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ACHTERGROND

◦ Sinds dinsdag 31 maart 2020 voert DVJ Insights in opdracht van 
het NKC en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, onderzoek uit onder Nederlanders van 12 jaar en ouder 
over de campagne ‘Alleen samen krijgen we corona onder 
controle’. 

◦ De frequentie van de metingen is sinds 31 maart 2021 
afgebouwd van dagelijks meten naar om de vier weken onder 
600 Nederlanders van 12 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2021 zal de 
frequentie van de metingen naar behoefte worden ingedeeld. 

◦ In de rapportage van deze week zijn de resultaten ten aanzien 
van de doelstellingen van de hoofdcampagne en de 
deelcampagne testen en thuisblijven gebundeld. Aanvullend 
worden webstatistieken van diverse publieke overheidssites 
rondom het coronavirus gerapporteerd. 

◦ De campagne is slechts één onderdeel van alle communicatie 
rondom het coronavirus. Het onderzoek en de rapportage 
wijken daarom af van een reguliere campagne-effectmeting.
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HOOFDCAMPAGNE

VINDEN

1. Men vindt het belangrijk om zich aan de maatregelen te houden.
2. Men heeft vertrouwen in het beleid / stappenplan.

VOELEN

1. Mensen voelen de urgentie en zijn gemotiveerd de maatregelen vol te houden. Ze voelen dat ze gezamenlijk een bijdrage 
moeten leveren aan de gezondheid van zichzelf en anderen.

DOEN*

1. Men houdt zich aan de maatregelen (omdat er dan stap voor stap meer mogelijk wordt, voor zichzelf en/of voor elkaar*:
a. Was vaak en goed je handen;
b. Hoest en nies in je elleboog; 
c. Schud geen handen; 
d. Houd 1,5 meter afstand van iedereen die niet bij je in huis woont
e. Zorg voor voldoende frisse lucht; 
f. Draag een mondkapje waar dat verplicht is en waar het druk is; ook buiten. 
g. Klachten? Blijf thuis en doe direct een test 
h. Blijf thuis tot je de test uitslag weet;
i. Blijf thuis na een positieve test; 
j. Bescherm jezelf met een coronavaccinatie

2. Mensen die zich aan de maatregelen houden, houden deze vol voor zo lang dat nodig is.

CAMPAGNEDOELSTELLINGEN

* Voor het meten van deze doelstellingen is mensen gevraagd wat zij gisteren (dus de dag voor de meting)  of in de afgelopen 
week hebben gedaan. 
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TEN OPZICHTE VAN BEGIN JANUARI NEEMT DE HOUDING MET BETREKKING 
TOT DE MAATREGEL OM 1,5 METER AFSTAND TE HOUDEN AF
De mate waarin de maatregel als belangrijk en nuttig bevonden wordt neemt verder af, nadat de daling vanaf begin december ingezet is. Ook de 
mate waarin de maatregel als prettig en makkelijk ervaren wordt, laat een geleidelijke daling zien ten opzichte van begin december.

Belangrijk / Nuttig / 
Prettig / Makkelijk

Onbelangrijk / 
Nutteloos / 
Onprettig / Moeilijk
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HET AANDEEL MENSEN DAT ANDERHALVE METER AFSTAND HOUDT, NEEMT AF 
TEN OPZICHTE VAN BEGIN JANUARI

Nadat per 24 november anderhalve meter afstand weer verplicht werd, was een grote stijging te zien van het aantal mensen dat anderhalve meter 
afstand houdt. Echter neemt vanaf begin december het aantal mensen dat anderhalve meter afstand houdt weer af. Ongeveer één op de zes 
mensen geeft aan zich alle keren aan de anderhalve meter afstand te houden, wat vergelijkbaar is met de meting van halverwege oktober. 
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Ik vind het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden van
mensen die ik niet (goed) ken

Ik vind het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden van
mijn vrienden en familie

Ik vind het geen probleem om mijn dierbaren te omhelzen

Ik vind het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden als ik
bij iemand thuis op bezoek ga of bezoek ontvang

Ik houd nergens meer 1,5 meter afstand van anderen

HET AANDEEL MENSEN DAT HET BELANGRIJK VINDT OM AFSTAND TE HOUDEN
NEEMT AF TEN OPZICHTE VAN BEGIN JANUARI
Het aantal mensen dat nergens meer anderhalve meter afstand houdt blijft sinds begin december stabiel. Ongeveer zes op de tien mensen geven 
aan het belangrijk te vinden anderhalve meter afstand te houden van mensen die ze niet (goed) kennen.

Belang 1,5 meter afstand houden van anderen –
% (helemaal) eens
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HET AANDEEL MENSEN DAT OP STRAAT, IN HET PARK OF DE NATUUR AFSTAND 
HOUDT, NEEMT GELEIDELIJK AF TEN OPZICHTE VAN BEGIN DECEMBER

Ongeveer drie op de vier Nederlanders geven aan dat het meestal of altijd lukt om afstand te houden in het park of de natuur. Voor bijna twee op 
de drie Nederlanders lukt dit meestal of altijd op straat. Op perrons of bij haltes van het openbaar vervoer lukt het Nederlanders minder vaak om 
afstand te houden. Hier geeft ongeveer de helft van de Nederlanders aan dat het meestal of altijd lukt om afstand te houden. Ook op het terras 
of tijdens het sporten geeft ongeveer de helft aan meestal of altijd afstand te kunnen houden.

In hoeverre lukt het je om 1,5 meter afstand te houden? - % Lukt meestal of altijd*

*Alleen indien de situatie voor men van toepassing is.
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Op straat In het park of in de natuur Op het terras Op perrons of bij haltes in het openbaar vervoer Tijdens het sporten
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HET AANDEEL MENSEN DAT TIJDENS HET WINKELEN EN BIJ BEZOEK AFSTAND 
HOUDT, NEEMT GELEIDELIJK AF TEN OPZICHTE VAN BEGIN DECEMBER

Ongeveer vier op de tien mensen geven aan meestal of altijd afstand te houden in het openbaar vervoer. Dit blijft stabiel ten opzichte van begin 
januari.

In hoeverre lukt het je om 1,5 meter afstand te houden? - % Lukt meestal of altijd*

*Alleen indien de situatie voor men van toepassing is.
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In de supermarkt Als ik op bezoek ga of bezoek ontvang In winkels (anders dan de supermarkt) In het openbaar vervoer
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HET AANDEEL MENSEN DAT GEEN HANDEN SCHUDT BLIJFT STABIEL SINDS 
BEGIN DECEMBER 
Drie op de vier mensen geven aan geen handen te schudden. Hoewel versoepelingen aangekondigd zijn, blijft de intentie om geen handen te 
schudden aanwezig.

Vraag: In hoeverre heb je gisteren wanneer dat nodig was handen geschud?
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Onbelangrijk - Belangrijk Nutteloos - Nuttig Moeilijk - Makkelijk Onprettig - Prettig

DE MOTIVATIE OM VAAK JE HANDEN TE WASSEN MET ZEEP IS GELEIDELIJK
AFGENOMEN TEN OPZICHTE VAN BEGIN DECEMBER

Waar er sinds oktober een stijgende lijn zichtbaar was, is de mate waarin vaak handen wassen als belangrijk, nuttig, makkelijk en prettig wordt 
ervaren, geleidelijk afgenomen sinds begin december. 

