
Dit onderzoek doen we samen met duizenden Noorderlingen en:

Enkele feiten op een rijtje

Respondenten

Vaccinatiebereidheid tegen COVID-19

Verbondenheid

Piekeren

“Ons werk is nog niet klaar, in 2021 willen we 

het onderzoek voortzetten. Om de noordelijke 

bevolking te blijven bestuderen. Om de 

gevolgen op de langere termijn in kaart te 

brengen. We vragen jouw hulp, doe je mee?”

JA, IK DONEER VOOR MEER ONDERZOEK

Jaaroverzicht 2020

Sinds maart 2020 brengen we samen met 

duizenden Noorderlingen de ontwikkeling 

van het coronavirus in kaart. Graag geven 

we inzicht in dit unieke, gezamenlijke 

onderzoek. 
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Percentage deelnemers dat zich verbonden voelt met de rest van Nederland

Percentage deelnemers dat aangeeft in de afgelopen 
14 dagen buitensporig te hebben gepiekerd
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Deelnemers die samenwonen met iemand 

die positief getest is op COVID-19

“Dankzij deelnemers en (jonge) 

onderzoekers in het Noorden hebben we 

internationaal kunnen bijdragen aan het 

opsporen van genetische risicofactoren 

die voor een ernstige COVID-19 infectie 

kunnen zorgen.”

“De kracht van Lifelines en van het 

noordelijke corona-onderzoek is dat er al 

jarenlang gegevens zijn verzameld van de 

deelnemers. Daardoor krijgen we inzicht 

in de gezondheid voor, tijdens en na deze 

pandemie.”

Prof. dr. Lude Franke 

Geneticus (UMCG)

Prof. dr. Cisca Wijmenga 

Rector Magnificus (Rijksuniversiteit Groningen)

Lees het verhaal van Lude Lees het verhaal van Cisca

Meer uitkomsten en vergelijkingen 

vind je in de Corona Barometer 
NEEM EEN KIJKJE

Het afgelopen jaar heeft u in groten 

getale de corona-vragenlijsten ingevuld. 

Dankzij uw deelname is dit onderzoek 

een succes! We willen ons werk volgend 

jaar vervolgen en hopen dat u ook dan 

weer met ons meedoet.  

 

Heel hartelijk bedankt!

Speciaal bericht voor u 

als deelnemer

Prof. dr.  

Jochen Mierau 

Wetenschappelijk 

Directeur  

(Aletta Jacobs School 

of Public Health)
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ingevulde vragenlijsten Noorderlingen hebben één of meer 

vragenlijsten ingevuld
vragenlijsten sinds maart wetenschappelijke studies

Onze data wordt gebruikt door:

Mogelijk gemaakt door duizenden Noord-Nederlanders

Lifelines Corona-onderzoek

27% van de hoogopgeleide moeders onder 30 jaar 
wil zich niet laten vaccineren

https://www.lifelines.nl/corona-onderzoek/de-mensen-van/interview-met-prof-dr-lude-franke-2
www.lifelines.nl/cisca
www.coronabarometer.nl
www.rugsteunt.nl/corona

