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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Vrijwel iedereen houdt zich aan het 
maximum aantal bezoekers 
Na de versoepeling in april van deze 
maatregel (van maximaal één bezoeker 
per dag naar twee en één keer op 
bezoek) zijn meer mensen zich aan de 
maatregel gaan houden. Deze stijging 
zet door in mei: vrijwel iedereen geeft 
aan de maatregel na te leven. De 
ervaren urgentie en motivatie voor deze 
maatregel blijven gelijk.  

Het aandeel dat zich strikt aan de 
maatregel houdt om drukte te 
vermijden neemt verder af 
Sinds begin januari daalt het aandeel 
mensen dat meestal of alle keren drukte 
vermijdt van meer dan acht op de tien 
naar iets meer dan zes op de tien. Deze 
daling is met name te wijten aan het 
dalende aandeel dat altijd drukte 
vermijdt. Het draagvlak voor de 
maatregel blijft stabiel ten opzichte van 
vorige maand. 

De mate waarin men de handen 
goed wast, blijft stabiel 
Driekwart wast de handen naar eigen 
zeggen meestal of alle keren goed met 
water en zeep. Ook de ervaren urgentie 
en motivatie voor deze maatregel zijn al 
lange tijd stabiel.  

De groep mensen die volledig vanuit 
huis werkt neemt weer toe 
Ruim vier op de tien mensen geven aan 
dat zij thuis kunnen werken. Vanaf 
februari nam het aandeel van hen dat 
altijd thuis werkt af van zes naar vier op 
de tien. Sinds mei neemt dit echter 
weer toe.  

In mei blijft het aandeel dat zich 
strikt aan de 1,5 meter afstand 
houdt stabiel  
Vier op de tien mensen houden naar 
eigen zeggen altijd 1,5 meter afstand. 
Driekwart houdt zich meestal óf altijd 
aan de maatregel. Dit blijft ten opzichte 
van begin april stabiel. Het aandeel dat 
afstand houdt bij bezoek nam in april af 
van zeven naar zes op de tien, en blijft 
in mei op vergelijkbaar niveau. In mei 
geven minder mensen aan dat het 
meestal of altijd lukt om afstand te 
houden in de supermarkt. De urgentie 
en motivatie om de maatregel na te 
leven blijven stabiel vergeleken met 
vorige maand. 

Externe peilingen  
De basismaatregelen worden nog steeds 
door een meerderheid nageleefd. De 
regels voor de terrassen lijken niet altijd 
even goed te worden toegepast, zowel 
door de bezoekers als het personeel.  

Kennis over testen bij milde 
klachten neemt af 
Nog steeds weten bijna negen op de 
tien mensen dat ze zich moeten laten 
testen bij zware klachten. Het aandeel 
mensen dat weet dat ze zich bij milde 
klachten moeten laten testen is iets 
afgenomen in de afgelopen maand; acht 
op de tien mensen weten dit. Eveneens 
acht op de tien mensen weten dat je je 
snel kunt laten testen. Een stabiele 
twee op de drie mensen vinden het 
(zeer) belangrijk om zich (snel) te laten 
testen indien zij milde klachten 
(zouden) hebben.  



(Snel) laten testen bij klachten 
gebeurt nog lang niet altijd 
Een kwart van de mensen zou zich 
laten testen op de eerste dag dat ze 
klachten krijgen. Drie op de tien 
zouden dat één dag nadat de klachten 
beginnen doen.  Dit blijft stabiel. De 
helft van de mensen met klachten laat 
zich niet testen en is dit ook niet van 
plan. De belangrijkste redenen om je 
wel te laten testen blijven het niet ziek 
willen maken van anderen, het hebben 
van klachten en zeker willen weten of 
je corona hebt of niet.  Denken dat de 
klachten niet corona-gerelateerd zijn en 
thuisblijven bij klachten zijn de 
belangrijkste redenen om je niet te 
laten testen.  
 
Kennis dat je na een positieve 
zelftest nog een test bij de GGD 
moet doen, neemt af 
Ruim acht op de tien mensen weten dat 
je bij een positieve uitslag van een 
zelftest ook altijd nog een test moet 
doen bij de GGD. Dit is een daling ten 
opzichte van begin mei, toen bijna 
negen op de tien dit wisten. Ruim acht 
op de tien weten dat een PCR-test van 
de GGD betrouwbaarder is dan een 
zelftest. Echter weet slechts een derde 
dat je alleen een zelftest doet als je 
geen klachten hebt. Ten opzichte van 
begin mei zijn minder mensen hiermee 
bekend. Daarnaast denken bijna drie 
op de tien 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. Ten 
opzichte van begin mei hebben meer 
mensen al eens een zelftest gebruikt: 
ongeveer één op de zes mensen, met 
name voor werk, bezoek aan familie of 
vrienden of voor school/opleiding.  

Externe peilingen 
Het testen bij klachten blijft stabiel. 
Het grootste deel van de mensen 
gebruikt de zelftest  voor extra 
zekerheid, bijvoorbeeld voordat ze 
naar school of werk gaan.  

