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Samenvatting 

1. Respons  

De 7e meting vond plaats van 11 tot en met 17 februari 2021. De vragenlijst van de zevende 

meting is ingevuld door 1.999 Brabanders. Met deze respons kunnen we betrouwbare 

uitspraken voor de provincie Noord-Brabant doen en een uitsplitsing maken naar de 

veiligheidsregio’s1.  

 

 

2. Persoonlijke situatie 

 

Persoonlijke gevoelens 

We zien dat ten tijde van de 7e meting 40% aangeeft zich rustig te voelen. Toch is ook bijna 

40% bezorgd over de huidige situatie. Bovendien zijn de gevoelens van machteloosheid 

(32%), frustratie (27%), spanning/stress (20%), verdriet (14%) en boosheid (9%) 

toegenomen ten opzichte van de vorige meting eind november. 

 

Persoonlijke gevoelens – leeftijd en regio 

18-44 jarigen voelen zich meer dan anderen gestrest en gefrustreerd. 55-plussers zijn meer 

bezorgd dan anderen en minder vaak blij. 

 

Respondenten uit Midden- en West-Brabant geven vaker dan anderen aan dat zij zich rustig 

voelen door de huidige situatie. Ook geven minder respondenten uit deze regio aan dat zij 

zich machteloos voelen. 

 

 

Tevredenheid met het leven 

Gemiddeld geven ze hiervoor een 6,8, dat cijfer is lager dan bij de vorige meting (7,0). We 

zien dat de tevredenheid met het leven voor twee derde van de respondenten (65%) 

hetzelfde is als 2 maanden geleden.  

 

Tevredenheid met het leven – leeftijd en regio 

Bij de tevredenheid met het leven zien we ook een groot verschil tussen jongeren en 

ouderen: 18-44 jarigen geven gemiddeld een 6,5 voor de tevredenheid met hun leven en  

55-plussers een 7,1. 

 

 

Eenzaamheid 

Het aandeel mensen dat zich meestal of altijd eenzaam voelt is toegenomen van 9% naar 

12%. 26% voelt zich vrijwel nooit eenzaam en 28% meestal niet. Voor 69% is de situatie 

onveranderd gebleven ten opzichte van 2 maanden geleden. Een kwart is zich echter 

eenzamer gaan voelen (vorige keer was dat nog 16%). Bij iedere meting blijft er dus een 

groep mensen die zich eenzamer voelt dan in de periode ervoor. 

 
1  Bij een betrouwbaarheidsinterval van 95% en 1.999 respondenten, ligt de maximale foutenmarge op 2,2%. 

Kijken we naar de afzonderlijke veiligheidsregio’s dan geldt een maximale foutenmarge van 4,2% voor Noord,    

3,2% voor Midden en West en 4,4% voor Zuidoost. 
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Eenzaamheid – leeftijd en regio 

Ook bij eenzaamheid zien we verschillen tussen jong en oud: de groep 18-29 jarigen geeft 

vaker dan gemiddeld aan zich meestal of altijd eenzaam te voelen. 55-plussers geven meer 

dan gemiddeld aan zich vrijwel nooit  eenzaam te voelen (35% tegenover 26% gemiddeld).  

Bij 18-29 jarigen zien we dat de groep die minder eenzaam is dan 2 maanden geleden, 

groter is dan gemiddeld (13% tegenover 6% gemiddeld) en dat de groep die zich eenzamer 

voelt dan 2 maanden geleden, ook groter is dan gemiddeld (41% tegenover 25% 

gemiddeld). Respondenten van 55 jaar en ouder zijn zich minder vaak dan gemiddeld 

eenzaam gaan voelen dan 2 maanden geleden. 

 

Respondenten uit Midden- en West-Brabant geven vaker dan gemiddeld aan dat zij zich 

(vrijwel) nooit eenzaam voelen (29% tegenover 26% gemiddeld).  

 

 

Huidige situatie 

Overall zien we dat meer mensen moeite hebben met de duur van de crisis en de 

onduidelijkheid over hoe lang het nog gaat duren. Hoewel er toch ook sprake is van enige 

gewenning (de huidige situatie is voor 44% (redelijk) normaal is geworden), maken mensen 

zich toch ook wel zorgen. 16% van de respondenten maakt zich maar weinig zorgen over de 

coronacrisis, 61% maakt zich hier juist wel zorgen over. Twee derde (66%) geeft aan het 

lastig te vinden dat het onduidelijk is hoe lang deze situatie nog gaat duren. Bij de vorige 

meting was dit nog 55%. De helft van de respondenten vindt de situatie momenteel wel 

lastiger dan in de zomer omdat het kouder is buiten en eerder donker is dan in de zomer.  

 

Huidige situatie – leeftijd en regio 

18-29 jarigen geven vaker dan gemiddeld aan dat de huidige situatie voor hen (redelijk) 

normaal is geworden (49% tegenover 44% gemiddeld). Ook geven zij vaker dan anderen 

aan het zwaarder te hebben naarmate de coronacrisis langer duurt (71% tegenover 66% 

gemiddeld) en hebben zij er vaker moeite mee dat het niet duidelijk is hoe lang de huidige 

situatie nog gaat duren (55% tegenover 50% gemiddeld). 70-plussers geven juist minder 

vaak aan dat zij het zwaarder krijgen naarmate de crisis langer duurt en ook hebben zij er 

minder vaak moeite mee dat het niet duidelijk is hoe lang de situatie nog gaat duren. 

Respondenten uit Brabant-Noord geven vaker aan dat zij er moeite mee hebben dat het 

niet duidelijk is hoe lang de huidige situatie nog gaat duren. Ook geven zij vaker aan nu 

meer moeite hebben te hebben met de situatie in de herfst dan in de zomer.  

 

 

Leefstijl 

In de vragenlijst van de 7e meting hebben we enkele vragen over leefstijl van mensen 

voorgelegd. Bijna de helft is sinds de crisis minder gaan bewegen en sporten. 11% is juist 

(veel) meer gaan bewegen of sporten. Het eetgedrag is voor de meeste mensen (69%) 

hetzelfde gebleven. Echter 18% is minder gezond gaan eten en 13% juist gezonder.  

