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VEILIG OP REIS TIJDENS DE 
ZOMERVAKANTIE 

In de context van komende zomervakantie is de Rijksoverheid benieuwd welke 
factoren belemmeren dan wel stimuleren dat iemand onderstaande gedragingen 
wel/niet uitvoert/naleeft. Deze literatuurstudie onderzoekt welke gedragsbepalers 
per gedragsdoel het meest kansrijk zijn om te beïnvloeden. Deze literatuurstudie 
richt zich op de volgende gedragingen: 

1. Reizigers bereiden zich tussen keuze voor een land/boeking en vertrek voor 
door de reisapp te downloaden, gebruiken en notificaties aan te zetten 
voor hun bestemming. 

2. Reizigers kiezen voor een land met een beperkt tot geen risico (geel of 
groen reisadvies). Inherent aan deze gedraging is een verkenning of men de 
kleurcode en adviezen begrijpt.1 

3. Reizigers houden zich op hun vakantiebestemming aan de basisregels: 
handen wassen, afstand houden, testen bij ziekte of klachten. Daarbij 
wordt ook gekeken naar het naleveren van de regels als de kleurcode van 
een land oranje wordt. 

Deze literatuurstudie richt zich specifiek op de gedragsbepalers van het CASI 
model in relatie tot de doelgedragingen.  

 

 
1 Het is de vraag of deze gedraging in dit rijtje past, want indien blijkt dat de keuze vooral beïnvloedt worden door de (on)duidelijkheid van de 
adviezen, dan hebben we vooral te maken met een kennisvraagstuk (i.p.v. een gedragsvraagstuk). Dan zal deze gedraging waarschijnlijk niet 
verder uitgewerkt worden in het traject met CASI. 
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HET GEBRUIK VAN DE REISAPP  

Welke factoren belemmeren of stimuleren reizigers om de reisapp te 
downloaden, te gebruiken en om notificaties voor hun bestemming aan 
te zetten?  

Specifieke literatuur over het gebruik maken van een reisapp van de overheid om 
voorbereid op reis te gaan bestaat op dit moment helaas nog niet. Ook het 
algemene onderwerp van voorbereid op reis gaan tijdens de corona pandemie is 
een onderbelicht onderwerp in de wetenschappelijke literatuur. Wel is er al veel 
onderzoek gedaan naar welke factoren voorspellen of reizigers zich in het 
algemeen voorbereiden op hun reis in andere contexten (denk aan: reizen naar 
een hoog altitude gebied), door zogenoemd ‘pre-travel advice’ op te zoeken. 
Indien relevant is deze literatuur in dit rapport opgenomen.  

 

WEERSTANDEN  

AVERSIE 
We hebben geen specifieke studies gevonden die invloed van aversie op 
voorbereid op reis gaan hebben onderzocht. Dit betekent echter niet dat aversie 
geen belangrijke rol kan spelen in hoeverre reizigers wel of niet voorbereid op reis 
gaan. Mensen voelen vaak weerstand tegen het inperken van hun autonomie 
(Brehm, 1966). Zelfs een boodschap als “download de reisapp en ga voorbereid op 
reis” kan averechts werken omdat dit reizigers het gevoel geeft dat hen iets wordt 
opgelegd. Dit bleek ook uit een studie die aantoonde dat commanderende 
berichten (in vergelijking met niet-commanderende berichten) kunnen leiden tot 
weerstand tegen deze berichten, in de vorm van woede. Dit leidde tot een lagere 
intentie om in lijn met de maatregelen van de boodschap te handelen (Krpan & 
Dolan, 2020). 

SCEPSIS 
Over het algemeen wordt grotere scepsis rondom de corona pandemie 
geassocieerd met minder preventief gedrag (Latkin et al., 2020). Dit heeft 
waarschijnlijk ook invloed op de mate waarin mensen zich zullen houden aan een 
reisadvies. Vertrouwen in de informatiebron is een belangrijke factor die bepaalt of 
mensen bereid zijn om preventieve maatregelen te nemen, zoals een reisadvies 
opzoeken (Han et al., 2021; Soveri et al., 2020). In vergelijking met andere bronnen 
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(zoals de overheid, coronapatiënt of een ‘gewone’ burger) verhogen informatieve 
berichten van zorgpersoneel, de intentie van mensen om te maatregelen na te 
leven het meest (Okuhara et al, 2020).  

INERTIA 
Voorbereid op reis gaan kost moeite en tijd. Dit willen mensen liever besparen, wat 
reizigers tegenhoudt voorbereid op reis gaan (Kain et al., 2019). Op dit moment 
wordt er veel informatie verspreid over de coronasituatie en over de gevolgen 
hiervan op de mogelijkheid om in de zomer op reis te gaan. Als gevolg van de 
overvloed aan verstrekte informatie is het voor mensen buitengewoon moeilijk 
geworden om accurate informatie te vinden. Verder toont een recente studie aan 
dat deze overvloed aan informatie (ook wel ‘infodemic’ genoemd) kan leiden tot 
het vermijden van informatie zoeken onder reizigers (Brindha, 2020; Siebenhaar et 
al., 2020). Deze barrières, zoals moeite en tijd, zo laag mogelijk te maken is dus een 
belangrijke manier om het gewenste gedrag te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld 
door te communiceren dat de reisapp makkelijk te downloaden is in alle appstores 
en dat het de plek is waar reizigers alle relevante en nieuwste informatie over 
reizen in tijden van corona snel kunnen vinden.  

 

OVERIGE GEDRAGSBEPALERS 

ZELFBEELD 
Hedonistische (plezier) en egotistische (personal gain) waarden kunnen de reis 
voorbereidingen van mensen beïnvloeden. Mensen downloaden de reis app 
misschien om die te gebruiken om hun vakantie te maximaliseren. Inspelen op 
hedonistische/personal gain waarden van mensen kan een manier zijn om mensen 
te motiveren om de reis app te downloaden. We hebben hier geen 
wetenschappelijke bronnen voor kunnen vinden. Een negatief effect van inspelen 
op hedonistische waarden kan zijn dat het mensen juist stimuleert om minder 
bezig te gaan met corona en daardoor onvoorbereid en onveilig op reis te gaan.  

Hoewel er geen specifiek onderzoek gedaan is naar welke waarden of zelfbeelden 
een belangrijke rol spelen in hoeverre mensen voorbereid op reis gaan, zijn er wel 
een aantal onderzoeken die aantonen dat vooral normatieve en morele waarden 
een belangrijke rol spelen in de algemene naleving van de coronamaatregelen. 
Vooral inspelen op altruïstische waarden (waarbij het beschermen van anderen 
belangrijk is) is een effectieve manier om de naleving van de basisregels te 
stimuleren (Everett et al., 2020; Oosterhoff & Palmer, 2020; Rieger, 2020). Inspelen 
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op altruïstische waarden zou dus mogelijk ook effectief kunnen zijn in het 
stimuleren van mensen om de reis app te downloaden en notificaties in te 
schakelen. 

