‘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. Zoals wat ze vinden van de coronagedragsmaatregelen van de overheid en hoe
het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk. De vragenlijst is verspreid
onder deelnemers van eerdere ronden en op social media en landelijke websites.

In ronde 9 (30 december – 3 januari) deden in Gelderland-Zuid 2.606 mensen mee. Meer
vrouwen dan mannen (62% vrouw), een derde in de leeftijdsgroep 55 t/m 69 jaar (20% jonger
dan 40 en 20% 70 jaar of ouder). Tweederde is hoogopgeleid en 10% laagopgeleid. Zes van de
tien deelnemers is eenzaam (gemeten met De Jong-Gierveld vragenset): 45% enigszins en 15%
is sterk eenzaam.
De uitkomsten die gepresenteerd worden, geven een indicatie van de situatie in regio
Gelderland-Zuid.

Leefstijl
Een gezonde leefstijl helpt om mentaal, fysiek en sociaal gezond te blijven, ook in coronatijd.
Het gaat hierbij onder andere om sporten, bewegen en gezond eten. Gebruik van middelen
zoals alcohol en tabak kan invloed hebben op stemming en op kwaliteit van de slaap.
De meeste deelnemers zijn niet ongezonder gaan eten vergeleken met voor de crisis: 75% eet
nog hetzelfde en 13% geeft aan (veel) gezonder te zijn gaan eten. Bij sporten en bewegen
zien we daarentegen dat 47% (NL 45%) dat minder is gaan doen vergeleken met de periode
voor de corona-maatregelen. Van de deelnemers geeft 14% aan dat zij juist meer sporten en
bewegen.
Van de deelnemers die alcohol drinken is bijna een kwart minder gaan drinken en 13% (veel)
meer gaan drinken. Van de rokers is een kwart (NL 27%) meer gaan roken en 19% (veel)
minder.

Mentaal welbevinden
Op de vraag hoe men zich heeft gevoeld in de afgelopen 7 dagen geeft 5% van de deelnemers aan zich (heel) vaak angstig te hebben gevoeld. Daarnaast geef 13% aan zich (heel)
vaak gestrest te hebben gevoeld en zegt 18% (heel) vaak last te hebben gehad van
slaapproblemen.
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Sociale contacten
Aan de deelnemers is een aantal stellingen voorgelegd om de kwaliteit van sociale contacten
te meten, in de afgelopen week. Bijna 60% van de deelnemers ervaart de kwaliteit van
sociale contacten als goed. Daarnaast geeft 69% aan goed contact te hebben met familie en
vrienden en geeft 61% (NL 63%) aan digitale of telefonische contacten als positief te
ervaren. Desondanks geeft 74% (NL 72%) van de deelnemers aan het wel te missen om
familie en vrienden in het echt te zien.

Stellingen
Ik ervaar goed contact met familie,
vrienden en kennissen.
Digitale of telefonische contacten ervaar ik
op dit moment als positief.
Alles bij elkaar ervaar ik de kwaliteit van
mijn sociale contacten als goed.
Ik mis het om mijn vrienden of familie in
het echt te zien.
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Testen
Van de mensen met verkoudheidsklachten heeft 55% (NL 53%) zich laten testen. Van de
mensen met klachten die (waarschijnlijk) niet komen door een andere aandoening, heeft
67% zich laten testen. Van de mensen met klachten die (waarschijnlijk) wel komen door een
onderliggende aandoening, heeft 40% (NL 35%) zich laten testen.
Van de mensen met klachten die zich hebben laten testen, heeft 83% dat binnen 4 dagen
gedaan en 63% binnen 2 dagen na aanvang van de klachten.

Thuisquarantaine
In deze meetronde is voor zes situaties waarbij het advies is om in thuisquarantaine of
isolatie te gaan, gevraagd aan de deelnemers of ze dat ook hebben gedaan:
• Bij klachten
• Bij een positieve coronatest
• Als een huisgenoot (ouder dan 6 jaar) koorts heeft of benauwd is met verkoudheidsklachten en zich (nog) niet heeft laten testen
• Als een huisgenoot positief getest is op het coronavirus
• Na een melding van de GGD door nauw contact met een besmet persoon
• Na een melding van de CoronaMelder door nauw contact met een besmet persoon
Bij een thuisquarantaine blijf je thuis en ontvang je geen bezoek.
Bij een positieve coronatest wordt de thuisquarantaine het beste nageleefd. Bij degenen die
zelf positief zijn getest, blijft 75% (NL 72%) thuis en ontvangt 97% geen bezoek. Als mensen
zelf verkoudheidsklachten hadden die waarschijnlijk niet komen door een onderliggende
aandoening, bleef 48% (NL 44%) thuis. Bij degenen die een huisgenoot hadden die positief
is getest, zegt 63% (NL 60%) thuis te blijven en 95% geen bezoek te ontvangen.
Van de mensen die in het kader van bron- en contactonderzoek van de GGD benaderd zijn
omdat ze in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon is 53% (NL 51%) thuis
gebleven en 84% (NL 87%) heeft geen bezoek ontvangen.
Dit is vergelijkbaar met de situatie waarin mensen een melding hebben gehad via de
CoronaMelder: 52% van de mensen bleef in dat geval thuis en 86% ontving geen bezoek.

Draagvlak voor maatregelen zoals deze nu gelden
Van de deelnemers staat 90 tot 94% achter de hygiënemaatregelen, zoals 20 seconden
handen wassen en geen handen schudden. Voor het dragen van een mondkapje in de
publieke binnenruimte is het draagvlak hoog, 86% (NL 88%). Ook voor de meeste andere
maatregelen met betrekking tot het verminderen van contacten is het draagvlak hoog. Een
relatief lager draagvlak zien we voor de contactbeperkende maatregelen ‘buitenshuis een
maximum van 2 personen of 1 huishouden’, ‘maximaal bezoekers thuis’ en ‘sporten met
maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand’.

Vertrouwen in de Nederlandse aanpak
De deelnemers praten regelmatig met anderen over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis. 22% van de ondervraagden geeft aan dat de gesprekken (zeer) positief waren.
Van de ondervraagden heeft 45% (veel) vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse
overheid probeert het coronavirus onder controle te houden. In vergelijking met andere
landen doet Nederland het volgens 20% van de deelnemers (veel) beter. Bijna 40% van de
deelnemers vindt dat de Nederlandse overheid te weinig maatregelen neemt om verdere
verspreiding van het virus te beperken.
Aan de deelnemers is een aantal stellingen voorgelegd die gaan over de beslissingen van de
overheid ten aanzien van de coronamaatregelen.

Bereidheid om zich te laten vaccineren
Van de deelnemers geeft 82% (NL 80%) aan zich te willen laten vaccineren, 4% wil dat niet.
De overige deelnemers (14%) weten nog niet of zij zich willen laten vaccineren tegen het
coronavirus.
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