
Resultaten flitspeiling LAD 
 

Inleiding 
De LAD signaleert dat artsen buiten ziekenhuizen nog onvoldoende zijn betrokken bij het COVID-

beleid, terwijl artsen medisch eindverantwoordelijk zijn. Daarom heeft de LAD eind september 2020 

een flitspeiling uitgezet onder artsen buiten het ziekenhuis om te kijken hoe actueel de behoefte aan 

betrokkenheid is. Op 25 september 2020 is de flitspeiling uitgezet onder artsen buiten het 

ziekenhuis. Na 3 dagen is een reminder verstuurd en na 4 dagen is de peiling gesloten.  

De flitspeiling is verstuurd aan 7010 en volledig ingevuld door 766 artsen en aios buiten het 

ziekenhuis (respons onder artsen 22,5%, onder psychiaters 9,7% en onder aios 4,9%). Er is gevraagd 

of men voldoende is hersteld van de eerste golf, of men vertrouwen heeft dat er voldoende PBM 

beschikbaar is, angst voor besmetting (zelf, privéomgeving, patiënten/cliënten), of de instelling zich 

goed heeft voorbereid op de tweede golf en of men betrokken is geweest bij de voorbereidingen op 

de tweede golf. Hiernaast waren er een aantal open vragen. Hieronder presenteren we per vraag de 

resultaten. 

Bent u betrokken (geweest) bij de zorg voor (mogelijke) COVID-19-patiënten of de 

bestrijding van het virus? 
70% heeft hier ja op geantwoord. Dit is vooral lager bij psychiaters ggz (37%) en jeugdartsen (41%).  

Artsengroep Ja 

Huisarts 96% 

Arts verstandelijk gehandicapten 96% 

Specialist ouderengeneeskunde 94% 

Psychiater ggz 37% 

Jeugdarts 15% 

Sociaal geneeskundige behalve jeugdarts 54% 

Basisarts/ANIOS 69% 

Aios 86% 

Totaal 70% 

 

Bent u voldoende hersteld van de eerste golf? 
80% heeft ja geantwoord. Minder artsen geven aan dat ze hersteld zijn bij arts verstandelijk 

gehandicapten (61%) en specialist ouderengeneeskunde (69%). 

Artsengroep ja 

Huisarts 88% 

Arts verstandelijk gehandicapten 61% 

Specialist ouderengeneeskunde 69% 

Psychiater ggz 81% 

Jeugdarts 88% 

Sociaal geneeskundige behalve jeugdarts 77% 

Basisarts/ANIOS 78% 

Aios 84% 

Anders 80% 

Totaal 80% 



Uit de open antwoorden op de vraag waarom men nog niet is hersteld (n=147) blijkt dat men vooral 

moe blijft van de werkdruk rond COVID-19 omdat het opstarten van de reguliere zorg veel vraagt, 

veel mensen uitvallen en er dus te weinig personeel is, hierdoor kunnen de anderen geen vrij nemen 

om te herstellen. De artsen werken nog steeds onder grote druk en maken zich veel zorgen, vooral 

over de tweede golf. Een deel heeft zelf COVID-19 (gehad) en is daardoor niet hersteld. 

Heeft u er vertrouwen in dat er voldoende PBM beschikbaar zijn om uw werk nu en 

gedurende de tweede golf veilig te doen? 
Slechts 64% heeft hier ja op geantwoord. Onder jeugdartsen is dit 46%. 

 

Artsengroep ja 

Huisarts 75% 

Arts verstandelijk gehandicapten 75% 

Specialist ouderengeneeskunde 68% 

Psychiater ggz 55% 

Jeugdarts 46% 

Sociaal geneeskundige behalve jeugdarts 75% 

Basisarts/ANIOS 58% 

Aios 61% 

Anders 100% 

Totaal 64% 

 

Bent u op dit moment bang om door uw werk zelf besmet te raken met COVID-19? 
44% van de respondenten is bang om zelf besmet te raken. Onder sociaal geneeskundigen behalve 

jeugdartsen is dit lager, namelijk 29%. 

 

Artsengroep ja 

Huisarts 55% 

Arts verstandelijk gehandicapten 54% 

Specialist ouderengeneeskunde 43% 

Psychiater ggz 47% 

Jeugdarts 46% 

Sociaal geneeskundige behalve jeugdarts 29% 

Basisarts/ANIOS 42% 

Aios 42% 

Anders 0% 

Totaal 44% 

 

 
 

 



Bent u op dit moment bang om door uw werk uw privéomgeving te besmetten met 

COVID-19? 
53% is bang om hun privéomgeving te besmetten. Dit is het hoogst onder aios (68%) en het laagst 

onder sociaal geneeskundigen behalve jeugdartsen (29%). 

 

Artsengroep ja 

Huisarts 57% 

Arts verstandelijk gehandicapten 46% 

Specialist ouderengeneeskunde 58% 

Psychiater ggz 48% 

Jeugdarts 51% 

Sociaal geneeskundige behalve jeugdarts 29% 

Basisarts/ANIOS 58% 

Aios 68% 

Anders 0% 

Totaal 53% 

 

 

Bent u op dit moment bang om uw patiënten/cliënten te besmetten met COVID-19? 
40% is bang om patiënten of cliënten te besmetten. Bij arts verstandelijk gehandicapten is dit zelfs 

64%. Bij jeugdartsen is dit laag, namelijk 15%. 

 

Artsengroep ja 

Huisarts 42% 

Arts verstandelijk gehandicapten 64% 

Specialist ouderengeneeskunde 50% 

Psychiater ggz 30% 

Jeugdarts 37% 

Sociaal geneeskundige behalve jeugdarts 15% 

Basisarts/ANIOS 52% 

Aios 49% 

Anders 20% 

Totaal 40% 

 

 

 

 

 



Zijn er naar uw professionele mening in uw instelling voldoende voorbereidingen 

getroffen om een tweede golf goed door te komen? 
Slechts 61% van de respondenten is van mening dat de instelling goed is voorbereid op een tweede 

golf. Onder jeugdartsen is dit slechts 44%. 

 

Artsengroep ja 

Huisarts 71% 

Arts verstandelijk gehandicapten 57% 

Specialist ouderengeneeskunde 65% 

Psychiater ggz 55% 

Jeugdarts 44% 

Sociaal geneeskundige behalve jeugdarts 67% 

Basisarts/ANIOS 62% 

Aios 58% 

Anders 60% 

Totaal 61% 

 

Uit het open antwoord (n=267) op de vraag waarom de instelling niet goed is voorbereid blijkt dat dit 

komt omdat: 

• Tijdens de eerste golf veel onduidelijkheid over richtlijnen, protocollen, werkwijzen – er is 

nog niets veranderd. 

• Bang voor tekort PBM  

• Inrichting werkplek voldoet niet aan de eisen (vooral 1,5m afstand houden niet mogelijk, 

slechte ventilatie). Slecht beleid op deze punten 

• Te weinig personeel 

• Tekort aan testen 

• Jeugdartsen geven aan dat zij geen mondkapjes hebben 

Bent u bij de voorbereidingen voor de tweede golf betrokken geweest? 
Slechts 35% van de artsen is betrokken geweest bij de voorbereidingen voor de tweede golf. Bij arts 

verstandelijk gehandicapten is dit hoger (75%) en bij basisartsen en anios lager (24-29%) en bij 

jeugdartsen het laagst (13%). 

 

Artsengroep ja 

Huisarts 47% 

Arts verstandelijk gehandicapten 75% 

Specialist ouderengeneeskunde 57% 

Psychiater ggz 23% 

Jeugdarts 13% 

Sociaal geneeskundige behalve jeugdarts 30% 

Basisarts/ANIOS 29% 

Aios 24% 

Anders 100% 

Totaal 35% 

 



Had u bij de voorbereidingen voor de tweede golf betrokken willen zijn? 
Aan iedereen die niet betrokken is geweest bij de voorbereidingen voor de tweede golf is gevraagd 

of ze wel betrokken hadden willen zijn.  

39% van deze groep had wel betrokken willen zijn.  

Artsengroep ja 
Aantal 

bevraagd 

Huisarts 35% 58 

Arts verstandelijk gehandicapten 57% 7 

Specialist ouderengeneeskunde 37% 49 

Psychiater ggz 35% 127 

Jeugdarts 49% 60 

Sociaal geneeskundige behalve jeugdarts 43% 33 

Basisarts/ANIOS 39% 31 

Aios 41% 124 

Totaal 39% 489 

 

Laatste open vraag 
Deze is ingevuld door 195 mensen. Opvallende punten die vaak genoemd worden: 

• Personeel moet te lang wachten op test 

• Veel zorgen om PBM 

• Angst voor besmetting (zelf, privéomgeving, patiënten/cliënten) 

• Afstand houden niet mogelijk 

• Enorme behoefte aan duidelijk beleid 

• Werkdruk te hoog 

• Angst en zorgen voor wat er komen gaat 

 

Over de LAD 

De LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) is de werknemersorganisatie voor 

(aanstaande) artsen en andere zorgprofessionals in dienstverband en heeft circa 35.000 leden. Ze 

maakt zich hard voor goede arbeidsvoorwaarden én -omstandigheden van alle artsen in 

dienstverband en ondersteunt hen gedurende hun hele artsenloopbaan. 

 

 


