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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 afgebouwd 
van dagelijks meten naar om de vier weken onder 600 
Nederlanders van 12 jaar en ouder.  

◦ In de rapportage van deze week zijn de resultaten ten aanzien 
van de van de doelstellingen van de hoofdcampagne en de 
deelcampagne testen en thuisblijven gebundeld. Die resultaten 
worden op weekniveau gepresenteerd. 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. Werk thuis, tenzij het niet anders kan; 
b. Was vaak uw handen; 
c. Hoest en nies in uw elleboog;  
d. Houd 1,5 meter afstand van anderen;  
e. Is het druk? Ga dan weg; 
f. Draag een mondkapje waar dat verplicht is;  
g. Klachten? Blijf thuis en laat u testen 
 
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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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

feb mrt apr Mei

Onduidelijk - Duidelijk Nutteloos - Nuttig Onprettig - Prettig Moeilijk - Makkelijk

DE ERVAREN URGENTIE VAN EN MOTIVATIE VOOR DE MAATREGEL OM EEN 

MAXIMUM VAN TWEE BEZOEKEN TE BRENGEN OF TE ONTVANGEN, BLIJFT 

STABIEL 

Sinds de versoepeling van de maatregel van maximaal één persoon naar maximaal twee personen bezoek brengen of ontvangen in april, neemt 
het draagvlak voor de maatregel toe ten opzichte van begin april. Men vindt de versoepelde maatregel duidelijker, nuttiger, prettiger en 
makkelijker dan begin april. In mei blijft dit stabiel. 

Duidelijk / Nuttig / 
Prettig / Makkelijk 

Onduidelijk / Nutteloos 
/ Onprettig / Moeilijk 

 
* In week 21 is de vraagstelling naar aanleiding van een aanpassing van de maatregel veranderd. In plaats van ‘maximaal één persoon bezoek’ wordt gevraagd wat men vindt van het advies om maximaal 
twee bezoekers of bezoeken per dag brengen of te ontvangen. Deze vraag zal worden aangepast aan de hand van eventuele wijzigingen in de adviezen vanuit de Rijksoverheid. 

mei 
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Maximaal het geadviseerde aantal personen per dag bezoek ontvangen of gebracht*

VRIJWEL IEDEREEN HOUDT ZICH AAN DE BEPERKING VAN HET BRENGEN OF 

ONTVANGEN VAN BEZOEK  

In mei zet de stijgende trend in de naleving van het maximaal geadviseerde aantal personen per dag die men mag bezoeken of ontvangen door. 
Vrijwel iedereen houdt zich sinds de versoepelingen aan dit advies. 

 
* In week 17 is dit maximum ten opzichte van de eerdere weken versoepeld van één naar twee personen per dag. 
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IN MEI BLIJFT DE MOTIVATIE OM 1,5 METER AFSTAND TE HOUDEN STABIEL 

De mate waarin de maatregel als makkelijk wordt ervaren blijft stabiel in mei. De mate waarin de maatregel als prettig, belangrijk en nuttig wordt 
ervaren, laat een geleidelijke stijging zien ten opzichte van begin april. 

Belangrijk / Nuttig / 
Prettig / Makkelijk 

Onbelangrijk / 
Nutteloos / Onprettig / 
Moeilijk 

14151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

2020 2021

Onbelangrijk - Belangrijk Nutteloos - Nuttig Onprettig - Prettig Moeilijk - Makkelijk
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HET AANDEEL MENSEN DAT ZICH STRIKT AAN ANDERHALVE METER AFSTAND 

HOUDT, IS STABIEL GEBLEVEN 

Sinds begin februari neemt het aandeel mensen dat zich naar eigen zeggen altijd aan de maatregel houdt af van vijf naar vier op de tien. Het 
aandeel mensen dat zich meestal of altijd aan de maatregel houdt, namelijk driekwart, blijft na een daling in februari en maart stabiel. 
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Meestal Alle keren Meestal + Alle keren
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HET AANDEEL MENSEN DAT BIJ BEZOEK AFSTAND HOUDT, BLIJFT STABIEL 

De daling die begin januari is ingezet, lijkt te stabiliseren. Het aandeel dat aangeeft geen problemen te hebben om hun dierbaren te omhelzen 
neemt geleidelijk toe. Ongeveer zes op de tien scholieren en studenten geven aan dat zij het belangrijk vinden om afstand te houden van hun 
docenten.  

Belang 1,5 meter afstand houden van anderen – 

 % (helemaal) eens Afstand houden bij bezoek*  
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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 vind het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden van mijn docenten

 
* Gebaseerd op de groep mensen die de dag voor het onderzoek bezoek hebben gehad of zelf op bezoek 
zijn geweest. 
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HET AANDEEL MENSEN DAT AFSTAND WEET TE HOUDEN IN DE SUPERMARKT OF 

BIJ BEZOEK NEEMT AF, TERWIJL DIT IN HET PARK OF IN DE NATUUR TOENEEMT 

Ten opzichte van begin mei geven minder mensen aan dat het hen meestal of altijd lukt in de supermarkt en bij bezoek om afstand te houden. 
Het aandeel mensen dat het lukt om in het park of in de natuur afstand te houden, neemt ten opzichte van begin mei toe. Ruim zes op de tien 
personen geven aan dat het meestal of altijd lukt om 1,5 meter afstand te houden op het terras. 

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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HET ERVAREN BELANG VAN VAKER HANDEN WASSEN MET ZEEP, BLIJFT 

STABIEL 

Na een geleidelijke afname van de mate waarin de maatregel als belangrijk en nuttig wordt gevonden, sinds eind februari, blijft dit sinds de 
maand april stabiel. De mate waarin dit prettig wordt gevonden stijgt geleidelijk. 

Belangrijk / Nuttig / 
Prettig / Makkelijk 

Onbelangrijk / 
Nutteloos / Onprettig / 
Moeilijk 

14151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei

2020 2021

Onbelangrijk - Belangrijk Nutteloos - Nuttig Moeilijk - Makkelijk Onprettig - Prettig
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Ongeveer acht op de tien mensen wassen de handen naar eigen zeggen meestal of alle keren goed met water en zeep.  

HET AANDEEL MENSEN DAT DE HANDEN GOED WAST MET ZEEP, BLIJFT SINDS 

BEGIN FEBRUARI STABIEL 
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DE MOTIVATIE VOOR DE MAATREGEL OM DRUKTE TE VERMIJDEN BLIJFT 

STABIEL IN MEI 

Ten opzichte van begin april is er een geleidelijke stijging zichtbaar van mensen die het vermijden van drukte naar eigen zeggen prettiger en 
gemakkelijker vinden, maar deze stijging zet zich niet door in mei. 

Belangrijk / Nuttig / 
Prettig / Makkelijk 

Onbelangrijk / 
Nutteloos / Onprettig / 
Moeilijk 
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DE AFNAME VAN HET AANDEEL MENSEN DAT STRIKT AAN DE MAATREGEL HOUDT 

OM DRUKTE TE VERMIJDEN ZET DOOR  

Sinds begin januari daalt het aandeel mensen dat dit alle keren doet van zes naar iets minder dan vier op de tien. Het aandeel dat zich strikt aan 
de maatregel houdt om drukte te vermijden neemt verder af. 
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HET AANDEEL MENSEN DAT AL HET WERK VANUIT HUIS DOET, NEEMT TOE 

Van alle mensen die thuis kunnen werken, neemt het aandeel mensen dat al het werk vanuit huis doet ten opzichte na een daling in april, weer 
toe in mei**. Het aandeel mensen dat deels vanuit huis werkt, neemt sinds begin januari toe van drie naar vijf op de tien.  

