegt omtrent de coronacrisis een impact op
jouw dagelijks welbevinden? (N=1785)

Gemiddeld hadden de maatregelen van de overheid een licht negatieve impact op het dagelijks welbevinden (0,62).
-3

4.4.2

-2

-1

0

1

2

3

Heb je op het moment van het invullen van deze vragenlijst een goed gevoel bij de
manier waarop je je dagen invult? (N=1785)

De respondenten hadden gemiddeld een neutraal tot licht goed gevoel bij de manier waarop ze hun dagen
invulden (0,31).
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4.4.3
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Hoe zinvol voelden jouw afgelopen vrije dagen (weekend, vakantiedag)? (N=1785)

De respondenten vonden gemiddeld hun vrije dagen neutraal tot licht zinvol (0,22).
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Hoe zinvol voelden jouw afgelopen werkdagen? (N=1785)

De respondenten ervaarden gemiddeld een neutraal tot licht zinvol gevoel bij de activiteiten uitgevoerd tijdens
de werkdagen (0,37).
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Waren de activiteiten die je de afgelopen vrije dagen deed globaal genomen,
betekenisvol voor jou? (N=1785)

De respondenten ervaarden een positieve betekenisgeving in hun activiteiten van de afgelopen vrije dagen.
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4.4.6

Waren de activiteiten die je de afgelopen werkdagen deed globaal genomen,
betekenisvol voor jou? (N=1785)

De respondenten ervaarden tijdens de werkdagen, een licht positieve betekenisgeving in hun activiteiten (0,73).
-3

4.4.7
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Hoe tevreden ben je over het algemeen met het uitvoeren van je activiteiten in de
huidige corona situatie? (N=1785)

Als we in het algemeen kijken hoe tevreden de respondenten waren over het uitvoeren van hun activiteiten in
de huidige corona situatie scoorden ze gemiddeld 0,36, wat een neutrale tot lichte tevredenheid reflecteert.
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4.5

Redenen waarom de respondenten meer of minder tevreden waren over
hun activiteiten in coronatijden

Een grote meerderheid van de respondenten (63%) was minder tevreden over hun dagelijkse activiteiten. De
grootste reden waarom mensen minder tevreden waren over hun activiteiten was omdat de context (denk aan
een specifieke plaats, of het ‘samen’ doen) die de activiteit net leuk maakt, ontbrak (62%). De tweede grootste
reden was zich niet (meer verbonden) voelen met de buitenwereld (40%).

De context die het leuk maakte, ontbreekt.

62%

Ik voel mij niet (meer) verbonden met de buitenwereld.

40%

Ik word teveel ingeperkt door de opgelegde maatregelen.

29%

Ik ervaar mijn dagelijkse activiteiten als betekenisloos en
doelloos.

26%

Ik moet teveel doen tegelijkertijd.

25%

De reden ligt buiten mezelf, ik heb er geen controle over.

23%

Ik heb schrik om dingen fout te doen.

18%

Ik moet dingen doen die niet bij mij passen als persoon.

13%

Ik ben (nog) niet vertrouwd met de mogelijke alternatieven.

9%

Omwille van gezondheidsredenen.

8%

Sommige respondenten geven evenwel aan méér tevreden te zijn over hun activiteiten (37%). De grootste
reden daarvoor was omdat de activiteiten die ze tijdens de lockdown deden, hun verrijkten (22%).

De activiteiten verrijken mij.

22%

Ik voel mij meer betrokken als persoon door de dingen die ik doe.

De activiteiten die ik doe versterken mijn identiteit.
Ik heb het gevoel iets te betekenen voor de maatschappij.

