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Onderzoeksrapport uitgestelde ziekenhuisbehandelingen ten gevolge van COVID-19 

 

Sinds de uitbraak van het COVID-19-virus worden er enorme inspanningen geleverd 

door zorgmedewerkers om de zorg in goede banen te leiden. Om zo veel mogelijk ruimte 

en personeel in te kunnen zetten voor COVID-19-patiënten is de reguliere zorg 

afgenomen, waardoor geplande behandelingen en operaties zijn uitgesteld tot nader order. 

Onze hoofdvraag is: Hoe gaan mensen om met persoonlijke veranderingen wanneer hun 

ziekenhuisbehandeling/operatie is uitgesteld ten gevolge van COVID- 19?  

 

Methode 

Dit onderzoek is gedaan van april tot en met juni 2020 door middel van zeventien semi- 

gestructureerde interviews met tien personen waarvan de zorg is uitgesteld. Afhankelijk 

van de beschikbaarheid en wens van de gesprekspartners, hebben wij één, twee of drie 

interviews afgelegd met de desbetreffende personen. Van onze gesprekspartners zijn er 

drie mannen en zeven vrouwen. De leeftijd van onze gesprekspartners ligt tussen de 18 en 

60 jaar oud. De ziekten/klachten verschillen onderling, dit is verder weergegeven in de 

bijlage. Wij hebben onze gesprekspartners benaderd via sociale media en via snowball-

sampling in onze sociale omgeving. Wij hebben hen aan de hand van videogesprekken 

bevraagd over hun mening, ervaring en omgang betreffende hun uitgestelde zorg. Tevens 

hebben wij gevraagd naar hun visie betreffende de uitvoering van de beleidskeuze, en 

eventuele suggesties omtrent uitgestelde zorg ten tijde van COVID-19 te verbeteren. Om 

privacy en de AVG-richtlijnen te waarborgen hebben wij bij ieder gesprekspartner 

voorafgaand het interview gevraagd voor toestemming voor opname van het gesprek en 

ze tevens de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken van een pseudoniem. 

 

Stephanie 

Stephanie heeft 7,5 jaar chronische alvleesklierontsteking, een ziekte die veel impact 

heeft op haar (dagelijks) leven. Toch weerhoudt haar ziekte haar niet om te genieten van 

het leven. ‘Ik heb een paar keer afscheid moeten nemen, dus elke dag nu heb ik erbij. 
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Daarom probeer ik ook te genieten zo veel als ik kan, in elke dag zit wel iets moois’. 

Stephanie heeft twee jaar geleden een Whipple operatie gehad, waarbij ze de kop en het 

middenstuk van haar alvleesklier hebben verwijderd evenals haar maag, galblaas en 

twaalfvingerige-darm. Tijdens de aankomende operatie zullen ze ook haar milt en 

resterende alvleesklier verwijderen. Haar alvleesklier zal daarna worden verteerd zodat 

alleen de Eilandjes van Langerhans overblijven, die vervolgens getransplanteerd zullen 

worden naar haar lever. Een heftige en ingrijpende operatie van 15 à 16 uur die veel 

emoties teweegbrengen: ‘Het is gewoon het allerlaatste dat ze voor me kunnen doen en 

dat vind ik ook wel een enge gedachte’. Ondanks de noodzaak van haar operatie heeft ze 

begrip voor het uitstel: ‘Als het niet dodelijk is of niet schadelijk is voor een lijf dan zal je 

langer moeten wachten dan iemand die op het punt staat om te overlijden. Ik denk dat 

het niet meer dan logisch is’. Het wachten op de operatie bracht Stephanie de laatste 

twee weken wel extra spanning op: ‘Omdat je er nu echt naartoe gaat werken wordt dat 

veel intenser. Daar heb ik wel echt flink een potje over zitten janken, maar af en toe mag 

dat ook’. 