*Gebaseerd op alle werkzame mensen. ***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 aangeven niet thuis te kunnen werken* 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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**In mei is er een Rijksoverheidscampagne gestart om thuiswerken te stimuleren. 
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DE ERVAREN URGENTIE EN MOTIVATIE VOOR HET DRAGEN VAN MONDKAPJES, 

BLIJFT SINDS STABIEL 

Men vindt de maatregel gemiddeld even belangrijk en nuttig als begin mei. Gemiddeld genomen worden mondkapjes als minder prettig ervaren 
ten opzichte van begin mei. 

Belangrijk / Nuttig / 
Prettig / Makkelijk 

Onbelangrijk / 
Nutteloos / Onprettig / 
Moeilijk 

48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

dec jan feb mrt apr mei

2020 2021

Onbelangrijk - Belangrijk Nutteloos - Nuttig Onprettig - Prettig Moeilijk - Makkelijk Slecht - Goed
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92% 

92% 

75% 

63% 

59% 

47% 

34% 

32% 

23% 

22% 

In de supermarkt

In winkels (anders dan de supermarkt)

In het openbaar vervoer

Op school of onderwijsinstelling

In een winkelstraat of winkelcentrum

Tijdens het naar school brengen van de kinderen

Als ik op bezoek ga of bezoek ontvang

Tijdens het sporten

Op straat

In het park of in de natuur

TEN OPZICHTE VAN BEGIN MEI DRAGEN MINDER MENSEN IN HET OPENBAAR 

VERVOER EN OP STRAAT EEN MONDKAPJE 

Het aandeel mensen dat naar eigen zeggen op straat meestal of altijd een mondkapjes draagt, neemt af ten opzichte van begin mei van drie naar 
twee op de tien. Ook het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer neemt af ten opzichte van begin mei. 

In welke situaties heb je de afgelopen week mondkapjes gedragen? 

 - Meestal of altijd 

Begin mei: 28% 

Begin mei: 31% 

Begin mei: 83% 

Begin mei: 41% 
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HET AANDEEL MENSEN DAT DENKT DE MAATREGELEN VOL TE KUNNEN HOUDEN 

ZOLANG DAT NODIG IS, BLIJFT IN MEI GELIJK 

Twee op de drie mensen geven net als begin mei aan dat zij denken dat het zeker of redelijk lukt om de maatregelen vol te houden, zolang als dat 
nodig is. Dit is in lijn met de eerdere maanden van dit jaar. 
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Lukt denk ik wel redelijk Lukt zeker wel Lukt zeker wel + lukt denk ik wel redelijk
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12% 

11% 

9% 

6% 

35% 

Ik vergeet het soms

Ik wil mijn naasten graag zien

Ik ben de maatregelen zat

Ik voel me beperkt in mijn vrijheid

Ik ben gevaccineerd

Anderen houden zich er niet aan

Ik word er somber of depressief van

De maatregelen zijn overdreven

Het is saai / ik verveel me

De maatregelen hebben geen zin

Het is vanwege mijn beroep niet…

Ik heb al corona gehad

Geen

MEN GEEFT MEER REDENEN VÓÓR DAN TEGEN HET NALEVEN VAN DE 

MAATREGELEN  

Ondanks dat men aangeeft dat gevaccineerd zijn vaker een reden is om de maatregelen niet na te leven en niet gevaccineerd zijn minder vaak een 
reden is om de maatregelen wel na te leven, zien we dat nog niet terug in de naleving en het draagvlak van de maatregelen. Over het algemeen 
leven mensen die gevaccineerd zijn de maatregelen even goed na als anderen. Gevaccineerden houden zich zelfs beter aan de 1,5 meter afstand en 
vermijden vaker drukte. Ook zijn zij positiever over de aanpak van de Rijksoverheid en het kunnen volhouden van de maatregelen.  

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

Afname / toename (significant onder 95% betrouwbaarheidsniveau) 

Begin mei: 18% 

Begin mei: 29% 

Begin mei: 12% 

47% 

47% 

44% 

41% 

39% 

36% 

14% 

14% 

13% 

Ik wil niet dat andere mensen ziek
worden

Ik wil niet ziek worden

Ik wil dat het virus zich minder snel
verspreidt

Ik denk dat we dan sneller teruggaan 
naar ‘normaal’ 

Ik wil helpen om de druk op de zorg te
verminderen

Het moet / het is je plicht

Om te voorkomen dat de
versoepelingen worden teruggedraaid

Ik ben nog niet gevaccineerd

Geen

Begin mei: 26% 

Begin mei: 29% 



dvj-insights.com 21 

TEN OPZICHTE VAN BEGIN MEI VINDEN MEER MENSEN DAT DE RIJKSOVERHEID DE 

JUISTE MAATREGELEN TREFT 

Bijna zes op de tien mensen vinden dat de Rijksoverheid het goed doet door de maatregelen stap voor stap te versoepelen. Dit is een stijging ten 
opzichte van begin mei. Het aandeel mensen dat vindt dat de Rijksoverheid mensen te veel in hun vrijheid beperkt met de maatregelen, blijft gelijk in 
mei. Vijf op de tien mensen vinden dat de Rijksoverheid de juiste maatregelen treft.  

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. Een deel van de campagne-uitingen richtte zich op het algemeen 
publiek en een deel van de uitingen op jongeren. 

Radio Dierentuin  

Radio Terras 
TV Dierentuin 

TV Terras 

Infomercial Basisregels FunX 

(jongeren) 

Radio Oma SLAM FM  

(jongeren) 
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MEDIUMNIVEAU  

HERKENNING 

ALGEMEEN PUBLIEK, 12+ jaar HERKENNING 
GEMIDDELDE 

RO 

TV Terras 61% 64% 

TV Dierentuin 55% 64%* 

RADIO Terras 54% 47%* 

RADIO Dierentuin 55% 47%* 

SPECIFIEKE DOELGROEPEN HERKENNING 
GEMIDDELDE 

RO* 

Radio commercial SLAM FM OMA  

(18-34 jaar) 
25% 

Infomercial FunX  

(18-34 jaar) 
30% 

CONCLUSIE  

De radiospots die gericht zijn op het algemeen publiek worden in vergelijking 
met andere Rijksoverheidsuitingen goed herkend door een ruime 
meerderheid. De Tv-commercial Terras wordt gemiddeld herkend, maar de Tv-
commerical over de dierentuin wordt ondergemiddeld herkend. Dit kan 
veroorzaakt zijn doordat de dierentuincommercial later ingezet is dan de 
commercial over het terras. Drie op de tien jongeren (18-34 jaar) herkennen 
de infomercial op FunX. De radio commercial op SLAM FM wordt door één op 
de vier jongeren herkend. onder / gelijk / boven benchmark * Gebaseerd op een inschatting van de mediadata 
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OVERALL WAARDERING CAMPAGNE EN MEDIA 

