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Informatie over het onderzoek
In opdracht van het ministerie van VWS heeft het RIVM samen met GGD’en onderzoek gedaan naar de
invloed van de corona-maatregelen op het dagelijks leven van mensen. Ook wetenschappers op het gebied
van gedrag en communicatie zijn bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek door middel van vragenlijsten
is uitgezet bij panels van GGD’en en gemeenten. In Hollands Midden zijn de panels van gemeenten
benaderd. Ook is de vragenlijst via een open link verspreid, zodat iedereen die wilde, de vragenlijst kon
invullen.
Over de deelnemers
In de regio Hollands Midden hebben ruim 7.400 inwoners de vragenlijst ingevuld. Het is belangrijk te weten
dat deze groep geen representatieve afspiegeling is van de inwoners van de regio. Er hebben bijvoorbeeld
veel meer vrouwen dan mannen de vragenlijst ingevuld, ook hebben relatief meer oudere inwoners
gereageerd en meer mensen met een hoog opleidingsniveau. Daarmee zijn de resultaten niet zomaar te
vertalen naar de totale bevolking van Hollands Midden of van een gemeente. Ze geven wel een indicatie.
Analyses voor de groep inwoners van 70 jaar en ouder
Op verzoek van de veiligheidsregio Hollands Midden zijn analyses uitgevoerd specifiek voor de groep
inwoners van 70 jaar en ouder, omdat zij een kwetsbare groep vormen met betrekking tot corona. De groep
respondenten is hierbij ingedeeld in drie leeftijdsgroepen:
- 16 t/m 39 jaar
- 40 t/m 69 jaar
- 70 jaar en ouder
De resultaten worden steeds voor deze drie groepen gepresenteerd, zodat de cijfers over de ouderen
vergeleken kunnen worden met de cijfers over jongere volwassenen.
Alle resultaten zijn afkomstig uit de eerste ronde van het onderzoek, waarbij de vragenlijst ingevuld kon
worden vanaf maandag 20 april t/n vrijdag 24 april.

Effect corona-crisis op welzijn en leefstijl

In de figuren is te zien dat deze corona-crisis het welzijn en de leefstijl van ouderen het minst beïnvloedt. Zowel de
positieve als de negatieve impact is bij ouderen kleiner dan bij de jongere leeftijdsgroepen. In de groep van 16 t/m
39 jaar is het effect op welzijn en leefstijl het grootst, zowel in positieve als in negatieve zin.
De grootste positieve effecten zijn zien bij alcoholgebruik, ervaren stress, bewegen/sporten en gezond eten.
Tegenover het feit dat ongeveer een op zes/zeven mensen aangeeft nu meer te bewegen of te sporten, geldt ook dat
meer dan de helft van de mensen juist minder beweegt dan voor de corona-crisis. Dit is te zien bij alle
leeftijdsgroepen.
Voor alle aspecten is te zien dat meer jongere volwassenen dan ouderen hier een negatieve ontwikkeling ervaren.
Toch zijn er ook bij ouderen zorgwekkende effecten te zien. Zo heeft een derde van de ouderen meer
angstgevoelens, is bijna drie op tien ouderen meer eenzaam en bijna een kart van de ouderen voelt zich somberder
dan voor de corona-crisis.

Draagvlak maatregelen
(draagvlak tot 28 april en bij eventuele verlenging van 6 weken of 6 maanden)

Het draagvlak voor persoonlijke hygiënemaatregelen is het
grootst (handen wassen, hoesten/niezen in de arm, gebruik
papieren zakdoekjes en geen handen schudden). Het draagvlak
hiervoor is onder ouderen wel iets kleiner dan onder jongere
volwassenen. Ook als deze maatregelen nog 6 weken of 6
maanden zouden duren, blijft het draagvlak hiervoor groot.
Dit lijkt anders te liggen bij maatregelen die te maken hebben met
direct contact met andere mensen. Zoals afstand houden, zoveel
mogelijk thuis blijven, niet op bezoek gaan of geen bezoek
ontvangen. In beginsel is het draagvlak hiervoor nog wel groot,
maar dit neemt duidelijk af bij het idee dat men deze maatregelen
nog langer moet volhouden. Dit draagvlak blijft onder ouderen
het grootst. In het algemeen zien we dat hoe jonger mensen zijn,
hoe meer het draagvlak voor deze maatregelen afneemt.
Ook het draagvlak voor niet reizen naar het buitenland neemt af
en blijft het grootst onder ouderen.

Volhouden maatregelen
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De maatregelen op het gebied van persoonlijke hygiëne vinden mensen het minst moeilijk vol te houden. Voor alle
maatregelen geldt dat ouderen deze makkelijker vinden vol te houden dan jongeren, dit verschil is het grootst bij 1,5m
afstand houden, zoveel mogelijk thuis blijven en zo min mogelijk bezoek ontvangen.
De maatregelen die het beste volgehouden worden zijn niet op bezoek bij kwetsbare of oudere mensen, niet met meer dan
3 mensen bij elkaar als je naar buiten gaat en niet meer dan 3 mensen tegelijk op bezoek. De verschillen tussen jongere
volwassenen en ouderen zijn niet zo groot. Ouderen zich iets minder vaak aan handen wassen, papieren zakdoekjes
gebruiken en hoesten/niezen in de elleboog. Ze houden zich wel vaker aan buiten niet met meer dan 3 pers. bij elkaar.

Risico perceptie
(kans dat iemand besmet raakt en mogelijke ernst bij besmetting)

Met toenemende leeftijd achten mensen het steeds minder
waarschijnlijk dat zij zelf besmet raken met het coronavirus.
Bij 16 t/m 39 jaar vindt 31% dit (zeer) waarschijnlijk, onder
70+-ers is dit 5%.
De ernst van de eventuele besmetting neemt wel toe met
toenemende leeftijd. Van de ouderen van 70 jaar ouder
verwacht 75% dat zij dan (heel) erg ziek worden, onder
mensen van 16 t/m 39 jaar is dit 29%.

Vertrouwen in Nederlandse aanpak

Het vertrouwen in de aanpak van de Nederlandse overheid is groot. Bijna driekwart mensen heeft hier (heel) veel
vertrouwen in. Hierbij zijn er nauwelijks verschillen tussen de drie leeftijdsgroepen.
Een meerderheid van de mensen is ook van mening dat de Nederlandse aanpak beter is dan die van andere landen. Ouderen
kijken hier wel iets kritischer naar; van hen zegt 48% dat ze Nederlandse aanpak beter vinden. Onder 16 t/m 39-jarigen is dit
62%.