Belangrijk / Nuttig / 
Prettig / Makkelijk

Onbelangrijk / 
Nutteloos / Onprettig / 
Moeilijk
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HET AANDEEL MENSEN DAT DEELS OF VOLLEDIG THUISWERKT, BLIJFT STABIEL

Het aandeel mensen dat aangeeft al hun werk vanuit huis te doen daalt ten opzichte van begin januari. Het aandeel mensen dat deels vanuit huis 
werkt is juist toegenomen ten opzichte van begin januari. Van de mensen die deels thuisgewerkt hebben, hebben zes op de tien ongeveer de 
helft van de tijd thuisgewerkt, één op de zes meer dan de helft van de tijd en een kwart minder dan de helft van de tijd (niet in de grafiek).

*Gebaseerd op de mensen die thuis kunnen werken (mensen die momenteel geen werk hebben, hun werk niet kunnen uitvoeren door de maatregelen of niet thuis kunnen werken zijn buiten beschouwing gelaten)

Mensen die thuiswerken indien dat mogelijk is*
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Ja, ik doe al mijn werk vanuit huis Ja, ik werk deels vanuit huis Alle werk of deels vanuit huis
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DE MOTIVATIE OM EEN MONDKAPJE TE DRAGEN NEEMT AF TEN OPZICHTE VAN 
BEGIN JANUARI

De houding ten aanzien van het dragen van een mondkapje, waar dat verplicht is, is op alle aspecten minder positief vergeleken met begin 
januari. Dit kan veroorzaakt zijn door het aankondigen van de afschaffing van het mondkapje per 25 februari op alle plekken behalve in het 
openbaar vervoer.

Belangrijk / Nuttig / 
Prettig / Makkelijk

Onbelangrijk / 
Nutteloos / Onprettig / 
Moeilijk
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Onbelangrijk - Belangrijk Nutteloos - Nuttig Onprettig - Prettig Moeilijk - Makkelijk Slecht - Goed
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87%

83%

78%

66%

61%

52%

42%

36%

24%

23%

18%

16%

In de supermarkt

In winkels (anders dan de supermarkt)

In het openbaar vervoer

Bij bezoek aan mensen met een contactberoep

Op school of onderwijsinstelling

In een winkelstraat of winkelcentrum

In een pretpark of dierentuin

Tijdens het naar school brengen van de kinderen

Tijdens het sporten

Als ik op bezoek ga of bezoek ontvang

Op straat

In het park of in de natuur

TEN OPZICHTE VAN BEGIN JANUARI DRAGEN NEDERLANDERS MINDER VAAK 
MONDKAPJES WANNEER ZE NAAR DE SUPERMARKT GAAN

In welke situaties heb je de afgelopen week mondkapjes gedragen?
% Meestal of altijd

In winkels en in het openbaar vervoer draagt echter nog steeds een ruime meerderheid een mondkapje. 

(was 92%)

Toename/ gelijk/ afname ten opzichte van begin januari (significant onder 95% betrouwbaarheidsniveau)
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NEDERLANDERS ZIEN SINDS BEGIN DECEMBER STEEDS VAKER DAT MENSEN IN 
HUN DIRECTE OMGEVING ZICH NIET MEER AAN DE GELDENDE MAATREGELEN 
HOUDEN
Het aandeel Nederlanders waarvan (vrijwel) iedereen in de directe omgeving zich aan de geldende maatregelen houdt, neemt geleidelijk af ten 
opzichte van begin december. Eén op de drie mensen geeft aan dat sommigen dit wel en sommigen dit niet doen. De groep mensen waarvan de 
meerderheid of (vrijwel) niemand in de omgeving zich aan de regels houdt, blijft stabiel ten opzichte van begin januari.

Vraag: In hoeverre houden mensen in jouw directe omgeving zich aan de huidige maatregelen en adviezen? Telt niet op tot 100% vanwege de categorie ‘weet ik niet/ kan ik niet 
beoordelen).
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HET AANDEEL MENSEN DAT AANGEEFT DAT ZIJ DE RUIMTEN WAAR ZIJ ZATEN 
VENTILEREN, BLIJFT STABIEL TEN OPZICHTE VAN BEGIN JANUARI

Ruim de helft van de mensen ventileert meestal of alle keren. Een kwart van de mensen geeft aan alle keren een raam of ventilatierooster open 
gehad te hebben. Drie op de tien geven aan dit meestal te doen.

Vraag: In hoeverre heb je gisteren wanneer dat nodig was de ruimte waar je in zat een raam of ventilatierooster open gehad of een ventilatiesysteem aan gehad?
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HET AANDEEL MENSEN DAT NIEST OF HOEST IN DE ELLEBOOG NEEMT 
GELEIDELIJK AF TEN OPZICHTE VAN BEGIN DECEMBER 

Ongeveer de helft van de mensen geeft aan meestal of alle keren in hun elleboog te niezen of hoesten. 

Vraag: In hoeverre heb je gisteren wanneer dat nodig was in je ellenboog gehoest of geniest?
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Ik wil niet ziek worden

Ik wil niet dat andere mensen ziek worden

Ik wil dat het virus zich minder snel verspreidt

Ik wil helpen om de druk op de zorg te verminderen

Ik denk dat er dan sneller geen maatregelen meer nodig zullen zijn

Het moet / het is je plicht

Om te voorkomen dat de versoepelingen worden teruggedraaid

Ik wil geen boete krijgen

Ik heb nog geen booster-prik gehad

Ik ben nog niet gevaccineerd

Geen

26%

23%

22%

20%

19%

18%

17%

17%

17%

16%

15%

9%

7%

6%

26%

Ik ben gevaccineerd

Ik voel me beperkt in mijn vrijheid

Ik ben de maatregelen zat

Ik heb een boosterprik gehad

Ik wil mijn naasten graag zien

Ik vergeet het soms

De maatregelen sluiten mensen uit

De maatregelen zijn overdreven

De maatregelen hebben geen zin

Ik word er somber of depressief van

Ik heb al corona gehad

Anderen houden zich er niet aan

Het is saai / ik verveel me

Vanwege mijn beroep niet mogelijk

Geen

HET AANDEEL NEDERLANDERS DAT AANGEEFT CORONA GEHAD TE HEBBEN ALS
REDEN OM DE REGELS NIET NA TE LEVEN IS TOEGENOMEN SINDS BEGIN JANUARI

Niet zelf ziek willen worden en anderen niet ziek willen maken zijn de belangrijkste redenen om de maatregelen na te leven. Minder mensen geven 
aan dat ze willen dat het virus zich minder snel verspreidt, of dat ze willen helpen om de druk op de zorg te verminderen. Ook voelen minder 
mensen de plicht om de maatregelen na te leven ten opzichte van begin januari. 

Redenen om de maatregelen na te leven Redenen om de maatregelen niet na te leven

(was 42%)

(was 42%)

(was 11%)

(was 7%)

(was 35%)

Toename/ gelijk/ afname ten opzichte van begin januari (significant onder 95% betrouwbaarheidsniveau)
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TEN OPZICHTE VAN BEGIN DECEMBER GEVEN MEER NEDERLANDERS AAN DAT DE 
RIJKSOVERHEID GOED DOET DOOR DE MAATREGELEN STAP VOOR STAP TE 
VERSOEPELEN
De mate waarin Nederlanders vinden dat de overheid mensen te veel beperkt in hun vrijheid met de maatregelen ten aanzien van het coronavirus 
blijft stabiel ten opzichte van begin januari. Ongeveer één op de drie Nederlanders is van mening dat de Rijksoverheid de juiste maatregelen neemt 
om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Draagvlak voor het beleid – De Rijksoverheid… % (helemaal) eens
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...treft de juiste maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

...beperkt mensen te veel in hun vrijheid met de maatregelen ten aanzien van het coronavirus.

...doet het goed door de maatregelen stap voor stap te versoepelen.
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN

UITINGEN

Om zo goed mogelijk de herkenning van de uitingen én de campagne te bepalen, zijn 
in het onderzoek de uitingen met een awarenessdoelstelling voorgelegd (standaard 
maximaal 6) die het meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u 
op deze pagina. 

