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Soort boek/ziekte stijl: 
Flaptekst:  ‘Om de verspreiding van het virus COVID-19 te beperken, was het 
belangrijk om veel thuis te blijven en fysiek afstand van elkaar te nemen. Maar wat 
was de impact van deze maatregelen op sociaal kwetsbare mensen? Veel ouderen 
hadden al weinig sociale contacten. In verpleeghuizen mocht er geen bezoek meer 
komen. Mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen 
kregen minder zorg aan huis. Daklozen zaten in een precaire situatie, net als jonge 
kinderen van wie de thuissituatie niet veilig was. Wat deed dat met hen? Wat voor 
problemen hadden deze mensen, en hoe vonden zij oplossingen? En wat kunnen we 
van hen leren voor toekomstig beleid?  
 
Dit boek bevat persoonlijke verhalen van sociaal kwetsbare mensen en hun 
zorgverleners tijdens de eerste coronagolf in Nederland. De verhalen zijn opgetekend 
door een groep onderzoekers tijdens een van de eerste sociaalwetenschappelijke 
studies in de crisis. De studie laat de behoefte zien aan een betere balans tussen 
sociale veiligheid en infectiepreventie in beleid en zorgpraktijk.’ 
 
Dit boek van 120 pagina’s is gebaseerd op het onderzoek dat mogelijk werd gemaakt 
door ZonMw. Het volledige onderzoeksverslag is hier te lezen:  
https://www.coronatijden.nl/wp-content/uploads/2020/07/Rapport-Kwetsbare-
groepen-DEF-22072020.pdf  
Toelichting op onderzoeksresultaten hier: 
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-
resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-
detail/infectieziektebestrijding-3/impact-of-social-isolation-on-vulnerable-
populations-during-covid-19/ 
‘… [Er zijn red.] gesprekken gevoerd met mensen uit deze groepen en hun begeleiders 
en mantelzorgers over hun ervaringen. In totaal zijn 244 mensen digitaal of 
telefonisch geïnterviewd. Daarnaast zijn digitale vragenlijsten afgenomen bij 2.619 
bewoners, familieleden en zorgmedewerkers van verpleeghuizen, en bij 1.679 
zelfstandig wonende ouderen. Uit de analyse van de verhalen en cijfers is de volgende 
conclusie te trekken: de impact van de coronamaatregelen op kwetsbare groepen in 
Nederland blijkt groot, ook nu regels versoepelen. De lockdown is voor sommigen te 
rigoureus en te lang geweest. Tijdens de lockdown werd vooral het sociale contact 
gemist, maar het bracht kwetsbaren tegelijkertijd rust. Na de lockdown ontstond 
verwarring en ongelijkheid. 
 
Over de schrijvers:  
Danny de Vries is universitair docent bij de afdeling Antropologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. Zie ook: 
https://www.uva.nl/profiel/v/r/d.h.devries/d.h.devries.html?cb  
Laura Muns is antropoloog, fotografe en kwalitatief onderzoeker bij 
onderzoeksinstelling Nivel. Zie ook: https://nl.linkedin.com/in/laura-muns-
761ab12b  
Het boek bevat  ook bijdragen van Donald van Tol, Jeannette Pols, Amade M’charek, 
Julia van Weert, Marianne van Bakel, Saskia van Geel, Carolien Smits, Christien 
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Muusse en Michel Planije, Rick Kwekkeboom, Pauline Willems, Leonie Dronkert, 
Julia van Weert.  
 
