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Voorwoord
Voorafgaand en tijdens mijn master Sociology: Contemporary Social Problems leerde ik hoe sociale
gebeurtenissen en constructen mij vooral deden afvragen wat hieraan ten grondslag lag. Bovendien
werd tijdens enkele mastercursussen bevestigd dat deze interesse nog specifieke gericht was op zorg
en (mentale) gezondheid. De mogelijkheid om bij GGD regio Utrecht en het NIVEL de psychosociale
ervaringen met de tramaanslag van 18 maart in Utrecht te onderzoeken voelde daarom als een
bijzondere kans om nog dieper in dit interessegebied te duiken. Toen de uitbraak van het coronavirus
het doorzetten van dit onderzoek verhinderde ontstond daarmee tegelijk een mogelijkheid voor een
nieuwe en relevante thesis: de psychosociale gevolgen van de coronacrisis. De wens van de GGD om
de rol van religiositeit in dit geheel te bekijken voelde als een onderwerp dat dicht bij me staat. In mijn
eigen christelijke omgeving merkte ik eveneens op wat religie betekende in de omgang met de
coronacrisis, namelijk een context waarin men vooral gefocust was op (zorg voor) elkaar. De
combinatie van afstand en naastenliefde leek zo vooral positief en opbouwend uit te werken.
Nieuwsgierig of deze eigen ervaringen op grotere schaal gedeeld werden ben ik het onderzoeksproces
doorgegaan.
Wat dit onderzoek betreft, graag zou ik verscheidene mensen willen bedanken die nauw betrokken zijn
geweest bij zowel mijn dit proces als bij mij gedurende dit proces. Allereerst zou ik mijn
stagebegeleiders bij GGD regio Utrecht en het NIVEL willen bedanken, namelijk Carolien Plevier en
Michel Dückers. Jullie hebben mij ontzettend geholpen in het uitdenken en schrijven van deze thesis.
Daarbij stonden jullie altijd open om over onderwerpen te sparren, hebben jullie me voorzien van
inzichten en eerlijke en constructieve feedback. Daarmee heb ik naast de thematiek van de thesis ook
veel geleerd over professioneel werkgedrag waar ik in toekomstige situaties veel aan zal hebben.
Daarnaast zou ik ook graag Jelle Wiering en Anne van der Put hartelijk willen bedanken voor hun
begeleiding vanuit de universiteit. Ondanks alle veranderingen die optraden gedurende het proces kon
ik altijd bij jullie terecht en stonden jullie altijd open om mee te denken. Tot slot zou ik graag mijn
lieve familie en vrienden willen bedanken die van begin tot eind altijd hebben meegedacht -en
geleefd.

Lara Sikkens,
Utrecht, juni 2020
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Samenvatting
Achtergrond: In stressvolle gebeurtenissen lijkt religiositeit zowel een psychologische als een
gedragsmatige disaster response te veroorzaken. Religieuze aspecten als bewustwording, copingstrategieën en sociale support zouden volgens literatuur leiden tot een meer positieve omgang met
crises door religieuzen dan door niet-religieuzen. Deze studie onderzoekt hoe inwoners van regio
Utrecht de coronacrisis ervaren en hoe zij gedurende deze periode de ingestelde
gezondheidsmaatregelen naleven. Herhaaldelijk gevonden sekseverschillen in religiositeit,
psychologische ervaringen en gedrag leiden tot het nader onderzoeken van de interactie tussen religie
en geslacht.
Methode: 5269 volwassen inwoners van regio Utrecht hebben een online vragenlijst beantwoord
waarin componenten als psychologische ervaringen, naleving van de door de overheid ingestelde
gedragsmaatregelen, religiositeit en vermoedelijke (eerdere) besmetting met het coronavirus zijn
gemeten.
Resultaten: Op basis van twee hiërarchische multipele regressies werd een positieve associatie
gevonden tussen religiositeit en psychologische ervaringen met de coronacrisis. Er werden geen
significante relaties gevonden voor gelovigen en de naleving van gedragsmaatregelen. Eveneens
bestond geen significant verschil tussen mannen en vrouwen in zowel ervaringen als gedragingen.
Conclusie en beleidsimplicaties: Gelovigen beoordelen de psychologische ervaringen met
coronacrisis, en de bijbehorende maatregelen, minder negatief dan niet-gelovigen. Religieuze
inwoners van regio Utrecht ervoeren de beginfase van deze pandemie als minder negatief dan nietreligieuzen. Het naleven van de gezondheidsmaatregelen werden niet anders opgevolgd door
gelovigen dan niet gelovigen. Eveneens bleken mannen en vrouwen de gezondheidsmaatregelen in
dezelfde mate op te volgen en ervoeren zij de crisis op dezelfde wijze. Beperkingen en verdere
implicaties zijn besproken.

Sleutelwoorden: religiostiteit, corona*, disaster response, psychologische impact,
gezondheidsmaatregelen
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1. Inleiding
Deze crisis is een gezondheidscrisis, het is economisch, het is maatschappelijk, het raakt eigenlijk
onze manier van samenleven in de kern. Dat maakt ook dat het iedereen raakt, en de een meer dan de
ander, maar het gaat ons allemaal aan. En dat maakt dat de samenleving onzeker is, misschien nu
over wat er moet gebeuren maar ook zeker naar de toekomst toe.
Aldus Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel planbureau (Nieuwsuur, 25 maart 2020).

Coronavirus
Anno maart 2020 verklaart de World Health Organisation (hierna: WHO) de uitbraak van de nieuwe
coronavirusziekte officieel als pandemie. Tijdens deze verklaring, op 11 maart 2020, zijn er meer dan
118.000 mensen in 114 landen besmet en zijn er 4291 personen overleden aan de gevolgen van de
ziekte COVID-19 (World Health Organization, 2020). Tot dusver is er nog geen sprake van een
effectief vaccin en geen gevalideerde medicatieve behandeling tegen COVID-19, en zijn er
epidemische uitbraken in alle EU-landen, zo ook binnen de Nederlandse grenzen. Sinds de eerste
besmetting op 27 februari 2020 is er gedurende de maand maart een stijgende lijn in het aantal
besmettingen op te merken, maar lijkt dit aantal sinds half april al enkele weken gestaag af te nemen
(RIVM, 2020). Om de piek van de epidemie af te vlakken zijn in de periode maart tot april
gedragsregels en maatregelen ingesteld. Waar eerder o.a. onderwijsinstanties, horecagelegenheden, en
musea werden gesloten en centrale eindexamens en tal van andere evenementen werden afgelast
worden deze maatregelen nu stapsgewijs versoepelt. Wel wordt de Nederlandse bevolking nog altijd
sterk geadviseerd om anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren en niet naar het buitenland te
reizen, tenzij noodzakelijk (RIVM, 2020). Deze overheidsmaatregelen voor het indammen van de
epidemie en het naleven van deze maatregelen leiden tot gezondheidsbeschermende gedragingen die
in grofweg drie typen onder te verdelen zijn: preventief-, ziekteontwijkend- en ziektemanagemant gedrag (Jarynowski et al., 2020; Bish & Michie, 2010). De hierboven beschreven drie beschermende
gedragingen vallen deels onder de verantwoordelijkheid van het individu zelf, maar worden ook deels
bij wet bepaald. Bijvoorbeeld, in het geval van quarantaine worden mensen wettelijk verplicht om
thuis te blijven (Bish & Michie, 2010).

Sociaalwetenschappelijk perspectief
Pandemieën en opkomende infectieziekten, zoals het coronavirus, worden veelal of exclusief
toegerekend aan het terrein van microbiologen, virologen en beoefenaars van de volksgezondheid.
Door met aandacht en middelen enkel te focussen op de medische aspecten van pandemieën, wordt er
voorbijgegaan aan sociale aspecten, zoals hoe samenlevingen nieuwe ziekten identificeren, hoe ze
reageren en wat de gevolgen zijn. Dingwall, Hoffman en Staniland (2013) benoemen dit tot de kern

4

RELIGIOSITEIT EN DISASTER RESPONSE
van de sociologische bijdrage aan beleid en praktijk: te begrijpen hoe sociale regelingen kunnen en
moeten veranderen wanneer biologische omgevingen veranderen.
Bij een dergelijke biologische verandering, zoals een ziekte-uitbraak, vormt de wijze waarop men
reageert op de aard en gevolgen van een dusdanige crisis de ‘disaster response’ (Sun, Deng & Qi,
2018). Deze disaster response kent in rampenonderzoek veelal een macro-perspectief, en focust zich
daarbij op rampenbestrijding, het inperken van verlies en het herstellen van de verstoorde sociale orde
(Qiu et al., 2020). Echter wordt de term door Sun, Deng en Qi (2018) ingezet om vanuit een microperspectief de gedragsmatige en psychologische reactie op een crisis aan te duiden. Enerzijds volgt een
gedragsmatige reactie, zoals het naleven van overheidsmaatregelen, en anderzijds volgt een
psychologische response, in de zin van emotionele en mentale gezondheid. Deze micro-perspectief
opvatting wordt gehanteerd voor de focus van dit onderzoek. Daarmee staat de disaster response die
volgt op het huidige coronavirus centraal in deze studie.
Aannemelijk spelen vele sociale factoren een rol in de ervaringen en gedragingen gedurende
de huidige crisisperiode. Een eerste factor die naar verwachting een rol speelt in de response op het
coronavirus, en eventuele verschillen hierin, is religiositeit. Om richting te geven aan religiositeit
binnen dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op de functionalistische definitie van religie: ‘Religion
is that which provides humanity with a worldview which unifies society, which provides a moral code,
and within which human beings can orient their lives’ (Van Soolingen, 2015). Deze sociologische
insteek benadrukt wat religie doet, in plaats van wat religie inhoudt, en besteedt aandacht aan de rol
die religie in een samenleving kan hebben. De rol van religiositeit in de context van het coronavirus
lijkt zowel positieve als negatieve invloeden uit te oefenen op menselijke reacties op deze crisis (Sun,
Deng & Qi, 2018; Wildman, Bulbulia, Sosis & Schjoedt, 2020). Zo bleek een negatieve invloed van
religie binnen sommige kerkelijke gemeenten zichtbaar in het voortzetten van de kerkgang. Dit geldt
zeker niet voor elke religieuze kerkgemeenschap, maar uit een epidemiologische analyse die werd
uitgevoerd door GGD regio Utrecht werd een hogere prevalentie van COVID-19 patiënten in de
zogeheten Biblebelt gevonden. Deze hogere prevalentie is mogelijk toe te schrijven aan het naleven
van de gedragsregels binnen deze geloofsgemeenschappen. Op deze manier draagt religie bij aan de
verspreiding van het coronavirus (Wildman, Bulbulia, Sosis & Schjoedt, 2020). De invloed van religie
op de impact van het coronavirus en het naleven van de coronaregels zal daarom onderzocht worden,
omdat het bij een toename van besmettingen tijdens een eventuele tweede golf en de daaropvolgende
aanscherping van de maatregelen van belang is om inzicht te hebben in de naleving van gedragsregels
door diverse groepen in de Utrechtse populatie.
Een analyse van risicofactoren laat zien dat naast leeftijd, BMI en comorbiditeit ook geslacht
een rol speelt (RIVM, 2020). Aangezien uit literatuur is af te leiden dat er een sterke interactie bestaat
tussen religiositeit en geslacht is het interessant om geslacht te onderzoeken als beïnvloedende factor
in relatie tot religiositeit en ervaringen met- en gedrag tijdens de coronacrisis.
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Huidig onderzoek
Binnen het voorliggende project wordt binnen de context van de coronacrisis onderzocht welke rol
religiositeit speelt in de disaster response van inwoners van regio Utrecht: Namelijk wat de
psychologische ervaringen met de crisisperiode zijn en hoe men zich gedraagt met betrekking op het
naleven van de gezondheidsmaatregelen. Daarbij zal gekeken worden naar de interactie van
religiositeit en geslacht binnen deze disaster response. Kennis over de mate waarin en de wijze waarop
religiositeit van invloed is op het naleven van maatregelen kan van waarde zijn voor hulpverlening en
beleid en deze en toekomstige crisissituaties. Daarnaast is een reden om religiositeit in het voorliggend
onderzoek te betrekken, omdat verschillende facetten uit religie een beschermende factor lijken te
vormen voor het welzijn van burgers in een onzekere periode. Het is van belang om te onderzoeken
welke aspecten dit zijn om mogelijk ook niet-religieuze burgers in hun behoeften, ten tijde van een
pandemie, te kunnen voorzien. Hiervoor wordt de volgende onderzoeksvraag gehanteerd:
In welke mate draagt religiositeit bij aan de psychologische ervaringen met- en gedragingen
gedurende de COVID-pandemie, en hoe verschillen deze ervaringen en gedragingen tussen mannen
en vrouwen?

