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Korte samenvatting 

In het najaar 2021 gaf 28,8% van de studenten aan (mogelijk) corona te hebben gehad, waarvan 16,5% 
bevestigd door een laboratorium test. Uit eerdere onderzoeken bleek dat dit percentage 23.9% (9.4% 
bevestigd door een laboratorium test) was in mei/juni 2021 en 16.3% (0.2% bevestigd door 
laboratorium test) in mei/juni 2020. Er zijn in de huidige studie geen significante verschillen gevonden 
tussen mannen en vrouwen wat betreft het percentage dat corona heeft gehad. 

In het najaar 2021 had 94,2% van de studenten zich laten vaccineren. Ter vergelijking, in mei/juni 2021 
was dit percentage 20,8% (en 66,9% was het van plan). Er zijn in het huidige sample  op dit punt geen 
significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Onder studenten die denken geen corona te 
hebben gehad is de vaccinatiegraad 95,9%, terwijl deze onder studenten die wel corona hebben gehad 
op 89,9% ligt. 

Binnen het huidige sample (oktober/november 2021) geeft een meerderheid van de studenten aan 
bezorgd te zijn (categorie eens + zeer eens) over de impact van de coronacrisis op de kwaliteit van het 
(online) onderwijs (~57%) en op hun sociale leven en contacten (~60%). Verder is ~32% bezorgd over  
zijn/haar toekomstige mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De bezorgdheid is nog steeds hoog, maar 
wel lager dan in mei/juni 2021 (77% kwaliteit onderwijs, 82% sociale leven en 47% kansen 
arbeidsmarkt). 
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Achtergrond, korte beschrijving sample en disclaimer 

Studenten in het hoger onderwijs staan onder druk. Uit een onderzoek van de Radboud Universiteit uit 
2017 (uitgevoerd voor de corona pandemie) onder ruim 4.000 RU-studenten bleek dat bijna 60% van 
de studenten (zeer) veel stressklachten en prestatiedruk ervaarden. Een-derde van de studenten gaf 
aan dat hun studie hierdoor negatief werd beïnvloed en ruim 40% voelde zich hierdoor minder 
gelukkig1. Ook de corona pandemie heeft een zware wissel getrokken op het welzijn van studenten. In 
mei 2020 gaf 37% van de studenten aan dat de studiebelasting aanzienlijk was toegenomen en gaf 
75% aan dat het contact met vrienden tijdens de corona pandemie was afgenomen2. In mei 2021 bleek 
het mentaal welbevinden van studenten niet te zijn verbeterd t.o.v. 2020. Van de studenten gaf 70% 
aan dat de corona pandemie hun levensplannen een beetje tot heel veel (met name negatief) heeft 
beïnvloed3. Binnen het meerjarige Healthy Student Life project van de Radboud universiteit zal 
daarom de komende jaren onderzoek worden gedaan naar het welzijn van RU studenten met als doel 
nieuwe wetenschappelijke inzichten te verwerven betreffende determinanten van studenten welzijn. 
Hiermee zal een bijdrage geleverd  worden aan het beleid van de Radboud Universiteit rondom dit 
thema en wordt een basis gelegd voor mogelijke interventies. 

Tussen 4 oktober en 22 november 2021 zijn binnen dit onderzoek alle RU studenten (N=25.035) 
uitgenodigd om mee te doen aan de eerste vragenlijst ronde van het longitudinale onderzoek van het 
Healthy Student Life project. In totaal hebben er 4902 studenten informed consent gegeven waarna  
3626 studenten de vragenlijst afgerond hebben (response percentage informed conscent ~19,6%; 
response percentage vragenlijst afgerond ~14,5). Het sample bestaat voor 71,2% uit vrouwen, 27,2% 
mannen en 1,6% van de studenten heeft anders geantwoord (zie Tabel 1). Ruim 20% van de 
deelnemers is niet in Nederland geboren, hiervan is 3/4 in een Westers land geboren, en 1/4 in een 
niet-Westers land.  

Tabel 1. Socio-demografische gegevens wave 1 Healthy Student Life project. 
 Wave 1 – najaar 2021 N(%) 
N uitgenodigd 25035 
N informed consent gegeven 4902 (19,6%) 
N vragenlijst afgerond 3236 (14,5%) 
Gender: Man 986 (27,2%) 
 Vrouw 2583 (71,2%) 
 Anders 57 (1,6%) 
In Nederland 
geboren?  