Tot slot vroegen we naar alcoholconsumptie: ook hier geldt dat de meerderheid (57%) niet 

meer maar ook niet minder is gaan drinken. 32% is minder gaan drinken, 11% juist meer.  
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Leefstijl – leeftijd en regio 

18-29 jarigen geven vaker dan gemiddeld aan dat zij sinds de coronacrisis (veel) minder zijn 

gaan bewegen en sporten (62% tegenover 49%). Ook geven zij vaker dan gemiddeld aan 

(veel) minder gezond te zijn gaan eten (32% tegenover 17%). Tot slot is de groep 18-29 

jarigen ook (veel) minder alcohol gaan drinken dan gemiddeld (53% tegenover 32%).  

 

Respondenten uit Brabant-Noord geven vaker dan gemiddeld aan dat zij veel minder zijn 

gaan bewegen en sporten sinds de coronacrisis. Respondenten uit Midden- en West-

Brabant zijn vaker meer alcohol gaan drinken sinds de crisis. 

 

 

3. Adviezen en maatregelen 

 

Draagvlak van de maatregelen van de verlengde lockdown     

We zien een groot verschil in het draagvlak tussen verschillende maatregelen en adviezen. 

Ongeveer drie kwart staat achter de maatregelen/ adviezen om het reizen naar het 

buitenland af te raden, thuiswerken waar nodig en het dragen van een mondkapje.  

Het draagvlak is het kleinst voor het sluiten van winkels,  eet- en drinkgelegenheden en 

kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstudio’s. Ook het advies om maximaal 1 

bezoeker per dag te ontvangen kan op weinig steun rekenen: 48% staat hier niet achter.  

 

De meerderheid van de respondenten (60%) heeft (redelijk) veel vertrouwen in het huidige 

pakket maatregelen: 8% heeft veel vertrouwen, 52% heeft redelijk veel vertrouwen in het 

huidige pakket. 28% heeft weinig vertrouwen in het pakket en 13% heeft er geen 

vertrouwen.  

 

Draagvlak van de maatregelen van de verlengde lockdown -  leeftijd en veiligheidsregio  

Verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn groot: bij vrijwel alle maatregelen zien we dat 70-

plussers hier meer achter staan dan 18-44 jarigen. Oftewel het draagvlak voor de 

maatregelen is groter bij ouderen dan bij jongeren. 18-44 jarigen geven meer dan anderen 

aan ‘geen vertrouwen’ te hebben in de huidige maatregelen (20% heeft geen vertrouwen in 

de maatregelen tegenover 13% gemiddeld). 

 

Het draagvlak voor een aantal van de huidige maatregelen is hoger in de regio Brabant-

Zuidoost. Respondenten uit Brabant-Noord geven vaker dan gemiddeld aan dat zij weinig 

vertrouwen hebben in de maatregelen zoals die op dit moment gelden (34% tegenover 

28% gemiddeld). 
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Opvolging van de maatregelen 

In de opvolging van de maatregelen zien we een vergelijkbaar beeld als bij de vorige 

meting. Enige verschil zien we bij het beperken van uitstapje/vermijden van drukte en het 

zo min mogelijk reizen: meer mensen zijn deze adviezen gaan opvolgen. Het binnenshuis 

1,5 meter afstand houden van bezoek wordt nu minder opgevolgd dan bij de vorige meting 

(32% nu, 35% vorige meting). Tot slot zien we dat het aantal mensen dat het idee heeft dat 

andere mensen zich minder aan de maatregelen zijn gaan houden is gedaald ten opzichte 

van de vorige meting.  

 

Opvolging van de maatregelen naar leeftijd en veiligheidsregio  

18-44 jarigen hebben zich in de afgelopen vier weken minder vaak aan de adviezen 

gehouden dan andere leeftijdsgroepen. Dit geldt voor vrijwel alle adviezen. Respondenten 

van 55-69 jaar houden zich vaker dan anderen vaker aan vrijwel alle adviezen. Voor 70-

plussers geldt dit zelfs voor alle adviezen. Ouderen geven dus aan zich beter aan de 

adviezen te houden dan jongeren. 

 

Respondenten uit Midden- en West-Brabant hebben zich in de afgelopen 4 weken minder 

goed dan anderen aan de maatregelen ‘geen handen schudden’ en ‘reis zo min mogelijk’ 

gehouden.  

 

 

Testbereidheid 

Ten tijde van de 7e meting heeft 16% zich een of meerdere keren laten testen op het 

coronavirus. We hebben gevraagd naar bereidheid om te testen in een aantal gevallen. 

Deze testbereidheid is het grootste wanneer mensen zelf klachten zouden hebben. In dat 

geval laat 81% zich zeker testen. Bij nauw contact met iemand die besmet is of bij 

benadering door GGD via het bron-contactonderzoek is de bereidheid minder: 71% laat 

zich dan wel testen, echter zo’n 1 op de 5 twijfelt dan om zich te laten testen en 8% zou zich 

dan niet laten testen.  

 

Belangrijkste reden die mensen aangeven om zich niet te laten testen is dat ze zich zonder 

klachten niet laten testen (50%). Een derde geeft aan de uitslag van de test niet te 

vertrouwen. Een kwart geeft aan dat ze denken dat hun mogelijke klachten niet van het 

virus komen en 24% denkt dat de test onprettig is en zou zich daarom niet laten testen. 

 

Testbereidheid leeftijd en veiligheidsregio  

Vanwege de lage responsaantallen (N) zijn de vragen over testbereidheid niet uitgesplitst 

naar leeftijd en veiligheidsregio. 
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Vaccinatie 

De  bereidheid om te vaccineren is flink toegenomen ten opzichte van de vorige meting. 

Eind november was 48% zich bereid te laten vaccineren, op dit moment geeft 64% aan zich 

te willen laten vaccineren. 24% twijfelt nog hierover en 10% laat zich niet vaccineren. 2% 

geeft aan op dit moment al gevaccineerd te zijn.  

 

We hebben vervolgens enkele stellingen voorgelegd over de vaccinatieperiode. Een krappe 

meerderheid (41%) is het eens met de stelling dat mensen die gevaccineerd zijn meer 

zouden moeten mogen dan mensen die niet gevaccineerd zijn. 36% is het niet eens met 

deze stelling. Over de stelling dat vaccineren snel leidt tot versoepeling van de maatregelen 

zijn de meningen verdeeld: 34% denkt dat wel dat er snel uitzicht is op het loslaten van 

maatregelen, 36% denkt dat dat nog niet snel het geval zal zijn. 

Voor bijna drie kwart van de mensen (71%) is het nog niet duidelijk wanneer zij 

gevaccineerd gaan worden, voor 13% is dat wel het geval. 

