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Gezondheid in coronatijd

Gemeente Heumen

Leeswijzer
Dit zijn de uitkomsten van de Corona Gezondheidsmonitor 

Jeugd, die in oktober/november 2021 bij de leerlingen 

van klas 2 en 4 is afgenomen. Meer uitkomsten van de 
gemeente vindt u in ons e-magazine en tabellenboek (via 
https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/gemeenten/gezon
dheid-in-cijfers/gezondheid-per-leeftijdsgroep/jongeren/).

In uw gemeente hebben 161 jongeren 
meegedaan. Dat is 42% van alle jongeren in 
leerjaar 2 en 4 in de gemeente Heumen. 

Kernboodschap
Het grootste deel van de 
jongeren zal goed door de 
coronaperiode komen.
Maar jongeren die al vóór de 
coronaperiode in kwetsbare 
omstandigheden zaten, hebben 
het nu extra moeilijk. 

Focus daarom vooral op 
de jongeren in een 
kwetsbare positie.

‘Ik kon mijn oma 
niet bezoeken 
waardoor ze 
overleed aan 
eenzaamheid’ 

‘Dat ik elke dag 

kon gaan sporten’
‘Mijn 

motivatie ging 
naar de 
pleuris’ 

‘Niet zo vroeg 
hoeven op te 

staan om naar 
school te fietsen’

‘Ik had het 
gevoel dat ik 
veel tijd van 

mijn leven aan 
het verspillen 

was’

‘Dat ik een hele 
goede band heb 
opgebouwd met 
mijn broertje’

‘Ik kon thuis 
veel beter 

werken dan in 
een volle klas’

‘Het was een 
sombere tijd 

in mij’

Totaal

%

% %

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in samenwerking met GGD GHOR Nederland, RIVM, Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. 
Het wordt mede gefinancierd door ZonMw. Colofon: GGD Gelderland-Zuid, afdeling Gezond Leven. Tekst en figuren: Ylva Koopman en Marlene van der Star. 
Contact: onderzoek@ggdgelderlandzuid.nl, 088- 144 71 38. Mei 2022. 

Wat was het vervelendst? Wat was het fijnst?

Minder afspreken 
met vrienden (58%)

Uitslapen (55%)Ik verveelde me 
(48%)

Minder naar school 
(36%)

Meer tijd voor 
mezelf (38%)Minder naar sport 

(38%)
Ik snapte 

schoolwerk niet 
goed (33%)

Minder volle agenda 
(30%)

Meer spanning/ 
ruzie thuis (16%)

We hadden thuis 
meer tijd voor 
elkaar (13%)

Ik vond niets 
vervelend (4%)

Ik vond niets 
fijn (4%)

56%

19%
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21%

7%

18%

12%

In quarantaine geweest

Zelf corona gehad

Zelf in zkenhuis door corona

Zelf in zkhuis door iets anders

Dierbare corona gehad

Dierbare in zkhuis door corona

Dierbare in zkhuis door iets anders

Dierbare overleden door corona

Dierbare overleden door iets anders

Minder werk/inkomen ouder(s)

Meegemaakt in coronaperiode 

(tot najaar 2021)

Hoge mate van veerkracht
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Roken en blowen

Roken (tenminste

wekelijks)

Ooit hasj/wiet gebruikt

Recent hasj/wiet

gebruikt
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Alcohol Ooit alcohol

gedronken

Recent alcohol

gedronken

Recent binge

drinken
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Problematisch gebruik van.....

Sociale

media

Gamen
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Sporten/bewegen

Totaal wekelijks
actief (incl
ongeorganiseerd)

Sport wekelijks bij
club oid
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Psychosociale problematiek

1%

13%

28%

45%

13%

1%
5%

16%

63%

17%

Hoe gelukkig voel je jezelf?

in lockdownperiodes

najaar 2021 (geen lockdown)

69%

27%

4%

Hoe vaak heb je je eenzaam 

gevoeld, in de laatste 
12 maanden?

  Nooit of bijna nooit

   Soms

  Vaak of (bijna) altijd

https://ggdgelderlandzuid.nl/professionals/gemeenten/gezondheid-in-cijfers/gezondheid-per-leeftijdsgroep/jongeren/