Daarbij draagt dit sociaalwetenschappelijk onderzoek bij aan een multidisciplinaire benadering van
een gezondheidscrisis naast de extensieve biologische en medische perspectieven. Dat is van belang
omdat epidemiologische modellen tot op zekere hoogte wel de verspreiding van het daadwerkelijke
virus kunnen voorspellen en beschrijven maar de toevoeging van een sociale benadering relevant is
om gedragsbeïnvloedende of ondersteunende interventies te kunnen ontwerpen, karakteriseren en
evalueren (Hargreaves et al., 2020). Aan de hand van de bevindingen van dit onderzoek zal worden
ingegaan op de volgende beleidsvraag:
Welke implicaties heeft dit onderzoek voor (toekomstige) beleidsbeslissingen omtrent
gezondheidscrises?
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2. Theoretisch kader
De rol van religie in disaster response
Religiositeit vormt een factor die van invloed is op de disaster response. Deze response heeft
betrekking op hoe men zich tijdens een crisis, zoals de COVID-19 pandemie, gedraagt en hoe deze
crisis ervaren wordt (Sun, Deng & Qi, 2018). Binnen deze disaster response onderscheiden Sun, Deng
en Qi (2018) twee mechanismes waarlangs de uitwerking van religie waar te nemen is, namelijk door
bewustwording en religieuze steun (Figuur 1). Deze twee mechanismes beschrijven op welke wijze
religie haar uitwerking heeft op de psychologische en gedragsmatige reactie van mensen op crises, en
met name op natural hazards zoals het coronavirus. Natural hazards kunnen worden geduid als
“gevaarlijke fenomenen, substanties, menselijke activiteiten of toestanden die kunnen leiden tot verlies
van leven, letsel of andere gevolgen voor de gezondheid, materiële schade, verlies van
bestaansmiddelen en diensten, sociale en economische verstoring of milieuschade” (Fiala, Bjorck &
Gorsuch, 2002).

Figuur 1: Twee mechanismes waarlangs religieuze overtuigingen impact hebben op de gedragsmatige
en psychologische disaster response (Sun, Deng & Qi, 2018)

Het eerste mechanisme dat Sun, Deng en Qi (2018) beschrijven is bewustwording van rampen.
Bewustwording refereert naar “de mate van algemene kennis over risico’s, factoren die tot rampen
leiden en de acties die individueel en collectief kunnen worden genomen om blootstelling en
kwetsbaarheid voor gevaren te verminderen” (UNDRR, 2009). Binnen een religieuze context worden
oorzaken voor gebeurtenissen, zoals het coronavirus, veelal toegeschreven aan het bestaan van een
God, ook wel religieuze attributie genoemd (Sun, Deng & Qi, 2018). Een veel voorkomende
interpretatie van dit soort ingrijpende gebeurtenissen is dat deze bovennatuurlijk, de “wil of daad van
God” of een geval van “goddelijke vergelding” zijn.
Het tweede mechanisme uit het bovenstaande figuur beschrijft hoe religieuze support van
invloed is op psyche en gedrag (Sun, Deng & Qi, 2017). Religieuze steun wordt gedefinieerd als “alle
middelen en ondersteuning die men kan krijgen om stressvolle gebeurtenissen te helpen beheersen en
die verkregen kunnen worden door iemands religieuze betrokkenheid” (Fiala, Bjorck & Gorsuch,
2002). Deze vorm van ondersteuning kan vergeleken worden met sociale support, waarbij sociale
interacties individuen concrete hulp bieden of hen inbedden is een netwerk van relaties. Deze relaties
kunnen, ook in tijden van nood, als liefdevol, zorgzaam en beschikbaar worden ervaren. Het delen van
7
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geloofsopvattingen, religieuze activiteiten en op religie-gebaseerde sociale netwerken kan een sterk
identiteitsgevoel, onderling vertrouwen en verbondenheid tussen individuele gelovigen voortbrengen.
Deze relaties vormen belangrijke hulpbronnen voor (religieuze) ondersteuning, die fysieke en
emotionele schade kunnen verminderen (Sun, Deng & Qi, 2018).

Religiositeit en psychologische response
In het kader van een crisis, zoals de COVID-19 pandemie, kan religiositeit tot verschillende
psychologische responses leiden. Enerzijds vervult religiositeit een betekenisgevende rol en anderzijds
biedt het coping-strategieën om met crises en dergelijke problemen om te gaan (Sun, Deng & Qi,
2018). Allereerst kan religie betekenis geven aan gebeurtenissen door deze te attribueren aan God.
Religieuze groeperingen kunnen geloven dat God de gelovigen beschermt, dat de verliezen en schade
die geleden wordt onder controle zijn van goddelijke krachten, of dat natural hazards veroorzaakt
worden door geesten. Deze overtuigingen kunnen leiden tot fatalistische attitudes waarbij (oorzaken
van) bijvoorbeeld de coronacrisis worden toegeschreven aan de wil van God, en daarmee mensen als
machteloos of hulpeloos wordt beschouwd in een dergelijke situatie. Deze gevoelens kunnen leiden tot
een mindere beleving van risico’s of een vals gevoel van veiligheid, met name in vergelijking nietreligieuzen (Sun, Deng & Qi, 2018). Bij het plaatsvinden van crises zou men door deze percepties
negatief of passief kunnen reageren op een dergelijke crisis. (Sohrabizadeh, Jahangiri & Jazani, 2018).
Deze verklaring wordt in voorgaand onderzoek veelal aangedragen als verklaring voor reacties op
crises. Echter, toont panelonderzoek van onderzoeksbureau Citisens (2020) aan dat deze fatalistische
attitude en passieve gedragingen vrijwel niet worden teruggevonden in het geval van de coronacrisis.
Kerkgaande christenen ervaren het coronavirus vooral als een moment van bezinning, en slechts 2%
van ruim 2000 ondervraagde christenen geeft aan dat zij het coronavirus zien als een daad van God.
Hiermee gaan de eerder beschreven fatalistische attitudes niet op in de context van de coronacrisis.
Desondanks biedt het toeschrijven van het virus aan God mensen betekenis, ondersteuning en kracht
en daarmee een positieve manier om met de crises om te gaan (Hutton & Haque. 2003). Een dergelijke
psychologische coping-strategie, zoals het bewust worden- en begrijpen van gebeurtenissen door een
religieus frame, kent meerdere positieve effecten (Ano, 2005). Zo worden enerzijds de positieve
uitkomsten van een stressvolle gebeurtenis versterkt, zoals een hoger zelfbeeld, stress-gerelateerde- en
spirituele groei. Deze positieve emoties volgen uit positieve coping-strategieën die gelovigen in
kunnen zetten. Deze coping-strategieën spelen in op zowel organisatorische als intrinsieke facetten van
religie, en betreffen onder meer vergeving vragen, gebeden, bekering, spirituele verbinding en de
beschreven religieuze support van geestelijken of gemeenteleden. Anderzijds zorgen positieve
religieuze coping-strategieën ervoor dat negatieve ervaringen kunnen worden voorkomen of worden
verminderd. In het kader van de coronacrisis is met name dit aspect van religiositeit en de
bijbehorende coping-strategieën relevant (Ano, 2005). Want naast dat het coronavirus ernstige risico’s
voor de fysieke gezondheid van mensen veroorzaakt, heeft het virus ook gevolgen voor de psychische
8
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gezondheid. Zowel Italiaanse als Chinese respondenten gaven aan dat hun mentale gezondheid
negatief werd beïnvloed door de coronacrisis (Qiu et al., 2020). Deze beoordeling werd gemaakt op
basis van de depressieve- en angstsymptomen en stressniveaus die deelnemers ervaarden. Gelovigen
kunnen binnen hun religie manieren zoeken om om te gaan met mentale problemen die de coronacrisis
kan veroorzaken. Door religieuze coping worden positieve emoties gewekt, zoals positieve
verwachtingen, hoop en optimisme, en negatieve emoties, zoals angst en depressie verminderd.
Kortom, in dit beschreven verband tussen religie en psychologische response lijkt een positieve factor
werkbaar. De positieve religieuze coping-strategieën kunnen, naast de betekenisgevende functie die
religie heeft, een verschil aanmerken in de psychologische ervaringen met de coronacrisis tussen
gelovigen en niet-gelovigen. Er wordt daarom verwacht dat:
H1: Religieuzen ervaren de coronacrisis als minder negatief dan niet-religieuzen.

Religiositeit en gedragsmatige response
Mensen geloven veelal dat gedrag van individuen, wanneer rampen of crisis plaatsvinden, chaotisch en
irrationeel zal zijn. Echter blijkt uit sociologisch rampenonderzoek dat het gedrag dat hierop volgt
doorgaans juist prosociaal, en daarmee meer rationeel, doelgericht, coöperatief en behulpzaam zal zijn
(Michel, 2007). Religie vormt een belangrijke voorspeller voor het vertonen van dit prosociale gedrag,
zoals passend lijkt bij het religieuze ideaal van naastenliefde (Malhotra, 2008). Vanuit het oogpunt van
religie hangt er een zeker moreel belang aan dit prosociale gedrag, eveneens als aan gehoorzaamheid
aan autoriteiten. Vertrouwen in- en gehoorzaamheid aan instituties en overheid houdt verband met het
uitvoeren van preventieve gezondheidsmaatregelen (Van Bavel, 2020). Tot deze preventieve
gedragingen worden onder meer handen wassen, schoonmaken en hoesten en niezen in de hand of
tissues en het dragen van gezichtsmaskers gerekend. (Jarynowki, 2020). Op deze manier lijkt
religiositeit aan te sturen op het naleven van de overheidsmaatregelen. Dit gezondheidsgedrag lijkt met
name voort te komen uit het morele belang van prosociaal gedrag.
Dit prosociale gedrag, en daarmee het naleven van de overheidsmaatregelen, volgt niet alleen uit
intrinsieke overwegingen maar wordt beïnvloed door de sociale omgeving. Context speelt een
belangrijke rol, want voornamelijk situaties waarin religie en religieuze normen saillant zijn sturen aan
op dit prosociale gedrag, zoals in kerkdiensten of in gebed (Malhotra, 2008). In vergelijking met nietgelovigen bevinden gelovigen zich meer in dergelijke religieuze situaties, en vertonen daarmee meer
prosociaal gedrag. Deze religieuze situaties blijven zich eveneens voordoen gedurende de coronacrisis.
Ook al vinden er momenteel door het coronavirus geen kerkelijke bijeenkomsten op grote schaal
plaats, er wordt wel de mogelijkheid geboden om kerkdiensten online te bekijken. Bovendien geven
normaal gesproken kerkgaande christenen binnen een panelonderzoek van Citisens (2020) aan dat hun
kerkgemeenschap erin slaagt om dit gemeenschapsgevoel toch in stand te houden. Dit benadrukt de rol
van religieuze support in de gedragsmatige disaster response. Binnen de context van religie wordt er
een moreel belang verbonden aan het vertonen van prosociaal gedrag. Dit sociale gedrag wordt
9
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gevormd door religieuze concepten zoals naastenliefde, gebed en een religieuze support. Op basis
hiervan wordt verwacht dat:
H2: Religieuzen leven de gezondheidsbeschermende maatregelen gedurende de coronacrisis beter na
dan niet-religieuzen.

De rol van geslacht
In het onderzoeken van de response op crises vormt geslacht een belangrijke variabele. Eerdere studies
toonden namelijk aan dat vrouwen vaker dan mannen psychologisch aangedaan waren door rampen en
daardoor mentale gezondheidsproblematiek ondervinden (Sohrabizadeh, Jahangiri & Jazani, 2018:
Knipscheer et al., 2020 ). Na het plaatsvinden van rampen bleken vrouwen in grotere mate psychische
nood te ervaren en vermeldden zij vaker symptomen van hopeloosheid en depressiviteit te
ondervinden in vergelijking met mannen (Brown et al., 2010; Cerdá et al., 2013; Sipon et al., 2013).
Doordat deze bevindingen herhaaldelijk bevestigd worden wordt ook binnen de coronacrisis verwacht
dat er een sekseverschil is op te merken in de psychologische response tussen mannen en vrouwen:
H3: Vrouwen ervaren de coronacrisis meer negatief dan mannen.