 

Vaccinatie naar leeftijd en veiligheidsregio  

45-plussers geven vaker (45-54 jaar 70% / 55-69 jaar 78% / 70+ 84%) dan gemiddeld (64%) 

aan dat zij bereid zijn om zich te laten vaccineren.  Brabanders tot en met 44 jaar geven juist 

minder vaak aan dat zij bereid zijn zich te laten vaccineren (18-29 jarigen 43% / 30-44 

jarigen 46%). 

 

18-29 jarigen zijn het minder vaak eens met de stelling dat er door de start met vaccineren 

snel uitzicht is op het loslaten van maatregelen. Ook is deze groep het er minder vaak mee 

eens dat mensen die zich laten vaccineren meer zouden mogen dan mensen die zich niet 

laten vaccineren. 70-plussers zijn het vaker eens met deze twee stellingen en voor deze 

groep is het ook vaker dan gemiddeld duidelijk wanneer zij gevaccineerd worden.  

 

Respondenten uit Brabant-Zuidoost geven vaker dan gemiddeld aan dat mensen die zich 

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

Het is voor respondenten uit deze regio minder vaak duidelijk wanneer zij gevaccineerd 

worden. 

 

 

Werksituatie 

We zien een vergelijkbaar beeld met de vorige metingen: de meeste mensen (62%) maken 

zich geen zorgen over de toekomst van zijn of haar baan of bedrijf, 1 op de 5 maakt zich 

hierover wel zorgen. 71% kan zich op het werk goed aan de corona-adviezen en 

maatregelen houden.  

Minder mensen maken zich zorgen om besmettingsgevaar op het werk dan ten tijde van de 

vorige meting (nu 27% en bij de 6e meting nog 33%). 71% geeft aan geen druk van de 

werkgever te ervaren om op kantoor te komen werken, dat is meer dan de vorige keer (bij 

de vorige meting was dit 63%). Wel is de groep die het oneens is met de stelling dat de 

werkgever voldoende mogelijkheid biedt om thuis te werken groter geworden: van 18% bij 

de 6e meting naar 22% bij de 7e meting.  
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Werksituatie naar leeftijd en veiligheidsregio  

18-29 jarigen maken zich vaker zorgen over de toekomst van hun baan/bedrijf en ervaren 

vaker druk van hun werkgever om op kantoor te werken. Ook geven zij minder vaak aan dat 

hun werkgever hen voldoende mogelijkheid biedt om thuis te werken. 45-54 jarigen wordt 

juist vaker de mogelijkheid geboden om thuis te werken.  

 

Respondenten uit Brabant-Noord geven een stuk vaker dan gemiddeld aan dat hun 

werkgever hen voldoende de mogelijkheid biedt om thuis te werken (71% tegenover 62%). 

Respondenten uit Brabant-Zuidoost geven juist minder vaak aan dat hun werkgever hen 

hiertoe voldoende de mogelijkheid biedt (55%).  

 

 

4. Vertrouwen in aanpak crisis door instanties 

 

Vertrouwen 

Hoeveel vertrouwen hebben Brabanders in de aanpak van de coronacrisis door 

verschillende instanties? Deze vraag hebben we bij de 6e meting niet opgenomen.  

We zien van de 1e meting naar de 5e meting een dalende trend in het vertrouwen dat 

Brabanders hebben in de genoemde instanties. Deze dalende lijn lijkt nu bij de 7e meting 

gestabiliseerd. 87% heeft (redelijk) veel vertrouwen in de gezondheidszorg. 62% heeft 

(redelijk) veel vertrouwen in het RIVM. In de rijksoverheid heeft op dit moment 58% van de 

Brabanders (redelijk) veel vertrouwen. 

 

Vertrouwen naar leeftijd en veiligheidsregio  

18-29 jarigen hebben minder vertrouwen in de gemeente,  de gezondheidszorg en de 

veiligheidsregio dan anderen. Respondenten tussen de 30 en 44 jaar hebben in alle 

genoemde instanties minder vertrouwen. 70-plussers hebben in alle instanties meer 

vertrouwen dan anderen. 

Respondenten uit Brabant-Noord hebben minder vertrouwen in de rijksoverheid, de 

gemeente en het RIVM. Wel hebben zij meer vertrouwen in de gezondheidszorg en de GGD. 

Respondenten uit Midden- en West-Brabant hebben meer vertrouwen in de rijksoverheid 

en het RIVM. Respondenten uit deze regio hebben juist minder vertrouwen in de 

gezondheidszorg en de GGD. 
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5. Zorgen over de crisis 

 

Zorgen  

Bij de 6e meting zagen we dat de zorgen over veel punten waren afgenomen. Echter bij de 

7e meting zien we dat de zorgen op veel punten zijn toegenomen. We zien een forse 

toename bij de zorgen over de gevolgen van de crisis voor de economie, over de duur van 

de crisis en  over het onderwijs van kinderen (logisch ook gezien de sluiting van 

basisscholen vanaf de kerstvakantie). Ook over de voortgang van de studie en een gezin 

met spanningen thuis zijn de zorgen fors toegenomen.  

De meeste zorgen maken mensen zich over: 

• De gevolgen van de crisis voor de economie (47% veel zorgen)  

• Hoe lang deze situatie nog gaat duren, de duur van deze crisis (45% veel zorgen) 

• De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren (47% veel zorgen)  

• Toenemende spanningen/onrust in de samenleving (42% veel zorgen) 

• andere mensen die zich niet aan de maatregelen houden (39% veel zorgen) 

 

45% geeft aan dat zijn of haar zorgen in de afgelopen 4 weken zijn toegenomen. Voor 48% 

zijn de zorgen gelijk gebleven.  

    

Zorgen naar leeftijd en veiligheidsregio  

Respondenten tussen de 18 en 29 jaar maken zich vaker zorgen over hun geestelijke/ 

mentale gezondheid, de geestelijke/mentale gezondheid van anderen, hun eigen financiële 

situatie, hun werksituatie, de voortgang van hun studie, een kwetsbaar persoon in hun 

omgeving, ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen, zorg en hulp aan corona-

patiënten in ziekenhuizen en tot slot over de duur van deze crisis.  

