Welke impact heeft de coronacrisis op jou als vrouw?
Onrustig, bezorgd om dierbaren. Thuiswerken met kinderen erg frustrerend,
Door corona geen contact hebben met familie etc na bevalling. Kraamtijd heel anders dan verwacht.
Geen hulp en lichamelijke steun door ouders. Meer zelfreflectie. Moet ik doen wat de maatschappij
mij oplegt of kan ik mijn intuïtie volgen. Sociale contacten veel minder. Ouders niet zien. Niet
spontaan ergens naar toe gaan. In begin heel erg moeilijk . door zorg om geliefden slapeloze nachten.
Patiënten bij de huisartsenpraktijk moesten zich erg aanpassen aan de nieuwe regelgeving. Soms te
doen met agressief gedrag naar medewerkers toe. Niet meer spontaan ergens naar toe gaan.
Begrensd in mogelijkheden. Zorgen om moeder en schoonmoeder in verzorgingstehuis.
Welke veranderingen zie je? Zowel positief als negatief.
Mensen worden creatief. Voel me vrijer in het indelen van de werkdag.
Blijven meer thuis. Letten nog meer op hygiëne. Kinderen letten erop om minder lichamelijk contact
met opa en oma te hebben. Positief is ook dat het overal minder druk is en de meeste mensen
rekening met elkaar houden. Meer aandacht voor de kleine dingen. Genieten van de natuur.
Onthaasting en meer rust en tijd voor elkaar. Eigen bedrijf. Door zoomen gemerkt dat vergaderen
niet altijd fysiek hoeft. Spaart tijd en geld. Wel veel omzet verlies. Daardoor zorgen om toekomst.
Ex man meer respect gekregen voor opvoeden van de kids nu hij de hele dag voor ze moest zorgen.
Negatief vooral financieel , verenigingen dreigen veel leden kwijt te raken. Sommige mensen hebben
een zeer kort lontje. Het gemis van het contact met familie, vrienden. Etc.
Erger me aan mensen die zich niet aan de regels houden. Bang om te hoesten. Ook al heb je astma.
Welke veranderingen wil je vasthouden.
Door thuiswerken altijd zelf lunch gemaakt. Nu neem ik mijn lunch mee naar het werk en koop ik
geen kant en klare lunch meer. Niet meer overal ja opzeggen maar bewuster omgaan met schaarse
vrije tijd. De betere hygiëne moet blijven. Gepaste afstand van elkaar houden. Vooral in winkels.
Bewust blijven omgaan met onze gezondheid en hier voorzichtig mee omgaan.
Overal een mondkapje dragen waar je contact hebt met personeel en anderen.
Wat wil je meegeven aan politiek Den Haag.
Dat er meer duidelijkheid komt over de regels. Er heerst veel onzekerheid. Verplichten van het
dragen van mondkapjes, ook in winkels.
Rekening houden met de inwoners in de grensstreken. Afspraken maken met de buurlanden over
regels en handhaving daarvan.
De mensen uit de zorg eindelijk eens een behoorlijke loonsverhoging geven. Financieel kwetsbare
vrouwen blijven ondersteunen door overheid. Luisteren naar de burgers en ervoor zorgen dat we
een democratie blijven en ook op deze manier kunnen leven.
Bewustwording van overheid welke impact sommige besluiten hebben voor de bevolking.
Oog hebben voor de druk in de zorg en de kans op meer besmettingen van zorgpersoneel door de
versoepelingen. Wij moeten meer over de grenzen heen kijken en gebruik maken van hun expertise
voor wat betreft corona maatregelen. Politiek Den Haag laten kijken naar de zorgsector. Hoe kan dit

anders geregeld en Efficiënter gemaakt worden. Ze krijgen altijd al veel voor hun kiezen en hebben
het nu ook zeer moeilijk gehad. Hoe kunnen we deze sector aantrekkelijker en veiliger maken

