Resultaten
Onderzoek naar de impact van de uitbraak van het coronavirus op het welbevinden van
inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland
(8e coronapeiling, 4-11 november 2021)
Over de coronapeilingen van GGD Noord- en Oost-Gelderland
Het is inmiddels méér dan 20 maanden geleden dat het coronavirus opdook in Nederland. GGD Noorden Oost-Gelderland onderzoekt wat de impact hiervan is op het dagelijks leven en het welbevinden van
de bevolking. Om dit in kaart te brengen, worden er vragenlijsten uitgezet via het GGD-panel en via de
sociale media. Er zijn inmiddels acht coronapeilingen onder volwassenen gehouden:
 Peiling 1: maart 2020
 Peiling 2: april 2020
 Peiling 3: juni 2020
 Peiling 4: september 2020
 Peiling 5: november 2020
 Peiling 6: februari 2021
 Peiling 7: mei 2021
 Peiling 8: november 2021
Daarnaast heeft GGD Noord- en Oost-Gelderland in mei 2020 en in maart 2021 coronapeilingen onder
de jeugd (voortgezet onderwijs) gehouden.
De resultaten zoals beschreven in deze rapportage zijn ook samengevat weergegeven in een
infographic. Alle rapportages van de coronapeilingen van GGD NOG staan op de website van GGD
NOG en op Kompas Volksgezondheid NOG.

Situatieschets
De 8e coronapeiling is afgenomen van 4 tot 11 november 2021. In deze periode waren onder
andere mondkapjes verplicht, was de horeca geopend tot 0.00 uur en mochten mensen de helft
van de tijd werken op locatie. Ook was in deze periode het coronatoegangsbewijs nodig voor
toegang in diverse sectoren. Tijdens de afnameperiode nam het aantal besmettingen en de druk
op de zorg toe. Vanaf 13 november zijn er weer strengere regels van kracht. Het is goed om in
het achterhoofd te houden dat de resultaten van deze peiling een afspiegeling zijn van de periode
daarvoor.
Ruim 3.000 deelnemers
Aan de achtste peiling hebben 3.148 volwassenen (18+) meegedaan. Er is gewogen naar
geslacht, leeftijdsgroep (18-44 jaar; 45-64 jaar; 65+) en subregio (Achterhoek, MiddenIJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe). Ten aanzien van deze kenmerken zijn de uitkomsten
representatief voor de hele bevolking van de regio Noord- en Oost-Gelderland.
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93% geeft zijn/haar leven een voldoende
In totaal geeft 93% van de mensen zijn/haar leven een voldoende (Figuur 1). Dit percentage is
vergelijkbaar met de resultaten van de peiling in mei 2021. Het gemiddelde rapportcijfer dat
mensen geven is een 7,4. Deelnemers geven hun leven met name een hoog cijfer omdat ze
gezond of fit zijn, omdat alles goed gaat en omdat ze zich goed of gelukkig voelen.
“Ondanks de coronaperiode voel ik mij goed, gezond en vermaak ik mij prima” (man, 40 jaar,
geeft rapportcijfer 8)
“Ondanks alles kan ik naar mijn werk en de kinderen naar school en het sporten. Er is rust.”
(vrouw, 49 jaar, geeft rapportcijfer 9)

Figuur 1: Percentage respondenten dat zijn/haar leven een
voldoende geeft
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
mrt.'20