CREATIEVE EVALUATIE  

CONCLUSIE  

De campagne wordt momenteel ten opzichte van andere Rijksoverheidscampagnes lager 
gewaardeerd door het algemeen publiek.  Dit geldt zowel voor de campagne in zijn 
geheel als voor de afzonderlijke uitingen. De Radio commercial van SLAM FM wordt 
daarnaast ondergemiddeld gewaardeerd door de doelgroep 18- tot 34-jarigen. De 
creatieve kracht blijft op bijna alle punten achter op andere Rijksoverheidscampagnes. 
Alleen de duidelijkheid van de campagne wordt goed gewaardeerd. 

onder / gelijk / boven benchmark 

ALGEMEEN PUBLIEK, 12+ jaar WAARDERING 
GEMIDDELDE 

RO* 

TV Terras 7.3 7.7 

TV Dierentuin 7.4 7.7 

RADIO Terras 7.3 7.5 

RADIO Dierentuin 7.3 7.5 

SPECIFIEKE DOELGROEPEN WAARDERING 
GEMIDDELDE 

RO* 

Radio commercial SLAM FM OMA  

(18-34 jaar) 
6.4 7.5 

Infomercial FunX  

(18-34 jaar) 
7.4 

CREATIEVE KRACHT 

CREATIEVE ASPECTEN CAMPAGNE 

ALGEMEEN 

PUBLIEK, 12+ 

GEMIDDELDE 

RO* 

DUIDELIJK (1-5)     4.3 4.2 

GELOOFWAARDIG (1-5)  3.9 4.2 

GEEFT NIEUWE INFORMATIE (1-5)  3.2 3.7 

OPVALLEND (1-5)  3.6 3.8 

LEUK (1-5)  3.3 3.5 

NIET IRRITANT (1-5)  3.7 3.9 

*Gemiddelde op basis van Rijksoverheidscampagnes met inzet van TV.   
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Algemeen publiek, 12+ 
1) …als we ons aan de basisregels houden, er steeds meer kan 
 
18-34 jaar 
2) …je je moet houden aan de basisregels, ook als je bij je oma op bezoek gaat. 

BOODSCHAPOVERDRACHT 

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT 

CONCLUSIE 
De campagne is in staat om de algemene boodschap goed over te brengen. Zeven op de 
tien mensen geven aan dat de boodschap ‘Als we ons aan de basisregels houden, is er 
steeds meer mogelijk’ gelukt is om over te komen in deze campagne. De tweede 
boodschap, die speciaal op jongeren gericht was, komt minder goed over. Slechts een 
klein deel geeft aan dat het niet gelukt is om over te brengen dat men zich aan de 
basisregels moet houden, ook als men bij oma op bezoek gaat. 
 

73% 
65% 

23% 
31% 

4% 5% 

0%
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1 2
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coronadashboard.rijksoverheid.nl www.government.nl www.nederlandwereldwijd.nl www.rijksoverheid.nl www.rivm.nl www.rvo.nl

SINDS DE LAATSTE METING BEGIN MEI IS HET BEZOEK VAN DE 

RIJKSOVERHEIDSWEBSITE GESTEGEN 

Ook het bezoek aan de website van het RIVM neemt toe. Dit is te verklaren doordat er veel veranderd is afgelopen maand. Onder andere de 
(aangekondigde) versoepelingen, de hogere vaccinatiesnelheid en de aankomende zomervakanties kunnen voor de verhoging van het 
webverkeer gezorgd hebben. 

websitebezoeken 

per week 

Bron: Piwik 

12 mrt: begin 
lockdown 

14 dec: 
toespraak 
premier Rutte 13 okt: 

persconferentie, 
strengere regels 

23 jan: avondklok 
28 apr: eerste 
stap openingsplan 



dvj-insights.com 29 

NAAST HET CORONADASHBOARD ZIJN DE PAGINA’S DIE GAAN OVER DE 

VOLGORDE VOOR HET VACCINEREN VAN MENSEN VAAK BEZOCHT 

Herkomst bezoek rijksoverheid.nl Meest bezochte pagina’s rijksoverheid.nl 

Bron: Piwik (03-05-2021 - 30-05-2021) 

1.414.812 

1.532.797 

1.912.914 

2.028.303 

2.212.166 

2.705.136 

3.164.635 

7.448.561 

Vaccinaties

Reisadviezen

rivm

coronavirus/vaccinatie

Hoe maak ik een afspraak voor vaccinatie
tegen corona

volgorde vaccinatie voor mensen die niet
in de zorg werken

wanneer krijg ik een vaccinatie tegen het
coronavirus

coronadashboard

66% 

25% 

20% 

5% 

Zoekmachines

Direct bezoek

Verwijzende
websites

Campagne
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Interne zoekopdrachten rijksoverheid.nl 

MEN ZOEKT OP DE SITE VAN DE RIJKSOVERHEID HET MEEST ‘SPANJE’, 

‘FRANKRIJK’ EN ‘DUITSLAND’  

Er wordt vooral veel gezocht op vakantielanden in mei.  

16.083 

17.270 

21.903 

23.572 

25.733 

39.561 

46.030 

47.439 

Italië

Vaccinatie

Portugal

Oostenrijk

Griekenland

Duitsland

Frankrijk

Spanje

Bron: Piwik (03-05-2021 - 30-05-2021) 
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TESTEN 

   WETEN 

 
Weten 1: Mensen weten dat ze zich moeten laten testen bij de GGD, ook bij milde klachten zoals 
hoesten, niezen, verkoudheid of loopneus.  
 
Weten 2: Mensen weten dat een zelftest geen vervanging is van een test bij de GGD. 
 
Weten 3: Mensen weten dat een zelftest minder betrouwbaar is dan een test bij de GGD. 
 

   VOELEN 

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

   DOEN 

 
Mensen laten zich snel testen bij de GGD, ook bij milde klachten. 

CAMPAGNEDOELSTELLINGEN 
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Dat men zich snel kan laten testen (vaak binnen een dag) is ook bij de overgrote meerderheid bekend. Het aandeel burgers dat weet dat ze zich 
moeten laten testen bij milde klachten is ten opzichte van eind april afgenomen.   

DE MEESTE MENSEN WETEN DAT ZE ZICH MOETEN LATEN TESTEN, BIJ ZOWEL 

ZWARE ALS MILDE KLACHTEN 

Welke stellingen zijn waar? - % waar 

* Sinds week 17 2021 is ‘bij de GGD’ aan de stellingen toegevoegd. 
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

februari maart april mei

Je moet je laten testen bij de GGD bij zware coronaklachten (koorts, benauwdheid of verlies van reuk of smaak) *
Je moet je laten testen bij de GGD bij milde coronaklachten (hoesten, niezen, verkoudheid, loopneus) *
Je kunt je snel laten testen bij de GGD als je klachten hebt (vaak binnen een dag) *
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HET BELANG OM JE (SNEL) TE LATEN TESTEN BIJ MILDE KLACHTEN BLIJFT 

STABIEL 

Twee op de drie mensen vinden het (zeer) belangrijk om zich (snel) te laten testen indien zij milde klachten (zouden) hebben.  

In hoeverre vind je het belangrijk of onbelangrijk om 

je te laten testen als je milde klachten hebt of zou 

hebben? - % (zeer) belangrijk 

In hoeverre vind je het belangrijk of onbelangrijk om 

je snel te laten testen als je milde klachten hebt of 

zou hebben? – % (zeer) belangrijk 

74% 

67% 

69% 

67% 

Week 8

Week 13

Week 17

Week 21

74% 

65% 

66% 

64% 

Week 8

Week 13

Week 17

Week 21



dvj-insights.com 35 

ANDEREN NIET ZIEK WILLEN MAKEN EN HET HEBBEN VAN KLACHTEN ZIJN  

WEDEROM DE MEEST BENOEMDE REDENEN OM JE TE LATEN TESTEN 

Zowel de redenen om te laten testen als de redenen om niet te laten testen zijn stabiel gebleven ten opzichte van eind april. 

