De impact van het coronavirus in Limburg-Noord
COMPANY'S NAME
De 1,5 meter maatschappij

In het kader van de maatregelen die de overheid de afgelopen weken heeft opgelegd
is een grootschalig onderzoekuitgevoerd door het RIVM en de GGD-en. In deze
factsheet worden de resultaten van de eerste meting van de regio Limburg-Noord
met u gedeeld.
Naleven van de maatregelen

87%

NL: 90%

Bezoekt geen mensen met
een kwetsbare gezondheid

44%

NL: 42%

Wast meer dan 10 keer
per dag de handen

% dat aangeeft dat er nooit of zelden
iemand binnen 1,5 meter afstand komt
tijdens:
het werk

38%

het boodschappen doen

30%

het halen van een frisse neus

82%

Kans om corona te krijgen of door te geven

93%

geeft aan
het erg te
vinden als
zij iemand
anders
besmetten

% dat denkt dat het (zeer)
onwaarschijnlijk is om zelf
besmet te raken met corona

% dat denkt dat het (zeer)
waarschijnlijk is om iemand
anders te besmetten wanneer
hij/zij zelf besmet is

25%

28%

51%

Limburg-Noord

Nederland

Limburg-Noord

52%
Nederland

Wat vindt men van de maatregelen
Men vindt het (heel) moeilijk:
Zo veel mogelijk
thuis te blijven

29%

niet meer handen schudden

92%

thuis blijven bij verkoudheid

88%

alleen noodzakelijk naar het
buitenland

87%

NL: 29%

Niet op bezoek te gaan bij
70-plussers

32%

De maatregelen waarvan mensen
verwachten dat ze het meest bijdragen zijn:

NL: 28%
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Hoe is het vertrouwen in de Nederlandse aanpak

59%

69%

NL: 61%

Is (zeer) positief

50%

zegt dat
nederland het
(veel) beter
doet dan
andere landen

NL: 68%

Heeft (veel) vertrouwen

Hoe staat het met het welzijn en de leefstijl
% geeft aan (veel)
angstiger te zijn dan
voor de crisis

% geeft aan(veel) meer
slaapproblemen te hebben
dan voor de crisis

41%

37%

17%

Limburg-Noord

Nederland

Limburg-Noord

49%

NL: 53%

14%

NL: 16%

20%
Nederland

is (veel) minder gaan bewegen

% geeft aan (veel)
eenzamer te zijn dan voor
de crisis

28%

29%

Limburg-Noord

Nederland

4%

NL: 28%

8%

NL: 15%

is (veel) meer gaan roken

is (veel) minder gezond gaan eten

is (veel) meer gaan drinken

40+
Limburg-Noord

1239
Deelnemers

Nederland

89945

82%
Is 40 jaar of
ouder
78%

67%
Is vrouw
62%

51%

Is hoog
opgeleid
57%

