Impact uitbraak coronavirus op
het welbevinden van de bevolking
Peiling 8 (4 - 11 november 2021)
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“Ik mis vrijheid [...] ik wil kunnen
reizen en dingen kunnen ondernemen
zonder verplichtingen." (vrouw, 19
jaar, geeft rapportcijfer 4)
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“Ondanks de coronaperiode voel
ik mij goed, gezond en vermaak
ik mij prima" (man, 40 jaar,
geeft rapportcijfer 8)
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laagopgeleiden

Kleine veranderingen in je leefstijl kunnen al binnen een paar weken
effect hebben op je weerstand. Kijk op fitopjouwmanier.nl voor tips.

TIP

beleving coronatijd
Het gevoel van saamhorigheid
is afgenomen
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Meer mensen leven bewuster
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Positieve dingen die men graag wil vasthouden:

“Afstand houden. Geen handen
geven. Geen knuffels van
onbekenden." (man, 57 jaar)

1. Niet kussen, knuffelen of handen schudden
2. Rustiger leven door minder (sociale) verplichtingen
“De rust. Minder
verplichtingen. Meer
genieten van kleine
dingen." (vrouw, 44 jaar)

3. Afstand houden
4. (Deels) thuiswerken
5. Bewuster leven

risicobeleving en klachten na besmetting
34% denkt dat het (zeer)
onwaarschijnlijk is corona te
krijgen in de komende maanden

42% denkt dat het (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)
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18-44 jaar:
24% denkt dat
het (zeer)
waarschijnlijk is

werkt in zorg/
onderwijs: 25%
denkt dat het (zeer)
waarschijnlijk is

65-plus: 58%
denkt dat het
(heel) erg is
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geen klachten

milde klachten
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Kijk op Steunpunt Coronazorgen voor tips over hoe je met je gevoelens en
zorgen kan omgaan

TIP

testbereidheid
Testen bij GGD/ testbedrijf vergelijkbaar met
mei 2021, maar lager dan vorig jaar november

Meer mensen doen een zelftest, minder mensen doen
helemaal geen coronatest
November 2021

Mei 2021
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34%

getest bij GGD/ testbedrijf

zelftest gedaan

gaat nog testafspraak maken

50%

heeft geen coronatest gedaan

Andere veelgenoemde redenen om niet
te testen:
Klachten zijn te wijten aan iets anders
Al een zelftest gedaan

van de gevaccineerden laat zich
niet testen vanwege vaccinatie

TIP

wordt binnenkort getest

Klachten niet ernstig genoeg

Heb je milde klachten? Gebruik dan een kwalitatief goede zelftest. Maak bij een
positieve uitslag alsnog een testafspraak bij de GGD. Ook als je gevaccineerd bent!

vaccinatiebereidheid

50%

vindt dat vaccineren een
vrije keuze moet blijven
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vindt dat iedereen zich
moet laten vaccineren
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De meest genoemde redenen voor
weigeren of twijfelen aan vaccinatie:
Twijfels over veiligheid vaccin
Twijfels over werking vaccin
Twijfels aan de overheid
gevaccineerd (92.4%)
van plan zich te laten vaccineren (0.2%)
wil niet vaccineren (5.6%)
twijfelt over vaccineren (1.8%)

Er moet meer aandacht komen voor
het opbouwen van weerstand

Nieuwsgierig naar de resultaten van onze eerdere coronapeilingen?
Bekijk de resultaten van alle coronapeilingen van GGD NOG

In totaal: 3.148 deelnemers

Achtergrondkenmerken

Dit onderzoek naar de gevolgen 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.
Laagopgeleid (10%)
Middelbaar opgeleid (43%)
Hoogopgeleid (48%)

18%
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39%

59% 41%
≤ 44 jaar (18%)

45-64 jaar (39%)

65-plus (43%)

Betaald werk (40%)
Gepensioneerd (35%)
Overig (25%)