 

Lina 

‘Zwaar kut!’ roept Lina als wij haar vragen of ze de huidige situatie wil omschrijven in 

een woord. Als Lina’s menstruatie rond haar twintigste nog steeds zeer pijnlijk is, 

onderneemt ze actie. Ze wordt van het kastje naar de muur gestuurd door drie 

ziekenhuizen, maar uiteindelijk weet ze dat ze endometriose heeft. De communicatie met 

het ziekenhuis loopt stroef: ‘het probleem wordt serieus genomen, jij niet’. Als blijkt dat 

haar verwijzing tot twee keer toe mislukt is en haar mogelijkheid tot behandeling 

uitgesteld is door COVID-19 is zij boos. Boos door de onzekerheid. Boos doordat alles 

langer duurt dan verwacht. Ondanks deze boosheid ziet zij zichzelf niet boven een 

coronapatiënt staan: ‘Ik ga hier nog niet dood aan, en een coronapatiënt wel’. 
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Gedachtes en ervaringen met betrekking tot uitgestelde zorg 

Uit alle interviews met onze gesprekspartners komt naar voren dat zij begrip tonen voor 

de keuze om de reguliere zorg uit te stellen. Zo refereren ze bijvoorbeeld meermaals naar 

deze keuze als ‘een logische keuze’ zoals blijkt uit de verhalen van Lina en Stephanie. 

Opvallend is echter dat onze gesprekspartners in de interviews regelmatig verwijzen naar 

oneerlijke verschillen tussen behandelingen van coronapatiënten en patiënten met 

bijvoorbeeld kanker. Er wordt aangegeven dat deze keuze ‘kwalijk’ is: ‘er zijn meer 

levensjaren verloren gegaan dan dat we met corona hebben kunnen redden.’ Ondanks het 

feit dat onze gesprekspartners unaniem vinden dat het uitstel van hun eigen operatie 

‘begrijpelijk’ is, of dat ‘ze zich er makkelijk bij neer kunnen leggen’ wil niet zeggen dat de 

emoties die ze voelen in relatie tot de uitgestelde zorg alleen positief zijn. Onze 

gesprekspartners begrijpen de keuze van het opschorten van de reguliere zorg. Hoewel zij 

allemaal hun eigen operatie/behandeling geen voorrang zouden verlenen, zijn onze 

gesprekspartners van mening dat niet alle reguliere zorg opgeschort had moeten worden 

ten behoeve van het volksbelang. De nadruk werd voornamelijk gelegd op situaties van 

anderen waarbij het uitstel levensbedreigend zou kunnen zijn, bijvoorbeeld uitstel van een 

chemokuur. Onze gesprekspartners geven aan het gevoel te hebben dat de overheid 

keuzes maakt over welke ziekten ‘belangrijker’ geacht worden dan andere. ‘Door nu al 

mensen hun zorg uit te stellen, […] maak je dus al een keuze wie je belangrijker vindt.’ 

Deze keuze wordt als zeer kwalijk ervaren. 

Onze gesprekspartners maken ook een onderscheid tussen de mate van noodzaak 

van behandelingen en operaties, waarbij urgentie volgens hen van belang is; 

operaties/behandelingen waarvan uitstel levensbedreigend kan zijn heeft prioriteit. Door 

het uitstel ontstaat er ook tijd om na te denken over de geplande operatie, wat door de 

één als positief en door de ander als negatief ervaren wordt. Positief gezien kan het uitstel 

leiden tot berusting en kunnen er nieuwe levensinzichten worden opgedaan: ‘dat mijn 

leven en gezondheid ook belangrijk is, heb ik vaak niet ingezien,’ stelt Roy (zie bijlage). 

Anderzijds heeft het wachten negatieve invloed, waarbij het omschakelen naar opnieuw 

moeten voorbereiden op de operatie mentaal zwaarder ervaren wordt dan drie maanden 
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geleden. Daarnaast ervaren de gesprekspartners de wachttijd als een onzekere periode, 

doordat ze niet weten wanneer hun operatie/behandeling nu plaats zal vinden: ‘ik ben 

meer [...] een soort van huiverig [...] wanneer het nu wel kan’.  