Uit onderzoek naar de gedragsmatige response op pandemieën is gebleken dat geslacht in verband kan
worden gebracht met het uitvoeren van gezondheidsbeschermende gedragingen (Bish & Michie,
2010). Vrouwen verschillen ten opzichte van mannen veelal in hun reactie op ernstige situaties, zoals
gezondheidscrises. Het vrouwelijke geslacht wordt namelijk geassocieerd met een grotere kans op het
vertonen van preventieve- en ontwijkende gedragingen. Zo vertoonden vrouwen gedurende de SARSepidemie vaker dan mannen preventieve gedragingen, zoals schoonmaken en handen wassen, om zich
te beschermen tegen de ziekte (Lau et al., 2003). Ten tijde van de varkensgriep bleken vrouwen vaker
de aanbevolen voorzorgsmaatregelen op te volgen dan mannen en vertoonden zij meer
contactvermijdend gedrag, zoals sociale afstand houden (Rubin et al., 2009; Jarynowski, 2020). Ook
gaven vrouwen aan dat zij, in het geval van een toekomstige pandemie, zich eerder zouden aanpassen
aan quarantaine-restricties dan mannen. Dit patroon aan resultaten toont aan dat wanneer significante
resultaten gevonden werden, vrouwen consistent meer beschermende gedragingen vertoonden dan
mannen (Bish & Michie, 2010). Voor het begrijpen en voorspellen van dergelijk
gezondheidsgerelateerd gedrag wordt veelal teruggegrepen op het Health Belief Model (Figuur 2)
(Champion & Skinner, 2008. Een subjectieve inschatting van het risico om een bepaalde ziekte op te
lopen vormt samen met de ingeschatte ernst van een ziekte de ervaren bedreiging voor de gezondheid.
Deze dreiging is van invloed op het individuele gedrag en het ondernemen van actie. Vrouwen achten
zichzelf, zo blijkt uit onderzoek, meer dan mannen vatbaar voor een dergelijke ziekte. In de huidige
situatie van het coronavirus zou dit betekenen dat de subjectieve inschatting van besmetting en ziekte
door het coronavirus de mate bepaald waarin men actie onderneemt. Verwacht wordt dat vrouwen, net
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als tijdens eerdere pandemieën, meer dan mannen gezondheidsbeschermende gedragingen uitvoeren
die aansluiten op de ingestelde maatregelen.
H4: Vrouwen houden zich beter aan de gezondheidsbeschermende maatregelen gedurende de
coronacrisis dan mannen.

Figuur 2. Health Belief Model (Champion & Skinner, 2008).

Religiositeit en geslacht
Hiervoor is uiteengezet hoe religiositeit in positief verband staat tot de psychologische en
gedragsmatige disaster response. Ook in de relatie tussen geslacht en disaster response worden veelal
eenduidige resultaten aangetoond. De bestaande relatie tussen religiositeit en geslacht biedt een
aanleiding voor het onderzoeken van een interactie.
Wat betreft de psychologische disaster response leken vrouwen, vaker dan mannen, mentale
gezondheidsproblemen te ervaren als gevolg van crises (Sohrabizadeh, Jahangiri & Jazani, 2018).
Ervaringen met crises lijken voor religieuze vrouwen echter ook te leiden tot een sterkere impact van
geloof op hun leven (Hvidtjørn et al., 2014). Een crisis zet, aldus onderzoek van Hvidtjørn et al.
(2014), vrouwen meer aan om na te denken over religieuze vraagstukken, zichzelf als meer gelovig te
beschouwen en meer geloof te hebben in leven na de dood. Deze intensivering van geloof
correspondeert, sinds vrouwen doorgaans al vaker en meer gelovig bleken dan mannen, met de
bevindingen dat vrouwen ook meer gebruik maken van religieuze coping-strategieën (Schnabel, 2018;
Hvidtjørn et al., 2014). Door deze positieve religieuze coping-strategieën in te zetten kan het hoofd
worden geboden aan de omgang met crises, zoals de COVID-19 pandemie. Zo leken bijvoorbeeld
religieuze vrouwen meer dan religieuze mannen geneigd om sociale netwerken van religieuze support
op te bouwen en te mobiliseren (McGowan, 2012). Deze sociale relaties komen voort uit religieuze
betrokkenheid, die vrouwen meer lijken te vertonen dan mannen, en kan ontstaan doordat vrouwen
trouwer zijn in hun bezoek aan religieuze diensten. Bovendien vertoonden vrouwen die vaker naar de
kerk gingen, een betere mentale gezondheid en minder depressieve symptomen dan mannen die vaker
naar de kerk gingen (McGowan, 2012). Ook al vinden er momenteel door het coronavirus geen
kerkelijke bijeenkomsten op grote schaal plaats, er wordt wel de mogelijkheid geboden om
kerkdiensten online te bekijken. Onderzoek van Citisens (2020) toonde aan dat het
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gemeenschapsgevoel van kerkgemeenten desondanks overeind bleef, en hier dus religieuze support
aan verleend kon worden. Daarbij verandert in deze crisisperiode de organisatorische kant van
religieuze betrokkenheid, maar de persoonlijke geloofsbeleving en coping-strategieën hoeven niet te
veranderen. Op grond van deze bevindingen is de volgende hypothese opgesteld:
H5: Het effect van religie op ervaringen met de coronacrisis is sterker voor vrouwen dan voor
mannen.

Eerder werd al beschreven dat religiositeit leidt tot prosociaal gedrag. Aan dit prosociale
gedrag kunnen religieuze, morele waarden zoals naastenliefde ten grondslag liggen (Malhotra, 2008).
Bovendien, zo toont Malhotra (2008) aan, staat dit prosociale gedrag in relatie tot gehoorzaamheid aan
autoriteiten en daarmee het naleven van de gezondheidsbeschermende maatregelen. Door de hogere
mate van religiositeit onder vrouwen, en het bijhorende prosociale gedrag kan verwacht worden dat
religieuze vrouwen zich meer zullen conformeren naar de overheidsmaatregelen dan mannen.
Bovendien toonde onderzoek van Bish en Michie (2010) aan dat vrouwen ten tijde van een pandemie
een sterkere neiging dan mannen hebben om gezondheidsmaatregelen. In de huidige situatie van de
coronacrisis het aannemelijk dat vrouwen zich opnieuw meer kwetsbaar inschatten voor besmetting en
ziekte door het virus. Zoals eerder beschreven kan beargumenteerd worden hoe zowel religie als
geslacht doorwerkt in gedrag en dat hier een sterkere neiging van vrouwen lijkt te bestaan om
maatregelen na te leven. Het effect van religiositeit en geslacht op gezondheidsgedragingen leidt tot de
volgende hypothese:
H6: Het effect van religie op het houden aan de gezondheidsbeschermende maatregelen is sterker
voor vrouwen dan voor mannen.
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3. Methode
Data
De gegevens waarvan gebruik is gemaakt zijn verworven voor een breder onderzoek dat GGD regio
Utrecht uitvoert naar de effecten van de coronacrisis op inwoners van de provincie. De participanten
die deelnamen aan het onderzoek gaven vrijwillig toestemming en hun antwoorden zijn op anonieme
wijze verwerkt. Voor het huidige onderzoek is enkel gebruik gemaakt van aspecten die voor dit
onderzoek relevant zijn. De vragenlijst is terug te vinden in Appendix 1.

Participanten
De GGD regio Utrecht heeft een inwonerspanel van volwassenen en senioren woonachtig in de 25
gemeenten van de regio Utrecht. Deze personen zijn eerder geworven naar aanleiding van deelname
aan een gezondheidsenquête in 2016. Dit panel wordt regelmatig geraadpleegd om de gezondheid en
gezondheidsbeleving van inwoners binnen regio Utrecht te bevragen. Het coronavirus en de genomen
maatregelen van 12 maart, vormden aanleiding voor een panelonderzoek naar de ervaringen met- en
effecten van de coronacrisis. Hierbij werden panelleden op 3 april uitgenodigd via e-mail om deel te
nemen aan dit onderzoek. Daarnaast zijn er respondenten via een open link geworven. Deze link is
verspreid via diverse (sociale) media-platformen, waarna personen tussen 3 en 13 april een online
enquête invullen. Van de 5881 respondenten heeft 68,5% vragenlijst online ingevuld te hebben via de
open link en 31,5% via het panelonderzoek.
De vragenlijst werd in het Nederlands afgenomen en deelname aan de vragenlijst via het
panelonderzoek en de open link was vrijwillig en gegevens werden anoniem verwerkt. Participanten
beantwoordden vragen die onder andere toegespitst waren op de gezondheid(sbeleving), besmetting
met- en zorgen over het coronavirus, gezondheidsgedrag, naleving van de overheidsmaatregelen en
geloofsovertuiging.
Voor dit onderzoek zijn enkele selecties gemaakt. Ten eerste werden alle respondenten die niet
overeenkwamen met de beoogde doelgroep van dit onderzoek uit de dataset verwijderd. Dit betreffen
alle respondenten die de vragenlijst via de open link hadden ingevuld maar buiten regio Utrecht
woonden (N = 52). Ten tweede was de vragenlijst enkel bedoeld voor participanten van 18 jaar en
ouder. Met die reden werden respondenten die hier niet aan voldeden uitgesloten van de analyse (N =
14). Ten derde zijn respondenten niet betrokken in het onderzoek wegens ontbrekende waarden (N =
612). Na deze selecties betrof de uiteindelijke steekproefgrootte 5269 respondenten.

Meetinstrumenten
Afhankelijke variabelen
Psychologische ervaringen. Inwoners van Utrecht rapporteerden in hoeverre de verspreiding van het
coronavirus van invloed is op hun leven. Deze gevolgen werden beoordeeld door middel van 10 items.

13

RELIGIOSITEIT EN DISASTER RESPONSE
Deze items bevatte stellingen zoals ‘ik mis steun van mensen in mijn directe omgeving (familie,
vrienden, buren)’ en ‘ik ervaar het als een periode van rust en bezinning’. Deze vragen zijn
beantwoord door gebruik te maken van een Likertschaal, waarbij de antwoordmogelijkheden
varieerden van 1 (helemaal mee eens) tot 5 (helemaal niet mee eens).
Om de onderliggende structuur van de 10 items te bepalen die de psychologische ervaringen met de
coronacrisis te meten, zijn de enquêtegegevens opgenomen in een hoofdcomponenten factor-analyse
met orthogonale rotatie. Voorafgaand aan deze factor-analyse zijn 5 items omgepoold. Hierdoor
betekende een hoge score op de items een meer positieve reactie op de psychologische gevolgen van
de coronacrisis. Daarnaast bleek uit onderzoek van de gegevens dat niet elke variabele perfect normaal
verdeeld was. Echter, met het oog op het robuuste karakter van factoranalyse werden deze afwijkingen
niet als problematisch beschouwd. Bovendien werd wel een lineair verband gevonden tussen de
variabelen. De hoofdcomponenten factoranalyse gaf aan dat de 10 items een driedimensionale schaal
vormen, met drie componenten met een grotere eigenwaarde dan 1. Echter, vanwege de
interpreteerbaarheid, verklaarde variantie en knik die ook een eendimensionale factoranalyse mogelijk
maakt is voor één factor gekozen. In totaal verklaarde deze factor 36,39% van de variantie in de
enquêtegegevens. Cronbach’s alpha voor de psychologische ervaringen was .750. Ondanks dat dit
voor onderzoeksdoeleinden als toereikend kan worden beschouwd, werd de schaal meer betrouwbaar
door het weglaten van één item. Dit item betrof de stelling ‘ik vind alle aandacht voor het virus
overdreven’. Dit item is daarom uit de vragenlijst verwijderd en alle daaropvolgende analyses zijn
gebaseerd op de antwoorden van de deelnemers op de overige negen items. De Cronbach’s alpha voor
de psychologische ervaringen op basis van deze negen items was .782.
Naleving gedragsmaatreglen. Inwoners van Utrecht rapporteerden hun gedrag naar aanleiding vanen ter bescherming voor besmettingen met het coronavirus. Dit betreft aanpassingen in het gedrag,
overeenkomstig met de voorgeschreven gezondheidsmaatregelen vanuit de overheid. In hoeverre het
inwoners lukt om zich aan deze maatregelen te houden werd gemeten met 7 items en een 7-punts
likertschaal. De antwoordmogelijkheden van deze schaal varieerden van 1 (dit lukt mij helemaal niet)
tot 7 (dit lukt mij zeer goed). Voorbeelditems uit deze schaal betreffen: ‘minimaal 1,5 meter afstand
houden tot elkaar’ en ‘grote gezelschappen vermijden’. Een hoofdcomponenten factoranalyse werd
uitgevoerd om de onderliggende structuur van de 7 items te bepalen. Uit voorafgaand onderzoek naar
de items bleek dat deze variabelen relatief linksscheef verdeeld waren, in plaats van de beoogde
normaalverdeling. Deze afwijkingen zijn niet als problematisch beschouwd, opnieuw vanwege de
robuustheid van factoranalyse. De 7 items vormden een eendimensionale schaal en verklaarden samen
41,62% van de variantie. Uit een betrouwbaarheidsanalyse bleek dat Cronbach’s alpha .725 betrof.

