DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS
Een onderzoek onder inwoners van de regio IJsselland
Over het onderzoek
Wereldwijd is er sprake van een uitbraak van het coronavirus, COVID-19. De Nederlandse
overheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
Maar wat is nu precies de impact van het coronavirus op het leven van inwoners van
IJsselland? Dit heeft GGD IJsselland in de periode van 8 tot en met 15 april onderzocht.
Er is een vragenlijst uitgezet onder panelleden van de GGD, via social media en via de
regionale en lokale pers. In deze infographic staan de uitkomsten van het onderzoek.

Berichtgeving

Maatregelen

vindt de landelijke bericht-

89% geving (heel) duidelijk.
De berichtgeving wordt als heel
betrouwbaar ervaren door:

75%

Belangrijkste informatiebronnen:
1 Televisie
2 Nieuwswebsites
3 Landelijke en regionale dagbladen
4 Website van het RIVM
Belangrijke informatiebron
voor meer dan 70% van
de 65-plussers.

Gezondheid en zorgen
67% denkt
niet besmet te
zijn geweest met
het coronavirus

zijn hersteld van
het coronavirus

Driekwart vindt dat er
een beetje tot zeker
voldoende maatregelen
zijn genomen.

Meer dan 95% geeft aan 1,5 meter
afstand te houden, geen handen te
schudden en regelmatig de handen te
wassen met water en zeep.

93% stelt feestjes uit
75% gaat niet op bezoek bij mensen
buiten het gezin. Onder de groep 19-34
jaar is dit percentage 61%.

Bijna 30% denkt in de komende
zes maanden ziek te worden door het
coronavirus.
Mensen maken zich het meeste
zorgen over:

21% weet niet
of hij/zij besmet is
geweest met het
coronavirus
10% denkt te

75%

1 Dat andere mensen de

maatregelen niet opvolgen
2 De economische situatie in
Nederland

2% denkt nu ziek te

zijn door het coronavirus

3 De gezondheid van familieleden

Welzijn

32% van de vrouwen
17% van de mannen

Ruim een kwart deelnemers ervaart stress in deze periode
Eén vijfde van de
deelnemers geeft
aan minder goed
te slapen door de
‘coronasituatie’.

van de deelnemers boven

20%

21% de 65 jaar ervaart stress.
Ouders met jonge kinderen
ervaren relatief veel stress:

Leefstijl

37%

Sociale relaties

Ruim 40% geeft aan minder te
bewegen door de ‘coronasituatie’.
Dit geldt voor bijna de helft
van de ouders met kinderen
in de basisschoolleeftijd.

33% geeft aan nu meer buiten te
komen.

60%

Meer dan de helft van de deelnemers
ervaart meer saamhorigheid om zich
heen.
Ruim 54% geeft aan minder sociale
contacten te onderhouden.

Stelling: ’Het coronavirus zet mijn
leven op z’n kop’
19%
8%

eens
helemaal
eens

Van de 75-plussers geeft 58% aan
nu meer steun te ontvangen.
Van de mensen die hulp ontvangen,
geeft 30% aan nu minder
professionele hulp en/of
ondersteuning te ontvangen.

Deelnemers van het onderzoek
Totaal 3358 deelnemers
uit de regio IJsselland.

25% man 75% vrouw

De gemiddelde leeftijd is:
50 jaar

79% woont met partner
10% woont alleen
39% heeft kinderen jonger

De grootste groep (39%) is:
dan 12 jaar
35-49 jaar
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