Verder zullen mensen die zichzelf zien als het ‘type mens’ dat voorbereid op reis 
gaat meer moeite doen om goede voorbereidingen te treffen - zoals het 
downloaden van de reisapp en het inschakelen van notificaties. Mogelijk spelen 
culturele waarden of iemands zelfbeeld ook een rol. Zo kan het zijn dat 
Nederlanders zich zien als een volk dat veel reist en die hun zaken goed op orde 
hebben. Dit kan een interessant gegeven zijn om op in te spelen met een 
campagne - “Nu we weer gaan reizen doen we dat zoals alleen wij Nederlanders 
dat doen, goed voorbereid op alles wat het buitenland ons kan gaan brengen” 

AUTOMATISCHE REACTIES EN ONBEWUSTE ASSOCIATIES 
Reizen wordt geassocieerd met avontuur, ontspanning, sociale interactie en 
nieuwigheid (Crompton, 1979). De coronapandemie wordt vooral geassocieerd 
met negatieve zaken zoals ziekte, stress, regels en beperkingen. De positieve 
associaties van reizen en de negatieve associaties van corona matchen niet. Deze 
‘mismatch’ leidt waarschijnlijk tot het verkeerde gedrag. Mensen die met 
ontspannen of avontuur bezig zijn zullen juist niet met corona bezig zijn. Inspelen 
op de vakantie-associatie leidt mogelijk tot verminderde motivatie om voorbereid 
op reis te gaan, terwijl inspelen op de corona-associatie de bereidheid 
waarschijnlijk verhoogd. Echter, deze corona-associatie matcht niet met ‘op 
vakantie gaan’ waardoor de boodschap mogelijk niet goed bij mensen 
binnenkomt. De reisapp zou daarom ook moeten aansluiten bij wat mensen willen 
wanneer zij op reis gaan. De reisapp zou bijvoorbeeld een boodschap kunnen 
uitdragen zoals: ‘download de app zodat je ontspannen op vakantie kunt gaan’ of 
‘wij ontzorgen je met deze app’.  

EMOTIES 
Je zorgen maken over je toekomstige reis leidt tot een hogere risicoperceptie en 
tot het opzoeken van reisinformatie (Chien et al., 2017). Over het algemeen blijkt 
uit de literatuur dat negatieve emoties, zoals je zorgen maken of angst om besmet 
te raken met het virus, een sterke motivatie zijn voor mensen om de 
coronamaatregelen na te leven (Harper et al., 2020; Rieger, 2020; Reinders Fomer 
et al., 2020c; Wise et al., 2020). Dit zou dan ook een mogelijk aanknopingspunt 
kunnen zijn voor een campagne om mensen te motiveren om de reisapp te 
downloaden - “Voorbereid op reis gaan betekent zorgenvrij en veilig op reis gaan”.  

Verder heeft een studie aangetoond dat empathie voor anderen die kwetsbaar zijn 
voor het virus mensen motiveert om zich aan de coronamaatregelen te houden 
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(Pfatteicher et al., 2020). Een boodschap die empathie voor anderen opwekt zou 
daarom mogelijk ook effectief kunnen zijn om mensen te stimuleren om 
voorbereid op reis te gaan. Echter, deze studie is uitgevoerd in 2020 voordat 
vaccins beschikbaar waren. In de zomer van 2021 zijn veel kwetsbare mensen al 
gevaccineerd, wat betekent dat een boodschap die empathie voor anderen 
probeert op te wekken minder effectief kan zijn omdat mensen denken dat de 
kwetsbaren inmiddels veilig zijn. Helaas is er nog geen onderzoek gedaan naar de 
invloed van vaccinatie op reisgedrag.  

SOCIALE OMGEVING 
De sociale omgeving van mensen kan ook van invloed zijn op het al dan niet 
voorbereid op reis gaan deze zomer. Er is geen specifiek onderzoek over dit 
onderwerp, maar een recente studie heeft wel gevonden dat mensen vaak 
reisinformatie over het land van bestemming van familie en vrienden krijgen. 
Hierdoor zoeken zij minder snel reisadvies van officiële bronnen op. Dit blijkt 
vooral het geval te zijn voor reizigers die op reis gaan om vrienden of familie te 
bezoeken (Bechini et al., 2021; Ma et al., 2021). Vooral nu, vlak voor de zomer, zal 
met vakantie gaan in coronatijd onderwerp van gesprek zijn. Dat kan een mooi 
haakje zijn voor een interventie, waarin mensen gestimuleerd worden hun sociale 
omgeving te vragen of zij al de reis app gedownload hebben om voorbereid en 
veilig op reis te gaan deze zomer. De effectiviteit hiervan is afhankelijk van hoe de 
directe sociale omgeving in dat geval over het treffen van voorbereidingen denkt. 

FYSIEKE OMGEVING 
Over fysieke omgeving is geen specifiek onderzoek gedaan. Over het algemeen 
moet ervoor gezorgd worden dat op vakantiewebsites waar mensen hun reis mee 
boeken en ook op algemene overheidswebsites die informatie over de corona 
pandemie verstrekken de reisapp te downloaden is. 

KUNNEN 
Een hogere ‘self-efficacy’ is gerelateerd aan een hogere intentie om voorbereid op 
reis te gaan (Wang et al., 2019). Een hogere waargenomen controle op het risico 
(van corona) leidt tot sterkere risicopercepties en ook tot meer voorbereiding voor 
vertrek (Chien et al., 2017). Dit betekent dat vooral gezorgd moet worden dat 
mensen de reisapp kunnen downloaden - ongeacht het type telefoon dat ze 
hebben, en dat ze weten hoe de notificaties ingeschakeld moeten worden. Verder 
moet de app ook soepel werken - dat wil zeggen dat notificaties werken voor elke 
reisbestemming.  
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KENNIS 
Er is geen specifiek onderzoek gedaan om te achterhalen of kennis over waar je 
reisadvies kunt krijgen, het opzoeken van reisadvies beïnvloed. Wel verwachten we 
dat kennis en bekendheid met de reisapp een belangrijke voorwaarden zijn voor 
mensen om de app te downloaden en te gebruiken. Alhoewel kennis van en 
bekendheid met de reisapp een belangrijke voorwaarden zijn voor mensen om de 
app te downloaden en te gebruiken, leidt dit niet direct tot het downloaden en 
gebruiken van de reisapp.  

Doordat de gevolgen van de coronapandemie nu al meer dan een jaar dagelijks te 
volgen zijn in de media, zullen reizigers waarschijnlijk al wat relevante kennis 
hebben over de coronasituatie op hun reisbestemming. Hierdoor zullen ze 
mogelijk het nut van het gebruik van de reisapp niet inzien. Dit blijkt ook uit een 
studie (systematische review) die concludeerde dat reizigers die zich al goed 
genoeg geïnformeerd voelen, minder bereid zijn om zich voorafgaand aan de reis 
voor te bereiden (Kain et al., 2019).  

Verder hangt de mate van hoe bekend reizigers zijn met het land van bestemming 
samen met de overtuiging dat het zoeken naar reisadvies niet nodig is (Ma et al., 
2021). Dit suggereert dat reizigers die van plan zijn om naar een bekende 
bestemming te reizen waarschijnlijk minder geneigd zijn om de reisapp te 
downloaden en te gebruiken. 

HOUDING 
In hoeverre mensen een positieve houding hebben ten opzichte van hygiëne en 
gezondheidsmaatregelen is gerelateerd aan het opzoeken van relevante 
reisinformatie (Huang et al., 2020).  

Een hogere waargenomen controle op het risico (op corona) leidt tot een hogere 
risicoperceptie en tot meer voorbereiding op vertrek (Wang et al., 2019). Dit 
betekent dat mensen die denken dat hun eigen gedrag besmetting kan 
voorkomen, ook eerder geneigd zijn daarnaar te handelen dan mensen die denken 
dat hun eigen gedrag weinig invloed heeft op mogelijke besmetting.  
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KEUZE VOOR REISBESTEMMING  

Welke factoren spelen een rol in de keuze voor een land of bestemming 
met een beperkt tot geen risico (geel of groen reisadvies)? 

