
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen zijn de meeste coronamaatregelen afgeschaft. Maar hoe hebben de 

leden van het APP de pandemie ervaren? Welke invloed heeft het op hun leven 

gehad en wat deed het met hun seksleven? Deze vragen hebben wij de 

panelleden in mei 2021 voorgelegd. In totaal hebben 361 panelleden* mee 

gedaan. Deze factsheet geeft de belangrijkste resultaten weer. 

RESULTATEN CORONA-ONDERZOEK 

door het AmsterdamPinkPanel 

ERVARING 

RISICO 

In de grafiek hieronder staat weergegeven in welke mate de respondenten het gevoel 

hebben risico te lopen om covid-19 te krijgen. In de bovenste drie lagen worden de resultaten 

per hoogst genoten opleiding van de respondenten weergegeven. Onderaan  staat het 

gemiddelde percentage van alle respondenten. 

INVLOED  

Welke maatregelen een negatieve invloed op respondenten hebben gehad staat in de  

onderstaande grafiek weergegeven, waarbij een uitsplitsing is gemaakt in hoogst genoten opleiding. 

Voorbeeld: het thuiswerken had een minder negatieve invloed dan de sluiting van culturele plekken. 

DATES 

De grafieken die hiernaast 

staat weergegeven hoeveel 

dates de respondenten het 

afgelopen jaar hebben gehad. 

GEVOEL 

In grafiek hieronder staat weergegeven hoe respondenten 

zich voelen door de corona-situatie. Het percentage geeft 

aan hoeveel van de respondenten zich zo voelt. 

1 op de 9 respondenten zegt 

covid-19 te hebben (gehad) 

Op een schaal van 0 tot 10 wat betreft hoe ziek ze 

zich gevoeld hebben geven de 40 respondenten die 

covid-19 gehad hebben gemiddeld een 4,7. 

MAATREGELEN  

In grafiek hieronder is af te lezen in welke mate de respondenten zich aan 

de maatregelen hebben gehouden. Het gaat om de percentages van de 

antwoorden ‘altijd’ en ‘vaker wel dan niet’. 
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252 respondenten (70%) gaf aan een baan te hebben. Van hen heeft 

ongeveer 50% de hele tijd thuisgewerkt en 20% af en toe. 23% gaf aan niet 

thuis te hebben gewerkt en 10% gaf aan sowieso altijd al thuis te werken. 
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Mannen (%)  Vrouwen (%) 

25 Eenzaam 28 

29 Somber 38 

25 Doelloos 16 

13 Angstig 24 

16 Boos 17 

8 Hulpeloos 13 

34 Rustig 34 

14 Gelukkig 21 

18 Geen 
invloed op 

13 

 

Over hun seksleven gedurende de pandemie 

zegt 64% van de mannen dat ze (veel) 

minder seks hebben gehad, tegenover 31% 

van de vrouwen. 60% van de vrouwen zegt 

even veel seks te hebben gehad, tegenover 

32% van de mannen. 

Mannen
Even 

veel 

41% 

(Veel) meer 2% 

(Veel) minder 57% 

Vrouwen

(Veel) meer 1% 

(Veel) 

minder 

 23% 

Even veel 75% 

 

 

*Het is in de resultaten helaas niet mogelijk om de categorie geslacht, anders dan in man en vrouw, verder uit te splitsen door een te laag aantal respondenten. 