Radio Boosterprik

TVC OOH Posters
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TOTAAL HERKENNING BENCHMARK

CAMPAGNE 79% 76%

MEDIUMTYPEN HERKENNING BENCHMARK

TV BOOSTERPRIK 66% 64%

RADIO BOOSTERPRIK 56% 47%

OOH POSTERS 35% 39%

HERKENNING

HERKENNING

CONCLUSIE

De totale herkenning van de campagne is gemiddeld voor Rijksoverheidscampagnes met de inzet van 
televisie. De informatieve televisiespot over de boosterprik wordt door twee op de drie mensen 
herkend. De radiospot over de boosterprik wordt door ruim de helft van de doelgroep herkend. 
Daarnaast worden de out-of-home posters gemiddeld herkend door de doelgroep vergeleken met 
overige Rijksoverheidscampagnes.

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes. TV en Radio: onder / gelijk aan / boven norm (95% 
betrouwbaarheid), gebaseerd op de inzet per spot.

*De benchmark voor tv en radio is gebaseerd op de benchmark van voorgaande meting, wegens gebrek aan mediadata voor de 
huidige meting
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OVERALL WAARDERING WAARDERING BENCHMARK

RAPPORTCIJFER (1-10) 6.6 7.6

WAARDERING OP ASPECTEN (1-5) WAARDERING BENCHMARK

DUIDELIJK 4.1 4.2

GELOOFWAARDIG 3.7 4.1

GEEFT NIEUWE INFORMATIE  3.0 3.7

OPVALLEND 3.5 3.8

LEUK 2.9 3.5

NIET IRRITANT 3.5 3.9

RELEVANT 3.7

GEMAKKELIJK TE BEGRIJPEN 4.2

WAARDERING

CAMPAGNE 

WAARDERING WAARDERING BENCHMARK

TV BOOSTERPRIK 7.0 7.8

RADIO BOOSTERPRIK 6.8 7.6

OOH POSTERS 6.3 7.6

MEDIUM EN UITINGEN

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes.

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes.

CONCLUSIE

De totale waardering van de campagne ligt onder het niveau van de meeste Rijksoverheidscampagnes. 
Alleen de duidelijkheid van de campagne scoort op het niveau van andere Rijksoverheidscampagnes. 
De overige aspecten liggen allemaal onder dit gemiddelde. In lijn met de campagnewaardering 
worden ook de uitingen onder het gemiddelde gewaardeerd. Zowel de informerende tv-spot als 
activerende radio en out-of-home uitingen scoren onder het gemiddelde van 
Rijksoverheidscampagnes. 
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BOODSCHAPOVERDRACHT

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT BEST GELUKT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1.   Haal ook je boosterprik. Bescherm jezelf en elkaar.
2.   Na een boosterprik heb je weer extra veel antistoffen. Zo bescherm je jezelf en elkaar tegen ernstig 
ziek worden door corona.

CONCLUSIE: 

De twee belangrijkste boodschappen komen voldoende over. Men vindt de informerende boodschap 
over antistoffen het beste overkomen. Beide boodschappen zijn gekoppeld aan de inhoud van de 
uitingen, wat aangeeft dat zowel de informerende Tv-spot, als de activerende radiospot en out-of-
home uitingen de boodschappen goed over weten te brengen.

De boodschap(pen) die het beste is/ zijn gelukt volgens de doelgroep zijn groen gemarkeerd. 
(95% betrouwbaarheid)

Hoogste 10% van Rijksoverheidscampagnes (82% en hoger)

Laagste 10% van Rijksoverheidscampagnes (57% en lager)

Best gelukt: Welke van de onderstaande boodschappen is of zijn volgens jou het beste overgekomen? 

62% 61%
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60%

51%

Na een boosterprik heb je weer extra veel
antistoffen. Zo bescherm je jezelf en elkaar tegen

ernstig ziek worden door corona.

Haal ook je boosterprik. Bescherm jezelf en
elkaar.
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OP 15 FEBRUARI IS RIJKSOVERHEID.NL 1.2 MILJOEN KEER BEZOCHT. HET DRUKSTE 
UUR WAS HET UUR WAARIN DE PERSCONFERENTIE PLAATSVOND (188.000 BEZOEKERS)

Het aantal websitebezoeken voor rijksoverheid.nl ligt tussen december en februari een stuk hoger dan een jaar geleden in dezelfde periode. Dit 
kan mogelijk veroorzaakt zijn door het stijgende aantal besmettingen, de lockdown in december en de aangekondigde versoepelingen in februari. 
De overige websites laten weinig verandering zien in het aantal websitebezoeken in deze periode. 

websitebezoeken 
per week

Bron: Piwik

12 mrt: begin 
lockdown

14 dec:
toespraak 
premier 
Rutte

13 okt: 
persconferentie 
strengere regels

23 jan:
avond-
klok

28 apr:
eerste stap 

openings-
plan

18 jun:
persconferen-
tie verdere 
versoepeling-
en

13 aug:
persconferentie 
met 
vervolgplannen

2, 12 en 16 nov 
persconferenties 
wijzigingen 
maatregelen

15 feb
Perscon-
ferentie
openings-
plan



CAMPAGNE-EFFECTMONITOR ALLEEN SAMEN

>
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Effecten testen en thuisblijven en 
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Aanvullende indicatoren en overige
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TESTEN

WETEN

A. Mensen weten dat ze bij klachten moeten testen bij de GGD of met een zelftest. 
B. Mensen weten waar ze informatie kunnen vinden wanneer ze moeten testen.
C. Mensen weten dat ze bij een positieve zelftest ook een test moeten doen bij de GGD.

VOELEN

Mensen voelen dat testen zekerheid biedt om de juiste keuzes te maken, zodat ze anderen niet 
besmetten.

DOEN

A. Mensen testen zich snel bij de GGD of met een zelftest, als ze klachten hebben.
B. Mensen gaan op zoek naar informatie als ze twijfelen over wanneer ze zich moeten laten testen.
C. Mensen doen uit voorzorg een zelftest als ze meerdere mensen gaan ontmoeten.

CAMPAGNEDOELSTELLINGEN
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Daarnaast weet de overgrote meerderheid dat je bij klachten je bij de GGD moet laten testen of een zelftest moet doen, je bij een positieve uitslag 
van een zelftest ook altijd nog een test moet doen bij de GGD en de zelftest ook bedoeld is voor volledig gevaccineerde mensen. Drie op de tien 
mensen geven onterecht aan dat bij klachten een zelftest even betrouwbaar is als een pcr-test bij de GGD. De uitkomsten voor alle stellingen zijn 
gelijk gebleven ten opzichte van begin januari.

BIJNA IEDEREEN WEET DAT HET VERSTANDIG IS OM EEN ZELFTEST TE DOEN 
ALS JE VEEL MENSEN GAAT ONTMOETEN

Welke stellingen zijn waar? - % waar

91%

88%

86%

86%

83%

30%

Bij klachten moet je testen bij de GGD of een zelftest doen

Bij coronaklachten (hoesten, niezen, verkouden of loopneus, plotseling verlies van reuk of
smaak, koorts of benauwdheid) kun je ook een zelftest doen

Bij een positieve uitslag van een zelftest moet je altijd ook nog een test doen bij de GGD

Als je veel mensen gaat ontmoeten, is het verstandig om een zelftest te doen

Een zelftest is ook bedoeld voor mensen die al volledig gevaccineerd zijn

Bij klachten is een zelftest even betrouwbaar als een pcr-test bij de GGD (=onwaar)
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MEN VINDT HET TEN OPZICHTE VAN BEGIN JANUARI MINDER BELANGRIJK 
OM ZICH TE (LATEN) TESTEN BIJ KLACHTEN

Zeven op de tien mensen vinden het (zeer) belangrijk om zich te (laten) testen bij klachten.

