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MANAGEMENTSAMENVATTING 

De naleving van de maatregel met 
betrekking tot bezoek is verbeterd 
Na de versoepeling van deze maatregel 
(van maximaal één persoon bezoek per 
dag naar twee) zijn meer mensen zich 
aan de maatregel gaan houden. Zo’n 
negen op de tien Nederlanders geven 
nu aan zich aan het maximaal aantal 
bezoekers te hebben gehouden, waar 
dit begin april nog acht op de tien 
Nederlanders waren. Naast de naleving 
is ook de ervaren urgentie en motivatie 
voor deze maatregel toegenomen.  

Hoewel drukte vermijden minder 
moeilijk en onprettig wordt 
gevonden, blijft de naleving dalen 
Sinds begin januari daalt het aandeel 
mensen dat meestal of alle keren drukte 
vermijdt van meer dan acht op de tien 
naar zeven op de tien. Deze daling is 
met name te wijten aan het dalende 
aandeel dat te allen tijden drukte zegt 
te vermijden. In de maanden februari 
en maart nam ook het draagvlak voor 
deze maatregel af, maar in april is wel 
weer een stijging te zien in de mate 
waarin men drukte vermijden makkelijk 
en prettig vindt.  

De mate waarin men de handen 
goed wast, blijft stabiel 
Bijna acht op de tien mensen wassen de 
handen naar eigen zeggen meestal of 
alle keren goed met water en zeep. Ook 
de ervaren urgentie en motivatie voor 
deze maatregel blijven in de maand 
april stabiel.  

Men houdt zich minder strikt aan de 
1,5 meter afstand, met name bij 
bezoek 
Sinds begin februari neemt het aandeel 
mensen dat naar eigen zeggen altijd 1,5 
meter afstand houdt, af van vijf naar 
vier op de tien. Driekwart houdt zich 
meestal of altijd aan de maatregel, dit 
blijft na een daling in februari en maart 
stabiel. Sinds begin februari daalt ook 
het aandeel mensen dat voldoende 
afstand houdt tijdens bezoek. Opvallend 
is dat men zegt deze maatregel wel 
makkelijker en prettiger te vinden om 
na te leven vergeleken met vorige 
maand. 

De groep mensen die volledig vanuit 
huis werkt, blijft afnemen 
Van alle mensen die thuis kunnen 
werken, neemt het aandeel dat al het 
werk vanuit huis doet ten opzichte van 
begin februari af van zes naar vier op 
de tien mensen. Tegelijkertijd neemt 
het aandeel mensen dat deels vanuit 
huis werkt sinds begin januari toe van 
drie naar vijf op de tien. 

Externe peilingen  
Een aantal basisregels wordt minder 
goed nageleefd. Zo wast slechts een 
derde de handen goed en wordt er 
minder vaak 1,5 meter afstand 
gehouden. Tegelijkertijd neemt het 
aandeel dat zich laat testen bij klachten 
toe. Ook kinderen worden veel getest, 
al kiest een kwart van de ouders voor 
10 dagen quarantaine in plaats van 
testen bij een besmetting in de klas. De 
meeste gevaccineerden geven aan zich 
aan de maatregelen te blijven houden. 



Het (direct) laten testen gebeurt 
nog lang niet altijd 
Nog steeds weten bijna negen op de 
tien mensen dat ze zich moeten laten 
testen bij zowel milde als zware 
klachten. Acht op de tien mensen 
weten dat je je snel kunt laten testen, 
en bijna zeven op de tien mensen 
vinden dit (zeer) belangrijk om te doen. 
Nog steeds een kwart van de mensen 
zou zich laten testen op de eerste dag 
dat ze klachten krijgen. Nog eens een 
derde zou dat één dag nadat de 
klachten beginnen doen. De helft van 
de mensen met klachten laat zich 
echter niet testen en is dit ook niet van 
plan. Dit is iets gedaald ten opzichte 
van eind februari. 
 
