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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Ik maak mij veel zorgen". Zie pagina 4.
Maatregelen
Op vraag "2 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt
92% van de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep". Zie pagina 7.
Op vraag "3 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
63% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen". Zie pagina 10.
Op vraag "4 Bent u voorstander of tegenstander van het vorderen van mondkapjes uit andere
branches?" antwoordt in totaal 72% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt
4% van de respondenten: "(sterk) tegenstander". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Voorstander". Zie pagina 12.
Op vraag "5 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?" antwoordt 64% van de
respondenten: "Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te doen". Zie pagina
13.
Op vraag "6 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen?" antwoordt 50% van de respondenten: "Uitstekend". Zie pagina 15.
Op vraag "7 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?" antwoordt in totaal 41% van de
respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 32% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal". Zie pagina 18.
Het coronabeleid
Op vraag "8 Welk scenario heeft uw voorkeur?" antwoordt 68% van de respondenten: "Maximale
controle krijgen". Zie pagina 21.
Supermarkten
Op vraag "9 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus in?"
antwoordt 63% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan". Zie pagina 23.
Informatievoorziening
Op vraag "10 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 93% van de respondenten:
"(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 2% van de respondenten: "Ruim onvoldoende". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende". Zie pagina 25.
Op vraag "11 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 77% van de respondenten: "(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 10% van de
respondenten: "(ruim) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende". Zie pagina
27.
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Tot slot
Op vraag "12 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding
van het coronavirus?" antwoordt 55% van de respondenten met een suggestie. Zie pagina 28.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipNissewaard, waarbij 221 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Het coronavirus
Afgelopen december brak er een nieuw virus uit in China, genaamd het nieuwe coronavirus.
Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kan het virus zorgen voor
koorts en luchtwegklachten. Inmiddels heeft het coronavirus Nederland bereikt en zijn de
eerste besmettingen in de gemeente Nissewaard een feit.

1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?
Ik maak mij veel zorgen

(n=221)

66%

Ik maak mij weinig zorgen

29%

Ik maak mij geen zorgen

4%

Weet niet
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over het coronavirus?" antwoordt 66% van de
respondenten: "Ik maak mij veel zorgen".

Toelichting
Ik maak
mij veel
zorgen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle berichten over dit virus zijn heel angstig. Zo'n heftig virus hebben we nog niet
gehad....ik hoop op een wonder.
Als mijn mede Nissewaarders de adviezen blijven negeren, dat we een algehele
lockdown gaan krijgen
Ben zelf COPD patiënt
De zorg die ik heb is vooral of de piek niet te groot wordt in de ziekenhuizen.
Geen angst, maar wel zorgen
Heel veel mensen lappen de aangegeven maatregelen aan hun laars!
Iemand van 35 jaar in mijn familie heeft het
Ik woon op een speelplein en zie nog steeds kinderen met elkaar spelen, a alsof er
niets aan de hand is
Ik ben 58 jaar, werk nog steeds volcontinu met 30 collega's en heb diabetes 2. Het
bedrijf doet heel veel en dat is positief, veel collega's doen er wat lacherig over.
Ik ben waarschijnlijk.5 maart besmet, ben ziek geworden.. maar behalve uitzieken
geen enkele duidelijkheid
Ik blijf met me partner binnen ben 70.alleen vraag ik me af of we een mondkapje
buiten moeten dragen.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ik maak
mij
weinig
zorgen

•
•
•

Ik maak me niet zozeer zorgen dat ik zelf ziek word (ik ben van mening dat het
uiteindelijk toch ook wel krijg), maar ik maak me meer zorgen om het feit wat dit
gaat doen met de samenleving en op economisch gebied.
Ik moet met het openbaar vervoer, wat nu minder rijdt en dus drukker is dan
normaal, naar m'n werk in een verzorgingshuis in schiebroek om huishoudelijk
werk te doen, ik maak me druk om de bewoners, mezelf en m'n dochter.
Ik neem zoveel mogelijk alle adviezen aan en probeer ze op te volgen. Als ik dan de
mensen om mij heen ziet, vooral in winkels, openbare ruimtes, lijkt het wel of ik
dat alleen doet.
Ik vind dat de maatregelen die van de overheid te laat kwamen. De huidige
maatregelen hadden eerder genomen preventief kunnen werken. Handhaven is nu
het juiste middel
Ik werk zelf in de zorg en weet hoe weinig capaciteit er is om zieken op te vangen
Ik zie in Zuidland nog veel oudere jeugd, 15+, samenhangen in de speeltuinen
tijdens de avonduren.
Ivm kids en oudere familieleden
M'n partner en ik vallen beide in de risicogroep (70 jaar en astma, diabetes,
hypertensie) maar hebben nog wel een dementerende (schoon)vader van 94 jaar
waar we boodschappen bezorgen (nu maar 1x per week). gelukkig komt de
thuiszorg (kanjers) dagelijks 4x bij hem langs voor hulp met
wassen/aankleden/eten/drinken etc.
Mede door 2 risico patienten binnen ons gezin wil ik besmetting heel graag
ontlopen
Nederland kent te veel vrijheden om effectief en snel om te schakelen naar het
gedrag wat nu nodig is om het verschil te maken tussen leven en dood.
Omdat het zich zo snel verspreid, dat het een kwestie van tijd is, voor dat jij aan de
beurt ben. Voor mijzelf ben ik niet zo bang. Ben 77 en als het mijn tijd is, heb ik
daar vrede mee. Ik blijf wel binnen. Alleen 2x wat boodschappen gedaan.
Omdat veel jongeren erg laconiek hierover doen.
Veel is veel gezegd maar respecteer de normen en waarden plus de voorschriften
van het land in belang van ONZE gezondheid.
Vooral om anderen, ouderen en niet fitte mensen.
De zorgen worden veroorzaakt door de dombo's waarvan er te veel van zijn.
Vooral over het feit dat mensen zich niet aan de voorschriften houden en zo
anderen in gevaar brengen.
Wordt te makkelijk over gedacht door een kleine groep die een groot probleem
voor ouderen kunnen veroorzaken
Zeker omdat een groot deel van de bevolking ‘schijt’ heeft aan de sociale afstand
van 1,5 meter. Voorbeeld, de samenscholende jeugd, ouderen die over je heen
hangen als je de noodzakelijke boodschappen doet.
Zeker omdat ik merk dat er nog veel mensen laconiek over zijn.
Als je je aan de richtlijnen houdt heb je niet zoveel te vrezen
Dat wil zeggen: ik bezorgd, maar ben niet bang. De virusdreiging is een feit waar je
doorheen moet, of je wilt of niet. Helaas vallen er slachtoffers bij te betreuren. Je
moet beschermingsmaatregelen nemen om iedereen te beschermen.
Ik begrijp de ernst wel, maar zorgen maken heeft geen zin. We hebben
maatregelen genomen en als het dan toch komt, dan komt het. We zijn al wat
ouder en de toekomst aanzienlijk korter dan het verleden.
We hebben nog een pleegkind hier, jong, 18 jaar en daar maken wij ons meer
zorgen over.
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•

•
•
•

Ik ga er van uit dat de maatregelen van de overheid, mits iedereen zich daar aan
houd voldoende zullen zijn om een snelle verspreiding te voorkomen
Ik houd het nieuws in de gaten en hoop dat de maatregelen werken. Het heeft
weinig zin om je er druk over te maken. Daarbij zijn wij ook redelijk jong en fit, en
vallen buiten de risicocategorie
Ik mijd de stupide groepen dje bet niet snappen.2
We hebben grotere problemen overwonnen
Zit tussen weinig en veel in eigenlijk

•
•

Alles gaat voorbij, ook dit.
Geniet ieder uur van je leven.