apr.'20

18 t/m 44 jaar

jun.'20

sep.'20

45 t/m 64 jaar

nov.'20

feb.'21

65-plus

mei'21

nov.'21

gemiddelde NOG

Jongere leeftijdsgroepen geven hun leven minder vaak een voldoende dan 65-plussers (Figuur
1). Dit is een trend die we gedurende de pandemie steeds zien. Veelgenoemde redenen voor het
geven van een onvoldoende zijn dat mensen andere aandoeningen en ziektes hebben of veel
last hebben van de beperkende maatregelen.
“Ik mis vrijheid, ik stort me teveel op mijn werk aangezien ik niet veel kan op het moment. Ik wil
kunnen reizen en dingen kunnen ondernemen zonder verplichtingen.” (vrouw, 19 jaar, geeft
rapportcijfer 4)
Mentale gezondheid gelijk gebleven, maar afgenomen onder laagopgeleiden
De mentale gezondheid van inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland is gelijk gebleven ten
opzichte van de vorige peiling (Figuur 2). Volgens de MHI-5 (de schaal die mentale gezondheid
meet) is in november 2021 83% van de inwoners mentaal gezond. Tussen juni 2020 en februari
2021 daalde de mentale gezondheid, maar sinds mei 2021 zit dit percentage weer bijna op hetzelfde
niveau als aan het begin van de coronaperiode.
Mentale gezondheid neemt af naarmate de leeftijd lager is. Ook komt mentale ongezondheid vaker
voor bij laagopgeleiden en alleenstaanden. In februari en mei 2021 was het verschil in mentale
gezondheid tussen hoog- en laagopgeleiden wat kleiner geworden, maar nu is dit verschil weer
ongeveer even groot als voor die tijd.
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Figuur 2: Percentage dat mentaal gezond is
(o.b.v. MHI-5)
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Het merendeel van de mensen heeft een gemiddelde tot hoge veerkracht
In de peiling zijn ook de vragen opgenomen van de dimensie Veerkracht van de Nederlandse
Vitaliteitsmeter, de Vita-16 ©. Op basis van hiervan heeft 81% van de inwoners van Noord- en
Oost-Gelderland een gemiddelde tot hoge score voor veerkracht. In mei 2021 was dit nog 78%.
Veerkracht neemt toe met de leeftijd en naarmate het opleidingsniveau hoger is. Ook hebben
mannen en samenwonenden vaker een hoge veerkracht.
Gevoel van saamhorigheid neemt af, bezorgdheid neemt toe
Meer mensen geven aan last te hebben van angst en bezorgdheid dan in mei 2021 (Figuur 3).
Het gevoel van saamhorigheid is opnieuw afgenomen. In maart 2020 ervaarde 64% meer
saamhorigheid in de samenleving en in november 2021 is dit 10%. Het gevoel van
saamhorigheid neemt af naarmate het opleidingsniveau toeneemt.
“De coronapas is echt een brug te ver gebleken. De tweedeling in de samenleven en ook in
gezinnen is schrijnend.” (Man, 58 jaar)
Meer mensen geven aan dat ze bewuster zijn gaan leven ten opzichte van de vorige peiling in
mei 2021 (Figuur 3). Daarnaast is eenzaamheid afgenomen. Verder geven mensen aan dat ze
zich minder vervelen en dat ze minder stress ervaren. Alleenwonenden voelen zich twee keer zo
vaak eenzaam als samenwonenden. De jongere leeftijdsgroepen zijn vaker bang, ervaren minder
saamhorigheid, zijn minder vaak bewuster gaan leven, voelen zich vaker eenzaam en ervaren
meer stress.
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Figuur 3: Percentage dat het (een beetje tot helmaal) eens is met onderstaande
stellingen
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Positieve dingen die men wil vasthouden
Mensen beschrijven verschillende positieve aspecten van de coronaperiode die ze graag willen
vasthouden. De meest genoemde aspecten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Niet verplicht kussen, knuffelen of handen schudden
Rustiger leven
Afstand houden
(Deels) thuiswerken
Bewuster leven/ genieten van de kleine dingen

