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Corona heeft bij veel mensen ook geestelijk impact. Dat het hoogtepunt van 
de uitbraak voorbij lijkt, wil zeker niet zeggen dat deze gevolgen voorbij zijn. 
In combinatie met een forse werkdruk en de nog altijd onzekere situatie kan 

psychische kwetsbaarheid ertoe leiden dat medewerkers uitvallen – soms voor 
langere tijd. Werkgevers moeten alert zijn.

MENTALE GEZONDHEID 
ONDER DRUK

SIGNALEN VAAK LASTIG TE DUIDEN
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HUMAN RESOURCES

Corona zorgde begin 2022 voor een 
oplopend ziekteverzuim. Volgens cij-
fers van arbodienstverleners Arboned 
en HumanCapitalCare steeg het 
gemiddelde verzuimpercentage van 
4,8% in december naar 5% in januari. 
Meer dan de helft van de meldingen 
was corona-gerelateerd. Bijna drie-
kwart van de zieke medewerkers was 
na twee weken hersteld, dankzij de 
mildere Omikronvariant. In november 
was de Deltavariant nog dominant; 
toen kon maar 57% na twee weken 
weer aan de slag.

HOGER DAN OOIT
Naast door besmetting en ziekte raakt 
corona het welbevinden van mensen 
ook op andere manieren. Het CBS on-
derzoekt al sinds 2001 onze mentale 
gezondheid. Het percentage personen 
dat last heeft van psychische klach-
ten was bij de meest recente peiling 
hoger dan ooit. Al werd het onderzoek 

in september 2021 gepubliceerd, de 
situatie zal niet verbeterd zijn gezien 
de daaropvolgende lockdowns.

SOMBER EN NIET GELUKKIG
Uit het CBS-onderzoek blijkt dat 
15% van de Nederlanders boven de 
12 jaar in de eerste helft van 2021 
last had van psychische klachten. 
Jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) 
voelden zich het vaakst psychisch 
ongezond. Meer dan andere leeftijds-
groepen gaven zij aan onrustig, som-
ber en niet gelukkig te zijn. Vier op de 
tien heeft hier meer last van sinds de 
coronacrisis.
In deze groep zitten niet alleen scho-
lieren en studenten, maar ook veel 
werkenden. En de geestelijke impact 
van corona raakt zeker niet alleen 
jongvolwassenen. In meer of mindere 
mate ondervinden bijna alle mensen 
mentale gevolgen van de beperkte 
sociale interactie en het gebrek aan 
face-to-facecontact met collega’s.

MEER WERKDRUK
Nu corona over het hoogtepunt heen 
lijkt, zal het directe verzuim als gevolg 
van besmettingen waarschijnlijk lang-
zamerhand afnemen. Dat werksitua-
ties weer een meer normaal karakter 
krijgen, wil echter niet zeggen dat de 
mentale toestand van medewerkers 
op slag verbetert. Het zoeken naar een 
nieuwe balans tussen werken thuis en 
op kantoor kan stress geven. Verder 
zorgen de hoge verzuimcijfers voor 

meer werkdruk bij gezonde werkne-
mers. En die werkdruk was al hoog 
door de krapte op de arbeidsmarkt.

IN DE OGEN KIJKEN
Trek je de uitkomsten van het CBS-
onderzoek door naar het heden 
dan voelt een substantieel deel van 
alle medewerkers zich psychisch 
ongezond. Zij lopen een groter risico 
overspannen te raken of wellicht zelfs 
in een burn-out terecht te komen. Met 
alle gevolgen van dien.
Voorkomen is ook hierbij veel beter 
dan genezen. Dat begint bij inzicht. 
Voor werkgevers is het zaak, de ko-
mende periode de vinger nauwgezet 
aan de pols te houden. Afnemende 
prestaties en toenemend verzuim zijn 
onmiskenbare tekenen. Maar iemand 
in de ogen kijken en non-verbale 
signalen duiden, kan in een hybride 
werkomgeving lastig zijn.

SPIEGEL VOORHOUDEN
Het causale verband tussen licha-
melijke klachten als slapeloosheid of 
aanhoudende hoofdpijn en dreigende 
overspannenheid wordt door lang 
niet iedereen gelegd. Daarom is het 
zaak dat leidinggevenden of collega’s 
af en toe doorvragen naar iemands 
gezondheid en welbevinden. Ook 
kan het goed zijn om regelmatig een 
korte mailenquête te houden over de 
lichamelijke en mentale gesteldheid 
van medewerkers. Via eenduidige 
symbolen – bijvoorbeeld groene, 
gele en rode smileys – kan een aantal 
parameters in kaart worden gebracht. 
Ook de ontwikkeling hiervan in de tijd 
geeft inzicht in iemands situatie.
Deelname kan uiteraard niet verplicht 
zijn. Maar ook al stuurt een mede-
werker de enquête niet in, de vragen 
houden iemand wel een spiegel voor. 
Dat kan net het duwtje zijn dat nodig 
is om ondersteuning te zoeken. Komt 
er zo’n hulpvraag, dan moeten werk-
gevers daarop voorbereid zijn.

EEN SUBSTANTIEEL 
DEEL VAN DE 
MEDEWERKERS 
VOELT ZICH 
PSYCHISCH 
ONGEZOND.


