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Zeeuwen 
deden mee aan 
het onderzoek 
gedragsmaatregelen 
en welbevinden
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Om beter inzicht te krijgen in de invloed van de 
corona gedragsmaatregelen op het dagelijks leven 
en welzijn van Nederlandse burgers en de mate 
waarin het ze lukt om de gedragsregels op te volgen 
is het RIVM samen met 25 GGD’en half april een 
vragenlijstonderzoek gestart. Dit onderzoek vindt 
iedere drie weken plaats. De 3e meting was van 
27 mei tot en met 1 juni . De gegevens laten de 
resultaten* zien van respondenten die aan alle drie de 
metingen hebben meegedaan.

*De resultaten zijn niet zomaar te vertalen naar de totale 
bevolking van Zeeland. Ze geven wel een indicatie.

Opvallend uit de
derde ronde van 
het onderzoek

Mensen ervaren 

minder angst en 

somberheid dan in 

de beginfase van de 

corona-pandemie. 

Het naleven van 

hygiënemaatregelen, 

zoals vaak handen 

wassen en niezen in de 

elleboog, blijft stabiel. 

De 1,5 meter afstand 

houden wordt steeds 

lastiger, ook bij 

bezoek thuis. 



Moeilijk of 
makkelijk om 
gedragsregels 
na te leven

In vergelijking met de eerste meting hebben steeds meer deelnemers moeite om 
20 seconden de handen te wassen en 1,5 meter afstand te houden. Voor de andere 
gedragsregels zijn er geen veranderingen over de tijd voor de moeite die mensen 
hebben om zich aan de regels te houden.
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Minder 
angst en 
eenzaamheid

De grootste afname is te zien in het aantal deelnemers dat aangeeft (veel) angstiger te 
zijn dan voor de coronacrisis. Dit percentage is met 17% afgenomen ten opzichte van de 
eerste meting. Voor somberheid is de daling 11% .

Uit de resultaten van de derde meting blijkt dat 63% van de Zeeuwse respondenten (In 
Nederland ligt dit op 58%) enigszins of sterk eenzaam is. Dit is een afname van 9% ten 
opzichte van de eerste meting. Bij de eerste meting was 71% enigszins of sterk eenzaam.

somberderslaapproblemenmeer angstigmeer gestressteenzamer
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Naleven 
gedragsregels

Na verloop van tijd geven minder deelnemers aan zich aan de 1,5 meter afstand te 
houden. In vergelijking met de eerste meting is een afname van 9% te zien van het 
aantal mensen dat afstand houdt. 

voldoende afstand houden van anderenniet meer dan 3 mensen op bezoek
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regelmatig 20 seconden handen wassen altijd 1,5 meter afstand houden



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

Bij verkoudheidsklachten van huis-
genoten met koorts en/of  benauwdheid:

blijf thuis en ontvang geen bezoek

Gebruik van openbaar vervoer 
alleen als dit niet anders kan

Zelfstandig wonende ouderen kunnen slechts 
door één of twee vaste personen worden bezocht

Ga niet op bezoek bij mensen 
met een kwetsbare gezondheid

Vermijd drukte

Werk zoveel mogelijk thuis

Reis niet naar het buitenland, 
tenzij dat echt noodzakelijk is

Ontvang zo min mogelijk bezoek en 
houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar

Bij verkoudheidsklachten: blijf thuis, doe geen 
boodschappen en ontvang geen bezoek

Houd 1,5 meter afstand van anderen
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Verandering in 
draagvlak als 
maatregelen 
langer gaan 
duren 
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In de vragenlijst is het draagvlak voor de maatregelen ook 
uitgevraagd als de maatregelen nog zes maanden zouden 
duren. Dit geeft de mate weer waarin mensen zichzelf de 
maatregelen nog voor langere tijd zien volhouden.
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Schud geen handen

Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze
 daarna weg en was daarna uw handen

Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep


