
Hoe beleven studenten de coronatijd?
Begin mei hebben alle Inholland studenten een uitnodiging  
gehad om deel te nemen aan een groot internationaal onderzoek1  
naar de impact van de coronacrisis op hun leven en studie.  
De eerste  resultaten zijn verwerkt in de poster “Het studentenleven 
in  coronatijd”. Op deze poster staan aanvullende resultaten.

Rutger Kappe, Carlijn Knuiman, Lieke Woelders    Lectoraat Studiesucces, domein Onderwijs & Innovatie

1  https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/
centre-population-family-health/research2/
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Ruim 1 op 4 
studenten 
vindt het 
waarschijnlijk 
(score van 
7/10 of 
hoger) om 
(her)besmet te 
raken met het 
coronavirus.

Er zijn een aantal aandoeningen waarvan bewezen  
is dat ze bijdragen aan een ernstig ziekteverloop  
van het coronavirus. Aan studenten is gevraagd 
of zij een dergelijke  aandoening hebben. 

1 op 5  
studenten 
is serieus 
bezorgd 
(score van 
7/10 of hoger) 
om besmet  
te worden 
met het 
coronavirus.

1 op 5  
studenten 
is serieus 
bezorgd  
(score van 
7/10 of 
hoger) om 
ernstig ziek 
te worden 
van het 
coronavirus.

De gemiddelde kennis 
onder onze studenten 
over het coronavirus  
is vrij goed  
(gemiddeld 6,1 uit 8).

Ruim 4 op 10  
studenten is zelfs  
zeer goed ingelicht 
(46% scoort een  
7 of hoger uit 8).

Waar voor de coronacrisis slechts 
5% van de studenten aangaf 
over onvoldoende financiële 
middelen te  beschikken om hun 
maandelijkse kosten te dekken, 
is dat percentage tijdens de 
corona crisis gestegen naar 24%. 

Het rookgedrag en gebruik van  
cannabis is niet veranderd tijdens  
de coronacrisis. Het binge drinken, 
waarbij zes glazen of meer  
wordt gedronken tijdens één  
gelegenheid, is sterk afgenomen.  
Het aantal geheelonthouders  
is gestegen van 31% naar 38%.
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Na een moeilijke periode veer ik 
meestal gemakkelijk weer terug

Ik vind het moeilijk om me door 
stressvolle gebeurtenissen heen 
te slaan

Het kost me meestal veel tijd om 
over tegenslagen in mijn leven 
heen te komen

Ik sla me meestal redelijk 
probleemloos door moeilijke 
periodes heen

Het kost me niet veel tijd om te 
herstellen van een stressvolle 
gebeurtenis

Ik vind het moeilijk om het snel 
van me af te schudden als er iets 
ergs is gebeurd

is van mening dat de overheid tijdig 
informatie heeft verstrekt over het 
coronavirus
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geeft aan geen van  
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te hebben

De drie meest genoemde 
aandoeningen:

– longziekte (7%)
– obesitas (3%)
– hoge bloeddruk (1%)

86%

Coronavirus in netwerk

De helft van de studenten 
kent in hun netwerk iemand 
die besmet is (geweest) met 
het coronavirus.

16% hiervan geeft aan dat 
deze persoon is overleden

20% hiervan geeft aan 
dat deze persoon in het 
 ziekenhuis is opgenomen

32% hiervan geeft aan 
dat het ziekteverloop 
ernstig was, maar zonder 
ziekenhuisopname

33% hiervan geeft aan dat 
het ziekteverloop mild was

Mantelzorger

Zo’n 10% van de studenten 
geeft aan momenteel 
mantelzorger te zijn.

68% hiervan geeft aan  
dat de zorgtaken moeilijker 
zijn geworden

32% hiervan geeft aan  
dat dit niet het geval is
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–43%–48%
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