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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Ik maak mij veel zorgen". 44% van de respondenten antwoordt: "ik maak mij weinig
zorgen"
Gezondheid
Aan de hand van vraag "2 Heeft u de afgelopen drie weken één of meer van de volgende klachten
gehad?" komt de volgende top drie van klachten naar voren:
1. Hoesten of Niezen (31%)
2. Neusverkoudheid of loopneus (25%)
3. Keelpijn (16%)
55% van de respondenten geeft aan geen van de gegeven klachten te hebben (gehad).
Aan de hand van vraag "3 Verwacht u dat u zelf de komende 12 maanden ziek wordt door het
coronavirus?" verwacht 15% van de respondenten (zeer) waarschijnlijk de komende 12 maanden ziek
te worden door het coronavirus. 28% van de respondenten verwacht (zeer) waarschijnlijk niet ziek te
worden.
Maatregelen
Op vraag 4.1 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik hoest en nies aan de binnenkant van mijn
elleboog’?” antwoordt 80% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 16% van de respondenten antwoordt:
‘soms’. 4% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’.
Op vraag 4.2 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik was vaker mijn handen (20 seconden)’?”
antwoordt 78% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 21% van de respondenten antwoordt: ‘soms’. 1%
van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’.
Op vraag 4.3 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik vermijd openbare gelegenheden (zoals
winkelcentra en het openbaar vervoer)’?” antwoordt 70% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 21% van
de respondenten antwoordt: ‘soms’. 9% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’.
Op vraag 4.4 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik houd minstens 1,5 meter afstand tot andere
mensen’?” antwoordt 94% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 6% van de respondenten antwoordt:
‘soms’. 1% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’.
Op vraag 4.5 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik blijf zoveel mogelijk thuis, ook zonder
klachten’?” antwoordt 79% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 17% van de respondenten antwoordt:
‘soms’. 4% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’.
Op vraag 4.6 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik ga op bezoek bij mensen uit risicogroepen
(zoals ouderen en zieken)’?” antwoordt 74% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 15% van de
respondenten antwoordt: ‘soms’. 12% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’.
Op vraag 4.7 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik beperk mijn sociale contacten tot maximaal 3
bezoekers thuis’?” antwoordt 89% van de respondenten: ‘ja, altijd’ 8% van de respondenten
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antwoordt: ‘soms’. 2% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’. 1% van de respondenten
antwoordt: Weet niet
Op vraag 4.8 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik werk indien mogelijk thuis’?” antwoordt 64%
van de respondenten: ‘ja, altijd’ 5% van de respondenten antwoordt: ‘soms’. 24% van de
respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’. En geeft 8% van de respondenten aan het niet te weten.
Op vraag 4.9 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik ga alleen naar de supermarkt (zonder partner
of kinderen)’?” antwoordt 86% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 9% van de respondenten antwoordt:
‘soms’ 4% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’. En geeft 1% van de respondenten aan het
niet te weten
Op vraag "5 Zijn er nog andere maatregelen die u treft om verdere verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan?" geeft 23% van de respondenten aan andere maatregelen te treffen. 64% van de
respondenten geeft aan geen andere maatregelen te treffen.
Op vraag "6 Welk belang weegt volgens u zwaarder?" antwoordt 81% van de respondenten:
"Gezondheid van de mensen".
Versoepeling
Op de stelling 7.1 ‘De versoepelde maatregelen zijn een goede aanvulling op de huidige maatregelen’
antwoordt 65% van de respondenten: ‘(zeer) mee eens’. 18% van de respondenten antwoordt:
‘neutraal’. 29% van de respondenten antwoordt: ‘(zeer) mee oneens. 1% procent van de
respondenten geeft aan het niet te weten.
Op de stelling 7.2 ‘De versoepelde maatregelen zouden ook mogelijk moeten zijn voor tieners tot 18
jaar, in plaats van 12 jaar’ antwoordt 30% van de respondenten: ‘(zeer) mee eens’. 21% van de
respondenten antwoordt: ‘neutraal’. 46% van de respondenten antwoordt: ‘(zeer) mee oneens. 3%
procent van de respondenten geeft aan het niet te weten.
Op de stelling 7.3 “De versoepelde maatregelen zijn een goede aanvulling op de huidige maatregelen
antwoordt 48% van de respondenten: ‘(zeer) mee eens’. 17% van de respondenten antwoordt:
‘neutraal’. 32% van de respondenten antwoordt: ‘(zeer) mee oneens. 3% procent van de
respondenten geeft aan het niet te weten.
Informatievoorziening
Vraag "8 Welke informatiebronnen gebruikt u het meest om op de hoogte te blijven van de meest
actuele berichtgeving rondom het coronavirus? Gelieve een top drie te geven van de meest
gebruikte informatiebronnen." kan op verschillende manieren worden geanalyseerd. Een analyse kan
gemaakt worden op basis van het gemiddelde, op basis van hoe vaak een antwoord opgenomen is in
de top 3 en op basis van hoe vaak een antwoord op ‘1’ is gezet in een top 3.
Aan de hand van het gemiddelde komt de volgende top drie naar voren;
1. Landelijke media
2. Nieuwsuitzending op de Nederlandse televisie
3. Actualiteitenprogramma’s
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Vraag 9. Welke informatiebronnen gebruikt u het meest wanneer u iets wilt weten over de
ziekteverschijnselen van het coronavirus? Gelieve een top drie te geven van de meest gebruikte
informatiebronnen kan op verschillende manieren worden geanalyseerd. Een analyse kan gemaakt
worden op basis van het gemiddelde, op basis van hoe vaak een antwoord opgenomen is in de top 3
en op basis van hoe vaak een antwoord op ‘1’ is gezet in een top 3.
Aan de hand van het gemiddelde komt de volgende top drie naar voren;
1. Website of sociale media van RIVM
2. Landelijke media
3. Nieuwsuitzendingen op de Nederlandse televisie
Zorgen
Op vraag "10 Over welke zaken maakt u zich de meeste zorgen?" komt de volgende top drie naar
voren:
1. Lichamelijke gezondheid van familie of vrienden (56%)
2. Lichamelijke gezondheid van mij of mijn gezinsleden (55%)
3. Ouderen en kwetsbare mensen in mijn omgeving (55%)
Toekomst
Op vraag "11 Heeft u op dit moment een baan?" antwoordt 64% van de respondenten: "Ja".
Op vraag 11 “In hoeverre denkt u dat de volgende zaken gaan gebeuren bij u of de werkgever waar u
werkzaam bent: Ik ontvang minder inkomen” antwoordt 21% van de respondenten: ‘(zeer)
waarschijnlijk’. 13% van de respondenten antwoordt: ‘neutraal. 62% van de respondenten
antwoordt: ‘(zeer) onwaarschijnlijk.
Op vraag 11 “In hoeverre denkt u dat de volgende zaken gaan gebeuren bij u of de werkgever waar u
werkzaam bent: Mijn werkgever zal haar activiteiten tijdelijk stopzetten” antwoordt 12% van de
respondenten: ‘(zeer) waarschijnlijk’. 9% van de respondenten antwoordt: ‘neutraal. 73% van de
respondenten antwoordt: ‘(zeer) onwaarschijnlijk.
Op vraag 11 “In hoeverre denkt u dat de volgende zaken gaan gebeuren bij u of de werkgever waar u
werkzaam bent: Mijn werkgever gaat failliet” antwoordt 3% van de respondenten: ‘(zeer)
waarschijnlijk’. 10% van de respondenten antwoordt: ‘neutraal. 76% van de respondenten
antwoordt: ‘(zeer) onwaarschijnlijk.
Op vraag 11 “In hoeverre denkt u dat de volgende zaken gaan gebeuren bij u of de werkgever waar u
werkzaam bent: Mijn werkgever zal profiteren van deze situatie” antwoordt 9% van de
respondenten: ‘(zeer) waarschijnlijk’. 25% van de respondenten antwoordt: ‘neutraal. 58% van de
respondenten antwoordt: ‘(zeer) onwaarschijnlijk.
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipVijfheerenlanden, waarbij 350 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Het coronavirus
Het coronavirus heeft invloed op de hele samenleving. Wij zijn benieuwd hoe u tegenover het
coronavirus staat.

