DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS
Een onderzoek onder inwoners van de regio IJsselland
Over het onderzoek
GGD IJsselland heeft, in samenwerking met andere GGD’en en het RIVM, onderzocht hoe
het gaat met de gezondheid en het welbevinden van inwoners van de regio IJsselland. Ook
is er onderzocht hoe de inwoners de (versoepeling van de) maatregelen ervaren en hoe zij
hiermee omgaan. Het onderzoek vond plaats in de periode van 27 mei tot en met 1 juni.
In deze infographic staan de uitkomsten van het onderzoek.

Gezondheid

Sociale relaties

Ruim 41% geeft aan minder te
bewegen en sporten dan voor de
coronamaatregelen. 8% geeft aan
(veel) meer alcohol te drinken dan voor
de coronaperiode.
Het gemiddelde cijfer dat
deelnemers hun leven op
dit moment geven is:

25%

7,2

Een kwart
van de deelnemers voelt
zich soms
somber.

meer eenzaamheid
23% ervaart
dan voor de coronacrisis.
Onder de groep 25 tot
39 jarigen is dit het
meest toegenomen:
met 30%.
Ruim 56% geeft aan dat de kwaliteit
van hun sociale contacten slechter is
dan voor de coronacrisis.
Een meerderheid (77%) mist het
om vrienden in het echt te zien.

61% ervaart telefonische/digitale
contacten als positief.

Besmetting en vaccineren
Eén tiende van de deelnemers denkt
besmet te zijn geweest met het coronavirus.
Bij 0,2% is dit bevestigd met een test.
Eén op de acht deelnemers acht de kans
op besmetting met het coronavirus (zeer)
waarschijnlijk.
geeft aan in thuisisolatie te gaan

93% bij een eigen positieve test.

Van de deelnemers met klachten, is 75%
naar buiten geweest. Ook heeft meer dan
de helft van hen bezoek ontvangen.

Laat jij je vaccineren zodra dit kan?
Ja
Weet het niet
Nee

12%
20%
68%

Van deze groep
wil 23% wel eerst
weten of ze het
virus heeft gehad

Maatregelen
Over het algemeen is er bij de deelnemers draagvlak voor de (hygiëne)maatregelen. Deelnemers denken met name dat de volgende maatregelen effect hebben:
Geen handen schudden
2 Thuisblijven bij verkoudheidsklachten met
koorts van huisgenoten
3 Drukte vermijden
4 Bij eigen verkoudheidsklachten thuisblijven
1

De bezoekersregeling voor
ouderen heeft het minste
draagvlak bij de deelnemers.
Het begrip voor deze maatregel
neemt met de tijd steeds
verder af.

94% heeft in de afgelopen 7 dagen
geen handen geschud.

50% staat achter de maatregel om mondkapjes te dragen in het openbaar
vervoer. Eén derde denkt dat een niet-medisch mondkapje niet of nauwelijks helpt.

Overheid en media
83% heeft het idee dat de overheid

haar best doet om het goede te doen.

70% heeft vertrouwen in de manier
waarop de overheid het virus onder
controle probeert te krijgen.
Deelnemers volgden coronanieuws via:
1 Nieuwsuitzending publieke omroep
2 Persconferenties
3 Online nieuwssites
4 Landelijke kranten
5 Regionale en lokale media

Werk
maakte zich in de afgelopen

12% maanden zorgen om baanverlies.

Percentage dat aangeeft dat
het werk gewoon doorgaat:

71%

Van de deelnemers is 40% (veel)
minder tevreden over de balans
tussen werk en privé.

32% werkt vooral
vanuit huis.

Deelnemers van het onderzoek
Totaal 1382 deelnemers
uit de regio IJsselland.

De grootste groep (32%) is:
40-54 jaar

31% man 69% vrouw

56% is hoogopgeleid

78% woont met partner
11% woont alleen
33% heeft kinderen < 12 jaar
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