
   

UITKOMSTEN PANEL GGD DRENTHE
METING 1: IMPACT VAN CORONA

               

46%

De meerderheid van de 
panelleden is hoopvol 
over hoe ze de coronacrisis 
doorkomen.

van de groep jonger dan 35 jaar 
voelt zich iets of veel 

somberder vergeleken met voor 
de crisis. Onder 35-64 jarigen is dit 
46%. Van de 65-plussers voelt 38% 

zich iets of veel somberder.

9% geeft aan spanningen binnen 
het gezin /  huishouden te 

ervaren door corona

van de 65-plussers laat zich zeker 
vaccineren of heeft de vaccinatie al 

gehad.
60% van de jongste groep laat zich 

zeker vaccineren of is al gevaccineerd. 
16% waarschijnlijk of zeker niet.

In de groep 35-64 jaar laat 72% zich 
zeker vaccineren.

Ouder/verzorger spreekt minder dan 50% Neder-
lands in het gezin

92%

Hoe gaat het met de inwoners van 
Drenthe in tijden van corona? Wat 
vinden ze van de maatregelen, en 

welke gevolgen ervaren ze?

Deze en andere vragen werden 
begin april voorgelegd aan ons panel. 
Het GGD panel bestaat uit 1600 
inwoners uit Drenthe.

63% 

WELKE ACTIVITEITEN MIST U HET MEEST?
53,5%

9% geeft aan dat de 
financiële situatie is 
verslechterd. 
Bij 14% is de situatie 
verbeterd.

Wat heeft u het meest geholpen de 
corona crisis door te komen?

SINDS DE CORONACRISIS.......
mis ik het sociale contact 

met mensen

Voor meer cijfers over gezondheid, zie:
www.GezondheidsGegevensDrenthe.nl

 Helemaal mee eens

 Mee eens

 Neutraal

 Mee oneens

 Helemaal mee oneens

60% van de panelleden van 34 jaar of 
jonger is (zeer) tevreden over het 
leven op dit moment. 66% van de 
65-plussers is (zeer) tevreden.

53%

ben ik vaker geirriteerd

zijn er minder mensen met wie 
ik echt kan praten

heb ik het gevoel dat ik niets heb 
om naar uit te kijken

ben  ik vaker gestrest

voel ik mij vaker in de steek gelaten

Ik mis niets

Reizen naar het buitenland

Cafe of restaurant bezoek

Dagje weg

Sporten in groepsverband of bij een vereniging

Met meerdere personen tegelijk binnenshuis afspreken

Bijwonen van grote evenementen

Kleinere bijeenkomsten bijwonen 64%
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47%
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66% natuur

37% hobby

54% gezinsleven

28% werk

34% sport en beweging

Maatregelen die de meeste invloed hebben op 
het dagelijks leven:

• zo min mogelijk mensen ontmoeten (70%)
• zoveel mogelijk thuis blijven (54%)
• het dragen van een mondkapje (36%)
• 1,5 meter afstand houden (32%)
• zoveel mogelijk thuiswerken(16%)
• de avondklok (11%)
• kinderen niet naar school (9%)
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65-plussers35-64 jaar34 jaar en 
jonger

32%

17%
20%

% mensen dat weinig grip op hun 
leven ervaart op dit moment

Het panel is niet respresentatief voor de Drentse bevolking. Inwoners van 50 jaar en ouder 
zijn oververtegenwoordigd, inwoners van 35 jaar of jonger juist ondervertegenwoordigd.
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