15%
12%

11%
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4.6

Mentaal welbevinden, veerkracht en betekenisgeving

4.6.1 Mentaal welbevinden
Om het psychisch welbevinden van de respondenten in kaart te brengen werd de General Health Questionnaire10
geïntegreerd in de vragenlijst. Hoe hoger men hierop scoort, hoe slechter de algemene mentale gezondheid.
De gemiddelde score van de participanten bedroeg 14,85 op 36, wat hoger ligt dan de gebruikelijke cutoff score
van 12 voor de algemene populatie en op 11 voor studenten. Dit wijst erop dat mensen gemiddeld een lagere
mentale gezondheid ervaarden vergeleken met de cutoff score. Als we de studenten vergelijken met nietstudenten zien we dat de studenten met een gemiddelde score van 16,66, merkelijk hoger scoorden dan de
gebruikelijke cutoff. Het psychisch welbevinden van de studenten was bovendien ook significant slechter dan van
de anderen tijdens de lockdown (p<0,01).
Wanneer we de groep van personen met een chronische aandoening apart bestuderen zien we dat zij
gemiddeld 15,07 scoren. In vroegere studies (voor corona en lockdown dus) scoorde deze groep gemiddeld 16,5.
Deze score in onze survey verschilt daar niet zo erg van. Het lijkt alsof deze groep relatief minder erg
‘getroffen’ was op vlak van psychisch welbevinden dan de rest van de onderzoekspopulatie.
35
30
25
20
15

16,66

Treshold score

15,07

14,85

13,15

Score op vragenlijst

10
5
0
Gemiddeld

10

Studenten

Chronische zieken

Werkenden

Goldberg, D., Williams, P. (1988). A User's Guide to the General Health Questionnaire. Windsor NFER-Nelson
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Verdere analyse van de data van de werkende mensen versus niet-werkende mensen (met uitzondering van de
studenten nu), zien we een significant verschil in het psychisch welbevinden van deze twee groepen. Nietwerkende mensen hadden gedurende de coronaperiode een significant lager psychisch welbevinden (M=14,09;
SD=7,052) dan mensen die werkten (M=13.15; SD=6.281) (p=0.032).
Vervolgens leek het ons ook interessant om een analyse te maken op de data van de respondenten waarvan hun
huis erg klein was of die niet beschikten over een tuin of terras versus zij die ruimer woonden en buitenruimte
hadden. Hadden zij een lager psychisch welbevinden dan mensen die wel een tuin of terras hadden?
Uit onze analyse blijkt dat mensen die klein behuisd zijn, bv woonachtig in een studio (M=20,06; SD=9,324), een
significant lager psychisch welbevinden hadden dan mensen die wonen in een huis met tuin (M=14,53; SD=6,709)
(p=0,017). Studenten die tijdens de coronacrisis op kot zaten (M=20,14; SD=8,271), hadden ook een significant
lager psychisch welbevinden dan zij die in een huis woonden met tuin (M=14,53; SD=6,709) (p=0,002) en zij die
woonden op een appartement met balkon (M=15,24; SD=6,331) (p= 0,028).
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20,14

20,06
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14,53

15,24
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Uit de volgende grafiek waarbij de GHQ-scores per leeftijdscategorieën zijn opgesplitst, kunnen we afleiden dat
hoe jonger men is, hoe slechter het psychisch welbevinden was tijdens de coronacrisis, al waren niet alle
verschillen statistisch significant.
35
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14,58

13,14

12,83

36-45 jaar

46-55 jaar

13,41

12,06
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<25 jaar

26-35 jaar

56-65 jaar

>65 jaar

De <25-jarigen hebben een significant lager welbevinden dan de rest van de leeftijdsgroepen (M=16,39; SD=6,743;
p<0,01). De leeftijdsgroep 26-35-jarigen (M=14,58; SD=6,588) heeft ten opzichte van de 65-jarigen en ouder
(M=12,06; SD=5,665) een lager psychisch welbevinden (p=0,008).
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4.6.2 Veerkracht
Met de Connor-Davidson Resilience Scale11 wilden we de vraag beantwoorden in hoeverre de mensen
veerkrachtig waren tijdens de eerste lockdown. Een hoge score wijst op een betere veerkracht. De totaalscore is
40. We zien in de grafiek dat werkende mensen de hoogste veerkracht vertoonden (26,41) en de studenten de
laagste (23.72).
De gebruikelijke cutoff score voor volwassenen is 2912. Gemiddeld scoorde de participanten 24,84 wat wijst op
een lage veerkracht. De cutoff voor studenten is gebaseerd op een Nederlandse studie met studenten waarbij
het gemiddelde 25,7 bedroeg. In onze studie scoorden de studenten met 23,72 gemiddeld lager dan de cutoff
score. Studenten (M=23,72; SD=6,104) hadden bovendien ook een significant lagere veerkracht dan de nietstudenten (M=25.77; SD=6.592; p=0,000).
In onze steekproef scoren de mensen met een chronische aandoening 24,2. Ter vergelijking, in een studie in een
populatie met personen met chronische aandoeningen scoorden de respondenten gemiddeld 27.
40
35
30
25

24,84

26,41
23,72

24,2

20
15
10
5
0
Gemiddeld

Studenten

Chronisch zieken

Werkenden

Uit verdere analyse bleek dat de veerkracht van werkende mensen significant hoger lag (M=26,41; SD=6,238)
dan de veerkracht van niet-werkenden tijdens de coronacrisis (M=24,43: SD=6,887; p<0,01).

