‘Coronagedrag’ in
regio Gelderland-Zuid
Gelderland-Zuid

Sinds dit voorjaar voert de Coronagedragsunit (RIVM, GHOR en GGD’en) regelmatig een
peiling uit onder de bevolking naar gedrag, welbevinden en andere aspecten rondom het
coronavirus. Ook GGD’en verspreidden de open link naar de vragenlijst via social media.
Vanwege de lengte van de vragenlijst, is deze onderverdeeld in modules, zodat niet alle
respondenten alle vragen kregen voorgelegd.

Ronde acht van het gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD’en is afgenomen tussen 11
en 15 november onder ruim 64.000 volwassenen, waarvan 3.270 uit Gelderland-Zuid. Meer
vrouwen dan mannen deden mee. Ruim de helft van de deelnemers is jonger dan 55 jaar.
De cijfers geven een indicatie van het gedrag en de gevoelens bij inwoners van onze regio. Net
als in Nederland ervaren de deelnemers hun gezondheid gemiddeld als iets hoger dan in een
qua leeftijd vergelijkbare groep. Alleen indien een cijfer in Nederland meer dan 2% afwijkt
van regio Gelderland-Zuid wordt het genoemd. Hieronder de resultaten over vaccineren.

Vaccinatie
Een van de vragen in het landelijke online vragenlijstonderzoek tussen 11 en 15 november
2020 betrof de vaccinatiebereidheid: “Als er straks een vaccin is tegen het coronavirus, wilt u
zich dan laten vaccineren?”.
De uitkomst is dat van de 3.270 deelnemers in Gelderland-Zuid een op de drie nog niet weet
of hij/zij zich wil laten vaccineren. In Gelderland-Zuid lijkt de bereidheid iets groter dan landelijk; 57% zegt ja (in NL 55%) en 11% (NL 12%) wil dat niet. Kijkend naar alle deelnemers
dan zitten de twijfelaars met name tussen de 35 en 50 jaar. Vrouwen twijfelen veel vaker dan
mannen: 68% van de mannen wil zich laten vaccineren en 51% van de vrouwen.

Ook tussen de gemeenten zijn er verschillen: het percentage dat zich niet wil laten
vaccineren is in Neder-Betuwe het hoogst (31%). In Beuningen, Maasdriel en Wijchen
twijfelen relatief de meeste inwoners. In Nijmegen is het percentage dat zich wil laten
vaccineren het hoogst: 63%.

Redenen niet vaccineren
Aan de deelnemers is gevraagd waarom ze zich niet willen laten vaccineren. De meest
genoemde reden is dat er onvoldoende vertrouwen is dat het vaccin werkt en dat het veilig
is, gezien de snelheid waarmee het vaccin ontwikkeld is, waardoor de gevolgen en eventuele
bijwerkingen op (langere) termijn nog niet bekend zijn.
Er is ook een groep die vindt dat anderen eerst gevaccineerd moeten worden, meestal omdat
ze niet tot een risicogroep behoren, of omdat ze willen afwachten wat het vaccin doet. Een
andere groep zegt dat het virus voor hen geen risico vormt omdat ze het al gehad hebben,
omdat ze een goede gezondheid hebben, jong zijn, een gezonde leefstijl hebben, afstand
houden etc.

Redenen wel vaccineren
De vaakst genoemde reden om zich te
laten vaccineren is om beschermd te
zijn tegen corona en anderen niet te
kunnen besmetten bij werk of (mantel)
zorg. En omdat dan de maatregelen
weg kunnen en terug kunnen naar het
normale leven. Vaak werd alleen
geschreven: “behoor tot risicogroep”
en “ben kwetsbaar”. Veel mensen
willen bijdragen aan groepsimmuniteit
en vinden vaccineren logisch, belangrijk, je burgerplicht, maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
NB: de resultaten geven een indicatie
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