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blabla

Aanpassingsstoornissymptomen

- Maladaptieve reactie op één of meerdere psychosociale stressoren

- Kenmerken zijn preoccupatie met stressor of gevolgen van stressor 

waaronder excessief piekeren, terugkerende en ontwrichtende 

gedachten over de stressor, constant rumineren over de gevolgen 

en moeite met aanpassen aan de stressor

- Het lijdt tot significante beperkingen in functioneren

- Puntprevalentie voor pandemie in representatieve steekproef is 1%

Maercker A, Forstmeier S, Pielmaier L, et al. Adjustment disorders: prevalence in a representative nationwide survey in Germany. Soc Psychiatry Psychiatr

Epidemiol 2012;47:1745–52.doi:10.1007/s00127-012-0493-xpmid:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22407021

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1183832314
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COVID-19 pandemie een (traumatische) stressor?

• Meer gericht op toekomstige gebeurtenissen i.p.v. in het verleden

• Meer indirecte exposure (bv. via media) dan directe blootstelling (bv. via besmetting)

• Bloostelling aan stressvolle gebeurtenissen die niet voldoen aan A-criterium PTSS (feitelijke of dreigende dood, ernstig letsel 

of seksueel geweld)

Bridgland et al. (2021) Why the COVID-19 pandemic is a traumatic stressor. PLoS ONE 16(1): e0240146. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240146

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240146
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Doel

18 tot 50% van de mensen voldeed aan criteria van een aanpassingsstoornis binnen een jaar na uitbraak van de pandemie

Wat is de puntprevalentie van aanpassingsstoornis in de Nederlandse bevolking ten tijde van de pandemie?

Wat zijn correlaten van ernst van aanpassingsstoornisklachten onder Nederlanders?

Karakteristieken van deelnemers: vrouwen, hogere leeftijd, lager inkomen, werkzaam in gezondheidszorg 

Pandemie-gerelateerde stressoren: verminderd inkomen door pandemie, meer tijd thuis doorgebracht, lagere frequentie van 

fysiek en virtueel contact met anderen, meer nieuwsconsumptie over corona

Gezondheids-gerelateerde stressoren: laag zelf-gerapporteerde gezondheid, verhoogd risico op ernstige covid-klachten

Trauma-gerelateerde stressoren: aantal negatieve jeugdervaringen, blootstelling aan traumatische stressor voorafgaand en 

tijdens pandemie, overlijden van dierbare tijdens pandemie

Bridgland et al. (2021) Why the COVID-19 pandemic is a traumatic stressor. PLoS ONE 16(1): e0240146. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240146

Dragan et al.  (2021). Adjustment disorder, traumatic stress, depression and anxiety in Poland during an early phase of the COVID-19 pandemic. European Journal of Psychotraumatology, 12(1), 1860356. doi: 

10.1080/20008198.2020.1860356

Lotzin, et al. (2021). Risk and protective factors, stressors, and symptoms of adjustment disorder during the COVID-19 pandemic - First results of the ESTSS COVID-19 pan-European ADJUST study. European journal

psychotraumatology, 12(1), 1964197. https://doi.org/10.1080/20008198.2021.1964197

Rossi,, F., … Di Lorenzo, G. (2020). COVID-19 pandemic and lockdown measures impact on mental health among the general population in Italy. Frontiers in Psychiatry, 11. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00790

Doelstellingen onderzoek

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240146
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CONNECT studie

Lenferink et al. (2022). Predicting transitions between longitudinal classes of post-traumatic stress disorder, adjustment disorder and well-being during the COVID-19 pandemic: protocol 
of a latent transition model in a general Dutch sample BMJ Open 2022;12:e055696. doi: 10.1136/bmjopen-2021-055696

• Longitudinale online vragenlijststudie onder volwassenen

• Meetmoment 1 van juli t/m november 2020 

eerste en tweede coronagolf; anderhalve meter, sluiting horeca, restricties     

bezoek en gedeeltelijke lockdown, geen coronavaccins

• Meetmoment 2 van februari t/m juni 2021

tweede en derde coronagolf; anderhalve meter, scholen gedeeltelijk open,    

restricties bezoek, avondklok

Meetinstrument

Adjustment Disorder-New Module 8 Questionnaire 

Totaalscore >22 indicatie voor mogelijke aanpassingsstoornis
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Karakteristieken deelnemers