In hoeverre vind je het belangrijk of onbelangrijk om je te (laten) testen als je klachten hebt of zou hebben? - % 
(zeer) belangrijk

* Sinds week 41 2021 is de vraagstelling ‘klachten’ in plaats van ‘milde klachten’.
** Sinds week 1 2022 is de vraagstelling ‘(laten) testen’ in plaats van ‘laten testen’.

74%

67%

69%

67%

73%

71%

72%

77%

78%

69%

Week 8 '21

Week 13 '21

Week 17 '21

Week 21 '21

Week 26 '21

Week 33 '21

Week 41 '21

Week 47 '21

Week 1 '22

Week 7 '22
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ANDEREN NIET ZIEK WILLEN MAKEN EN ZEKER WILLEN WETEN GEEN CORONA
TE HEBBEN ZIJN DE BELANGRIJKSTE REDENEN OM TE (LATEN) TESTEN

Al een zelftest hebben gedaan, thuisblijven/in quarantaine gaan en (deels) gevaccineerd zijn worden het meest genoemd als redenen om 
niet te (laten) testen. Vier op de tien mensen vinden geen van de voorgelegde redenen een reden om zich niet te (laten) testen. 

Belangrijke redenen om te (laten) testen* Belangrijke redenen om niet te (laten) testen*

* In week 7 2022 zijn de vragen aangepast naar een meerkeuzevraag.

55%

45%

36%

30%

23%

22%

18%

14%

13%

12%

8%

13%

Ik wil anderen niet ziek maken

Ik wil zeker weten of ik wel of geen corona heb

Ik wil met een gerust gevoel op bezoek kunnen of
bezoek kunnen ontvangen

Ik wil niet ziek worden

Ik wil met een gerust gevoel boodschappen kunnen
doen

Iemand uit mijn omgeving behoort tot een risicogroep

Ik behoor tot een risicogroep

Voor mijn werk heb ik veel contact met anderen

Om op vakantie te kunnen/te kunnen reizen

Iemand in mijn omgeving heeft corona/klachten

Ik wil weten of ik antistoffen heb of het virus heb
gehad

Geen van bovenstaande

17%

15%

13%

12%

10%

9%

7%

7%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

41%

Ik heb al een zelftest gedaan

Ik blijf thuis/ ga in quarantaine

Ik ben al (deels) gevaccineerd

De klachten hoeven geen coronaklachten te zijn

Mijn klachten zijn niet erg

Ik ben al getest bij de GGD

Ik moet er te ver voor reizen

Het is te veel gedoe

Ik heb kort geleden corona gehad

De kosten

De uitslag kun je niet helemaal vertrouwen

Het doet pijn/ ik vind het naar om me te laten testen

Het heeft geen zin om te testen

De dalende coronabesmettingen en ziekenhuisopnames

De vaccinatiegraad hoog is/veel mensen gevaccineerd zijn

Ik wil mijn persoonlijke gegevens niet afgeven

Ik heb al een toegangstest gedaan

Er is te veel druk op de zorg

Ik wil niet dat mensen aan mijn lichaam zitten

Ik heb een commerciële/betaalde PCR test gedaan

Geen van bovenstaande
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Driekwart van de mensen is bekend met minstens één van de kanalen voor het maken van een testafspraak bij klachten. De bekendheid met het 
telefoonnummer voor het maken van een testafspraak is stabiel gebleven. 

DE BEKENDHEID MET DE WEBSITES VOOR HET MAKEN VAN EEN TESTAFSPRAAK 
BIJ KLACHTEN IS AFGENOMEN TEN OPZICHTE VAN BEGIN JANUARI

Waar kun je volgens jou terecht als je een afspraak wil maken om je te laten testen bij klachten? 

* Sinds week 26 2021 is ‘bij klachten’ aan de vraagstelling toegevoegd.
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0800 1202 rijksoverheid.nl/coronatest of coronatest.nl 0800 1202 of rijksoverheid.nl/coronatest of coronatest.nl
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ZEVEN OP DE TIEN MENSEN GEVEN AAN TE WETEN WAAR ZE INFORMATIE 
KUNNEN VINDEN OVER WANNEER ZE ZICH MOETEN LATEN TESTEN OP CORONA

Ook denken zeven op de tien mensen te weten waar ze informatie kunnen vinden over de quarantaine regels. Men denkt voor deze informatie 
voornamelijk terecht te kunnen bij de GGD gevolgd door het RIVM en de overheid. 

In hoeverre ben je het eens of oneens met de 
volgende stellingen? (% (helemaal) mee eens)

Bij welke instanties of personen kan je volgens jou terecht voor 
informatie over testen op Corona of over de quarantaine regels?

70%

69%

Ik weet waar ik informatie kan vinden
over wanneer ik me moet laten testen

op corona

Ik weet waar ik informatie kan vinden
over de quarantaine regels

70%

59%

55%

28%

10%

3%

GGD

RIVM

Rijksoverheid

Huisarts

Gemeente

Anders, nl….



dvj-insights.com 33

ÉÉN OP DE ZEVEN MENSEN HEEFT INFORMATIE GEZOCHT OVER WANNEER MEN
ZICH MOET LATEN TESTEN

De meest gebruikte informatiebronnen zijn de Rijksoverheid en de GGD gevolgd door het RIVM.

Heb je de laatste maand informatie gezocht omdat 
je twijfelde over de quarantaine regels of over 

wanneer je je moet laten testen op corona? 

Je hebt aangegeven dat je informatie hebt gezocht over de quarantaine 
regels of over wanneer je je moet laten testen op corona. Bij welke 
instanties of personen heb je deze informatie opgezocht? (n=187)

18%

14%

Ja, ik heb informatie gezocht over de
quarantaine regels

Ja, ik heb informatie gezocht over
wanneer je je moet laten testen

45%

45%

36%

8%

6%

3%

Rijksoverheid

GGD

RIVM

Huisarts

Gemeente

Anders, nl….
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BIJNA DE HELFT VAN DE MENSEN IS BEKEND MET DE TESTWIJZER-TOOL, ÉÉN OP 
DE TIEN MENSEN HEEFT DE TOOL AL EENS GEBRUIKT

Indien men bekend is met de Testwijzer-tool, ervaart men deze tool ook als overwegend nuttig, gemakkelijk in gebruik en duidelijk. De mate waarin 
men dit ervaart is wel afgenomen ten opzichte van begin januari.

Bekend met de website Testwijzer-tool Houding tegenover Testwijzer-tool* (schaal 1-7)

* Deze vraag is aan respondenten voorgelegd die bekend zijn met de Testwijzer-tool.

12%

11%

32%

36%

56%

52%

Week 1 '22

Week 7 '22

Ja, ken ik en ook al eens gebruikt

Ja, ken ik, maar niet gebruikt

Nee, ken ik niet

Makkelijk in gebruik / 
Nuttig / Duidelijk

Moeilijk in gebruik / 
Nutteloos / 
Onduidelijk

5,4

1 2 3 4 5 6 7

jan '22 feb '22

Nutteloos - Nuttig

Moeilijk in gebruik – Makkelijk in gebruik

Onduidelijk - Duidelijk
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22%

ÉÉN OP DE VIJF MENSEN HEEFT AFGELOPEN WEEK GEBRUIK GEMAAKT VAN 
EEN ZELFTEST

De zelftest wordt vooral gebruikt voor bezoek, bij (milde) klachten en wanneer men in contact is geweest met iemand met corona. 

