
Wat staat er in deze folder? 
In deze folder lees je: 
• Hoe we onderzoek hebben gedaan
• Wat de uitkomsten zijn
• En wat er met de uitkomsten is gebeurd

 
HEEFT CORONA JOUW LEVEN VERANDERD?

We hebben onderzoek gedaan naar hoe corona het leven 
heeft veranderd. Het onderzoek is nu afgelopen. Jij hebt ons 
geholpen met het onderzoek. 
Daarom krijg je nu deze laatste folder. 

Hoe hebben we onderzoek gedaan? 
2 jaar geleden begon corona. Bijna iedereen had hier last 
van. Er werd veel onderzoek gedaan om te weten wat mensen 
lastig vonden tijdens corona. Maar veel onderzoeken zijn 
moeilijk. Daarom kon niet iedereen mee doen. 

Wij hebben drie makkelijke vragenlijsten gemaakt. Daardoor 
konden ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven 
meedoen. En weten we nu hoe het met hun gaat!

We hebben veel leuke opmerkingen gekregen over onze 
vragenlijst. Zoals deze: 
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Dit project wordt mogelijk gemaakt door de organisatie ZonMw en maakt onderdeel uit van het programma COVID-19.

Ik vind het fijn dat mensen van de overheid nu 
ook weten hoe wij ons voelen.

Foto van the nounproject



Doordat jij en veel andere mensen de 
vragenlijsten hebben ingevuld, weten wij nu beter 
hoe het met iedereen gaat. De belangrijkste 
uitkomsten zijn: 

Mensen voelden zich slechter tijdens corona.
Veel mensen voelden zich minder blij.
Ook voelden mensen zich meer eenzaam.
En hadden mensen weinig te doen. 
Gelukkig voelen veel mensen zich nu weer goed.

Sommige mensen voelden zich slechter dan 
anderen. Zoals mensen met een slechte 
gezondheid of die eenzaam zijn.
Mensen die vaak ziek zijn en bang zijn voor 
corona voelden zich minder goed dan andere 
mensen. 
Ook mensen die alleen wonen of weinig vrienden 
hebben, voelden zich minder goed. 

Informatie over corona was niet voor iedereen 
duidelijk.
Veel mensen vonden de informatie over corona 
niet duidelijk. Hierdoor raakten mensen in de war. 
En wisten ze niet zeker wat ze moesten doen. 

We hebben alle uitkomsten in 3 folders gezet. 
In deze folders hebben we ook tips gezet die 
mensen kunnen helpen. 
Deze folders hebben we naar alle deelnemers van 
het onderzoek gestuurd. 
We hebben de folders ook naar mensen in de 
zorg gestuurd. 
En naar mensen die voor de gemeente of overheid 
werken. 
Zij weten nu beter waar mensen moeite mee 
hebben, of waar hulp bij nodig is.
Zij kunnen bijvoorbeeld in de toekomst beter en 
duidelijkere informatie geven.

Bedankt voor jullie inzet en hulp!

Dit is de laatste folder over dit onderzoek. 
Wil je de eerdere folders teruglezen?
Klik dan hier. 

Wat zijn de uitkomsten van de vragenlijsten? Wat is er met de uitkomsten gebeurd?

Deze folder is gemaakt door: Anouk Menko, Monique Koks-Leensen, Anneke van der Cruijsen, Pamela Melkert en Fieke Raaijmakers. De plaatjes zijn gemaakt door Marith Blom.

https://academischewerkplaatsamphi.nl/resultaten-onderzoek-impact-van-covid-19-op-laaggeletterden-en-mensen-met-een-lvb/