“Afstand houden. Geen handen geven. Geen knuffels van onbekenden.” (man, 57 jaar)
“De rust. Minder verplichtingen. Meer genieten van kleine dingen.” (vrouw, 44 jaar)
Naast bovenstaande aspecten, worden ook dingen genoemd zoals: meer naar buiten gaan, een
positieve en gezonde leefstijl aanhouden en meer tijd houden voor het gezin.
Bijna de helft van de inwoners vindt dat er te weinig maatregelen zijn
Bijna de helft van de inwoners (46%) vindt dat er te weinig maatregelen zijn. Dit is gestegen ten
opzichte van de vorige peiling in mei 2021, toen was dit nog 10%. Hoogopgeleiden en ouderen
vinden vaker dat er te weinig maatregelen zijn. Bijna één op de vijf (18%) vindt dat er teveel
maatregelen zijn. Dit geldt vaker voor jongvolwassenen. Dit is vergelijkbaar met de vorige peiling in
mei 2021 (Figuur 4).
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Figuur 4: Draagvlak maatregelen
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Het coronatoegangsbewijs weerhoudt de meeste mensen niet van het bezoeken van
locaties zoals als restaurants, bioscopen en theaters
Zesentachtig procent van de mensen geeft aan dat het coronatoegangsbewijs hen niet
tegenhoudt om locaties als restaurants, bioscopen en theaters te bezoeken. Het
coronatoegangsbewijs weerhoudt relatief vaker 18 t/m 44 jarigen (19%) en mensen uit de regio
Noord-Veluwe (24%) om deze locaties te bezoeken.
“Ik ben wel gevaccineerd, maar geen behoefte momenteel om naar plekken te gaan waar het
coronatoegangsbewijs verplicht is. Ik vind het teveel gedoe.” (Vrouw, 86 jaar)
De inwoners die aangeven dat het coronatoegangsbewijs hen tegenhoudt, hebben we gevraagd
waarom. De meest genoemde reden is: “ik sta niet achter het coronatoegangsbewijs” (72%)
gevolgd door “ik ben niet gevaccineerd en wil mij niet (steeds) laten testen” (39%). Dit geldt met
name voor jongvolwassenen. Laag opgeleiden en 65-plussers worden relatief vaak
tegengehouden doordat ze het coronatoegangsbewijs vaak niet bij zich hebben. Bijna drie op de
tien mensen (28%) geeft aan dat het coronatoegangsbewijs hen tegenhoudt om andere redenen
dan hierboven genoemd. Het meest genoemd wordt “ik wil de drukte niet opzoeken”, “ik vind het
coronatoegangsbewijs teveel gedoe” en “ik vind het coronatoegangsbewijs
schijnzekerheid/schijnveiligheid”.
“Het coronatoegangsbewijs zegt niets over of iemand besmet is en biedt dus schijnzekerheid.”
(man, 63 jaar)
In Figuur 5 is het draagvlak voor de overige maatregelen weergegeven.
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Figuur 5: Percentage dat (helemaal) achter de maatregelen staat
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34% denkt dat het onwaarschijnlijk is dat hij/zij besmet raakt met corona in de komende maanden
In totaal geeft een op de drie mensen (34%) aan het (zeer) onwaarschijnlijk te vinden om in de
komende maanden besmet te raken met corona (Figuur 6). Naarmate het opleidingsniveau afneemt,
achten mensen de kans steeds waarschijnlijker dat ze wel besmet raken met het coronavirus. Verder
vinden vooral 18-44 jarigen en mensen werkzaam in de zorg of het onderwijs het waarschijnlijk dat
zij besmet raken. Tegelijkertijd geeft de helft van de respondenten (50%) aan niet te weten hoe
waarschijnlijk het is dat zij in de komende maanden besmet raken met corona.

Figuur 6: Hoe waarschijnlijk is het dat u de komende maanden
besmet raakt met het coronavirus?
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42% denkt dat het (heel) erg voor hem/haar zou zijn om corona te krijgen
In totaal geven ruim twee op de vijf mensen (42%) aan dat het (heel) erg voor hem/haar zou zijn om
corona te krijgen (Figuur 7). Een veel genoemde reden hiervoor is de angst om anderen te
besmetten, gevolgd door dat dit het geven van mantelzorg of het uitoefenen van een cruciaal beroep
in de weg zou staan. Met name 65-plussers (58%) geven aan dat (heel) erg zou zijn om corona te
krijgen.
“Ikzelf zou er tegen kunnen verwacht ik. Maar voor mijn ouders ben ik meer bezorgd dat ik het hen
zou geven. En mijn werk in de zorg zou er erg onder lijden.” (vrouw, 40 jaar)
Ruim een op de drie (36%) weet niet zo goed hoe erg een besmetting voor hen zal zijn. Vooral
omdat ze niet goed kunnen inschatten of ze wel of niet ernstig ziek zullen worden.
“Ik weet niet in welke mate ik Corona krijg. Blijft het bij milde klachten of wordt het hevig. Dat is niet
te voorspellen, dus blijf ik alert en houd me aan de basisregels.” (vrouw, 63 jaar)
Ruim een op de vijf mensen (22%) denkt dat het (helemaal) niet erg zou zijn om corona te krijgen.
Met name omdat ze gevaccineerd of gezond en/of jong zijn. Daarnaast geven sommigen aan eerder
corona te hebben gehad, vaak met een mild verloop, waardoor zij verwachten niet erg ziek te
worden als zij opnieuw besmet zouden raken.
“Ik ben gevaccineerd dus ik verwacht dat wanneer ik besmet raak, ik milde symptomen zal hebben.”
(vrouw, 50 jaar)

