Beleving van
coronavirus in de
regio IJsselland
Peiling onder inwoners van de regio IJsselland over
de impact van het coronavirus op hun welzijn en
gezondheid
Team beleidsadvies & onderzoek

Aanleiding
Wereldwijd is er sprake van een uitbraak van het coronavirus, dat ook wel SARS-CoV-2 wordt genoemd. Dit virus
kan de ziekte COVID 19 veroorzaken. De symptomen zijn koorts en luchtwegklachten, zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, kortademigheid en longontsteking. Eind februari is de ziekte in Nederland
vastgesteld en op 7 maart is de eerste inwoner van de regio IJsselland positief getest. De Nederlandse overheid
heeft maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan, zoals zoveel mogelijk thuis blijven,
bij noodzakelijk naar buiten gaan 1,5 meter afstand houden en geen bezoek brengen aan kwetsbaren en ouderen
van boven de 70 jaar. Zowel de ziektedreiging als de landelijke maatregelen hebben op dit moment grote
gevolgen voor het dagelijks leven.
Maar wat is nu precies de impact van het coronavirus op het leven van inwoners van IJsselland? Dit heeft GGD
IJsselland in de periode van 8 tot en met 15 april onderzocht. Er is een vragenlijst uitgezet onder panelleden van
de GGD, via social media en de regionale en lokale pers. De komende periode zullen er meerdere vragenlijsten
uitgezet worden om de impact van de coronacrisis op het welzijn en de gezondheid van inwoners van de regio
IJsselland te monitoren. De belangrijkste resultaten van de eerste peiling worden gepresenteerd in dit rapport.

Deelnemers aan het onderzoek
In totaal hebben 3358 inwoners van de regio IJsselland meegedaan aan het coronaonderzoek. Zij zijn
gevraagd via het panel van de GGD, via social media en er is een oproep gedaan in de regionale en lokale
media. De deelnemers hebben de volgende kenmerken:.
•

75% is vrouw en 25% man

•

Gemiddelde leeftijd is 50 jaar. De grootste groep is (39%) tussen de 35-49 jaar en 20% 65+,

•

79% woont met een partner en 10% alleen

•

39% heeft kinderen onder de 12 jaar en 17% kinderen tussen de 12-18 jaar (kan overlap in zitten)

•

30% komt uit gemeente Zwolle, de gemeente Deventer, Hardenberg, Dalfsen en Kampen zorgen
ieder voor ongeveer 10% van de deelnemers, de gemeente Olst-Wijhe, Zwartewaterland, Raalte,
Kampen, Steenwijkerland, Ommen en Staphorst tussen de 3-7%

Duidelijke en betrouwbare berichtgeving
Het merendeel van de deelnemers (89%) vindt de landelijke berichtgeving (heel) duidelijk. Ook wordt de
berichtgeving als heel betrouwbaar ervaren ongeveer driekwart van de deelnemers. Ruim drie vijfde vindt de
informatie (hee) volledig en 14% vindt de informatie (heel) onvolledig. De informatie wordt voornamelijk
verkregen via de televisie (85%). Ongeveer de helft van de deelnemers haalt ook informatie van nieuwswebsites
en de website van het RIVM. Het RIVM wordt relatief vaker bezocht door inwoners van onder de 65 jaar. Ook
spelen landelijke of regionale dagbladen een belangrijke rol in he verkrijgen van informatie voor de helft van de
deelnemers, zelfs voor meer dan 70% van de inwoners van 65 jaar en ouder. Slechts 1% zoekt geen informatie
over het coronavirus. 14% van de deelnemers zou meer informatie over corona willen. Dan gaat het bijvoorbeeld
om meer duidelijkheid over de veiligheidsmaatregelen en het besmettingsgevaar. Deelnemers vragen zich of 1,5
meter wel voldoende is en op welke manier het virus zich kan verspreiden.
Quote: “Wordt het virus bijvoorbeeld ook via kranten verspreid?”