1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?
Ik maak mij veel zorgen

(n=327)

55%

Ik maak mij weinig zorgen

37%

Ik maak mij geen zorgen

6%

Weet niet

2%
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 55% van de
respondenten: "Ik maak mij veel zorgen". 44% van de respondenten antwoordt: "ik maak mij weinig
zorgen"

Toelichting
Ik maak
mij veel
zorgen

•
•

•
•

Bezig met chemotherapie, zeer vatbaar !!
De besmettelijkheid vóór je daadwerkelijk klachten hebt, maakt het virus
verraderlijk. Daarom vermijd ik zoveel mogelijk contacten met anderen;
boodschappen bestellen en ophalen of laten bezorgen enz., nadrukkelijk afstand
houden bij passeren (andere) fietsers of voetgangers enz. Ben ook wel bezorgd
over hoe het moet als VO / MBO weer gaan starten; hoe moet het onderweg
naar..... (fietsgroepen), bus en trein. Er zijn situaties te over, dat de 1,5 m
maatschappij niet haalbaar is. Ook daar heb ik wel zorgen over. Al geloof ik zeker,
dat er geen haar van ons hoofd vallen kan, zonder de wil van de Hemelse Vader. Ik
probeer wel op alle manieren mijn verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf én
anderen. Bij een deel van de mensen merk je echter nonchalance en dat ze géén
afstand (willen?) houden. Daar heb ik echt moeite mee.
Voor de zekerheid m.n. ter controle twee gezinsleden met astma / copd zelfs een
oximeter aangeschaft.
De gevolgen voor de economie en daarmee de inkomsten en pensioenvorrziening
baart mij zorgen naast het risico voor de gezondheid
De gezondheid van mensen. De bedrijven die failliet gaan. Mensen raken hun baan
kwijt. Maatschappij veranderd hierdoor enorm. De scholen. Achterstanden van
leerlingen. De mensen die afhankelijk zijn van zorg.
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
Ik maak
mij weinig
zorgen

•
•

De maatschappelijke (economische) gevolgen lijken mij zeer ingrijpend en een
'erfenis' waarmee ik onze jeugd liever niet zou opzadelen.
De mensen worden nonchalanter en dat is een gevaar
De onbekendheid van het virus bij ouders en kinderen, vooral migranten.
Er is nog zo weinig bekend over dit virus en de mogelijkheid dit te bestrijden. Het is
een sluipend virus met grote gevolgen voor de economische samenleving
Het is niet te voorspellen wanneer en hoe het eindigt.
Ik ben een hoog risico patiënt
Ik heb een uitwonend kind (student in een vitaal beroep:beveiliging, tevens
voetbalsteward betaald voetbal regio Rotterdam/Den Haag)
En een thuiswonende bbl leerling in de timmerbranche die deze week in een net
ontsmet pand in Dordrecht werkt en geen anderhalve meter afstand in acht kan
nemen, worst beetje lastig schroeven etc aangeven
Ik hoor bij kwetsbare doelgroep en heb kinderen die straks weer naar school
moeten. Tot nu toe konden we veel thuis blijven/ op afstand van anderen blijven
dus de opening van de scholen baart ons zorgen. Ook maken wij ons zorgen of
kinderen inderdaad minder risico hebben, we hebben ook een zoon met lichte
astma waar we ons toch zorgen over maken.
Als we buiten een ommetje maken merken we dat veel mensen geen 1,5 m
afstand houden. We maken ons zorgen dat mensen nu de teugels weer los laten
met alle gevolgen van dien.
Ik maak me geen zorgen om mijn persoonlijk gezondheid maar meer over, als het
corona-virus is uitgeraasd, de toestand van het sociale/economische klimaat EN
een eventuele 2e golf in de winter 2020/2021
Ik maak mij geen zorgen voor mijzelf, maar voor mijn [klein]kinderen en dan niet of
ze corona al dan niet krijgen, maar hoe het economisch zal gaan.
Ik maak mij niet zozeer zorgen of ik het virus zelf krijg, maar wel over de
uiteindelijke gevolgen voor de gehele maatschappij.
Ik maak mij zeker zorgen. Niet alleen over de gezondheid maar nog meer over de
gezondheid van diegene die mij lief zijn en over de verdere gevolgen die er komen.
Ik maak mij zorgen, dus tussen veel en weinig in.
Ik mis de optie gewoon zorgen. Niet heel veel, niet heel weinig. Maar ik maak me
op een gezonde manier zorgen.
Ik val in een leeftijd risico groep en zie om me heen, dat veel mensen toch
makkelijk omgaan met de beperkende maatregelen. Daarnaast werk ik in de
kinderopvang en ook daar maak ik me zorgen, ik krijg straks toch te maken met
ouders.
Niet persoonlijk, maar wel om de wereld waarin wij leven.
Vanaf dag 1 geen werk meer en ik weet niet hoe dit zich gaat herstellen vanaf
september.
Vooral de onbekendheid van de ‘werking’ van dit virus, het ontbreken van
geneesmiddelen of vacins hiertegen en de overdrachtswijze en -snelheid geven
reden tot zorg. Daarbij komt dat gedragsmaatregelen, de zg. 1,5 m maatregel als
het nieuwe normaal slechts beperkt houdbaar zijn. Mensen en gewoontes
verander je niet gemakkelijk (duurzaam).
Werk in gezondheidszorg . Gelukkig nog geen besmettingen. Maar.....het blijft eng
Ben geen kwetsbare groep ,gezond en voor zover ik weet geen klachten!
De wetenschap dat God het hele wereldgebeuren bestuurd en dat het Hem nooit
uit de hand loopt geeft mij in deze moeilijk tijd rust.
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•
•
•
•
•
•
•