Afgelopen week gebruik gemaakt van een 
zelftest

Aanleiding om een zelftest te gebruiken (n=161)*/**

*Deze meting voorgelegd aan respondenten die afgelopen week een zelftest hebben gebruikt, voorgaande meting aan respondenten die afgelopen maand een zelftest hadden gebruikt. 
** De volgende antwoordopties zijn nieuw in week 7 2022: ‘Ik was in contact geweest met iemand met corona’, ‘Mijn huisgenoot heeft corona’ en ‘Ik heb een melding gehad van de CoronaMelder’

29%

25%

24%

17%

8%

7%

6%

5%

5%

4%

0%

Voor bezoek van of aan familie of vrienden

Ik had klachten zoals hoesten, niezen, verkouden of loopneus,
plotseling verlies van reuk of smaak, koorts of benauwdheid

Ik was in contact geweest met iemand met corona

Voor werk

Ik was onverwacht in een situatie terecht gekomen waar niet
voldoende afstand werd gehouden

Mijn huisgenoot heeft corona

Voor school of opleiding

Voor een feestje

Ik was onverwacht in een situatie terecht gekomen met veel
mensen

Voor vakantie of een uitje

Anders
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EEN KLEINE MEERDERHEID VAN DE MENSEN MET KLACHTEN HEEFT ZICH NIET
GETEST MET EEN ZELFTEST OF LATEN TESTEN BIJ DE GGD

Mensen met klachten – Test laten doen bij de GGD 
of een zelftest (n=124) 

44%
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apr
'21

mei '21 jun '21 jul '21 aug '21 sept '21 okt '21 nov '21 dec '21 jan '22 feb '22

Moeilijk om zelf te doen - Makkelijk om zelf te doen Onbelangrijk - Belangrijk Nutteloos - Nuttig Slecht - Goed

Ten opzichte van augustus 2021 wordt de zelftest als belangrijker, nuttiger en gemakkelijker om zelf te doen ervaren. Daarnaast is de mate waarin 
men de zelftest als goed ervaart gestegen.  

Houding tegenover zelftesten - Bij bijvoorbeeld drogisten en apotheken zijn zelftesten te koop, of deze kunnen worden 
verkregen via bijvoorbeeld school of werk. Hoe denk jij over deze zelftesten?

Makkelijk om zelf te 
doen / Belangrijk / 

Nuttig / Goed

Moeilijk om zelf te 
doen / Onbelangrijk / 

Nutteloos / Slecht

MENSEN STAAN POSITIEVER TEGENOVER DE ZELFTEST DAN IN AUGUSTUS 
VORIG JAAR
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Onbetrouwbaar - Betrouwbaar Duur - Goedkoop Onprettig - Prettig

Ook is de mate waarin men de zelftest als duur ervaart toegenomen. 

Prettig / Betrouwbaar 
/ Goedkoop

Onprettig / 
Onbetrouwbaar / Duur

DE MATE WAARIN DE ZELFTEST ALS BETROUWBAAR WORDT ERVAREN IS 
TOEGENOMEN TEN OPZICHTE VAN AUGUSTUS VORIG JAAR
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THUISBLIJVEN/QUARANTAINE

WETEN

Mensen weten dat ze thuis moeten blijven en geen bezoek mogen ontvangen, als: 
A. Je corona hebt of klachten hebt die passen bij corona (hoesten, niesen, verkouden of loopneus, 

plotseling verlies van reuk of smaak, koorts of benauwdheid).
B. Je (terug) komt naar Nederland uit een zeer hoog risicogebied (quarantaineplicht).

Mensen weten waar ze informatie kunnen vinden over de quarantaine regels. 

DOEN

Mensen blijven thuis in de volgende situatie:
A. Je corona hebt of klachten hebt die passen bij corona (hoesten, niesen, verkouden of loopneus, 

plotseling verlies van reuk of smaak, koorts of benauwdheid).

Mensen gaan op zoek naar informatie als ze twijfelen over wanneer ze in quarantaine moeten gaan.

CAMPAGNEDOELSTELLINGEN
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Ook weet bijna iedereen dat je thuis moet blijven en geen bezoek mag ontvangen als je corona hebt. Bijna zeven op de tien mensen weten dat je 
verplicht thuis moet blijven en geen bezoek mag ontvangen als je uit een zeer hoog risicogebied komt. Er zijn géén verschuivingen te zien ten 
opzichte van begin januari.

DE MEESTE MENSEN WETEN DAT JE OOK ALS JE GEEN KLACHTEN HEBT IEMAND 
ANDERS KAN BESMETTEN MET CORONA

Welke stellingen zijn waar? - % waar

* Sinds week 7 2022 is deze stelling toegevoegd.
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Je kunt ook als je geen klachten hebt iemand anders besmetten met corona

Je moet verplicht thuisblijven en mag geen bezoek ontvangen als je uit een zeer hoog risicogebied komt

Je moet thuisblijven en mag geen bezoek ontvangen als je corona hebt*

Je kunt nog wel snel boodschappen doen als je een huisgenoot hebt met corona waar je nauw contact mee hebt gehad
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1 2 3 4 5 6 7

jan '22 feb '22

Nutteloos - Nuttig

Moeilijk in gebruik – Makkelijk in gebruik

Onduidelijk - Duidelijk

HET GEBRUIK VAN DE QUARANTAINECHECK IS TOEGENOMEN TEN OPZICHTE 
VAN BEGIN JANUARI

Eén op de vijf mensen geeft aan de Quarantainecheck-website weleens te hebben gebruikt. De bekendheid met de Quarantainecheck-website is 
stabiel gebleven. Indien men bekend is met de Quarantainecheck ervaren zij deze als overwegend nuttig, gemakkelijk in gebruik en duidelijk. De 
mate waarin men de Quarantainecheck als nuttig en gemakkelijk in gebruik ervaart is wel afgenomen ten opzichte van begin januari.  

Bekend met de website Quarantainecheck Houding tegenover Quarantainecheck* (schaal: 1-7)

* Deze vraag is voorgelegd aan respondenten die bekend zijn met de Quarantainecheck.

13%

18%

40%

37%

47%

45%

Week 1 '22

Week 7 '22

Ja, ken ik en ook al eens gebruikt

Ja, ken ik, maar niet gebruikt

Nee, ken ik niet

Makkelijk in gebruik / 
Nuttig / Duidelijk

Moeilijk in gebruik / 
Nutteloos / 
Onduidelijk
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SLECHTS EEN DERDE VAN DE MENSEN DIE THUIS ZOU MOETEN BLIJVEN 
VANWEGE CORONA OF CORONAKLACHTEN, BLIJFT DAADWERKELIJK THUIS

Verreweg de meeste mensen die thuis zouden moeten blijven omdat zij klachten hebben (loopneus, hoesten etc.) en nog niet getest zijn of een 
positieve testuitslag hebben gekregen, geven aan dat zij niet de hele dag thuis zijn gebleven. Ongeveer twee op de tien mensen hebben (milde) 
klachten. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met begin januari. 

Mensen met klachten Type klachten Thuisblijven bij corona(klachten) 
(n=110) 

19%

7%

6%

6%

5%

2%

2%

1%

1%

Ja, ik moest hoesten

Ja, ik had een loopneus

Ja, ik had een
neusverkoudheid

Ja, ik had keelpijn

Ja, ik was benauwd

Ja, ik had verhoging

Ja, ik had geen reuk of
smaak

Ja, ik had koorts (boven 38
graden)

Week 1 ‘22: 2%
34%
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CORONATOEGANGSBEWIJS

WETEN

Mensen weten dat de termijn van het vaccinatiebewijs en herstelbewijs is verkort (uitgezonderd van de 
booster, die geldigheid is nog oneindig).