Onafhankelijke variabelen
Religiositeit. De religiositeit van respondenten is bevraagd met een enkel item: Tot welk geloof of
geloofsovertuiging rekent u zich? De antwoordcategorieën hiervoor bestonden uit ‘Protestants’,
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‘Rooms-Katholiek’, ‘Islam’, ‘Jodendom’, ‘Boeddhisme’, ‘Hindoeïsme’, ander geloof of
levensovertuiging’ en ‘geen geloof’. Voor het uitvoeren van een multipele regressie is een dichotome
variabele gecodeerd om aan te geven of respondenten zichzelf als wel of niet religieus beschouwen.
Daarbij gaf de 0-score aan dat respondenten niet religieus zijn en een score van 1 dat zij wel religieus
zijn.
Geslacht. Het geslacht van de respondenten werd beantwoord met de vraag ‘Wat is uw geslacht (dat
in uw paspoort of op uw identiteitskaart staat)?’. De antwoordmogelijkheden van ‘man’ of ‘vrouw’
werd gecodeerd in een dichotome variabele, waarbij 0 het mannelijk geslacht aangeeft en 1 het
vrouwelijk geslacht.
Opleiding. Het opleidingsniveau van de respondenten werd gerapporteerd aan de hand van de vraag:
‘Wat is uw hoogst (met diploma) afgeronde opleiding?’. De acht antwoordmogelijkheden zijn
omgezet naar categoriale variabelen met drie niveaus. Onder lager opleidingsniveau zijn de
antwoorden ‘geen opleiding’, ‘basisonderwijs’ en ‘lbo’ samengevoegd. Tot middelbaar
opleidingsniveau worden ‘vmbo/mavo’, ‘havo/vwo’ en ‘Mbo’ gerekend. En tot slot worden onder
hoger opleidingsniveau het ‘hbo’ en ‘universiteit’ geschaard.
Leeftijd. Ook alle leeftijdscategorieën van de van origine ordinale variabele zijn gecodeerd tot
categoriale variabelen. Deze categorieën betreffen 18-24, 25-39, 40-64, 65-79 en 80 jaar en ouder.
Vermoedelijke besmetting. Deelnemende participanten werden ook bevraagd op of zij dachten
besmet te zijn (geweest) met het nieuwe coronavirus. De vermeende waarschijnlijkheid van
besmetting vormde namelijk, meer dan de kans of ernst van de overdracht, een sterke voorspeller voor
contactvermijdend gedrag en hygiënische maatregelen (Wise et al., 2020). Opnieuw is gebruik
gemaakt van een dichotome variabele om deze categorieën bruikbaar te maken voor een
regressievergelijking. Hierbij gaf 0 aan dat men niet besmet dacht te zijn (geweest) en 1 wel. Hiervoor
zijn de antwoordmogelijkheden ‘Ja, ik denk dat ik nu ziek ben door het coronavirus’ en ‘Ja, ik denk
dat ik al eerder een coronabesmetting heb gehad, maar nu hersteld ben’ zijn samengevoegd.

Analyse
Ten eerste zijn de beschrijvende statistieken geanalyseerd en weergegeven in Tabel 1. Hierin is onder
meer een hoge gemiddelde score zichtbaar voor de mate waarin de respondenten de maatregelen
zeggen na te leven.
Ten tweede zijn twee hiërarchische multipele regressies uitgevoerd. Deze methode bood de
mogelijkheid om (het effect van) onafhankelijke variabelen stapsgewijs toe te voegen. Voor het
uitvoeren van deze regressieanalyse controleerden we voor een normaal verdeling van de continue
variabelen, uitschieters, multicollineariteit en normaliteit, lineariteit en homoscedasticiteit van de
residuen. De psychologische ervaringen en gezondheidsbeschermende gedragingen vormden de
afhankelijke variabelen, de religiositeit de onafhankelijke variabele, en het significantieniveau betrof p
= .05.
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Om de zes hypothesen testen wordt een regressieanalyse uitgevoerd om te toetsen in welke mate
religiositeit van invloed is op enerzijds de psychologische ervaringen en anderzijds het naleven van de
gezondheidsmaatregelen gedurende de coronacrisis. In het eerste en tweede regressiemodel zijn
stapsgewijs religiositeit en geslacht toegevoegd. Hierna zijn leeftijd, opleidingsniveau en
vermoedelijke (eerdere) besmetting met COVID-19 als controlevariabelen opgenomen in het derde
regressiemodel. Op basis van dit derde model zijn de hoofdeffecten van de eerste vier hypothesen
getoetst. Tot slot is geslacht als interactievariabele meegenomen in het vierde model van de multipele
regressieanalyse. Deze interactievariabele vormde tevens de moderatorvariabele. Op die manier
konden hypothese 5 en 6 worden getoetst, namelijk of vrouwelijk-zijn een onderscheidende rol heeft
in de rol die religiositeit kan hebben in de ervaringen en gedragingen binnen de coronacrisis ten
opzichte van mannen.
Er is twee keer dezelfde analyse voor zowel psychologische ervaringen als het naleven van de
gezondheidsmaatregelen. Daarmee is ook dezelfde opbouw van regressiemodellen gehanteerd.

Tabel 1. Beschrijvende statistieken

Gemiddelde

SD

Minimum

Maximum

0

1

Religiositeit (1 = religieus)

.40

Psychologische ervaringen

3.25

.62

1

5

Naleving maatregelen

6.04

.80

1.71

7

Geslacht (1 = vrouw)

.70

0

1

18-24 jaar

.03

0

1

25-39 jaar

.22

0

1

40-64 jaar

.54

0

1

65-79 jaar

.19

0

1

80 en over

.02

0

1

Laag opgeleid

.05

0

1

Middelbaar opgeleid

.37

0

1

Hoogopgeleid

.58

0

1

Vermoed besmetting (1 = wel)

.18

0

1

* Er geldt een gemeenschappelijke N van 5269
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4. Resultaten
Beschrijvende statistieken
Het gemiddelde van de psychologische ervaringen met de coronacrisis betrof 3,25. Het gemiddelde
van de naleving van de maatregelen lag hoger en bleek 6,04. Binnen de onderzoekspopulatie
omschreef 60,4% van de respondenten zichzelf als niet-religieus of spiritueel, 39,6% van de
respondenten gaf aan wel religieus of spiritueel te zijn. 33,5% van deze gelovigen gaf aan zichzelf tot
het christendom te rekenen. Verder bestond de onderzoekspopulatie voor 31,3% uit mannen en 69,7%
uit vrouwen. De leeftijden van de respondenten waren in 5 clusters gecategoriseerd. Daarvan had 2,8%
uit een leeftijd tussen de 18 en 24 jaar. 22,4 procent had een leeftijd van 25 tot 39 jaar. De
leeftijdscategorie van 40 tot 64 jaar betrof de grootste groep, namelijk 53,9%. 19,3% van de
respondenten had een leeftijd van 65 tot 79 jaar. En 1,6% van de respondenten was 80 jaar of ouder.
Van de participanten had 5,6% een laag opleidingsniveau afgerond, 38,3% een middelhoog
opleidingsniveau en 55,9% van de respondenten had een hoog opleidingsniveau. Tot slot vermeldden
81,8% participanten dat zij niet besmet dachten te zijn (geweest) met het coronavirus. 17,8% gaf aan
dat zij eerder een coronabesmetting dachten te hebben maar nu hersteld waren of benoemde nu ziek
denken te zijn door het coronavirus.

Hiërarchische multipele regressieanalyse
4.2.1 De hiërarchische multipele regressieanalyse en assumpties
De resultaten van de twee hiërarchische multipele regressieanalyses zijn weergegeven in Appendix B.
In deze tabellen zijn de ongestandaardiseerde effecten en standaardfouten voor elke voorspeller
getoond. Daarbij wordt de verklaringskracht van de modellen weergegeven door middel van R².
Voorgaand aan het interpreteren van de resultaten van de twee hiërarchische multipele
regressieanalyses zijn een aantal assumpties getoetst en controles uitgevoerd. Uit het nagaan van deze
assumpties bleek dat beide regressiemodellen, zowel van psychologische ervaringen als beschermende
gedragingen, aan zo goed als alle assumpties hebben voldaan. Beide variabelen zijn bestudeerd door
middel van histogrammen, spreidingsdiagrammen en boxplotten. Hieruit bleek dat voornamelijk de
beschermende gedragingen in naleving van de overheidsmaatregelen linksscheef verdeeld zijn. Deze
verdeling toont aan dat deze maatregelen naar eigen zeggen relatief sterk worden nageleefd, wat tot
een hoge gemiddelde score, en daarmee uitschieters, leidt. Om dit resultaat in de tijdgeest te plaatsen:
de data van het huidige onderzoek is begin april verzameld. Gedurende die periode bevond het aantal
besmettingen met COVID-19 zich nog in een stijgende lijn, en waren de ingrijpende
overheidsmaatregelen in de twee weken ervoor ingevoerd, verlengd en aangescherpt. Het is daarom
aannemelijk dat de gevonden uitschieters in de analyse geen onmogelijke waarden of invloedrijke
punten betreffen, maar in dit geval zichtbaar worden door het opvallend hoge gemiddelde. Ondanks
dat deze waarden sterk afwijken van het gemiddelde zijn ze toch betrokken in de regressieanalyse.
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Bij zowel ervaringen als gedragingen was er er sprake van een lineair verband tussen de afhankelijke
variabelen en de gezamenlijke onafhankelijke variabelen. Deze lineairiteit werd beoordeeld door
partiële regressiegrafieken en een plot van de bestudeerde residuen tegen de voorspelde waarden.
Benoemd dient te worden dat Een lineair verband tussen elke afzonderlijke voorspeller en de
afhankelijke variabelen kon niet worden getest. Dit wegens de dichotome variabelen waar alle
onafhankelijke variabelen in gecodeerd zijn. Daarnaast was er onafhankelijkheid van residuen, wat
werd getest door gebruik te maken van de Durbin-Watson-statistiek. Deze betrof voor psychologische
ervaringen 1.993 en voor de beschermende gedragingen 1.650. Uit verschillende plotten kon
beoordeeld worden dat er voor beide afhankelijke variabelen aan de assumpties aangaande normaliteit,
multicollineariteit en homoscedasticiteit is voldaan.