Figuur 7: Hoe erg zou het voor u zijn, als u corona krijgt?
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30% heeft lange tijd last van restklachten na besmetting met het coronavirus
Een op de zes mensen (17%) geeft aan besmet te zijn (geweest) met het coronavirus (Figuur 8).
Twee derde van deze besmettingen is bevestigd door een test. Mensen werkzaam in de zorg of het
onderwijs geven vaker aan besmet te zijn (geweest) met het coronavirus. Ditzelfde geldt voor 18-44
jarigen. 65-plussers geven juist minder vaak aan besmet te zijn (geweest) met het coronavirus.
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Figuur 8: Percentage dat besmet is (geweest) met het coronavirus
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Twee op de drie mensen (66%) heeft last van milde klachten na besmetting met het coronavirus.
Ruim een op de vijf (22%) geeft aan ernstige klachten te hebben ervaren. Na besmetting met het
coronavirus is 3% van de mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis en 1% is opgenomen
(geweest) op de IC. Drie op de tien (30%) mensen hebben lange tijd last van restklachten (gehad)
na een coronabesmetting.
Meningen over vaccinatieplicht zijn verdeeld
Van de inwoners geeft 93% aan dat ze gevaccineerd zijn of van plan zijn zich te laten vaccineren.
De meest genoemde redenen om zich niet te laten vaccineren zijn dat mensen twijfelen aan de
veiligheid van het vaccin (76%), de werking van het vaccin (66%) en de overheid (62%). Verder
vinden mensen dat er meer aandacht moet komen voor het opbouwen van weerstand (62%).
“Wat doet het op de lange termijn?” (vrouw, 53 jaar)
Ruim twee op de drie inwoners (68%) vinden dat iedereen zich zou moeten laten vaccineren tegen
corona. Genoemde redenen hiervoor zijn dat men het voor anderen of de maatschappij moet doen
en dat we anders niet van corona afkomen. Met name 65-plussers, mannen en mensen uit de
Achterhoek zijn het eens met deze stelling (Figuur 9).
“Maatschappelijk belang moet nu boven privé belang gaan” (man, 85 jaar)
Tegelijkertijd vindt 50% dat vaccineren een vrije keuze moet blijven, voornamelijk vanwege het recht
op zelfbeschikking en omdat er geen dwang moet komen. De jongere leeftijdsgroepen, vrouwen en
mensen uit regio Noord-Veluwe zijn het vaker eens met deze stelling (Figuur 10).
“Iedereen is (in principe) zelf verantwoordelijk en heeft zelfbeschikking over het eigen lichaam.
Dit neemt niet weg dat er ook een verantwoordelijkheid is voor de hele samenleving, maar dat
mag niet leiden tot gedwongen vaccinatie.” (man, 50 jaar)
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Figuur 10: Percentage dat het (helemaal)
eens is met de stelling "Vaccineren moet
een vrije keuze blijven"