VOELEN

Mensen voelen dat het gebruik van het CTB op dit moment nodig is om samen te leven met het virus.

Mensen voelen dat het gebruik van het CTB op dit moment nodig is om de locaties zo veel mogelijk op 
volle capaciteit, open te houden.

CAMPAGNEDOELSTELLINGEN
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TEN OPZICHTE VAN EIND NOVEMBER VOELEN MINDER MENSEN DAT HET 
CORONATOEGANGSBEWIJS NODIG IS OM SAMEN TE LEVEN MET HET VIRUS

Daarnaast voelen minder mensen dat het gebruik van het coronatoegangsbewijs nodig is om de locaties zo veel mogelijk op volle capaciteit open 
te houden. De helft van de mensen heeft het gevoel dat coronatoegangsbewijzen mensen uitsluit en vindt dat het voelt als een verplichting. Op 
de persconferentie van 15 februari is aangekondigd dat het coronatoegangsbewijs per 25 februari bijna nergens meer wordt gebruikt.

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen? (% (helemaal) mee eens)

* Sinds week 7 2022 is deze stelling toegevoegd.

51%

51%

49%

48%

44%

De coronatoegangsbewijzen zijn nodig om locaties zo
veel mogelijk op volle capaciteit open te houden

De coronatoegangsbewijzen zijn nodig om samen te
leven met het coronavirus

De coronatoegangsbewijzen voelen als een
verplichting

De coronatoegangsbewijzen sluiten mensen uit

De coronatoegangsbewijzen voorkomen verdere
verspreiding van het coronavirus*

Week 47 ‘21: 61%

Week 47 ‘21: 61%
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DE HELFT VAN DE MENSEN WEET DAT DE TERMIJN VAN HET 
VACCINATIEBEWIJS EN HERSTELBEWIJS IS VERKORT 

Eén op de drie mensen weet dat het vaccinatiebewijs negen maanden geldig is. Ongeveer drie op de tien mensen weten dat het herstelbewijs 
zes maanden geldig is. Slechts één op de zeven mensen weet dat de boostervaccinatie (nog) voor een onbeperkte termijn geldig is.

De geldigheidstermijn van het 
herstelbewijs/vaccinatiebewijs/boostervaccinatie is 
recentelijk…

7%

15%

30%

48%

47%

21%

10%

13%

17%

34%

25%

32%

Herstelbewijs

Vaccinatiebewijs

Boostervaccinatie

..gelijk gebleven ..verkort ..verlengd Weet ik niet

Wat is volgens jou de geldigheidstermijn van het 
onderstaande bewijs?

11%

4%

7%

28%

22%

15%

18%

34%

24%

7%

13%

13%

3%

5%

14%

34%

22%

27%

Herstelbewijs

Vaccinatiebewijs

Boostervaccinatie

3 maanden 6 maanden 9 maanden

12 maanden Onbeperkte termijn Weet ik niet
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN

UITINGEN

Om zo goed mogelijk de herkenning van de uitingen én de campagne te bepalen, zijn 
in het onderzoek de uitingen met een awarenessdoelstelling voorgelegd (standaard 
maximaal 6) die het meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u 
op deze pagina. 

SOCIAL (OLV) ‘Vrienden’

SOCIAL (OLV) – STORY 

‘Klachten’

SOCIAL (OLV) ‘Bezoek’

SOCIAL (OLV) –

‘Quarantainecheck’
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TOTAAL HERKENNING BENCHMARK

CAMPAGNE 55% 52%

MEDIUMTYPEN HERKENNING BENCHMARK

OLV (SOCIAL) 55% 40%

HERKENNING

HERKENNING

CONCLUSIE

De totale herkenning van de campagne ligt rond het gemiddelde van Rijksoverheidscampagnes 
zonder de inzet van televisie. De campagne-inzet bestond uit online video’s, deze uitingen werden 
gemiddeld goed herkend. Een kleine meerderheid geeft aan minstens één van de online video’s te 
herkennen. 

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes. 
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OVERALL WAARDERING WAARDERING BENCHMARK

RAPPORTCIJFER (1-10) 7.1 7.6

WAARDERING OP ASPECTEN (1-5) WAARDERING BENCHMARK

DUIDELIJK 4.0 4.2

GELOOFWAARDIG 3.8 4.1

GEEFT NIEUWE INFORMATIE  3.2 3.7

OPVALLEND 3.5 3.8

LEUK 3.3 3.5

NIET IRRITANT 3.6 3.9

RELEVANT 3.8

GEMAKKELIJK TE BEGRIJPEN 4.1

WAARDERING

CAMPAGNE 

WAARDERING WAARDERING BENCHMARK

OLV (SOCIAL) 7.2 7.7

QUARANTAINE 7.2

BEZOEK 7.2

KLACHTEN 7.1

VRIENDEN 7.1

MEDIUM EN UITINGEN

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes.

Behoort tot laagste 10% / behoort tot middelste 80% / behoort tot hoogste 10% van alle 
gemeten Rijksoverheidscampagnes.

CONCLUSIE

De totale waardering van de campagne ligt onder het niveau van de meeste Rijksoverheidscampagnes. 
De waardering van de creatieve aspecten is veelal op het niveau van andere Rijksoverheidscampagnes. 
Echter vindt men de campagne minder opvallend dan andere Rijksoverheidscampagnes en ook scoort 
de campagne minder goed op ‘niet irritant’. De online video’s worden minder goed gewaardeerd dan 
andere online video’s in Rijksoverheidscampagnes.
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BOODSCHAPOVERDRACHT

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT BEST GELUKT

Geholpen boodschapoverdracht: Met de campagne wil men aan je duidelijk maken dat...
1…als je twijfelt of je in quarantaine moet, je de quarantainecheck doet
2…je een zelftest doet als je meerdere mensen ontmoet of als je klachten hebt

CONCLUSIE: 

De campagne is in staat beide campagneboodschappen over te brengen. Men vindt de boodschap 
dat je een zelftest doet als je meerdere mensen ontmoet of klachten hebt, het best overgekomen.

De boodschap(pen) die het beste is/ zijn gelukt volgens de doelgroep zijn groen gemarkeerd. 
(95% betrouwbaarheid)

Hoogste 10% van Rijksoverheidscampagnes (82% en hoger)

Laagste 10% van Rijksoverheidscampagnes (57% en lager)

Best gelukt: Welke van de onderstaande boodschappen is of zijn volgens jou het beste overgekomen? 

63% 66%

30%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2

% Deels gelukt

% Gelukt

70%

51%

Dat je een zelftest doet als je meerdere mensen
ontmoet of als je klachten hebt

Dat als je twijfelt of je in quarantaine moet, je de
quarantainecheck doet



CAMPAGNE-EFFECTMONITOR ALLEEN SAMEN

>

Achtergrond en doelstellingen

Effecten hoofdcampagne en 

communicatieve werking

Effecten testen en thuisblijven en 

communicatieve werking

Aanvullende indicatoren en overige

inzichten
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MINDER MENSEN DENKEN DAT DE INGESTELDE MAATREGELEN HELPEN BIJ 
HET AFREMMEN VAN HET CORONAVIRUS DAN BEGIN DECEMBER

Na een stijging begin december van het aandeel mensen dat denkt dat de maatregelen (zeer) veel bijdragen, is dit aandeel weer geleidelijk 
afgenomen in februari. Ongeveer de helft van de mensen denkt dat de maatregelen (zeer) veel bijdragen.