Meetmoment 1 (N = 2079) Meetmoment 2 (N = 777)

Vrouw, % 71 70

Leeftijd, M 37 42

HBO/Universiteit, % 30 31

Werkstatus: Voltijd opleiding, % 42 28

Werkveld gezondheidszorg, % 27 28

Mogelijke aanpassingsstoornis, % 21 21
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Overzicht van aantal mensen dat voldoet aan criteria 
aanpassingsstoornis (N = 777)

Voldoet niet aan criteria op 

meetmoment 2, %

Voldoet aan criteria op 

meetmoment 2, %

Voldoet niet aan criteria op 

meetmoment 1, %

70 9

Voldoet aan criteria op 

meetmoment 1, %

9 12
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Correlaten van ernst van aanpassingsstoornissymptomen

Crosssectioneel (N = 1988) Longitudinaal (N = 777)

Karakteristieken van deelnemers β β

Geslacht (0 = man) 0.13*** 0.10**

Leeftijd (ref. =  jonger dan 30)

30 – 44 0.02 -0.06

45 – 64 0.05 -0.02

65+ -0.04 -0.10*

Opleidingsniveau (0 = praktijkgericht onderwijs) n.s n.s

Inkomen (ref. = < 1000 euro) vs. > 3000 euro -0.06* 0.03

Werkstatus (ref. = student) vs. parttime/fulltime werk 0.09* 0.00

Werkveld (0 = anders dan gezondheidszorg) -0.06* -0.01
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Correlaten van ernst van aanpassingsstoornissymptomen

Crosssectioneel (N = 1988) Longitudinaal (N = 777)

Pandemie-gerelateerde stressoren β β

Verminderd inkomen (0 = nee) 0.09*** 0.08**

Financiële overheidsstuen (0 = nee) 0.01 0.05

Meer tijd thuis doorgebracht (0 = nee) 0.02 0.06*

Frequentie face-to-face contact met dierbaren (ref. = geen contact) n.s. n.s.

Frequentie virtueel contact met dierbaren (ref. = geen contact) n.s. n.s.

Dagelijkse nieuwsconsumptie (ref. = geen nieuws)

Minder dan 30 minuten -0.02 -0.05

30-60 minuten 0.02 0.00

Meer dan 60 minuten 0.09** -0.04
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Correlaten van ernst van aanpassingsstoornissymptomen

Crosssectioneel (N = 1988) Longitudinaal (N = 777)

Gezondheids-gerelateerde stressoren β β

Zelf-gerapporteerde gezondheid (1 = zeer goed, 5 = zeer slecht) 0.21*** 0.04

Risico op ernstige COVID-19 symptomen (0 = nee) -0.01 0.02

Besmet geraakt met COVID-19 (0 = nee) 0.01 0.02

Diagnose psychische stoornis (ref. = niet)

Ja en hersteld 0.05* 0.00

Ja en momenteel last van 0.20*** 0.09*
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Correlaten van ernst van aanpassingsstoornissymptomen

Crosssectioneel (N = 1988) Longitudinaal (N = 777)

Trauma-gerelateerde stressoren β β

Aantal ervaren jeugdtrauma’s 0.10*** 0.07*

Blootstelling aan traumatische gebeurtenis tijdens pandemie (0 = 

nee)

0.04*** 0.03

Blootstelling aan traumatische gebeurtenis voorafgaand aan 

pandemie (0 = nee)

0.08 0.03

Overlijden dierbare tijdens pandemie (0 = nee) 0.05* 0.02
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• Circa 1 op de 5 mensen voldoet aan mogelijke criteria van een

aanpassingsstoornis gedurende eerste 15 maanden van de pandemie

• Verschuiving vindt plaats over tijd in prevalentiecijfers; reden tot 

vervolgonderzoek

• Meer longitudinaal onderzoek is nodig

• Vatbaar voor klachten zijn: vrouwen, jongeren

<30 jaar, verminderd inkomen door pandemie, 

meer tijd thuis doorgebracht, psychische

kwetsbaarheid, en traumatische jeugdervaringen

Financieel ondersteund door:

mailto:l.i.m.lenferink@rug.nl

