
Resultaten van de tweede Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus. Uitgevoerd door het PON in opdracht 
van de provincie Noord-Brabant en in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio’s en diverse Brabantse gemeenten.

· Methode: online vragenlijst via het Brabantpanel en PanelClix
· Veldwerk meting 2: 23 t/m 28 april 2020
· d, opleidingsniveau en veiligheidsregio.

Voor uitgebreide resultaten
en meer informatie:

www.brabant.nl/corona

MONITOR MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN CORONAVIRUS (METING 1)MONITOR MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN CORONAVIRUS (METING 2)

ADVIEZEN
In hoeverre volg je dit advies ook op?
(top 5 meeste opgevolgde adviezen)

90% 9% 1%

94% 4% 2%

88% 10% 1%

85% 12% 2%

87% 12% 2%

86% 12% 3%

86% 7%7%

77% 19% 4%

77% 16% 7%

75% 21% 4%
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Gezelschappen en
openbaar vervoer mijden

Geen handen schudden

Alleen huisarts bellen bij ernstige
klachten en verergering klachten

Bezoek aan kwetsbare personen 
vermijden (70+ / slechte  weerstand)

Thuisblijven als één van de 

altijd meestal niet /nooitmeestal wel

INFORMATIE
Wat vind je in het algemeen van de informatie 
die op dit moment over het coronavirus en de 
coronacrisis verspreid wordt?

Er wordt voldoende informatie verspreid

Ik vind de informatie duidelijk

Ik kan de juiste informatie vinden

meting 1
meting 2

meting 1
meting 2

meting 1
meting 2

ZORGEN EN
POSITIEVE GEVOLGEN

In hoeverre maak jij je op dit moment zorgen over...? 
(top 4 veel zorgen)

meting 1
meting 2

meting 2

meting 2

meting 1
meting 2

Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen

Gevolgen voor de economie

Hoe lang deze situatie nog gaat duren, 
de duur van deze crisis

geen zorgen

veel zorgen

enige zorgen

11% 44% 46%
10% 44% 46%

10% 56% 35%
10% 58% 32%

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen 
en adviezen houden
14% 49% 37%

12% 47% 41%

Wat ervaar je als positief in deze tijd? (top 5)

61%

28%

0% 25% 50% 75%

Minder files

Meer beweging in de 
buitenlucht 33%

44%

66%Schonere lucht

De initiatieven om 
anderen te  helpen

Meer geluiden van natuur, 
fluitende vogels etc

38%
45%

53%
42%

meting 1

meting 2

In hoeverre ben jij het eens met de volgende stellingen?

(helemaal) eens (helemaal)
oneens

niet eens,
niet oneens

Sommige maatregelen 
zijn te vroeg versoepeld

Andere maatregelen 
hadden versoepeld 
kunnen worden

Welke maatregelen kunnen volgens jou al versoepeld worden?

Sluiten van sport- en fitnessclubs

Sluiten van kapperszaken, nagelsalons
en schoonheidsspecialisten etc.

Geen bezoek toegestaan aan verpleeg-
huizen en andere zorginstellingen

Mogelijkheid om campings en vakantie-
parken voor recreatief verblijf te sluiten

Sluiten van de eet- en drink-
gelegenheden (restaurants, cafés)

* alleen gesteld aan respondenten die hebben aangegeven dat andere maatregelen
   versoepeld hadden kunnen worden
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25%

29%

29%

32%

61%

MAATREGELEN

PERSOONLIJKE SITUATIE

Is deze score beter of slechter 
voor jou dan vóór 27 februari 
(meting 1) / afgelopen 2 weken 
(meting 2)?

Voel je je meer of minder eenzaam 
dan vóór 27 februari (meting 1) / 
afgelopen 2 weken (meting 2)?

Hoe ervaar je de opvang en/of 
het thuisonderwijs van jouw 
kind(eren) thuis? *
* alleen gesteld aan Brabanders met
schoolgaande kinderen

Hoe voel je je door de huidige situatie? 
Tevredenheid met het leven

57% 40%3%

79% 6%15%

beter hetzelfde slechter

77% 18%5%

62% 35%3%

minder

(helemaal) eens

meting 1

meting
1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

meting 2

meting 1 meting 2

meting 1 meting 2

meting 1

meting 2

meting 1

meting 2

(helemaal) oneensniet eens, niet oneens

hetzelfde meer

36% 23%42%

39% 18%43%

27%

32%

41% 36%32%

32%

18% 26%55%

14% 3%83%

10% 2%88%
15% 3%82%

18% 6%76%

20% 25%55%

goed te doen gaat wel zwaar

Bezorgd

Machteloos

Rustig

Verdrietig

Bang

Gefrustreerd

Boos

Blij

40%

63%
50%

38%

46%

17%

14%

9%

18%

4%

4%

37%

16%

21%

16%

12%

5%

4%

Gespannen/
gestrest 
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