
Impact uitbraak coronavirus op
het welzijn van de bevolking

Peiling 3 (16 tot 23 juni 2020)

I

Bereidheid tot testen

zegt zich wel te laten testen
bij het ontwikkelen van
eventuele klachten

van de mensen die de afgelopen
twee weken klachten had,
heeft zich niet laten testen 64%88%

11% zegt zich niet te laten testen
bij het ontwikkelen van
eventuele klachten

Top 3 meest genoemde redenen om niet te 
laten testen:

1. Vindt testen onzin/niet nodig

2. Gaat pas testen bij (zeer) ernstige klachten

3. Vindt de test onbetrouwbaar

Top 5 meest genoemde redenen:

1. Klachten komen door 
     bijv. hooikoorts/COPD/astma

2. Klachten zijn niet ernstig genoeg

3. Vindt testen niet nodig

4. Klachten komen door normale 
    verkoudheid

5. Klachten waren snel weer over

I
I

Bij klachten

I? 25% weet niet of ze zich laten testen
bij het ontwikkelen van
eventuele klachten

blijf thuis en laat je testen
TIP

Bereidheid tot vaccineren

Ja60% Top 5 meest genoemde redenen om niet te vaccineren:

Ik weet het
nog niet29%

11% Nee

?
1. Onvoldoende vertrouwen hebben in het vaccin 
    
2. Vertrouwen in het natuurlijke immuunsysteem

3. Vindt dat hij/zij het niet nodig heeft

4. De farmaceutische industrie verdient er teveel aan

5. Is tegen vaccineren

Vakantie

27%

Mening van de deelnemers over de versoepeling om deze zomer
weer binnen Europa op vakantie mogen

35% 36%
Top 3 meest genoemd:

1. Het is goed voor mensen
    om te ontspannen

2. Het wordt tijd om het 
     normale leven weer op te
     pakken

3. Als iedereen zich aan de 
    maatregelen houdt dan 
    zal het geen probleem zijn

Onzeker/onbekend (21%)

Gewijzigd door de coronacrisis (34%)

Was al niet van plan om op vakantie te gaan (22%)

Niet gewijzigd (16%) Anders (7%)

Plannen voor de zomervakantie door 
de coronacrisis

Top 3 meest genoemd:

1.  Het is ieders eigen 
     verantwoordelijkheid

2. Als iedereen zich aan de
    maatregelen houdt dan 
    zal het geen probleem zijn

3. We kunnen dit jaar 
    misschien beter in 
    Nederland blijven

Top 3 meest genoemd:

1. Reizen geeft onnodig 
    risico op verspreiding van
    het virus

2. Angst voor een tweede 
     coronagolf

3. Het is te snel om nu al op
     vakantie in het buitenland
     te gaan

We hadden nog niets gepland,
maar gaan nu in Nederland

een paar dagen weg.Geboekt, maar weet nog niet of
het doorgaat. Heb er eigenlijk

geen zin in, toch angstig.

We gaan wel naar het buitenland
waarschijnlijk, maar niet naar het land

waar we van plan waren naar toe te gaan.

Positief Neutraal Negatief

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis!
TIP!
TIP

Welbevinden
Ik ben bang Ik ben bezorgd Ik voel me gestrest

PEILING 1 
(maart)

PEILING 2
(april)

PEILING 3
(juni)

Bezorgdheid om de gezondheid van zichzelf en/of
naasten en de mogelijke economische gevolgen voor het
land zijn nog steeds belangrijke redenen.

Ik vind het allemaal
lang duren

Ik mis groepsactiviteitenIk mis lichamelijk
contact

60%67%70%

(Helemaal) mee eens (Helemaal) mee oneensNeutraal

Ik probeer zo normaal
mogelijk door te leven

Ik ervaar meer
saamhorigheid

Ik ga minder snel naar
een arts/ziekenhuis
met gezondheidsklachten

43%

56%

77%38%

20%

15%

38%

X

28%

Er zijn ook twee nieuwe meest genoemde redenen tot bezorgdheid:

1. Zorgen om een mogelijke tweede coronagolf

2. Zorgen om mensen die zich niet aan de 1,5 meter maatregel houden

PEILING 1 
(maart)

PEILING 2
(april)

PEILING 3
(juni) 39%

62%

64%78%

85%

89%

X

31%

39%

Maatregelen Rijksoverheid

Het lukt om 1,5 meter
afstand te houden

Ik vind alle maatregelen
overdreven

8%
Er zijn te weinig

maatregelen

68%
Er zijn genoeg
maatregelen

24%
Er zijn te veel
maatregelen

PEILING 1 
(maart)

PEILING 2
(april)

PEILING 3
(juni)

7%

13%

25%

90%

89%

72%

32%

Dit onderzoek naar de
impact van de
coronacrisis is
gehouden onder het
GGD-panel 'NOG
beter weten' en
uitgezet via sociale
media.
De onderzoeksgroep is
gewogen naar leeftijd,
geslacht en subregio.
Hierdoor zijn de
resultaten ten aanzien
van deze kenmerken
representatief voor de
hele bevolking van de
regio Noord- en Oost-
Gelderland.

In totaal 2517
 deelnemers

≤ 44 jaar (26%)

45-64 jaar (45%)

65-plus (30%)

68%

Wil je informatie over de resultaten van de eerdere peilingen?
Kijk op de GGD website. 

Laagopgeleid (9%)

Middelbaar opgeleid (46%)

Hoogopgeleid (45%)

Betaald werk (50%)

Heeft thuiswonende
kinderen <18 jaar (27%)

Achtergrondkenmerken

Gepensioneerd (23%)

Overig (27%)

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd/nieuws/op-vakantie-of-toch-niet
https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd/nieuws/op-vakantie-of-toch-niet
https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd/nieuws/hoe-gaat-het-met-ons-ggd-doet-tweede-peiling-in-corona-tijd