Vraag: In hoeverre helpen de ingestelde maatregelen volgens jou bij het afremmen van de verspreiding van het coronavirus?
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2021 2022

De politie en BOA’s controleren voldoende of mensen de coronamaatregelen opvolgen

Ik word goed geholpen om de maatregelen in openbare gebouwen op te volgen

Ik word goed geholpen om de maatregelen op te volgen in openbare gebieden buiten (zoals in het park, op het strand, in een natuurgebied)

Ik word goed geholpen om de maatregelen in de horeca (cafés en restaurants) op te volgen

Ik word goed geholpen om de maatregelen in de culturele sector (bv. theater, bioscoop, concertzaal) op te volgen

TEN OPZICHTE VAN BEGIN JANUARI GEVEN MINDER MENSEN AAN GOED GEHOLPEN 
TE WORDEN OM MAATREGELEN IN OPENBARE GEBOUWEN OP TE VOLGEN

Daarnaast geven geleidelijk minder mensen aan goed geholpen te worden de maatregelen in de horeca op te volgen ten opzichte van begin 
december. Ongeveer vier op de tien Nederlanders geven aan goed geholpen te worden om maatregelen in de culturele sector op te volgen. Dit is 
even hoog als in de horeca.

% (helemaal) eens
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SINDS BEGIN DECEMBER MAKEN VEEL MINDER MENSEN ZICH ZORGEN OVER HET 
CORONAVIRUS

Maak je je zorgen over COVID-19, het coronavirus?

Het aandeel mensen dat (heel erg) bezorgd is ligt met drie op de tien mensen op het laagste niveau sinds deze vraag voor het eerst gesteld werd 
(augustus 2020). 
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12%

11%

11%

10%

8%

7%

6%

6%

5%

4%

De omikron variant lijkt mensen niet zo ziek
te maken

De media maken het groter dan het is

Het coronavirus is vergelijkbaar met een
griepvirus

Ik ben al gevaccineerd

Ik heb een boosterprik gehad

De maatregelen zijn overdreven

Ik word niet ernstig ziek als ik besmet raak

Ik heb al corona gehad

Er zijn weinig besmettingen in mijn buurt /
omgeving

Het coronavirus is onder controle

36%

35%

30%

29%

29%

28%

28%

25%

24%

23%

Agressie door de coronamaatregelen

De duur van de coronacrisis

De druk op de zorg

Demonstraties tegen de coronamaatregelen

Financiële gevolgen voor Nederlandse
bedrijven en werknemers

Achterstanden bij schoolgaande kinderen

Mensen die zich niet aan de regels houden

Dat we moeten blijven vaccineren

Het aantal ongevaccineerde mensen

Of de overheid de juiste maatregelen neemt

Redenen voor zorgen (TOP 10)

MENSEN GEVEN MINDER REDENEN OM ZICH ZORGEN TE MAKEN TEN OPZICHTE
VAN BEGIN JANUARI

Een kwart van de mensen geeft aan zich zorgen te maken over het feit dat we moeten blijven vaccineren. De andere redenen voor zorgen nemen af 
ten opzichte van begin januari. Het aandeel mensen dat zich géén zorgen maakt omdat men al een boosterprik gehad heeft, al corona gehad heeft 
of aangeeft dat het virus onder controle is, is toegenomen ten opzichte van begin januari.

Redenen om je geen zorgen te maken (TOP 10)

(was 42%)

(was 35%)

(was 38%)

(was 33%)

(was 5%)

(was 3%)

Toename/ gelijk/ afname ten opzichte van begin januari (significant onder 95% betrouwbaarheidsniveau)

(was 40%)

(was 42%)

(was 31%)

(was 47%)

(was 51%)

(was 2%)
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MENSEN SCHATTEN DE KANS DAT ZIJ BESMET RAKEN MET HET CORONAVIRUS
EVEN HOOG IN ALS BEGIN JANUARI

De kans dat ik besmet raak is… % (zeer) klein / (zeer) groot

Het aandeel mensen dat denkt dat de kans dat zij besmet raken klein is, is bijna even groot als het aandeel mensen dat denkt dat deze kans groot 
is. Beide groepen blijven sinds begin december stabiel. 
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DE HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE INFORMATIEVOORZIENING VANUIT DE 
RIJKSOVERHEID IS GELIJK GEBLEVEN

Zo vindt de helft van de mensen dat de Rijksoverheid duidelijk over de maatregelen ten aanzien van het coronavirus communiceert en ruim vier 
op de tien vinden de Rijksoverheid een betrouwbare bron van informatie. 

% (helemaal) eens – De Rijksoverheid…
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...informeert mij duidelijk over de maatregelen ten aanzien van het coronavirus. ...is een betrouwbare bron van informatie over het coronavirus.
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ZES OP DE TIEN MENSEN GEVEN AAN DAT DE RIJKSOVERHEID PRECIES GENOEG 
COMMUNICEERT OVER DE SITUATIE RONDOM HET CORONAVIRUS

Van de groep die aangeeft dat de Rijksoverheid te veel communiceert, geeft een groot deel aan dat er te veel van dezelfde informatie is en er te 
veel regels gecommuniceerd worden.  

Vind je dat de Rijksoverheid te veel of te 
weinig communiceert over de situatie rond 
het coronavirus?

Je vindt dat de Rijksoverheid te veel communiceert 
over de situatie rond het coronavirus. Welke van 
onderstaande stellingen zijn waar volgens jou? (N=125)

7% 12% 61% 16% 4%

Veel te veel Te veel Precies goed Te weinig Veel te weinig

71%

83%

84%

84%

85%

86%

88%

89%

91%

93%

Er zijn te veel voorlichtingsspotjes

Er wordt te veel over onbelangrijke zaken
gecommuniceerd

Er worden te veel veranderingen gecommuniceerd

Er is te veel negatief nieuws

Er is te veel onbetrouwbare informatie

Er is te veel eenzijdige informatie (vanuit één
invalshoek)

Er is te veel onduidelijke of tegenstrijdige informatie

Het gaat te veel over corona en te weinig over andere
belangrijke zaken

Er worden te veel regels gecommuniceerd

Er is te veel van dezelfde informatie
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18%

17%

17%

17%

16%

16%

16%

15%

15%

14%

14%

14%

10%

Er is te weinig duidelijke communicatie

Er is te weinig uitleg bij besluiten die worden genomen

Er is te weinig nieuwe informatie

Er is te weinig lokale informatie

Er is te weinig internationale informatie

Er is te weinig uitzicht voor de toekomst

Er is te weinig positief nieuws

Er is te weinig betrouwbare informatie

Er is te weinig informatie over de vaccins

Er is te weinig informatie over het virus zelf

Er is te weinig informatie over de status in de ziekenhuizen

Er zijn te weinig updates

Er zijn te weinig voorlichtingsspotjes

DE REDENEN WAAROM MEN VINDT DAT DE RIJKSOVERHEID TE WEINIG OVER HET 
CORONAVIRUS COMMUNICEERT ZIJN DIVERS

Dat er te weinig voorlichtingsspotjes zijn wordt minder genoemd ten opzichte van begin januari als reden waarom te weinig informatie gegeven 
wordt door de Rijksoverheid.

Toename/ gelijk/ afname ten opzichte van begin januari (significant onder 95% betrouwbaarheidsniveau)

Welke van onderstaande stellingen zijn waar volgens jou? (N=130) % waar

(was 14%)



dvj-insights.com 59

33%

67%

Ja Nee

EÉN OP DE DRIE GEEFT AAN CORONA TE HEBBEN GEHAD; DE HELFT HIERVAN 
GEEFT AAN DIT IN DE LAATSTE TWEE MAANDEN TE HEBBEN OPGELOPEN

Een kwart van de mensen die corona gehad heeft, geeft aan dit langer dan 6 maanden geleden opgelopen te hebben. 