Connor, K.M., Davidson, J.R.T., & Hoboken, W. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and anxiety, 18(2),
p. 76-82.
12 Antunez JM, Navarro JF, Adan A. Circadian typology is related to resilience and optimism in healthy adults. Chronobiology Int, 2015 May;32(4):524-30.
11
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Uit onderstaande grafiek, onderverdeeld in leeftijdscategorieën, zien we dat jongeren en jongvolwassenen
minder veerkracht hadden dan de personen uit de oudere leeftijdscategorieën. Gemiddeld hebben de 36 tot
55jarigen de hoogste veerkracht tijdens de coronacrisis. Een lichte daling is te zien naarmate men ouder wordt.
De groep <25-jarigen (M=23,77; SD=6,086) had een significant lagere veerkracht dan de leeftijdsgroepen 26-35
jaar (M=25,86; SD=5,936), 36-45 jaar (M=26,74; SD=6,520) en 46-55 jaar (M=26,21; SD=7,108) (allen p<0,01).
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4.6.3 Betekenisgeving in activiteiten
We polsten naar betekenisgeving in activiteiten door middel van de Engagement in Meaningful Activities Survey
(EMAS)13. De totaalscore is 48 en de scores worden onderverdeeld in lage (EMAS < 29), matige (EMAS 29 – 41), of
hoge (EMAS > 41) betekenisgeving in activiteiten. Gemiddeld scoorden de respondenten 30,74 waardoor deze
score erg dicht ligt bij de laagste cutoff score maar nog altijd onder de categorie ‘matige betekenisgeving’ valt.
De groep studenten die in onze studie bevraagd werd scoort net op de cutoff score wat dus lager ligt. Uit analyse
blijkt dat studenten (M= 29,19; SD=6,45) significant minder betekenis vonden in hun activiteiten dan volwassenen
(M=32.02; SD=6,674) (p=0.000).
Werkende mensen (M=32.39; SD=6.240) vonden significant meer betekenis in hun activiteiten dan mensen die niet
werken (M=31.11: SD=7.408) tijdens de coronacrisis (p=0.005).
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Eakman, A.M., Carlson, M. & Clark, F (2010). Factor Structure, Reliability and Convergent Validity of the Engagement in Meaningful Activities Survey for Older Adults. OTJR

(Thorofare N J), 30(3), 111-21

28

In volgende grafiek zien we dat de betekenisgeving licht hoger is naarmate men ouder is. Na 65 jaar zien we
dan weer een lichte daling. De groep van <25 jarigen (M=29,47; SD=6,498) vond significant minder betekenis in hun
activiteiten dan de andere leeftijdsgroepen14.
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4.6.4 Verklarende factoren voor de mentale gezondheid

Covid-19 en de bijhorende strikte maatregelen van de lockdown zorgen voor een lagere mentale gezondheid weten we uit
ander onderzoek. Mentale gezondheid kan door verschillende factoren beïnvloed worden. De gevalideerde vragenlijsten
en aanvullende vragen uit onze survey werden op basis van een literatuurstudie geselecteerd. Gebaseerd op een
multivariate regressieanalyse, zien we dat in volgorde van belangrijkheid de (1) meer betekenisgeving in activiteiten, (2)
een hogere veerkracht, (3) het in staat zijn om te blijven werken, en (4) het is staat zijn om buiten te kunnen rond de eigen
woning de grootste verklarende factoren zijn voor een betere mentale gezondheid tijdens de lockdown.
In een eerste fase werden univariate analyses met volgende geselecteerde onafhankelijke variabelen uitgevoerd: geslacht,
al dan niet kinderen hebben, landelijk of stedelijk wonen, mantelzorg krijgen, naar buiten kunnen in en rond het eigen huis,
burgerlijke staat, al dan niet werken, al dan niet samenwonend, de gezondheid, de CD-RISC en de EMAS15.
De variabelen die uit de univariatie analyse werden weerhouden, werden vervolgens in een hiërarchische regressie-analyse
opgenomen. Gebaseerd daarop werden de EMAS, de CD-RISC, leeftijd, gezondheid, naar buiten kunnen in en rond eigen huis,
en werkstatus weerhouden als significante predictoren van de GHQ-score (p<0,05). De betekenisgeving in activiteiten
14

