De impact van COVID-19 in Limburg-Noord
COMPANY'S NAME

Hoe gaat het met ons en wat vinden wij van de maatregelen?
(11-15 november 2020 )
De coronamaatregelen die de Nederlandse overheid de afgelopen maanden heeft opgelegd, hebben
invloed op ons dagelijks leven. Het RIVM en de GGD vragen regelmatig aan inwoners vanaf
16 jaar wat ze vinden van deze maatregelen en naar hun welbevinden.
Hier een aantal regionale resultaten van de 8e meting die plaats vond van 11-15 november 2020.

Naleven van de maatregelen
Vindt het moeilijk om zich
aan deze maatregelen te houden
Zoveel mogelijk
thuis blijven

Denkt dat mensen (heel) vaak dichterbij kwamen
dan 1,5 meter
27%

Op werk/school

30%

20%

Feestjes

Zoveel mogelijk
thuis werken

37%

40%

14%

Drukte vermijden
Thuisblijven bij
verkoudheid

Wast handen
>10x per dag

22%
0

16%

Boodschappen doen
9%

Mantelzorg
7%

Familie/vrienden
2%

Frisse neus halen
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In welke mate staat men achter REGIONALE maatregelen bij
toename van het aantal besmettingen ? (of LANDELIJKE maatregelen)

27%
Is bekend met het
corona dashboard van
de Rijksoverheid

64 %

53%

65%

52%

(56%)

(40%)

(57%)

(39%)

avondklok

sluiting winkels

verbod op sport
binnen

54%

Heeft vertrouwen in hoe
de Nederlandse overheid
corona onder controle
houdt

sluiting middelbare
scholen

Veranderingen in welzijn
Hoe voelde u zich in de afgelopen week?

% dat sterk eenzaam was (afgelopen week)
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(heel) vaak
angstig

(heel) vaak
gestrest

had (heel) vaak
slaap problemen
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14%
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Klachten, testen en vaccineren

36%

VACCINATIE

18%

van alle deelnemers heeft zich in
de 6 weken voorafgaand aan dit
onderzoek laten testen bij klachten

heeft minstens
één coronagerelateerde klacht
gehad in afgelopen
6 weken zoals niezen,
keelpijn, hoesten en
koorts

47% Ja zeker

**11% van deelnemers die zich
hebben laten testen bij de GGD
heeft gebruikt gemaakt van
de prioriteitsregeling voor
zorgmedewerkers en leraren

35% twijfel
14% wil niet

Risico inschatting besmetting met coronavirus
% dat aangeeft (zeer)
waarschijnlijk besmet te raken in
komende maanden

14%

% dat (heel) erg zou vinden om
besmet te raken

16%

Limburg-Noord

57%

Nederland

% dat (heel) erg zou vinden iemand
anders te besmetten

58%

Limburg-Noord

Nederland

89%

92%

Limburg-Noord

Nederland

Staat nog (helemaal) achter de maatregelen als deze nog 6 maanden gaan duren:

68%

59%

NL: 71%

NL: 59 %

Thuis werken

Blijf zoveel mogelijk thuis (NL)

84%

76%

NL: 85%

NL: 76%
Draag mondkapje in publieke
binnenruimte

Na nauw contact met besmet
persoon in quarantaine gaan

De samenstelling van de onderzoeksgroep is niet geheel representatief voor de regio. De resultaten dienen beschouwd
te worden als een indicator voor wat er leeft onder de doelgroep (16+) in Limburg-Noord.
Landelijk zijn er 8 metingen geweest in de periode van april - november 2020. De GGD heeft van 5 metingen de
resultaten op regioniveau in beeld gebracht (1,3,5,6,8). Op de website van het RIVM vindt u meer
achtergrondinformatie over het landelijk gedragsonderzoek en de landelijke resultaten.
Regionale informatie over gezondheid en leefstijl van inwoners van Limburg-Noord is te vinden via kennisplein
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deelnemers
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4%

jonger dan 25 jaar

8%

69%

is vrouw
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42%

is hoog opgeleid

59%