Ja 2831 (78,1%) 
Nee, in Westers land 597 (16,5%) 
Nee, niet-Westers land 195 (5,4%) 

 

In de huidige deelrapportage zal ingegaan worden op vragen rondom COVID-19. Deze informatie is 
met voorrang bekeken gezien de mogelijke relevantie vanwege de huidige lockdown, waarbij ook de 
universiteiten gesloten zijn. De informatie kan mogelijk waardevol zijn bij het maken van afwegingen 
omtrent het heropenen van het hoger onderwijs. De bevindingen beschreven in dit rapport zijn 
voorlopige resultaten. De dataset is nog niet volledig gecleaned, en er is nog geen informatie 
gekoppeld uit de studentenadministratie zoals leeftijd, opleiding (bachelor of master) en faculteit 
waaraan de opleiding gevolgd wordt. 

 

https://www.ru.nl/bsi/research/group-pages/healthy-student-life/
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In een volgend deelrapport zal ook naar andere onderdelen betreffende studentenwelzijn gekeken 
worden, zoals studenten welbevinden, studiedruk en gezondheidsgedrag. Waar mogelijk zijn de 
huidige COVID-19 gerelateerde bevindingen vergeleken met de cijfers uit 2 eerdere studies naar het 
welzijn van RU studenten (mei/juni 2021, N=1124 en mei/juni 2020, N=2578) 3 waarin dezelfde COVID-
19 gerelateerde vragen zijn opgenomen. 

 

COVID-19 besmetting doorgemaakt? 

In oktober/november 2021 gaf 28,8% van de deelnemende  studenten aan te denken of te weten 
COVID-19 te hebben gehad (zie Tabel 1). Bij 16,5% is dit bevestigd door een laboratoriumtest. Het 
vergelijken van deze cijfers met data afkomstig uit de algemene populatie is lastig. Het kerncijfer, 
hoeveel mensen zijn er besmet of zijn er besmet geweest, is volgens het Centraal Bureau voor 
Statistiek niet bekend 6. In het najaar van 2021 waren er zo’n 2,5 miljoen geregistreerde 
coronabesmettingen in Nederland 7. Uitgaande van ~17 miljoen Nederlanders komt dit neer op 
maximaal 14,4% van de Nederlandse bevolking (waarschijnlijk lager aangezien sommige mensen meer 
dan 1x besmet zijn geweest). De besmettingen die niet bevestigd zijn door een laboratoriumtest zijn 
hierbij uiteraard niet meegeteld. Het percentage studenten waarbij COVID-19 is vastgesteld met een 
laboratorium test lijkt iets boven de landelijke cijfers te liggen (16,5% versus maximaal 14,4%). Er zijn 
in het huidige sample geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen (Chi-kwadraat toets 
p=.113). 

Tabel 1. Prevalentie van COVID-19 infectie onder studentena. 
 Najaar 2021 
COVID-19 gehad? Totaal N (%) Vrouwen N (%) Mannen N (%) 
(1) Ja, bevestigd door laboratorium test 598 (16,5%) 423 (16,4%) 168 (17,1%) 
(2) Ja, positieve zelftesta 14 (0,4%) 7 (0,3%) 7 (0,7%) 
(3) Ja, door zorgverlener bevestigd 36 (1,0%) 26 (1,0%) 10 (1,0%) 
(4) Ik denk dat ik COVID-19 heb gehad 398 (11,0%) 270 (10,4%) 123 (12,5%) 
(5) Nee, ik denk niet dat ik het gehad heb 2577 (71,1%) 1857 (71,9%) 675 (68,7%) 

a De vraag die gesteld is was “Heb je het coronavirus gehad of heb je het op dit moment?” De volledige antwoord categorieën 
waren: (1) ja, bevestigd door een laboratoriumtest; (2) ja, via een positieve thuistest, maar niet bevestigd door een 
laboratoriumtest; (3) ja, een zorgverlener vertelde mij dat ik het waarschijnlijk heb gehad of heb, maar er is geen 
laboratoriumtest uitgevoerd om het te bevestigen; (4) ik denk dat het coronavirus heb of heb gehad, maar een zorgverlener 
of test heeft dit niet bevestigd; (5) nee, ik denk niet dat ik het coronavirus heb of heb gehad. 
 
