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Een kwart heeft de laatste twee 
maanden corona gehad 
Bijna de helft van de mensen heeft 
inmiddels corona gehad, waarvan bijna 
de helft in de laatste twee maanden.  

Draagvlak mondkapje blijft, gebruik 
fors afgenomen  
Na de afschaffing van de mondkapjes-
plicht, blijft ongeveer de helft van de 
mensen het dragen van mondkapjes bij 
drukte belangrijk, goed en nuttig 
vinden. Tegelijkertijd is er ten opzichte 
van februari een forse daling van het 
gebruik. In supermarkten en andere 
winkels is dit gedaald van ruim acht op 
de tien naar twee op de tien, in het OV 
van acht op de tien naar drie op de tien.  

Handen wassen neemt licht toe  
Het aandeel mensen dat meestal of alle 
keren handen wast neemt licht toe ten 
opzichte van januari tot acht op de tien 
mensen. Voor veel mensen is dit een 
advies dat men makkelijk kan volgen en 
prettig vindt om te doen. Daarnaast 
vind men het advies overwegend nuttig 
en belangrijk.  

Aandeel dat geen handen schudt 
blijft hoog 
Het aandeel mensen dat geen handen 
schudt neemt iets af sinds februari, 
maar ligt met tweederde nog steeds op 
een hoog niveau. Ook andere 
omgangsvormen zijn nog niet terug van 
weggeweest, zo is de helft van de 
mensen terughoudend bij het omhelzen 
of het zoenen van dierbaren bij een 
begroeting.  

Aandeel dat hoest of niest in de 
elleboog blijft stabiel 
De helft van de mensen blijft niezen in 
de elleboog, dit is stabiel ten opzichte 
van februari.  

Draagvlak en naleving 1,5 meter 
nemen verder af  
Het aandeel mensen dat afstand houdt 
van anderen neemt geleidelijk af sinds 
december. Eén op de drie Nederlanders 
houdt meestal of alle keren nog 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. Drie 
op de tien mensen houden nergens meer 
afstand van anderen.  

Externe peilingen 
Driekwart van de werkgevers verplicht 
werknemers thuis te blijven bij 
klachten. Ook hygiëneregels (33%), 
ventilatie (26%) en 1,5 meter afstand 
houden (19%) worden nog verplicht 
door een deel van de werkgevers.   

Minder mensen maken zich zorgen 
Het aandeel mensen dat (heel erg) 
bezorgd is over het coronavirus daalt 
verder naar één op vier. Zo maakt men 
zich minder zorgen over de druk op de 
zorg en over mensen die zich niet aan de 
regels houden. Ook schatten minder 
mensen de kans om besmet te raken als 
groot in.  

De naleving van adviezen is gedaald 
Na de recente versoepelingen waar veel 
maatregelen de vorm hebben gekregen 
van adviezen, is er een daling te zien van 
de naleving. Zo geeft een derde aan dat 
de meerderheid of vrijwel iedereen in 
hun directe omgeving zich aan de 
huidige adviezen houdt. In februari lag 
dit nog op de helft.   

Zes op de tien zorgt voor frisse 
lucht  
Dit is stabiel gebleven ten opzichte van 
begin februari. Een kwart ventileert 
ruimtes altijd bij gebruik.  

Externe peilingen 
Driekwart van de mensen is van mening 
dat we definitief mogen stoppen met 
een begroeting met drie zoenen. 



Minder mensen werken volledig thuis 
Na de recente opheffing van het 
thuiswerkadvies is het aandeel mensen 
dat hun werk (deels of volledig) vanuit 
huis doet gedaald van negen op de tien 
naar vijf op de tien. Tweederde van de 
mensen die kunnen thuiswerken hebben 
hierover afspraken gemaakt met hun 
werkgever. 

Goed dat de Rijksoverheid versoepelt 
Tweederde vindt het goed dat de 
overheid alle maatregelen heeft 
versoepeld. Zes op de tien mensen 
vinden het wel belangrijk dat de overheid 
actuele informatie blijft geven en 
adviezen om met het virus om te gaan. 
Zes op de tien mensen vinden dat de 
overheid precies genoeg communiceert. 
De helft van de mensen vindt de 
overheid een betrouwbare bron van 
informatie. Dit is gestegen sinds februari.  

Met respect samenleven met elkaar 
Zeven op de tien mensen is van mening 
dat we met respect voor elkaar moeten 
samenleven met het coronavirus. 
Eenzelfde groep ziet daarbij dat corona 
een groter risico blijft voor mensen met 
een kwetsbare gezondheid. De 
meerderheid vindt het dan ook belangrijk 
om rekening te houden met mensen die 
anders omgaan met het coronavirus en 
om bijvoorbeeld een zelftest te doen als 
een ander daar om vraagt.  

De helft van de mensen met 
klachten heeft zich niet getest  
Het aandeel mensen dat het (heel) 
belangrijk vindt om zich te (laten) 
testen bij klachten daalt verder naar 
ongeveer zes op de tien mensen. Begin 
januari lag dit nog op bijna acht op de 
tien. Ongeveer de helft van de mensen 
met klachten heeft zich dan ook niet 
getest. Van deze groep vermoedt 
ongeveer één op de tien dat de klachten 
te maken hadden met corona.  

(Milde) klachten vaker aanleiding 
voor gebruik zelftest  
Ongeveer één op de vier mensen heeft 
de laatste week een zelftest gebruikt. 
Vergeleken met februari geven meer 
mensen aan dat (milde) klachten de 
aanleiding waren om een zelftest te 
gebruiken. Minder mensen geven aan 
dat ze een zelftest hebben gebruikt 
voor bezoek van of aan familie of 
vrienden.  

Isolatieregels goed bekend 
Acht op de tien mensen weten dat ze 
moeten thuisblijven en geen contact 
mogen hebben met huisgenoten als 
men corona heeft (in isolatie).  

Slechts een kwart blijft nog thuis bij 
corona(klachten) 
Ongeveer een kwart van de mensen heeft 
op dit moment (milde) klachten. Dit is ten 
opzichte van februari gestegen. Hoesten, 
een loopneus en neusverkoudheid zijn 
klachten die vaker voorkomen dan in 
februari. Ondanks de hoge bekendheid 
met de regels blijft slechts een kwart van 
de mensen thuis met coronaklachten of 
wanneer zij corona hebben. Dat is een 
daling ten opzichte van februari toen een 
derde nog thuis bleef.  

Bekendheid en gebruik 
Quarantainecheck toegenomen 
Zeven op de tien mensen weten waar ze 
terecht kunnen voor informatie over 
testen en de quarantaine regels. GGD, 
RIVM en de Rijksoverheid worden het 
meest genoemd als informatiebronnen. 
De bekendheid van de website 
Quarantainecheck is verder toegenomen 
tot ruim zes op de tien mensen, terwijl 
bijna een kwart de website al eens heeft 
gebruikt. Dat is bijna een verdubbeling 
ten opzichte van begin januari.  

Externe peilingen 
Waar we vroeger massaal met een 
snotneus naar kantoor gingen, zeggen 
vier op de tien mensen nu thuis te 
blijven bij een flinke verkoudheid.  

Thuisblijven vaker genoemd als 
reden om niet te testen 
In vergelijking met februari geven meer 
mensen aan dat thuisblijven bij klachten 
een reden is om zich niet te (laten) 
testen. Ook toegenomen is de 
overweging dat klachten geen 
coronaklachten hoeven te zijn, dat men 
kortgeleden corona heeft gehad en dat 
‘het geen zin heeft om te testen’. 
‘Anderen niet ziek willen maken’ en 
‘zeker willen weten of men geen corona 
heeft’ blijven de belangrijkste redenen 
om zich wel te (laten) testen. Beiden 
worden door ongeveer de helft van de 
mensen genoemd.   



Vier op de tien staan open voor 
toekomstige herhaalprikken  
Ruim zes op de tien mensen zegt 
volledig gevaccineerd te zijn. Van 
degenen die niet gevaccineerd zijn, 
geven twee op de drie aan dit zeker 
niet van plan te zijn. Ongeveer de helft 
van deze groep twijfelt over de 
veiligheid of de effectiviteit van het 
coronavaccin. Van degenen die geen 
booster of herhaalprik hebben 
gehaald, geeft tweederde aan dit 
(zeker/misschien) van plan te zijn. 
Ongeveer vier op de tien mensen is 
(zeker) wel van plan om in de 
toekomst nieuwe herhaalprikken tegen 
corona te halen.  

Communicatieve werking 
De Advertentie Adviezen en de Advertentie 
Herhaalprik worden beide door ongeveer één 
op de drie mensen herkend, dat is 
gemiddeld voor printuitingen van de 
Rijksoverheid. De waardering van de 
uitingen ligt met een 7,1 onder de 
benchmark, evenals de meeste creatieve 
aspecten. Men vindt de uitingen wel duidelijk 
en gemakkelijk te begrijpen. De 
boodschapoverdracht van beide advertenties 
is ondergemiddeld. Beide geven veel 
informatie, wat de overdracht belemmert. 
 
De totale herkenning van de Campagne 
Quarantainecheck ligt onder het gemiddelde 
voor Rijksoverheidscampagnes zonder inzet 
van tv en wordt door ongeveer een derde 
herkend. Dit is gemiddeld voor een 
campagne met alleen online uitingen. De 
totale waardering van de campagne ligt met 
een 7,3 rond het niveau van de meeste 
Rijksoverheidscampagnes. Ook de 
waardering van de creatieve aspecten is op 
het niveau van andere Rijksoverheids-
campagnes. Wel vindt men de campagne 
minder duidelijk dan andere campagnes van 
de Rijksoverheid. 
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Meer informatie of vragen? 

communicatiecovid@minvws.nl 

Informatie coronaregels bij reizen 
ingewikkeld 
Een derde heeft de laatste zes maanden 
informatie gezocht over de coronaregels 
voor het reizen naar het buitenland. De 
helft van hen heeft informatie gezocht via 
de Rijksoverheid, gevolgd door het RIVM. 
De helft van de mensen vindt informatie 
over de coronaregels bij reizen eenvoudig 
te vinden. Tegelijkertijd vinden vier op de 
tien mensen de informatie ingewikkeld. Zo 
geeft slechts één op de drie mensen aan 
goed op de hoogte zijn van de regels die 
binnen Europa gelden. Ook denkt de helft 
van de mensen onterecht dat je nog steeds 
een test-, herstel of vaccinatiebewijs nodig 
hebt om terug te reizen naar Nederland.  

Externe peilingen 

 Nederlanders hebben wandelen 
ontdekt tijdens de coronapandemie. 
Ruim zes op de tien mensen geeft 
aan dat ze het voornemen hebben 
om dit meer te blijven doen.  

 Bijna zeven op de tien treinforenzen 
geven aan dat ze (deels) thuis 
willen blijven werken. Bij de 
autoforenzen ligt dit op ruim de 
helft. 

 In de afgelopen twee jaar is het 
gebruik van de deelauto en de 
deelfiets verdubbeld. Vooral de 
groep jong (tot 35 jaar), werkend, 
hoogopgeleid en woonachtig in 
stedelijk gebied maakt 
bovengemiddeld gebruik van deze 
opties.  

Kwart bekend met de Reisapp 
Een kwart van de mensen is bekend met de 
Reisapp van de Rijksoverheid, driekwart 
van deze groep heeft de app gedownload. 
Men ervaart de Reisapp als overwegend 
nuttig, gemakkelijk in gebruik en duidelijk. 