26-35 jarigen (M=31,28; SD=6,46) (p=0,001)
36-45 jarigen (M=31,55; SD=6,493) (p=0,004)
46-55 jarigen (M=32,57; SD=6,8) (p=0,000)
56-65 jarigen (M=32,66; SD=6,998) (p=0,000)
65 jaar of ouder(M=31,84; SD=6,96) (p=0,003)
15 Door de hoge correlatie tussen werkstatus en leeftijd (r=.792) werd besloten leeftijd te excluderen voor verdere analyse.
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(zoals gemeten met de EMAS) had 9,2% toegevoegde waarde. Het model verklaart 42,7% van de variantie in mentale
gezondheid (adjusted R2 = 0,427).
Ook de antwoorden op de open vragen wijzen in die richting.

“Door het wegvallen van alle sociale en maatschappelijke verplichtingen en afspraken
ervaar ik een gevoel van ongekende rust. Ik kan mijn dagen indelen op mijn eigen
biologisch ritme, ik heb opeens energie over om de voor mij betekenisvolle activiteiten
te ondernemen: ik doe workouts via YouTube, ik experimenteer met gerechtjes om te
koken, ik mediteer, ik heb terug tijd om boeken te lezen, ik kan mij beter concentreren
omdat er geen energie gaat naar pendelen, ik doe creatieve activiteiten.”
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4.7 Positieve kanttekening
Ondanks het feit dat mensen een lager welbevinden, veerkracht en betekenisgeving ervaarden tijdens de
coronatijd, waren er toch positieve aspecten die de coronacrisis teweegbracht:
35% van de respondenten voert activiteiten uit die ze in het verleden amper of nooit hebben gedaan.

Bijna de helft van de respondenten geeft
aan geleerd te hebben te genieten van de
momenten.

72% van de respondenten geeft aan manieren te vinden om om te gaan met de opgelegde beperkingen.

Bijna de helft van de respondenten voert
activiteiten uit die helpen om in contact te
blijven met andere mensen.

60% van de respondenten geeft aan dat hun dag nog altijd bestaat uit activiteiten die hen interesseren.

62% van de respondenten voelt zich
geliefd.

43% van de respondenten kan een goede balans behouden tussen verschillende activiteiten.

42% van de respondenten is tevreden met zijn leven op huidig moment.
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Enkele tips die de participanten meegaven op het einde van de vragenlijst:
Afspraak maken in het donorcentrum met vrienden om samen bloed te doneren. Je ziet vrienden en helpt er
iemand mee!

Gewoon proberen te genieten van de kleine dingen, lekker koken, samen in de tuin werken, blij zijn met wat we wel
nog mogen.

Ik heb equipment gehuurd van een fitnesszaak en staat nu in mijn garage.

Dingen inplannen voor jezelf. Zet elke dag iets leuks op de agenda.

Ik heb een systeem van bonnetjes ingevoerd, per taak die de kinderen uitvoeren, krijgen ze een bonnetje, die kunnen ze
dan eind van de week inruilen voor zakgeld, waarmee ze iets online kunnen aankopen.

Ik stimuleer mezelf nieuwe muziek te leren door elke avond om 20u een nummer te brengen voor de
buren.

Ik maak fotoalbums voor mezelf en krantjes (o.a. via Koning Boudewijnstichting) voor de
overgrootouders van mijn kleinkinderen. Van de videochats met de familie maken we screenshots en
die voeg ik in de krantjes. De familie helpt mee. Van de videochats met de familie maken we
screenshots en die voeg ik in de krantjes.

Ik voel me competenter in een balans houden tussen werk/gezin/vrienden. Ik herken ook signalen bij mezelf en bij mijn
gezin beter. Ik kan nu ook makkelijker zaken loslaten (werk gerelateerd) en switchen naar wat op dat moment prioritair is
of mijn aandacht nodig heeft (gezin).

