
Flevoland in de
coronacrisis:
uitkomsten

gedragsonderzoek 

Wat is het onderzoek?

Deze rapportage is onderdeel van een groter onderzoek naar
gedragsregels en welbevinden door het RIVM en de GGD'en.
Een grote groep Nederlanders vult elke paar weken een
vragenlijst in.

Deze rapportage is gemaakt aan de hand van de uitkomsten
van de 8ste vragenlijst (11-15 nov 2020). Voor de landelijke
uitkomsten,  zie website RIVM.

Wie zijn de deelnemers?

In totaal hebben hebben 875 Flevolanders alle
8 vragenlijsten ingevuld en 2187 Flevolanders hebben de
8ste vragenlijst ingevuld
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Wilt u zich laten vaccineren?
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Draagvlak voor maatregelen
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Draagvlak komende 6 maanden

De meerderheid van de Flevolanders staat
achter de corona maatregelen.
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1,5 meter afstand houden
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Het lukt de meeste Flevolanders om in
sociale situaties 1,5 meter afstand te
houden.
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Voorbereid zijn op thuisquarantaine 

Het is duidelijk wie voor
mij boodschappen kan
doen

Het is duidelijk  wie mijn
praktische zaken kan regelen

Er zijn voldoende
boodschappen in huis
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Corona app

Het merendeel van de Flevolanders heeft
de corona app gedownload.

Van alle Flevolanders die de app heeft
gedownload is 86% van plan de app blijven
gebruiken. 

Tijdens een lockdown denken Flevolanders ondersteuning
nodig te hebben op de volgende terreinen:

10%  wegvallen betaald werk
14% informatie gezond blijven eten
11% prettig/zinvol invullen dagelijks leven
19% voldoende blijven bewegen/sporten
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Het moeilijkst vol te houden in de
komende 6 maanden is volgens
Flevolanders: maximaal 2
bezoekers  ontvangen

Naleefgedrag 1,5 meter

Vragen: onderzoekspanel@ggdflevoland.nl

Verdeling deelnemers 8ste vragenlijst:


