
Impact van het

Sinds de eerste coronabesmetting in Nederland is er veel veranderd. De overheid
heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Deze maatregelen hebben invloed  op ons  dagelijks leven. Samen met het RIVM en
verschillende  GGD'en is er een grootschalig onderzoek opgezet. Om de drie  weken
zijn  er vragenlijsten verstuurd waarin gevraagd werd hoe mensen  deze periode
beleefden. In totaal hebben er vijf metingen plaatsgevonden  in de periode van 20
april tot 5 juli.  In deze infographic zijn  de resultaten van alle vijf de metingen
weergegeven  voor de regio Zuidoost-Brabant. Aan de metingen deden tussen de
6.343 (meting 1) en 3.047 (meting 5) panelleden mee.

Gezondheid en gezond gedrag 

in Zuidoost-Brabant

Bij de laatste meting
beoordeelden panelleden
hun leven met een: 7.6.

Vergeleken met de eerste
meting is dit een toename
van 0.6 punt. 

7.6

23% van de panelleden
behoort tot een

risicogroep met 1 of meer
gezondheidsproblemen

Wist je dat?
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Percentage panelleden dat corona gerelateerde
klachten heeft (gehad): koorts, hoesten, niezen,
loopneus, keelpijn, moeilijk ademen.
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Het percentage panelleden dat dacht besmet te
zijn geweest met het coronavirus schommelde
tussen de 10% en 12%.
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Panelleden beoordeelden  hun
gezondheid als (zeer) goed.
Het percentage lag bij alle vijf de
metingen rond de:

Resultaten vande vijf metingen
(20 april - 8 juli)
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Minder is gaan bewegen

Meer is gaan roken

Meer alcohol is gaan drinken

Ongezonder is gaan eten
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Impact van de maatregelen op de leefstijl van panelleden

Het percentage panelleden dat
zich angstiger, somberder,
eenzamer en meer gestrest
voelde lijkt bij elke meting te
zijn afgenomen. Ook het
percentage panelleden met
slaapproblemen lijkt te zijn
afgenomen.

Impact van de maatregelen op het mentaal welbevinden van panelleden

Percentage van de panelleden voelde zich/heeft:

Percentage van de
panelleden dat:

De maatregelen hebben impact gehad op de leefstijl van de panelleden.
Bij de eerste meting gaf meer dan de helft van de panelleden aan minder
te bewegen. Bij de laatste meting geeft één op de drie panelleden aan nog
steeds minder te bewegen dan voor de coronacrisis. Het percentage
panelleden dat meer is gaan roken schommelde tussen de 23% en de 34%. 
Bij de laatste meting eet 7% van de panelleden ongezonder en drinkt 8%
meer alcohol dan voor de coronacrisis.
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Naleven gedragsregels

Panelleden lijken het steeds
minder makkelijk te vinden om
1.5 meter afstand te houden

Ongeveer zes op de tien
panelleden vond het (heel)
makkelijk om zich bij
verkoudheidsklachten te
laten testen

Bij de eerste meting vond vier op de
vijf panelleden het (heel) makkelijk om
regelmatig 20 seconden hun handen te
wassen. Bij de vervolg metingen was
dit ongeveer drie op de vijf

De meeste panelleden vonden
het (heel) makkelijk om geen
handen te schudden
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Bij elke meting leek het 
minder makkelijk om
drukte te vermijden
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Meer dan driekwart vindt
het (heel) makkelijk om zo
veel mogelijk buiten de spits
te reizen

Twee op de drie panelleden vindt
het (heel) makkelijk om een niet-
medisch mondkapje te dragen in
het openbaar vervoer
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Metingen:

39 38 34 34

79 77 71 67
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Alleen panelleden die gebruik maken van het openbaar vervoer:

Niet alle vragen zijn bij elke metingen gesteld. Het kan dus
zijn dat resultaten voor bepaalde metingen ontbreken

Meting 4

Percentage panelleden dat het (heel) makkelijk vindt om
gedragsregels te volgen

Meting 5Meting 5
61%

Het percentage panelleden dat het
(heel) makkelijk vindt om thuis te
werken lijkt iets te zijn afgenomen
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Panelleden zonder klachten

Zou u zich laten testen als u wel
klachten zou hebben?

Panelleden met klachten
Heeft u zich laten testen?

Thuisisolatie en vaccinatiebereidheid
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Percentage panelleden dat het (heel) makkelijk vindt om: Naar buiten

Percentage panelleden dat met corona
gerelateeerde klachten:

33%
13%

25%

31%
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13% van depanelleden is na 15 juni
op vakantie geweest of

is nu op vakantie

Het merendeel van de
panelleden is toen geen
enkele keer omgedraaid

75%

35%

Percentage panelleden dat:

79%

47%

Nee Ja, in Nederland Ja, in Europa
Ja, buiten Europa Weet het nog niet

35%
9%

26%

32%

1%

Hebben panelleden vakantieplannen?

Ongeveer driekwart van de panelleden zonder corona gerelateerde klachten hebben
de intentie om zich te laten testen mochten ze klachten krijgen, maar het aantal
mensen dat zich daadwerkelijk laat testen als ze klachten hebben ligt een stuk lager.
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Het percentage panelleden
dat op een plek geweest waar
het eigenlijk te druk was om
1.5 m afstand te bewaren lijkt
te zijn toegenomen
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Dit onderzoek is gehouden onder het GGD-panel
(16+ jaar) van GGD Brabant-Zuidoost en uitgezet
via social media (meting 1: n=6.343, meting 2:
n=3.859, meting 3: n=3.776, meting 4: n=3.260,
meting 5: n=3.047). Het GGD-panel is qua
samenstelling niet  representatief voor de hele
regio. De resultaten van dit  onderzoek dienen
beschouwd te worden als een indicatie voor wat
er leeft onder de doelgroep.
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40 - 54 j…

55 - 69 j…

70 jaar (…

Geslacht Leeftijd

< 40 jaar
40 - 54 jaar
55 - 69 jaar
 ≥ 70 jaar

28%
14%

29%
29%

Op zoek naar meer informatie?
Klik dan hier of kijk op de website
van GGD Brabant-Zuidoost voor
ontwikkelingen, tips en adviezen.

Achtergrondkenmerken meting 5

* De achtergrondkenmerken zijn ongeveer 
   vergelijkbaar voor de vijf metingen.
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Vertrouwen in Nederlandse aanpak

Ongeveer drie op de vier
panelleden  heeft (heel) veel
vertrouwen in de manier
waarop de overheid het
coronavirus onder controle
probeert te houden. Dit
percentage is redelijk stabiel
over de hele periode.

In gesprek met  anderen
lijken  panelleden minder
positief te zijn  geworden
over de aanpak van de
Nederlandse overheid. Bij
de vierde meting waren
panelleden het minst
positief over de aanpak
van de overheid.

Meer dan de helft van de
panelleden vindt bij de
eerste meting dat de
Nederlandse overheid het
beter doet dan andere
landen. Bij de laatste
meting lijkt dit percentage
iets hoger te liggen.
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Ja Ja, maar wil
eerst weten of

hij/zij het al
gehad heeft
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Vaccinatie bereidheid

Zouden panelleden zich laten vaccineren als er een vaccin beschikbaar is?

Het percentage panelleden
dat nog niet weet of hij/zij
zich zou laten vaccineren
lijkt met 10% te zijn
toegenomen
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https://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/Informatie-over-het-coronavirus.aspx