55-plussers maken zich vaker dan gemiddeld zorgen over een kwetsbaar/eenzaam persoon 

in hun omgeving, reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen, om andere mensen die zich niet 

aan de maatregelen en adviezen houden, de mogelijke komst van een derde coronagolf, de 

diverse mutaties van het virus, het verspreidingsrisico onder en door kinderen op 

basisscholen, toenemende spanningen/onrust in de samenleving en de tijd die nodig is om 

iedereen te vaccineren.. 55-plussers maken zich juist minder vaak zorgen over hun mentale 

gezondheid, de mentale gezondheid van anderen, hun eigen financiële situatie, 

werksituatie en ouderen en kwetsbaren in het algemeen. 

 

Respondenten uit veiligheidsregio Brabant-Noord geven vaker aan zich zorgen te maken 

over de gevolgen van de crisis voor de economie, een gezin waarvan zij weten dat er thuis 

spanningen zijn, ouderen en kwetsbaren in het algemeen, reguliere zorg en hulp in 

ziekenhuizen, de duur van de crisis, de mogelijke komst van een derde coronagolf en de tijd 

die nodig is om iedereen te vaccineren. Respondenten uit Brabant-Zuidoost maken zich 

vaker zorgen over de gevolgen van de crisis voor de economie en toenemende spanningen/ 

onrust in de samenleving. Respondenten uit Midden- en West-Brabant maken zich 

gemiddeld genomen het minste zorgen over de genoemde thema’s. 
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Waar moet (meer) aandacht voor zijn? 

We vroegen aan het einde van de vragenlijst waar op dit moment de meeste aandacht naar 

uit zou moeten gaan. ‘Iedereen beleeft de coronacrisis op een andere manier. Waar zou 

volgens jou op dit moment de meeste aandacht voor moeten zijn?’ 

 

Volgens veel mensen zou er meer aandacht moeten zijn voor: 

• Tempo van vaccineren / duidelijkheid van de vaccinatiestrategie  

• Heropenen horeca en winkels, financiële gevolgen van de coronacrisis 

• Heldere communicatie informatie over de adviezen 

• Jeugd/ jongeren  

• Ouderen  

• Mentale gezondheid en eenzaamheid van bepaalde groepen 

• Handhaving op naleving van de regels, strenger optreden 

 

 

6. Informatie over de maatregelen 

 

Informatie over de maatregelen 

Bij de informatie en communicatie over maatregelen zien we vrijwel hetzelfde beeld als bij 

de vorige meting: alleen de groep die de informatie over de adviezen en maatregelen niet 

duidelijk vindt, is groter geworden (van 21% bij de 6e meting naar 27% bij de 7e meting).  

Nog steeds zijn de meningen sterk verdeeld over de stelling ‘het is mij niet meer helemaal 

duidelijk wat alle adviezen en maatregelen van de overheid zijn: de grootste groep (40%) is 

het eens met de stelling, 34% is het oneens. 26% antwoordt neutraal. 

Twee derde vindt dat sommige adviezen tegenstrijdig zijn. Een krappe meerderheid vindt 

de informatie over de adviezen en maatregelen duidelijk is (38%), 27% vindt van niet.  

    

Informatie over de maatregelen naar leeftijd en veiligheidsregio  

70-plussers geven vaker dan gemiddeld aan dat het hen niet meer helemaal duidelijk is wat 

de adviezen en maatregelen van de overheid zijn. Voor 45-54 jarigen is dit juist vaker wel 

duidelijk. Ook geeft deze groep vaker dan gemiddeld aan dat zij de informatie over de 

adviezen en maatregelen duidelijk vinden. 

 

Respondenten uit Brabant-Noord geven vaker dan gemiddeld aan dat sommige adviezen 

tegenstrijdig zijn.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De provincie Noord-Brabant heeft Het PON & Telos  gevraagd een peiling uit te zetten onder 

Brabanders om de maatschappelijke effecten van het coronavirus in beeld te brengen. 

Naast de directe en de te verwachten economische effecten, wil de provincie weten hoe 

Brabanders de aanwezigheid van het virus en de maatregelen die daartegen worden 

genomen ervaren.  

 

Het PON & Telos doet met deze monitor onderzoek naar hoe Brabanders de aanwezigheid 

van het virus, de maatregelen die daartegen genomen worden en de gevolgen daarvan 

ervaren. Om gevolgen over de tijd te kunnen peilen, herhalen we de meting meerdere 

keren. In deze rapportage vindt u de resultaten van de zevende meting. Waar mogelijk zijn 

deze resultaten vergeleken met de resultaten van eerdere metingen. Van de eerdere 

metingen zijn eerder rapportages2 gepubliceerd.  

1.2 Onderzoeksverantwoording 

Onderzoeksmethodiek 

Het PON & Telos heeft een online vragenlijst uitgezet onder het Brabantpanel. Het 

Brabantpanel is een online panel van zo’n 1.500 Brabanders die enkele malen per jaar via e-

mail uitgenodigd worden om deel te nemen aan een onderzoek. De thema’s van deze 

onderzoeken zijn altijd van sociaal-maatschappelijke aard. Daarnaast is de vragenlijst 

uitgezet onder Brabantse leden van PanelClix. Dit laatste om de respons te verhogen zodat 

uitsplitsing naar Veiligheidsregio en leeftijdsgroepen mogelijk is. Dit omdat de verwachting 

is dat bijvoorbeeld leeftijd en arbeidsmarktpositie sterk van invloed zijn op bijvoorbeeld de 

wijze waarop mensen de aanwezigheid van het virus en de maatregelen daartegen ervaren. 

 

De opzet en inhoud van de vragenlijst is afgestemd in nauwe samenwerking met de 

provincie Noord-Brabant en de Brabantse veiligheidsregio’s.  

 

  

 
2 Du Long, K., L. Verhoeven en B. van Dalen (2020) Monitor maatschappelijke effecten 

coronavirus. Resultaten meting 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6. Tilburg: Het PON & Telos. 
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Veldwerkperiode 

De zevende meting vond plaats van 11 t/m 17 februari 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respons  

De vragenlijst van de zevende meting is ingevuld door 1.999 Brabanders (meting 1: 2.050 

respondenten, meting 2: 2.019 respondenten, meting 3: 2.087 respondenten, meting 4: 

2.244 respondenten, meting 5: 2.002 respondenten. Meting 6: 2.050 respondenten).  

Voor het complete overzicht van het aantal respondenten naar achtergrondkenmerken zie 

bijlage C. Met een respons van 1.999 kunnen we betrouwbare uitspraken voor de provincie 

Noord-Brabant doen en een uitsplitsing maken naar de veiligheidsregio’s3.  