•

Ik maak
mij geen
zorgen
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Maatregelen
Om te voorkomen dat u ziek wordt, kunt u zelf diverse maatregelen nemen. Inmiddels zijn er
ingrijpende maatregelen getroffen door de overheid, maar ook zelf kunt u
(hygiëne)maatregelen treffen. Volgens het RIVM is het belangrijk om uw handen regelmatig
te wassen, te hoesten en te niezen aan de binnenkant van uw elleboog en papieren
zakdoeken te gebruiken.

2 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van
het coronavirus?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Ik neem geen maatregelen

2%

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

92%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

31%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor
neus/keel

4%

Ik draag een mondkapje

3%

Ik hoest aan de binnenkant van mijn elleboog

79%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

79%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

69%

Andere maatregel, namelijk:

Weet niet

(n=219)

32%
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Op vraag "2 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt
92% van de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•

1,5 meter afstand
1.5 mtr regeling, meer thuis blijven
Afstand bewaren van ca. 1,5 meter
Afstand bewaren, thuiswerken,
Afstand houden
Afstand houden !
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afstand houden van elkaar
Afstand houden van mijn medemens en zoveel mogelijk tuis blijven
Alle drukke plekken met mensen mijden. En afstand houden flink veel
Alle kleding en washanden handdoeken na 1 keer gebruiken in de was.
Alle maatregelen die altijd neem ben een beta-blokker
BLIJF BINNEN
Blijf en werk thuis nog geen klachten.
Blijf thuis
Blijf zoveel mogelijk binnen
Blijf zoveel mogelijk thuis
Blijven zo veel mogelijk in huis en gaan alleen buiten om boodschappen te doen. Extra afdoen
van toilet, douche, tafels en keuken met Dettol
Constant alert zijn
Desinfecteer handgreep winkelwagentjes, vermijd deurklinken buitenshuis en liftknoppen of
pak ze beet met papieren zakdoekje
Detail doekjes deuren, handgrepen e.d
Eet gezond. Fruit, Vitamine D, andere superfoods voor selenicum
Even zo weinig mogelijk kontakt
Fysiek afstand van huisgenoten
Geen bezoek
Geen contacten met anderen
Geen handen schudden en 1,5m afstand houden
Groepen van mensen vermijden
Hou afstand van anderenm zit veel bunnen
Houd afstand (2x)
Hygienische doekjes in de auto voor deurklinken/winkelkarretjes ets
Ik blijf 24/7 thuis
Ik blijf binnen
IK BLIJF BINNEN
Ik blijf binnen en dus uit de buurt van andere mensen
Ik blijf binnen.
Ik blijf thuis (2x)
Ik blijf veel thuis en doe 2 keer in de week boodschappen
Ik blijf zo veel mogelijk binnen
Ik desinfecteer na ontvangen bezoek alle deurkrukken (indien gebruikt)
Ik draag latex handschoentjes in het openbaar vervoer
Ik hou 1,5 meter afstand van mijn medemens
Ik hou afstand
Ik hou afstand en blijf binnen
Ik hou afstand en blijf zoveel mogelijk thuis
Ik hou afstand van andere mensen
Ik houd 1,5 meterafstand
Ik houd afstand 1 1/2 mtr en ga zo weinig mogelijk de deur uit
Ik isoleer mijzelf
Ik maak de deurknoppen regelmatig schoon. Dit wordt vaak vergeten. Iedereen raakt ze aan
Ik maak zeer regelmatig deurknoppen en handvaten schoon
Ik vermijd groepen mensen en houdt 1.5mtr afstand
Ik werk thuisnederlaag hou dochter binnen.
Ik zie zo weinig mogelijk mensen
Niet onnodig de deur uit.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PBM tijdens mijn werk in de zorg.
Regelmatig schoonmaken in huis
Social distancing
Thuis blijven
Thuiswerken en zoveel mogelijk binnen blijven
Voor kleindochter, examenjaar dus naar school, hebben we desinfecterende gel voor als ze uit
en in de metro enz stapt. Ze heeft mondkapje.
Voornamelijk binnen blijven
Werk vanaf huis, niet meer winkelen, heel beperkt naar buiten alleen voor hoogst noodzakelijke
Wilde beschermende maatregelen maar mondkapjes en desinfectiegel is niet te kop
Zelf isolatie
Zit thuis
Zo min mogelijk contact met derden.
Zoveel mogelijk binnenblijven en alleen voor noodzakelijke dingen naar buiten. Plus ruim
MINIMAAL 1.5 mtr afstand houden

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben altijd alleen thuis. Moet wel eten halen. Zie er tegen op om tussen de mensen te gaan.
Hoesten in je elleboog is zo goor, als er zo'n snottebellen jas aan de kapstok hangt ben je nog de
klos.
Bezoek aan moeder van 82 bestaat nu uit een tasje aan de deur hangen met de boodschappen
DE hygiënemaatregelen, zijn bij eigenlijk al goed gebruik van voor de crisis
De nadruk ligt in deze vraag nogal op zelf ziek worden, en niet op het aansteken van anderen
met het virus. Dit is jammer
Desinfectiegel is al weken niet te koop.....
Een flesje desinfectiegel had ik ook al voor dit virus bij me.
Gelukkig ben ik niet verkouden, dus meer dan een enkele nies of hoestje zal het niet zijn.
Gewoon zoals het moet.
Ik vertrouw de regering en het rivm niet,ik ga altijd af op mijn eigen kennis..
Ik was mijn handen sowieso regelmatig, maar niet zeer regelmatig. Ook stel ik mijzelf regelmatig
de vraag of ik kenmerken van het virus vertoon.
Ik zie mensen met mondkapjes die kinderen hebben die overal aan zitten zonder mondkapje.
Dombo's dus. Het is juist belangrijk constant op te letten en niet zo af en toe wanneer het
uitkomt.
Leuk dat jullie desinfectiegel vragen, maar misschien kunnen jullie er voor zorgen dat die dan
ook te koop is ?
Voor kleindochter, examenjaar dus naar school, hebben we desinfecterende gel voor als ze uit
en in de metro enz stapt. Ze heeft mondkapje in de metro.
Wandelen en fietsen op plaatsen waar weinig mensen zijn.
Zelf mondkapjes gemaakt van katoen waarin ik dubbelgevouwen keukenpapier doe.
Zoals altijd met ziek zijn.
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Momenteel is een run gaande op de mondkapjes en sommige branches (zoals ziekenhuizen
en tandartsen) dreigen met een tekort aan mondkapjes. Volgens deskundigen is het dragen
van een mondkapje niet nodig voor de gemiddelde gezonde Nederlander.

3 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus
mondkapjes aangeschaft?
Ja, deze heb ik aangeschaft

(n=219)

5%

Nee, deze had ik al in huis voor de komst van het
coronavirus

12%

Nee, misschien schaf ik ze later aan

18%

Nee, deze ga ik niet aanschaffen

63%

Weet niet

2%
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Op vraag "3 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
63% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".

Toelichting
Ja, deze heb ik
aangeschaft

•
•

•

Een paar voor alle zekerheid
Eind februari, toen er nog geen zieken waren, heb ik één mondkapje
aangeschaft. Dit omdat ik naar Wenen vloog en geen idee had wat er
die week nog zou kunnen gebeuren (bijv. alleen het vliegtuig in met een
mondkapje)
Maar naar twee maanden zijn ze nog niet binnen!

Nee, deze had ik al in
huis voor de komst
van het coronavirus

•
•
•

Ben klusser, heb de kapjes altijd in huis.
Via het werk van mijn partner
Wij hebben ze aan mijn dochter in de zorg gegeven: die hebben ze veel
harder nodig

Nee, misschien schaf
ik ze later aan

•

Als ik het virus zeker heb, dan wil ik ze graag dragen ter voorkoming van
meer besmettingen
De mondkapjes zijn zeer belangrijk voor de zorgmensen, dus mogelijk
bestellen we op een later moment mondkapjes
Helaas zijn ze niet te krijgen..
HOE KOM IK AAN EEN MONDKAPJE....UITVERKOCHT!!!! ZORG GAAT
VOOR.
Pas als het RIVM het aanraad, ga ik op zoek naar mondkapjes. Voor nu
is het belangrijker dat de zorg ze heeft.

•
•
•
•
•

Als je binnen blijft heb je die dingen niet nodig.
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Nee, deze ga ik niet
aanschaffen

•
•

•

•
•
•
•

Weet niet

•

De mondkapjes die in de winkels te krijgen zijn bieden onvoldoende
bescherming. Daarnaast kan het virus ook via de ogen binnendringen.
Ik heb wel zakelijk contacten met bedrijven in die branch in het verre
oosten en als het binnen mijn mogelijkheden ligt zal ik proberen om
hen te overreden om mondkapjes te leveren aan onze zorginstellingen
en ziekenhuizen.
Ik werk zelf in de zorg en heb last van de tekorten waardoor ik en mijn
medewerkers momenteel onveilig werken. Waarom zou ik het
probleem groter maken, mondkapje voor wie er niet mee om kan gaan
is groter contaminatierisico
Is alleen een schijnveiligheid
Leuk dat jullie mondkapjes vragen, maar misschien kunnen jullie er
voor zorgen dat die dan ook te koop is ?
Mondkapjes vallen onder de catagorie pp1 of pp2 dit zijn dus kapjes die
alleen geschikt zijn voor stoffen van een bepaalde groote,dus niet voor
bacterien en virussen..
Ten eerste heb ik de behoefte om in mijn leefwijze mondkapjes te
gebruiken en ten tweede zijn ze in de ziekenhuizen harder nodig
Zijn nergens te koop heb zelf gemaakt
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De regering gaat mondkapjes in Nederland vorderen uit andere branches, om snel het tekort
te kunnen aanvullen dat in de zorg is ontstaan.

4 Bent u voorstander of tegenstander van het vorderen van
mondkapjes uit andere branches?
Sterk voorstander

36%

Voorstander

36%

Neutraal

(n=219)

18%

Tegenstander

3%

Sterk tegenstander

0%

Weet niet

6%
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80%

100%

Op vraag "4 Bent u voorstander of tegenstander van het vorderen van mondkapjes uit andere
branches?" antwoordt in totaal 72% van de respondenten: "(sterk) voorstander". In totaal antwoordt
4% van de respondenten: "(sterk) tegenstander". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Voorstander".

Toelichting
Sterk
voorstander

•
•

•
•
•
Voorstander

•
•
•
•

Alleen voor de zorg
Er zijn bepaalde handelingen bij besmette patiënten die voor IC
verpleegkundigen enorm hoog risico hebben. Er zijn maar een beperkt aantal
verpleegkundigen in het land die hiervoor geschoold zijn. Het is onze taak om
deze zo lang mogelijk op de been te houden
Maar dan voor degenen die voor ons door moeten werken in de zorg, etcetera
Mits zij zelf geen mondkapjes nodig hebben in hun werk
Overkoepelend de urgentie bekijken
Mits het voor de gezondheidszorg is
Mondkapjes zijn nodig waar ze het meeste nodig zijn. Dit zal de medische
dienstverlening zijn.
Tja iemand die voor zijn werk geen pfas wil inademen moet toch wel over een
mondkapje kunnen beschikken.
Worden al meer aangeboden.

Neutraal

•

De mondkapjes zijn het hardste nodig in de zorg. laat de mondkapjes dan ook
in de zorg

Tegenstander

•

Maar ja, ik begrijp het wel.

Weet niet

•

Begrijp de vraag niet goed ..
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Werk thuis als het kan. Dat was de boodschap van Mark Rutte aan Noord-Brabant, na een
coronacrisisoverleg in Den Haag. Inmiddels geldt deze boodschap voor het hele land.

5 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?
Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel
mogelijk vanuit thuis te doen

(n=189)

64%

Nee, mijn werkzaamheden kunnen niet thuis
plaatsvinden

26%

Nee, ik ga gewoon op locatie werken

7%

Ik ben er nog over in dubio

3%
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Op vraag "5 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?" antwoordt 64% van de
respondenten: "Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te doen".

Toelichting
Ja, ik volg het advies op en
probeer zoveel mogelijk
vanuit thuis te doen

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Alleen voor zaken die echt niet thuis kunnen, ga ik een halve dag
op kantoor werken. De rest werk ik volle dagen thuis in overleg
met mijn leidinggevenden.
AOW/Gepensioneerd dus gewoon thuis
Ben met pensioen
Gelukkig is m'n werkgever ook een voorstander van thuiswerken,
dus voorlopig werk ik thuis met laptop en VPN
Gepensioneerd, maar doe vrijwilligerswerk zoveel mogelijk thuis.
Ik werk niet meer, ben met pensioen.
Ik werk s ochtends op een middelbare school (mijn werk) en s
middags thuis. Er moet een hoop geregeld worden en overlegd,
dus dat doen we s ochtends (met 1,5 meter afstand)
In principe heb ik een buiten-functie, maar veel projectmatige
werkzaamheden kan ik gelukkig vanuit thuis doen. Slechts in
bepaalde gevallen die bedrijfskritisch zijn bij klanten zullen we
eventueel naar locatie kunnen gaan, mits goedgekeurd door het
management.
Mijn bedrijf is gesloten dus ik zit verplicht thuis.
Nagenoeg mijn hele organisatie werkt vanuit huis.
Werk tevens in de crisisorganisatie van een andere gemeente.
Zoveel mogelijk thuis maar moet soms toch op pad.
Zit thuis i.v.m sluiten scholen, zijn wel ingeroosterd om leerlingen
incidenteel op te vangen.

13

Nee, mijn werkzaamheden
kunnen niet thuis
plaatsvinden

•
•
•
•
•
•
•
•

Ben beroepschauffeur
Ben gepensioneerd
Ik ben gepensioneerd
Ik ben werkzaam als kok in een verzorgingstehuis
Ik werk in een vitale beroepsgroep
Mijn werk is totaal beeindigd. Ik ben ZZP'er en werkzaam als
muzikant en geluidsman en al mijn klussen zijn gecanceled.
Werk in een ziekenhuis op een vitaal onderdeel
Werkzaam als team leader van een productie team in de kunsstof
industrie

Nee, ik ga gewoon op
locatie werken

•
•
•

Ben arbeidsongeschikt
Gedeeltelijk thuis en op locatie wel dat wat kan
Wij weken op een kantoor ket 5 medewerkers op 100m2. Ga wel
met de auto ipv ov naar Rotterdam

Ik ben er nog over in dubio

•
•

Ik ben al thuis
Jammer van de vraag, maar wat als je niet meer werkt Volgens mij
een foutje in de antwoordreeks.
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Inmiddels heeft het kabinet grootschalige maatregelen getroffen, die tot en met 6 april
gelden. Blijf vooral thuis, dat is de boodschap. Voorbeelden van maatregelen die zijn
getroffen zijn:
- Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten
- 1,5 meter afstand houden
- Bijeenkomsten en evenementen met meer dan honderd persoon zijn afgelast
- Alle scholen en kinderopvang sluiten
- Cafés en restaurants sluiten, afhaal nog wel mogelijk
- Sportscholen en sportclubs sluiten de deuren
- Het vliegverkeer komt tot stilstand
- Kwetsbare groepen beschermen

6 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om
verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
Overdreven

(n=219)

2%

Uitstekend

50%

Voldoende

20%

Onvoldoende

21%

Veel te weinig

7%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen?" antwoordt 50% van de respondenten: "Uitstekend".

Toelichting
Uitstekend

•
•
•
•

•
•

Alleen lijkt het er op dat bij een bepaalde groep mensen deze info niet
binnenkomt. zijn ze nu zo dom of doen ze alsof?
Als iedereen er zich aan zou houden...
De mensen moeten zich nu nog aan de maatregelen gaan houden en niet doen
alsof het niks is
De nog toegestane vrijheden zorgen er voor dat veel mensen niet hun
verantwoordelijkheid nemen door zich strikt aan de maatregelen te houden. Ik
kan dat echt niet begrijpen en vind dat ronduit asociaal! Neem nou onze asoburen, die vieren verjaardagsfeestje in de tuin met meer dan 5 personen
waarbij ze gewoon net als anders dichtbij elkaar staan...
Erg jammer om te zien hoe hersenloos nederland er afgelopen weekend op uit
trok om zich eens leuk te gaan vermaken....... Triest om te zien.
Geef goede voorlichting dagelijks
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•

•
•

Voldoende

•

•
•
•
•
Onvoldoende

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ik steun de regering volledig in haar beleid en de maatregelen die zij neemt.
Echter vind ik wel dat ook de lagere overheden bv de gemeenten en hun
burgemeesters zelf nog aanvullende maatregelen moeten kunnen uitvaardigen,
zoals het sluiten van parken, speeltuinen, stranden, bossen enz. Ook een
samenscholingsverbod zou mogelijk moeten zijn.
Ik vraag mijzelf wel af of een lockdown niet effectiever kan zijn. Maar het is ook
een feit, dat iedereen gezond lijkt, maar een tweede golf besmettingen kan
ontstaan, als de kust schijnbaar veilig blijkt te zijn.
Kijk maar naar landen waar men te laat actie heeft ondernomen. Daar wordt
een hele generatie het leven ontnomen
Het had eerder gemoeten. Vliegverkeer direct stoppen en grenzen toe. Mensen
die toch komen direct in quarantaine, dan had het zich niet kunnen
verspreiden. Nu handelde men toen het er was terijl men wist dat het ging
komen.
Je moet het wel leefbaar houden.
Mag nog wel een tandje bij ten gevolge dom publiek
Mensen moeten ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Zich houden aan
deze maatregelen.
Mensen zijn zo eigenwijs, kunnen slecht luisteren en denken........
Afspraken handhaven
De schoolexamens zouden uitgesteld moeten worden en dus ook het centraal
examen
Een te grote groep Nederlanders blijft een loopje nemen met de maatregelen.
Ze tonen geen respect voor anderen. Lik op stuk beleid, snelrecht, extreem
hoge boetes en zelfs directe opsluiting zijn nodig in deze tijden van ongekende
crisis.
Er zijn nog veel te veel mensen op straat. Ik heb de overtuiging dat er nog
steeds mensen zijn die het allemaal niet zoveel kan schelen dat zij het virus
kunnen overbrengen op andere mensen.
Veel harder aanpakken deze mensen.
Er zijn nog veel te veel winkels en markten open. De overheid laat de economie
nog steeds te veel prevaleren. Alleen Draconische maatregelen zullen het virus
tot staan brengen. Beter dat voor een korte tijd dan aanpappen voor een
langere tijd, met de kans op voortetteren van de besmettingen.
Gewoon samenscholingsverbod instellen.
Heel veel mensen houden zich niet aan de voorschriften. Ik voel me door
sommige mensen (bedoeld of onbedoeld) bedreigd door hun onverschillige
gedrag.
Ik denk dat we net als onze buurlanden moeten gaan organiseren
Ik zou graag meer (winkel) sluitingen zien en het reizen zoveel mogelijk
beperken
Meer testen
Mensen negeren ze volkomen. Er is maar 1 manier en dat zijn drastischere
maatregelen
Mensen recreëren nog gewoon in grote groepen
Testen, testen, testen
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Veel te
weinig

•

We leven niet in de sociale samenleving zoals den haag denkt het is een
egoistische samenleving ikke ikke ikke.. daarom lappen veel.mensen de
mastregels aan hun laars. En zie ziekenhuis luiden al de bel.. wat mij betreft
mag er een volledige lockdown komen.

•

1) Ook mensen zonder klachten kunnen drager zijn van het virus.
2) Sommige eigenwijze hufters houden zich niet aan bovenstaande regels.
Meestal is stupiditeit de oorzaak. En daar hebben we er in Nissewaard nogal
wat van......
10.000 bloedbank samples worden anoniem getest. Waarom niet de mensen in
de kritische functies?
Ook de overheid is blind.
Er ontstaat onduidelijkheid en verwarring. Dat zorgt voor wantrouwen en
chaos. Je mag naar buiten maar moet thuis blijven?
Diverse beroepsgroepen zijn nog steeds aan het werk zoals kappers en fysio
therapeuten. Wees duidelijk, dat is de vraag van Nederland
Het is moeilijk om domme mensen leiding te geven...
Zolang mensen nog in groepen bijeen komen. Is het niet genoeg. Vooral die
moeders met kinderen die ze in de speeltuinen laten spelen

•
•

•
•

Weet niet

•

Ik vind het erg moeilijk om hier een mening over te geven, omdat je eigenlijk
pas achteraf kan bepalen of de opgelegde maatregelen wel of niet streng
genoeg waren. Het is moeilijk om de juiste balans te vinden tussen sociale
contacten, economie en gezondheid.
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Nederland neemt sociale maatregelen, maar gooit het land niet op slot. In Nederland mag
iedereen (op de mensen in een verzorgingstehuis na) zich nog vrij verplaatsen. Ook mogen de
meeste bedrijven en winkels nog open. Het verlaten van je huis wordt in Nederland niet
aangeraden, maar mag nog wél. Bij een zogenoemde 'lockdown' wordt verhinderd dat
mensen een gebied kunnen verlaten (in dit geval hun huis).
Een lockdown wordt gezien als een noodprotocol, een voorbeeld is de huidige situatie in
Italië. Italianen mogen hun huis niet verlaten zonder gegronde reden die ze moeten
verantwoorden tegenover politie.

7 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?
Zeer positief

(n=219)

14%

Positief

27%

Neutraal

26%

Negatief

19%

Zeer negatief

13%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Hoe staat u tegenover een volledige lockdown?" antwoordt in totaal 41% van de
respondenten: "(zeer) positief". In totaal antwoordt 32% van de respondenten: "(zeer) negatief". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer
positief

•
•

•
•
•

1) De geneeskunde de kans te geven om een geneesmiddel te vinden voordat de
hele bevolking besmet is.
2) De juiste hoeveelheid besmette mensen in kaart brengen door zsm te testen
Afgelopen weekend blijkt maar weer dat de bevolking slecht haar eigen
verantwoordelijkheid kan nemen. Ben niet voor totale lockdown zeker als de
experts dit niet adviseren, maar nogmaals de bevolking weigert om haar eigen
verantwoordelijkheid te nemen en als dan een totale lockdown nodig is moet dan
maar.
Als er op een verantwoorde wijze in de eerste levensbehoeften kan worden
voorzien.
Het is onvermijdelijk. Als het dan toch moet dan maar nu om zoveel mogelijk levens
te redden. Ook nu.
Zeer positief zolang nog steeds niet iedereen zich aan de simpele regels kan/wil
houden. Als iedereen zich er wel aan houdt hoeft er voor mij geen lockdown te
komen
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Positief

