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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Minder mensen maken zich zorgen 
Het aandeel mensen dat (heel erg) 
bezorgd is over het coronavirus, zit met 
drie op de tien mensen op het laagste 
niveau sinds dit gemeten is (aug’20).  
Ten opzichte van begin december geven 
steeds minder mensen (ca. één op 
zeven) aan dat vrijwel iedereen in hun 
directe omgeving zich aan de 
maatregelen houdt. 
Als reden om de maatregelen niet (altijd) 
na te leven geeft men ten opzichte van 
begin januari vaker aan dat men al 
corona heeft gehad.  
‘Niet ziek willen worden’ en ‘anderen niet 
ziek willen maken’ blijven de 
belangrijkste redenen om zich wel aan de 
maatregelen te houden. ‘De druk op de 
zorg verlagen’ en ‘minder snelle 
verspreiding van het virus’ worden 
minder vaak genoemd.  

Draagvlak en naleving 1,5 meter 
nemen verder af 
Ten opzichte van begin december is 
zowel bij het draagvlak als de naleving 
van het houden van 1,5 meter afstand 
een verdere daling te zien. Minder dan 
de helft van de Nederlanders houdt 
meestal of alle keren afstand. 
Daarnaast vinden minder mensen het 
belangrijk om afstand te houden bij 
bezoek, van mensen die ze niet (goed) 
kennen en van vrienden en familie.  

Minder mensen werken volledig 
thuis 
Van de mensen die thuis kunnen 
werken, doen negen op de tien hun 
werk deels of volledig vanuit huis. Dit is 
sinds het begin van de crisis stabiel. Het 
aandeel dat al het werk vanuit huis 
doet, is ten opzichte van begin januari 
gedaald naar vier op de tien. 

Ruim de helft zorgt voor frisse lucht 
Dit is stabiel gebleven ten opzichte van 
begin januari. Een kwart ventileert 
ruimtes altijd bij gebruik.  

Motivatie handen wassen neemt af 
De motivatie om vaak je handen te 
wassen met zeep is geleidelijk afgenomen 
ten opzichte van begin december.  

Motivatie voor mondkapje gedaald 
Ten opzichte van begin januari neemt de 
motivatie om een mondkapje te dragen 
verder af. Een grote meerderheid draagt 
nog wel een mondkapje in de 
supermarkt, maar ook hierbij is een 
daling te zien. Het aandeel dat een 
mondkapje in OV draagt, is met acht op 
de tien stabiel gebleven.  

Externe peilingen 
Met betrekking tot het thuiswerken 
verwachten zes op de tien Nederlanders 
(deels) thuis te blijven werken. 

Goed dat de Rijksoverheid stap voor 
stap versoepelt 
Ten opzichte van begin december vinden 
meer mensen (bijna de helft) dat de 
overheid het goed doet door stap voor 
stap te versoepelen.  
Zes op de tien mensen vinden dat de 
overheid precies genoeg communiceert.  
De helft van de mensen vindt dat de 
Rijksoverheid duidelijk over de 
maatregelen communiceert en vier op de 
tien vinden de Rijksoverheid een 
betrouwbare bron van informatie. Dit is 
sinds eind augustus stabiel gebleven. 

Externe peilingen 
Twee derde van de Nederlanders vindt 
dat het kabinet de corona-pandemie 
goed heeft bestreden. Ruim vier op de 
tien vond de manier waarop het kabinet 
heeft gecommuniceerd duidelijk, een 
derde vond dit onduidelijk.  



Kennisniveau en intentie om te 
testen blijft hoog 
Negen op de tien mensen weten wanneer 
ze zich moeten (laten) testen. Het 
aandeel dat het (heel) belangrijk vindt 
om zich te laten testen bij klachten daalt 
licht naar zeven op de tien mensen. Bijna 
iedereen weet dat je na een positieve 
uitslag van een zelftest ook een test 
moet doen bij de GGD. De bekendheid 
met de websites voor het maken van een 
testafspraak bij klachten is afgenomen 
sinds begin januari, naar twee derde. 