Het meeste onderzoek over de impact van de corona pandemie op reizen heeft 
vooral onderzocht of mensen van plan zijn om te gaan reizen of niet. Minder wordt 
onderzocht in hoeverre de corona pandemie de keuze van bestemming beïnvloed.  

WEERSTANDEN 

Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar hoe weerstand de keuze van 
vakantiebestemming in de coronapandemie beïnvloedt.  

AVERSIE 
Mensen hebben over het algemeen weerstand tegen het inperken van hun 
autonomie (Brehm, 1966). De boodschap “reis alleen naar landen met een geel of 
groen reisadvies” zou dus mogelijk ook weerstand in reizigers kunnen opwekken, 
omdat mensen zelf willen bepalen naar welk land ze reizen. Dit gaat ook op als de 
meeste landen een groen of geel reisadvies hebben. Een studie heeft aangetoond 
dat een dwingende boodschap over corona maatregelen tot meer weerstand leidt 
dan een niet dwingende boodschap over dezelfde corona maatregelen (Krpan & 
Dolan, 2021). Dit betekent dat een boodschap zoals “reis alleen naar landen met 
een geel of groen reisadvies” mogelijk ook weerstand in reizigers zou kunnen 
opwekken, omdat mensen daardoor het gevoel krijgen dat ze niet zelf kunnen 
bepalen naar welk land ze gaan reizen. Mensen zullen waarschijnlijk weerstand 
ervaren, ongeacht of de meeste landen een groen reisadvies hebben. Uit het 
onderzoek blijkt namelijk dat mensen weerstand tegenover de boodschap 
ervaren, niet per se over de maatregel zelf (Krpan & Dolan, 2021).  

De weerstandreactie richt zich (irrationeel) op een dwingende formulering. 
Formuleringen als “wij raden een groene of een gele reisbestemming aan, maar 
het staat u vrij zelf een reisbestemming te kiezen” wekken doorgaans minder 
weerstand op. 
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SCEPSIS 
Mensen die weinig risico’s waarnemen en de coronapandemie als niet ernstig 
waarnemen zullen ook minder snel overtuigd zijn van het belang om naar een laag 
risicoland te gaan reizen (Kain et al., 2019; Wang et al., 2019).  

INERTIA 
Een vakantiebestemming kiezen is een actieve keuze die mensen maken. Dit 
betekent dat inertia waarschijnlijk geen drijvende gedragsbepaler is om wel of niet 
een bestemming te kiezen met beperkt tot geen risico.  

OVERIGE GEDRAGSBEPALERS  

ZELFBEELD 
Zelfbeeld in relatie tot risico zou in de keuze van vakantiebestemming een rol 
kunnen spelen. Reizen en avontuur zullen voor bepaalde doelgroepen sterk 
samenhangen op associatief niveau (bijvoorbeeld voor backpackers). Als dit 
zelfbeeld wordt geactiveerd zullen mensen waarschijnlijk ook eerder bereid zijn 
een hoog risicogebied te kiezen.  

AUTOMATISCHE REACTIES EN ONBEWUSTE ASSOCIATIES 
Reizen wordt geassocieerd met avontuur, ontspanning, sociale interactie en 
nieuwigheid (Crompton, 1979). Om mensen te stimuleren om een bestemming te 
kiezen met beperkt tot geen risico, zou het beter zijn om op de associatie met 
‘ontspanning’ in te spelen, in plaats van met ‘avontuur’ of ‘sociale interactie’. 
Associaties met avontuur communiceert mogelijk dat risico’s nemen prima is. 
Associaties met ontspanning kunnen inspelen op de behoefte van mensen om op 
reis te willen ontspannen en niet rekeningen hoeven te houden met de 
coronaregels. Een mogelijke boodschap zou kunnen zijn: “Voorkom gedoe op je 
vakantie, kies een bestemming met een groen reisadvies”.  

EMOTIES 
Over het algemeen zijn negatieve emoties ten opzichte van reizen gerelateerd aan 
de keuze om niet naar het buitenland te reizen. Negatieve emoties, zoals je zorgen 
maken over de gevolgen van corona en de angst om besmet te raken, zijn 
gerelateerd aan de keuze voor binnenlandse reizen (Bratic et al., 2021; Luo & Lam, 
2020) en om hoge risicogebieden te mijden (Chua et al., 2021). Dit impliceert dat 
dat de negatieve emoties die samenhangen met corona de keuze van bestemming 
beïnvloed en dat daardoor mensen mogelijk een laag risicogebied kiezen. Wel 
betekent dit ook dat mensen die zich geen zorgen maken, of die geen angst 
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hebben voor de gevolgen van corona, misschien minder geneigd zijn om actief een 
vakantiebestemming te kiezen met beperkt tot geen risico. 

SOCIALE OMGEVING 
Mensen laten zich over het algemeen vaak leiden door de descriptieve norm: waar 
andere mensen naar toe lijken te gaan of welke bestemmingen influencers 
bijvoorbeeld over praten. De waargenomen injunctieve norm, dat wil zeggen de 
perceptie van, wat voor ons belangrijke mensen een veilige of gewenste 
bestemming zullen vinden, kan ook de keuze voor een vakantiebestemming 
beïnvloeden (Lam & Hsu, 2006).  

FYSIEKE OMGEVING 
Over het algemeen moet ervoor worden gezorgd dat op websites waar mensen 
hun reis boeken en op algemene overheidswebsites die informatie over de corona 
pandemie verstrekken, het duidelijk is wat het reisadvies is voor de gewenste 
reisbestemming. Om te kijken wat de invloed van de fysieke omgeving is op de 
keuze van bestemming, is het goed om te kijken naar de specifieke platformen 
waar mensen hun reis op boeken, en naar de klantreis in zijn geheel.  

KUNNEN  
Om voor een reisbestemming met beperkt tot geen risico te kiezen is het belangrijk 
dat reizigers daadwerkelijk deze keuze kunnen maken. Een campagne om mensen 
aan te moedigen om voor een reisbestemming te kiezen met een groen of geel 
reisadvies, zal alleen werken als er daadwerkelijk op dat moment ook landen zijn 
met een groen of geel reisadvies. Op dit moment heeft elk land een negatief 
reisadvies (oranje of rood) in de reisapp van de overheid. Verder spelen zaken 
zoals de toegankelijkheid van de website en/of reisapp een rol. Bijvoorbeeld, hoe 
werkt het kleurensysteem voor mensen die kleurenblind zijn.  

KENNIS 
Om voor een reisbestemming met beperkt tot geen risico te kiezen is het belangrijk 
dat reizigers begrijpen wanneer een bestemming als risicovol gezien wordt. Hier is 
geen specifiek onderzoek over beschikbaar. Dat reizigers de kleurcode en adviezen 
begrijpen is een belangrijke voorwaarde voor het kiezen voor een lage risico 
bestemming, maar dit leidt niet automatisch tot een keuze voor een land met 
beperkt tot geen risico.  

HOUDING 
Een positieve houding ten opzichte van de bestemming is gerelateerd aan een 
sterkere intentie om naar deze bestemming te reizen (Lam & Hsu, 2006). Door de 
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coronapandemie is er veel onzekerheid over hoe een vakantiebestemming zal 
voldoen aan de verwachtingen van reizigers. Bijvoorbeeld, wanneer de winkels 
niet open mogen op bepaalde reisbestemmingen. Hoe onzekerder de houding van 
reizigers ten opzichte van de bestemming, hoe hoger hun intentie is om hoge risico 
bestemmingen te mijden (Chua et al., 2021).  