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Neutraal

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Al hoop ik niet, dat 't nodig is
Alleen wie gaat en kan dit handhaven...
Als dit echt nodig is om die kleine groep die nonchalant blijft te dwingen moet het
maar.
Als je ziet wat er afgelopen weekend gebeurde in parken, bossen en op stranden,
dan kun je niet anders concluderen dat een deel van de bevolking bestaat uit
horken en niets ontziende egoisten en als dit zou aanhoudt, ben ik van mening dat
je aanvullende maatregelen moet kunnen nemen en een lock down is er daar een
van
Blijkbaar is het nodig, gezien mensen lak hebben aan de verzoeken. Boetes zoals in
andere EU landen zullen meer effect hebben.
Gedeeltelijke lockdown is prima. Alle winkels behalve supermarkten en apothekers
sluiten. Mensen nog wel beperkt naar buiten kunnen. Volledige lockdown zijn
vraagtekens bij te stellen.
Het heeft niet mijn voorkeur, maar als teveel mensen zich niet aan de afspraak
houden is het de enige oplossing
Het is onvermijdelijk
Mogelijk komt het er van. omdat zo'n 30% van de Nederlandse bevolking niet snapt
wat dit virus betekent moet de overige 70% straks die zich netjes aan de
voorschriften houdt straks voor zo'n stel onbenullen in lockdown
Aan de ene kant lijkt het mij goed omdat mensen nu de maatregelen niet in acht
lijken te willen nemen.
Aan de andere kant denk ik niet dat het helpt tegen het Coronavirus omdat ik denk
dat dan bij het weer “open gaan” van het land, het virus nog 10x zo hard terug
komt
Als het moet, dan moet het. Maar als het niet nodig is, dan niet.
Als je zegt dat je niet mag hamsteren, kun je niet tegelijkertijd zeggen, je mag niet
naar buiten.
Als mensen er zelf voor zorgen dat het nodig moet zijn moet het. Hopelijk is het niet
nodig en lukt het zo.(als iedereen zich strak aan de regels houd)
Doordat teveel mensen zich niet aan de maatregelen willen houden lopen we het
risico dat er misschien toch nog een echte lock-down komt. En dan zul je zien dat
juist die mensen het hardst gaan klagen bij een lock-down, terwijl hun eigen
stomme gedrag daaraan bijgedragen heeft.
Een lockdown zou niet nodig moeten zijn, als men zich gewoonweg aan de
genomen maatregelen houdt, overigens zou een lockdown wel goed zijn als
mensen echt niet de ernst van de situatie inzien
Een totale lock down zoals men dat in goed Nederlands zegt hoeft voor mij niet
direct, zal de economie nog verder schaden, maar als het niet anders kan dan moet
het maar.
Heeft zoals Ab Osterhaus zegt niet zo veel zin. Je verschuift de problemen tot na de
lock down.
Ik ben voor een contactverbod zoals dat nu wordt geopperd. Veel Nederlanders
(b)lijken niet in staat de solidariteit voor onze medemens/de werkers in de zorg op
te kunnen brengen. Laat ze niet klappen voor de zorg maar ook ZORGEN voor de
zorg en voor zwakkeren, door de maatregelen echt in acht te nemen
Moeilijk uit te voeren. Voor controle hebben we veel te weinig mensen die kunnen
optreden.
Heb alle bewondering voor de mensen die het uitvoeren.
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Negatief

•
•
•
•
•

•
•
•
•
Zeer
negatief

•
•
•
•
•

Weet
niet

•

ALS iedereen zich maar aan de regels houd!
Als je voldoend afstand neemt , is buiten zijn goed voor je , weerstand op doen is
nu zeker belangrijk. Van binnen zitten word je ook lichamelijk en geestelijk ziek
Dat is een maar maatregel die veel problemen gaat opleveren. Alleen toepassen als
het niet anders kan
De gevolgen na het opheffen van zo'n lockdown zijn misschien wel erger dan de
voordelen op korte termijn lijken.
Een lockdown is voor langere periode en is voor mensen die klein behuisd zijn (met
kinderen) bijzonder beklemmend. Als het noodzakelijk is, dan moet het uiteraard,
maar het kan mogelijk voorkomen worden als iedereen zich aan de richtlijnen
houdt. Helaas gebeurt dat niet.
Ik ben mij bewust van de ernst van de situatie maar een economie die overeind
blijft vind ik ook belangrijk
Ik steun het Duitse beleid; Blijf binnen en anders met max twee de straat op. Gun
mensen de mogelijkheid om buiten te zijn en geef de politie tegelijkertijd een
middel om op te treden tegen grote groepen op straat.
Maar blijkbaar welnodig als mensen massaal gekke dingen blijven doen.
Maar een lichte lockdown zou verstandig zijn
Her middel wordt dan erger dan de kwaal.
Het beste is lockdown dus voor alle winkels behalve supermarkt. Want 1.5 heeft
geen nut het beste is iedereen thuis wie naar buiten gaat krijgt boete behalve
medewerkers van supermarkt en ziekenhuizen en politie
Het is ook goed voor je geestelijke gezondheid om spaarzaam naar buiten te gaan.
Opsluifen van gezinnen met kinderen is rampzalig. Overtreders van de regels, die
moet je samen 14 dgn opsluiten in een hal
Wanneer het land op slot gaat dan blijft het virus toch en wanneer het dan weer
open gaat krijgen we de tweede klap het heeft naar mijn mening geen zin om op
slot te gaan
Ondanks de lockdown in omringende Europese landen sterven daar toch ook heel
veel mensen ik ben geen deskundige maar verplaatst je het probleem niet verder
in tijd.
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Het coronabeleid
Volgens Rutte en het RIVM zijn er grofweg drie scenario's om het virus te bestrijden:
1. Maximale controle te krijgen. Er is dan sprake van weinig contact onder mensen, het
zogenoemde social distancing. Hierbij is het van belang om groepsimmuniteit te creëren, dat
wil zeggen dat er zoveel mensen met weerstand tegen een infectie in de samenleving zijn dat
zwakkere personen een fors lager risico lopen deze infectie te krijgen.
2. Helemaal niets doen. Afwachten en het virus laten rondwaren.
3. Een totale lockdown. Heel Nederland gaat dan op slot.
Momenteel is het eerste scenario van kracht in Nederland.

8 Welk scenario heeft uw voorkeur?
Maximale controle krijgen

(n=219)
68%

Helemaal niets doen

4%

Een totale lockdown

18%

Anders

5%

Geen voorkeur

3%

Weet niet

3%
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Op vraag "8 Welk scenario heeft uw voorkeur?" antwoordt 68% van de respondenten: "Maximale
controle krijgen".

Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De mensen overtuigen van de huidige maatregelen.
Gewoon normaal doen.
Gezond verstand gebruiken
Het gaat omgedragen van mensen,houd afstand van elkaar
Ik geef het huidige beleid het voordeel van de twijfel, omdat het leven niet al teveel overhoop
wordt gehaald.
Lockdown met controle
Luisteren naar de adviezen
Samenscholingsverbod
Samenscholingsverbod, parken en niet essentiele bedrijven sluiten
Testen
Veel meer mensen testen op Corona
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Toelichting
Maximale
controle
krijgen

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Al kan het misschien wel jaren duren voordat we een echte groepsimmuniteit
hebben. Misschien als de ergste golf voorbij is dat we het sociale leven weer
meer op gang moeten brengen.
Als het volk meewerkt, wat tot nu toe niet het geval is
Als mensen er zelf voor zorgen dat het nodig moet zijn moet het. Hopelijk is
het niet nodig en lukt het zo.(als iedereen zich strak aan de regels houd)
Denk wel dat er meer maatregelen voor nodig zijn en bevoegdheden voor
lokale burgemeesters. Heeft defensie hier nog een rol in in het kader van de
ondersteuning?
Helaas is dit al aan het mislukken door onvoldoende medewerking vaan een
deel van de bevolking.
Ik hoop dat bij maximale controle de economie hier en daar nog een beetje kan
blijven draaien.
Als het corona virus verdwenen is ( en dat gaat veel langer duren dan men nu
inschat) hebben we een groot economisch probleem.
Dit is weer zo'n gebeurtenis waar je kan zeggen: de wereld hierna zal nooit
meer hetzelfde zijn. ( voorbeeld 9/11 )
Ik zit te twijfelen tussen maximale controle en lock down
Mijnj voorkeur heeft optie 1, met meer controle/handhaven van
socialdistancing, maar ik denk dat het een totale lockdown wordt
Resultaten die men in het verleden verkregen heeft over virussen hier
vertrouwd het RIVM op.
Scenario's kun je niet kiezen. Scenario's gebeuren.

