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GezondheidsEffecten van de COVID-19-pandemie 
en –maatregelen voor Kwetsbare groepen en 
Oplossingsstrategieën in de Provincie Utrecht



Vragen

• Welke groepen bewoners zijn (extra) kwetsbaar?
• Welke gezondheidseffecten van corona en de maatregelen zien 

we bij deze bewoners?
• Wat zijn oplossingen in de wijk?



Wat volgens mij mensen kwetsbaar maakt voor de COVID-19-pandemie 
en de maatregelen is… 



Wijken en doelgroepen

soloflex 
(alleenstaande 

jongvolwassenen met 
flexibele/onzekere 

werksituatie) 

bewoners met 
ernstige 

psychiatrische 
problematiek (EPA)

volwassen bewoners met 
migratieachtergrond

panelleden 
Meetellen in 

Utrecht

jongeren mannen met 
migratieachtergrond

ouderen



Interviews

• 22 bewoners Binnenstad
• 20 bewoners Overvecht

Onderwerpen
• Wat is er in jouw leven veranderd in coronatijd?
• Hoe is jouw gezondheid veranderd?
• Wat is er veranderd in hulp en steun die je hebt gekregen?
• Wat helpt jou om je goed te voelen? Wat is nodig in de wijk?



Per doelgroep een persona met 
een eigen 'trampoline' met: 
• Gewichten: lasten tijdens de 

pandemie
• Veertjes: hulpbronnen tijdens de 

pandemie
• Quotes in de opmerkingen  

• Rechts overkoepelende
gezondheidseffecten, thema’s 
en oplossingsrichtingen

Resultaten



Binnenstad



Ouderen



Soloflex



EPA



Overvecht



Panelleden Meetellen



Volwassenen met migratieachtergrond



Samenvatting oplossingsrichtingen

• Centrale 
ontmoetingsplek

• Meer 
cultuuractiviteiten

• Aansluiten bestaande 
activiteiten

• Activiteiten voor 
wijkbewoners

• Financiële hulp
• Actieve, 

outreachende 
professionals

• Betere financiële 
ondersteuning

• Mogelijkheden voor 
sociale interactie

• Vindbare 
professionele hulp 
die past bij deze 

doelgroep
• Opleiden van mensen 

die thuis zitten

• Hulp bij omgang met 
computers en 
smartphones

• Betaalbaar sporten
• Activiteiten in de wijk

• Activiteiten voor 
wijkbewoners

• Gratis 
huiswerkbegeleiding

• Actieve, 
outreachende 
professionals

• Betaalbaar sporten



Meer weten?

Op www.coronatijden.nl/kwetsbaar-utrecht vindt u meer 
informatie over het project en delen we onze resultaten

Of mail naar Lilian van der Ven (projectcoördinator) op 
l.g.l.vanderven-2@umcutrecht.nl

http://www.coronatijden.nl/kwetsbaar-utrecht
mailto:l.g.l.vanderven-2@umcutrecht.nl
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