Risicoperceptie is een belangrijke factor die de keuze van reisbestemming over het 
algemeen beïnvloedt (Chua et al., 2021; Garg, 2015; Reisinger & Mavondo, 2005). 
Dit blijkt ook een relevante factor te zijn voor mensen tijdens de coronapandemie: 
recent onderzoek, onder mensen in Servië, heeft gevonden dat een hoge 
risicoperceptie gerelateerd is aan de intentie om niet naar een land te reizen met 
een hoog aantal coronabesmettingen (Bratic et al., 2021; Peric, Dramicanin & 
Conic, 2021). Een hogere waargenomen kans om besmet te worden met corona is 
gerelateerd aan een sterkere intentie om hoge risico bestemmingen te mijden 
(Chua et al., 2021). Verder heeft een studie gevonden dat een hogere 
waargenomen kans om besmet te raken met het coronavirus gerelateerd is aan 
een hogere intentie om een vakantie te verplaatsen of af te blazen (Neuburger & 
Egger, 2020).  
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BASISREGELS NALEVEN OP BESTEMMING  

Welke factoren hebben invloed op het al dan niet naleven van de 
basisregels op de vakantiebestemming?  

WEERSTANDEN 

Weerstand speelt een mogelijke belangrijke rol als het gaat om de basisregels na 
leven op vakantie.  

AVERSIE  
Over het algemeen zullen mensen weerstand ervaren tegen het inperken van hun 
autonomie (Brehm, 1966). De basisregels naleven op hun vakantiebestemming kan 
door mensen als een inperking van hun autonomie ervaren worden. Verder zullen 
mensen ook een algemene weerstand voelen tegen de boodschapper, namelijk de 
overheid, wat er mogelijk toe leidt dat mensen zich niet aan de regels houden. Een 
studie heeft gevonden deze psychologisch weerstand negatief is gerelateerd aan 
het naleven van de corona maatregelen (Diaz & Cova, 2020).  

SCEPSIS 
Scepsis over het nut van de maatregelen is mogelijk hoog als mensen zelf op 
vakantie geen verhoogd risico waarnemen. Veel onderzoeken hebben gevonden 
dat mensen die overtuigd zijn van het nut van het naleven van de basisregels meer 
geneigd zijn om deze regels ook daadwerkelijk na te leven (Shahnazi et al., 2020). 
Bijvoorbeeld, hoe meer mensen ervan overtuigd zijn dat het vertonen van veilig 
gedrag (zoals het dragen van een mondkapje, afstand houden en in quarantaine 
gaan) effectief is in het verminderen van de kans op besmetting met Covid19, hoe 
groter de kans is dat ze aangeven dergelijk dat gedrag te vertonen (Clark et al., 
2020; Kowalski & Black, 2021). Ook is het vertrouwen in de politiek en de 
wetenschap positief gerelateerd is aan een hogere naleving van de basisregels 
(Dohle et al., 2020; Plohl & Musil, 2020; Sailer et al., 2020; Reinders Folmer et al., 
2020b). Gezien het feit dat de preventieve maatregelen door de overheid worden 
ingevoerd, en opgesteld zijn op basis van wetenschappelijke adviseurs, speelt de 
mate van vertrouwen in de politiek en in de wetenschap achter de maatregelen 
een belangrijke factor om de naleving van deze maatregelen te stimuleren. 
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INERTIA 
Er is geen specifiek onderzoek naar het effect van inertia gedaan. Gedrag rond 
naleving van de basisregels hangt waarschijnlijk sterk samen met de gewoontes 
die mensen hebben (hoe ze de basisregels thuis naleven). In een nieuwe situatie 
(op vakantie) speelt gewoontegedrag minder sterk een rol. Vooral de sociale norm 
in het vakantieland zal het gedrag van mensen beïnvloeden.  

 

OVERIGE GEDRAGSBEPALERS  

ZELFBEELD 
Specifieke studies over zelfbeeld en naleving van de basisregels zijn niet 
gevonden. Er zijn echter verschillende onderzoeken gevonden die mogelijk 
verband houden met deze gedragsbepaler: 

Persoonlijkheidskenmerken 
Er is een studie die gekeken heeft naar de relatie tussen 
persoonlijkheidskenmerken en de waarschijnlijkheid dat mensen de basisregels 
naleven. Mensen die hoog op de 'Eerlijkheid-Nederigheid', 'Vriendelijkheid' en 
'Consciëntieusheid' staan en laag in de 'Dark Triad Personality Triangle' (narcisme, 
psychopathie en machiavellisme), zijn meer geneigd zich aan de regels te houden 
(Zettler et al., 2021). 

Normatieve of morele overwegingen 
Normatieve of morele overwegingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het 
motiveren van mensen om de basisregels na te leven. Een studie toonde 
bijvoorbeeld aan dat een hoger gevoel van normatieve verplichting om de wet te 
gehoorzamen de naleving van de corona maatregelen voorspelt (Kuiper et al., 
2020). Andere studies hebben aangetoond dat altruïstische motieven (d.w.z. dat 
het beschermen van anderen belangrijk is) gerelateerd zijn met verschillende 
gedragingen zoals handen wassen en het dragen van mondkapjes (Oosterhoff & 
Palmer, 2020; Rieger, 2020). De studie van Rieger (2020) vond dat altruïstische 
motieven vooral belangrijk waren voor mensen boven de 25 jaar, in vergelijking 
met jongeren onder de 25 jaar. Bovendien hebben twee recente onderzoeken 
gevonden dat een beroep doen op de altruïstische motivaties van mensen om de 
maatregelen na te leven, de kans vergroot dat mensen handen wassen en de 
motivatie behouden om afstand te houden van anderen (Brooks et al. al., 2020; 
Everett et al., 2020). De normatieve of morele overwegingen/waarden van mensen 
te activeren kan dus een effectieve manier zijn om de naleving van de basisregels 
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te stimuleren. Dit betekent dat een interventie die deze morele motieven 
activeert/naar voren brengt mensen kan stimuleren om de basisregels meer na te 
leven – ook in een vakantie context. Dat gezegd hebbende, contextuele en sociale 
factoren zullen hier ook een invloed hebben. Zijn mensen wettelijk verplicht om de 
basisregels na te leven in het land? Leven anderen in het land deze basisregels ook 
na? (zie alinea’s hieronder voor informatie over deze gedragsbepalers).  

 
AUTOMATISCHE REACTIES EN ONBEWUSTE ASSOCIATIES 
Reizen wordt geassocieerd met avontuur, ontspanning, sociale interactie en 
nieuwigheid (Crompton, 1979). De coronapandemie wordt vooral geassocieerd 
met negatieve zaken zoals ziekte, stress, regels en beperkingen. De positieve 
associaties van reizen en de negatieve associaties van corona matchen niet en dit 
leidt waarschijnlijk tot het verkeerde gedrag. Mensen die met ontspannen, 
avontuur of vakantie vieren bezig zijn zullen juist niet met corona bezig zijn en dit 
leidt er mogelijk toe dat zij minder snel de basisregels na leven. 

 
EMOTIES 
Verschillende onderzoeken hebben de rol van emoties onderzocht bij het 
verklaren van de naleving van de basisregels. Twee soorten emoties blijken 
belangrijke voorspellers te zijn voor het naleven van de maatregelen. 

Ten eerste is gebleken dat negatieve emoties, zoals je zorgen maken, ongerustheid 
of angst om zowel besmet te raken met het virus als ook anderen te besmetten, 
een sterke motivatie zijn voor mensen om zich aan de maatregelen te houden 
(Harper et al., 2020; Rieger, 2020; Reinders Folmer et al., 2020c; Wise et al., 2020). 
Deze bevindingen zijn in lijn met de overvloed aan literatuur die aantoont dat een 
hoger waargenomen risico of ernst van covid19 sterk geassocieerd is met een 
hogere mate van naleving van de maatregelen. 