 

Weging naar achtergrondkenmerken 

De resultaten van dit onderzoek zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en 

veiligheidsregio om de respons ten aanzien van deze kenmerken representatief te maken 

voor de provincie Noord-Brabant. Dit houdt in dat de antwoorden die gegeven worden 

door deelnemers uit een ondervertegenwoordigde groep iets zwaarder meetellen dan die 

uit een oververtegenwoordigde groep. 

1.3 Leeswijzer 

In deze rapportage vindt u de resultaten van de zevende de meting van de peiling rondom 

de maatschappelijke effecten van het coronavirus in Noord-Brabant. Waar mogelijk worden 

de resultaten met de eerste en de tweede meting vergeleken. De rapportage start met een 

samenvatting waarin de belangrijkste resultaten op hoofdlijnen worden beschreven. In 

hoofdstuk 2 tot en met 6 gaan we achtereenvolgens in op de perspectieven en ervaringen 

van Brabanders over de volgende thema’s:  

 

• Persoonlijke situatie 

• Maatregelen en adviezen van de verlengde lockdown 

• Testen op corona 

• Vaccinatie 

• Werksituatie 

• Leefstijl 

• Vertrouwen in instanties 

• Zorgen door de coronacrisis 

 

 
3  Bij een betrouwbaarheidsinterval van 95% en 1.999 respondenten, ligt de maximale foutenmarge op 2,2%. 

Kijken we naar de afzonderlijke veiligheidsregio’s dan geldt een maximale foutenmarge van 4,2% voor Noord,    

3,2% voor Midden en West en 4,4% voor Zuidoost.  

1e 
coronabesmetting 

in Nederland

27 februari

Meting 1

31 maart t/m 

5 april

Meting 2

23 april t/m

28 april

Meting 3

13 mei t/m 

18 mei

Meting 4

16 juni t/m 

22 juni 

Meting 5

30 september t/m 

7 oktober

Meting 6

26 novermber t/m 

2 december

Meting 7

11 t/m 17 februari 
2021



 

Het PON & Telos | Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus 11 

De resultaten worden voor ieder hoofdstuk gepresenteerd in figuren en tabellen met een 

korte beschrijving. De gerapporteerde ‘n’ in de tabeltitel of in de figuur heeft betrekking op 

het aantal respondenten dat de vraag heeft ingevuld.  

Wanneer er zich significante verschillen voordoen tussen de resultaten van meting 7 met 

meting 6, wordt dit aangeduid met een asterisk (*).  

Door afrondingsverschillen kan het totaal in figuren en tabellen soms op 99% of 101% 

uitkomen. 

 

Verschil met eerdere metingen 

De vragenlijst van de zevende meting is aangepast op de actualiteit. Enkele vragen uit 

eerdere metingen zijn komen te  vervallen en zijn sommige vragen zijn nieuw toegevoegd of 

aangepast ten opzichte van eerdere metingen. Niet alle vragen zijn daarom vergelijkbaar 

met die van een eerdere meting. 

Vanwege de leesbaarheid en grootte van sommige figuren en tabellen hebben we er voor 

gekozen om alleen de resultaten van de 4 meest recente metingen (T7, T6, T5, T4) weer te 

geven. 

 

Bijlagen 

In de bijlagen vindt u de resultaten uitgesplitst naar diverse achtergrondkenmerken te 

weten: leeftijdsgroepen (bijlage A) en veiligheidsregio’s (bijlage B). Getoetst4 is of de 

resultaten van deze groepen Brabanders significant afwijken van elkaar. Of een resultaat 

significant afwijkt is afhankelijk van de grootte van de groep respondenten (n) en de 

spreiding van de antwoorden. Significante verschillen worden aangeduid met blauw 

(positieve afwijking), dan wel oranje (negatieve afwijking). Indien het verschil in resultaat 

significant afwijkt, maar niet per se positief of negatief is te noemen, zijn de verschillen 

aangeduid met grijs (neutrale afwijking). 

 

In bijlage C vindt u een overzicht van het aantal respondenten naar 

achtergrondkenmerken. In bijlage D vindt u de vragenlijst van de zevende meting. 

 
4 Om erachter te komen of een groep significant afwijkt ten opzichte van de andere groepen, maken we gebruik 

van een independent samples T-test of een Chi-kwadraat toets. Deze toetsen vergelijken het gemiddelde van 

de ene groep met het gemiddelde van de andere groep(en) en kijkt of het verschil statistisch significant is. Dat 

wil zeggen dat de gevonden afwijking niet te wijten is aan een toevallige samenstelling van de steekproef, 

maar dat deze afwijking ook daadwerkelijk zo in de populatie gevonden zal worden. 
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2 Persoonlijke situatie 

Allereerst hebben we vragen voorgelegd over de persoonlijke situatie van mensen.  

 

2.1 Hoe gaat het met jou en wat is jouw persoonlijke situatie? 

Hoewel 40% aangeeft zich rustig te voelen, is toch ook bijna 40% bezorgd over de huidige 

situatie. Bovendien zijn de gevoelens van machteloosheid (32%), frustratie (27%), 

spanning/stress (20%), verdriet (14%) en boosheid (9%) toegenomen ten opzichte van de 

vorige meting eind november.  

 

Als we kijken naar de verschillende leeftijdsgroepen dan zien we dat 18-29 en 30-44 jarigen 

zich meer dan anderen gestrest en gefrustreerd voelen. 55-plussers zijn meer bezorgd dan 

anderen en minder vlaak blij. (zie bijlage A, tabel 10). 

 

Figuur 1 Vraag 1: Hoe voel je je door de huidige situatie?  

Meerdere antwoorden mogelijk. %  
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2.2 Tevredenheid leven en eenzaamheid 

Hoe tevreden zijn Brabanders op dit moment met hun leven? Gemiddeld geven ze hiervoor 

een 6,8, dat cijfer is lager dan bij de vorige meting (7,0).  

 

We zien een groot verschil tussen jongeren en ouderen: 18-44 jarigen geven gemiddeld een 

6,5 voor de tevredenheid met hun leven en 55-plussers een 7,1 (zie bijlage A, tabel 11). 

