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

In het kader van de maatregelen die de overheid de afgelopen maanden heeft opgelegd is een
grootschalig onderzoek uitgevoerd door het RIVM en de GGD-en. Landelijke zijn er 5 metingen
gehouden, waarbij GGD'en een rapportage maken van de eerste, derde en vijfde meting. De eerste
meting vond plaats tussen 17 en 24 april, de derde meting vond plaats tussen 27 mei en 1 juni en de vijfde
meting vond plaat tussen 8 en 13 juli. In deze factsheet worden de resultaten van de vijfde meting en
veranderingen ten opzichte van de eerdere metingen van de regio Limburg-Noord met u gedeeld.

Verandering in uitvoeren van de maatregelen:
Gaat niet op bezoek bij mensen
met een kwetsbare
gezondheid

Wast handen <10x
per dag
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Vindt het moeilijk om
1,5 m afstand te houden
van anderen

44% NL: 51%

Komt (heel) vaak te
dicht bij familie en
vrienden
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Vermijdt drukte
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Kritische geluiden:
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NL: 41%
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Vindt het (heel) moeilijk
om te begrijpen welke
gedragsregels hij/zij moet
volgen in verschillende
situaties

Is minder
gemotiveerd om de
maatregelen op te
volgen door
onduidelijkheid

Hoort (bijna) dagelijks
kritische meningen
over de voor- en
nadelen van de
maatregelen

Is in de war door
kritische meningen
over of de
maatregelen helpen

Veranderingen in mentaal welbevinden:
(veel) eenzamer dan voor
corona

(veel) angstiger dan voor
corona

(veel) meer slaapproblemen van
voor corona
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Klachten en testen:

9%

Heeft minstens 1 coronagerelateerde klacht zoals
niezen, keelpijn, hoesten en
koorts

76%

21%

Heeft zich bij klachten laten testen
in de drie weken voorafgaand aan
dit onderzoek

Heeft de intentie
om zich te laten
testen bij
klachten

Kans op een tweede golf:

72%

Heeft vertrouwen
in hoe de
Nederlandse
overheid corona
onder controle
houdt

% dat denkt dat het (zeer) waarschijnlijk is
dat er een tweede golf met
corona besmettingen gaat komen

67%
Limburg-Noord

% dat het (heel) erg zou vinden als er
een tweede golf met corona
besmettingen gaat komen

90%

66%

Limburg-Noord

Nederland

88%
Nederland

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

57% NL: 56%

92% NL: 92%

86% NL: 86%

65% NL: 64%

Niezen in elleboog

Thuis werken

Handen wassen met zeep (>20sec)

Mondkapje dragen in het OV

<25
Limburg-Noord

761
deelnemers

Nederland

50465

2%
is jonger dan 25
jaar
1%

62%
is vrouw
61%

43%
is hoog opgeleid
61%

