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Het loslaten van de 1,5 meter regel zal wennen zijn
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In eerste instantie onwennig om 1,5 meter los te laten

• Na zo lang de 1,5 meter regel te hebben gevolgd denkt 

het merendeel dat het even wennen zal zijn om zich niet 

meer aan die maatregel te hoeven houden. Sommigen 

vinden het zelfs een beetje spannend. 

• Mensen denken zich over het algemeen wel veilig te 

voelen als zij in een omgeving zijn waarbij ze weten dat 

iedereen negatief getest is. Toch zullen ze nog wel wat 

voorzichtig zijn. Men is zich er goed van bewust dat een 

test een momentopname is en geen 100% garantie geeft. 

• Men vindt het een fijn vooruitzicht om de 1,5 meterregel te 

laten vervallen op toegewezen locaties, mits het veilig is. 

• Het verschilt per locatie hoe men erover denkt. Op 

buitenlocaties en overzichtelijke locaties als het theater, 

restaurants en musea is het makkelijker om zelf afstand te 

bewaren. Op locaties waar alcohol geschonken wordt 

zoals festivals, concerten, voetbalwedstrijden en kroegen 

is het moeilijk je aan de 1,5 meter regel te houden. Ze 

snappen dat het dan onvermijdelijk is de regel los te laten. 

• Er is een verschil tussen kleinere locaties met bekenden 

en grote locaties waar veel onbekenden zijn. Bij die laatste 

voelt men zich iets minder veilig. Al realiseren ze zich dat 

je corona in kleine kringen ook kunt overdragen.  

• Velen zijn bereid zich te laten testen. Vooral bij geplande 

uitjes als dierentuin of museum. Voor een ‘spontaan 

bezoek aan de kroeg’ is die bereidheid kleiner. Je laten 

testen kost tijd, dat gaat ten koste van spontane acties. 

Kennis van verschillende type corona-testen is slecht

• Men verwachten dat je op de locatie zelf kunt testen.*     

Zij weten vaak niet dat de toegangstesten op een aparte 

locatie zijn, anders dan de GGD-testlocaties. 

• Men verwacht dat het testen op locatie betrouwbaarder is, 

omdat het kort op het daadwerkelijke bezoek zit. “Er zit 

minder tijd tussen om alsnog corona op te lopen.”. 

• Men verwacht uitleg over het testproces van de specifieke 

locatie/ event waar ze heen gaan. Ze zoeken dit niet al te 

lang vooraf uit, “regels kunnen snel veranderen”. 

• Zelftesten vindt men onbetrouwbaar(der) en ziet men niet 

als vrijbrief om op pad te gaan en de regels te negeren. 

Jongeren vormen hier soms in de eigen sociale kring een 

uitzondering op. 

Voordelen van toegangstesten:

• De samenleving gaat weer open, mensen hebben meer 

contact met elkaar, het is goed voor de ondernemers maar 

ook voor ieders sociale en mentale gezondheid. 

• Het geeft een veilig gevoel dat iedereen getest is waarmee 

je op een bepaalde locatie bent. 

Nadelen van toegangstesten

• Minder spontaan ergens naartoe kunnen, het is nog 

steeds niet 100% waterdicht, zorgen over privacy, het 

geeft veel extra afval en er komt veel logistiek bij kijken. 

Men begrijpt goed hoe toegangstesten bijdragen aan het loslaten van de 1,5 meter regel

*Er is tijdens de gesprekken gevraagd naar verwachtingen van mensen omtrent de 

toegangstesten. Hierbij is niet van te voren uitgelegd dat zij op aparte test locatie 

moeten testen voor toegang. De gegeven antwoorden (en positiviteit hierover) 

kunnen dus wellicht wat gekleurd zijn.
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Duidelijk de regels aangeven helpt bij handhaving
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Buiten ‘bubbel’ is herinnering aan maatregelen wenselijk

• Sommigen vinden het verwarrend als maatregelen per 

situatie verschillen. Men wil dan duidelijk zien welke regels 

in welke context gelden. Bijvoorbeeld door middel van 

borden ter plekke, of digitale reminders. Wanneer alcohol 

in het spel is (o.a. sportwedstrijden, kroegen, festivals) 

verwacht men de maatregelen buiten de bubbel sneller te 

vergeten dan bij een theater- of museumbezoek. 

• Andere mensen verwachten eenvoudig te kunnen 

schakelen tussen de situaties, mits de regels ter plekke 

goed aangegeven worden. Het is nu immers ook allemaal 

al verwarrend “In supermarkten loopt iedereen nu toch ook 

dicht op elkaar, maar in de HEMA ernaast wordt er weer 

strenger gecontroleerd”. 

• Mensen zijn zich er goed van bewust dat we er nog niet 

zijn, dus dat die regels buiten die ‘testbubbels’ gewoon 

nog gelden. Dit vindt men logisch. 

• Gevaccineerden voelen zich veiliger (minder heftig ziek 

worden). Sommigen leven de regels hierdoor minder strak 

na. Nu nog moeten testen vinden ze logisch, omdat nog 

steeds onduidelijk is of men het virus kan overdragen. Wel 

willen ze weten wanneer die 1,5 meter losgelaten wordt. 

”De overheid zei dat vaccineren de oplossing is, bij 

hoeveel % kunnen we dan die regels laten gaan?”