4.2.2. Regressieanalyse voor psychologische ervaringen met de coronacrisis.
In het eerste regressiemodel is de onafhankelijke variabele, religiositeit, voorafgaand aan de andere
variabelen in de regressietabel opgenomen. Deze regressietabel geeft een significant positief verband
weer tussen religiositeit en de psychologische ervaringen met de coronacrisis. Dit positieve verband,
dat ook opnieuw in model 2 bevonden wordt, indiceert dat religieus zijn verband houdt met een meer
positieve ervaring met de coronacrisis. In dit tweede model is de geslachtvariabele toegevoegd, wat
eveneens een significant maar tevens negatieve relatie aanduidt. Hieruit blijkt dat geslacht een
significant effect heeft op de psychologische ervaringen, zoals weergegeven in de regressietabel.
Mannen en vrouwen verschillen in de mate waarin zij de coronacrisis ervaren. In het derde model zijn
de controlevariabelen toegevoegd aan de regressievergelijking. Het toevoegen van deze variabelen
draagt significant bij aan het verklaren van de variantie in psychologische ervaringen met de
coronacrisis, R² = .06, F-change = 33.,10, p < .001. Volgens de 1e hypothese werd verwacht dat
religiositeit verband zou houden met een meer positieve ervaringen met de huidige crisistijd. Zoals
weergegeven in de regressietabel, is er ook na controle voor persoonskenmerken een significant
positieve relatie zichtbaar. Dit resultaat toont aan dat met religiositeit de ervaringen met de
coronacrisis meer positief zijn dan wanneer men niet religieus is (B = .13, t = 7.73, p < .001). Op
grond van deze bevinding wordt hypothese 1 daarom bevestigd. Op basis van dit derde model is ook
het verband tussen geslacht en psychologische ervaringen onderzocht. In lijn met de 3e hypothese
werd verwacht dat vrouwen de huidige crisis meer negatief zouden ervaren in vergelijking met
mannen. Echter is in de regressietabel terug te zien dat mannen en vrouwen niet significant verschillen
in de mate waarin zij de coronacrisis ervaren (B = -.03, t = -1.75, p = .08). Op basis van dit bewijs is er
geen support voor hypothese 3.
Hypothese 5 stelt dat de psychologische ervaringen meer positief zullen zijn bij interactie
tussen religiositeit en geslacht, en daarmee vrouwelijke gelovigen positievere ervaringen hebben met
de crisis dan mannelijke gelovigen. Aangezien het hoofdeffect van geslacht op de crisiservaringen al
niet significant was, zal het toevoegen van de moderatorvariabele mogelijk ook niet leiden tot een
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significant effect en model. Dit is inderdaad het geval, B = .07, t = 1.85, p = .07. De resultaten van dit
vierde model tonen aan dat er geen significant interactie-effect is van religiositeit en geslacht en dat
religieuze mannen en vrouwen niet van elkaar verschillen in ervaringen Op grond van deze bevinding
kan hypothese 5 niet worden bevestigd. Op basis van het 3e model kunnen de controlevariabelen
worden uitgelicht. De onderzoeksgroep waarvan de leeftijd tussen de 25 en 39 jaar lag, betrof de
grootste groep binnen de steekproef en fungeerde daarmee als referentiegroep. Zoals weergegeven in
de regressietabel is een positief en significant effect zichtbaar voor alle leeftijdscategorieën waarbij de
leeftijd hoger was dan 40. Respondenten boven de 40 jaar ervoeren de coronacrisis significant meer
positief, ten opzichte van de leeftijdsgroep van 25-39 jaar. Eveneens was er een significant verschil
zichtbaar tussen de respondenten met een lager- (B = -.40, t = -8.24, p <.001) en middelbaar (B = -.30,
t = -13.59, p <.001) opleidingsniveau in vergelijking met de respondenten met een hoog
opleidingsniveau. De resultaten tonen aan dat een lager- en middelbaar opleidingsniveau negatief
gerelateerd is aan de psychologische ervaringen met de coronacrisis. Daarentegen werden er geen
significante effecten gevonden voor de leeftijdsgroep van 18-24 jaar (B = -.07, t = -1.24, p = .21), en
of men vermoedelijk besmet dacht te zijn (geweest) met COVID-19 (B = .07, t = 1.85, p = .07). De
invloed van deze controlevariabelen bleef ook gedurende het vierde regressiemodel constant.

4.2.3. Regressieanalyse voor het naleven van de maatregelen door gezondheidsbeschermende
gedragingen gedurende de coronacrisis.
In het eerste regressiemodel wordt zichtbaar dat de onafhankelijke variabele, religiositeit, op zichzelf
geen significant effect heeft op de gedragingen tijdens de huidige coronacrisis. Deze bevinding wordt
ook gevonden in het tweede model, waarbij geslacht ook een significante voorspeller voor
gedragingen blijkt te zijn. Deze toevoeging van geslacht draagt, volgens het tweede regressiemodel,
significant bij aan het verklaren van de variantie in de gedragingen die men uitvoert om de
gezondheidsmaatregelen na te leven, B = -.10, t = -4.05, p <.001. Dit resultaat laat zien dat mannen en
vrouwen significant verschillen in hun gedragingen tijdens de coronacrisis.
Net zoals bij de hiervoor beschreven regressieanalyse worden de hypothesen getoetst aan de
hand van het derde en vierde regressiemodel, na controle voor de persoonskenmerken. Op basis van
hiervan, bleek het hoofdeffect van religiositeit op de gedragingen significant. Volgens de tweede
hypothese werd verwacht dat religieus zijn positief verband zou houden met de
gezondheidsbeschermende gedragingen in het kader van de maatregelen. Echter toonden de resultaten
een significant maar negatief verband aan, wat aangaf dat juist gelovigen deze gedragingen minder
vertoonden (B = -.06, t = -2.56, p = .01). Dit betekent dat hypothese 2 daarom niet kan worden
bevestigd. Daarnaast werd aan de hand van dit derde regressiemodel ook het verband tussen geslacht
en de gezondheidsbeschermende gedragingen onderzocht. Verwacht werd dat vrouwen deze
gedragingen in het kader van de overheidsmaatregelen meer zouden naleven. Desondanks toont de
regressietabel dat hier van geen significant verband sprake is en daarmee mannen en vrouwen niet
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verschillen in de mate waarin zij de gezondheidsmaatregelen naleven (B = .01, t = .46, p = .65). Op
basis van dit bewijs is er geen support voor hypothese 4.
Volgens hypothese 6 wordt verwacht dat de gezondheidsmaatregelen beter zullen worden
nageleefd bij interactie tussen religiositeit en geslacht. Dit zou betekenen zou vrouwelijke gelovigen
deze gedragingen meer zouden vertonen gedurende de coronacrisis dan mannelijke gelovigen. Net als
dat het hoofdeffect van geslacht eerder al niet significant was, blijkt ook dat deze in interactie met
religiositeit geen significante moderatorvariabele vormt, (B = -.02, t = -.37, p = .72). Hypothese 6 kan
daarom niet bevestigd worden.
De toevoeging van controlevariabelen in het derde regressiemodel draagt significant bij aan
het verklaren van variantie in de gezondheidsgedragingen, R²= .09, F-change = 67,37, p < .001. Net
als in bij de eerste regressieanalyse verschillen de effecten van de controlevariabelen op de
gedragingen wel. Opnieuw werden de leeftijdscategorie van 25-39 jaar en een hoog opleidingsniveau
als referentiecategorieën ingezet. Voor alle leeftijdscategorieën waarbij de leeftijd hoger was dan 40
was een significant positief effect zichtbaar. Respondenten boven de 40 jaar voerden meer
gezondheidsbeschermende gedragingen uit, ten opzichte van de leeftijdsgroep van 25-39 jaar. Voor de
leeftijdscategorie 18-24 jaar werd een negatief maar non-significant effect gevonden, (B = -.13, t = 1.86, p = .06). Wat opleidingsniveau betreft was er wederom een significant verschil zichtbaar tussen
de respondenten met een lager- en middelbaar opleidingsniveau in vergelijking met de respondenten
met een hoog opleidingsniveau. Zoals weergegeven in de regressietabel was een lager- en middelbaar
opleidingsniveau negatief gerelateerd aan het uitvoeren van gezondheidsbeschermende gedragingen.
Tot slot werd er geen significant effect gevonden van vermoedelijke besmetting met COVID-19 op de
gezondheidsbeschermende gedragingen (B = .07, t = 1.85, p = .07). De invloed van al deze
controlevariabelen bleef ook gedurende het vierde regressiemodel constant.