 

Figuur 2 Vraag 2: Hoe tevreden ben je momenteel over het geheel genomen met 

jouw leven? Geef dit aan met een rapportcijfer van 1 (helemaal 

niet) tot en met 10 (helemaal wel). %  

 
 

 

 
 

We vroegen vervolgens of deze score verbeterd of verslechterd is ten opzichte van de vorige 

meting. In onderstaand figuur zien we dat de tevredenheid met het leven voor twee derde 

van de respondenten (65%) hetzelfde is als 2 maanden geleden.  Vorige keer was dit nog 

bijna drie kwart.  

Voor meer mensen dan bij de vorige meting, is de situatie slechter ten opzichte van 2 

maanden geleden: 27% geeft aan dat de situatie slechter is geworden, tegenover 19% die 

dat de vorige keer aangaf.  

 

Bij 70-plussers zien we dat de groep waarvoor de situatie beter is dan 2 maanden geleden, 

kleiner is dan gemiddeld (2% tegenover 8% gemiddeld) en dat de groep waarvoor de 

situatie slechter is geworden, ook kleiner is dan gemiddeld (22% tegenover 27% 

gemiddeld). Bij 18-29 jarigen zien we juist dat de groep waarvoor de situatie beter is dan 2 
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maanden geleden, hoger is dan gemiddeld (16%). En de groep voor wie de situatie slechter 

is geworden ook hoger is dan gemiddeld (36%) (zie bijlage A, tabel 12).  

 

Figuur 3 Vraag 3: Is deze score (tevredenheid met het leven) beter of slechter  

 voor jou dan 2 maanden geleden of hetzelfde?* %  

 
* Meting 4 = periode van 4 weken na de 3-meting | Meting 5 = 2 maanden na de 4-meting | Meting 6 = 2 maanden na 

de 5-meting | Meting 7 = 2 maanden na de 6-meting 

 

Hoe staat het met gevoelens van eenzaamheid? Het aandeel mensen dat zich meestal of 

altijd eenzaam voelt is toegenomen van 9% naar 12%. De groep 18-29 jarigen geeft vaker 

dan gemiddeld aan zich meestal of altijd eenzaam te voelen. 55-plussers geven meer dan 

gemiddeld aan zich vrijwel nooit  eenzaam te voelen (35% tegenover 26% gemiddeld) (zie 

bijlage A, tabel 13).  

 

 

Figuur 4 Vraag 4: Voel je je wel eens eenzaam of alleen? Zo ja, hoe vaak? % * 
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Ook bij eenzaamheid vroegen we of de situatie sinds de vorige meting is veranderd of gelijk 

is gebleven. Uit figuur 5 blijkt dat voor 69% de situatie onveranderd is gebleven ten opzichte 

van 2 maanden geleden. Een kwart is zich echter eenzamer gaan voelen (vorige keer was 

dat nog 16%). Bij iedere meting blijft er dus een groep mensen die zich eenzamer voelt dan 

in de periode ervoor. 

 

Bij 18-29 jarigen zien we dat de groep die minder eenzaam is dan 2 maanden geleden, 

groter is dan gemiddeld (13% tegenover 6% gemiddeld) en dat de groep die zich eenzamer 

voelt, ook groter is dan gemiddeld (41% tegenover 25% gemiddeld). Respondenten van 55 

jaar en ouder zijn zich minder vaak dan gemiddeld eenzaam gaan voelen (zie bijlage A, 

tabel 14). 

 

Figuur 5 Vraag 5: Voel je je meer of minder eenzaam dan 2 maanden geleden of 

hetzelfde? - %  

 
* Meting 4 = periode van 4 weken na de 3-meting | Meting 5 = 2 maanden na de 4-meting | Meting 6 = 2 maanden na 

de 5-meting | Meting 7 = 2 maanden na de 6-meting 

2.3 Ervaren van de huidige situatie  

We hebben enkele stellingen opgenomen over de huidige situatie en hoe mensen die 

ervaren. De resultaten leest u in onderstaande tabel. 

Overall zien we dat meer mensen moeite hebben met de duur van de crisis en de 

onduidelijkheid over hoe lang het nog gaat duren. 

Hoewel er toch ook sprake is van enige gewenning (de huidige situatie is voor 44% (redelijk) 

normaal is geworden), maken mensen zich veel zorgen. 16% van de respondenten maakt 

zich maar weinig zorgen over de coronacrisis, 61% maakt hier zich juist wel zorgen over. 

Twee derde (66%) geeft aan het lastig te vinden dat het onduidelijk is hoe lang deze situatie 

nog gaat duren. Bij de vorige meting was dit nog 55%. 

De helft van de respondenten vindt de situatie momenteel wel lastiger dan in de zomer 

omdat het kouder is buiten en eerder donker is dan in de zomer.  
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18-29 jarigen geven vaker dan gemiddeld aan dat de huidige situatie voor hen (redelijk) 

normaal is geworden (49% tegenover 44% gemiddeld). Ook geven zij vaker dan anderen 

aan het zwaarder te hebben naarmate de coronacrisis langer duurt en hebben zij er vaker 

moeite mee dat het niet duidelijk is hoe lang de huidige situatie nog gaat duren. 70-

plussers geven juist minder vaak aan dat zij het zwaarder krijgen naarmate de crisis langer 

duurt en ook hebben zij er minder vaak moeite mee dat het niet duidelijk is hoe lang de 

situatie nog gaat duren. 

 

Tabel 1 Vraag 6: Kun je voor elk van onderstaande stellingen aangeven in 

hoeverre je het eens of oneens bent? - %  

 (helemaal)  

eens 

niet eens,  

niet oneens 

(helemaal)  

oneens 

 T7 T6 T7 T6 T7 T6 

De huidige situatie is inmiddels (redelijk) 

normaal voor me geworden 
44* 48 24 26 32* 25 

Ik maak me maar weinig zorgen over de 

coronacrisis 
16 16 23 28 61* 55 

Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe 

zwaarder ik het heb 
43* 33 31 34 26* 33 

Ik heb er moeite mee dat het niet duidelijk 

is hoe lang de huidige situatie nog gaat 

duren 
66* 55 21 28 13* 17 

Ik heb meer moeite met de situatie nu, 

tijdens de winter, dan in de zomer (kouder 

buiten, eerder donker etc) 

50* 47 25 26 25 27 

 

2.4 Leefstijl 

In de vragenlijst van de 7e meting hebben we enkele vragen over leefstijl van mensen 

voorgelegd. Bijna de helft is sinds de crisis minder gaan bewegen en sporten. 11% is juist 

(veel) meer gaan bewegen of sporten. Het eetgedrag is voor de meeste mensen (69%) 

hetzelfde gebleven. Echter 18% is minder gezond gaan eten en 13% juist gezonder.  