Vanzelfsprekend ligt het percentage studenten dat denkt geen COVID-19 te hebben gehad in de 
huidige studie lager (71,2%) dan in de studies die in mei/juni 2021 en 2020 uitgevoerd zijn (zie Figuur 
1). In mei/juni 2021 was dit percentage 76,2% en in mei/juni 2020 83,8%3. 
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Figuur 1. Prevalentie van COVID-19 infectie onder studenten gerapporteerd in het najaar van 2021 (huidige 
studie) en in mei/juni 2021 en mei/juni 20201.  De vraag die gesteld is was “Heb je het coronavirus gehad of heb je het 
op dit moment?” De volledige antwoord categorieën waren: (1) ja, bevestigd door een laboratoriumtest; (2) ja, via een 
positieve thuistest, maar niet bevestigd door een laboratoriumtest (niet aanwezig in mei/juni 2020); (3) ja, een zorgverlener 
vertelde mij dat ik het waarschijnlijk heb gehad of heb, maar er is geen laboratoriumtest uitgevoerd om het te bevestigen; (4) 
ik denk dat het coronavirus heb of heb gehad, maar een zorgverlener of test heeft dit niet bevestigd; (5) nee, ik denk niet dat 
ik het coronavirus heb of heb gehad. 
 
 

Vaccinatiegraad onder studenten? 
 

In het onderzoek uitgevoerd in mei/juni 20213 was de vaccinatiebereidheid onder RU 
studenten 87,7%: 20,8% had zich al laten vaccineren, en 66,9% was van plan om dat te doen. In het 
huidige sample geeft 94,2% van de studenten aan gevaccineerd te zijn tegen COVID-19 (zie Tabel 2).  
Het gaat hier om minimaal 1 prik. Verder zegt 0,8% van de studenten zich wel te willen laten 
vaccineren (maar nog niet gedaan), 1,7% twijfelt, 3,0% wil zich niet laten vaccineren en 0,3% kan zich 
niet laten vaccineren (bijvoorbeeld vanwege medische redenen). De vraag is niet beantwoord door 8 
studenten, deze studenten zijn niet meegenomen bij het berekenen van de percentages. In 
vergelijking met de landelijke cijfers is het percentage gevaccineerde studenten hoog. Volgens het 
RIVM 5 is de opkomst voor de eerste prik 89,1% en voor de tweede prik 86,0% onder de bevolking van 
18 jaar en ouder. In onderzoek uitgevoerd door het RIVM blijkt de vaccinatiegraad onder deelnemers 
van hun onderzoek ook hoger te liggen dan de landelijk geregistreerde vaccinatiegraad. De 
vaccinatiegraad tijdens de laatste RIVM meting in najaar 2021 was 93,7% voor 16-24-jarigen 
(vaccinatiegraad is bij het RIVM gedefinieerd als gevaccineerd, of een vaccinatie afspraak ingepland of 
zich nog willen laten vaccineren) 6, dit is in lijn met de cijfers in onze studie (94,2% + 0,8% = 95%). 
 
Tabel 2. Bereidheid tot vaccinatiea in totale groep en apart voor vrouwen en mannen. 

Najaar 2021 Totale groep 
N(%) 

Vrouwen  
N(%) 

Mannen 
N(%) 

Ja, ik ben al gevaccineerd 3407 (94,2%) 2422 (93,9%) 930 (94,6%) 
Ja, ik wil me laten vaccineren, maar nog niet gedaan 29 (0,8%) 17 (0,7%) 10 (1,0%) 
Ik twijfel nog of ik me wil laten vaccineren 62 (1,7%) 44 (1,7%) 18 (1,8%) 
Nee, ik wil me niet laten vaccineren 108 (3,0%) 86 (3,3%) 22 (2,2%) 
Nee, ik kan me niet laten vaccineren (o.a. medische 
redenen) 

12 (0,3%) 9 (0,3%) 3 (0,3%) 

Totale N 3618 2578 983 
a De vraag die gesteld is was: “Zou je je willen laten vaccineren tegen het coronavirus?” 
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Er zijn in het huidige sample geen significante verschillen (Chi-kwadraat toets p=.388) in 
vaccinatiegraad tussen vrouwen en mannen (zie Tabel 2). Wel zijn er significante verschillen in 
vaccinatiegraad als de groep studenten die COVID-19 (vermoedelijk) heeft gehad wordt vergeleken 
met de studenten die denken geen COVID-19 te hebben gehad (zie Tabel 3). In de groep studenten die 
COVID-19 heeft gehad is 89,8% gevaccineerd, terwijl dat 95,9% is in de groep die geen COVID-19 denkt 
te hebben gehad. Er zijn in de groep die COVID-19 heeft gehad procentueel gezien meer studenten die 
zich wel willen laten vaccineren, maar het nog niet gedaan hebben, die nog twijfelen of die zich niet 
willen laten vaccineren in vergelijking met de groep die geen COVID-19 heeft gehad (Chi-kwadraat 
toets p<.001). 
 