•
Ik maak
mij geen
zorgen

•

Weet niet

•

•

•
•
•

Door het Corona virus heb ik als zzp-er sinds 12 maart geen opdrachten meer.
Werkzaam in de evenementen is er sowieso tot september geen werk.
Iedereen komt er een keer mee in aanraking.. hoe meer hoe beter om zo immuun
te worden tegen corona.
Ik behoor tot de zgn risico groep en hou me goed aan de richtlijnen
Ik maak me niet veel zorgen maar ben er wel veel mee bezig!
Ik zie niet de optie "Ik maak mij zorgen", lijkt me wel een belangrijke stap tussen
weinig of veel.
Mits iedereen zich aan de afspraken houdt en de richtlijnen van het RIVM
Niet zozeer om het virus zelf voor mij persoonlijk. Wel om de gevolgen van alle
maatregelen die zijn getroffen. En voor anderen, zoals mijn moeder met haar
zwakke gezondheid. Maar laat dan vooral de kwetsbare groepen in quarantaine
gaan en laat de rest van de samenleving gewoon met gebruik gezond verstand
doorgaan (dus bijv. m.u.v. massa-evenementen).
Niet zozeer om ziek te worden. Maar wel over de maatschappelijke impact.
Dat neemt niet weg dat ik de dreiging zeer serieus neem en mij houd aan de
afspraken.
Over het virus maak ik mij geen zorgen, wel over de paniek, hysterie en
disproportionele overheidsmaatregelen die er getroffen zijn.
De keuzemogelijkheid in antwoorden is onvoldoende. Ik maak mij wel zorgen,
maar niet veel en niet weinig
De toekomst rondom Corona is wat mij betreft onvoorspelbaar.
Ik maak me gewoon zorgen
Onvoorspelbaar en hoe snel of langzaam het zich verspreidt. Als 80% ermee te
maken.krijgt dan maak ik me zorgen...
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Gezondheid
De klachten van het coronavirus kunnen uiteenlopend zijn. Veel voorkomende klachten na
besmetting met het coronavirus zijn onder andere hoesten of niezen, keelpijn, koorts en
kortademigheid. De klachten lijken veelal op een griep.

2 Heeft u de afgelopen drie weken één of meer van de
volgende klachten gehad?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Hoesten of niezen

(n=324)

31%

Keelpijn

16%

Koorts (temperatuur boven de 38 graden)

4%

Kortademigheid of benauwdheid

11%

Neusverkoudheid of loopneus

25%

Verhoging (temperatuur tot 38 graden)

4%

Andere klachten

5%

Nee, ik heb geen van bovenstaande klachten
(gehad)

55%

Weet niet
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Aan de hand van vraag "2 Heeft u de afgelopen drie weken één of meer van de volgende klachten
gehad?" komt de volgende top drie van klachten naar voren:
1. Hoesten of Niezen (31%)
2. Neusverkoudheid of loopneus (25%)
3. Keelpijn (16%)
55% van de respondenten geeft aan geen van de gegeven klachten te hebben (gehad)

Andere klachten, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beetje hooikoorts
Darmen,diarree maagpijn
Diarree
Hoofdpijn (4x)
Hooikoorts (4x)
Hooikoorts waar toch wel wat dingen van overeenkomen maar heb 't al een tijd
Hooikoortsklachten
Koortslip
Vermoeid
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Toelichting
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 week erg ziek geweest na 2 en half week getest daar kwam toen niks uit dus wie weet heb ik
het gehad of was het gewoon een zware griep
Alle symptomen inmiddels verdwenen
Allergie, dus.
Ben licht astmatisch, hooikoorts, en veelvuldig last van houtkachels/vuurkorven, zelfs bij ruim
20°C zijn er nog malloten die houtkachels stoken, waardoor er niet gelucht kan worden. Vorige
zomer ook veelvuldig gebeurd!
Ben wel astma patient, dus hoesten en kortademigheid bij inspanning zijn deel van aandoening.
Bovenstaande klachten heb ik verschillende momenten gehad en wijt ik aan hooikoorts.
Dat heet bij mij ieder jaar 'hooikoorts' dus dat zie ik nu niet anders
Die neusverkoudheid kan ook hooikoorts zijn
Echtgenoot 1 dag flink koorts, heel lichte verhoging blijft, maar w.s. ten gevolge van 'slijm' in
keel. Probleem waar hij jaarlijks een periode last van heeft. Je schrikt echter wel: "Zou het......."
Heb hooikoorts En astmatische bronchitis
Heeft verband met hooikoorts
Het kwam door hooikoorts.
Het niezen komt door hooikoorts
Hooikoorts
Ik ben bekend met longproblemen, dus dit zijn geen verontrustende symptomen.
Ik ben positief getest op het Corona virus
Ik heb de klachten gehad, maar zeker niet benoemingswaardig dat het een serieuze klacht is.
Ik heb het Corona virus ben getest. mijn moeder heeft het ook is niet getest.
Ik heb hooikoorts, dus vandaar de loopneus.
Ivm allergie voor pollen
Meer hooikoorts gerelateerd.
Mijn klachten worden door een allergie veroorzaakt .
Ten gevolge van hooikoorts; niet Corona gerelateerd
Wel heb ik hooikoorts, waar bovengenoemde symptomen af en toe door optreden
Werk in de kinderopvang. Week voor de maatregelen had ik 3 dagen keelpijn.
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3 Verwacht u dat u zelf de komende 12 maanden ziek wordt
door het coronavirus?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ja, (zeer) waarschijnlijk wel

(n=323)

15%

Nee, (zeer) waarschijnlijk niet

28%

Ik ben al ziek geweest door het coronavirus
(bevestigd door een arts of getest)

2%

Ik ben waarschijnlijk al ziek geweest door het
coronavirus (niet bevestigd door een arts)

5%

Weet niet

53%
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Aan de hand van vraag "3 Verwacht u dat u zelf de komende 12 maanden ziek wordt door het
coronavirus?" verwacht 15% van de respondenten (zeer) waarschijnlijk de komende 12 maanden ziek
te worden door het coronavirus. 28% van de respondenten verwacht (zeer) waarschijnlijk niet ziek te
worden

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acht de kans zeker aanwezig!
Dit is niet te voorspellen, werk in de zorg dus ja ik loop risico
Door veel thuis te zijn en te blijven hoop ik het risico te verkleinen
Een mens kan niet in de toekomst kijken; de vraag is niet te beantwoorden
En laat dat dan ook maar gewoon gebeuren. We moeten niet denken dat we alles in het leven
kunnen managen en onder controle kunnen houden.
Essentieel beroep
Geen idee, of ik het coronavirus krijg.
Geen idee. Ik werk op een basisschool, dus dat moet nog blijken.
Hoop het niet, ooit ook al dubbele longembolie doorgemaakt, dus ben alert
Ik had het anders al gehad, ivm werk
Ik hoop dat ik een besmetting zo lang mogelijk kan uitstellen en dat er dan een behandeling
mogelijk is.
Ik hoop van niet en doe er -menselijkerwijs gesproken- alles aan om het te voorkomen. Maar
zou zomaar kunnen... waarom ik niet? (Dat geldt ook voor enige vorm van kanker. Dat verwacht
ik i.i.g. op enig moment.)
Ik hoop vooral van niet. Ik ben in goede gezondheid en behoor niet tot een risicogroep. Maar ik
heb wel elk jaar griep, dus kan ik dit virus net zo goed oplopen.
Ik mid
Ik neem geen deel meer aan het arbeidsproces, dus loop minder risico en houd alle regels
daaromtrent vol.
Ik verwacht het niet, maar werk wel op een corona afdeling in het ziekenhuis, dus heb wellicht
wel grotere kans.
Ik zal geen 'bovenwettelijke' maatregelen nemen om besmetting te voorkomen. Als het mijn
tijd is, dan maken we het mee...
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•
•
•
•

