
Resultaten peiling corona 9 april 2021 
Van 7 tot en met 8 april 2021 is een verkorte extra meting van de campagne-effectmonitor over 

corona uitgevoerd door DVJ Insights. Er hebben n=622 Nederlanders van 12 jaar of ouder 

deelgenomen aan het onderzoek. De totale resultaten zijn gewogen. Doel van deze meting was onder 

andere om de verwachtingen en het sentiment over eventuele versoepelingen en het vertrouwen in 

toegangstesten in kaart te brengen. De extra meting is waar mogelijk afgezet tegen de reguliere 

metingen van de coronamonitor in week 9 en week 13 en de extra peiling in week 11. Deze 

rapportage is opgesteld door Dienst Publiek en Communicatie, Ministerie van Algemene Zaken. Voor 

vragen: communicatiecovid@minjenv.nl  

Belangrijkste resultaten 
 Men verwacht dat de opheffing van de avondklok de eerste versoepeling zal zijn, gevolgd 

door de bezoekregeling. Dit zijn zeer gewenste versoepelingen. 

 Men vindt de maatregel dat je drukte moet vermijden minder effectief dan 3 weken geleden. 

 Het zelftesten wordt door minder dan de helft van de Nederlanders als effectieve maatregel 

gezien. 

 Men is overwegend positief over toegangstesten als tijdelijke maatregel om sneller meer te 

kunnen openen. 

 De helft vindt het huidige maatregelenpakket goed, de andere helft is verdeeld over of er 

meer of minder maatregelen nodig zijn. 

 Er is een toename in zorgen over het vaccinatiebeleid en of de overheid de juiste 

maatregelen neemt ten opzichte van vorige week. 

 

Opheffing avondklok en bezoekregeling als eerste versoepelingen verwacht 

en gewenst  

Als de omstandigheden het toelaten, verwachten de meeste mensen dat de avondklok als eerste 

wordt opgeheven (71%). Daarnaast verwacht iets meer dan de helft dat de terrassen weer open 

mogen (55%) en dat er meer dan één bezoeker thuis ontvangen mag worden (51%). Versoepelingen 

die men niet snel verwacht zijn aanpassingen in de basisregels (hygiëne, afstand houden, op kantoor 

werken, testen bij klachten, etc.). 

Bij gewenste versoepelingen staan het opheffen van de avondklok en de bezoekregeling en het 

openen van de winkels, de terrassen en restaurants bovenaan (tussen 35 en 40%). Dat de restaurants 

daadwerkelijk snel geopend worden, verwacht men echter niet (6%). Versoepelingen op het gebied 

van de hygiëneregels, weer naar kantoor kunnen, testen bij klachten en de buitenschoolse opvang 

staan onderaan de lijst gewenste versoepelingen. 
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35% van de Nederlanders verwacht de eerstvolgende versoepelingen per 20 april en 29% verwacht 

deze in mei. Eén op de tien verwacht versoepelingen in juni en 18% verwacht pas versoepelingen 

later dan juni. Men is verdeeld over wanneer er helemaal geen maatregelen meer nodig zullen zijn: 

16% denkt vanaf de zomer, 20% vanaf de herfst, 30% vanaf de winter en 34% denkt dat er altijd 

bepaalde maatregelen nodig zullen blijven. Blijvende maatregelen die vaak worden genoemd zijn 

afstand houden, handen wassen en geen handen schudden, mondkapjes dragen en vaccineren.  

 

Ingeschatte effectiviteit van drukte vermijden neemt af en vier tot vijf op de 

tien denken dat zelftesten effectief zijn 
Thuisblijven bij klachten en drukte vermijden worden gezien als de meest effectieve maatregelen om 

de verspreiding van het coronavirus af te remmen. De ingeschatte effectiviteit van drukte vermijden 

is wel iets afgenomen van 78% naar 71%. Verder zijn de resultaten redelijk stabiel ten opzichte van 



drie weken geleden. Zo wordt de maatregel dat je maximaal één bezoeker mag ontvangen nog 

steeds als minst effectief gezien.  

 

De ingeschatte effectiviteit van het testen om toegang te krijgen tot locaties en evenementen en het 

zelftesten in het onderwijs en voor thuisgebruik zijn voor het eerst onderzocht. Testen om toegang te 

krijgen vindt ruim de helft effectief. Iets minder dan de helft denk dat zelftesten in het onderwijs 

helpt bij het afremmen van de verspreiding van het coronavirus, en vier op de tien denken dit van 

zelftesten voor thuisgebruik. 