Kortom, uit onze data blijkt dat onze gesprekspartners begrip hebben voor het 

uitstellen van de reguliere zorg over het algemeen. Het uitstellen van zorg welke 

levensbedreigend kan zijn, wordt echter gezien als iets afkeurenswaardig: ‘Ze 

[beleidsmakers] hadden daar beter over moeten nadenken’. 

 

Omgang met uitgestelde zorg 

In het omgaan met uitgestelde zorg, vinden onze gesprekspartners het jammer dat hun 

operatie/behandeling is uitgesteld, maar geven aan dit te accepteren. Daarnaast laten ze 

zien dat ze veerkrachtig zijn. Veerkracht houdt een adaptieve reactie in waarmee 

bedreigingen overkomen kunnen worden, zoals een ziekte of – in dit geval - een operatie 

die niet doorgaat (Eyles et al. 2015: 3). Voor de meeste van onze gesprekspartners bestaan 

deze adaptieve reacties onder andere uit het relativeren van het probleem, waarbij de 

gesprekspartners bijvoorbeeld hun situatie vergelijken met een ander die in een 

soortgelijke situatie zit: ‘er zijn mensen die grotere problemen hebben dan ik, (...) het kan 

wachten.’ Hierbij stellen zij vaak dat hun eigen probleem minder erg is dan die van deze 

ander, ondanks dat de medische noodzaak van de uitgestelde operatie of behandeling bij 

sommige van onze gesprekspartners groot is, zoals bij Stephanie. Een tweede adaptieve 

reactie is het gebruik van humor, waarbij de gesprekspartners hun emoties proberen te 

verlichten door grapjes te maken. Tevens proberen ze afleiding te zoeken door zichzelf 

bezig te houden met hobby’s, zoals tuinieren, wandelen of breien. Daarnaast proberen ze 

hun aandacht te verleggen van de uitgestelde operatie/behandeling naar iets positievers, 

zo geeft Henk bijvoorbeeld aan dat voor hem corona eigenlijk een vakantie is van het 

wachten op de behandeling (zie bijlage). 
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Communicatie met het ziekenhuis 

Volgens acht van onze gesprekspartners is er weinig communicatie tussen het ziekenhuis 

en henzelf, zowel voor als tijdens de corona-uitbraak. Zo geven een aantal aan dat zij zich 

een nummer voelen of voelen zij zich niet serieus genomen. De reden die hiervoor 

gegeven wordt is dat er veel tijd zit tussen afspraken, behandelingen en andere 

ziekenhuisbezoeken; dit valt voornamelijk op bij mensen die een chronische ziekte hebben 

en – normaliter - met regelmaat een ziekenhuis bezoeken. Twee gesprekspartners ervaren 

wel betrokkenheid van hun arts. Reacties hierop zijn onder meer: ‘je voelt je gewoon 

ineens heel erg mens,’ en ‘ik vind het ook niet zo erg om die controles te hebben nu 

[omdat mijn arts betrokken is].’ Betrokkenheid van ziekenhuispersoneel zorgt ervoor dat 

het uitstel van hun zorg en behandeling dragelijker wordt voor onze gesprekspartners. 

Het gebrek hieraan creëert een afstand tussen hen en het ziekenhuispersoneel en zorgt 

ervoor dat de behandeling als minder prettig wordt ervaren. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van ons onderzoek kunnen wij de hoofdvraag: Hoe gaan mensen om met 

persoonlijke veranderingen wanneer hun ziekenhuisbehandeling/operatie is uitgesteld 

ten gevolge van COVID-19? beantwoorden. Wij kunnen concluderen dat onze 

gesprekspartners waarvan een ziekenhuisbehandeling is uitgesteld ten gevolge van 

COVID-19 begripvol staan tegenover de situatie en hun veerkracht gebruiken om 

hiermee om te gaan. Het uitstel kan enerzijds leiden tot nieuwe inzichten, maar kan 

anderzijds zorgen voor veel onzekerheid. Dit blijkt tevens uit de suggesties van onze 

gesprekspartners omtrent het zorgbeleid: de communicatie tussen hen en het 

ziekenhuispersoneel waarderen ze meer wanneer deze intensiever en persoonlijker is en 

de ziekenhuiszorg waarbij het uitstel levensbedreigend kan zijn dient een hogere 

prioriteit in te nemen naast COVID-19-gerelateerde zorg. 
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Suggesties 