•
•
•
•

Je kan zoveel mogelijk zorgen voor een veilige situatie,maar je kan het niet uitsluiten.
K ben zeer voorzichtig
Ondanks dat het niet meevalt, de richtlijnen van het RIVM aanhouden, en dan maar hopen en
bidden dat dit mij voorbij gaat.
Probeer er natuurlijk alles aan te doen om dat te voorkomen. Wanneer je de maatregelen van
de overheid goed op volgt, zou de kans klein moeten zijn. Aan de andere kant weet je het
natuurlijk nooit zeker.
Wat een slechte vraag. Hoe kan ik nu weten of ik ziek word?
We mijden persoonlijke contacten, houden minimaal de 1,5 meter en drukke locaties, We zijn
beiden in goede gezondheid en conditie
We zullen er alles aan doen om het te voorkomen . Ik denk echt als we de 1.5 meter zoveel
mogelijk in acht nemen we het mss kunnen voorkomen
Werk in een apotheek, zonder bescherming zoals plasticschermen dus sta wel bloot aan evt.
besmetting.
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Maatregelen
Op dinsdag 21 april gaven premier Mark Rutte en RIVM-baas Jaap van Dissel een
persconferentie over de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.
In de persconferentie sprak Rutte over de zogenoemde basismaatregelen. Hierbij gaat het
onder andere om hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog, handen wassen, 1,5
meter afstand houden en zoveel mogelijk thuisblijven en thuiswerken.
De basismaatregelen die nu gelden, blijven van kracht tot minimaal woensdag 20 mei.

4. Houdt u zich aan onderstaande basismaatregelen en
adviezen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
100%
90%

0%
4%
16%

0%
1%

0%
9%

0%
1%
6%

21%

80%

0%

0%

4%

1%
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1%
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17%
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21%
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24%

70%
5%

60%
50%
40%

94%
80%

89%
79%

78%
70%

86%

74%
64%

30%
20%

Weet niet

10%

Nee, nooit

4.9 Ik ga alleen naar de supermarkt (zonder partner of
kinderen)

4.8 Ik werk indien mogelijk thuis

4.7 Ik beperk mijn sociale contacten tot maximaal 3
bezoekers thuis

4.6 Ik ga niet op bezoek bij mensen uit risicogroepen
(zoals ouderen en zieken)

4.5 Ik blijf zoveel mogelijk thuis, ook zonder klachten

4.4 Ik houd minstens 1,5 meter afstand tot andere
mensen

4.3 Ik vermijd openbare gelegenheden (zoals winkelcentra
en het openbaar vervoer)

4.2 Ik was vaker mijn handen (20 seconden)

4.1 Ik hoest en nies aan de binnenkant van mijn elleboog

0%

Soms
Ja, vaak
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Op vraag 4.1 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik hoest en nies aan de binnenkant van mijn
elleboog’?” antwoordt 80% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 16% van de respondenten antwoordt:
‘soms’. 4% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’.
Op vraag 4.2 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik was vaker mijn handen (20 seconden)’?”
antwoordt 78% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 21% van de respondenten antwoordt: ‘soms’. 1%
van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’.
Op vraag 4.3 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik vermijd openbare gelegenheden (zoals
winkelcentra en het openbaar vervoer)’?” antwoordt 70% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 21% van
de respondenten antwoordt: ‘soms’. 9% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’.
Op vraag 4.4 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik houd minstens 1,5 meter afstand tot andere
mensen’?” antwoordt 94% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 6% van de respondenten antwoordt:
‘soms’. 1% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’.
Op vraag 4.5 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik blijf zoveel mogelijk thuis, ook zonder
klachten’?” antwoordt 79% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 17% van de respondenten antwoordt:
‘soms’. 4% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’.
Op vraag 4.6 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik ga op bezoek bij mensen uit risicogroepen
(zoals ouderen en zieken)’?” antwoordt 74% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 15% van de
respondenten antwoordt: ‘soms’. 12% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’.
Op vraag 4.7 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik beperk mijn sociale contacten tot maximaal 3
bezoekers thuis’?” antwoordt 89% van de respondenten: ‘ja, altijd’ 8% van de respondenten
antwoordt: ‘soms’. 2% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’. 1% van de respondenten
antwoordt: Weet niet
Op vraag 4.8 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik werk indien mogelijk thuis’?” antwoordt 64%
van de respondenten: ‘ja, altijd’ 5% van de respondenten antwoordt: ‘soms’. 24% van de
respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’. En geeft 8% van de respondenten aan het niet te weten.
Op vraag 4.9 “Houdt u zich aan de basismaatregel ‘Ik ga alleen naar de supermarkt (zonder partner of
kinderen)’?” antwoordt 86% van de respondenten: ‘ja, altijd’. 9% van de respondenten antwoordt:
‘soms’ 4% van de respondenten antwoordt: ‘nee, nooit’. En geeft 1% van de respondenten aan het
niet te weten
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5 Zijn er nog andere maatregelen die u treft om verdere
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?

Ja

(n=317)

23%

Nee

64%

Weet niet

13%
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Op vraag "5 Zijn er nog andere maatregelen die u treft om verdere verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan?" geeft 23% van de respondenten aan andere maatregelen te treffen. 64% van de
respondenten geeft aan geen andere maatregelen te treffen.

