
2.500 
Zeeuwen 
deden mee aan 
het onderzoek 
gedragsmaatregelen 
en welbevinden
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Hoe houden mensen 
zich in de praktijk aan 
de gedragsregels?

Regelmatig handen wassen (>10 keer)

Nauwkeurig haden wassen (>20 sec)

Gebruik papieren zakdoekjes

Hoesten/niezen in elleboog

Geen handen schudden

Afstand houden in groep van 4 of meer   

Niet meer dan 3 mensen op bezoek

Niet op bezoek bij iemand van 70+

Niet op bezoek bij iemand met kwetsbare gzh

48%

63%

74%

71%

99%

61%

94%

84%

89%

Het onderzoek gaat over het gedrag 
van mensen, wat ze vinden van de 
gedragsmaatregelen van de overheid en hoe 
het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in 
dit coronatijdperk. 
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Hoeveel 
procent van 
de Zeeuwen 
vindt de 
maatregelen 
helpen?

van de mensen denkt 
dat de maatregelen 
niet of nauwelijks 
helpen.

1 5%to
t 89%

De maatregelen waarvan 
de mensen het meeste 
verwachten zijn het niet 
meer handen schudden 
gevolgd door thuisblijven 
bij verkoudheid.

Hoe vaak kwamen 
mensen te dichtbij?

24% 17%

(zeer) onwaar-
schijnlijk om zelf 
corona te krijgen

juist (zeer) waar-
schijnlijk om zelf 
corona te krijgen

92%
zou het (heel) erg vinden 
anderen te besmetten.

50%
van de mensen zou 
het ernstig vinden 
zelf besmet te raken.Hoe groot achten 

Zeeuwen de kans 
op corona te 
krijgen of door 
te geven?

Heel vaakVaakRegelmatigSoms

Buitenshuis ging werken

Boodschappen ging doen

Vrienden of familie bezocht

De hond uitliet of met de kids ging buitenspelen

Een frisse neus ging halen of buiten ging sporten

Voor iemand ging zorgen

Naar de dokter of apotheek ging

Bezoek thuis ontvangen
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geeft aan (veel) meer angstig, somber, gestrest 
en eenzaam te zijn geworden30%
heeft meer slaapproblemen18%
beweegt minder44%
is minder gaan roken &12% 23% juist meer

Gezond zijn
en gezond 
gedrag

20 seconden handen wassen

Hoesten/niezen in de elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Geen handen schudden

1,5 meter afstand houden

Zoveel mogelijk thuisblijven

Thuisblijven bij verkoudheid

Niet op bezoek bij 70-plussers

Zo min mogelijk bezoek ontvangen

Alleen noodzakelijk naar het buitenland

-2%

-3%

-1%

-5%

-23%

-39%

-12%

-29%

-37%

-21%

Verandering in 
mate van achter 
de maatregelen 
staan, als de 
maatregelen nog 
zes maanden 
duren

Percentage dat 
(heel) veel 
vertrouwen heeft 
in de Nederlandse 
aanpak

65%
heeft vertrouwen 
in de Nederlandse 
aanpak.

Meer informatie over het coronavirus en dit onderzoek is 
de vinden op de website van GGD Zeeland. 
Voor vragen kun je contact opnemen via: 0113 249400 of 
het emailadres onderzoek@ggdzeeland.nl

Bezoekadres:
Westwal 37
4461 CM Goes

Postadres:
Postbus 145
4460 AS Goes
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