Note: voor meer informatie over het waargenomen risico, zie de alinea over 
risicoperceptie hieronder, onder het kopje ‘houding’.  

Ten tweede kunnen ‘pro-social’ emoties mensen motiveren om zich aan de 
basisregels te houden. Specifiek heeft een recent onderzoek gevonden dat 
empathie voor mensen die het meest kwetsbaar zijn voor het virus, de naleving 
van de corona maatregelen bevordert (Pfatteicher et al., 2020). Interessant genoeg 
toonde deze studie ook aan dat het opwekken van empathie, de motivatie van 
mensen om aan de preventieve maatregelen deel te nemen, verder kan 
versterken. In deze studie wekten de onderzoekers empathie op door deelnemers 
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een video te laten zien waarin een 91-jarige man verdrietig vertelt dat hij zijn 
chronisch zieke vrouw niet meer kan bezoeken vanwege het virus.   

Reizigers ertoe aanzetten empathie te voelen met degenen die het meest 
kwetsbaar zijn voor het coronavirus, kan dus een sterk motief zijn om tijdens hun 
vakantie de basisregels na te leven. 

 
SOCIALE OMGEVING 
Sociale normen spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de naleving van 
de basisregels. 

Descriptieve normen 
Mensen zullen eerder geneigd zijn de basisregels na te leven als ze anderen dit zien 
doen. De descriptieve norm is bijvoorbeeld gerelateerd aan het dragen van 
mondkapjes, afstand houden, handen wassen en in quarantaine gaan (Barcelo & 
Sheen, 2020; Kuiper et al., 2020; Reinders Folmer et al., 2020a, b, c; Martinez et al., 
2021). 
 
Injunctieve normen 

Sterkere injunctieve normen, de mate waarin mensen het gevoel hebben dat 
degenen die voor hen belangrijk zijn het gedrag goedkeuren, zijn gerelateerd aan 
een grotere bereidheid om maatregelen na te leven, zoals sociale afstand nemen, 
het dragen van een mondkapje en deelnemen aan veilige toeristische activiteiten 
(‘untact tourism’; Bae & Chang, 2021; Martinez et al., 2021). Een studie toonde aan 
dat injunctieve normen vooral belangrijk zijn voor jongeren onder de 25 jaar om de 
basisregels na te leven, in vergelijking met mensen ouder dan 25 jaar (Rieger, 
2020). 
 
Op vakantie zal de descriptieve norm waarschijnlijk van invloed zijn op gedrag, en 
deze norm wordt bepaald door de mensen in het vakantieland. De injunctieve 
norm zal waarschijnlijk minder sterk zijn omdat de groep die deze norm bepaald 
waarschijnlijk nog thuis is.  

 
FYSIEKE OMGEVING 
Twee contextuele factoren blijken een belangrijke rol te spelen bij het bevorderen 
van de naleving van de basisregels. 

Ten eerste, als mensen wettelijk verplicht zijn zich aan de maatregelen te houden 
zijn ze ook meer geneigd om zich aan de maatregelen te houden (Kain et al., 2019; 
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Rieger, 2020). Dit is waarschijnlijk vooral een motivator voor mensen die de nut of 
ernst van de coronamaatregelen niet inzien.  

Ten tweede heeft de mate waarin mensen kansen zien om de regels te overtreden 
een negatieve invloed op de naleving van de preventieve maatregelen (Kuiper et 
al., 2020). Het is dus belangrijk dat het naleven van de basisregels wettelijk 
verplicht is op hun vakantiebestemming en dat de maatregelen gehandhaafd 
worden.  

KUNNEN 
Het vermogen om de maatregelen na te leven, ‘self-efficacy’ of de ervaren 
gedragscontrole om de maatregelen na te leven zijn uitgebreid onderzocht in 
relatie tot het naleven van de basisregels. Over het algemeen tonen de 
onderzoeken aan dat een hoger niveau van zelfredzaamheid consequent is 
geassocieerd met een hogere naleving van de preventieve maatregelen, zoals het 
dragen van een mondkapje, afstand houden, in quarantaine gaan, handen wassen 
en deelnemen aan verantwoorde toeristische activiteiten (Bae & Chang, 2021; 
Fathian-Dastgerdi et al., 2020; Kowalski & Black, 2021; Kuiper et al., 2020; Reinders 
Folmer et al., 2020a; 2020b; 2020c; Shahnazi et al., 2020).  

Verder heeft een studie gevonden dat mensen meer geneigd zijn om sneltests te 
gebruiken wanneer deze goedkoop en makkelijk verkrijgbaar zijn (Betsch et al., 
2021). Het is dus belangrijk dat zo helder mogelijk uitgelegd is en gecommuniceerd 
wordt over wat de basisregels zijn, en dat mondkapjes, zelftests of PCR test 
mogelijkheden makkelijk en goedkoop verkrijgbaar zijn. Verder moet de fysieke 
omgeving zo gemaakt zijn dat het fysiek mogelijk is om de basisregels na te leven. 
Bijvoorbeeld, dat restaurants of openbare ruimtes het mogelijk maken dat mensen 
daadwerkelijk fysiek afstand kunnen houden.  

KENNIS 
Kennis over wat de huidige basisregels zijn in het land van bestemming is een 
belangrijke voorwaarde voor reizigers om deze regels na te kunnen leven 
(Kowalski & Black, 2021; Kuiper et al., 2020; Reinder Folmer et al., 2020a). 
Onderzoek uitgevoerd in Nederland toont aan dat vooral aan het begin van de 
coronapandemie (in Maart 2020) kennis over de maatregelen een belangrijke rol 
speelde, maar dat later (in Juni en Juli 2020) kennis geen significante voorspeller 
van gedrag meer was (Reinder Folmer et al., 2020a; 2020b; 2020c). Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met dat de meeste mensen al bekend zijn met de 
basisregels en dat andere gedragsbepalers (zoals genoemd in dit rapport) 
belangrijkere voorspellers zijn voor het al dan niet naleven van deze maatregelen.  
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Wat hier ook een rol speelt is dat mensen open staan voor nieuwe informatie. In 
een nieuwe situatie stelt het brein zich open voor nieuwe informatie. In 
vertrouwde omgevingen of situaties staat het brein minder open voor nieuwe 
informatie, zelfs als die informatie relevant is (Petty & Cacioppo, 1986). In het 
buitenland op vakantie zijn is een nieuwe situatie. Daarop inspelen met een 
boodschap kan mogelijk werken, omdat mensen meer in staat zijn om relevante 
informatie op te nemen. Bijvoorbeeld “In dit land gelden andere regels, informeer 
u goed”.  

Er is nauwelijks onderzoek gedaan over in hoeverre mensen die al gevaccineerd 
zijn de basisregels naleven. Een studie heeft enig bewijs gevonden dat deelnemers 
die in januari 2021 gevaccineerd werden minder afstand hielden gedurende 
januari en februari 2021, vergeleken met niet-gevaccineerde deelnemers (Wright et 
al., 2021). Echter, deze samenhang was zwak en er werd in geen enkele andere 
maand een effect gemeten in deze studie. Dit betekent dat mensen die al 
gevaccineerd zijn mogelijk de risico’s van corona minder waarnemen, of dat ze 
mogelijk niet weten dat het alsnog belangrijk is dat zij zich aan de basisregels 
houden. Zij zullen zich vervolgens ook minder goed aan de basisregels houden. 
Vanuit een wetensschappelijk oogpunt is het duidelijk dat het van belang is dat 
mensen zich blijven houden aan de basisregels (Moore et al., 2021). Het zou dus 
mogelijk zinvol zijn om mensen die al gevaccineerd zijn als aparte doelgroep te 
benaderen en te communiceren het belangrijk is de basisregels na te, ook al zijn ze 
gevaccineerd.  