2

Deelnemers willen ook graag meer zicht krijgen op cijfers. Bijvoorbeeld over hoeveel mensen er zijn genezen en
hoeveel mensen er echt besmet zijn in plaats van alleen positief getest. Ook zouden deelnemers graag meer
duidelijkheid krijgen over de ziekteverschijnselen, wat is bijvoorbeeld het verschil met astma of hooikoorts.
Deelnemers vragen zich af wat te doen als je corona hebt gehad en hoe zit het met immuniteit.
Quotes: “Wat kan en mag ik wel?” “Waar moet ik nog op letten?” “Wanneer ben ik niet meer besmettelijk”
Quotes: “Kan er getest worden dat ik ziek ben geweest?” “Ben je immuun als je milde klachten hebt gehad?”
Tot slot is men benieuwd naar stand van zaken van de onderzoeken en de vaccins.

Tweede derde van de inwoners heeft geen ‘coronaklachten’
Inwoners is gevraagd of zij op dit moment gezondheidsklachten ervaren die zouden kunnen duiden op het
coronavirus. Tweede derde geeft aan geen van deze klachten te ervaren. Ruim 15% van de inwoners kampt met
een neusverkoudheid, 13% heeft vermoeidheidsklachten (met name vrouwen met 14% tegenover 9% van de
mannen) en een tiende noemt hoesten. Ongeveer 20% van de inwoners weet niet of zij besmet is (geweest) met
het coronavirus, tweede derde denkt niet besmet (geweest) te zijn met het coronavirus, 10% denkt van wel maar
is inmiddels hersteld en 2% denkt nu ziek te zijn door het coronavirus. Ruim de helft van de inwoners kan niet
inschatten in hoeverre het waarschijnlijk is dat zij de komende 6 maanden ziek zullen worden door het
coronavirus. Bijna 30% acht deze kans (zeer) waarschijnlijk. Opvallend is dat met name ouderen de kans klein
achten dat ze de komende 6 maanden ziek worden, onder 75-plussers acht 6% de kans (zeer) waarschijnlijk en
onder de 65 tot 74-jarigen is dit 10%.

Situatie met kinderen: begrijpelijk maar lastig
Aan de deelnemers met kinderen onder de 18 jaar is gevraagd hoe zij de maatregelen ervaren. Bijna alle ouders
vinden de maatregelen begrijpelijk. Met name ouders met kinderen tot 12 jaar vinden de maatregelen ook lastig;
34% heel lastig en 48% een beetje lastig. Bij ouders met kinderen tussen de 12 en 18 jaar vindt 19% het heel lastig
en 46% een beetje lastig.

Zorgen over de navolging van maatregelen, de economie,
gezondheid van familie en zorgcapaciteit
De meeste zorgen zijn er over of anderen de maatregelen goed opvolgen. Bijna drie vijfde van de deelnemers is
hier over (heel erg) bezorgd en gemiddeld scoren de deelnemers 3,67 op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 staat
voor helemaal niet bezorgd en 5 voor heel erg bezorgd. Ook is ruim de helft van de deelnemers (heel erg)
bezorgd over de economische situatie in Nederland. Zij scoren hier gemiddeld 3,54.
Daarnaast zijn er zorgen over de gezondheid van familieleden (3,42) en dat corona leidt tot sterfgevallen in de
familie (3,38). Vrouwen hebben relatief vaker zorgen over de gezondheid van familieleden (54% tegenover 39%
van de mannen) en dat corona leidt tot sterfgevallen in de familie (50% tegenover 38% van de mannen). De
inwoners van 75 jaar en ouder maken zich relatief minder vaak bezorgd over de gezondheid van hun familieleden;
het gaat om 29% en een derde van de inwoners van 65 jaar en ouder is (heel erg) bezorgd over dat corona leidt
tot sterfgevallen in de familie. Dit is relatief laag in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen.
De zorgcapaciteit van ziekenhuizen baart de deelnemers ook zorgen. Ruim twee vijfde van de deelnemers is
hierover (heel erg) bezorgd (gemiddelde score 3,29). Opvallend is dat de deelnemers zich minder zorgen maken
over hun eigen situatie zowel als het gaat om hun gezondheid als om hun financiële situatie. Met name in de
leeftijdscategorie van 19 tot en met 34 jaar zijn er relatief weinig zorgen over de eigen lichamelijke gezondheid:
14% maakt is hierover (heel erg) bezorgd tegenover 26% van de leeftijdsgroep van 50 tot en met 64 jaar.
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Dat andere mensen de maatregelen niet opvolgen