Sensitiviteitsanalyse
Na het uitvoeren van de regressieanalyses is er een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd om te
robuustheid van de resultaten te controleren. Aan de hand van deze analyse is onderzocht of het maken
van onderscheid tussen religieuze stromingen tot verschillende resultaten had geleid. Religieuze
overtuigingen anders dan het christelijk geloof bleken uit te kleine steekproeven te bestaan om een
significant verschil mee aan te tonen.
Het effect van toebehoren tot een orthodox protestants kerkgenootschap op ervaring en gedrag
tijdens de coronacrisis werd opnieuw gemeten met behulp van dichotome variabelen. Religiositeit is
opnieuw gecodeerd in niet-religieus. Daarnaast zijn de volgende vijf christelijke kerkgemeenschappen
gecodeerd tot orthodox protestants: Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten,
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud gereformeerde Gemeenten en Christelijk
Gereformeerde Kerken (Ruijs, 2011). Verder is door gebruik van een dichotome variabele
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gecontroleerd voor andere christelijke stromingen dan deze vijf. Deze overige protestantse stromingen
fungeren als referentiecategorie.
De resultaten van deze dummy variabelen tonen aan dat, na controle voor persoonskenmerken,
de categorieën in religie significant van elkaar verschillen in ervaringen, maar niet allemaal in hun
gedragingen. Ten eerste bleek dat gelovigen binnen de vijf orthodox protestantse stromingen de
coronacrisis significant minder negatief ervoeren dan protestanten binnen andere kerkgenootschappen
(B = .11, t = 2,14, p = .03). In referentie tot de niet-orthodox protestantse gelovigen, ervoeren nietreligieuze mensen deze crisisperiode negatiever (B = -.12, t = -7,12, p < .001). In het geval van
gedragingen gedurende deze crisis, namelijk het naleven van de gezondheidsmaatregelen bleek dat
orthodox protestanten niet significant verschilden van andere christelijke gelovigen (B = .00, t = .04, p
= .97). Daarentegen bleek dat niet-religieuzen de maatregelen significant meer naleefden ten opzichte
van niet-orthodox protestantse gelovigen (B = .07, t = 2.47, p = .01) (Appendix C).
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5. Conclusie en discussie
Het doel van deze studie was te onderzoeken welke rol religiositeit speelt in de psychologische en
gedragsmatige responsen op de huidige coronacrisis. Uit het onderzoek is gebleken dat religieuze
mensen de coronacrisis minder negatief beoordelen dan niet-religieuze mensen. Verschillen tussen
religieuzen en niet-religieuzen in de mate waarin zij zich houden aan de landelijk voorgeschreven
gedragsmaatregelen konden niet worden aangetoond. Vervolgens is onderzocht of mannen en vrouwen
de coronacrisis verschillend ervaren en of zij verschilden van elkaar in de mate waarin ze de
gedragsmaatregelen naleven. Uit onderzoek bleek dat op beide aspecten niet van elkaar verschillen.
Tot slot zijn verschillen onderzocht tussen religieuze mannen en vrouwen en daarbij of zij verschilden
in hun ervaringen met de coronacrisis en hoe zij zich hielden aan de maatregelen. Opnieuw kon er
geen verschil worden aangetoond.
In lijn met de gestelde verwachting ervoeren religieuzen de coronacrisis als minder negatief
dan niet-religieuze mensen. Dit resultaat is in lijn met de literatuur. Op grond van het twee-paden
model van Sun, Deng en Qi (2018) en aanvullende literatuur werd verwacht dat religie een positieve
uitwerking had op de psychologische response. Dit model werd niet getoetst maar bood wel
verschillende verklaringen voor de aangetoonde resultaten. Ten eerste kan religie een
betekenisgevende rol vervullen, waarbij het toeschrijven van stressvolle gebeurtenissen aan een God
mensen kan ondersteunen en sterken. Ten tweede kunnen gelovigen gebruik maken van religieuze
coping-strategieën die, samen met religieuze support, positieve emoties versterken en negatieve
ervaringen verminderen. Hierbij kan gedacht worden aan het bijwonen van kerkdiensten of gebed.
Desondanks toont de eenmalige meting hier enkel een associatie aan, dus zou vervolgonderzoek licht
kunnen werpen op de richting van het verband: beïnvloedt geloof de crisiservaring of resulteert de
crisiservaring in intensivering van religiositeit en concepten als steun en geloof.
In tegenstelling tot eerder onderzoek is er in dit onderzoek geen verschil gevonden in de
naleving van de door de overheid opgelegde gedragsregels tussen religieuze en niet-religieuze
personen. Eerder onderzoek door Malhotra (2008) liet zien dat gelovigen de gedragsmaatregelen beter
zouden opvolgen en meer gericht waren op dergelijk prosociaal gedrag. Een verklaring het uitblijven
van een verschil tussen religieuze en niet-religieuze personen is dat ten tijde van het onderzoek de
maatregelen net ingesteld waren en een hoog percentage van de bevolking deze maatregelen naleefde.
Hierdoor kan een verschil tussen deze groepen niet worden aangetoond. Een implicatie kan zijn dat het
model van Sun, Deng en Qi (2018) mogelijk minder van toepassing is in een situatie waarin risico’s
door zowel gelovigen als niet gelovigen wordt onderkend. In een toekomstige studie kan dit worden
meegenomen door risicopercepties te betrekken in de analyse.
Uit dit onderzoek blijkt dat vrouwen de coronacrisis niet als meer negatief ervaren dan
mannen. In tegenstelling tot de beschreven verwachting toonden de resultaten van het onderzoek aan
dat er geen verschil bestond in de psychologische disaster response tussen mannen en vrouwen. Dit is
niet in lijn met andere studies, maar een verschil is dat psychische gezondheidsmaten (stoornissen of
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symptomen) in dit onderzoek niet zijn uitgevraagd. In tegenstelling tot de digitale enquête waarmee in
dit onderzoek de psychologische ervaringen zijn gemeten, maken de onderzoeken waarop de
verwachting gebaseerd was gebruik van kwantitatieve interviews (Sohrabizadeh, Jahangiri & Jazani,
2018; Knipscheer et al., 2020. Hierbij werden psychologische constructen zoals angst en depressie
uitgebreider en diepgaander gemeten dan in de samengestelde factor binnen deze studie. Dit
methodische component verklaart mogelijk het uitblijven van psychologische verschillen tussen
mannen en vrouwen.
Verwacht werd dat vrouwen de ingestelde gedragsmaatregelen meer of beter zouden opvolgen
dan de mannen in dit onderzoek. Dit bleek niet het geval. Uitgaande van het Health Belief Mode van
Bish en Michie (2010) reageerden vrouwen in eerdere crisissituaties vaker met preventieve of
ontwijkende gedragingen, zoals de ingevoerde gezondheidsmaatregelen in de huidige situatie.
Onderliggend aan deze acties zou men, volgens het HBM, zich meer vatbaar achten voor- en de ernst
inschatten van een ziekte. Vrouwen bleken uit voorgaand onderzoek vaker risico-avers en zouden
daardoor eerder hierbij aansluitende gedragingen vertonen. Een mogelijke oorzaak voor het verschil
met de studie van Bish en Michie (2010) is dat sinds het intreden van de COVID-19 ziekte bleek dat
mannen vatbaarder bleken voor een ongunstig verloop van de coronaziekte (RIVM, 2020). Hierdoor
zal de inschatting van mannen over hun vatbaarheid voor de ziekte toegenomen kunnen zijn, met als
gevolg dat ook zij de voorgeschreven maatregelen sterker zijn gaan naleven. In dat geval speelt ook
hier, net zoals bij religiositeit, de risicoperceptie mee in het uitblijven van het effect.
Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat het religiositeit geen effect heeft op vrouwen in
zowel hun psychologische ervaringen als de het naleven van de gedragsmaatregelen. Er zijn, naast het
uitblijven van hoofdeffecten ook geen interactie-effecten gevonden. Deze interactie-effecten werden
wel verwacht, omdat theoretische verklaringen reden gaven voor genderverschillen in religiositeit,
psychologische ervaringen en gedragingen. De hiervoor beschreven verklaringen voor het uitblijven
van de hoofdeffecten indiceert ook het uitblijven van de interactie-effecten.
Een sterk punt van dit onderzoek is dat het onderzoek innovatief is. Eerdere studies
onderzochten crises en religiositeit in relatie tot natuurrampen (bijvoorbeeld: in de nasleep van orkaan
Katrina) en minder gedurende een (sluimerende) crisisperiode. Of werd gedragingen onderzocht in een
andere context of vorm (bijvoorbeeld: vertrouwen in medische organisaties (Brown et al., 2010; Gilles
et al., 2011). Waar eerder de rol van religiositeit in epidemiologisch onderzoek met name gericht was
op de psychologische disaster response is de naleving van maatregelen in relatie tot religie niet vaak
onderzocht. Een ander sterk punt aan dit onderzoek betreft de grootte van de onderzoeksgroep van
ruim 5000 respondenten. Door deze positieve aspecten van het onderzoek biedt het relevante
informatie over subgroepen binnen de samenleving, wat van belang kan zijn wanneer een eventuele
tweede golf van COVID-19 besmettingen plaats zou vinden.
Het huidige onderzoek kent ook enkele beperkingen. Ten eerste is de onderzoeksgroep niet
volledig representatief voor de Nederlandse bevolking. De onderzoeksgroep bevat een laag percentage
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aan jongvolwassenen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een lager
opleidingsniveau. Voor dit onderzoek is een digitale vragenlijst gebruikt om de ervaringen en
gedragingen gedurende de coronacrisis te testen. Hierdoor zullen mensen die de Nederlandse taal niet
machtig zijn of geen computer ter beschikking hadden uitgesloten van deelname. Daarmee is dit deel
van de Utrechtse bevolkingsgroep niet vertegenwoordigt binnen de steekproef. Daarnaast bleek dat de
respondenten binnen het onderzoek veelal hoogopgeleid zijn, namelijk meer dan de helft van de
steekproef heeft een diploma in het hogerberoeps- of wetenschappelijk onderwijs. Op basis hiervan
zijn de resultaten van deze studie niet te generaliseren naar alle inwoners van regio Utrecht. Echter,
voor het onderzoeken van de relatie tussen religiositeit en psychologische ervaringen en het naleven
van gedragsmaatregelen was de onderzoeksgroep goed. Een tweede beperking van deze studie is meer
conceptueel van aard. Religiositeit is een breed en pluralistisch concept, en kan op veel verschillende
manier worden vertaald binnen een onderzoek. In deze studie is religiositeit gemeten met 1 item,
waarin werd gevraagd of en tot welke geloofsgemeenschap men zich rekende. Aspecten van religie
zoals intrinsieke geloofsbeleving, religieuze handelingen en godsbeleving zijn hiermee niet expliciet
gemeten terwijl deze mogelijk verschillend van invloed zijn op psyche en gedrag. Desondanks was het
onderscheid tussen wel en niet-religieus op basis van dit enkele item wel mogelijk, wat de focus van
dit onderzoek was. Bovendien toonde de sensitiviteitsanalyse aan dat verschillen tussen gelovigen en
niet gelovigen bleven staan, ondanks dat de verschillende kerkstromingen ‘religiositeit’ anders kunnen
beleven.
Een eerste aanbeveling voor vervolgonderzoek is dat door de ontwikkeling van de coronacrisis
herhaalde metingen meer inzicht kunnen bieden in hoeverre religiositeit nu de crisis al langer sluimert
en de maatregelen aangepast zijn. Daarnaast zou kwalitatief onderzoek een verdiepend inzicht bieden
in de ervaringen en gedragingen binnen de crisis, en de rol die religiositeit hier eventueel in speelt. Een
verandering in de onderzoeksopzet zou mogelijk ook meer soorten religie kunnen onderscheiden. Een
tweede aanbeveling zou betrekking hebben op het meten van religiositeit met behulp van meerdere en
bredere constructen.
Geconcludeerd kan worden dat gelovigen de coronacrisis, en de bijbehorende maatregelen,
minder negatief beoordelen dan niet-gelovigen. Religieuze inwoners van regio Utrecht ervoeren de
beginfase van deze pandemie als minder negatief dan niet-religieuzen. Het naleven van de
gezondheidsmaatregelen en de gezondheidsbeschermende gedragingen die hieruit volgden werden
niet anders opgevolgd door gelovigen dan niet gelovigen. Eveneens bleken mannen en vrouwen de
gezondheidsmaatregelen in dezelfde mate op te volgen en ervoeren zij de crisis op dezelfde wijze.
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6. Beleidsadvies
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende beleidsvraag: Welke implicaties heeft dit onderzoek
voor (toekomstige) beleidsbeslissingen omtrent gezondheidscrises?
Dit onderzoek draagt vooral bij aan het verkrijgen van inzicht in de (gevolgen) van de huidige
coronacrisis. Binnen deze studie is allereerst onderzoek verricht naar de psychologische ervaringen
met de coronacrisis en is gekeken of religieuze en niet-religieuze groepen hierin verschillen. Hieruit
bleek dat er weldegelijk een verschil zichtbaar was, namelijk dat niet-gelovigen de crisis negatiever
ervoeren dan gelovigen. Nu tonen voorgaande onderzoeken aan dat het coronacrisis geestelijke
gezondheidsproblemen veroorzaakt en de vraag naar geestelijke gezondheidszorg zeer groot is (Roy,
et al., 2020). Om aan deze grote hulpvraag te kunnen beantwoorden wordt eveneens gezocht naar op
veerkracht-gerichte en beschermende factoren om deze negatieve gevolgen van de crisis te voorkomen
(Veer et al., 2020). Op basis van dit onderzoek lijkt religiositeit, of aspecten ervan, een dergelijke
beschermende factor te vormen. De bevindingen van het huidige onderzoek zouden kunnen indiceren
dat gelovigen daarom, anders dan niet-gelovigen, minder aanspraak zouden maken op psychische
hulpverlening. Voor gelovigen zijn verschillende factoren werkbaar die een beschermende rol hebben,
waaronder het sociale netwerk of vangnet dat (kerk)gemeenschappen vormen. Prosociaal gedrag en
sociale betrokkenheid dat gelovigen vertonen zorgen mogelijk voor het uitblijven van mentale
gezondheidsproblemen of zorgen voor vroege opsporing van eventuele problematiek. Door middel van
projecten op wijkniveau, zoals de inzet van sociale wijkteams, kan sociale cohesie bereikt worden. De
sociale verbondenheid die niet-religieuzen op die manier ontwikkelen zou uit kunnen groeien tot een
sterk sociaal netwerk die in toekomstige crisissituaties ook niet-religieuzen helpt met het
psychologisch omgaan met problemen.
Ten tweede is binnen deze studie onderzoek verricht naar de naleving van de door de overheid
voorgeschreven gedragsmaatregelen en is gekeken of religieuze en niet-religieuze groepen hierin
verschillen. Hieruit bleek dat er tussen deze groepen geen verschil werd gevonden. Op basis van deze
bevindingen zou aandringen op beleidsaanpassingen van het huidige corona-beleid, of toekomstig
crisisbeleid, voor subgroepen met bepaalde overtuigingen niet nodig zijn.
Daarnaast zijn demografische persoonskenmerken is verband gebracht met het naleven van de
regelgeving. Tussen mannen en vrouwen is geen verschil gevonden in het naleven van de
gedragsregels. Wel zijn verschillen opgemerkt tussen leeftijdsgroepen en in opleiding. Naast dat deze
verschillen in percepties in vervolgonderzoek verder uitgediept kunnen worden Meer dan op religieuze
groepen zou (beleid omtrent) de handhaving van de maatregelen meer gericht kunnen worden op
andere doelgroepen, zoals jongeren onder de 25 jaar en personen met een laag of middelbaar
opleidingsniveau. Deze groepen leefden gedurende de beginfase van de coronacrisis de
gezondheidsmaatregelen zichtbaar minder sterk na. Bij een mogelijke uitbraak van een tweede golf
zou op deze subgroepen meer focust kunnen worden, om de consensus over het belang van het naleven
van de maatregelen te behouden.
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Appendix A: Vragenlijst
Vragenlijst Coronavirus

De GGD regio Utrecht is benieuwd hoe de inwoners van de regio Utrecht omgaan met het
coronavirus. Sinds februari wordt Nederland geraakt door het nieuwe coronavirus. In verband met het
virus heeft de overheid sinds 12 maart meerdere maatregelen genomen die gevolgen hebben voor ons
allemaal. Een deel van de mensen maakt zich zorgen over hun gezondheid of over hun baan. Wij zijn
benieuwd naar uw ervaringen de afgelopen tijd. Zo komen we er achter wat Utrechters momenteel het
meest bezig houdt en waar ze tegen aan lopen. Vult u de vragenlijst van de GGD regio Utrecht in
zodat wij een beeld krijgen van hoe het met u gaat. U helpt zo mee aan de aanpak van de effecten van
de coronacrisis.

Het komende jaar zult u via het Panel van de GGD regio Utrecht mogelijk vaker peilingen ontvangen
die te maken hebben met de coronacrisis.