Tabel 3. Bereidheid tot vaccinatiea in de groep die denkt geen COVID-19 te hebben gehad en in de groep die wel 
COVID-19 denkt of weet te hebben gehad.  

Najaar 2021  Geen COVID-
19 N(%) 

COVID-19 
gehad N(%) 

Ja, ik ben al gevaccineerd  2431 (95,9%) 927 (89,8%) 
Ja, ik wil me laten vaccineren, maar nog niet gedaan  8 (0,3%) 19 (1,8%) 
Ik twijfel nog of ik me wil laten vaccineren  36 (1,4%) 27 (2,6%) 
Nee, ik wil me niet laten vaccineren  53 (2,1%) 55 (5,3%) 
Nee, ik kan me niet laten vaccineren (o.a. medische redenen) 8 (0,3%) 4 (0,4%) 
Totale N  2536 1032 

a De vraag die gesteld is was: “Zou je je willen laten vaccineren tegen het coronavirus?” 
 

De afgelopen maanden is in Nederland de boostercampagne van start gegaan en inmiddels zijn alle 18-
plussers uitgenodigd voor een tweede of derde prik (afhankelijk van welk vaccin ze bij de eerste 
prik(ken) hebben gehad). Op 11 januari 2022 gaf de directeur van de GGD aan dat vooral mensen 
onder de 35 jaar de boosterprik momenteel niet komen halen en er nog onderzocht wordt waardoor 
dit komt 8. Ten tijden van onze dataverzameling was de boostercampagne nog niet van start gegaan 
waardoor we geen inzicht hebben in de bereidheid van de studenten aan de Radboud Universiteit om 
de boostervaccinatie te halen. Ook weten we niet hoe lang geleden de studenten die gevaccineerd zijn 
hun prik hebben gekregen en of ze 1 of 2 prikken hebben gehad (afhankelijk van het type vaccin). 

 
COVID-19 gerelateerde zorgen 
 
In oktober/november 2021 gaf een meerderheid van de studenten aan bezorgd te zijn (categorie eens 
+ zeer eens) over de impact van de coronacrisis op de kwaliteit van het (online) onderwijs (~57%, 
Figuur 2a) en op hun sociale leven en contacten (~60%, Figuur 2b). Ongeveer een derde (~32%, Figuur 
2c) is bezorgd over de impact van de coronacrisis op zijn/haar toekomstige mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. Er zijn significante verschillen tussen de antwoorden van mannen en vrouwen, waarbij 
mannen wat vaker oneens of zeer oneens antwoorden dan de vrouwen (Chi-kwadraat toets 
respectievelijk p<.001; p=.008; p<.001).  
De bezorgdheid in het najaar 2021 is minder groot dan in mei/juni 20212. Toen rapporteerde 77% van 
de studenten dat ze bezorgd waren over de impact van de coronacrisis op de kwaliteit van het 
onderwijs, 82% was bezorgd over de impact op hun sociale leven en 47% was bezorgd over de impact 
op hun kansen op de arbeidsmarkt (zie Figuur 2d).  
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Figuur 2. Studenten hebben aangegeven of ze het eens of oneens zijn met de stelling: (a) Ik ben bezorgd over de 
impact van de coronacrisis op de kwaliteit van het (online) onderwijs; (b) Ik ben bezorgd over de impact van de 
coronacrisis op mijn sociale leven en contacten; (c) “Ik ben bezorgd over de impact van de coronacrisis op mijn 
toekomstige mogelijkheden op de arbeidsmarkt”. De resultaten zijn weergegeven voor de totale groep, en 
gesplitst voor vrouwen en mannen (data uit huidige studie: najaar 2021). Figuur (d) laat de resultaten zien uit de 
studie in mei/juni 2021 (alleen voor totale groep, N=1124)2. 
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