3,67

De economische situatie in Nederland

3,54

De gezondheid van uw familieleden

3,42

Dat corona leidt tot sterfgevallen in uw familie

3,38

Dat ziekenhuizen de zorg niet meer aankunnen

3,29

Eigen lichamelijke gezondheid

2,61

Eigen mentale gezondheid

2,23

Verlies van inkomsten

1,92

Verlies van eigen baan

1,58
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Onrust maar ook tijd voor reflectie en doorgaan
Ruim de helft van de deelnemers probeert zo normaal mogelijk door te leven. Zij zijn het (helemaal) eens met de
stelling ‘Ik probeer zo normaal mogelijk door te leven ‘. De gemiddelde score is 3.50 op een schaal van 1 tot 5
waarbij 1 staat voor helemaal oneens en 5 voor helemaal eens. Mannen hechten met name waarde aan het zo
normaal mogelijk doorgaan (64% tegenover 50% van de vrouwen). Een kwart van de deelnemers ervaart ook tijd
voor reflectie en bezinning. Een derde van de inwoners geeft ook aan toe te komen aan dingen waar ze normaal
niet aan toekomen. Aan de andere kant wordt een derde van de deelnemers onrustig van de situatie (35% van de
vrouwen en 24% van de mannen) en bij ruim een kwart zet het hun leven op z’n kop. Ouderen, zowel in de
leeftijdsgroep van 65 tot en met 74 jaar als de groep 75-plussers, ervaren minder vaak dat hun leven op z’n kop
wordt gezet door het coronavirus (respectievelijk 19% en 14%).
Ruim een kwart ervaart stress (32% van de vrouwen en 17% van de mannen). Ouderen boven de 65 ervaren
relatief weinig stress (tussen 65 en 74 jaar 14% en ouder dan 75 7%) en ouders met jonge kinderen relatief
ervaren relatief vaak stress, 37%. Bijna een kwart van de deelnemers voelt zich opgesloten. Dit geldt relatief vaak
voor inwoners die alleen wonen (37%). Eenzaamheid wordt relatief weinig ervaren (gemiddelde score van 1,89).
Eenzaamheid wordt wel meer ervaren door inwoners die alleen wonen (32%) dan door inwoners die niet alleen
wonen (8%). De meerderheid van de inwoners (56%) voelt zich niet somber en heeft niet het idee minder goed te
kunnen functioneren (53%).
Ik probeer zo normaal mogelijk door te leven
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Ik word er onrustig van
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Ik kom nu aan dingen toe waar ik anders geen tijd voor heb
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Saamhorigheid maar minder sociale contacten
Ongeveer de helft van de deelnemers ervaart meer saamhorigheid om zich heen. De gemiddelde score is 3,60 op
een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 staat voor helemaal oneens en 5 voor helemaal eens. Aan de andere kant geeft
ook ruim de helft van de deelnemers aan minder sociale contacten te onderhouden. Dit geldt met name voor
mannen met 63% tegenover vrouwen met 51%. Ongeveer twee vijfde ontvangt veel steun van familie, vrienden
en anderen, met een gemiddelde score van 3,24. Met name 75-plussers ontvangen meer steun (58%) in
vergelijking met de jongere deelnemersgroepen. Ruim een derde van de inwoners heeft meer aandacht voor de
mensen om hen heen. Van de mensen die hulp ontvangen, geeft 30% aan nu minder professionele hulp en/of
ondersteuning te ontvangen.

