PROJECT – COVID-19
Projecttitel (acroniem): Impact van de COVID-19 crisis op de gezondheid, welzijn en levensstijl van de bevolking (18+jaar) (COVID 19 Health Survey)
Beschrijving van het project en doelen:
Het doel van deze enquête bestaat erin om binnen de bevolking gezondheidsonderwerpen op te volgen die relevant zijn voor de
beleidsverantwoordelijken, deze te steunen in de strijd tegen de epidemie en de gevolgen van de epidemie op lange en
middellange termijn te evalueren.
Meer bepaald wordt het het volgende bestudeerd:
• de impact van de crisis en de inperkingsmaatregelen op de geestelijke gezondheid;
• de impact van de crisis op het gebruik van gezondheidsdiensten;
• de impact van de crisis op gezondheidsgerelateerd gedrag zoals roken, alcoholconsumptie en voeding;
• de impact van de crisis op de werkgelegenheid en de sociale situatie;
• de rol van de sociale ondersteuning in het verzachten van de impact van de crisis;
• de nodige informatie te verzamelen teneinde de maatregelen voor het crisisbeheer bij te sturen (kennis van het virus,
informatiebronnen, vertrouwen in de autoriteiten inzake beheer van de epidemie, toepassing van de hygiënische
maatregelen en de inperkingsmaatregelen).
Tot op heden werden er drie gezondheidsenquêtes in het kader van COVID-19 georganiseerd (met respectievelijk 45.000,
45.000 en 30.000 deelnemers). Een vierde gezondheidsenquête COVID-19 is in het najaar van 2020 gepland.

Duur:
22 maanden (2020-2021)

Nut van het project:
• Het is relevanter en nauwkeuriger om de gezondheidsgegevens tijdens de crisis te verzamelen dan retrospectief (na de
crisis)
• De gegevensverzameling gebeurt op nationaal vlak, de vragenlijsten zijn beschikbaar in 4 talen: Nederlands, Frans, Duits en
Engels
• De dienst Levensstijl en chronische ziekten heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leiden van gezondheidsenquêtes en
beschikt over vergelijkbare resultaten van de gezondheidssituatie vóór de crisis (HIS 2018)

Projectleider:
Stefaan Demarest

Partnerschap(pen):
• Geen – Enquête volledig in handen van Sciensano.

Diensten Sciensano betrokken
bij het project:
• Levensstijl en chronische
ziekten

Link naar publicaties – rapport van het project:
Tot op heden werden twee rapporten met de kernboodschappen gepubliceerd:
• https://www.sciensano.be/en/biblio/eerste-covid-19-gezondheidsenquete-eerste-resultaten
• https://www.sciensano.be/en/biblio/tweede-covid-19-gezondheidsenquete-eerste-resultaten
• https://www.sciensano.be/sites/default/files/report3_covid-19his_nl_final.pdf