Uw deelname aan deze vragenlijst is vrijwillig. Door verder te gaan met de vragenlijst geeft u
toestemming voor het anoniem verwerken van uw antwoorden. Hiervoor koppelen wij uw antwoorden
los van uw e-mailadres. Hoe de GGD omgaat met uw privacy staat beschreven
op www.panelggdru.nl/privacy

Ik heb bovenstaande gelezen en geef hiervoor toestemming

Toestemming

Ja
Nee → EINDE VRAGENLIJST

______________________________
Welk rapportcijfer geeft u uw leven op dit moment?
1 Zeer slecht

2

Rapportcijfer

Hoe is uw gezondheid op dit moment? V02

Zeer goed
Goed
Gaat wel
Slecht

30

3

V01
4

5

6

7

8

9

10 Uitstekend
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Zeer slecht

______________________________
Had u de afgelopen 3 weken 1 of meer van de volgende klachten?

V03

Meerdere antwoorden mogelijk

Verhoging (temperatuur tot 38 graden)
Koorts (temperatuur boven 38 graden)
Hoesten
Neusverkouden
Keelpijn
Kortademigheid
Moe
Spierpijn
Reukverlies
Smaakverlies
Nee, ik heb geen van bovenstaande klachten (gehad)

______________________________
Denkt u dat u besmet bent (geweest) met het nieuwe coronavirus?

V04

Ja, ik denk dat ik nu ziek ben door het coronavirus
Ja, ik denk dat ik al eerder een coronabesmetting heb gehad, maar nu hersteld ben
Nee

Dit element tonen

Als

Denkt u dat u besmet bent (geweest) met het nieuwe coronavirus?

ziek ben door het coronavirus

Of

Is geselecteerd

Denkt u dat u besmet bent (geweest) met het nieuwe coronavirus?

eerder een coronabesmetting heb gehad, maar nu hersteld ben

Is het coronavirus vastgesteld door een test?

Ja
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Ja, ik denk dat ik nu

V05

Is geselecteerd

Ja, ik denk dat ik al
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Nee

______________________________
Rekent u zich tot één van de risicogroepen van het coronavirus? V06

Ja
Nee

Dit element tonen

Rekent u zich tot één van de risicogroepen van het coronavirus?

Zo ja welke?

Ja

Nee

V07

Meerdere antwoorden mogelijk

Hartaandoeningen
Diabetes
Overgewicht
Long/luchtwegaandoeningen
Nieraandoeningen
Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na
orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op
latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of
bestraling bij kankerpatiënten
Onbehandelde HIV-infectie of een HIV-infectie met een CD4-getal <200/mm3
Anders, namelijk:_____

______________________________
In hoeverre gelden onderstaande stellingen op dit moment voor u:
Nooit
Voelt u zich kalm en rustig?

Maakt u zich zorgen?

Slaapt u goed?
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Bijna nooit

V08
Soms

Vaak

Altijd
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______________________________
Waarover bent u bezorgd?

V09

Meerdere antwoorden mogelijk

Bezorgd over verlies van werk
Bezorgd over verlies van inkomsten
Bezorgd over gezondheid van mijzelf en/of mijn naasten
Bezorgd over de economische situatie in ons land
Bezorgd over mijn kinderen (opleiding, toekomst)
Bezorgd over de toekomst
Anders, namelijk:_____
Ik maak me geen zorgen

______________________________

In hoeverre gelden onderstaande stellingen op dit moment voor u:

Ik beweeg
minder
Ik kom
vaker buiten
Ik eet
minder
gezond
Ik drink
meer
alcohol
Ik rook
meer
Ik slaap
minder goed

33

V10

Helemaal

Mee

Een beetje

Neutraal Een

mee oneens

oneens

mee

beetje

oneens

mee eens

Mee

Helemaal

eens

mee eens
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Ik leef
bewuster
______________________________
De Rijksoverheid heeft maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Lukt het u om zich aan ondergenoemde maatregelen te houden? V11
Dit lukt

Dit

Dit lukt

Dit lukt

Dit lukt

Dit

Dit

mij

lukt

me

me net

me

lukt

lukt

helemaal

mij

vaker

zo vaak

vaker

mij

mij

niet

niet

niet dan

wel als

wel dan

wel

zeer

wel

niet

niet

goed

Thuisblijven bij klachten
van neusverkoudheid of
hoesten, keelpijn of koorts
Bezoek aan kwetsbare
personen beperken
Zoveel mogelijk thuis
werken
Zoveel mogelijk thuis
blijven
Minimaal 1,5 meter afstand
te houden tot elkaar
Grote gezelschappen
vermijden
Aanpassingen doen bij het
doen van boodschappen
(bijvoorbeeld op een
rustiger tijdstip gaan of
alleen)

______________________________
Heeft één van de onderstaande zaken invloed op de wijze waarop u met de gedragsregels van de
Rijksoverheid omgaat? V12
Meerdere antwoorden mogelijk

Antroposofie
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Homeopathie
Andere natuurgeneeswijzen
Geloofsovertuiging
Sociale media
Ander, namelijk:_____
Geen van de bovengenoemde antwoorden

______________________________
Heeft u de afgelopen 3 weken een bijeenkomst bezocht met meer dan 10 personen?

V13

Ja
Nee

Dit element tonen

Als

Heeft u de afgelopen 3 weken een bijeenkomst bezocht met meer dan ...

Ja

Is

geselecteerd

Zo ja, wat voor bijeenkomst(en)?

V14

Meerdere antwoorden mogelijk

Begrafenis
Religieuze bijeenkomst (kerkdienst, bezoek moskee)
Verjaardagsfeest
Anders, namelijk:_____

______________________________
In hoeverre is de verspreiding van het coronavirus van invloed op uw leven:

Ik pas me makkelijk aan de
nieuwe situatie aan
Ik word er onrustig van
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V15

Helemaal

Mee

Niet mee eens

Niet

Helemaal

mee eens

eens

/ niet mee

mee

niet mee eens

oneens

eens
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Ik voel me eenzamer

Ik ervaar het als een periode van
rust en bezinning
Ik voel me opgesloten

Ik mis steun van mensen in mijn
directe omgeving (familie,
vrienden, buren)
Ik zie het als een periode met
nieuwe kansen
Ik ervaar meer saamhorigheid in
de samenleving
Ik vind alle aandacht voor het
virus overdreven
Ik zet mezelf extra in voor
anderen

_____________________________
Heeft u in de afgelopen weken telefonisch contact opgenomen met een hulpverlener of organisatie,
omdat u een vraag had over het coronavirus?

V16

Ja
Nee

Dit element tonen

Als

Heeft u in de afgelopen weken telefonisch contact opgenomen met ee... Ja

geselecteerd

Indien ja, met wie heeft u gebeld?
Meerdere antwoorden mogelijk

Huisarts of huisartsenpost
GGD
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V17

Is
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RIVM
Rode Kruis
Landelijk nummer overheid (0800-1351)
Ziekenhuis
Bedrijfsarts
Anders, namelijk:_____

Dit element tonen

Als

Heeft u in de afgelopen weken telefonisch contact opgenomen met ee... Ja

Is

geselecteerd

Is uw vraag naar tevredenheid beantwoord?

V18

Ja
Nee, want:_____

______________________________

Tot slot zouden we u enkele algemene vragen willen stellen over uzelf en uw huishouden. De
antwoorden geven ons achtergrondinformatie bij de verschillende onderwerpen uit deze vragenlijst.
Tevens blijkt daaruit of de personen die aan het onderzoek hebben meegewerkt een doorsnee vormen
van de bevolking. Alle door u verstrekte gegevens worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt en
anoniem behandeld.
_____________________________
Werkt u gewoonlijk?

V19

Ja
Nee, ik ben (vervroegd) met pensioen
Nee, ik ben al een langere tijd ziek of arbeidsongeschikt
Nee, ik ben al een langere tijd werkloos
Nee, anders namelijk:_____

Dit element tonen

Als
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Ja

Is geselecteerd
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Hoe ziet uw werksituatie er momenteel uit?

V20

Meerdere antwoorden mogelijk

Mijn werk gaat gewoon door
Mijn werkt ligt stil
Ik werk nu meer
Ik werk nu minder
Ik doe nu ander werk dan ik gewend was
Ik werk nu (vooral) vanuit huis
Anders, namelijk:_____

______________________________
Tot welk geloof of geloofsovertuiging rekent u zich?

V21

Protestants (gereformeerd, hervormd etc)
Rooms katholiek
Islam
Jodendom
Boeddhisme
Hindoeïsme
Ander geloof of levensovertuiging
Geen geloof

Dit element tonen

Als

Tot welk geloof of geloofsovertuiging rekent u zich?

etc)

Is geselecteerd

Protestants (gereformeerd, hervormd

Tot welk specifiek protestants kerkgenootschap rekent u zich? V23

Protestantse Kerk in Nederland (Nederlands Hervormd, Gereformeerd, Luthers) maar niet
Gereformeerde Bond
Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland
Hersteld Hervormde Kerk
Gereformeerde Gemeenten
Gereformeerde Gemeenten in Nederland
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Oud Gereformeerde Gemeenten
Christelijke Gereformeerde Kerken
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
Nederlandse Gereformeerde Kerken
Pinkstergemeenten en Evangeliegemeenten
Doopsgezinde Broederschap
Remonstrantse broederschap
Baptistengemeenten
Anders, namelijk:_____

______________________________
Tot welke bevolkingsgroep rekent u zichzelf?

V24

Nederlanders
Turken
Marokkanen
Surinamers
Anders, namelijk:_____

OPEN LINK

Wat is uw geslacht?

GSL

Vul het geslacht in dat in uw paspoort of op uw identiteitskaart staat.

Man
Vrouw

Wat is uw leeftijd?

LFT

Jonger dan 18 jaar
18-24 jaar
25-39 jaar
40-64 jaar
65-79 jaar
80 jaar of ouder

Heeft u één of meer thuiswonende kinderen onder de 18 jaar?
Ja
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Nee

______________________________
Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? PCC
__________

Wat is uw hoogst (met diploma) afgeronde opleiding? OPL
Geen opleiding
Basisonderwijs/lager onderwijs
Lbo (ambachtsschool, huishoudschool, lts, leao, etc)
Vmbo/mavo
Havo/vwo
Mbo
Hbo
Universiteit
Anders, namelijk:_____

______________________________
Wilt u vaker meedoen met enquêtes van de GGD? De GGD vraagt ongeveer 4 keer per jaar aan een
groep inwoners een vragenlijst in te vullen. Hiermee kunnen we snel peilen wat uw mening is over
verschillende onderwerpen. Met de resultaten adviseert de GGD de gemeente. Meldt u dan vrijwillig
aan voor ons panel. U kunt daarvoor hier uw emailadres achterlaten.

Lid

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het panel van GGD Regio Utrecht. Deelname aan het
panel is geheel vrijwillig en u kunt op elk gewenst moment stoppen.

Ja, ik doe mee, mijn e-mailadres is:_____
Nee, geen interesse

HARTELIJK DANK VOOR HET DELEN VAN UW MENING EN ERVARING!

Voor medische vragen met betrekking tot eigen gezondheid bel uw huisarts.

Voor (medische) vragen en richtlijnen over het corona virus, RIVM: 0800-1351.

Voor (praktische) hulpvragen Rode Kruis Hulplijn: 070-4455888.
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Voor ouderen met vragen ‘hart onder de riem’ Anbo: 0348-466666.

Voor jongeren met vragen GGD www.jouwggd.nl (chatfunctie voor jongeren).

Voor een luisterend oor, De Luisterlijn: 0900-0767 (24/7).