Zelftesten wordt soms gezien als 
vervanging van GGD-test, ondanks 
de lagere betrouwbaarheid 
Bijna negen op de tien mensen weten 
dat je bij een positieve uitslag van een 
zelftest ook altijd nog een test moet 
doen bij de GGD. Ook wordt een PCR-
test van de GGD als betrouwbaarder 
gezien dan een zelftest door ruim acht 
op de tien mensen. Echter, slechts vier 
op de tien mensen weten dat je alleen 
een zelftest doet als je geen klachten 
hebt. Daarnaast denken drie op de tien 
mensen dat je net zo goed een zelftest 
kunt doen in plaats van een test bij de 
GGD.  
 
Zelftesten worden gezien als 
makkelijk, vooral voor  bezoek aan 
familie, werk of een uitje/vakantie 
Zelftesten worden gezien als makkelijk 
om zelf te doen. Anderzijds worden ze 
wel gezien als duur, redelijk 
onbetrouwbaar en ietwat onprettig. 
Ongeveer één op de tien mensen heeft 
al eens gebruik gemaakt van een 
zelftest, met name voor werk, bezoek 
aan familie of vrienden of school/ 
opleiding. Mensen die nog geen zelftest 
hebben gebruikt, zouden deze vooral 
gebruiken voor bezoek aan familie of 
vrienden (42%). Drie op de tien 
mensen zouden zelftesten gebruiken 
voor een vakantie/uitje of werk.  
 

Externe peilingen 
Een meerderheid vindt dat Nederland 
moet stoppen met testevenementen. 
Ook het testen voor toegang krijgt 
weinig steun. Jongeren staan positiever 
tegenover de proeven. 

Toegangstesten grotendeels 
geaccepteerd, vooral voor binnen-
situaties 
Ongeveer twee derde van de 
Nederlanders vindt toegangstesten 
acceptabel voor binnen-situaties. De 
acceptatie van toegangstesten voor 
buiten-situaties is wat lager, maar ligt 
nog steeds op meer dan de helft.  
Toegangstesten worden ervaren als 
minder makkelijk dan zelftesten. 
Wellicht verwacht men hier meer gedoe 
omheen.  

Verschillen Fieldlabs en pilots met 
toegangstesten zijn vrij onbekend 
De bekendheid van Fieldlabs is iets 
hoger dan de bekendheid van pilots 
met toegangstesten (67% vs. 59%). 
Ruim de helft weet niet of er verschillen 
zijn tussen deze twee soorten 
experimenten. De helft van de mensen 
vindt het niet verstandig om nu 
experimenten te doen, gezien de hoge 
besmettingen en ziekenhuisopnames. 
Dit aandeel is flink gestegen vergeleken 
met drie weken geleden, toen dit nog 
op 35% lag. 

Kennis over wanneer je moet 
thuisblijven blijft stabiel 
Ongeveer negen op de tien mensen 
weten dat je moet thuisblijven en geen 
bezoek mag ontvangen bij milde of 
zware coronaklachten of als je een 
huisgenoot hebt met corona. Dit is 
stabiel. Echter, nog steeds denkt een 
kwart dat je nog wel snel 
boodschappen kunt doen als je een 
huisgenoot hebt met corona. Ook 
denken nog altijd vier op de tien 
mensen dat je nog wel dingen in de 
buitenlucht kunt doen als je een 
huisgenoot hebt met corona.  
 
Het aandeel dat thuisblijft wanneer 
dat nodig is, is nog altijd één op vijf 
Ongeveer 10% van de mensen heeft 
last van (milde) klachten en een kwart 
daarvan vermoedt dat deze klachten 
met corona te maken hebben. Echter, 
nog steeds blijft slechts één op de vijf 
mensen thuis wanneer dat nodig is 
(bijv. bij klachten, huisgenoot met 
corona, in de buurt geweest van 
iemand met corona).  