Onze gesprekspartners werden bevraagd naar suggesties omtrent het zorgbeleid en 

maatregelen. Er zijn twee onderwerpen waar de meeste suggesties werden gegeven: 

communicatie en een grotere focus op de reguliere zorgsector. Hierbij zijn de suggesties 

dat de reguliere zorg niet volledig stilgelegd had moeten worden voor het volksbelang, 

maar dat in plaats daarvan de langere termijn consequenties hiervan in acht genomen 

hadden moeten worden. Daarnaast wordt er gesuggereerd dat het leggen van een grotere 

nadruk op persoonlijke communicatie tussen ziekenhuispersoneel en patiënten invloed 

heeft op een meer positieve ervaring van een behandeling. De suggestie die wij willen 

geven is daarom om de patiënten tussentijds op de hoogte te stellen van eventuele 

ontwikkelingen omtrent de uitgestelde behandeling/operatie, ook als die er niet zijn. 

 
 
Literatuur 

Eyles, John et al. 

2015 Endurance, Resistance and Resilience in the South African Health Care 

System. Case Studies to Demonstrate Mechanisms of Coping Within a 

Constrained System. BMC Health Services Research 15(432): 1-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Bijlage 1: Schema’s gesprekspartners 

Personen Alice Elize  Emma 

Kenmerken Student Culturele en 
Maatschappelijke Vorming, 
25 jaar 

Française, moeder, eigen 
bedrijf, theater 

 
 
 

Werkt in de zorg, 
broertje  
met meervoudige  
handicap, 28 jaar 

Ziekte/klacht Brandwonden Gebroken schouder  
 

AVSD (aangeboren  
hartafwijking) 

Invloed ziekte/klacht Pijn, buitenadem, zweten Pijn, fysiek immobiel, slecht 
slapen, niet kunnen werken 

 
 
 

Gaatje door hartkamer en  
borst, veel moeten laten,  
nuchter, risicogroep 

Operatie/behandeling Operatie littekenweefsel Operatie schouder  Jaarlijkse controle 
Emoties/gedachtes Begripvol, acceptatie, nuchter Medeleven met 

zorgpersoneel, radeloos, 
verveling 

 Nuchter 

Strategie Humor, relativeren Bezig blijven, relativeren, 
positief denken, wandelen 

 Relativeren 

Levensinzicht ‘Gewoon accepteren en 
doorgaan’ 

Was een soort van hoe voel 
je je als iemand in een 
rolstoel, een mentaal lesje 
voor mij’  
 

 ‘Het is zoals het is’ 

 
Personen Henk Julia Lina 

Kenmerken Kunstenaar, vader, 57 jaar Student Culturele 
Antropologie, woont op boot, 
hulphond, 22 jaar 

Accountmanager, woont 
samen met haar vriend, 
houdt van 
hardstyle(festivals), 25 jaar 

Ziekte/klacht Cardio ciliopathie 
(hartspierziekte) 

CRPS (complex regionaal 
pijn syndroom) 

Endometriose (cyste in 
eileiders) 

Invloed ziekte/klacht Pomp die hart ondersteunt, 
risicrogroep 

Pijn, aanrakingspijn, 2-3 uur 
slaap per nacht, veel moeten 
laten 

Dagelijkse menstruatie-
achtige pijn, kan geen zware 
dingen tillen, snel moe, 
mogelijk niet natuurlijk 
kinderen krijgen 