Tegen corona kunnen we momenteel toch niets doe, dus zorg dat je je eigen (chronische) ziekte begrijpt, zodat je kan
zorgen dat deze niet verergerd.
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5. DISCUSSIE EN BESLUIT
Aan de hand van een online survey werd er bij 1785 Belgische respondenten nagegaan in hoeverre ze hun
dagelijkse activiteiten konden (blijven) uitvoeren en al dan niet aanpasten, én hoe betekenisvol die waren. We
gingen na hoe het gesteld was met de mentale gezondheid en de veerkracht. We wilden daarenboven ook
onderzoeken in welke mate deze aspecten met elkaar samenhingen.
We kunnen vaststellen dat de opgelegde maatregelen om covid-19 in te perken door een lockdown een
negatieve invloed heeft gehad op het activiteitenrepertoire, de betekenisgeving in activiteiten, en bijgevolg op
de algemene mentale gezondheid.
Deze resultaten worden bevestigd door een regressie-analyse waarin het verlies aan betekenisgeving in
activiteiten als belangrijkste verklarende factor naar boven komt voor een daling van de mentale gezondheid.
Andere factoren die een verklaring gaven aan de lage mentale gezondheid waren de daling van de veerkracht,
(3) het niet hebben van werk, en (4) het niet in staat zijn om buiten te kunnen in en rond de eigen woning (maw
het niet hebben van een tuin of toch minstens een terras of balkon).
Wanneer de verschillende groepen met elkaar worden vergeleken, dan zijn het de hogeschool- en
universiteitsstudenten die het meest last hebben gehad van de lockdown, zij ervaren significant een lager
psychisch welbevinden, veerkracht en betekenisgeving in hun activiteiten in vergelijking met de andere
groepen. Daar tegenover staat dat personen die aan het werk konden blijven gedurende de lockdown - zij het
op een andere manier of op een andere plaats (bv vaak via thuiswerk) - en de thuiswonende 65-plussers16 het
minste last hadden van de lockdown. Opvallend is ook dat de mensen met een chronische aandoening
waarschijnlijk beter in staat waren om zich aan te passen aan de veranderende situatie gezien hun score voor
mentale gezondheid in vergelijking met andere studies nagenoeg gelijk was. Een mogelijke verklaring zou
kunnen zijn dat deze personen reeds eerder te maken gekregen hebben met een verlies in activiteiten en
langdurig isolement door hun ziekte waardoor ze de lockdown niet zo scherp ervoeren als anderen.

Gevolgen van het verlies van betekenisgeving
De resultaten van de studie geven aan dat mensen het gevoel hadden geen activiteiten meer te kunnen doen
die hun identiteit bevestigen waardoor ze betekenis in de dagelijkse activiteiten verloren. Redenen daartoe
waren het verlies van de context die de activiteit nét betekenis geeft, het verlies van plezier, het verlies van
controle, het verlies van sociale waardering en het verlies aan uitdagingen. Het vaste activiteitenrepertoire van
de bevolking werd verstoord en er trad een disbalans op tussen ontspannende en inspannende activiteiten,
tussen werk- en familiale activiteiten en tussen binnen-en buitenactiviteiten. De lockdown dwong mensen
zich aan te passen op allerlei manieren: door de tijdsindeling van de activiteiten aan te passen (meer of langer
in de tuin werken bv), door activiteiten te gaan combineren (bv werk- en gezinsactiviteiten), door activiteiten
anders uit te voeren (digitale opleiding volgen) en creatief op zoek te gaan naar compleet nieuwe activiteiten
(wandelen). We zagen hiervan allerlei voorbeelden opduiken in de media: dansleraren die lesgaven via video16

Er werden geen inwoners van woon-zorgcentra geïncludeerd.
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opnames, universiteiten en hogescholen die een versnelling hoger schakelden naar ‘distance learning’,
vrienden die ‘online-etentjes’ organiseerden via beeldbellen, ouders die strikte planningen opmaakten voor
hun kinderen, en ga zo maar door… Niettegenstaande er vele positieve en creatieve oplossingen werden
gevonden, was er toch duidelijk sprake van een disruptie van het vaste activiteitenpatroon, met als gevolg dat
de mentale gezondheid daalde.