Belangrijke redenen om te testen Belangrijke redenen om niet te testen 

54% 

51% 

44% 

43% 

41% 

41% 

35% 

33% 

32% 

32% 

26% 

Ik wil anderen niet ziek maken

Ik heb klachten

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

Iemand uit mijn omgeving behoort tot een
risicogroep

Iemand in mijn omgeving heeft corona/klachten

Ik wil met een gerust gevoel boodschappen
kunnen doen

Ik behoor tot een risicogroep

Voor mijn werk heb ik veel contact met anderen

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

17% 

13% 

12% 

12% 

12% 

12% 

11% 

11% 

11% 

11% 

11% 

11% 

10% 

10% 

8% 

8% 

7% 

6% 

De klachten hoeven geen coronaklachten te zijn

Ik blijf thuis/ ga in quarantaine

Mijn klachten zijn niet erg

Ik ben al getest

Ik wil mijn persoonlijke gegevens niet afgeven

De uitslag kun je niet helemaal vertrouwen

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

Ik ben al (deels) gevaccineerd

Het heeft geen zin om te testen

Ik moet er te ver voor reizen

De kosten

Ik wil niet dat mensen aan mijn lichaam zitten

Het is te veel gedoe

Ik heb kort geleden corona gehad

Ik heb het te druk/ geen tijd

Er is te veel druk op de zorg

Anderen kunnen beter getest worden

Ik ben bang om positief getest te worden
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ACHT OP DE TIEN MENSEN WETEN WAAR ZE TERECHT KUNNEN OM EEN 

AFSPRAAK TE MAKEN OM ZICH TE LATEN TESTEN 

Weet je waar je terecht kunt als je een afspraak wilt maken om je te laten testen? 

Dit aandeel is ten opzichte van eind februari toegenomen. Ongeveer één op de tien mensen weet echter niet waar men terecht kan voor het 
maken van een afspraak.  

72% 

76% 

79% 

80% 

19% 

15% 

13% 

12% 

10% 

9% 

8% 

8% 

Week 8

Week 13

Week 17

Week 21

Ja, dat weet ik Ja, ik denk dat ik het weet, maar ik weet het niet zeker Nee, ik heb geen idee
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Zes op de tien mensen zijn bekend met de overheidssites (rijksoverheid.nl/coronatest of coronatest.nl) en een kwart is bekend met het 
telefoonnummer voor het maken van een testafspraak. De bekendheid met het telefoonnummer voor het maken van een testafspraak laat sinds 
eind februari een significante dalende trend zien.  

ZEVEN OP DE TIEN MENSEN ZIJN BEKEND MET DE KANALEN VOOR HET MAKEN 

VAN EEN TESTAFSPRAAK 

Waar kun je terecht voor het maken van een testafspraak? % mensen die denken dat men hier terecht kan voor het maken 

van een afspraak 
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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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DE HELFT VAN DE MENSEN MET KLACHTEN LAAT ZICH NIET TESTEN EN  

IS DIT OOK NIET VAN PLAN 

Ongeveer één op de drie mensen met (milde) klachten heeft zich laten testen of heeft al een afspraak staan om zich te laten testen. Er zijn geen 
significante verschuivingen te zien ten opzichte van eind april.  

Heb je je laten testen? (wk5 n=42, wk8 n=46, wk13 n=76, wk17 n=66, wk21 n=55*)  

* Deze vraag is aan de respondent voorgelegd indien men (milde) klachten had. De resultaten zijn indicatief door een lage steekproefgrootte.  
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2020 2021

Ja, dit heb ik gedaan Nee, maar ik heb wel een afspraak gemaakt om me te laten testen

Nee, maar dit ben ik wel van plan Nee, dit heb ik niet gedaan en ben ik ook niet van plan
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Binnen hoeveel dagen zou jij je laten testen als je klachten zou krijgen?* 

Er is ook een kwart dat zich pas na drie of meer dagen na het ontstaan van de klachten zou laten testen. Het aandeel dat zich pas na meer dan 
drie dagen zou laten testen is ten opzichte van eind april toegenomen.  

EEN KWART VAN DE MENSEN GEEFT AAN DAT ZE ZICH AL OP DE EERSTE DAG 

DAT ZE KLACHTEN KRIJGEN ZOUDEN LATEN TESTEN 

* Uitgevraagd onder mensen die de afgelopen week geen klachten hadden. 

25% 

25% 

26% 

25% 

35% 

31% 

33% 

31% 

18% 

19% 

19% 

20% 

7% 

7% 

10% 

8% 

15% 

18% 

13% 

17% 

Week 8

Week 13

Week 17

Week 21

Op de eerste dag dat ik klachten kreeg 1 dag nadat ik klachten kreeg 2 dagen nadat ik klachten kreeg

3 dagen nadat ik klachten kreeg Na meer dan 3 dagen
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Ongeveer acht op de tien mensen weten dat bij een positieve uitslag van de zelftest er altijd ook nog een test moet worden gedaan bij de GGD. Het 
aandeel mensen dat hiervan op de hoogte is, is echter significant gedaald ten opzichte van eind april. In mindere mate is de doelgroep ervan op de 
hoogte dat een zelftest alleen wordt gebruikt indien men géén klachten heeft. Ten opzichte van eind april zijn minder mensen hiermee bekend. Eén 
op de zeven mensen benoemt spontaan een zelftest als ander type test voor corona. Dit is stabiel gebleven. 

DE MEESTE MENSEN WETEN DAT EEN ZELFTEST GEEN VERVANGING IS VAN EEN 

TEST BIJ DE GGD 

Welke stellingen zijn waar? - % waar Er zijn, naast het kunnen laten testen bij 

klachten, andere soorten testen voor corona - 

% spontaan benoemen zelftest  

15% 

83% 

82% 

81% 

32% 

28% 

Een pcr-test bij de GGD is betrouwbaarder dan
een zelftest die je zelf koopt (% waar)

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

waar)

Bij milde coronaklachten (hoesten, niezen,
verkoudheid, loopneus) kun je ook een zelftest

doen  (% waar)

Een zelftest doe je alleen als je geen klachten
hebt (% waar)

Je kunt net zo goed een zelftest doen in plaats
van een test bij de GGD (% waar)

Week 17: 87% 

Week 17: 38% 
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76% 

74% 

73% 

71% 

71% 

71% 

68% 

61% 

60% 

59% 

52% 

45% 

Thuisblijven bij klachten

Vaccineren

Drukte vermijden

Testen bij klachten

Handen wassen

Thuiswerken, tenzij het niet anders kan

1,5 meter afstand houden van anderen

Hoesten en niezen in de elleboog

Testen om toegang te krijgen bij bepaalde locaties en evenementen

Een mondkapje dragen

Zelftesten in het onderwijs

Zelftesten voor thuisgebruik

Testen bij klachten wordt als effectiever gezien dan de handelingen gerelateerd aan zelftesten en testen om toegang te krijgen tot bepaalde 
locaties en evenementen. De mate waarin de handelingen door de burgers als effectief worden gezien, is gelijk gebleven ten opzichte van eind 
april. 