Operatie/behandeling Harttransplantatie Implanteren neurostimulator Verwijderen cyste, laatste 
optie is tijdelijke (6 
maanden) kunstmatige 
overgang 

Emoties/gedachtes Onzekerheid Begripvol, acceptatie, 
verdriet, onzekerheid 

Boos, frustratie, nuchter, 
niet serieus genomen 

Strategie Tekenen, ‘spelen’, tuinieren, 
bezig blijven 

Relativeren, positief denken, 
aandacht verleggen 

Veel contact met 
ziekenhuis, hardstyle 
luisteren, steun moeder, niet 
bij pakken neer zitten 

Levensinzicht ‘Corona is mijn vakantie’ Als het leven je uitdaagt met 
tegenslagen, daag jezelf dan 
uit om sterker te worden’ 

‘Ik word geholpen omdat ik 
zo’n doorzettingsvermogen 
heb’ 

 
 
 
 
 



 

 8 

Personen Marit  Mick 
Kenmerken Feministisch, activistisch, vriend, 

dochter, 39 jaar 
 Vriendin, 18 jaar 

Ziekte/klacht Breast Implant Illness  Epilepsie  
Invloed ziekte/klacht Pijnlijke gewrichten, brain fog  

 
Epileptische aanvallen; niet kunnen  
ademen, verkrampte spieren 

Operatie/behandeling Borstreductie  Afspraak neuroloog, MRI-scans 
Emoties/gedachtes Omschakelen  Nuchter 
Strategie Kracht halen uit rolmodel willen zijn 

voor dochter 
 Relativeren 

Levensinzicht ‘Ik wil haar leren dat ze van zichzelf 
moet gaan houden, als ik dan nog met 
die implantaten loop hoe moet ik haar 
dat dan vertellen? (…) Dus ik doe het 
ook voor haar, ik wil gewoon een 
rolmodel zijn’  

 - 

 
Personen Roy  Stephanie 
Kenmerken Werkzaam bij gemeente, vader, 

mantelzorger van dochter 22), eigen 
onderzoek mbt ziekte dochter 
(kanker), 48 jaar 

 
 

Eigen blog opgericht, getrouwd,  
zoontje, 28 jaar 

Ziekte/klacht Hernia  Alvleesklierontsteking 
Invloed ziekte/klacht (zenuw)pijn, hulp nodig van dochter  

 
 
 
 
 
 

Risicogroep, pijn, onbegrip, 2x bijna  
afscheid moeten nemen van het  
leven, Whipple operatie gehad =  
verwijderen van: 
gedeelte alvleesklier, groot stuk  
maag, galblaas, galbuizen,  
twaalfvingerige darm 

Operatie/behandeling Zelf gekozen voor uitstel operatie, 
hernia-operatie 

 
 
 
 
 
 
 

Operatie, verwijderen van: 
milt, laatste stuk alvleesklier,  
eilandjes Langerhans transplanteren  
naar lever 
Operatie duurt 15/16 uur, 
3 weken in ziekenhuis blijven, herstel  
duurt 3-5 jaar 

Emoties/gedachtes Confronterend, emotioneel meer klaar 
voor nu 

 
 

Begripvol naar uitstel, reguliere zorg  
is wel te veel blijven liggen, nuchter 

Strategie Hard voor zichzelf, vasten, stilstaan 
in het moment, natuur in: uitlaatklep, 
rust vinden, senang 

 
 
 
 
 

Bagatelliseren van situatie, hard voor  
zichzelf, stilstaan bij fijne momenten,  
genieten van kleine dingen,  
relativeren  
 

Levensinzicht ‘Mijn eigen leven en gezondheid is 
ook belangrijk, dat heb ik vaak niet 
ingezien’  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

‘Mijn ziekte is niet wie ik ben, ik ben  
mijn eigen persoon’ 
 
‘Elke dag heb ik erbij’ 
 
‘Your chronic illness will change you,  
but it’s not all bad’ 
 

 
 
 
 
 
 