Tot slot vroegen we naar alcoholconsumptie: ook hier geldt dat de meerderheid (57%) niet 

meer maar ook niet minder is gaan drinken. 32% is minder gaan drinken, 11% juist meer.  

 

18-29 jarigen geven vaker dan gemiddeld aan dat zij sinds de coronacrisis (veel) minder zijn 

gaan bewegen en sporten (62% tegenover 49%). Ook geven zij vaker dan gemiddeld aan 

(veel) minder gezond te zijn gaan eten (32% tegenover 17%). Tot slot is de groep 18-29 

jarigen ook (veel) minder alcohol gaan drinken dan gemiddeld (53% tegenover 32%). 55-

plussers zijn minder vaak (veel) minder gezond gaan eten. (zie bijlage A, tabel 24-26). 
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Figuur 6 Vraag 22: Beweeg- en sportgedrag: Vergeleken met de periode voor de 

coronacrisis beweeg en sport ik: - % 

 
 

 

Figuur 7 Vraag 23: Eetgewoonten: Vergeleken met de periode voor de 

coronacrisis, eet ik: - % 

 

 

 

Figuur 8 Vraag 24: Alcoholgebruik: Vergeleken met de periode voor de 

coronacrisis, gebruik ik: - % 
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3 Maatregelen en adviezen van de 

verlengde lockdown 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 februari is aangekondigd dat de meeste 

maatregelen die sinds half december gelden, verlengd worden tot en met 2 maart 2021. 

Ook de avondklok, ingegaan op zaterdag 23 januari, wordt verlengd, ten minste tot en met 

2 maart. 

3.1 Draagvlak van de maatregelen en adviezen   

Allereerst vroegen we naar het draagvlak voor de maatregelen en adviezen die vanaf medio 

december van kracht zijn. We zien een groot verschil in het draagvlak tussen verschillende 

maatregelen en adviezen. Ongeveer drie kwart staat achter de maatregelen/ adviezen om 

het reizen naar het buitenland af te raden, thuiswerken waar nodig en het dragen van een 

mondkapje. Het draagvlak is het kleinste voor het sluiten van winkels,  eet- en 

drinkgelegenheden en kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstudio’s. Ook het advies 

om maximaal 1 bezoeker per dag te ontvangen kan op weinig steun rekenen: 48% staat hier 

niet achter.  

 

Verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn groot: bij vrijwel alle nieuwe en bestaande 

maatregelen zien we dat 70-plussers hier meer achter staan dan 18-44 jarigen. Oftewel het 

draagvlak voor de nieuwe en bestaande maatregelen is groter bij ouderen dan bij jongeren 

(zie bijlage A, tabel 16).  

 

Tabel 2 Vraag 8: In welke mate staat u achter deze maatregelen, zoals deze 

nu gelden? - % gesorteerd [ (helemaal) wel ] 

 (helemaal) 

wel 

neutraal (helemaal) 

niet 

Reizen naar het buitenland wordt afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk 77 12 10 

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. 74 17 8 

Het dragen van een mondkapje op plaatsen waar dat verplicht is 74 12 15 

Kinderen van 4-12 jaar met corona-gerelateerde klachten mogen niet naar school 66 19 14 

Basisonderwijs vanaf maandag 8 februari geopend 62 22 15 

Avondklok: van 21.00 uur tot 4.30 uur  57 14 28 

Verbod op alcoholverkoop of -bezorging tussen 20.00 uur en 07.00 uur 57 19 23 

Voortgezet onderwijs vindt online plaats vanuit huis  42 29 29 

Bioscopen, musea, bibliotheken, zwembaden, sauna’s et cetera gesloten 42 25 33 

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen 41 24 35 

Sportscholen zijn gesloten 39 25 36 

Buiten sporten mag met maximaal 2 personen 38 25 36 

Winkels in de detailhandel zijn gesloten (alleen click&collect) 36 25 39 

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten 34 27 40 

Maximaal 1 gast op bezoek per dag.  30 22 48 

Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s zijn gesloten 29 23 47 
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3.2 Vertrouwen in de maatregelen en adviezen 

Vervolgens vroegen we in welke mate mensen vertrouwen hebben in het huidige pakket 

aan adviezen en maatregelen.  De meerderheid van de respondenten heeft vertrouwen 

hierin, al is het vertrouwen wel gedaald ten opzichte van de vorige meting. Op dit moment 

heeft 8% veel vertrouwen in de adviezen en maatregelen, 52% redelijk wat vertrouwen, 28% 

heeft weinig vertrouwen in het pakket en 13% heeft er geen vertrouwen in.  

 

18-44 jarigen geven meer dan anderen aan ‘geen vertrouwen’ te hebben in de huidige 

maatregelen (20% heeft geen vertrouwen in de maatregelen tegenover 13% gemiddeld)  

(zie bijlage A, tabel 17).   

 

Figuur 9 Vraag 9: In welke mate heb je op dit moment* vertrouwen in de 

adviezen en maatregelen die nu gelden om het coronavirus terug 

te dringen? - % 

 
*Meting 5 = begin oktober 2020 | Meting 6 = eind november / begin december 2020 | Meting 7 = medio februari 2021 

 

We vroegen respondenten die weinig of geen vertrouwen hebben in de adviezen en 

maatregelen die nu gelden, waarom zij hier weinig of geen vertrouwen in hebben. 

Vaak genoemd is de tegenstrijdigheid van bepaalde maatregelen: mensen snappen 

bijvoorbeeld niet waarom het in de supermarkten overvol is, terwijl de horeca dicht moet 

en je maar 1 persoon op bezoek mag ontvangen. Daarnaast geeft een deel aan dat de 

maatregelen tegen corona disproportioneel zijn, ze staan niet meer in verhouding tot de 

gevolgen die de maatregelen hebben op de economie en mentale gezondheid van mensen. 

Een deel vindt dat er betere regelingen rondom de vaccinaties moeten komen, omdat dat 

de enige manier is om corona onder controle te krijgen.  

Herhaaldelijk lezen we ook terug dat mensen zich afvragen of de overheid wel de juiste 

keuzes maakt, aangezien de besmetting nog steeds oplopen.  