Het draagvlak en de naleving van 
de mondkapjesplicht blijven stabiel 
Ten opzichte van begin april dragen 
even veel mensen op openbare plekken 
een mondkapje. Een uitzondering 
hierop is op straat. Daar draagt een 
iets grotere groep een mondkapje 
vergeleken met vorige maand (namelijk 
drie in plaats van twee op de tien). Men 
vindt de mondkapjesplicht gemiddeld 
even belangrijk, nuttig, prettig en 
gemakkelijk als begin april. 

Het draagvlak voor de maatregelen 
en de aanpak van de Rijksoverheid 
blijft in april stabiel 
Na een daling in de maanden daarvoor, 
is het aandeel mensen dat vindt dat de 
Rijksoverheid de juiste maatregelen 
treft tegen het coronavirus in april 
gelijk gebleven op zo’n vier op de tien. 
De groep die van mening is dat de 
Rijksoverheid mensen te veel in hun 
vrijheid beperkt is iets afgenomen 
(naar een derde van de Nederlanders). 
Mogelijk heeft dit te maken met de 
recente versoepelingen. Daarnaast is 
de mate waarin mensen denken de 
maatregelen vol te kunnen houden 
voor zo lang als dat nodig is niet verder 
afgenomen ten opzichte van een 
maand eerder. 

Externe peilingen 
De aangekondigde versoepelingen 
lijken weer iets meer vertrouwen te 
geven in het coronabeleid. Een derde 
van de Nederlanders gaf na de 
persconferentie van 13 april aan 
versoepelingen nodig te vinden, vooral 
het openen van terrassen. De helft 
staat achter de versoepelingen die 
vorige week zijn doorgevoerd, maar 
een even groot deel staat daar niet 
achter. Met name door berichten over 
volle IC’s en besmettingen, neemt het 
aandeel dat verder wil versoepelen af 
en het aandeel dat een pas op de 
plaats wil maken, toe. De helft van de 
Nederlanders wil niet verder 
versoepelen of zelfs de versoepelingen 
van 28 april terugdraaien. 

Campagne-uitingen Alleen Samen 
worden nog altijd goed herkend, 
maar blijven achter op waardering 
De online campagnemiddelen over de 
basisregels worden in vergelijking met 
andere Rijksoverheidsuitingen goed 
herkend door een meerderheid van het 
algemeen publiek. De waardering van 
de meeste uitingen en creatieve 
aspecten van de campagne ligt echter 
onder de benchmark. Een online video 
specifiek over de Ramadan vormt 
hierop een uitzondering en wordt met 
een 8 bovengemiddeld beoordeeld.  
 
De campagne over thuisblijven en 
testen wordt zeer goed herkend. Bijna 
negen op de tien mensen hebben ten 
minste één van de uitingen gezien. De 
campagne-uitingen worden wel minder 
positief gewaardeerd dan in andere 
Rijksoverheidscampagnes, op de 
radiocommercials na. De campagne 
wordt wel duidelijk beoordeeld, maar 
minder geloofwaardig, informatief, 
opvallend en leuk en vaker irritant. 
Deze campagne slaagt er goed in om 
de belangrijkste boodschappen over te 
brengen.  

Externe peilingen 

› Voorafgaand aan Koningsdag gaf de 
helft van de Nederlanders aan om 
het te vieren. Vaak met het gezin of 
met vrienden. De meesten wilden 
zich hierbij aan de regels houden. 
Een klein deel was van plan met 
meer mensen samen te komen dan 
is toegestaan. 

› Veel Nederlanders reageren 
verontwaardigd op de duizenden 
feestende Ajaxfans.  

› De helft van de Nederlanders wil 
zeker of waarschijnlijk op vakantie. 
De voorkeur gaat uit naar het 
buitenland, maar er blijft ook een 
groot deel in Nederland. Bijna de 
helft heeft inmiddels geboekt. 
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