Algemene vragen en de laatste ontwikkelingen in de regio Utrecht:www.ggdru.nl als u daarna nog
vragen heeft kunt u bellen met: 030-6305400.
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Appendix B: Hiërarchische regressietabellen
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Appendix C: Sensitiviteitsanalyse
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Appendix D: Syntax
DATASET ACTIVATE DataSet1.
WEIGHT OFF.
*Data prepping: Missing values, frequencies, descriptives.
USE ALL.
COMPUTE
filter_$=(NMISS(Geslacht_rp,Opleiding_rp,leeftijden,besmet,maatregelen_Thuisblijvenklachten,
maatregelen_Bezoekbeperken,maatregelen_Thuiswerken,maatregelen_Thuisblijven,
maatregelen_Afstandhouden,maatregelen_Gezelschapvermijden,maatregelen_Aanpassingenboodscha
ppen,
aanpassen_nieuwesituatie,onrustig,eenzamer,rust_bezinning,opgesloten,steun_missen_mensen,
nieuwekansen,saamhorigheid,aandachtvirus_overdreven,extrainzet_vooranderen,geloofsovertuiging)
< 1).
VARIABLE LABELS filter_$ 'NMISS(Geslacht_rp,Opleiding_rp,leeftijden,'+
'maatregelen_Thuisblijvenklachten,maatregelen_Bezoekbeperken,maatregelen_Thuiswerken,'+
'maatregelen_Thuisblijven,maatregelen_Afstandhouden,maatregelen_Gezelschapvermijden,'+
'maatregelen_Aanpassingenboodscha... (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMATS filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.
*Descriptives.
FREQUENCIES VARIABLES=Geslacht_rp leeftijden opleidingsniveau
D_Religieus Dgeslacht geloofsovertuiging besmet
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
FREQUENCIES VARIABLES=maatregelen_Thuisblijvenklachten maatregelen_Bezoekbeperken
maatregelen_Thuiswerken maatregelen_Thuisblijven maatregelen_Afstandhouden
maatregelen_Gezelschapvermijden maatregelen_Aanpassingenboodschappen
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS
SESKEW KURTOSIS SEKURT
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
FREQUENCIES VARIABLES=onrustig eenzamer opgesloten steun_missen_mensen
aandachtvirus_overdreven
Raanpassen Rbezinning Rkansen Rsaamhorigheid Rinzet_anderen
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS
SESKEW KURTOSIS SEKURT
/HISTOGRAM NORMAL
/ORDER=ANALYSIS.
*Ompoling.
RECODE aanpassen_nieuwesituatie (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) INTO Raanpassen.
VARIABLE LABELS Raanpassen 'Aanpassen reverse coded'.
EXECUTE.
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RECODE rust_bezinning (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) INTO Rbezinning.
VARIABLE LABELS Rbezinning 'Rust en bezinning reverse'.
EXECUTE.
RECODE nieuwekansen (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) INTO Rkansen.
VARIABLE LABELS Rkansen 'Nieuwe kansen reverse'.
EXECUTE.
RECODE saamhorigheid (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) INTO Rsaamhorigheid.
VARIABLE LABELS Rsaamhorigheid 'Saamhorigheid reverse'.
EXECUTE.
RECODE extrainzet_vooranderen (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) INTO Rinzet_anderen.
VARIABLE LABELS Rinzet_anderen 'Inzet voor anderen reverse'.
EXECUTE.

* Factoranalyse psychosociale ervaringen.
EXAMINE VARIABLES=Raanpassen Rbezinning Rkansen Rsaamhorigheid Rinzet_anderen onrustig
eenzamer
opgesloten steun_missen_mensen aandachtvirus_overdreven
/PLOT HISTOGRAM NPPLOT
/STATISTICS NONE
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.
EXAMINE VARIABLES=Raanpassen Rbezinning Rkansen Rsaamhorigheid Rinzet_anderen onrustig
eenzamer
opgesloten steun_missen_mensen aandachtvirus_overdreven
/PLOT BOXPLOT STEMLEAF
/COMPARE VARIABLES
/STATISTICS NONE
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.
FACTOR
/VARIABLES Raanpassen Rbezinning Rkansen Rsaamhorigheid Rinzet_anderen virus_onrustig
virus_eenzamer virus_opgesloten virus_mismensen virus_aandachtoverdreven
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Raanpassen Rbezinning Rkansen Rsaamhorigheid Rinzet_anderen virus_onrustig
virus_eenzamer virus_opgesloten virus_mismensen virus_aandachtoverdreven
/PRINT INITIAL CORRELATION SIG KMO AIC EXTRACTION ROTATION
/FORMAT BLANK(.30)
/PLOT EIGEN ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PAF
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION PROMAX(4)
/METHOD=CORRELATION.
RELIABILITY
/VARIABLES=Rbezinning Rkansen Rsaamhorigheid Rinzet_anderen Raanpassen virus_onrustig
virus_eenzamer virus_mismensen virus_aandachtoverdreven virus_opgesloten
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/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
/SUMMARY=TOTAL.
*Zonder aandacht-voor-het-virus-is-overdreven.
FACTOR
/VARIABLES Raanpassen Rbezinning Rkansen Rsaamhorigheid Rinzet_anderen virus_onrustig
virus_eenzamer virus_opgesloten virus_mismensen
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS Raanpassen Rbezinning Rkansen Rsaamhorigheid Rinzet_anderen virus_onrustig
virus_eenzamer virus_opgesloten virus_mismensen
/PRINT INITIAL CORRELATION SIG KMO AIC EXTRACTION ROTATION
/FORMAT BLANK(.30)
/PLOT EIGEN ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PAF
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION PROMAX(4)
/METHOD=CORRELATION.
RELIABILITY
/VARIABLES=Rbezinning Rkansen Rsaamhorigheid Rinzet_anderen Raanpassen virus_onrustig
virus_eenzamer virus_mismensen virus_opgesloten
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
/SUMMARY=TOTAL.

* Factoranalyse Gedragsmatige response.
EXAMINE VARIABLES=maatregelen_Thuisblijvenklachten maatregelen_Bezoekbeperken
maatregelen_Thuiswerken maatregelen_Thuisblijven maatregelen_Afstandhouden
maatregelen_Gezelschapvermijden maatregelen_Aanpassingenboodschappen
/PLOT HISTOGRAM NPPLOT
/STATISTICS NONE
/CINTERVAL 95
/MISSING LISTWISE
/NOTOTAL.
FACTOR
/VARIABLES maatregelen_Thuisblijvenklachten maatregelen_Bezoekbeperken
maatregelen_Thuiswerken
maatregelen_Thuisblijven maatregelen_Afstandhouden maatregelen_Gezelschapvermijden
maatregelen_Aanpassingenboodschappen
/MISSING LISTWISE
/ANALYSIS maatregelen_Thuisblijvenklachten maatregelen_Bezoekbeperken
maatregelen_Thuiswerken
maatregelen_Thuisblijven maatregelen_Afstandhouden maatregelen_Gezelschapvermijden
maatregelen_Aanpassingenboodschappen
/PRINT INITIAL CORRELATION SIG KMO AIC EXTRACTION ROTATION
/FORMAT BLANK(.30)
/PLOT EIGEN ROTATION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PAF
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/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION PROMAX(4)
/METHOD=CORRELATION.
RELIABILITY
/VARIABLES=maatregelen_Thuisblijvenklachtensamengevoegd
maatregelen_Bezoekbeperkensamengevoegd
maatregelen_Thuiswerkensamengevoegd maatregelen_Thuisblijvensamengevoegd
maatregelen_Afstandhoudensamengevoegd maatregelen_Gezelschapvermijdensamengevoegd
maatregelen_Aanpassingenboodschappensamengevoegd
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR
/SUMMARY=TOTAL.
*Voorbereiding regressie.
COMPUTE
M9Ervaring=MEAN(onrustig,eenzamer,opgesloten,steun_missen_mensen,Raanpassen,Rbezinning,
Rkansen,Rsaamhorigheid,Rinzet_anderen).
VARIABLE LABELS M9Ervaring 'Mean ervaring zonder aandacht'.
EXECUTE.
COMPUTE M2Gedrag=MEAN(maatregelen_Thuisblijvenklachten,maatregelen_Bezoekbeperken,
maatregelen_Thuiswerken,maatregelen_Thuisblijven,maatregelen_Afstandhouden,
maatregelen_Gezelschapvermijden,maatregelen_Aanpassingenboodschappen).
VARIABLE LABELS M2Gedrag 'Mean gedrag'.
EXECUTE.

*Dichotome variabelen.
RECODE Geslacht_rp (1=0) (2=1) INTO Dgeslacht.
VARIABLE LABELS Dgeslacht 'Dummy geslacht'.
EXECUTE.
RECODE geloofsovertuiging (8=0) (ELSE=1) INTO D_Religieus.
VARIABLE LABELS D_Religieus 'Dummy religieus'.
EXECUTE.
RECODE leeftijden (2=1) (ELSE=0) INTO Leeftijd18_24.
VARIABLE LABELS Leeftijd18_24 '18 tot 24'.
EXECUTE.
RECODE leeftijden (3=1) (ELSE=0) INTO Leeftijd25_39.
VARIABLE LABELS Leeftijd25_39 '25 tot 39'.
EXECUTE.
RECODE leeftijden (4=1) (ELSE=0) INTO Leeftijd40_64.
VARIABLE LABELS Leeftijd40_64 '40 tot 64'.
EXECUTE.
RECODE leeftijden (5=1) (ELSE=0) INTO Leeftijd65_79.
VARIABLE LABELS Leeftijd65_79 '65 tot 79'.
EXECUTE.
RECODE leeftijden (6=1) (ELSE=0) INTO Leeftijd80_ouder.
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VARIABLE LABELS Leeftijd80_ouder '80 en ouder'.
EXECUTE.
RECODE Opleiding_rp (1=1) (3=1) (2=1) (ELSE=0) INTO Opleidinglaag.
VARIABLE LABELS Opleidinglaag 'Laag opleidingsniveau'.
EXECUTE.
RECODE Opleiding_rp (4=1) (5=1) (6=1) (ELSE=0) INTO Opleidingmidden.
VARIABLE LABELS Opleidingmidden 'Midden opleidingsniveau'.
EXECUTE.
RECODE Opleiding_rp (7=1) (8=1) (ELSE=0) INTO Opleidinghoog.
VARIABLE LABELS Opleidinghoog 'Hoog opleidingsniveau'.
EXECUTE.
RECODE besmet (3=0) (1=1) (2=1) INTO Ddenkt_besmet.
VARIABLE LABELS Ddenkt_besmet 'Denkt besmet te zijn'.
EXECUTE.
*Descriptives dichotome variabelen.
FREQUENCIES VARIABLES=Dgeslacht D_Religieus Leeftijd18_24 Leeftijd25_39 Leeftijd40_64
Leeftijd65_79
Leeftijd80_ouder Opleidinglaag Opleidingmidden Opleidinghoog Ddenkt_besmet
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN
/ORDER=ANALYSIS.
*Moderator.
COMPUTE Reli_x_gender=Dgeslacht * D_Religieus.
VARIABLE LABELS Reli_x_gender 'Religiositeit x gender'.
EXECUTE.
*Regressie en assumpties
REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT M9Ervaring
/METHOD=ENTER D_Religieus
/METHOD=ENTER Dgeslacht
/METHOD=ENTER Leeftijd18_24 Leeftijd25_39 Leeftijd40_64 Leeftijd65_79 Leeftijd80_ouder
Opleidinglaag Opleidingmidden Opleidinghoog Ddenkt_besmet
/METHOD=ENTER Reli_x_gender
/PARTIALPLOT ALL
/SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
/CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3)
/SAVE PRED COOK LEVER SRESID SDRESID.
REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
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/NOORIGIN
/DEPENDENT M2Gedrag
/METHOD=ENTER D_Religieus
/METHOD=ENTER Dgeslacht
/METHOD=ENTER Leeftijd18_24 Leeftijd25_39 Leeftijd40_64 Leeftijd65_79 Leeftijd80_ouder
Opleidinglaag Opleidingmidden Opleidinghoog Ddenkt_besmet
/METHOD=ENTER Reli_x_gender
/PARTIALPLOT ALL
/SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
/CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3)
/SAVE PRED COOK LEVER SRESID SDRESID.
*Sensitiviteitsanalyse.
RECODE protestants (3=1) (4=1) (5=1) (6=1) (7=1) (ELSE=0) INTO Dorthodox.
EXECUTE.
RECODE protestants (1=1) (2=1) (8=1) (9=1) (10=1) (11=1) (12=1) (13=1) (14=1) (ELSE=0) INTO
Dprotestant.
VARIABLE LABELS Dprotestant 'Niet orthodox'.
EXECUTE.
RECODE D_Religieus (0=1) (1=0) INTO Dnietreligieus.
EXECUTE.
REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT M9Ervaring
/METHOD=ENTER Dorthodox Dnietreligieus
/METHOD=ENTER Dgeslacht
/METHOD=ENTER Leeftijd18_24 Leeftijd40_64 Leeftijd65_79 Leeftijd80_ouder
Opleidinglaag Opleidingmidden Opleidinghoog Ddenkt_besmet
/METHOD=ENTER Reli_x_gender
/PARTIALPLOT ALL
/SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
/CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3)
/SAVE PRED COOK LEVER SRESID SDRESID.
REGRESSION
/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT M2Gedrag
/METHOD=ENTER Dorthodox Dnietreligieus
/METHOD=ENTER Dgeslacht
/METHOD=ENTER Leeftijd18_24 Leeftijd40_64 Leeftijd65_79 Leeftijd80_ouder
Opleidinglaag Opleidingmidden Opleidinghoog Ddenkt_besmet
/METHOD=ENTER Reli_x_gender
51

RELIGIOSITEIT EN DISASTER RESPONSE
/PARTIALPLOT ALL
/SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
/CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3)
/SAVE PRED COOK LEVER SRESID SDRESID.
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