THUISBLIJVEN BIJ KLACHTEN WORDT NOG STEEDS ALS HET MEEST EFFECTIEF 

GEZIEN OM DE SAMENLEVING WEER SNELLER TE KUNNEN OPENEN 

In hoeverre helpen de onderstaande handelingen volgens jou om de samenleving weer sneller te openen (zoals de horeca en 

winkels weer helemaal open)? - % (zeer) veel 
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De mate waarin de zelftest als makkelijk om zelf te doen, belangrijk, nuttig en goed wordt ervaren is stabiel gebleven ten opzichte van eind april. 

DOOR EEN MEERDERHEID VAN DE MENSEN WORDT DE ZELFTEST GEZIEN ALS 

GEMAKKELIJK OM ZELF TE DOEN 

Houding tegenover zelftesten - Sinds eind maart zijn er zelftesten te koop bij bijvoorbeeld drogisten en apotheken. Hoe denk 

jij over deze zelftesten?  

17 18 19 20 21

april mei

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

Makkelijk om zelf te 
doen / Belangrijk / 

Nuttig / Goed 

Moeilijk om zelf te 
doen / Onbelangrijk / 

Nutteloos / Slecht 
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Op de aspecten prettig, betrouwbaar en goedkoop scoort de zelftest minder hoog. De mate waarin de zelftest als betrouwbaar en goedkoop 
wordt ervaren is stabiel gebleven ten opzichte van eind april. 

 

DE MATE WAARIN MEN DE ZELFTEST ALS PRETTIG ZIET NEEMT AF TEN  

OPZICHTE VAN EIND APRIL 

17 18 19 20 21

april mei

Onprettig - Prettig Onbetrouwbaar - Betrouwbaar Duur - Goedkoop

Houding tegenover zelftesten - Sinds eind maart zijn er zelftesten te koop bij bijvoorbeeld drogisten en apotheken. Hoe denk 

jij over deze zelftesten?  

Prettig / Betrouwbaar 
/ Goedkoop 

Onprettig / 
Onbetrouwbaar / Duur 
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HET GEBRUIK VAN DE ZELFTEST IS TOEGENOMEN TEN OPZICHTE VAN EIND 

APRIL 

Ongeveer één op de zes mensen heeft eind mei al eens gebruik gemaakt van een zelftest. De zelftest wordt vooral gebruikt voor werk. De 
aanleiding om een zelftest te gebruiken is stabiel gebleven ten opzichte van eind april. Mensen die de zelftest nog niet gebruikt hebben, zouden 
deze voornamelijk gebruiken om familie of vrienden te bezoeken, voor een vakantie of een uitje of voor werk. Het aandeel mensen dat aangeeft 
de zelftest te zullen gaan gebruiken voor bezoek van of aan familie is afgenomen ten opzichte van de vorige meting.  

Gebruik gemaakt van zelftest Aanleiding om een zelftest te gebruiken 

(indicatief, n=94)* 

*Alleen aan de respondent voorgelegd indien men al een zelftest heeft gebruikt. 

Voor welke situatie zou je een zelftest 

gebruiken?** 

**Alleen aan de respondent voorgelegd indien men nog geen zelftest heeft gebruikt. 

9% 

16% 

Week 17

Week 21

38% 

25% 

21% 

7% 

7% 

19% 

Voor werk

Voor bezoek van of aan familie
of vrienden

Voor school of opleiding

Voor een feestje

Voor vakantie of een uitje

Anders

36% 

35% 

29% 

19% 

13% 

25% 

Voor bezoek van of aan familie
of vrienden

Voor vakantie of een uitje

Voor werk

Voor een feestje

Voor school of opleiding

Anders

Week 17: 42% 
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Nog steeds worden toegangstesten door de meerderheid van de mensen als nuttig ervaren. Ook vindt de meerderheid het gemakkelijk om te 
doen, goed en gaan ze het zeker doen. Wanneer we de houding tegenover toegangstesten en zelftesten tegen elkaar afzetten, wordt de 
toegangstest als minder gemakkelijk ervaren.  

MENSEN ERVAREN TOEGANGSTESTEN ALS MINDER NUTTIG TEN OPZICHTE VAN 

EIND APRIL 

Houding tegenover toegangstesten 

17 18 19 20 21

april mei

Nutteloos - Nuttig Moeilijk om te doen - Makkelijk om te doen Ga ik zeker niet doen - Ga ik zeker doen Slecht - Goed

Nuttig / Makkelijk om 
te doen / Ga ik zeker 

doen / Goed 

Nutteloos / Moeilijk 
om te doen / Ga ik 
zeker niet doen / 

Slecht 
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Daarnaast wil de meerderheid er zeker voor betalen. De mate waarin de toegangstest als prettig wordt ervaren en men ervoor wil betalen is 
stabiel gebleven.  

   

DE MEERDERHEID ERVAART DE TOEGANGSTESTEN ALS PRETTIG 

Houding tegenover toegangstesten 

17 18 19 20 21

april mei

Wil ik zeker niet voor betalen - Wil ik zeker voor betalen Onprettig - Prettig

Wil ik zeker voor 
betalen / Prettig 

Wil ik zeker niet voor 
betalen / Onprettig 
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De mate waarin de toegangstest als betrouwbaar wordt ervaren is stabiel gebleven. 

   

DE MEERDERHEID ERVAART TOEGANGSTESTEN ALS BETROUWBAAR EN 

BELANGRIJK 

Houding tegenover toegangstesten* 

* Sinds week 21 2021 is ‘belangrijk’ toegevoegd. 

17 18 19 20 21

april mei

Onbetrouwbaar - Betrouwbaar Belangrijk - Onbelangrijk

Betrouwbaar / 
Belangrijk 

Onbetrouwbaar / 
Onbelangrijk 
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MENSEN VINDEN TOEGANGSTESTEN VOORNAMELIJK ACCEPTABEL VOOR  

EVENEMENTEN DIE BINNEN PLAATSVINDEN 

Ongeveer twee op de drie mensen vinden toegangstesten acceptabel voor evenementen die binnen worden georganiseerd. Voor buiten 
evenementen ligt de acceptatie lager. Echter vindt nog steeds een meerderheid van de doelgroep het acceptabel om hiervoor een toegangstest 
te moeten doen. Het aandeel mensen dat toegangstesten voor concerten (binnen) acceptabel vindt, is toegenomen ten opzichte van eind april. 

In welke situaties vind je toegangstesten acceptabel? 

74% 

72% 

72% 

70% 

64% 

62% 

59% 

57% 

55% 

52% 

51% 

Concert (binnen)

Professionele sportwedstrijd (binnen)

Theater

Pretpark (binnen)

Museum

Café’s (binnen) 

Restaurants (binnen)

Festival (buiten)

Professionele sportwedstrijd (buiten)

Concert (buiten)

Pretpark (buiten)

Week 17: 68% 
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8% 

ONGEVEER ÉÉN OP DE TWAALF MENSEN HEEFT EIND MEI AL EENS GEBRUIK 

GEMAAKT VAN EEN TOEGANGSTEST 

Sport en cultuur waren voornamelijk de aanleiding om een toegangstest te doen. Eén op de zes mensen geeft aan binnenkort (misschien) wat te 
gaan doen waarvoor een toegangstest nodig is. Het grootste deel is niet van plan om binnenkort wat te gaan doen waarvoor een toegangstest 
noodzakelijk is. De voornaamste benoemde redenen zijn geen behoefte/interesse/zin, thuisblijven, geen plannen, nog even willen wachten (tot 
ze gevaccineerd zijn) of dat ze al (volledig) gevaccineerd zijn. 