6. BESLUIT EN ADVIEZEN
Het disruptieve karakter van de lockdown werd duidelijk bewezen in deze studie. Een disruptie heeft typisch
een tijdelijk karakter omdat mensen creatief genoeg zijn om zich aan te passen aan die verstorende factoren.
Als de disruptie te lang duurt kan dit nefaste gevolgen hebben, en kan de disruptie een deprivatie worden. Dit
kan leiden tot het zich af zetten tegen de maatregelen die door de regering werden opgelegd.
Er zijn in grote lijnen twee perspectieven waarop de lockdown en het ‘lossen’ ervan gebaseerd is: het
gezondheidsperspectief en het economisch perspectief. Chronologische gezien houdt dit ook steek. Bij het begin
van de corona-uitbraak, toen er nog weinig geweten was over het virus en het aantal besmettingen
exponentieel steeg, kon er geen andere beslissing genomen worden dan een complete lockdown, omdat de
volksgezondheid primeerde: winkels en horeca sluiten, thuiswerk als norm, geen het openbaar vervoer enz.
Na verloop van tijd wordt zo’n situatie echter onhoudbaar en worden economische aspecten steeds
belangrijker. Daardoor worden afwegingen gemaakt en maatregelen versoepeld: winkels worden terug
geopend, openbaar vervoer wordt mogelijk met mondmasker, de horeca kon terug opstarten enz. Beide
perspectieven worden in rekening genomen om op een veilige en tegelijkertijd economische verantwoorde
manier uit de lockdown te geraken.
Op het moment van het afwerken van dit rapport is er een tweede golf aan de gang en zitten we in een periode
met nieuwe beperkende maatregelen. Het wordt nu eerder ervaren als een ‘chronische’ toestand. De
maatregelen die getroffen worden door de overheid beginnen te wegen op de bevolking.
Op basis van de resultaten van ons onderzoek willen we aanbevelen om ‘out of the box’ te denken en het
gezondheids- en economisch perspectief aan te vullen met een nieuw perspectief: het perspectief van
betekenisvolle activiteiten. Naast volksgezondheid en economie lijken betekenisvolle activiteiten misschien
banaal. Maar precies daarom is het zo belangrijk om daarop in te spelen want het is omdat mensen betekenis
verliezen in dagelijks leven dat ze zich vragen beginnen stellen (bv moet ik wel dat mondmasker dragen als ik
in het bos wandel), dat ze opstandig worden (bv kwaad worden als gevraagd wordt om het mondmasker aan
te doen op de trein) of dat ze de regels niet (meer) gaan volgen (bv grote groep jongeren die samenschoolt
om te feesten).
Om vanuit dit perspectief te starten, dan hebben we een verklarend model nodig dat bijkomende handvaten
biedt aan de overheid om beslissingen te nemen en op maat gemaakte beslissingen en maatregelen uit te
vaardigen. Zo’n model bestaat, en is gebaseerd op onderzoek. Het model beschrijft respectievelijk de vorm, de
functie en de betekenis van activiteiten.
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Wat betekent dit nu concreet? Neem nu bijvoorbeeld winkelen: de functie van winkelen is om ‘boodschappen
te doen om in het levensonderhoud voorzien’. Boodschappen kan je op verschillende manieren doen en kan
dus verschillende vormen aannemen: online shoppen, life shoppen, alleen winkelen, samen met kinderen
winkelen, enz. De betekenis kan bv sociaal van aard zijn: ik ga samen met mijn partner winkelen om een kast
te kopen voor ons nieuwe huis dat we vorige maand gekocht hebben of ik ga winkelen met vriend(inn)en
omdat ik dit leuk vind (het zogenaamde sociaal shoppen).
Tijdens de lockdown werden maatregelen getroffen vanuit het perspectief van de algemene volksgezondheid
en werden winkels gesloten. Er was begrip voor de beslissing, want het was nodig voor eenieders veiligheid.
Bovendien leefde de idee dat het tijdelijk van aard was en mensen kunnen daar wel een tijdje mee omgaan.
Langzaam begonnen economische aspecten te wegen en winkels gingen terug open. Er werd beslist dat
winkelen terug kon en de vorm werd aangepast door voorwaarden op te leggen: winkel ‘alleen’ en hou rekening
met de maatregelen van het mondmasker, handhygiëne, afstand enz. Aanvankelijk was er begrip van de
bevolking, maar ook dit begrip is tijdelijk van aard. Mensen begonnen zich luidop vragen te stellen: ‘het kan
toch niet kan dat ik een kast voor ons nieuwe huis alleen moet gaan kopen, ik kan dit immers niet alleen
beslissen’ of ‘alleen gaan shoppen, daar is toch geen plezier aan?’.