Ja, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle adviezen opvolgen
Alle boodschappen worden nu bezorgd
Alleen noodzakelijke boodschappen in eigen dorp
Als iemand in gezin verkouden is, zit deze helemaal aan het eind van de tafel dus 1,5 m verder
Ben gewoon voorzichtig
Ben leerkracht basisonderwijs: ik geef digitaal les en vang leerlingen op met ouders in cruciale
beroepen
Bezoek op terras in tuin op 1,5 meter
Blijf al weken thuis
Boodschappen laten bezorgen (3x)
Boodschappen worden bezorgd
Conditie op niveau houden
Desinfecteren
Desinfecteren in de flat ism Kleurrijk Wonen.
Evt. bezoek buiten, kl. flesjes was-/ontsmettingsgel.
Extra ontsmetten en desinfecteren
Geen ander winkelbezoek, dan alleen dagelijkse boodschappen
Geen visite
Geen vrijwilligerswerk en telefonisch contact met mensen in de zorg
Gestopt met sport, alleen fietsen ipv in een groep
Gezond leven
Gezond verstand gebruiken
Handdoeken etc 2x dgs verschonen in keuken
Handen insprayen na bezoek winkel met speciale eau de cologne
Handschoenen en mondkapje
Helemaal geen bezoekers thuis (2x)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik beperk ook het aantal sociale contacten van mijn kinderen (17 en 21 jaar) tot enkele beste
vrienden en alleen in 2- of 3-tallen bij elkaar komen.
Ik blijf thuis ga nergens heen
Ik draag latex handschoenen in de supermarkt
Ik ga nergens op bezoek
Ik houd rekening met andere mensen door de 1,5 meter in acht te nemen. Veel mensen houden
zich daar totaal niet aan, zowel op straat, in winkels en op fietspaden!
Ik laat mijn boodschappen thuis bezorgen, ontvang geen bezoek in huis, ga niet op bezoek en
reis niet met het ov
Ik maak gebruik an ontsmettingsmiddel
Ik ontvang helemaal geen bezoek en ga ook niet op bezoek.
Ik tracht de kinderen, binnen de grenzen van wat is toegestaan, een zo groot mogelijke kans op
besmetting te geven.
Ik vermijd drukke gebieden, ga met ruime boog om wandelaaars en fietsers heen (wat anderen
regelmatig niet doen)
Ik vermijd fysiek ALLE sociale contacten en doe eens in de 10 dagen boodschappen
Ik vind over het algemeen dat mensen zich in de winkels en straten in Vianen zich weinig
aantrekken van de anderhalve meter regel!
In de dorpen controle doen op pleintjes hier komen savonds de jeugd bij elkaar. bv te zijderveld
veldje
In ons appartement worden de bewoners en de bezoekers gevraagd hun handen te
ontsmetten.Bij de ingang van het pand staat dan ook ontsmettingsmiddel.
Kinderen niet binnen bij anderen. Meer schoonmaken van deurklinken en wc
Klinken schoonmaken als er iemand is geweest
Liever fietsen dan wandelen hier op Meerkerk, anderen houden geen afstand
Met maximaal 3 kinderen buitenspelen
Mijn bedrijf is dicht
Mijn dochter heeft een kinderopvang en mag voorlopig niet op visite komen
Nadenken bij alles at je doet of van plan bent om te doen!
Niet bij mijn getrouwde kinderen naar binnen gaan, buiten bijpraten en bakkie doen.
Onze horeca is gesloten.
Onze kinderen houden ook 1,5 m afstand van anderen
Op het moment mag ik niet eet je, ben zzp kapster.
Op toezien dat Aldi Leerdam regels v Corona nakomt. Nu zonder kar naar binnen en karren vuil.
Papier om schoon te maken bij vuile papier
Quarantaine
Spullen die zijn gekocht en pakketjes eerst schoonmaken of 24 uur laten liggen voor
openen/gebruik.
Straks raamvisite ipv kraamvisite
Thuis kerk luisteren.
Thuisquarantaine (2x)
Vaak schoonmaken met ontsmettingsmiddelen.
Veel hygiëne
Veel schoonmaken
Veel schoonmaken voordat er bezoek is, of afspreken voor een wandeling (met 1,5 m afstand)
in plaats van in huis
Vooral ook gewoon je gezonde verstand gebruiken.
Voordat ik na me werk ga alle deurklinken etc. schoonmaken, zodat mijn zusjes die me hond
uitlaten niet via deze weg besmet kunnen worden.
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•
•
•
•
•

Wij laten niemand in ons huis. Alleen info de tuin zijn soms 1 of 2 mensen. Verder geen sociale
contacten
Zie toelichting
Zo veel mogelijk afzonderlijk reizen
ZOOM
Zwz afstand bewaren en geen contact

Toelichting
Ja,
namelijk:

•
•

•
•

•
•
•
•

Nee

•

Als ondernemer van de binnen stad (Leerdam) nemen we de maatregelen serieus
,Looprouten afstand ,schermen enz.
Als we al bezoek ontvangen of op bezoek gaan, dan bij voorkeur buiten! Liever
geen bezoek (ook ter aanvulling van 4.7), je loopt toch tegen allerlei praktische
problemen aan. Dus... wassen we extra de handen en in elke auto/jaszak/fietstas
een flesje wasgel/ontsmettingsgel!!
De bezoekboerderij is dicht volgens de regelgeving.
De jeugd is niet genoeg gespitst op de risico's, jongeren blijven elkaar opzoeken
(begrijpelijk) maar controle moet blijven en direct sancties bij overtreden, geen
waarschuwingen meer. In de supermarkten etc. moet men verplichten de handen
te ontsmetten, niet vrijblijvend!
Dit lijkt mij goed voor het bereiken van een voldoende percentage personen met
antistoffen in de bevolking. Bovendien acht ik het risico voor kinderen zeer
acceptabel. (Als ze daar al niet tegenkunnen, dan wordt het toch niks...;))
Ik bestel mijn boodschappen bij de plaatselijke supermarkt. Hoor te vaak van mijn
volwassen kinderen dat zowel dorpsbewoners als personeel geen afstand houden
Ik fiets veel, buiten de stad en houd goed afstand.
Niet naar 'bekende' en dus drukke natuurgebieden. Gelukkig is er gemeente
Vijfherenlanden redelijk wat ruimte.
In mijn functie is het onmogelijk om thuis te werken.
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De minister president had de Nederlanders graag meer vrijheid teruggegeven, maar de
risico's op het oplaaien van het coronavirus zijn te groot. 'De vrijheid mag namelijk niet ten
koste gaan van de gezondheid van de ander.'

6 Welk belang weegt volgens u zwaarder?
Vrijheid van de mensen

(n=316)
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Op vraag "6 Welk belang weegt volgens u zwaarder?" antwoordt 81% van de respondenten:
"Gezondheid van de mensen".

Ander belang, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Balans economie, vrijheid en gezondheid
Balans gezondheid - vrijheid en economie
Beiden
Capaciteit ziekenhuizen
Combinatie van gezondheid, vrijheid en het economische belang.
De gezondheid maar voorkom eenzaamheid bij ouderen en laat maximaal 1 vast persoon toe
laat
De verhouding tussen de hoeveelheid ernstig zieken tav de hele samenleving en de economie.
Ik vraag me steeds meer af: is het middel niet veel erger dan de kwaal.
Economie (5x)
Economie en gezondheid lange termijn; mensen met kanker bijvoorbeeld
Economie in juiste verhouding tot de gezondheid van mensen. Geen gezondheid tegen elke
prijs.
Economisch
Economisch belang
Economisch belang. Schade is nu te groot t.o.v. wat we redden
Een combinatie van beide ik denk dat t mogelijk is om op afstand toch op bezoek te kunnen bij
mn moedertje . Op deze manier willen de ouderen niet leven en houden dat niet nog maanden
vol .
Een gezonde mix.
Gezondheid staat voorop maar de overheid moet wel alle ondernemers, groot en klein,
financieel ondersteunen.
Gezondheid van mensen, rekening houden met mensen die mogelijk wel risico lopen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Goede mix
Goeie balans tussen vrijheid 3n gezondheid
Het belang tussen gezondheid en economie zal voortdurend zorgvuldig afgewogen moeten
worden.
Het wordt inmiddels wel tijd om ook naar economische gevolgen te gaan kijken
Naast gezondheid ook de economische situatie
Ook economische belangen
Overbelasting zorgmedewerkers en instellingen
Verdere uitbraak voorkomen
Voortbestaan planeet
Vrijheid en gezondheid moeten in balans zijn. Ouders die eenzaam zijn moeten beperkt bezoek
kunnen ontvangen

Toelichting
Vrijheid van
de mensen

•

•
•
•
•
•

Gezondheid
van de
mensen

•
•

•
•
Ander belang,
namelijk:

•

'Vrijheid' is natuurlijk een beladen begrip. Wij moeten echter oppassen dat wij
niet gaan proberen om alle sterfte te voorkomen. Mensen gaan zonder
uitzondering dood, en meestal na een periode van ziekte. Een jaar of
tweeduizend geleden is daar eens een uitzondering op gemaakt, en dat is niet
onverdeeld gunstig uitgepakt.
Binnen de vrijheid die ik heb en voel kan ik ervoor kiezen de gezondheid van
anderen voor mijn eigen belangen te laten gaan.
Ik denk dat mensen door deze beperkingen uiteindelijk ook ziek gaan worden.
Contact met je familie en vrienden is ook belangrijk, juist nu.
Ik zie wat de opsluiting doet met mijn bewoners, eenzaamheid en geen bezoek
weegt zwaarder dan ziek worden
Te lang aan huis gebonden is m.i. ook zeer ongezond (ook voor de langere
termijn).
We worden voorgelogen door de staat. Cijfers kloppen niet en zijn nu al
bijgesteld. In 2018 was er een grote griepepidemie, een dergelijke hysterie
zoals nu bleef ook uit. Laten we gewoon weer met zijn allen aan de gang gaan.
Ben erg blij, ondanks de verdrietige situatie voor ouderen / eenzamen, dat de
regering uiterst behoedzaam te werk gaat.
De schade voor mens en economie zijn niet meer te overzien bij vrijgeven, de
gedragscodes voorgeschreven door overheid moet worden opgevolgd; safety
first
Hierin moet volgens mij ook goed gekeken worden naar de praktijk in Zweden
waar meer vrijheid is.
Ook de economie zou weer langzaam op gang moeten komen.
Gezondheid is erg belangrijk maar ik zie dat veel oudere mensen overal veel
fietsen en wandelen. Geen blokje om zoals gezegd is maar hele fiets en
wandeltochten. Voor vooral die oudere mensen moeten aan alle maatregelen
voldoen om hun niet in gevaar te brengen. MAAR dan moeten zij ook thuis
blijven en alleen maar even op straat voor een boodschap en geen
fietstochten ondernemen. Dit is zo namelijk niet aan de rest te verkopen die
wel thuis moeten blijven. Dan kan je net zo goed Nederland open doen en zien
waar het schip strand. En kijk maar goed om je heen dan zie je de ouderen
allemaal op pad. Dit voelt niet goed aan bij de rest.
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•

•

•
•

Lastige vraag die niet makkelijk te beantwoorden is.
de vrijheid is belangrijk en de gezondheid ook maar economie is net zo
belangrijk, het houd elkaar allemaal in balans. op dit moment is de balans
zwaar verstoord en zou deze eigenlijk zo snel mogelijk moeten worden
teruggebracht.
Op een gegeven moment (ongeveer nu) gaat het belang van de economie
zwaarder wegen. Laten eens kijken waarvoor we dit hebben gedaan - hoe hard
het ook klinkt.
Wij als mensen denken vaak dat de wereld alleen om ons als mensen draait.
Het voortbestaan van de aarde staat voorop maar grenzen daarin trekken is
moeilijk.
Wij hebben als camping alle voorzorgsmaatregelen getroffen voor een open
sanitair en horeca. Wij leggen geen druk op de ziekenhuizen, we staan nu ook
vol met alle maatregelen van dien. Geef die mensen een toilet en een douche.
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7.3 'De versoepelde maatregelen zouden ook mogelijk moeten zijn voor
andere verenigingen (zoals muziekclubs en hobbyclubs) voor kinderen tot 12
jaar, in plaats van alleen sportverenigingen'

90%
1%
5%

7.2 De versoepelde maatregelen zouden ook mogelijk moeten zijn voor
tieners tot 18 jaar, in plaats van 12 jaar

100%

7.1 De versoepelde maatregelen zijn een goede aanvulling op de huidige
maatregelen

7. Hoe denkt u over de versoepeling van de maatregelen?
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12%

(n=314)

18%

80%
20%

70%

60%
28%
17%

50%
39%

21%

30%
31%

20%

26%

Weet niet

10%
17%

0%
Zeer mee oneens

Mee oneens

Neutraal
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Op de stelling 7.1 ‘De versoepelde maatregelen zijn een goede aanvulling op de huidige maatregelen’
antwoordt 65% van de respondenten: ‘(zeer) mee eens’. 18% van de respondenten antwoordt:
‘neutraal’. 29% van de respondenten antwoordt: ‘(zeer) mee oneens. 1% procent van de
respondenten geeft aan het niet te weten.
Op de stelling 7.2 ‘De versoepelde maatregelen zouden ook mogelijk moeten zijn voor tieners tot 18
jaar, in plaats van 12 jaar’ antwoordt 30% van de respondenten: ‘(zeer) mee eens’. 21% van de
respondenten antwoordt: ‘neutraal’. 46% van de respondenten antwoordt: ‘(zeer) mee oneens. 3%
procent van de respondenten geeft aan het niet te weten.
Op de stelling 7.3 “De versoepelde maatregelen zijn een goede aanvulling op de huidige maatregelen
antwoordt 48% van de respondenten: ‘(zeer) mee eens’. 17% van de respondenten antwoordt:
‘neutraal’. 32% van de respondenten antwoordt: ‘(zeer) mee oneens. 3% procent van de
respondenten geeft aan het niet te weten.
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Informatievoorziening
Via de websites van bijvoorbeeld de GGD, het RIVM en het (lokale) nieuws kunt u informatie
vinden en vragen stellen over het coronavirus. Daarnaast zijn er vele andere mogelijkheden
om u te laten informeren.

Een leeswijzer voor deze vraag is toegevoegd aan het einde van het rapport.
8 Welke informatiebronnen gebruikt u het meest om op de
hoogte te blijven van de meest actuele berichtgeving rondom
het coronavirus? Gelieve een top drie te geven van de meest
gebruikte informatiebronnen.
Benoem een top 3 waarbij nummer 1 de informatiebron

(n=302)
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Ik zoek geen actuele informatie over het
coronavirus
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Familie en/of vrienden
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Website of sociale media van GGD
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Website of sociale media van RIVM

Nieuws op de radio

Actualiteitenprogramma’s (bijvoorbeeld
EenVandaag, Op1, Jinek, M)

Nieuwsuitzendingen op de Nederlandse
televisie (bijvoorbeeld NOS journaal, RTL
Nieuws)

Lokale media (krant, website en/of sociale
media)

Landelijke media (krant, website en/of sociale
media)
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Vraag "8 Welke informatiebronnen gebruikt u het meest om op de hoogte te blijven van de meest
actuele berichtgeving rondom het coronavirus? Gelieve een top drie te geven van de meest
gebruikte informatiebronnen." kan op verschillende manieren worden geanalyseerd. Een analyse kan
gemaakt worden op basis van het gemiddelde, op basis van hoe vaak een antwoord opgenomen is in
de top 3 en op basis van hoe vaak een antwoord op ‘1’ is gezet in een top 3.
Aan de hand van het gemiddelde komt de volgende top naar voren;
1. Landelijke media
2. Nieuwsuitzending op de Nederlandse televisie
3. Actualiteitenprogramma’s
3. Lokale media

Andere informatiebron, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direct vanuit de medische sector
Door de media gekte rond corona is "nieuws" hierover niet te missens
Gaat jullie helemaal niets aan
Internationale media
Intranet van het werk waarbij liveblog Corona
Mijn werk bij de politie
Nos app, reddit.com/r/thenetherlands
Nu.nl
Toch ook lokaal en op 1 voor achtergrond informatie
Via mijn werk (UMCU)
Wekelijkse persconferenties
Wereldwijde informatie Worldometers