Gebruik gemaakt van toegangstest Aanleiding om een toegangstest te doen 

(indicatief, n=44)* 

*Alleen aan de respondent voorgelegd indien men al een toegangstest heeft gedaan. 

Van plan binnenkort wat te gaan doen 

waarvoor een toegangstest nodig is 

44% 

36% 

28% 

6% 

Sport

Cultuur (monumenten,
musea, theater, concerten,

poppodia)

Evenement

Anders

7% 10% 83% Week 21

Ja Misschien Nee
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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. 

 
Welke stellingen zijn waar? - % waar 

90% 

81% 

79% 

72% 

69% 

61% 

56% 

Je doet een toegangstest indien je een activiteit/evenement gaat bezoeken waarvoor je
een testbewijs nodig hebt (% waar)

Je moet de toegangstest laten uitvoeren bij een aangesloten testaanbieder (% waar)

Je moet je binnen 40 uur voor de activiteit of evenement laten testen (% waar)

Je ontvangt binnen een uur de testuitslag (% waar)

In de Corona-app of via coronacheck.nl zet je de testuitslag om in een digitaal
testbewijs (% waar)

Je doet een toegangstest bij (milde) coronaklachten (% waar)

Je moet de toegangstest laten uitvoeren bij de GGD (% waar)
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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, niezen, verkouden of loopneus, 

plotseling verlies van reuk of smaak, koorts of benauwdheid). 
B. Je dicht in de buurt bent geweest van iemand met corona.  
C. Je huisgenoot corona heeft of zware coronaklachten (zoals koorts, benauwdheid of verlies van reuk 

of smaak). 
 

   VOELEN 

 
In quarantaine gaan voelt goed, omdat je anderen beschermt/voorkomt anderen te besmetten. 
Basismotivatie: zekerheid. 
 

   DOEN 

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

plotseling verlies van reuk of smaak, koorts of benauwdheid). 
B. Je dicht in de buurt bent geweest van iemand met corona.  
C. Je huisgenoot corona heeft of zware coronaklachten (zoals koorts, benauwdheid of verlies van reuk 

of smaak). 

CAMPAGNEDOELSTELLINGEN 
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Drie op de vier mensen weten dat dit ook opgaat wanneer je in de buurt bent geweest van iemand met corona. Het aandeel mensen dat weet 
dat je thuis moet blijven en geen bezoek mag ontvangen bij milde klachten is afgenomen ten opzichte van eind april. 

DE MEESTE MENSEN WETEN DAT JE THUIS MOET BLIJVEN EN GEEN BEZOEK 

MAG ONTVANGEN BIJ ZWARE OF MILDE CORONAKLACHTEN 

Welke stellingen zijn waar? - % waar 
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Je moet thuisblijven en mag geen bezoek ontvangen bij milde coronaklachten (hoesten, niezen, verkoudheid, loopneus)

Je moet thuisblijven en mag geen bezoek ontvangen bij zware coronaklachten (koorts, benauwdheid of verlies van reuk of smaak)

Je moet thuisblijven en mag geen bezoek ontvangen als je in de buurt bent geweest van iemand met corona
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Echter denkt een kwart dat je nog wel even snel boodschappen kan doen als je huisgenoot corona heeft. Daarnaast denken ongeveer vier op de 
tien mensen dat je dan nog wel dingen in de buitenlucht kan doen. Deze cijfers zijn stabiel gebleven vergeleken met voorgaande metingen. 

DE MEESTEN WETEN DAT JE THUIS MOET BLIJVEN EN GEEN BEZOEK MAG 

ONTVANGEN ALS JE EEN HUISGENOOT HEBT MET CORONA(KLACHTEN) 

Welke stellingen zijn waar? - % waar 
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Je moet thuisblijven en mag geen bezoek ontvangen als je een huisgenoot hebt met corona of coronaklachten

Je kunt nog wel snel boodschappen doen als je een huisgenoot hebt met corona

Je kunt nog wel dingen in de buitenlucht doen als je een huisgenoot hebt met corona
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TESTEN BIJ KLACHTEN, BRON- EN CONTACTONDERZOEK EN IN QUARANTAINE 

GAAN WORDEN ALS MINDER EFFECTIEF GEZIEN DAN EIND FEBRUARI 

In quarantaine gaan wordt ten opzichte van testen bij klachten en bron- en contactonderzoek nog steeds als het meest effectief gezien bij het 
tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Zeven op de tien mensen denken dat het (zeer) veel helpt om in quarantaine te gaan als dat 
nodig is. 

In hoeverre helpen de volgende dingen volgens jou bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus? - % (zeer) veel 
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In quarantaine gaan als dat nodig is Testen bij klachten Bron- en contactonderzoek
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47% 

41% 

Ik wil anderen niet ziek maken

Iemand uit mijn omgeving behoort tot een risicogroep

Is voor mij een belangrijke reden om in thuisquarantaine te gaan

ONGEVEER DE HELFT VAN DE MENSEN VINDT HET NIET ZIEK MAKEN  

VAN EEN ANDER EEN BELANGRIJKE REDEN OM IN THUISQUARANTAINE TE GAAN 

Ongeveer twee op de vijf mensen vinden iemand in hun omgeving die tot de risicogroep behoort een belangrijke reden om in thuisquarantaine 
te gaan bij (milde) klachten. Het belang van beide redenen om in thuisquarantaine te gaan laat sinds eind februari een dalende trend zien. 

Als je (milde) klachten hebt, of zou hebben, wat zouden voor jou dan redenen zijn om in thuisquarantaine te gaan? 

% reden om in thuisquarantaine te gaan 

Week 8: 56% 

Week 8: 49% 
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31% 

ONGEVEER ÉÉN OP DE ACHT MENSEN DIE THUIS ZOUDEN MOETEN BLIJVEN, 

BLIJFT DAADWERKELIJK THUIS EN ONTVANGT GÉÉN BEZOEK 

Verreweg de meeste mensen die thuis zouden moeten blijven omdat zij klachten hebben (loopneus, hoesten etc.) of in één van de overige 
situaties* vallen, geven aan dat zij niet de hele dag thuis zijn gebleven en/of bezoek hebben gehad op de dag dat zij klachten hadden. Het 
aandeel mensen met (milde) klachten is gelijk gebleven ten opzichte van voorgaande meting. Ongeveer één op de tien mensen had (milde) 
klachten. Ongeveer drie op de tien personen hadden het vermoeden dat de klachten met corona te maken hadden. 

Mensen met klachten Type klachten Thuisblijven & géén bezoek 

Vermoeden dat klachten met corona 

te maken hebben (n=55) 

* Iemand in huishouden met coronaklachten, in de buurt geweest bij iemand met corona, wachtend op uitslag of huisgenoot met corona. 