Voorzorg belangrijk motief om te 
testen 
Anderen niet ziek willen maken en zeker 
willen weten of men geen corona heeft 
blijven de belangrijkste redenen om wel 
te (laten) testen. Beide worden door 
ongeveer de helft van de mensen 
genoemd. Daarnaast geeft ongeveer een 
derde aan met een gerust gevoel bezoek 
te kunnen ontvangen of zelf op bezoek te 
kunnen gaan. Belangrijkste reden om 
zich niet te laten testen (bij de GGD) is 
dat men al een zelftest heeft gedaan. Dit 
wordt door bijna één op de vijf mensen 
genoemd.  

Aandeel dat zich niet test bij 
klachten blijft hoog 
Een redelijk grote groep van ruim vier op 
de tien mensen met klachten heeft zich 
niet getest met een zelftest of laten 
testen bij de GGD.  

Houding tegenover zelftesten 
verbeterd 
Ongeveer één op de vijf mensen heeft 
de laatste week een zelftest gebruikt. 
Mensen staan iets positiever tegenover 
de zelftest ten opzichte van een half 
jaar geleden. De zelftest wordt ervaren 
als belangrijker, betrouwbaarder en 
gemakkelijker om zelf te doen. Wel 
vinden meer mensen de zelftest duur. 

Zelftest meest gebruikt voor bezoek 
De zelftest wordt in drie van de tien 
gevallen gebruikt voor een bezoek aan 
familie of vrienden en in een kwart van 
de gevallen bij klachten of als men in 
nauw contact geweest is met iemand 
met corona. De zelftest wordt in bijna 
één op de vijf gevallen gebruikt voor 
werk. 

Corona(klachten) voor velen geen 
reden om thuis te blijven 
Negen op de tien mensen weten dat je 
verplicht thuis moet blijven als je corona 
hebt. Tegelijkertijd blijft echter slechts 
een derde van de mensen met corona of 
coronaklachten thuis. Ongeveer twee op 
de tien mensen hebben (milde) klachten. 
Dit is vergelijkbaar met begin januari.  

Informatiebronnen over testen en 
quarantaine redelijk bekend 
Zeven op de tien mensen weten waar 
ze terecht kunnen voor informatie over 
testen en over de quarantaine regels. 
GGD, RIVM en de Rijksoverheid worden 
het meest genoemd als 
informatiebronnen. Bijna de helft van 
de mensen is bekend met de 
Testwijzer-tool (tijdens het onderzoek 
was de tool offline), één op de tien 
mensen heeft deze al eens gebruikt. 
Ruim de helft van de mensen is bekend 
met de website Quarantainecheck. 
Bijna één op de vijf mensen heeft deze 
al eens gebruikt, een toename ten 
opzichte van begin januari.  

Draagvlak coronatoegangsbewijs 
afgenomen  
Begin december vonden nog zes op de 
tien mensen dat het CTB nodig is om 
samen te leven met het virus en nodig is 
om locaties op volle capaciteit open te 
houden. Dit is gedaald naar vijf op de tien 
mensen. Een kleine minderheid is van 
mening dat het CTB verdere verspreiding 
van het coronavirus voorkomt.  

Helft bekend met wijziging 
geldigheidstermijn vaccinatiebewijs 
en herstelbewijs  
De helft van de mensen weet dat de 
geldigheidstermijn van het 
vaccinatiebewijs en het herstelbewijs 
recentelijk is verkort. Ongeveer een derde 
weet ook de juiste termijnen te noemen 
(9 maanden en 6 maanden). Slechts één 
op de zeven mensen weet dat de 
boostervaccinatie (nog) voor een 
onbeperkte termijn geldig is. 

Externe peilingen 
Het verkorten van de geldigheidsduur 
van het toegangsbewijs zorgt ervoor 
dat twee op de tien ongevaccineerden 
en/of niet-geboosterden toch bereid 
zijn een prik te halen.  