Iets minder dan de helft van de Nederlanders is het ermee eens dat de samenleving sneller open kan 

als mensen zich beter aan de basisregels houden (46%). Daarnaast vindt men deze stelling in 

redelijke mate geloofwaardig (47%), realistisch (45%) en hoopgevend (37%).  

Draagvlak voor toegangstesten is overwegend positief 
Het draagvlak voor toegangstesten is vrij hoog. In de antwoorden op de open vraag noemen veel 

mensen dat ze het ‘prima’ of ‘een goed idee’ vinden. Een kleiner aandeel noemt kritische geluiden als 

‘flauwekul’, ‘onbetrouwbaar’ of ‘gedoe’. Vier op de tien mensen geven aan de toegangstesten goed 

en nuttig te vinden. Een even groot aandeel vindt dit niet en twee op de tien antwoorden neutraal. 

Daarnaast vinden ongeveer drie op de tien mensen de toegangstesten betrouwbaar en prettig. 

Daarentegen vinden bijna vier op de tien mensen dat juist niet. 32% verwacht de toegangstesten 

(zeker) wel te gaan doen, een iets kleiner aandeel van 28% weet het nog niet. 40% geeft aan dit niet 

te gaan doen. 



 

Zorgen over vaccinatiebeleid nemen toe 
Ruim de helft van de mensen is (heel erg) bezorgd over de huidige situatie rondom het coronavirus. 

Veel mensen maken zich zorgen over de duur van de coronacrisis en de financiële gevolgen voor 

Nederlandse bedrijven en werknemers.  

De zorgen over het vaccinatiebeleid nemen sterk toe. Eind maart maakte een kwart zich hier zorgen 

over. In de eerste week van april was dit een derde. Nu maken ruim vier op de tien zich hier zorgen 

over. Daarnaast maken meer mensen zich zorgen over of de overheid de juiste maatregelen neemt 

ten opzichte van vorige week. 

Daartegenover staat dat minder mensen zich zorgen maken over rellen en plunderingen, de Britse 

virusvariant en de mentale gezondheid van henzelf of gezinsleden. 

Aandeel ‘maak ik me grote zorgen over’ 

1. Duur van de coronacrisis: 50% 

2. Financiële gevolgen bedrijven: 43% 

3. Vaccinatiebeleid: 42% + 

4. Druk op zorg: 40% 

5. Ernst van de ziekte: 34% 

6. Overheid juiste maatregelen: 34%  

7. Achterstanden schoolgaande kinderen: 29% 

8. Wijze van verspreiding: 29% 

9. Rellen en plunderingen: 25%  

10. Welzijn NL: 25% 

11. Mentale gezondheid: 24%  

12. Andere varianten: 24% 

13. Zelf besmet: 24% 

14. Omgeving besmet: 20% 

15. Welzijn familie buitenland: 19% 

16. Britse variant: 19%  



17. Buitenland reizen: 19% 

18. Financiële gevolgen voor mijzelf: 17% 

De helft vindt het huidige maatregelenpakket goed, daarnaast polarisatie 

over meer of minder maatregelen 
Ongeveer een kwart van de mensen vindt dat de Rijksoverheid (veel) meer maatregelen moet treffen 

om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar een even groot aandeel vindt juist 

dat er (veel) minder maatregelen moeten zijn. Ongeveer de helft vindt dat er niet meer en niet 

minder maatregelen getroffen moeten worden.  

 

Bijna de helft van de mensen vindt dat de Rijksoverheid de juiste maatregelen treft om de 

verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit is de afgelopen periode gelijk gebleven.  

Bijna vijf op de tien mensen vinden dat de Rijksoverheid mensen te veel beperkt in hun vrijheid, dit is 

gelijk aan eerdere weken.  

Ruim de helft van de mensen vindt dat de Rijksoverheid het goed doet door de maatregelen stap 

voor stap te versoepelen. Dat is iets hoger dan vorige week, toen dit op net iets minder dan de helft 

lag.  

Afname in ervaren veelheid aan communicatie vanuit de Rijksoverheid 
Bijna twee op de drie mensen vindt dat de Rijksoverheid niet te veel en niet te weinig communiceert 

over het coronavirus. 28% vindt dat de Rijksoverheid te weinig communiceert en 7% vindt het juist te 

veel. Begin maart vond nog een kwart dat de Rijksoverheid te veel communiceerde.  

Ruim de helft van de mensen vindt dat de Rijksoverheid duidelijk informeert. Dit is gelijk gebleven.  

De mate waarin men de Rijksoverheid een betrouwbare bron van informatie vindt over het 

coronavirus ligt op ongeveer de helft en is al een aantal weken stabiel.  

 