Toegangstesten grotendeels 
geaccepteerd, vooral voor binnen-
situaties 
Ongeveer twee derde vindt 
toegangstesten acceptabel voor 
binnensituaties. De acceptatie van 
toegangstesten voor buitensituaties is 
wat lager, maar ligt nog steeds op 
meer dan de helft.  Toegangstesten 
worden ervaren als minder makkelijk 
dan zelftesten. De meerderheid van de 
mensen is bekend met hoe een 
toegangstest werkt en wanneer je deze 
test doet. Echter denkt een kleine 
meerderheid onterecht dat je een 
toegangstest moet laten uitvoeren bij 
de GGD en dat je een toegangstest 
doet bij (milde) coronaklachten. 
Ongeveer één op de twaalf mensen 
heeft eind mei al eens gebruik gemaakt 
van een toegangstest, met name voor 
sport en cultuur. 
 

Verschil in perceptie thuisblijven bij 
zware of milde corona klachten 
Het aandeel dat weet dat je thuis moet 
blijven en geen bezoek mag ontvangen 
bij milde klachten is ten opzichte van 
begin mei afgenomen: acht op de tien 
mensen weten dit. 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(klachten). Ongeveer negen op 
de tien mensen weten dat je moet 
thuisblijven en geen bezoek mag 
ontvangen bij zware coronaklachten of 
als je een huisgenoot hebt met (zware) 
corona(klachten). Dit is stabiel.  
 
Daling in aandeel dat thuisblijft 
wanneer dat nodig is 
Ongeveer 10% van de mensen heeft 
last van (milde) klachten en bijna een 
derde daarvan vermoedt dat deze 
klachten met corona te maken hebben. 
Echter blijft slechts één op de acht 
mensen thuis wanneer dat nodig is; 
een daling ten opzichte van februari en 
april, toen één op de vijf mensen 
aangaf thuis te blijven wanneer dat 
nodig was (bijv. bij klachten, 
huisgenoot met corona, in de buurt 
geweest van iemand met corona). 



Minder mensen dragen een 
mondkapje in het OV 
Ten opzichte van begin mei neemt het 
aandeel dat in het openbaar vervoer 
een mondkapje draagt af van ruim acht 
naar ruim zeven op de tien. Daarnaast 
neemt het aandeel dat op straat een 
mondkapje draagt af, terwijl dit vorige 
maand was toegenomen. Hoewel het 
draagvlak voor de mondkapjesplicht 
gelijk blijft, vinden mensen het iets 
minder prettig.  

Het draagvlak voor de aanpak van 
de Rijksoverheid neemt toe 
In mei denken meer mensen dat de 
overheid de juiste maatregelen treft om 
de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan, namelijk ruim de helft. 
In eerdere maanden was er nog een 
daling te zien in draagvlak. Ook vinden 
meer mensen dat de overheid het goed 
doet door de maatregelen stap voor 
stap te versoepelen. Een stabiele twee 
derde denkt de maatregelen vol te 
kunnen houden. [In de week voor de 
meting zijn nieuwe versoepelingen per 
5 juni aangekondigd: stap 3 van het 
openingsplan]  

Externe peilingen 
Het vertrouwen in het coronabeleid is 
sinds de laatste persconferentie 
toegenomen. Het kabinet heeft 
volgens driekwart van de 
Nederlanders de goede keuze 
gemaakt om eerder te versoepelen. 
Vooral jonge Nederlanders zijn het 
hiermee eens. Een meerderheid is het 
ook eens met de volledige heropening 
van het middelbaar onderwijs. Men 
vraagt zich wel sterk af of het twee 
keer testen per week zal worden 
nageleefd. 

Campagne-uitingen over basisregels 
blijven achter op waardering; 
uitingen over zelftesten scoren juist 
goed 
De tv- en radiospots over de basisregels 
en versoepelingen worden door ruim de 
helft van het algemeen publiek herkend. 
In vergelijking met de benchmark 

worden de radiospots bovengemiddeld 
goed herkend, en de tv-spot 
‘Dierentuin’ minder goed. De 
waardering van de meeste uitingen en 
creatieve aspecten van de campagne 
ligt onder de benchmark. De campagne 
weet de algemene boodschap goed 
over te brengen. De boodschap gericht 
op jongeren komt minder duidelijk 
over. 
 
De online video over thuisblijven en 
testen wordt door ruim de helft van het 
algemeen publiek herkend. De social 
video’s over zelftesten en soorten 
testen blijven achter op herkenning, 
maar worden wel bovengemiddeld 
gewaardeerd. De campagne wordt 
duidelijk en geloofwaardig beoordeeld, 
maar minder informatief en leuk. De 
belangrijkste boodschappen komen 
goed over.  

Externe peilingen 

› ‘Coronabezigheden’ zoals (online) 
hobby’s en het online contacten 
onderhouden nemen langzaam af, 
terwijl het offline afspreken, 
winkelen en sporten toenemen. Bij 
activiteiten met (grote groepen) 
mensen buiten de eigen sociale kring 
voelt men zich nog niet op het 
gemak. De toename van het sociaal 
contact zorgt met name onder 
jongeren wel voor een verbetering 
van het mentale welzijn. Ook nemen 
de gevoelens van eenzaamheid 
langzaam af.  
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