Helemaal
niets doen

•

Uitzieken en kijken naar Duitsland heeft weinig doden en waarom. het
antwoord is dat hun wel iedereen testen dus lijkt mij dus de verklaring nog al
voor de hand liggen dat wij ook mensen die niet besmet zijn op de corona lijst
zetten.

Een totale
lockdown

•
•

De mensen hebben toch overal scheid aan
Deze keuze heb ik gemaakt om ik hiervoor al aangaf, de meeste mensen zich
niet aan de regels willen houden.
Iedereen wordt er altijd op gewezen zoveel mogelijk ethisch te handelen. Maar
door te proberen groepsimmuniteit te bereiken waarbij mogelijk heel veel
mensen ernstig ziek kunnen worden of erger vind ik een behoorlijk onetische
maatregel.

•

Anders,
namelijk:

•
•

Weet niet

•

Starten met max. 2 personen samenkomen (zoals in Duitsland) met dikke
bekeuringen voor overtreders
Volgens mij moet Rutte zijn de premier Rutte.
Ik heb geen idee, de deskundigen weten het niet eens. Dus wie ben ik om hier
over te oordelen.
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Supermarkten
Afgelaste evenementen, levensmiddelen en wc-papier inslaan in de supermarkt, het
coronavirus leidt soms tot paniekreacties. Sommige mensen slaan vast voldoende voedsel in
voor de komst van het coronavirus, zodat ze twee weken vooruit kunnen. De overheid hamert
erop dat hamsteren niet nodig is.

9 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van
het coronavirus in?
Nee, dit ben ik niet van plan

(n=218)

63%

Voorlopig kan ik al vooruit

25%

Ja, dit heb ik al gedaan

8%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

3%

Weet niet

0%
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Op vraag "9 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus in?"
antwoordt 63% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben
ik niet van
plan

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De winkels blijven open.
Dit is wat men noemt lemming gedrag...
Het had goed geweest als de supermarkten hier op in hadden gespeeld,zodat
bijv. zorgpersoneel ook boodschappen kan doen. In plaats daarvan doet Albert
Heijn de gehakt in de bonus, zodat mensen 2 x zoveel gehakt kopen. Mijn indruk
is dus dat het de supermarkten goed uitkomt en dat die er maximaal van
profiteren.
Ik heb wel iets op voorraad maar dat heb ik altijd al ik ga er vanuit dat gewoon
boodschappen kan blijven doen
Ik heb wel mijn gebruikelijke, aanbiedingen, voorraad in de kelder zoals blikjes
bonen en wat soepzakken
Maak gebruik van wat voorradig is in de winkel
Maar wij halen als Stichting WaterlandSpijkenisse wel boodschappen voor
kwetsbare wijkbewoners (zou als hamsteren gezien kunnen worden)
Misschien ben ik naief, maar ik heb alleen mijn gebruikelijke boodschappen
voor een halve week in huis gehaald..
Nederland moet sowieso beter voorbereid zijn op crises. Dat zegt het Rode
Kruis al een tijdje. Als iedereen voor een week pasta in huis heeft, hoeft ook
niemand te gaan hamsteren als er lichte paniek ontstaat.
Niet nodig zoals het nu gaat
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•
•
•
•

•
Voorlopig
kan ik al
vooruit

•
•
•

•
•
•
Ja, dit heb ik
al gedaan

•
•
•
•
•

Ja, dit ga ik
(zeker) doen

•

Normaliter kon boodschappen doen, nu kan ik alleen aan het einde van de dag
en dan is er niets
Supermarkten zouden minder op hun omzet gefocussed moeten zijn maar
maatregelen treffen zodat hamsteraars als eerste uitgebannen worden.
Toelatingsbeleid invoeren (max aantal gelijktijdige klanten; geen gezinnen;)
Tenzij we dalijk toch ineens op lockdown gaan. Tot nu toe is alles wat volgens de
regering "niet nodig was 2 dagen later ineens toch wel nodig
Wel vaak zelf voor lege schappen gestaan na een lange dag werk in het
ziekenhuis, hier wordt een mens supervrolijk van ;) afgelopen vrijdag bijna in
huilen uitgebarsten in de winkel, maar ik weiger om dit hamster circus in stand
te houden
Zorg wel dat ik niet elke dag boodschappen hoeft te doen.
Altijd voldoende in huis hebben kan nooit kwaad in de huidige maatschappij.
Heb niet voor twee wekelijks huis maar kan de eerste dagen doorkomen. Wil
niet hamsteren maar als je tot drie keer toe niks aantreft in de supermarkt ga je
eraan meedoen.
Ik heb altijd al een kleine voorraad staan, dit is ook omdat ik anderen niet wil
belasten om voor mij boodschappen te doen als ik ziek ben van de gewone
griep, of om geen boodschappen in huis te hebben als ik geen zin heb om naar
de supermarkt te gaan.
Ik heb nog genoeg in de vriezer
Kan enige tijd overbruggen maar verlang naar vers groenvoer.
We hebben altijd al wat voorraad in huis
Als iedereen gaat hamsteren moet je wel.
Ik heb zowieso altijd een voorraad, ik heb nu dus ook niet gehamsterd. Ik heb de
wekelijkse boodschappen gedaan , zonder uit mijn dak te gaan.
Om gehoor te kunnen geven aan het verzoek van de regering om zoveel
mogelijk binnen te blijven hebben wij voor 2 weken voedsel in huis. Niet
gehamsterd maar gewoon wat je redelijkwijs nodig denk te hebben.
Omdat ik met zo min mogelijk mensen in aanraking wil komen heb ik voor zo'n
14 dagen voldoende eten in huis
Van de oude stempel, die hebben ALTIJD voor twee of drie weken iets in huis. Ik
hoefde en wilde dus NIET hamsteren. Maar het zou goed zijn als iedereen een
beetje voorraad spaart in goede tijden.
Door omstandigheden en de lege supermarkten is dit er nog niet van gekomen.

24

Informatievoorziening
Het coronavirus is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Via de websites
van bijvoorbeeld de GGD, het RIVM en het (lokale) nieuws kunt u terecht voor informatie en
vragen. Daarnaast zijn er vele andere mogelijkheden om uw te laten informeren, via
bijvoorbeeld het Rode Kruis of uw zorgverzekering.

