
Flevoland in de coronacrisis

Ja (88%)

Nee (6%)

Ik twijfel nog (6%)

De meeste Flevolanders zijn
gevaccineerd of zijn bereid tot

vaccinatie.

Vaccinatiebereidheid

Zomervakantie
27% van de Flevolanders is niet van plan om in de

aankomende zomer op vakantie te gaan. 17% van de
deelnemers weet het nog niet.
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Ik ben het zat om over het coronavirus te
horen

Ik voel me gestrest doordat ik probeer
alle maatregelen op te volgen

Ik probeer van onderwerp te veranderen
omdat ik er niet meer over wil praten

Ik ben het beu om mezelf te beperken om
de meest kwetsbaren te beschermen

Ik heb steeds minder zin om tegen het
coronavirus te vechten

Coronamoeheid
47% van de Flevolanders is het zat om over het coronavirus te horen. Toch is 62% van de deelnemers  het

oneens met de stelling 'Ik heb steeds minder zin om tegen het coronavirus te vechten'. Ook is de
meerderheid van de deelnemers het nog niet beu zichzelf te beperken om de meest kwetsbaren te

beschermen (69%).

Het percentage eenzame
Flevolanders is t.o.v. de vorige

ronde met 10 procentpunt
gedaald.

P
er

ce
n

ta
ge

Enigszins of sterk eenzaam

7-1
2 m

ei 2
020

17-2
1 ju

ni 2
020

19-2
3 augustu

s 2020

11-1
5 novem

ber 2
020

10-1
4 fe

bru
ari 

2021

5-9
 m

ei 2
021

0

25

50

75

Eenzaamheid

P
er

ce
n

ta
ge 11-15 november 2020

30 december 2020 - 3 januari 2021

10-14 februari 2021

24-28 maart 2021

5-9 mei 2021

(Heel) vaak stress (Heel) vaak angstige
gevoelens

(Heel) vaak
problemen met slapen
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Ten opzichte van de vorige rondes is het percentage deelnemers met stress of angstklachten
gedaald.

Mentaal welbevinden afgelopen week

Wat is het onderzoek?

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

Deze rapportage is gemaakt aan de hand
van de 12e vragenlijst (5-9 mei 2021). Voor
de landelijke uitkomsten, zie website RIVM.

Wie zijn de deelnemers?

Deze rapportage is gebaseerd op de 12e ronde van de vragenlijst. In
totaal hebben hebben 1831 Flevolandse deelnemers de 12e
vragenlijst ingevuld.

68% 32%

16-39 (12%)

40-54 (29%)

55-69 (46%)

70+ (13%)

Vragen? onderzoekspanel@ggdflevoland.nl