Note: het onderzoek van Wright et al. (2021) is het enige onderzoek wat een zwak 
verband tussen gevaccineerd zijn en minder naleving van de basisregels heeft 
gevonden, en dat er niet specifiek onderzocht was waarom mensen die 
gevaccineerd zijn de regels minder naleven. Deze resultaten moeten worden 
beschouwd als voorlopig en niet als robuust bewijs dat mensen die zijn 
gevaccineerd zich niet aan de basisregels houden. 

 
HOUDING 
De houding en opvattingen van mensen over het coronavirus en de basisregels 
beïnvloeden de bereidheid van mensen om deze na te leven. Twee factoren blijken 
vooral van belang te zijn: de houding van mensen ten opzichte van de preventieve 
maatregelen en de opvattingen en risicoperceptie van mensen over de ernst van 
het coronavirus. 

Mensen die over het algemeen positiever zijn over de basisregels, zijn meer 
geneigd dergelijke maatregelen na te leven (Bae & Chang, 2021; Kuiper et al., 2020; 
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Rieger et al., 2020).  Mensen die het dragen van een mondkapje als vervelend 
ervaren zijn over het algemeen minder bereid om een mondkapje te dragen 
(Choek et al., 2020; Rieger, 2020).  

De meest onderzochte gedragsbepaler in de literatuur over de naleving van de 
basisregels is waarschijnlijk de mate waarin mensen de risico’s van het 
coronavirus waarnemen. Mensen die een grote dreiging van het coronavirus 
ervaren voor zichzelf en voor anderen, zijn meer bereid om de basisregels na te 
leven (Kuiper et al., 2020). Een hogere risicoperceptie van het oplopen van het 
virus is gerelateerd aan een sterkere intentie om deel te nemen aan ‘corona-proof 
tourism’, handen wassen, afstand houden, in quarantaine gaan en mondkapjes 
dragen (Bae & Chang, 2021; Harper et al., 2020; Kowalski & Zwart, 2021; Kuper-
Smith et al., 2020; Oosterhoff & Palmer, 2020; Plohl & Musil, 2020; Reinders Folmer 
et al., 2020a; 2020b; 2020c; Shabu et al., 2020; Shahnazi et al., 2020).  
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MAATREGELEN WANNEER DE KLEURCODE 
ORANJE WORDT  

Welke factoren beïnvloeden de kijk van reizigers op de maatregelen die 
gelden wanneer zij op een reisbestemming zijn waar de kleurcode 
verandert naar oranje? 

WEERSTANDEN 

AVERSIE 
Wanneer reizigers in het buitenland zijn, de kleurcode verandert naar oranje en zij 
opeens nieuwe maatregelen moeten na leven, leidt dit mogelijk tot aversie. 
Hoewel hier nog geen specifiek onderzoek naar gedaan is, is er een recente studie 
die een vergelijkbare situatie heeft onderzocht. Briscese et al. (2020) hebben de 
effecten van een hypothetische uitbreiding van de corona lockdown-maatregelen 
op de bereidheid van mensen om de nieuwe maatregelen na te leven onderzocht. 
Uit deze studie bleek dat wanneer mensen negatief werden verrast door een 
verandering van de corona maatregelen (bijvoorbeeld dat de lockdown wordt 
verlengd), mensen minder bereid zijn om deze nieuwe maatregelen na te leven. De 
auteurs van het onderzoek verklaren dat naleving van de maatregelen afhangt van 
de verwachtingen die mensen hebben over de duur van de verschillende 
maatregelen. De verandering van de maatregelen is dan dus niet in lijn met de 
verwachtingen van mensen, en leidt daardoor tot weerstand om de nieuwe regels 
na te leven. Mogelijk zullen reizigers in een land dat naar kleurcode oranje gaat 
ook weerstand ervaren als ze tijdens hun vakantie onverwacht in quarantaine 
moeten.  De verwachtingen van reizigers in dit soort situaties moeten daarom 
zorgvuldig worden gemanaged. 

SCEPSIS 
Scepsis over het nut van de maatregelen is mogelijk hoog als mensen zelf op 
vakantie geen verhoogd risico waarnemen. Verder zouden mensen ook onzeker 
kunnen zijn over wat er moet gebeuren en daardoor passief zijn. Ze komen dan 
niet meteen in actie en wachten af wat anderen doen.  

INERTIA 
Het kost veel moeite om vakantieplannen te veranderen, je snel te laten testen, in 
quarantaine te gaan etc. Wanneer het land van bestemming verandert naar oranje 
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moeten reizigers waarschijnlijk actief hun gedrag veranderen. Dit kost moeite, en 
dat willen mensen liever vermijden.  

OVERIGE GEDRAGSBEPALERS 

ZELFBEELD 
Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar welke zelfbeelden belangrijk zijn voor 
wanneer het land van bestemming verandert naar oranje. Mogelijk spelen wel 
dezelfde factoren een rol zoals ook bij het naleven van de algemene corona 
maatregelen - zie pagina 10. 

AUTOMATISCHE REACTIES EN ONBEWUSTE ASSOCIATIES 
Op vakantie zijn wordt vooral geassocieerd met avontuur, ontspanning, sociale 
interactie en nieuwigheid (Crompton, 1979). Een verandering van de corona 
situatie op vakantie (zoals wanneer het land verandert naar kleurcode oranje) 
wordt waarschijnlijk geassocieerd met stress, ziekte, regels en gedoe. Deze 
associaties matchen niet goed met de associaties die mensen hebben met op 
vakantie zijn. Dit kan mogelijk tot minder bereidheid leiden om de extra corona 
maatregelen na te leven.  

EMOTIES 
Reizigers zullen waarschijnlijk vooral negatieve emoties ervaren als gevolg van een 
veranderde situatie tijdens hun vakantie. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 
negatieve emoties zoals je zorgen maken en angst om besmet te worden met het 
virus, gerelateerd zijn aan een grotere bereidheid om je aan de corona 
maatregelen te houden (Harper et al., 2020; Rieger, 2020; Reinders Folmer et al., 
2020c; Wise et al., 2020). Daarnaast is het ook mogelijk dat reizigers die negatief 
verrast worden door veranderingen van de coronasituatie op reis dit als 
frustrerend en vervelend ervaren. Dit leidt tot weerstand en minder bereidheid om 
de extra maatregelen na te leven (Briscese et al., 2020).   

 
SOCIALE OMGEVING 
De descriptieve norm in het vakantieland zal waarschijnlijk leidend zijn in deze 
situatie. Hier wordt vooral een nieuwe groep relevant, namelijk andere 
Nederlanders die ook in dat land op reis zijn. Bijvoorbeeld wanneer mensen samen 
in het vliegtuig zitten en praten over de nieuwe situatie. Of mensen die samen op 
de camping zitten. Dit zou een mogelijk kansrijk moment zijn om op in te haken. 
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FYSIEKE OMGEVING 
Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar hoe de fysieke omgeving invloed heeft 
op hoe men tegen de nieuwe maatregelen aankijkt die ingaan wanneer een land 
kleurcode oranje wordt. Maar op basis van onderzoek over het naleven van de 
maatregelen in het algemeen spelen twee contextuele factoren een belangrijke 
rol:  

Ten eerste, als mensen wettelijk verplicht zijn zich aan de maatregelen te houden 
zijn ze ook meer geneigd om zich aan de maatregelen te houden (Kain et al., 2019; 
Rieger, 2020). 

Ten tweede heeft de mate waarin mensen kansen zien om de regels te overtreden 
een negatieve invloed op de naleving van de preventieve maatregelen (Kuiper et 
al., 2020). Het is dus belangrijk dat het naleven van de verschillende maatregelen 
wettelijk verplicht is in het land en dat de veranderde maatregelen gehandhaafd 
worden.  

KUNNEN  
In hoeverre reizigers in staat zijn om de gewenste gedragingen uit te voeren als het 
land waar ze zijn naar oranje gaat, zal een grote rol spelen. Een aantal factoren 
spelen hier mogelijk een rol. Gebrek aan taalvaardigheden om de maatregelen na 
te leven, zal betekenen dat reizigers de informatie van de buitenlandse overheid 
mogelijk niet kunnen verstaan. Verder hangt dit ook samen met hoe goed of slecht 
de communicatie over corona in het land van bestemming is. Andere praktische 
maar ook financiële barrières zullen het moeilijk maken voor reizigers om 
daadwerkelijk de nieuwe maatregelen na te leven. Bijvoorbeeld, als de 
vakantieperiode korter is dan vijf dagen, zal het niet mogelijk zijn om volledig in in 
quarantaine te gaan in het land van bestemming. Omboeken kost waarschijnlijk 
veel geld. Mogelijk hebben reizigers dit niet of willen ze dit niet uitgeven. 

KENNIS 
Kennis over wat de maatregelen zijn die mensen moeten naleven als het land van 
bestemming naar oranje gaat, is een belangrijke voorwaarde voor mensen om ook 
daadwerkelijk hun reisgedrag te kunnen aanpassen.  

Net als bij het naleven van de basisregels op vakantie, zal in deze situatie de mate 
waarin mensen openstaan voor nieuwe informatie een rol spelen. In een nieuwe 
situatie stelt het brein zich open voor informatie. In vertrouwde omgevingen of 
situaties staat het brein minder open voor nieuwe informatie, ook als die 
informatie relevant is. In het buitenland op vakantie zijn en een verandering van 
kleurcode is een nieuwe situatie. Daarop inspelen met een boodschap kan 



 22 
 

PA
GE 

2 

mogelijk werken, omdat mensen meer in staat zijn om relevante informatie op te 
nemen.  

 
HOUDING 
De houding en opvattingen van mensen over het coronavirus en de beschermende 
maatregelen beïnvloeden de bereidheid van mensen om deze beschermende 
maatregelen na te leven. Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar de houding 
van mensen ten opzichte van extra maatregelen als een land naar oranje 
verandert. De factoren die relevant zijn voor de naleving van de basisregels spelen 
waarschijnlijk ook in deze situatie een rol. Twee factoren blijken vooral van belang 
te zijn: de houding van mensen ten opzichte van de preventieve maatregelen en de 
opvattingen en risicopercepties van mensen over de ernst van het coronavirus. 

Mensen die over het algemeen positiever zijn over de maatregelen, zijn meer 
geneigd dergelijke maatregelen na te leven (Bae & Chang, 2021; Kuiper et al., 2020; 
Rieger et al., 2020). Mensen die de maatregelen als vervelend ervaren zijn ook 
minder geneigd om deze maatregelen na te leven (Choek et al., 2020; Rieger, 
2020).  

Mensen die een grote dreiging van het coronavirus ervaren voor zichzelf en voor 
anderen, zijn meer bereid om de basisregels na te leven (Kuiper et al., 2020; Bae & 
Chang, 2021; Harper et al., 2020; Kowalski & Zwart, 2021; Kuper-Smith et al., 2020; 
Oosterhoff & Palmer, 2020; Plohl & Musil, 2020; Reinders Folmer et al., 2020a; 
2020b; 2020c; Shabu et al., 2020; Shahnazi et al., 2020).  

 

 

 



 23 
 

PA
GE 

2 

REFERENTIELIJST 
Bae, S. Y., & Chang, P. (2020). The effect of coronavirus disease-19 (COVID-19) risk 

perception on behavioural intention towards ‘untact’tourism in south 
korea during the first wave of the pandemic (march 2020). Current Issues in 
Tourism, , 1-19. 

Barceló, J., & Sheen, G. C. (2020). Voluntary adoption of social welfare-enhancing 
behavior: Mask-wearing in spain during the COVID-19 outbreak. PloS One, 
15(12), e0242764. 

Bechini, A., Zanobini, P., Zanella, B., Ancillotti, L., Moscadelli, A., Bonanni, P., & 
Boccalini, S. (2021). Travelers’ attitudes, behaviors, and practices on the 
prevention of infectious diseases: A study for non-european destinations. 
International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), 
3110. 

Betsch, C., Sprengholz, P., Siegers, R., Eitze, S., Korn, L., Goldhahn, L., … Jenny, M. 
(2021, April 13). Unpacking the black box: Empirical evidence to understand 
the human factor for effective rapid testing against SARS-CoV2. 
https://doi.org/10.31234/osf.io/c9h5k 

Bratić, M., Radivojević, A., Stojiljković, N., Simović, O., Juvan, E., Lesjak, M., & 
Podovšovnik, E. (2021). Should I stay or should I go? tourists’ COVID-19 risk 
perception and vacation behavior shift. Sustainability, 13(6), 3573. 

Brindha, M. D., Jayaseelan, R., & Kadeswara, S. (2020). Social media reigned by 
information or misinformation about COVID-19: A phenomenological study. 
SSRN Electronic Journal April, 

Briscese, G., Lacetera, N., Macis, M., & Tonin, M. (2020). Compliance with Covid-19 
Social-Distancing Measures in Italy: The Role of Expectations and Duration, 

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., 
& Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to 
reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920. 

Cheok, G. J., Gatot, C., Sim, C. H., Ng, Y., Tay, K. X., Howe, T., & Koh, J. S. (2021). 
Appropriate attitude promotes mask wearing in spite of a significant 
experience of varying discomfort. Infection, Disease & Health, 



 24 
 

PA
GE 

2 

Chien, P. M., Sharifpour, M., Ritchie, B. W., & Watson, B. (2017). Travelers’ health 
risk perceptions and protective behavior: A psychological approach. 
Journal of Travel Research, 56(6), 744-759. 

Chua, B., Al-Ansi, A., Lee, M. J., & Han, H. (2020). Impact of health risk perception on 
avoidance of international travel in the wake of a pandemic. Current Issues 
in Tourism, , 1-18. 

Clark, C., Davila, A., Regis, M., & Kraus, S. (2020). Predictors of COVID-19 voluntary 
compliance behaviors: An international investigation. Global Transitions, 2, 
76-82. 

Crompton, J. L. (1979). Motivations for pleasure vacation. Annals of tourism 
research, 6(4), 408-424. 

Dohle, S., Wingen, T., & Schreiber, M. (2020). Acceptance and adoption of 
protective measures during the COVID-19 pandemic: The role of trust in 
politics and trust in science. Social Psychological Bulletin, 15(4), 1-23. 

Everett, J. A., Colombatto, C., Chituc, V., Brady, W. J., & Crockett, M. (2020). The 
effectiveness of moral messages on public health behavioral intentions 
during the COVID-19 pandemic. 

Fathian-Dastgerdi, Z., Tavakoli, B., & Jaleh, M. (2021). Factors associated with 
preventive behaviors of COVID-19 among adolescents: Applying the health 
belief model. Research in Social and Administrative Pharmacy, 

Garg, A. (2015). Travel risks vs tourist decision making: A tourist perspective. 
International Journal of Hospitality & Tourism Systems, 8(1), 1-9. 

Han, Q., Zheng, B., Cristea, M., Agostini, M., Belanger, J. J., Gutzkow, B., ... & 
PsyCorona Collaboration. (2021). Trust in government regarding COVID-19 
and its associations with preventive health behaviour and prosocial 
behaviour during the pandemic: a cross-sectional and longitudinal study. 
Psychological medicine, 1-32. 

Harper, C. A., Satchell, L. P., Fido, D., & Latzman, R. D. (2020). Functional fear 
predicts public health compliance in the COVID-19 pandemic. International 
Journal of Mental Health and Addiction, , 1-14. 

Huang, X., Dai, S., & Xu, H. (2020). Predicting tourists' health risk preventative 
behaviour and travelling satisfaction in tibet: Combining the theory of 



 25 
 

PA
GE 

2 

planned behaviour and health belief model. Tourism Management 
Perspectives, 33, 100589. 

Kain, D., Findlater, A., Lightfoot, D., Maxim, T., Kraemer, M. U., Brady, O. J., . . . 
Bogoch, I. I. (2019). Factors affecting pre-travel health seeking behaviour 
and adherence to pre-travel health advice: A systematic review. Journal of 
Travel Medicine, 26(6), taz059. 

Kowalski, R. M., & Black, K. J. (2021). Protection motivation and the COVID-19 virus. 
Health Communication, 36(1), 15-22. 

Kuiper, M. E., de Bruijn, A. L., Reinders Folmer, C., Olthuis, E., Brownlee, M., 
Kooistra, E. B., . . . Van Rooij, B. (2020). The intelligent lockdown: 
Compliance with COVID-19 mitigation measures in the netherlands. 
Available at SSRN 3598215, 

Kuper-Smith, B. J., Doppelhofer, L. M., Oganian, Y., Rosenblau, G., & Korn, C. (2020). 
Optimistic beliefs about the personal impact of COVID-19. 

Lam, T., & Hsu, C. H. (2006). Predicting behavioral intention of choosing a travel 
destination. Tourism Management, 27(4), 589-599. 

Luo, J. M., & Lam, C. F. (2020). Travel anxiety, risk attitude and travel intentions 
towards “Travel bubble” destinations in hong kong: Effect of the fear of 
COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public 
Health, 17(21), 7859. 

Ma, T., Heywood, A., & MacIntyre, C. R. (2021). Travel health seeking behaviours, 
masks, vaccines and outbreak awareness of australian chinese travellers 
visiting friends and relatives–implications for control of COVID-19. Infection, 
Disease & Health, 26(1), 38-47. 

Martinez, D., Parilli, C., Scartascini, C., & Simpser, A. (2021). Let's (not) get together! 

Neuburger, L., & Egger, R. (2020). Travel risk perception and travel behaviour 
during the COVID-19 pandemic 2020: A case study of the DACH region. 
Current Issues in Tourism, , 1-14. 

Oosterhoff, B., & Palmer, C. A. (2020). Psychological correlates of news monitoring, 
social distancing, disinfecting, and hoarding behaviors among US 
adolescents during the COVID-19 pandemic. 



 26 
 

PA
GE 

2 

Perić, G., Dramićanin, S., & Conić, M. (2021). The impact of serbian tourists' risk 
perception on their travel intentions during the COVID-19 pandemic. 
European Journal of Tourism Research, 27, 2705-2705. 

Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of 
persuasion. In Communication and persuasion (pp. 1-24). Springer, New 
York, NY. 

Pfattheicher, S., Nockur, L., Böhm, R., Sassenrath, C., & Petersen, M. B. (2020). The 
emotional path to action: Empathy promotes physical distancing and 
wearing of face masks during the COVID-19 pandemic. Psychological 
Science, 31(11), 1363-1373. 

Plohl, N., & Musil, B. (2021). Modeling compliance with COVID-19 prevention 
guidelines: The critical role of trust in science. Psychology, Health & 
Medicine, 26(1), 1-12. 

Plohl, N., & Musil, B. (2021). Modeling compliance with COVID-19 prevention 
guidelines: The critical role of trust in science. Psychology, Health & 
Medicine, 26(1), 1-12. 

Reinders Folmer, C., Kuiper, M. E., Olthuis, E., Kooistra, E. B., de Bruijn, A. L., 
Brownlee, M., . . . van Rooij, B. (2020). Compliance in the 1.5 meter society: 
Longitudinal analysis of citizens’ adherence to COVID-19 mitigation 
measures in a representative sample in the netherlands in early april, early 
may, and late may. Early may, and Late may (June 11, 2020), 

Reinders Folmer, C., Kuiper, M. E., Olthuis, E., Kooistra, E. B., de Bruijn, A. L., 
Brownlee, M., . . . van Rooij, B. (2020). Maintaining compliance when the 
virus returns: Understanding adherence to social distancing measures in 
the netherlands in july 2020. Available at SSRN 3682546, 

Reinders Folmer, C., Kuiper, M. E., Olthuis, E., Kooistra, E. B., de Bruijn, A. L., 
Brownlee, M., . . . van Rooij, B. (2020). Sustaining compliance with covid-19 
mitigation measures? understanding distancing behavior in the 
netherlands during june 2020. Understanding Distancing Behavior in the 
Netherlands during June, 

Reisinger, Y., & Mavondo, F. (2005). Travel anxiety and intentions to travel 
internationally: Implications of travel risk perception. Journal of Travel 
Research, 43(3), 212-225. 



 27 
 

PA
GE 

2 

Rieger, M. O. (2020). To wear or not to wear? factors influencing wearing face 
masks in germany during the COVID-19 pandemic. Social Health and 
Behavior, 3(2), 50. 

Sailer, M., Stadler, M., Botes, E., Fischer, F., & Greiff, S. (2021). Science knowledge 
and trust in medicine affect individuals’ behavior in pandemic crises. 
European Journal of Psychology of Education, , 1-14. 

Shabu, S., Amen, K. M., Mahmood, K. I., & Shabila, N. P. (2020). Risk perception and 
behavioral response to COVID-19 in iraqi kurdistan region. 

Shahnazi, H., Ahmadi-Livani, M., Pahlavanzadeh, B., Rajabi, A., Hamrah, M. S., & 
Charkazi, A. (2020). Assessing preventive health behaviors from COVID-19: A 
cross sectional study with health belief model in golestan province, 
northern of iran. Infectious Diseases of Poverty, 9(1), 1-9. 

Siebenhaar, K. U., Köther, A. K., & Alpers, G. W. (2020). Dealing with the COVID-19 
infodemic: Distress by information, information avoidance, and compliance 
with preventive measures. Frontiers in Psychology, 11, 2981. 

Wang, J., Liu-Lastres, B., Ritchie, B. W., & Mills, D. J. (2019). Travellers' self-
protections against health risks: An application of the full protection 
motivation theory. Annals of Tourism Research, 78, 102743. 

Wise, T., Zbozinek, T. D., Michelini, G., & Hagan, C. C. (2020). Changes in risk 
perception and protective behavior during the first week of the COVID-19 
pandemic in the united states. 

Wright, L., Steptoe, A., Mak, H. W., & Fancourt, D. (2021). Do people reduce 
compliance with COVID-19 guidelines following vaccination? A longitudinal 
analysis of matched UK adults. medRxiv. 

Zettler, I., Schild, C., Lilleholt, L., Kroencke, L., Utesch, T., Moshagen, M., . . . 
Geukes, K. (2020). The role of personality in COVID-19-related perceptions, 
evaluations, and behaviors: Findings across five samples, nine traits, and 17 
criteria. Social Psychological and Personality Science, , 19485506211001680. 

 