10 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
maatregelen die u kunt nemen ter voorkoming van
besmetting met het coronavirus?
Ruim voldoende

46%

Voldoende

47%

Neutraal
Onvoldoende

(n=215)

4%
0%

Ruim onvoldoende

2%

Weet niet

0%
0%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "10 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 93% van de respondenten:
"(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 2% van de respondenten: "Ruim onvoldoende". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Ruim
voldoende

•
•

•

Voldoende

•
•
•

•

Het is wel belangrijk toegang te hebben tot al deze informatie. Zonder internet
en televisie kom je niet ver.
Ik ben "Corona moe" van alle aandacht die eraan besteed wordt. De media
besteedt teveel tijd aan interviews met zogenaamde deskundigen die elkaar
"vliegen afvangen", het vaak niet met elkaar eens zijn en het beantwoorden van
nutteloze en domme vragen.
Je moet wel dagelijks op de hoogte blijven. Als je dat niet doet kan je wel eens
voor onaangename verrassingen komen te staan
Af en toe teveel en verwarrende informatie
Door de regering, onze gemeente is angstvallig stil ???
Er wordt voldoende aandacht op radio en tv gegeven en daarnaast zijn er diverse
sites, waaronder het RIVM die informatie verstrekken. Waar wel heel hard aan
gewerkt zou moeten worden is fact checken op onjuiste en valse berichtgeving
via sociale media. Daar zou de regering nog wel iets aan kunnen doen, hoop ik.
Het geeft angst en paniek onder de bevolking en daar zit niemand op te wachten.
Er wordt voldoende gecommuniceerd maar de mensen luisteren niet en passen
het onvoldoende toe op zichzelf. Heel vervelend en asociaal vind ik dat.
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•

•
•
•

Neutraal

•

Ik had al eerder een NL-alert verwacht. NOS doet zeer goed werk, misschien iets
meer samenvatten en overzicht maken. Verder heel bijzonder dat je in alle apps
(facebook, instagram, spotify, snapchat) een oproep krijgt om naar de website
van de rijksoverheid of de WHO te gaan. Heel goed dat dat zo aangemoedigd
wordt!
Ja voldoende maar RIVM is verkeerd gestart. Men had vanaf het begin iedereen
die besmet dan wel covid19 verdacht moeten registreren daardoor zouden ze
betere en reële cijfers hebben om berekeningen en maatregelen te treffen
Meer is echt te veel.
Overdreven reacties. Het sterftecijfer ligt rond de 2 %, waarvan de meeste
patiënten al ernstige gezondheidsklachten hadden.
Moeren man en vrouw ook1.5 meter uit elkaar lopen.
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11 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Ruim voldoende
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Op vraag "11 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 77% van de respondenten: "(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 10% van de
respondenten: "(ruim) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Voldoende

•
•

Ben zelf ernstig ziek en weet van de hoed ende rand..
Tis en duidelijk en onduidelijk wat er wel en niet ondervalt. Er moet heeeel
veel getest worden bij twijfel!! nu veel te weinig.

Neutraal

•

Er is nog te veel onbekend, dus alle informatie is een momentopname

Onvoldoende

•

Er wordt onvoldoende gecommuniceerd dat de klachten van persoon tot
persoon kunnen verschillen. Niet iedereen hoest of heeft koorts, maar dan kan
je nog wel Corona hebben met die snotneus en dus gewoon binnen blijven!!!

Ruim
onvoldoende

•

De verhalen lijken nogal te wisselen, en zolang mensen niet goed weten wat
de symptomen zijn is zelf diagnose nogal lastig, zéker wanneer er ook een
gewone griep de ronde doet. Daarnaast is het jammer om te zien dat ons
buurland Duitsland erg veel testen uitvoert, dar waar er in Nederland zeer
spaarzaam mee om wordt gegaan, door een tekort.
Je hoort veel te weinig over de mensen die er van genezen en je weet dus niet
hoeveel mensen het echt hebben daardoor wordt de vergelijking met een
griepje dus alleen maar groter en word het dus ook minder serieus genomen.

•
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Tot slot
12 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere
verspreiding van het coronavirus? (n=215)
Suggestie (55%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adviseer. Maak bv voor reinis dat per dag 1 wijk zijn afval mag brengen of faciliteer voor oudere
boodschappen uurtjes.
Afval en groenvoorziening overal locaal ophalen mensen vervelen zich kapot gaan lekker in hun
tuin aan het werk.
Alle winkels dicht muv supermarkten en markten dicht
Alle winkels sluiten en alleen naar buiten als het noodzakelijk is.
Alles sluiten behalve supermarkten en apotheek
Auditief en visueel verspreiden van boodschap omtrent afstand houden en hygiëne
Bij de gemeente grens al duidelijk maken dat men op afstand moet blijven etc.
Boa en politie inzetten om mensen uit elkaar te houden.
Bossen en stranden open zodat frisse buitenlucht en zonneschijn hun werk kunnen doen.
Buiten is ook makkelijker het afstandscriterium te handhaven dan in een supermarkt. Op de
Maasvlakte kun je met gemak 2 voetbalvelden tussenruimte houden. Gezonder dan in gesloten
ruimte zonder ventilatie tussen de stofmijt te zitten.
Buiten zijn met gepaste afstand en boodschappen doen in tijds blokken. Of meer online
bestellingen voor klanten met meer personeel binnen en afhaal boodschappen uitgeven in rijen
met afstand
Burgemeesters die hun volmacht gebruiken en Handhaven
Communiceren dat mensen binnen moeten blijven
Contactverbod
Contactverbod opleggen en HANDHAVEN
Controleren of mensen inderdaad afstand houden. Voor de rest, de corona is gekomen en zal
ook weer gaan.
Controleren op groepsvorming
De centrale overheid volgen
De supermarkt is de enige plek waar we nog komen.Misschien daar strenger op 1,5 m afstand
toe zien
Doen wat de regering voorschrijft en initiatieven vanuit de bevolking steunen als het gaat om
bijvoorbeeld het uitdelen van voedsel, boodschappen doen voor zwakken en ouderen
Elke bewoner uit nissewaard een flesje desinfectie gel geven
Emails aan alle inwoners over de tenemen maatregelen, en een stuk beter handhaven van alle
jngeren die toch in groepen buiten lopen
Geen eigen beleid maar landelijk beleid volgen. daarnaast handhaven op 1.5 meter zone.
Gewoon hun best doen en zelf voorzichtig zijn.
GGewoon door gaan met werk.
Gratis ophalen grofvuil
Groelen uit elkaar jagen met een waterkanonn
Handhaven (3x)
Handhaven op groepsvorming
Handhaven op grote groepen, op de Maasboulevard zijn hele wandelgroepen en fietsgroepen
te zien..
Handhaven op overtredingen van de maatregelen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Handhaven op sociale afstand
Handhaven van afspraken en voorschriften
Handhaven van huidig beleid
Handhaven, met name aan de Maasboulevard
Handhaven, vooral de jongeren
Handhaving op sociale distancing
Hard optreden tegen groepsvorming en hier consequenties aan verbinden
Hard optreden tegen ongehoorzame burgers die een loopje nemen met de maatregelen
Harder optreden tegen overtreders op straat
Heel verl testen
Iedereen ook in de winkels handschoentjes aan laten doen en bepwrkt aantal mensen in
winkels
Ik denk dat er al voldoende gedaan wordt
In/uit
Kijken waar het in Nissewaard beter kan want de besmettingen zijn snel omhoog gegaan in
korte tijd..
Laat supermarkten de vak vullen zoveel mogelijk en doe dan de winkel dicht, stuk veiliger voor
het personeel in de avond
Landelijk beleid volgen
Lock Down en handhaven
Lockdown (2x)
Lockdown voor alles
Markt sluiten (2x)
Markten stoppen
Markten verbieden
Meer (winkel) sluitingen en handhaving
Meer controle op samen scholen
Meer controle uitvoeren op straat
Meer handhaven (2x)
Meer in de wijken aanwezig zijn
Meer informatie naar groepen die zich buiten, bij elkaar, zijn
Meer surveillance bij winkelcentra ivm afstand houden
Mensen aanspreken op hun ondoordachte handelen.
Mensen geruststellen
Nazien op handhaving van social distancing desnoods op basis APV!
Nissewaard doet niets buiten de overheid. De raad moet meer gaan organiseren, Het ziekenhuis
oppompen tot noodopvang. Meer toezicht op clubjes mensen.
Nog meer aandacht schenken aan social distancing
Noodverordening toepassen op groepsvorming en jongeren duidelijk maken mee te werken
Ook via de gemeente kanalen goede voorlichting geven
Op de winkel centra en marken zorgen dat de mensen afstand houden
Openbare gebouwen goed schoonhouden
Ov stil zetten
Plaats posters, vooral in speeltuinen in nl turks syrisch en arabisch. Mensen hebben er schijt
aan. Stuur boa naar plekken waar nog steeds voeel mensen bij elkaar komen. Vraag
buurtpŕeventie om uit het raam te kijken. Stel een telefoonnummer in om te melden als je een
groep op straat ziet
Politie op straat
Politie surveillance
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recreatiegebieden sluiten/afzetten in het weekend. Spijkenisse MC uitbreiden zodat de regio
nog meer opname capaciteit krijgt. Zorgen dat degenen die nu door moeten werken niet met
lege handen in de supermarkt komen te staan
Samenscholings verbod opleggen voor meer dan 2 personen
Samenscholingsverbod (3x)
Samenscholingsverbod instellen
Samenscholingsverbod opleggen. Maar probleem is de handhaving. Te weinig politie en andere
handhavers.
Samenscholingsverbod uitschrijven. Publieke speelplaatsen sluiten.
Sluit actief speeltuinen, trapveldjes en hangplekken
Sluit alle winkels die niet tot de voedselketen behoren.
Sluit de weekmarkt, sluit de stadswerf, sluit de grote winkels als Gamma en Praxis, stimuleer
kleine ondernemers inventief te zijn. Geef de kleine ondernemers een platform. Laat de
burgemeester zich richten op de kinderen (in een toespraak of kleurwedstrijd of iets)
Sluit de winkels die niet belangrijk zijn
Sluit niet noodzakelijke winkels
Sluiten campings / vakantieparken
Speelpleinen sluiten
Stadswerf dichthouden en zolang virus niet onder controle is, weer maandelijks grofvuil in de
wijken ophalen. Toezicht op overtreden isolatieregels, Zorgen dat maatregelen onder de
aandacht blijven - blijven communiceren.
Straten ontsmetten in de nachtelijke uren.
Streng handhaven op de aangescherpte maatregelen.
Strenge controle op de maatregel en gelijk boetes uitdelen en geen waarschuwingen geven
Strenge handhaving
Strenger handhaven van de 1,5 meter regel
Strenger optreden tegen degene die de regels overtreden!
Strikt en streng handhaven van de adviezen.
TESTEN
Toezicht houden
Toezien op naleving van de maatregelen
Totale lockdown iedereen thuisblijven boodschappen laten bezorgen
Vaker surveilleren bij hangplaatsen en speelplaatsen
Veel strenger optreden tegen al die mensen die het advies om met meerdere mensen bijelkaar
te zijn niet opvolgen. Gewoon zonder pardon op de bon slingeren. Aanpakken die
ongedisciplineerde mensen.
Vergeet niet alle wijken mee te nemen in de controle op groepsvorming en niet alleen de
‘bekende’ wijken.
Vermelden waar de besmettingsgevallen zich bevinden, bekendmaken hoe zij zijn besmet en
vermelden of zij geisoleerd worden.
Via TV Rijnmond informeren
Voorkomen beter als genezen
Winkels laten sluiten, parkeergarages dicht,
Zal moeilijk zijn,dom volk laat zich moeilijk sturen...
Zoals eerder aangegeven: zorgen dat gemeenten ruimere bevoegdheden krijgen en zelf parken,
bossen, stranden, speeltuinen e.d. kunnen sluiten, zelfs winkel en/of bedrijfssluiting zou van mij
tot de mogelijkheden mogen behoren.
Zorg dat de regels worden aangeleverd.
Zorgen dat inwoners afstand houden eventueel met borden. Bij winkels ,bernisse enz
Zorgen dat regels nageleefd worden. Niet teveel mensen bij elkaar
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•