10% 

4% 

3% 

2% 

2% 

<1% 

<1% 

Ja, ik had een loopneus

Ja, ik had een
neusverkoudheid

Ja, ik had keelpijn

Ja, ik moest hoesten

Ja, ik had koorts (boven 38
graden)

Ja, ik had verhoging

13% 

21% 

22% 

14% 

Mensen met klachten &
overige situaties* (n=92)

Week 21

Mensen met klachten &
overige situaties* (n=92)

Week 17

Mensen met klachten &
overige situaties* (n=119)

Week 13

Mensen met klachten &
overige situaties* (n=73)

Week 8



CAMPAGNE-EFFECTMONITOR TESTEN & THUISBLIJVEN 

> 

Achtergrond en doelstellingen 

Effecten hoofdcampagne 

Communicatieve werking 

 hoofdcampagne 

Webstatistieken 

Effecten testen en thuisblijven 

Communicatieve werking 

 testen en thuisblijven 

Aanvullende indicatoren en 

 overige inzichten 
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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 die 
het meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u op deze 
pagina.  

Social animatie filmpje ‘zelftesten’ 

OLV ‘quarantaine check’ 

Social animatie filmpje ‘soorten testen’ 
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TOTAAL & MEDIUMNIVEAU  

HERKENNING 

HERKENNING 
GEMIDDELDE 

RO* 

CAMPAGNE 60% 56% 

MEDIUM HERKENNING 
GEMIDDELDE 

RO* 

ONLINE VIDEO ‘quarantaine check’ 55% 39% 

SOCIAL (VIDEO) ‘zelftesten’ 28% 39% 

SOCIAL (VIDEO) ‘soorten testen’ 25% 39% 

CONCLUSIE: De Testen & Thuisblijven-campagne in zijn geheel en de online 
video worden goed herkend onder de doelgroep. Zes op de tien burgers geven 
aan ten minste één van de uitingen te herkennen. De herkenning van de social 
video’s blijft echter achter ten opzichte van andere Rijksoverheidscampagnes.  

onder / gelijk / boven benchmark 

*Gemiddelde van Rijksoverheidcampagnes zonder de inzet van tv 
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OVERALL WAARDERING 

HERKENNING – ALGEMEEN PUBLIEK, 18+ 

CONCLUSIE: De campagne wordt even positief gewaardeerd als andere Rijksoverheids-
campagnes zonder TV-inzet. Dit geldt zowel voor de campagne in zijn geheel als voor de 
online video. De social video’s worden beter beoordeeld dan andere online video’s in 
Rijksoverheidscampagnes. De campagne wordt als minder informatief en leuk gezien 
dan andere Rijksoverheidscampagnes. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat men 
het onderwerp, testen en thuisblijven, in het algemeen minder leuk vindt dan andere 
meer maatschappelijke campagnes waarmee wordt vergeleken. 

onder / gelijk / boven benchmark 

WAARDERING CAMPAGNE  

EN UITINGEN 
WAARDERING 

GEMIDDELDE 

RO* 

CAMPAGNE 7.3 7.4 

ONLINE VIDEO ‘quarantaine check’ 7.3 7.3 

SOCIAL (VIDEO) ‘zelftesten’ 7.5 7.3 

SOCIAL (VIDEO) ‘soorten testen’ 7.6 7.3 

CREATIEVE KRACHT 

 CREATIEVE ASPECTEN CAMPAGNE WAARDERING 
GEMIDDELDE 

RO* 

 DUIDELIJK (1-5)     4.0 4.0 

 GELOOFWAARDIG (1-5)  3.8 3.9 

 GEEFT NIEUWE INFORMATIE (1-5)  3.4 3.7 

 OPVALLEND (1-5)  3.5 3.6 

 LEUK (1-5)  2.9 3.4 

 NIET IRRITANT (1-5)  3.5 3.7 

*Gemiddelde op basis van Rijksoverheidscampagnes zonder inzet van TV.   
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Algemeen publiek, 18+ 
1) ...je thuisblijft bij klachten 
2) …je je bij milde klachten snel laat testen zodat je zeker weet dat je weer naar buiten kan 
3) …je de zelftest gebruikt als je iemand gaat ontmoeten (school, werk, bezoek) 
4) …je thuisblijft bij een positieve zelftest en een afspraak maakt bij de GGD 
5) …je huisgenoten thuis moeten blijven bij een positieve zelftest 
6) …je bij een negatieve uitslag van de zelftest voorzichtig moet zijn 
7) ...je altijd een testafspraak moet maken bij de GGD bij klachten, als je in quarantaine zit 
of in contact bent geweest met iemand met corona 
8) ...er wordt getest om het virus op te sporen en te bestrijden 
9) ...er wordt getest voor het openen van de samenleving 
10) ...er verschillende soorten coronatesten zijn met verschillende doelen 
 

BOODSCHAPOVERDRACHT – ALGEMEEN PUBLIEK, 18+ 

GEHOLPEN BOODSCHAPOVERDRACHT 

76% 74% 72% 76% 75% 71% 75% 72% 73% 73% 

20% 22% 23% 20% 20% 23% 20% 23% 21% 21% 

4% 4% 5% 3% 5% 6% 5% 5% 7% 6% 
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Niet gelukt

Deels gelukt

Gelukt

Gemiddelde RO (deels) gelukt

CONCLUSIE: De campagne slaagt er in vergelijking met andere 
Rijksoverheidscampagnes gemiddeld goed in om de belangrijkste 
campagneboodschappen over te brengen. Bijna alle burgers zijn het ermee eens 
dat de campagne goed in staat is om de boodschap ‘..je thuisblijft bij een positieve 
zelftest en een afspraak maakt bij de GGD’ over te brengen. Dat er wordt getest 
voor het openen van de samenleving, wordt volgens de doelgroep iets minder 
sterk overgebracht.  



CAMPAGNE-EFFECTMONITOR ALLEEN SAMEN 

> 

Achtergrond en doelstellingen 

Effecten hoofdcampagne 

Communicatieve werking 

 hoofdcampagne 

Webstatistieken 

Effecten testen en thuisblijven 

Communicatieve werking 

 testen en thuisblijven 

Aanvullende indicatoren en 

 overige inzichten 
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Te weinig Niet te weinig, niet te veel Te veel

TEN OPZICHTE VAN BEGIN MEI VINDEN MEER MENSEN DAT DE RIJKSOVERHEID 

NIET TE VEEL, EN NIET TE WEINIG OVER CORONA COMMUNICEERT 

Zowel het aandeel mensen dat van mening is dat de overheid te veel communiceert als het aandeel mensen dat denkt dat de overheid te weinig 
communiceert neemt af ten opzichte van begin mei. 

Ervaren hoeveelheid communicatie over corona vanuit de Rijksoverheid 
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72% 

71% 

71% 

70% 

69% 

68% 

66% 

66% 

63% 

63% 

61% 

59% 

54% 

Er is te weinig duidelijke communicatie

Er is te weinig informatie over het virus zelf

Er is te weinig uitleg bij besluiten die worden genomen

Er is te weinig lokale informatie

Er is te weinig internationale informatie

Er is te weinig nieuwe informatie

Er is te weinig informatie over de vaccins

Er is te weinig betrouwbare informatie

Er is te weinig positief nieuws

Er zijn te weinig updates

Er is te weinig uitzicht voor de toekomst

Er is te weinig informatie over de status in de ziekenhuizen

Er zijn te weinig voorlichtingsspotjes

DE REDENEN WAAROM MEN VINDT DAT DE RIJKSOVERHEID TE WEINIG 

COMMUNICEERT LOPEN UITEEN 

Onder mensen die van mening zijn dat de overheid te weinig over corona communiceert, zijn alle genoemde redenen voor een meerderheid van 
toepassing. Desalniettemin is ten opzichte van begin mei het aandeel mensen dat vindt dat er te weinig lokale informatie is, er te weinig positief 
nieuws is en dat er te weinig uitzicht is op de toekomst, afgenomen. 