Ik ervaar meer saamhorigheid in de samenleving
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Meer naar buiten maar minder bewegen
Ruim twee vijfde van de deelnemers geeft aan minder te bewegen door de ‘coronasituatie’. Dit geldt voor bijna
de helft van ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan de andere kant benoemt een derde dat ze meer
buiten komen en ook een derde geeft aan bewuster te leven. Het merendeel van de mensen leeft niet minder
gezond; zij gaan niet meer roken, drinken of ongezonder eten. Ongeveer een vijfde van de deelnemers geeft aan
minder goed te slapen door de ‘coronasituatie’.

Meerderheid tevreden over maatregelen en contact met
organisaties
Drie kwart van de deelnemers vindt dat er een beetje tot zeker voldoende maatregelen worden genomen om
verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bijna alle deelnemers houden 1,5 meter afstand (99%),
schudt geen handen (98%), wast regelmatig de handen met water en zeep (96%), stelt feestjes uit (93%), niest en
hoest in de ellebogen (92%) en het niet op bezoek gaan bij ouderen en risicogroepen (90%). Opvallend is dat bij
een aantal maatregelen relatief meer vrouwen zich hier aan houden dan mannen; hoesten en niezen in ellebogen
(95% versus 85%), gebruik maken van papieren zakdoekjes (82% versus 59%) en zoveel mogelijk thuis blijven (89%
versus 79%). Ruim driekwart van de deelnemers gaat niet op bezoek bij andere personen buiten het gezin, onder
de groep 19 tot en met 34 jaar ligt dit percentage op 61%.
Een vijfde van de deelnemers heeft contact gehad met een organisatie over vragen omtrent het coronavirus. In
de meeste gevallen was dit met de huisarts. Een klein percentage heeft contact gehad met de eigen behandelend
arts, de GGD, het RIVM of een andere zorgorganisatie. In de meeste gevallen ging de vraag over de eigen
gezondheid (45%) of over de gezondheid van anderen (30%). Ook de betekenis van de maatregelen voor iemand
zelf (24%) of voor anderen (19%) waren relatief vaak onderwerp van de vraag. In 80% van de gevallen is de vraag
naar tevredenheid beantwoord. Wanneer dit niet het geval was, ging dit in de meeste gevallen om mensen die
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getest wilden worden maar daar niet in aanmerking voor kwamen. Daardoor hebben ze nog steeds de
onzekerheid of ze wel of niet corona hebben (gehad).
Quote: “Er is veel onduidelijkheid onder de verschillende instanties onderling. De eerste keer dat ik GGD belde met
ziekteverschijnselen en werkzaam in wijkverpleging werd ik voor eventuele test van het kastje naar de muur
gestuurd. Tweede keer ook. Ik heb de telefoonlijn van de GGD niet als hulp of positief ervaren.”
Sommige deelnemers hebben zelf geen contact opgenomen met een organisatie maar zijn zelf benaderd door de
huisarts of de GGD. Dit was bijvoorbeeld omdat een familielid corona had of om een andere reden.
Quote: “De huisarts belde mij op, omdat hij alle 80 jarigen wilde informeren en bemoedigen.”

Informatie, hulp en advies
•

•
•
•


RIVM: 0800-1351, Voor (medische) vragen en richtlijnen over het corona virus
Rode Kruis Hulplijn, 070-4455888. Voor (praktische) hulpvragen
Anbo: 0348-466666, Voor ouderen met vragen ‘hart onder de riem’
Voor jongeren met vragen GGD www.jouwggd.nl (chatfunctie voor jongeren).
GGD IJsselland; voor cijfers over corona in regio IJsselland: www.ijssellandscan.nl en voor informatie
over corona www.ggdijsselland.nl/corona/
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