
Resultaten van de zesde Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus. Uitgevoerd door Het PON & Telos 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 6: 26 november t/m 2 december 2020
· Respons: 2.050 Brabanders. Representatief voor geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en veiligheidsregio.

Voor uitgebreide resultaten
en meer informatie:

www.brabant.nl/corona

MONITOR MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN CORONAVIRUS (METING 1)MONITOR MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN CORONAVIRUS (METING 6)

INFORMATIE OVER
MAATREGELEN

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

ZORGEN

geen zorgen veel zorgenenige zorgen

In hoeverre maak jij je op dit moment 
zorgen over...? (top 5 veel zorgen)
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26%23%51%

18%24%58%

15%26%60%

14%25%61%

10%15%75%

6%18%76%

Hoe lang deze situatie nog gaat duren
meting 6
meting 5

14% 54% 32%
8% 41% 51%
12% 53% 35%meting 4

Reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen
meting 6

Het verspreidingsrisico van corona onder jongeren 
op middelbare scholen
meting 6 19% 47% 33%

meting 5
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meting 6
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16% 50% 35%

meting 6
meting 5
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meting 1

15% 52% 34%
9% 45% 46%
12% 52% 36%
11% 44% 46%

De gevolgen van de crisis voor de economie

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen 
en adviezen houdenPERSOONLIJKE SITUATIE

Hoe voel je je door de huidige situatie? 

(helemaal) eens

meting 1

meting 4

meting 5

(helemaal) oneens

niet eens,
niet oneens

janee misschien

Het is mij niet meer helemaal duidelijk wat alle adviezen en
maatregelen van de overheid zijn

Sommige adviezen zijn tegenstrijdig

De informatie over de adviezen en maatregelen vind ik duidelijk
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VACCINATIE
Ben je bereid je te laten vaccineren (inenten) 
als er een vaccin tegen corona beschikbaar is?

In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande 
stellingen over de situatie in Nederland tijdens of na de 
periode waarin mensen gevaccineerd gaan worden?
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In welke mate heb je op dit moment vertrouwen in de adviezen en 
maatregelen die nu gelden om het coronavirus terug te dringen?
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(helemaal) 
eens

niet eens, 
niet oneens
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Zodra mensen gevaccineerd worden, kunnen we op korte 
termijn weer terug naar het ‘oude normaal’

46% 33% 21%

Ik verwacht dat de meeste mensen in mijn omgeving zich 
zullen laten vaccineren

54% 30% 17%

Mensen die zich laten vaccineren zouden meer moeten 
mogen dan mensen zich niet laten vaccineren

44% 25% 31%

Het zou verplicht moeten zijn om je te vaccineren 26% 26% 48%

veel vertrouwen

redelijk wat vertrouwen

weinig vertrouwen

geen vertrouwen

In welke mate staat u achter deze maatregelen, zoals deze nu gelden?

DRAAGVLAK VOOR DE
MAATREGELEN VAN 14 OKTOBER

Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten

Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20 uur 

Verbod op het op zak hebben of nuttigen van alcohol in 
openbare ruimtes tussen 20.00 uur en 07.00 uur

Max 3 bezoekers per dag in eigen woning

In binnenruimtes waar mensen zitten, max. 30 personen

In andere gebouwen dan de eigen woning gezelschap 
groepsgrootte max. 4 personen

Reizen naar het buitenland tot medio januari afgeraden,
tenzij strikt noodzakelijk

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan

Verbod op alcoholverkoop of -bezorging 
tussen 20.00 uur en 07.00 uur

(helemaal) wel (helemaal) nietneutraal

meting 5 meting 6