Redenen waarom de overheid te weinig communiceert* 

*Indien men van mening is dat de overheid te weinig communiceert over het coronavirus. Categorieën zijn gecodeerd op basis van open antwoorden. 

Begin mei 75% 

Begin mei: 71% 

Begin mei 80% 
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DE GENOEMDE REDENEN WAAROM MEN VINDT DAT DE OVERHEID TE VEEL OVER 

CORONA COMMUNICEERT, WORDEN EVEN VAAK BENOEMD ALS IN BEGIN MEI 

Ten opzichte van april vinden minder mensen dat er te veel regels worden gecommuniceerd, dat er te veel onduidelijke of tegenstrijdige 
informatie is en dat er te veel veranderingen worden gecommuniceerd. Onder de mensen die van mening zijn dat de Rijksoverheid te veel 
communiceert, zijn deze genoemde redenen echter wel voor een grote meerderheid van toepassing. 

Redenen waarom de overheid te veel communiceert* 

*Indien men van mening is dat de overheid te veel communiceert over het coronavirus. Categorieën zijn gecodeerd op basis van open antwoorden. 

91% 

89% 

87% 

86% 

84% 

83% 

81% 

80% 

79% 

78% 

Er is te veel van dezelfde informatie

Er worden te veel regels gecommuniceerd

Er is te veel onbetrouwbare informatie

Er is te veel eenzijdige informatie (vanuit één invalshoek)

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

Er is te veel onduidelijke of tegenstrijdige informatie

Er zijn te veel voorlichtingsspotjes

Er is te veel negatief nieuws

Er worden te veel veranderingen gecommuniceerd

Er wordt te veel over onbelangrijke zaken gecommuniceerd
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DE HELFT VAN DE MENSEN VINDT DAT ZIJ GOED WORDEN GEHOLPEN OM DE 

MAATREGELEN IN OPENBARE GEBOUWEN EN IN WINKELS OP TE VOLGEN 

Dit beeld verandert niet ten opzichte van begin mei. Eén op de drie mensen is van mening dat de politie en BOA’s voldoende controleren of 
mensen de coronamaatregelen opvolgen. 

 

% (helemaal) eens  met de stelling: 
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De politie en BOA’s controleren voldoende of mensen de coronamaatregelen opvolgen 
Ik word goed geholpen om de maatregelen in supermarkten en winkels op te volgen
Ik word goed geholpen om de maatregelen op straat op te volgen
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)
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HET AANDEEL MENSEN DAT ZICH VEEL ZORGEN OM HET CORONAVIRUS MAAKT, 

BLIJFT TEN OPZICHTE VAN BEGIN MEI STABIEL 

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

Iets minder dan de helft van de mensen maakt zich naar eigen zeggen veel of zeer veel zorgen. Dit resultaat lijkt af te nemen ten opzichte van 
begin mei, maar dit neemt niet statistisch significant af. 
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DEZELFDE REDENEN VOOR ZORGEN ALS REDENEN VOOR GEEN ZORGEN WORDEN 

BENOEMD IN MEI 

Er is echter een afname in de hoe vaak veel redenen om zorgen benoemd worden. Vergeleken met begin mei geven minder mensen aan zich zorgen 
te maken over de druk op de zorg, andere varianten van het virus, de wijze van verspreiding, de mentale gezondheid, het welzijn van Nederlanders, 
het vaccinatiebeleid, of de overheid de juiste maatregelen neemt, of men zelf besmet raakt en het welzijn van familie en/of vrienden. De redenen 
om geen zorgen te maken die het meest worden genoemd, worden allemaal door minder dan één op de tien mensen benoemd. 

Redenen voor zorgen 

38% 

33% 

29% 

25% 

25% 

22% 

21% 

20% 

19% 

19% 

19% 

17% 

16% 

15% 

14% 

De druk op de zorg

Ernst van de ziekte

Financiële gevolgen voor Nederlandse…

Andere varianten van het virus

Achterstanden bij schoolgaande kinderen

Wijze van verspreiding van het coronavirus

De mentale gezondheid van mijn gezin en/of…

Het welzijn van Nederlanders

Het vaccinatiebeleid

Of de overheid de juiste maatregelen neemt

Dat ik iemand in mijn omgeving besmet

Dat ik zelf besmet raak/ziek word

Het welzijn van familie en/of vrienden in het…

Of ik nog naar het buitenland kan reizen

Of de overheid te snel de maatregelen…

Begin mei 31% 

Begin mei 47% 

Begin mei 30% 

Begin mei 26% 

Begin mei 23% 

Begin mei 22% 

Begin mei 28% 

Begin mei 26% 

Begin mei: 31% 

7% 

7% 

7% 

6% 

5% 

5% 

4% 

2% 

2% 

1% 

De media maken het groter dan het is

De maatregelen zijn overdreven

In de buitenlucht raak je niet besmet

Het coronavirus is vergelijkbaar met een
griepvirus

Er zijn weinig besmettingen in mijn buurt
/ omgeving

De besmettingscijfers zijn laag

Ik word niet ernstig ziek als ik besmet
raak

Ik heb geen kwetsbare mensen in mijn
omgeving

Het coronavirus is onder controle

Ik vergeet het soms

Redenen om je geen zorgen te maken 
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DE RISICOPERCEPTIE OM BESMET TE RAKEN MET HET CORONAVIRUS, BLIJFT IN DE 

MAAND MEI STABIEL 

Bijna vier op de tien mensen denken net als begin mei dat de kans (zeer) klein is om besmet te raken en één á twee op de tien mensen denken 
dat de kans (zeer) groot is om besmet te raken. 

Ingeschatte kans om besmet te raken 
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HET AANDEEL MENSEN DAT DENKT DAT DE MAATREGELEN HELPEN BIJ HET 

AFREMMEN VAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS, NEEMT GELEIDELIJK TOE 

Vergeleken met begin april is er een stijging zichtbaar van de mate waarin men denkt dat de ingestelde maatregelen helpen bij het afremmen 
van de verspreiding van het coronavirus. Zes op de tien mensen denken dat de ingestelde maatregelen helpen bij het afremmen van de 
verspreiding van het coronavirus. 

In hoeverre helpen de ingestelde maatregelen volgens jou bij het afremmen van de verspreiding van het 

coronavirus? 
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DE HOUDING TEN AANZIEN VAN DE KWALITEIT VAN DE 

INFORMATIEVOORZIENING VAN DE RIJKSOVERHEID, BLIJFT STABIEL 

Net als een maand eerder vinden vijf á zes op de tien mensen dat de Rijksoverheid duidelijk over de maatregelen ten aanzien van het coronavirus 
communiceert. De helft van de mensen vindt de Rijksoverheid een betrouwbare bron van informatie over het coronavirus. Het aandeel mensen 
dat aangeeft dat de Rijksoverheid te weinig communiceert over het coronavirus neemt af ten opzichte van begin mei. 
 

% (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.

...informeert mensen te weinig over wat men zelf kan doen ten aanzien van het coronavirus.
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