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Men is de afgelopen twee maanden 
strikter afstand gaan houden 
Een kleine meerderheid van de 
Nederlanders zegt alle keren wanneer 
dat nodig is 1,5 meter afstand te 
houden. Dit lijkt een stijgende trend 
ten opzichte van begin oktober en is 
een groter aandeel dan begin 
september, toen nog zo’n vier op de 
tien mensen dit deden. Nog eens een 
derde houdt meestal voldoende 
afstand. De urgentie en motivatie om 
afstand te houden zijn even hoog als 
vier weken terug, maar hoger dan 
begin september.  

Nederlanders vermijden in 
toenemende mate drukte 
Het aandeel mensen dat meestal of 
altijd de drukte vermijdt is in de 
afgelopen maand nog verder gestegen 
naar 84%. De helft van de mensen 
zegt dit zelfs in alle gevallen te doen. 
De mate waarin het vermijden van 
drukte belangrijk en nuttig wordt 
gevonden, laat sinds september een 
stijgende trend zien.  

De naleving van de maatregel 
handen wassen is stabiel 
Eind oktober worden de handen 
ongeveer even vaak gewassen als aan 
het begin van de maand, maar vaker 
dan in begin september. De urgentie 
en motivatie voor deze maatregel zijn 
in de afgelopen maand ook stabiel 
gebleven.  

Wanneer het kan, werken negen 
op de tien grotendeels thuis 
Nog steeds geeft de helft van de 
werkende Nederlanders aan niet vanuit 
huis te kunnen werken. Van de groep 
mensen die wel thuis kunnen werken, 
doet meer dan de helft dit ook 
volledig. Nog eens bijna vier op de tien 
mensen werken deels vanuit huis.  

 

Slechts drie op de tien mensen met 
klachten blijven thuis 
11% had in de afgelopen maand last 
van (milde) klachten. Van de mensen 
met klachten vermoedt één op de 
zeven dat de klachten met corona te 
maken hebben. Nog steeds blijft, 
tegen het advies in, het merendeel van 
de mensen met (milde) klachten niet 
thuis. 

 

 

 

 

Het vertrouwen om de 
maatregelen vol te kunnen houden 
is toegenomen 
Het aandeel mensen dat denkt de 
maatregelen redelijk of zeker vol te 
kunnen houden zo lang als dat nodig 
is, neemt in oktober toe tot 75%. Wat 
betreft de redenen om de maatregelen 
na te leven, neemt de reden ‘omdat ik 
niet wil dat anderen ziek worden’ toe. 
De belangrijkste reden om je aan de 
maatregelen te houden is nog steeds 
om zelf niet ziek te worden (63%). 

 

 

 

 

 
Het draagvlak voor de maatregelen 
blijft in oktober stabiel 
De helft van de Nederlanders vindt dat 

Externe peilingen  
Hoewel de grote meerderheid van plan 
is zich aan de huidige maatregelen te 
houden, is er ook een kleine stabiele 
groep die dit niet van plan is. Zij zien 
het virus niet als heel groot probleem 
en willen hun vrijheden niet langer 
laten inperken 

Externe peilingen  
Een grote meerderheid houdt zich aan 
de 1,5 meter afstand van anderen en 
aan het dringende advies om een 
mondkapje te dragen. De 
thuisquarantaine wordt minder goed 
nageleefd.  



de Rijksoverheid de juiste maatregelen 
treft om verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Dit is 
stabiel gebleven ten opzichte van vier 
weken geleden. Ook heeft nog steeds 
twee derde van de mensen het idee 
dat de genomen maatregelen helpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Men is positiever geworden over 
de informatievoorziening vanuit 
Rijksoverheid 
Ten opzichte van begin oktober is men 
positiever over de  
informatievoorziening door de 
Rijksoverheid over het coronavirus.  
Zowel het aandeel mensen dat vindt 
dat de Rijksoverheid duidelijk over de 
maatregelen communiceert als het 
aandeel dat vindt dat de overheid een 
betrouwbare bron van informatie over 
het virus is, ligt op meer dan zes van 
de tien Nederlanders. 

Men maakt zich in toenemende 
mate zorgen over het coronavirus 
Zes op de tien Nederlanders maken 
zich zorgen over het coronavirus. 
Hierin is sinds september een stijgende 
trend te zien. Het aandeel mensen dat 
zich zorgen maakt dat iemand in zijn 
of haar omgeving besmet raakt of ziek 
wordt, neemt sinds begin oktober toe 
van twee naar bijna drie op de tien. 
Daarnaast neemt ook de 
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risicoperceptie om besmet te raken 
met het virus weer iets toe. Steeds 
minder mensen achten de kans klein 
dat zij met het coronavirus besmet 
raken (26% t.o.v. 32% vier weken 
geleden). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De boodschap om mondkapjes te 
dragen wordt goed overgebracht 
door de Alleen Samen campagne 
De radiospot en display uitingen waren 
in de afgelopen flight gericht op het 
dragen van mondkapjes in publieke 
binnenruimten. De middelen werden 
boven benchmark herkend en wisten 
de boodschap beter over te brengen 
dan gemiddelde Rijksoverheid 
campagnes.  
 

Overige inzichten uit externe 
peilingen 
Een ruime meerderheid heeft geen 
vakantieplannen de komende winter. 
Een deel wil op vakantie, maar heeft 
nog niet geboekt of heeft geboekt, 
maar weet nog niet of het doorgaat. 
Bij een kleiner aandeel is de reis  
geannuleerd 

Externe peilingen 
Begin oktober vond een ruime 
meerderheid een strengere lockdown 
nodig om het aantal besmettingen op 
een lager peil te krijgen. Hoewel een 
flink aandeel van mening is dat het 
kabinet op 13 oktober te laat kwam 
met strengere maatregelen, werden 
alle aangekondigde maatregelen 
gesteund door een meerderheid. Acht 
op de tien Nederlanders vinden de op 
3 november aangekondigde 
aanvullende maatregelen terecht. Het 
lijkt erop dat het vertrouwen in de 
Nederlandse aanpak niet langer daalt.  

Externe peilingen 
Een grote groep maakt zich zorgen 
over het coronavirus. De zorgen gaan 
over de uitzichtloosheid van de crisis, 
de angst dat iemand uit de directe 
kring ziek wordt, de Nederlandse 
economie en de afschaling van de 
reguliere zorg. Daarnaast lijken de 
zorgen over de eigen geestelijke 
gezondheid door corona toe te nemen, 
vooral bij jongeren.  Meer dan de helft 
van de jongeren geeft aan door corona 
last te hebben van psychische en 
lichamelijke klachten, bijvoorbeeld het 
voelen van vermoeidheid of last van 
stress door onzekerheid. Ook voelen 
zij zich eenzaam. Ook een grote groep 
kinderen van 9 tot 12 jaar maakt zich 
zorgen door corona. 

De data waar deze oplegger en bijbehorende 
rapportage op zijn gebaseerd, is verzameld vóór de 
persconferentie van dinsdag 3 november. Dit geldt 
ook voor de externe peilingen, met uitzonderging 
van één peiling (gepubliceerd op 3 nov om 22:30).  