Zsm testen

De gemeente doet al genoeg (27%)
Weet niet (19%)
Toelichting
Suggestie:

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
De gemeente
doet al
genoeg

•
•

9 van 10 mensen doen in minder gewoon hetzelfde als hiervoor....
Bij lokaties met meerdere ingangen ( ook winkels ) een in en een uitgang maken
zodat mensen elkaar niet hoeven te passeren.
Een deel van de bevolking blijkt nog steeds laconiek om te gaan met de huidige
dreiging, en hier zal echt actief op gehandhaafd moeten worden, willen we ook
bij deze groep de sense of urgency laten landen.
En risicosituatirs in beeld brengen, filmen en tzt gaan beboeten, en meer.
Het is zo druk in de supermarkt, voor medewerkers en klanten is het erg
moeilijk om 1,5 m afstand te houden.
Ik denk dat je dit alles niet helemaal voor kan blijven werk als zorg beveiliger in
een instelling waar dit alles op dit moment in een hoog vaandel staat maar
nogmaals wie doen allemaal ons best om het tegen te gaan meer kan je ook
niet doen.
Ik zie veel bijeenkomsten van groepen mensen op de markt. ik snap niet in de
huidige tijd dat dit mogelijk wordt gemaakt voor de consumenten. Wij begrijpen
de economische beweegredenen maar gezondheid gaat boven alles.
Lokaties als vakantieparken onmiddelijk sluiten. Dit is geen tijd voor vakanties.
Oproepen om hier geen vakantie te vieren stoppen. Pers ook niet zoveel
aandacht besteden aan mensen die zichzelf 'zielig' vinden omdat ze een weekje
op een schip opgesloten zaten, voorzien van alle luxe en ook nog eens roken op
balkon in de upgrade hut en stiekem vrienden bezoeken in een ander deel van
het schip terwijl zij hier anderen mee in gevaar brengen. Nederland kan het
gewoon nog niet...
Max 2 personen samenkomen
Politie moet de administratie laten liggen i.p.v. minder optreden tegen lichte
vergrijpen. Meer blauw op straat voorkomt groepen en Corona verspreiding.
En wordt de politie bedreigd? Meteen de stroom er op, taseren dus die eikels.
Wintergriep 2017/18 telde een half miljoen geïnfecteerden en ruim 9000
doden. In NL wel te verstaan. Vnl ouderen met onderliggende
ziekteverschijnselen. Stop met vaccineren, de meeste gevaccineerden krijgen
toch de griep omdat het vaak om een mutatie gaat die niet door het vaccin
gedekt wordt.
Zie ook vraag 7
Hier in Nissewaard hebben we een burgermeester die er gelijk bovenop zit en
de mensen toespreekt.
Prima dat de afvalstraat dicht ging zondag, maar heb erg in dumpen in
buitengebied als mensen het niet kwijt kunnen. Ik woon in het buitengebied bij
de Bernisse en zie daar regelmatig wel wat gedumpt worden. Nog niet op dit
moment hoor!
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Weet niet

•
•

Ben nog op Vakantie op Bali en hoop snel terug te keren in Nederland
Misschien een drive in super voor risico patienten
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipNissewaard
Groot Nissewaard
Het coronavirus
Maatregelen
Het coronabeleid
Supermarkten
Informatievoorziening
Tot slot
23 maart 2020 tot 29 maart 2020
12
221
6,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
30 maart 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±6,6%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Groot Nissewaard.
Op 23-03-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 27-03-2020 is een herinneringsmail gestuurd.
Een openbare hyperlink is gedeeld door Groot Nissewaard.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipNissewaard
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Groot Nissewaard en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Nissewaard
vergroten. Via het panel TipNissewaard.nl kunnen alle inwoners van Nissewaard hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipnissewaard.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipNissewaard is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipNissewaard maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid’, ‘Parkeren’ en ‘Vuurwerk’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.