Wat viel op:  
Het effect van de invulling van het begrip veiligheid op het leven van sociaal 
kwetsbare mensen.  
Het effect van de lockdown op bijvoorbeeld ook mantelzorgers. 
Een belang van sociale ruis. 
De lessen en beleidsaanbevelingen die geleverd worden voor sociaal kwetsbare 
mensen uit de eerste COVID-19 periode. (pagina 97-106) 
 
Citaten:  
Pag. 28: ‘Maar veiligheid heeft meer vormen. Doodgaan aan onbehandelde kanker 
leidt tot het zelfde resultaat als doodgaan aan corona. Huiselijk geweld of dreiging 
daarvan, evenals het gevoel opgesloten te zitten, duidt op andere vormen van 
onveiligheid. Maar ook meer existentiële, sociale of psychische problemen, zoals het 
kwijtraken van grip opzin in het leven, angst en gebrek aan betekenis  voor anderen, 
hebben tot gevoelens van onveiligheid geleid. De waarde van veiligheid moet worden 
gewogen met andere waarden die de kwaliteit en zin van het leven bevorderen.’  
 
Pag.34-35: ‘Sociale ruis bestaat uit de niet-doelgerichte of inhoudsgerichte 
onderdelen van sociaal contacten. Het gaat dan vooral om de relatie en de op ervaring 
gerichte sociale contacten…. Mensen ervaren sociale ruis ook door zich te 
verplaatsen: door het praatje bij de bakker, of een ontmoeting met onbekenden op de 
straat.’ 
 
Pag.42: (Daaf) ‘Door bezig te zijn met iets in mijn omgeving kan ik wegblijven uit 
‘binnen’. Daarmee bedoel ik de angsten en andere vervelende gevoelens. Ik vind 
corona heel overheersend. De vanzelfsprekendheid van het omgaan met mijn 
psychische klachten is weg.’ 
 
 Pag.60-61: (Gűlec) ‘Door corona werd van de ene op de andere dag alles anders. Ik 
mocht het verpleeghuis niet meer in. Ik had gehoopt dat ik mijn moeder toch kon 
helpen s’ avonds, omdat ik weet dat de verzorgenden dit niet zouden kunnen 
overnemen. We zochten keer op keer contact om hierover te praten, maar er was geen 
uitzondering mogelijk. Dat deed pijn. …Eerdere afspraken die de zorg cultuursensitief 
en persoonsgericht maakten vervielen door coronadruk. … Kwaliteit van leven is 
belangrijker dan bescherming tegen een virus. Voorop moet hun welzijn en 
welbevinden staan, en dat creëer je niet door familie op afstand te houden. ’ 
 
Pagina 97-106: (Lessen en beleidsaanbevelingen) ‘Het belangrijkste probleem: verlies 
van zin, dagbesteding en structuur… Het mogelijk maken en stimuleren van 
essentieel sociaal contact… Mantelzorgers en cliënten beslissen mee…[ Ondersteunen 
red.] en vergroten van netwerken van mensen. …Het bevorderen van de zin in het 
leven en iets betekenen voor de samenleving…[Gebruik van grote ruimtes voor red] 
Kleinbehuisde zorgorganisaties… het begrijpelijk maken van regels… Het faciliteren 
en ontwikkelen van digitale zorg.’ 
 
Pag.108: (Daaf) ‘Voor mij is contact zuurstof. Het voelt nu zuurstofarm.’ 
 
 



Recensies/Extra: 
https://www.coronatijden.nl/sociale-isolatie/kwetsbaar-op-afstand-verhalen-uit-
coronatijden/  
https://www.medischcontact.nl/nieuws/boeken-en-films/media-en-
cultuur/kwetsbaar-op-afstand-verhalen-uit-coronatijden.htm 
‘In opdracht van VWS en in samenwerking met negen instellingen deed de UvA 
onderzoek naar het effect van het coronabeleid op kwetsbare groepen. Kwetsbaar op 
afstand, is de samenvatting daarvan. … Als illustratie zijn 12 van de 244 afgenomen 
interviews opgenomen, waarmee u een vrij gedetailleerd beeld krijgt hoe het was voor 
deze mensen, die vaak buiten ons gezichtsveld verkeren. Blijf kijken naar de mens in 
zijn geheel, en niet alleen naar zijn bevattelijkheid voor een virus.’ 
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