Geschatte kans op besmetting 
stabiel  
Net als begin januari schat een vijfde 
de kans dat zij met het coronavirus 
besmet raken (zeer) groot. 

Externe peilingen 
De steun voor een vaccinatieplicht neemt 
verder af. Iets meer dan twee op de tien 
mensen is hier voorstander van. Ruim 
zes op tien vinden dat vaccineren een 
vrije keuze moet blijven.  

Communicatieve werking 
De boostercampagne wordt door acht op de 
tien mensen herkend, dat is gemiddeld voor 
campagnes van de Rijksoverheid op tv. De 
tv-spot wordt door twee derde herkend, de 
radiospot door ruim de helft en de out-of-
homeposters door ruim een derde. De 
waardering van de uitingen en de meeste 
creatieve aspecten van de campagne liggen 
onder benchmark. Men vindt de campagne 
wel duidelijk en gemakkelijk te begrijpen. De 
boodschappen komen voldoende over. Men 
vindt de informerende boodschap over 
antistoffen het beste overkomen.  
 
De totale herkenning van de online 
(zelf)testen en thuisblijven campagne ligt 
rond het gemiddelde voor 
Rijksoverheidscampagnes zonder inzet van 
tv en wordt door ruim de helft herkend. De 
totale waardering ligt onder benchmark, 
maar de campagne wordt wel als duidelijk, 
geloofwaardig en makkelijk te begrijpen 
beoordeeld. De campagne is minder 
opvallend en scoort minder goed op ‘niet 
irritant’ dan andere online video’s. De 
campagne is in staat de 
campagneboodschappen over te brengen. 
De boodschap dat je een zelftest doet als je 
meerdere mensen ontmoet of klachten hebt, 
is het best overgekomen. 
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Meer informatie of vragen? 

communicatiecovid@minjenv.nl 

Herdenken 
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. Voor 
ruim een derde hoeft dit niet. 
 

Helft staat open voor vervolgvaccinatie 
tegen corona 
Twee op de drie mensen zijn volledig 
gevaccineerd, inclusief booster.  
Van degenen die niet gevaccineerd zijn, 
geven twee op de drie aan dit zeker niet van 
plan te zijn. Van degenen die geen booster 
hebben gehaald, geeft een derde aan dit 
(zeker/misschien) van plan te zijn.  
Het beschermen van de eigen gezondheid en 
die van anderen worden het vaakst als 
redenen benoemd om de boosterprik te 
halen.  
Ongeveer de helft van de mensen is (zeker) 
wel van plan eventuele vervolgvaccinaties 
tegen corona te halen.  
 

Externe peilingen 

› Mensen met een kwetsbare 
gezondheid vrezen voor hun 
bewegingsvrijheid na het loslaten 
van de coronaregels. Die gaven 
hen enigszins een veilig gevoel, 
bijvoorbeeld de mondkapjes bij 
het doen van boodschappen of de 
coronapas bij het uit eten gaan. 
Zij verwachten van het kabinet te 
horen of en hoe zij dat veilig 
kunnen blijven doen.  

› De meningen over het vieren van 
carnaval zijn verdeeld. Een derde 
vindt dat alles gewoon door kan 
gaan aangezien er ook diverse 
sportevenementen hebben 
plaatsgevonden, terwijl ook een 
derde zich zorgen maakt over een 
toename van besmettingen 
tijdens carnaval zoals in 2020. 

 Het niet terugkeren van drie 
zoenen, te dicht bij elkaar komen 
en de drukke ochtend- en 
avondspits zijn dingen die een 
deel van de mensen liever niet 
ziet terugkomen.  

 Zes op de tien mensen denken 
dat het afscheid van de 
coronaregels eind februari niet 
definitief is. De meesten 
verwachten dat het kabinet in de 
herfst van 2022 opnieuw regels 
moet invoeren. 