Toelichting
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Alleen echt specifieke informatie is moeilijk te vinden en vaak erg ingewikkeld.
Eén en twee zouden ook twee en één kunnen zijn. RIVM (1x per dag) noemt soms meer
aantallen, NOS volg ik 1 of 2x per dag, Kontakt website volg ik ook (1x per dag / enkele dagen.
Het mag van mij allemaal wel wat minder in het nieuws.
Ik kijk alleen naar het journaal , wil me niet gek laten maken door allerhande wijsneuzen.
Ik maak ook gebruik van teletekst
Ik werd en word een beetje "ziek" van het feit dat het overal alleen nog maar over corona ging
en gaat. En op social media werd teveel nepnieuws en complottheoriën verspreid. Dus dan
maar even géén nieuws meer volgen.
In de dagelijkse ronde nieuws kijken geen extra aandacht rondom het virus, de belangrijke
dingen worden wel extra aandacht aan gegeven in de media.
via familie en vrienden die zich wel volledig op het nieuws storten, maar ik ben aan het werk
dus geen tijd om heel de dag nieuws te kijken.
In het begin ook RIVM, maar nu niet meer
Krijg ook van werkgever bericht (update) over hoe te handelen, regels zijn dan weer afgestemd
op RIVM regels.
We kijken 1x per dag naar het nieuws anders worden we gek
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Een leeswijzer voor deze vraag is toegevoegd aan het einde van het rapport.
9 Welke informatiebronnen gebruikt u het meest wanneer u
iets wilt weten over de ziekteverschijnselen van het
coronavirus? Gelieve een top drie te geven van de meest
gebruikte informatiebronnen.
Benoem een top 3 waarbij nummer 1 de informatiebron is die u
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Vraag 9. Welke informatiebronnen gebruikt u het meest wanneer u iets wilt weten over
de ziekteverschijnselen van het coronavirus? Gelieve een top drie te geven van de meest gebruikte
informatiebronnen. kan op verschillende manieren worden geanalyseerd. Een analyse kan gemaakt
worden op basis van het gemiddelde, op basis van hoe vaak een antwoord opgenomen is in de top 3
en op basis van hoe vaak een antwoord op ‘1’ is gezet in een top 3.
Aan de hand van het gemiddelde komt de volgende top naar voren;
1. Website of sociale media van RIVM
2. Landelijke media
3. Nieuwsuitzendingen op de Nederlandse televisie
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Andere informatiebron, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clientportaal Rivas en gezondheidsnet
Contacten in de medische sector
Google (6x)
Google.nl
Huisarts (3x)
Informatie kanalen voor de professionals in de zorg
Informatie op internet
Internationale medische publicaties
Internet (6x)
Internet algemeen
Luscii app
Nu.nl
Online
Thuisarts.nl
Twitterpagina's van buitenlandse bronnen
Via google
Via mijn werk (UMCU)
Website ziekenhuis
Wekelijkse persconferenties

Toelichting
•
•

Indien het nodig zou zijn om de verschijnselen te checken is een simpele zoekterm op Google
voldoende om de juiste informatie te vinden, deze brengt mij bij de juiste informatie van
officiële instanties
Onze huisarts heeft een speciaal coronaspreekuur ingericht. Daar kun je terecht voor vragen en
diagnoses.
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Zorgen
Nu het coronavirus in Nederland steeds meer impact heeft op ons openbare leven, hebben
sommige mensen meer zorgen dan voorheen.

10 Over welke zaken maakt u zich de meeste zorgen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=303)
Lichamelijke gezondheid van mij of mijn
gezinsleden

55%

Lichamelijke gezondheid van familie of vrienden

56%

Financiële situatie

32%

Het onderwijs van mijn kind(eren)

12%

Ouderen en kwetsbare mensen in mijn omgeving

55%

Voorraad in de supermarkten

2%

Zorg en hulp in ziekenhuizen

50%

Andere zaken

15%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "10 Over welke zaken maakt u zich de meeste zorgen?" komt de volgende top drie naar
voren:
1. Lichamelijke gezondheid van familie of vrienden (56%)
2. Lichamelijke gezondheid van mij of mijn gezinsleden (55%)
3. Ouderen en kwetsbare mensen in mijn omgeving (55%)

Andere zaken, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewust omgaan met crisismaatregelen
Dat de verpleeghuizen worden vergeten
Dat er door de regering weinig wordt gedaan om meer bezetting van verzorgend personeel in
ziekenhuizen komt.
De aarde en het vervolg
De bescherming middelen als die op raken ik werk zelf in de uitvaart en was bij ons al heel
moeilijk om aan spullen aan te komen.en vooral als je overleden heb met het corona virus dat is
na overlijden nog 2 dagen besmettelijk wordt gezegt vind ik wel beangstigt
De economie
De economie en gevolgen wereldwijd zoals armoede in derdewereld landen ten gevolge van
corona crisis
De economie en vrijheid in dit land
De eenzijdige berichtgeving in de media en de invloed die deze heeft.
De spanning tussen maatschappelijk draagvlak en wetenschappelijk verantwoorde beslissingen
De totale ineenstorting en de massahysterie.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Discipline mede burgers, en zorgen over personeel in supermarkten e.d.
Economie (3x)
Economie draaiende houden
Economie en onze mogelijkheid als samenleving om weer op te starten, je kunt gezondheid niet
eindeloos bovenaan zetten.
Financiële situatie kinderen
Geestelijke gezondheid
Geestelijke gezondheid het is erg zwaar voor de gezinssituatie
Gevolgen op langere termijn
Het onderschatten van virus door de jeugd,
Het onderwijs digitaal vormgeven aan mijn leerlingen.
Ik maak me geen zorgen
Jongeren depressie
Lokale ondernemers
Mogelijkheden vakantie 2020
Nederlandse economie/ welvaart
Of ik straks nog wel werk heb.
Of we het redden met ons bedrijf
Onvoldoende testcapaciteit en dat niet iedere vitale beroepsgroep getest kan worden
Op 5 mei vieren wij onze vrijheid die nu wordt opgegeven.
Opstarten economie
Pensioen
Recessie
Rustige opstart en dan verder...?
Tot in hoeverre de maatregelen worden nageleefd
Vooral de onzekerheid hoe het in de toekomst verder gaat. Ik ben afhankelijk van het OV, zal
dat nog gaan en op welke manier? Hetzelfde geldt voor de horeca, de culturele sector, festivals
etc. Hoe ziet dat er straks uit?
Waarom veel mensen elke keer weer de regels overtreden..samen in een auto .. nog overal
naar toe gaan.. dan denk ik waarom???
Werkgelegenheid (2x)
Zorg en hulp buiten de ziekenhuizen om zoals in de gehandicaptenzorg of thuiszorg.
Zorgpersoneel en mensen met andere cruciale beroepen.
Zwerfafval en Milieucrisis

Toelichting
•

•

•

Betrek jeugd 4-18 jaar intensief bij Corona virus maatregelen, laat ze meepraten dan worden ze
bewust, zolang er niemand ziek is in hun omgeving zullen ze er minder bewust van zijn.
Achtergrond doet hier ook wel in mee en leeftijdscategorie.
Stimuleer hobby's thuis voor kinderen.
Het zou mooi zijn als ouderen (75+) en zwakkeren in quarantaine zouden blijven en dat voor
jongere mensen het leven weer een beetje opgepakt kan worden. Dit zou financiële zorgen
voor veel mensen wegnemen en de zorg mogelijk niet téveel belasten. Hopelijk kan hier aan
gewerkt worden.
Hoe zal het gaan na het "vrijgeven", blijven we bijvoorbeeld "schuw" om elkaar heenlopen?.
Hoeveel zijn nog dit uit het financiele dramadal kunnen kruipen?.
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•
•

