
Nederlander bewuster met gezondheid bezig sinds coronacrisis

 

Uit data van de digitale magazine abonnementsservice Readly blijkt dat lezers, sinds de lockdown begin maart tot nu,
actief op zoek gingen naar tips voor een gezonde levensstijl, met als top 3 gezondheid gerelateerde zoektermen in
Nederland: vegan, paleo en yoga. Tijdens de lockdown kregen mensen veelal de tijd om afstand te nemen van het
drukke dagelijkse bestaan en zich te focussen op de gezondheid.

Tijdens de lockdown zochten mensen vermaak via schermtijd. Uit een recent Yougov-onderzoek blijkt dat maar liefst 66% van de
Nederlanders de telefoon wel eens oppakt om vervolgens doelloos te scrollen. Maar niet alle schermtijd is gedachteloos. Zo
hebben veel Readly gebruikers gezocht naar gezondheid-gerelateerde zoektermen. Velen zoeken inspiratie, activiteiten en
informatie op platform, waaronder tips voor de gezondheid.

"Het toegenomen gebruik van de Readly-app, duidt op een groeiende behoefte aan afleiding en of/ vrije tijd tijdens de
ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Via magazines blijf je niet alleen op de hoogte, maar stimuleer je ook de hersenen. In
tegenstelling tot passief scrollen door social media kunnen magazines mensen inspireren en activeren", zegt Liana de
Wit, Growth & Partnership Manager NL bij Readly.

 -Liana de Wit, Growth & Partnership Manager NL bij Readly
 

Top 5 gezondheid-gerelateerde zoektermen in Nederland op Readly:



Vegan

Paleo
Yoga
Health
Keto

Uit het Yougov-onderzoek blijkt dat een derde van de ondervraagde Nederlanders tussen 18 en 39 aangeeft dat social media een
negatieve invloed heeft op hun geestelijke gezondheid. 

De meest voorkomende negatieve effecten zijn slaapproblemen (45%), hoofdpijn (35%) en een negatieve impact op het
zelfvertrouwen (32%). De respondenten geven aan dat een gezond dieet, voldoende slaap, sporten en lezen de (mentale)
gezondheid op een positieve manier ondersteunen. 

Ook nu de maatregelen rondom corona versoepeld zijn blijven de zoektermen populair. Dit wijst erop dat mensen vastberaden zijn
de goede voornemens vol te houden.

De interesse in een aantal gezondheidscategorieën zijn aanzienlijk gestegen.  Zo hebben Nederlanders een toenemende
interesse in voeding, lichaamsbeweging en gezondheid in het algemeen.

Over deze enquête - Het onderzoek is uitgevoerd door het analyse-instituut YouGov. 7379 CAWI-interviews gehouden in
Zweden, VK, Duitsland, Italië en Nederland.
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- Readly is een digitale abonnementsservice waarmee gebruikers onbeperkt toegang hebben tot bijna 5.000 nationale en
internationale magazines - allemaal in één app. Readly is in 2012 opgericht door Joel Wikell in Zweden en is vandaag één
van de  meest toonaangevende bedrijven in Europa wat betreft digitale magazine abonnementen, met gebruikers in 50
markten. In samenwerking met ongeveer 800 uitgevers wereldwijd digitaliseert Readly de magazine sector. Ons doel is om de
magie van magazines naar de toekomst te brengen, waardoor de consument kwaliteitscontent kan blijven ontdekken. In 2019
verspreidde Readly meer dan 120.000 magazine-uitgaven die 83 miljoen keer zijn gelezen. www.readly.com
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