Heb je corona gehad? Wanneer heb je voor het laatst corona gehad? (N=212)

25%

7%

14%

54%

Langer dan 6 maanden geleden

Tussen 3 en 6 maanden geleden

Tussen 2 en 3 maanden geleden

Korter dan 2 maanden geleden
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0%

4%

15%

68%

13%

Ja, zeker wel

Ja, misschien

Nee, waarschijnlijk niet

Nee, zeker niet

Weet ik nog niet

BIJNA TWEE OP DE DRIE MENSEN GEVEN AAN VOLLEDIG GEVACCINEERD TE ZIJN, 
INCLUSIEF BOOSTERPRIK

Van de groep die op dit moment niet gevaccineerd is, geven twee op de drie mensen aan dit zeker niet van plan te zijn.

Ben je gevaccineerd tegen het coronavirus? Ben je van plan je te laten vaccineren? (indien nog 
niet gevaccineerd, N=105)

64%

17%

3%

16%

Ja, helemaal:alle vaccinaties gehad, ook
een boosterprik

Ja, deels: alle vaccinaties gehad (twee
prikken of 1 prik met Jansen of als je
corona hebt gehad), maar ik heb nog

geen boosterprik gehad

Ja, deels: eerste van de twee prikken
gehad

Nee
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VAN DE MENSEN DIE DEELS GEVACCINEERD ZIJN GEEFT ONGEVEER ÉÉN OP DE DRIE 
AAN ZEKER OF MISSCHIEN WEL VAN PLAN TE ZIJN EEN BOOSTERPRIK TE HALEN

Drie op de tien deels gevaccineerden geven aan dit waarschijnlijk niet te doen, waar een even grote groep aangeeft dit zeker niet te gaan doen. 
Vooral de betrouwbaarheid en bijwerkingen van de vaccins worden in twijfel getrokken.

Ben je van plan een boosterprik te halen? 
(Indien deels gevaccineerd, N=128)

16%

16%

29%

30%

8%

Ja, zeker wel

Ja, misschien

Nee, waarschijnlijk niet

Nee, zeker niet

Weet ik nog niet

Waar heb je twijfels of vragen over? (Indien 
nog niet volledig gevaccineerd en twijfels, 
N=37*)

*Indicatief vanwege lage N

“Vertrouw de bijwerkingen niet helemaal”

“Alle regels worden nu versoepeld  en ik hoor van verschillende mensen ( 
directe omgeving) dat ze heel veel last van bijwerkingen hebben gehad van de 

booster of zelfs ziek zijn geworden, hier heb ik geen zin in ....”

“De betrouwbaarheid van de informatie over het vaccineren in het kader van 
het voorkomen van de verspreiding van het virus.”

“Uitblijven van menstruatie sinds vaccinatie en heb een kinderwens”

“Zolang ik niet zeker weet dat dit de laatste vaccinatie is, vind ik het enorm 
nutteloos om die dan te nemen. Aangezien de prik dus blijkbaar niet goed 

genoeg werkte, of alleen werkte voor 1 variant en niet alle andere.”
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HET BESCHERMEN VAN DE EIGEN GEZONDHEID ÉN DIE VAN VRIENDEN EN FAMILIE 
WORDEN HET VAAKST BENOEMD ALS REDENEN OM DE BOOSTERPRIK TE HALEN

De groep die niet van plan is zich te laten vaccineren geeft vooral aan te twijfelen over de veiligheid van het vaccin en vooral op het eigen 
immuunsysteem te vertrouwen. Ook de angst voor lange termijneffecten wordt vaak benoemd. 

Wat zijn voor jou de belangrijkste redenen om je 
niet te laten vaccineren (indien niet van plan te 
vaccineren, N=72*)

66%

66%

62%

53%

44%

44%

Ik twijfel over de veiligheid van het
coronavaccin

Ik vertrouw op mijn eigen immuunsysteem

Ik ben bang voor de lange termijneffecten

Ik twijfel over de effectiviteit van het
coronavaccin

Ik geloof niet dat corona een ernstige
bedreiging vormt

Ik ben bang voor de bijwerkingen

*Indicatief vanwege lage N

26%

26%

22%

22%

22%

19%

16%

16%

16%

14%

Om de gezondheid van vrienden en familie te
beschermen

Om mijn eigen gezondheid te beschermen

Zodat ik weer meer dingen kan en mag in het
dagelijks leven

Om de gezondheid van collega’s en mensen in 
mijn werkomgeving te beschermen

Omdat het nodig is om een QR-code te krijgen
of behouden

Er zijn voor mij geen redenen om de booster te
halen

Om verdere mutaties van het virus tegen te
gaan

Omdat de effectiviteit van eerder genomen
vaccins daalt

Druk vanuit de overheid

Om te zorgen dat de ziekenhuizen niet te vol
raken

Wat zouden voor jou redenen kunnen zijn om de 
boosterprik wel te halen? (Indien deels 
gevaccineerd, N=128)
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16%

18%

18%

20%

22%

Over hoelang je beschermd blijft tegen
het coronavirus

Over de informatie over de vaccins

Of de vaccins wel werken

Over de bijwerkingen van de vaccins

Of de vaccins wel veilig zijn

ONGEVEER DE HELFT VAN DE MENSEN GEEFT AAN (ZEKER WEL) VAN PLAN TE ZIJN 
EVENTUELE VERVOLG VACCINATIES IN DE TOEKOMST TE NEMEN

Ten opzichte van begin januari geven minder mensen aan zich zorgen te maken over hoe lang je beschermd blijft tegen het coronavirus. 
Ongeveer een kwart geeft aan (zeker) niet van plan te zijn een eventuele vervolg vaccinatie te nemen.

Stel dat je in de toekomst vervolg 
vaccinaties kunt nemen tegen het 
coronavirus. In hoeverre zou je van plan zijn 
deze vaccinaties te nemen?

In hoeverre maak je je zorgen over de 
volgende zaken? (% maak ik me grote 
zorgen over)

33% 15% 29% 12% 12%

Zeker wel van plan Van plan

Neutraal Niet van plan

Zeker niet van plan

Toename/ gelijk/ afname ten opzichte van begin januari (significant onder 95% betrouwbaarheidsniveau)

(was 22%)
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VIER OP DE TIEN NEDERLANDERS VINDEN HET EEN GOED IDEE OM EEN MOMENT TE 
HEBBEN OM STIL TE STAAN BIJ DE IMPACT EN HET LEED VAN DE CORONACRISIS

Er is echter ook een groep die hier geen behoefte aan heeft. Ongeveer één op de vijf Nederlanders is (zeer) positief over de mogelijke manieren 
om stil te staan bij de gevolgen van de coronacrisis.

Als we landelijk zouden stil staan 
bij het coronaleed, waar zou het 
dan volgens u vooral over moeten 
gaan? (Indien ja, N=212)

Moeten we een moment hebben 
om stil te staan bij de impact en 
het leed dat corona heeft 
aangericht? 

41%

36%

23%

Ja Nee Weet ik niet

Hoe staat u tegenover de 
volgende manieren om stil te 
staan bij de gevolgen van Corona? 
% (Zeer) positief

24%

23%

23%

Een herdenkingsmonument (op
een locatie als een park of plein)

Een nationale herdenkingsdag

Een nationale
herdenkingsdienst op televisie

en radio

40%

28%

29%

We moeten vooral stilstaan bij
het leed dat corona veroorzaakt

heeft door de gehele
samenleving heen.

We moeten vooral herdenken
en stilstaan bij de mensen die

overleden zijn.

We moeten zowel herdenken,
als stilstaan bij het leed.
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