Door de opgelegde maatregelen zijn de activiteiten die we uitvoeren puur functioneel geworden, en wordt geen
rekening meer gehouden met wat de activiteit betekent voor elk individu, wat nefast is voor de mentale
gezondheid.

Uit ons onderzoek blijkt dat de belangrijkste reden van de afname van de mentale gezondheid precies gelegen
is in het feit dat alles functioneel bekeken wordt en niet vanuit de betekenis die de mensen geven aan de
activiteiten. Tal van voorbeelden kunnen hierin genoemd worden. Hogeschool en universiteitsstudenten
krijgen online les (want dit is de functie van onderwijs, kennis doorgeven), maar de context en de betekenis
ontbreekt: studenten hebben nood aan het sociaal gebeuren, samen studeren, gedoopt worden, tot de groep
behoren, op kot gaan en zich losrukken van de ouders. Voor de werkenden gold dat thuiswerk de norm was,
maar ook dit wordt een zeer functioneel gegeven want de sociale context die betekenis geeft aan ‘het gaan
werken’ valt weg (denk eenvoudig maar aan de koffiepauzes die wegvallen en de ‘koffiemachine’ gesprekken).
Of denken we aan het op bezoek gaan bij familie in het woonzorgcentrum. De functie van ‘op bezoek gaan’ is
tonen dat je hem of haar niet vergeten bent en dat je er wil zijn of puur om bijvoorbeeld de was terug te
brengen. Helaas gaat de betekenis van een bezoek veel dieper en die schuilt vaak in eenvoudige activiteiten
zoals een knuffel kunnen geven, elkaar eens goed vastpakken. Maar dit valt weg en dit is pijnlijk in vele
situaties.
Gelukkig zijn mensen wel creatief genoeg daar een oplossing voor te zoeken. Winkelen wordt toch met twee
gedaan, en als het niet anders kan, dan maar met twee auto’s, afzonderlijk de winkel in en uit en doen alsof ze
elkaar toevallig tegenkomen. Met andere woorden, de kantjes worden er af gereden, wat nu ook weer niet de
bedoeling kan zijn.
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Als we naar een houdbare situatie willen gaan (een – gedeeltelijke – lockdown) met een behoud (of herstel)
van de mentale gezondheid van de bevolking, zullen toekomstige beslissingen genomen moeten worden
rekening houdend met de betekenis die mensen geven aan de activiteiten en niet alleen aan de functie ervan.
Een mooi voorbeeld van het gebrek aan dit perspectief is het feit dat men culturele activiteiten niet voldoende
als een functionele activiteit aanziet en eigenlijk dus niet als een absolute noodzaak voor de mens werd
aanzien. Mensen hebben echter culturele activiteiten nodig.
Het is vandaag nodig om met een frisse blik naar de maatregelen te kijken en het gezondheids- en het
economische perspectief aan te vullen met het perspectief van de betekenisvolle activiteiten. Geef organisaties,
klein of groot, de nodige autonomie om met de opgelegde regels om te gaan. Het wordt sterk aanbevolen om
voor elke sector (cultuur, sport, horeca, werkgevers…) covid-managers op te leiden die enerzijds de functie en de
betekenis van de activiteiten in deze sector door en door kennen en anderzijds de maatregelen die de overheid
wil opleggen beheerst en kan toepassen op deze activiteiten om de vorm ervan corona-proof aan te passen. Een
tweede aanbeveling is meer uitleg te verschaffen waarom bepaalde maatregelen genomen worden, zodat
mensen zelf kunnen beslissen of ze al dan niet de nodige maatregelen kunnen naleven zoals vooropgesteld
worden. Een derde aanbeveling is om bij het inzetten van coronatesten rekening te houden met het perspectief
van betekenisvolle activiteiten. Als we voor elk individu de activiteiten die ertoe doen corona proof kunnen
mogelijk maken dan moet dit de prioriteit zijn om intensief te gaan testen.
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