Figuur 9: Percentage dat het (helemaal)
eens is met de stelling "Iedereen moet zich
laten vaccineren"
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Zelftests populair, minder mensen die helemaal geen coronatest doen
Bijna drie op de tien inwoners (28%) heeft in de twee weken voorafgaand aan het onderzoek last
gehad van milde of ernstige griepachtige verschijnselen (zoals koorts, keelpijn, verkoudheid en/of
hoesten). Van deze groep heeft 39% zich laten testen bij een testlocatie (Figuur 11). Dit is
vergelijkbaar met mei 2021, maar een stuk lager dan vorig jaar rond deze periode (november 2020:
49%). Een verschil met de resultaten in mei 2021 is dat aanzienlijk meer mensen een zelftest
hebben gedaan terwijl het percentage dat zich laat testen bij de GGD of een testlocatie vergelijkbaar
is gebleven. Van alle inwoners geeft 40% aan dat zij zich pas zouden laten testen op een testlocatie
wanneer een zelftest positief is.
Figuur 11: Percentage dat zich heeft laten testen
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50% van de gevaccineerden laat zich niet testen vanwege vaccinatie
Mensen die in de twee weken voorafgaand aan het onderzoek griepachtige verschijnselen hebben
gehad maar zich niet hebben laten testen, geven verschillende redenen hiervoor. De helft van de
gevaccineerden geeft aan zich niet te hebben laten testen, omdat ze gevaccineerd zijn tegen
corona. Zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden geven aan zich niet te laten testen, omdat:
“de klachten waren te wijten aan iets anders” (53%); “ik had al een zelftest gedaan en vond het niet
nodig om mij te laten testen” (38%); “en de klachten waren niet ernstig genoeg” (38%).
Meer mensen met verslechterde financiële situatie
Van de inwoners van Noord- en Oost-Gelderland geeft 13% aan dat zijn/haar financiële situatie is
verslechterd ten opzichte van voor de coronaperiode. Dit is een aanzienlijke toename ten
opzichte van de vorige peiling (mei 2021: 8%). Vooral alleenstaanden, jongvolwassenen en nietwerkenden geven relatief vaak aan dat hun financiële situatie verslechterd is. Mogelijk heeft de
inflatie, o.a. de stijging van gas- en energieprijzen, ook invloed op deze resultaten.
“Door de corona wordt alles wel veel te duur. Kijk naar de benzine, supermarkt, bouwmarkt,
energie alles. Ik maak me daar grote zorgen over of alles wel betaalbaar blijft in de toekomst.”
(vrouw, 36 jaar)
Desondanks is bij het grootste deel van de mensen (79%) de financiële situatie gelijk gebleven
ten opzichte van voor de coronaperiode. Bij 8% van de mensen is de financiële situatie beter
geworden.
In het kort
Uit het onderzoek blijkt dat het gevoel van saamhorigheid is afgenomen. Met de veerkracht, oftewel
het vermogen om met stress en tegenslag om te gaan, zit het in onze regio wel goed: 81% van de
inwoners heeft een gemiddelde tot hoge veerkracht.
Het gemiddelde rapportcijfer dat mensen hun leven geven is een 7,4. Jongere leeftijdsgroepen
geven hun leven minder vaak een voldoende dan 65-plussers. Dit is een trend die GGD Noord- en
Oost-Gelderland sinds het begin van de pandemie signaleert. Jonge mensen zijn vaker bang, voelen
zich vaker eenzaam en ervaren meer stress.
Twee op de drie mensen die besmet zijn (geweest) met corona hebben milde klachten. 30% van de
mensen die besmet zijn geweest met corona heeft lange tijd restklachten (gehad). Bijna twee op de
vijf mensen met klachten heeft zich laten testen bij een GGD-testlocatie. Dat is vergelijkbaar met de
resultaten in mei 2021. De helft van de gevaccineerden geeft aan zich niet te laten testen, omdat ze
gevaccineerd zijn tegen corona. Verder doen steeds meer mensen een zelftest.
Van de deelnemers geeft 93% aan dat ze gevaccineerd zijn of van plan zijn zich te laten vaccineren.
Ruim twee op de drie inwoners vinden dat iedereen zich zou moeten laten vaccineren tegen corona.
De helft van de inwoners is van mening dat vaccineren wel een vrije keuze moet blijven.
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Wie zijn de respondenten?
Voor dit onderzoek is een online vragenlijst voorgelegd aan het GGD-panel “NOG Beter Weten”. Daarnaast
is de vragenlijst ook uitgezet via sociale media. Er hebben 3148 mensen meegedaan aan deze 8e peiling.
 59% is vrouw, 41% is man, <0,5% gaf “anders” aan
 18% is 18 tot 44 jaar, 39% is 45 tot 64 jaar, 43% is 65-plus
 10% is laagopgeleid, 43% middelbaar opgeleid en 48% hoogopgeleid
 40% komt uit de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe, 39% uit de Achterhoek en 21% uit de NoordVeluwe
 86% woont in een meerpersoonshuishouden en 14% is alleenstaand
Er is gewogen naar geslacht, leeftijdsgroep en subregio. Ten aanzien van deze kenmerken zijn de
uitkomsten representatief voor de hele bevolking van de regio Noord- en Oost-Gelderland.

Informatie en nuttige links
Tips voor gemeenten om over te communiceren:


Steunpunt Coronazorgen met tips voor burgers over hoe je met je gevoelens en zorgen kan omgaan



Campagne (VWS) Word ook fit op jouw manier



Jouwggd.nl met filmpjes en tips voor jongeren over allerlei onderwerpen



Gezond leven in tijden van corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl



Breng het belang van gezond bewegen zoveel mogelijk onder de aandacht. Bijvoorbeeld met apps als:
Ommetje, Pokemon Go, Pikmin Bloom en Geocaching.

Achtergrondinformatie over het
coronavirus:


Website GGD NOG met actuele informatie
over corona



Corona informatie voor anderstaligen | GGD
NOG



Nieuwste situatieschets COVID-19 GGD
Noord- en Oost-Gelderland



Coronadashboard Rijksoverheid



Website Rijksoverheid met actuele informatie
over het coronavirus



Dashboard Sociale Impact Corona | VNG

Achtergrondinformatie voor
beleidsontwikkeling:


Handelingsperspectief van het Trimbos Instituut
voor beleidsmakers, bestuurders en andere
professionals m.b.t. mentaal gezond de crisis door



Handreiking over het welzijn van jongeren voor
beleid en praktijk | Movisie



Beleidssignalement kwetsbare groepen in de
samenleving | Sociaal en Cultureel Planbureau



Drie pijlers voor een effectieve en evenwichtige
vaccinatiecampagne | RIVM



Plan van aanpak maximale vaccinatiegraad met
specifieke aandacht voor inwoners met een
migratieachtergrond (Helius Onderzoek, GGD
Amsterdam, Amsterdam UMC en expertisecentrum
Pharos

GGD Noord- en Oost-Gelderland, 6 december 2021
Team Advisering Publieke Gezondheid
E-mail: onderzoek@ggdnog.nl
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