‘Coronagedrag’ in
regio Gelderland-Zuid
Gelderland-Zuid

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de Coronamaatregelen, wat hun drijfveren
zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is, voeren het RIVM
en GGD GHOR Nederland in samenwerking met de regionale GGD’en een groot onderzoek
uit. Het onderzoek gaat over hoe het fysiek, mentaal en sociaal met de mensen
gaat in dit coronatijdperk, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid
en of ze zich eraan houden.

De 5e ronde van het corona gedragsonderzoek liep van 8 tot en met 12 juli 2020. 2267 mensen
uit regio Gelderland-Zuid deden mee. 61% vrouw, 47% komt uit Nijmegen.

Testen
Aan de deelnemers zijn diverse vragen gesteld over testen, testbereidheid en intentie.
Driekwart van de deelnemers zou zich laten testen als ze op de dag van het invullen klachten
zouden hebben (6% niet, 19% weet het niet).
In de 4 weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst heeft 15% van de deelnemers
zich laten testen. Mensen met corona-gerelateerde klachten (zoals neusverkouden, hoesten
of koorts) lieten zich vaak niet meteen testen. 45% deed dit binnen 1-2 dagen, 17% na 3-4
dagen, 10% na 5-7 dagen en bijna 30% wachtte langer dan een week.
85% zou zich nogmaals laten testen wanneer hij/zij opnieuw corona-gerelateerde klachten
krijgt (6% niet, 9% weet het niet).

Vaccineren
Ruim de helft (52%) laat zich vaccineren als er een vaccin is. Twaalf procent wil eerst weten of
ze het al hebben gehad, 7% laat zich niet vaccineren (0,3% omdat ze al corona hebben
gehad). Bijna 30% weet nog niet of ze een vaccinatie willen.

Risico-inschatting
Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd hoe groot zij denken dat de kans is dat ze
zelf besmet raken met het coronavirus of anderen ermee besmetten. Ook is gevraagd hoe erg
ze dat zouden vinden.

Van de deelnemers geeft 37% aan het (zeer) onwaarschijnlijk te vinden dat ze komende
maanden besmet raken. 9% vindt dit juist (heel) waarschijnlijk. Als ze besmet zouden raken
dan vindt 54% (Nederland: 59%) dit (heel) erg.
Bijna de helft van de mensen in Nederland (Gelderland-Zuid: 45%) acht het (zeer)
waarschijnlijk dat zij het virus aan anderen doorgeven als ze zelf besmet zouden zijn. Bijna
iedereen (91%) zou het (heel) erg vinden het virus door te geven aan iemand anders.
63% (NL: 66%) van de deelnemers acht het (zeer) waarschijnlijk dat er een tweede golf
corona besmettingen komt. 7% van de deelnemers denkt juist dat dat (zeer) onwaarschijnlijk
is. Mocht er een tweede golf komen, dan vindt 87% van de deelnemers dat (heel) erg.

Vertrouwen in aanpak Nederlandse overheid
De mensen om ons heen kunnen veel invloed hebben op het beeld dat we vormen van de
maatregelen. Veel deelnemers praten met anderen over de Nederlandse aanpak van de
coronacrisis. Ruim de helft van de ondervraagden (54%, NL; 50%) geeft aan dat de gesprekken (zeer) positief waren en 10% (NL:13%) vond de gesprekken (zeer) negatief.
Er lijkt een groot vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid probeert het
coronavirus onder controle te houden: 77% (NL:72%) heeft (veel) vertrouwen, 3% (helemaal)
geen vertrouwen. In vergelijking met andere landen doet Nederland het volgens 72% van de
deelnemers (veel) beter, terwijl een kleinere groep het beleid als (veel) slechter scoort (3%).

Veranderingen ten opzichte van voor de coronamaatregelen
De respondenten hebben van diverse leefstijl- en welzijnsaspecten aangegeven of deze veranderd zijn ten opzichte van voor de coronamaatregelen. Hieronder staat bij hoeveel procent de veranderingen ten gunste (van de gezondheid) of ten ongunste (van de gezondheid)
zijn. Zo is een derde van de deelnemers aan het onderzoek nu minder tevreden over de
werk- privé balans en ook een derde beweegt minder dan voor de corona-crisis ontstond.
Ruim een kwart heeft corona-kilo’s erbij. Van de rokers is 1 op de 4 meer gaan roken.
Opvallend is dat bijna 20% van de alcoholdrinkers nu minder drinkt. Voor zover bekend wijkt
onze regio niet af van het Nederlands gemiddelde.
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Financiële situatie			

5

14

Werk-privé balans

17
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28
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12

9

Alcoholgebruik van drinkers

19

10

Roken (van rokers)			

14
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15

32

Angstig

6

12

Somber

5

15
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7
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3

13

3

11

Eenzaam

		

Problemen met slapen

Moeilijk of makkelijk?
Aan de deelnemers van het onderzoek is gevraagd hoe moeilijk of makkelijk zij het vinden
om zich aan de gedragsregels te houden. Voor een meerderheid van de maatregelen vindt
ruim de helft van de deelnemers het (heel) makkelijk om zich er aan te houden. Voor het niet
schudden van handen is dit zelfs 89%. De regels die als (heel) moeilijk worden ervaren zijn
‘altijd 1,5 meter afstand houden van andere mensen behalve binnen gezin of huishouden’
(44%, NL: 41%), ’20 seconden handen wassen’(26%, NL: 21%), ‘thuisblijven bij verkoudheid’
(20%), ‘zoveel mogelijk thuiswerken’ (20%, NL 18%) en ‘drukte vermijden’ (18%).

Afstand houden
Het wordt steeds lastiger om 1,5 meter afstand te realiseren. Voorbeelden van situaties waarin mensen (heel) vaak te dichtbij komen, zijn: boodschappen doen (88%), buitenshuis werken (75%, NL: 78%), op bezoek bij familie of vrienden (73%) en school/opleiding (64%, NL:
58%).
Tijdens een bezoek aan een culturele instelling (zoals een bioscoop of theater) geeft 69%
(NL: 63%) van de respondenten aan dat mensen nooit of zelden te dichtbij komen. In andere
situaties die weer mogelijk zijn geworden, zoals georganiseerd sporten en het bezoeken van
de horeca is dit respectievelijk 43% en 42%.
De helft van de respondenten is de voorgaande week niet op een plek geweest waar het te
druk was om 1,5 meter afstand te houden.
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