•

•

Ik heb lichamelijke klachten. Maar durf echt niet naar huisarts hof van batenstein
In februari kreeg ik een hartinfarct.door corona heb ik nog steeds geen contact met een
cardioloog gehad alleen telefonisch. Vanwege aanhoudende klachten en dankzij aandringen van
de huisarts heb ik sinds vorige week enkele tests in het ziekenhuis kunnen doen.al met al is het
een zeer stressvolle tijd .
Met financiële situatie bedoel ik niet zozeer mijzelf, ik red het waarschijnlijk wel langer dan de
meesten. Maar ik vrees dat velen zwaar in de problemen komen als de maatregelen nog lang
voortduren, of reeds in de problemen zijn.
Zorgpersoneel heeft heel nauw contact met coronapatiënten (en ondersteunend personeel) en
mensen met andere cruciale beroepen komen ook met -nog steeds- heel veel verschillende
mensen (dus mogelijke bronnen van besmetting) in contact..... Dan schrik je wel van het gedrag
van onverantwoordelijke mensen t.o.v. politie, enz.
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Toekomst
Als ondernemingen en bedrijven in Vijfheerenlanden lang niet kunnen functioneren en omzet
verliezen, verdwijnen er banen in Vijfheerenlanden.

11 Heeft u op dit moment een baan?
Als werknemer, zelfstandige of anderszins.

Ja

(n=302)

64%

Nee

34%

Weet niet

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "11 Heeft u op dit moment een baan?" antwoordt 64% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•

•
•
•
•

Ben zzp-er
Gepensioneerd.
Het is toch een enquête over Vijfheerenlanden? waarom specifiek Molenlanden
benoemen?
Mijn partner heeft een baan in Vijfheerenlanden, hier maar ik me wel zorgen over!
Kapper!!
Hier wordt VIJFHEERENLANDEN bedoeld (verkeerd geknipt en geplakt neem ik aan ;-)
Ik neem aan dat jullie in de vraag gemeente Vijfheerenlanden bedoelen
Ik werk als zzp-er in de IT en mijn opdrachtgever is een groot ROC. Ik maak me geen
zorgen. Waarschijnlijk kan ik zelf van de situatie profiteren, doordat ik vaker vanuit
huis kan werken. Scheelt filerijden en brandstofkosten.
Ik werk in de Supermarkt
Ik woon niet in Molenlanden, maar in de Vijfheerenlanden.
In de vijfheerenlanden een boerderij met een grote tak agrotoerisme eigen bedrijf.
In het onderwijs

•
•
•
•
•
•
•
•

85 jaar
Baan zou 1 april starten, maar is niet doorgegaan vanwege coronacrisis.
Ben een pensionade van 81 jaar oud.
Ben met pensioen
Gepensioneerd (4x)
Ik ben afgekeurd (2x)
Met pensioen
Mijn man is gepensioneerd en ik bijna.

•
•
•

Nee
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Weet
niet

•
•
•
•
•

Molenlanden? Of moet dit zijn Vijfheerenlanden
Molenlanden? Ik woon in West Betuwe!
Pensinada
Pensioen
Ten eerste ik dacht dat dit over Vijfheerenlanden ging en niet om Molenlanden
Ten tweede ik ben bijstandsgerechtigde ivm chronische ziekte en afgekeurd door de
medici die via de bijstandsinstantie zijn ingeschakeld

•
•

Molenlanden, dit is een Vijfheerenlanden onderzoek??
Waarom een vraag over Molenlanden, we zitten hier in Vijfheerenlanden. Slecht
gekopieerd....
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11. In hoeverre denkt u dat onderstaande zaken gaan
gebeuren bij u of de werkgever waar u werkzaam bent?
100%

5%

(n=195)
7%

90%

11%

8%

80%
70%

60%

62%

58%

73%

50%

76%

Weet niet

40%
30%

(Zeer) onwaarschijnlijk

10%

Neutraal

13%
25%

20%

9%

21%
12%

10%
3%

0%
12.1 Ik ontvang
minder inkomen

12.2 Mijn
12.3 Mijn
werkgever zal werkgever gaat
haar activiteiten
failliet
tijdelijk
stopzetten

(Zeer) waarschijnlijk
9%

12.4 Mijn
werkgever zal
profiteren van
deze situatie

Op vraag 11 “In hoeverre denkt u dat de volgende zaken gaan gebeuren bij u of de werkgever waar u
werkzaam bent: Ik ontvang minder inkomen” antwoordt 21% van de respondenten: ‘(zeer)
waarschijnlijk’. 13% van de respondenten antwoordt: ‘neutraal. 62% van de respondenten
antwoordt: ‘(zeer) onwaarschijnlijk.
Op vraag 11 “In hoeverre denkt u dat de volgende zaken gaan gebeuren bij u of de werkgever waar u
werkzaam bent: Mijn werkgever zal haar activiteiten tijdelijk stopzetten” antwoordt 12% van de
respondenten: ‘(zeer) waarschijnlijk’. 9% van de respondenten antwoordt: ‘neutraal. 73% van de
respondenten antwoordt: ‘(zeer) onwaarschijnlijk.
Op vraag 11 “In hoeverre denkt u dat de volgende zaken gaan gebeuren bij u of de werkgever waar u
werkzaam bent: Mijn werkgever gaat failliet” antwoordt 3% van de respondenten: ‘(zeer)
waarschijnlijk’. 10% van de respondenten antwoordt: ‘neutraal. 76% van de respondenten
antwoordt: ‘(zeer) onwaarschijnlijk.
Op vraag 11 “In hoeverre denkt u dat de volgende zaken gaan gebeuren bij u of de werkgever waar u
werkzaam bent: Mijn werkgever zal profiteren van deze situatie” antwoordt 9% van de
respondenten: ‘(zeer) waarschijnlijk’. 25% van de respondenten antwoordt: ‘neutraal. 58% van de
respondenten antwoordt: ‘(zeer) onwaarschijnlijk.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipVijfheerenlanden
Kontakt Mediapartners
Het coronavirus
Gezondheid
Huidige maatregelen
De versoepelde maatregelen
Informatievoorziening
Zorgen
Toekomst
1 januari 1970 tot 29 april 2020
27
350
5,2% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
30 april 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±5,2%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Kontakt Mediapartners.
Op 23-04-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 28-04-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
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Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.

Rankingvragen
Per antwoordmogelijkheid kan de respondent een ranking aanbrengen.
Aantal personen, die de
vraag hebben ingevuld
(respondenten)

Vraag / onderwerp
Het gemiddelde van de
gegeven ranking

<Thema>

(n=....)

100%

3

90%

2

80%
70%

1

2.0
2.4

60%

2.3

50%
40%
30%
3.6

20%
10%
0%

Mogelijkheid 1

Antwoordmogelijkheid

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 3

Mogelijkheid 4 (anders)

Mogelijkheid voor
respondent om een ander
antwoord in te vullen
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3. TipVijfheerenlanden
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Vijfheerenlanden
vergroten. Via het panel TipVijfheerenlanden.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
Vijfheerenlanden hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipvijfheerenlanden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVijfheerenlanden.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVijfheerenlanden.nl maakt het gemakkelijk
om zonder veel moeite je zegje te doen!
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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