
Resultaten opiniepeiling na persconferentie 8 december (10 en 11 december) 

Op 10 en 11 december is een verkorte extra meting van de campagne-effectmonitor over corona uitgevoerd 

door DVJ Insights. Er hebben n=603 Nederlanders van 12 jaar of ouder deelgenomen aan het onderzoek, 

representatief voor die groep. Doel van deze meting was onder andere om het sentiment rondom en het 

draagvlak voor de huidige maatregelen (rondom de feestdagen), zoals in de persconferentie van dinsdag 8 

december  aangekondigd, te achterhalen. Daarnaast werd de waardering en impact van de persconferentie 

onderzocht. De extra meting is afgezet tegen de reguliere meting van de coronamonitor in week 48. Deze 

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

communicatiecovid@minjenv.nl.  

Houding ten opzichte van de maatregelen 

 De houding ten opzichte van en draagvlak voor handen wassen, afstand houden, 

mondkapjesplicht en drukte vermijden is niet veranderd ten opzichte van de vorige meting. Dit 

geldt ook voor de maatregelen rondom de feestdagen (bijv. vuurwerkverbod en maximaal 

aantal bezoekers).  

 

 Een meerderheid vindt het belangrijk en haalbaar om maximaal 3 personen per dag buiten het 

eigen huishouden te ontvangen. Wel vindt men het onprettig.  

 De meerderheid neemt maatregelen om Kerst op een veilige manier te vieren. Ruim de helft 

van de Nederlanders heeft extra aandacht voor anderen. 

 Een derde (34%) vindt de maatregelen goed zoals ze nu zijn; ruim vier op de tien (42%) vinden 

dat er meer maatregelen genomen moeten worden. Een meerderheid vindt dat de 

maatregelen elkaar tegenspreken en niet logisch zijn. Hierbij doelen ze o.a. op: (te weinig) 

maatregelen in kerken en in winkelgebieden, tegenstrijdige informatie over het nut van 

mondkapjes en wisselende adviezen. 



 

 Als het gaat om een coronavaccin heeft men vooral behoefte aan informatie over de mogelijk 

bijwerkingen en de veiligheid van het vaccin. 

 

Persconferentie 

 Bijna de helft (44%) van de Nederlanders heeft de persconferentie van 8 december helemaal 

gezien, en nog eens een kwart (26%) deels. Drie op de tien hebben de persconferentie niet 

gezien; daarvan is driekwart wel op de hoogte van wat er is verteld. 

 Een grote meerderheid weet dat er in de persconferentie gesproken is over hoe we Kerst gaan 

vieren en over het starten met vaccinaties in januari. Twee derde weet dat er gesproken is over 

experimenten in het theater, bij congressen en sport. Er bestaat meer twijfel of er gesproken is 



over hoe we de regels makkelijker na kunnen leven (44% weet niet zeker) en meer 

mogelijkheden om te testen (36% weet niet zeker). 

 

 Veel mensen vonden de persconferentie geloofwaardig (62%), informatief (67%), duidelijk 

(69%), relevant (71%) en gemakkelijk te begrijpen (74%).  

 Circa de helft vond de toon van de persconferentie begripvol, meelevend en streng. Iets meer 

mensen vonden de toon gepast (58%) en iets minder persoonlijk (39%). 

 Bijna de helft (47%) denkt dat vrijwel iedereen of een meerderheid van de mensen in hun 

directe omgeving zich aan de maatregelen gaat houden de komende tijd (28% niet). Ruim zes 

op de tien geven aan dat de maatregelen (zeer) veel helpen bij het afremmen van de 

verspreiding van het coronavirus en zeven op de tien denken de maatregelen vol te kunnen 

houden. Hierin zien we geen veranderingen ten opzichte van de vorige meting. 

 De start van het vaccineren en de experimenten bij theater en sport zijn voor ruim de helft 

hoopgevend (56%) en motiverend om de maatregelen vol te houden (54%). De helft (50%) ziet 

het als een oplossing. De meningen zijn verdeeld over of dit te lang duurt. 



 

 Als belangrijkste boodschappen worden genoemd: “De maatregelen blijven hetzelfde / er 

komen geen versoepelingen.”, “Er volgen mogelijk strengere maatregelen.” en “Houd je aan de 

huidige maatregelen.” 

 

 