• Er is begrip voor de mogelijk verwarrende komende 

periode waarin we verder versoepelen. In een keer 

stoppen vind men onverantwoord. Men begrijpt dat het 

virus dan weer kan toenemen. Door het langzaam af te 

bouwen en op sommige locaties al wat regels los te laten 

kunnen mensen ook weer wennen. 

• Ook ziet men in dat de vaccinatiegraad omhoog gaat. Dat 

gaat straks samenlopen met de versoepelingen en komt 

dan mooi bij elkaar. Men kijkt positief naar de komende 

maanden. 

Narratief draagt de boodschap goed over

• De tekst slaagt er goed in om de boodschap over te 

brengen. Mensen snappen waarom we gefaseerd weer 

naar een open maatschappij gaan en vinden dat ook een 

prettig idee. Zo kan iedereen er langzaam aan wennen.

• Men voelt zich ook gehoord door het benoemen van de 

volgorde van scholen en sport eerst: (mentale) 

gezondheid en de impact op ons leven. Zo voelt het of de 

overheid goed meedenkt in oplossingen. 

• Het verhaal is in lijn met de eigen verwachtingen die 

mensen hebben van de toekomst. 

• Ze vinden de tekst duidelijk, hoopgevend en positief. 

• Voor de meeste mensen stond er geen nieuwe informatie 

in de tekst. 

Mensen bereid om de regels na te leven, mits overal duidelijk is wat er van ze verwacht wordt
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Onderzoeksverantwoording
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Opzet van het onderzoek

METHODE

10 online diepte-interviews

minuten

30

Duur van de interviews

Male

123

Onder die steden, 

welke vanoud.

Do. 20 mei 2021

Veldwerk

Dori van Rosmalen

Liselore van Leeuwen

Moderators

Doelgroep: De doelgroep is Algemeen 

Nederlands publiek van 18 jaar en ouder die 

het leuk vinden om naar musea, theater, de 

bioscoop, concerten, clubs en evenementen 

als festivals en sportwedstrijden te gaan en 

dit voor de corona crisis ook al graag deden. 

Middelen 

• Narratief in de vorm van een tekst

Onderzoeksdoel: Inzicht krijgen in de wat 

het gefaseerd loslaten van 1,5 meter met 

mensen doet/bij ze oproept in situaties 

waarin dat kan d.m.v. toegangstesten en wat 

dat met ze doet bij situaties waarin dat nog 

niet kan. 
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Bijlage: narratief 

De anderhalve meter blijft belangrijk!

Basisregels zijn het belangrijkst om de verspreiding van corona te beperken. Als iedereen zich daaraan houdt, dan worden snel veel minder mensen ziek. 

Daarom blijft naast je laten vaccineren gelden: was je handen, houd anderhalve meter afstand, blijf thuis en laat je testen bij klachten. Zo kun je voorkomen dat het virus 

zich verder verspreidt. Een vaccinatie betekent niet dat je niet meer besmettelijk bent.

Om te voorkomen dat je per ongeluk andere mensen in je omgeving besmet, blijft het houden van anderhalve meter afstand belangrijk.

We realiseren ons dat deze regel vervelend is; Het beperkt ons leven drastisch. Op veel plekken is het echter nog niet goed mogelijk om samen te komen èn voldoende 

afstand te houden. In de praktijk betekent dit dat op locaties die open zijn voor publiek er maar een beperkte hoeveelheid mensen tegelijk mag samenkomen. En dat je 

thuis maar een beperkte hoeveelheid mensen mag ontvangen.

Dit heeft ingrijpende gevolgen. Leerlingen en studenten kunnen nu niet elke dag naar hun onderwijsinstelling; leerachterstanden lopen op. 

Sporten is minder goed mogelijk, terwijl dit juist belangrijk is om fit te zijn en daarmee ook snel te herstellen van een besmetting met corona 

Bovendien worden een aantal sectoren hard getroffen door deze maatregel. Denk daarbij aan de musea, theaters, bioscopen, concertzalen, horeca, clubs en 

evenementen als festivals en sportwedstrijden. De maatschappelijke impact van de anderhalve meter maatregel is dus groot.

Maar ook het aantal gevaccineerden neemt toe. Daarom laten we nu op een aantal plekken voorzichtig de anderhalve meter maatregel los.

Dat moet voorzichtig; als we dat te snel doen, loopt het aantal besmettingen mogelijk weer op. Het loslaten van de anderhalve meter gebeurt (op 1 juni) in het voortgezet 

onderwijs en bij het sporten. Voor leerachterstanden en slechte lichamelijke fitheid geldt immers dat de gevolgen nog lang merkbaar zijn. 

Om te zorgen dat in sectoren die afhankelijk zijn van veel publiek, snel meer mogelijk wordt, kan binnenkort met toegangstesten worden gewerkt.

Daarom zal ook voor de zomervakantie op locaties waarbij je met een negatieve toegangstest bent binnengekomen de anderhalve meter niet altijd meer gelden. Dat 

gebeurt dan op een gecontroleerde en veilige manier. Dit is een eerste stap terug naar het nieuwe normaal. Dan kunnen er weer meer mensen naar bijv. het theater en 

de bioscoop. En in de zomer ook naar grotere evenementen. Dat brengt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal mee. 

In de rest van samenleving blijft de anderhalve meter voorlopig van kracht. Dat geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn. 

Als de meeste mensen gevaccineerd zijn en het virus echt is teruggedrongen, dan vervalt de anderhalve meter helemaal. 

Hoe beter we ons aan de anderhalve meter houden, hoe sneller we weer terug kunnen naar het nieuwe normaal.
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