Een klein deel van de mensen gelooft niet in corona, is van mening dat de overheid een 

spel met de samenleving speelt en heeft daarom geen vertrouwen in de maatregelen.  
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3.3 Opvolging van de adviezen  

We legden de respondenten, net als bij de eerdere metingen, een aantal adviezen en 

maatregelen voor en vroegen in hoeverre mensen de verschillende adviezen ook 

daadwerkelijk opvolgen. Doordat een aantal adviezen zijn aangepast sinds medio 

december, zijn niet alle items vergelijkbaar in de tijd. 

We zien een vergelijkbaar beeld met de vorige meting. Enige verschil zien we bij het 

beperken van uitstapje/vermijden van drukte en het zo min mogelijk reizen: meer mensen 

zijn dit advies gaan opvolgen. Het binnenshuis 1,5 meter afstand houden van bezoek wordt 

nu minder opgevolgd (32% nu, 35% vorige meting).  

 

18-44 jarigen hebben zich in de afgelopen vier weken minder vaak aan de adviezen 

gehouden dan andere leeftijdsgroepen. Dit geldt voor vrijwel alle adviezen. Respondenten 

van 55-69 jaar houden zich vaker dan anderen vaker aan vrijwel alle adviezen. Voor 70-

plussers geldt dit zelfs voor alle adviezen. Ouderen geven dus aan zich beter aan de 

adviezen te houden dan jongeren (zie bijlage A, tabel 18). 

 

Tabel 3 Vraag 14 In hoeverre heb je in de afgelopen 4 weken de adviezen opgevolgd?  

 - % gesorteerd op Altijd  

 Altijd Meestal wel Meestal niet / nooit 

 T7 T6 T5 T4 T7 T6 T5 T4 T7 T6 T5 T4 

Geen handen schudden 78 79 78 78 14 14 14 14 8 6  7 8 

Blijf thuis als u een melding hebt ontvangen via de 

corona-app of als u benaderd bent via het bron- 

en contactonderzoek van de GGD 
66 67  - -  21 22  - -  13 11   - -  

Thuisblijven als 1 van de huisgenoten koorts heeft 61 64 65 65 29 25 23 27 10 11  12 8 

Thuisblijven bij klachten (neusverkoudheid, 

hoesten, keelpijn of koorts) 
64 61 62 66 25 31 28 26 11 8  10 8 

Ontvang maximaal 1 persoon per dag thuis op 

bezoek 
37 - -  -  42 - - - 21 -  - - 

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan 54 52  -  - 30 29 -  -  17 18   - -  

Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte 56* 50 - -  36 42  -  - 7 9   -  - 

Reis zo min mogelijk 53* 48 -  -  36 39  - -  11 12  -   - 

Letten op hygiëne (handen wassen, 

hoesten/niezen in elleboog ) 
37 40 40 41 53 54 53 53 10 6  8 6 

1,5 meter afstand van elkaar houden 36 36* 29 30 55 57 63 62 9 7  9 8 

Binnenshuis 1,5 meter afstand houden van bezoek 32* 35 - - 44 44 - - 25 21  - - 
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Hebben mensen het idee dat anderen zich de laatste weken meer of juist minder aan de 

adviezen houden? We zien een ‘positieve’ verandering ten opzichte van vorige meting: de 

groep die vindt dat minder mensen zich aan de adviezen zijn gaan houden is kleiner.  

 

18-29 jarigen geven meer dan anderen aan te merken dat minder mensen zich aan de 

adviezen houden. 70-plussers geven juist vaker aan dat zij merken dat meer mensen zich 

aan de adviezen zijn gaan houden. (zie bijlage A, tabel 19). 

 

 

Figuur 10 Vraag 13: Heb je het idee dat andere mensen zich in de afgelopen 4 weken 

meer of minder aan de adviezen zijn gaan houden? Of is daarin niets 

veranderd?* - % 

 
* Meting 4 = periode van 4 weken na de 3-meting | Meting 5 = 2 maanden na de 4-meting | Meting 6 = 2 maanden na 

de 5-meting | Meting 7 = 2 maanden na de 6-meting 

3.4 Testbereidheid 

Ten tijde van de 7e meting heeft 16% zich een of meerdere keren laten testen op het 

coronavirus (tabel 4).  

 

Tabel 4 Vraag 14: Heb jij je in de afgelopen vier weken laten testen? - %  

 T7 

Ja, ik heb mij 1 x laten testen 11 

Ja, ik heb mij meerdere keren laten testen  5 

Nee 84 

 

We hebben gevraagd naar bereidheid om te testen in een aantal gevallen. Deze 

testbereidheid is het grootste wanneer mensen zelf klachten zouden hebben. In dat geval 

laat 81% zich zeker testen. Bij nauw contact met iemand die besmet is of bij benadering 

door GGD via het bron-contactonderzoek is de bereidheid minder: zo’n 1 op de 5 twijfelt 

dan om zich te laten testen en 8% zou zich dan niet laten testen. 

 

13 13 8 4

43*
36

22
16

44*
51

70
81

Ik merk dat minder mensen die

zich aan de adviezen houden

Het is hetzelfde als eerder

Ik merk dat meer mensen zich

aan de adviezen houden

Meting 7            Meting 6             Meting 5           Meting 4
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Figuur 11 Vraag 15: In welke van onderstaande gevallen zou jij je laten testen?  - %   

 
 

Aan de mensen die zich in één of meer van de genoemde  gevallen niet willen laten testen, 

hebben we gevraagd naar de reden(en) hiervan. Belangrijkste reden die mensen aangeven 

om zich niet te laten testen is dat ze zich zonder klachten niet willen laten testen (50%). Een 

derde vertrouwt de uitslag van de test niet. Een kwart geeft aan dat ze denken dat hun 

mogelijke klachten niet van het virus komen en 24% denkt dat de test onprettig is en zou 

zich daarom niet laten testen.  

 

De vragen over testbereidheid zijn vanwege de lage responsaantallen (N) niet uitgesplitst 

naar leeftijd. 

 

Tabel 5 Vraag 16: Waarom wil jij je niet laten testen? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 % 

Ik zou mij niet laten testen als ik zelf geen klachten heb 50 

Ik vertrouw de uitslag van de gebruikte testen niet 33 

Ik verwacht dat mijn klachten niet van het coronavirus komen 26 

Ik denk/vind dat de test erg onprettig is 24 

Testen levert mij niks op 17 

Andere reden 15 

De teststraat is voor mij niet goed bereikbaar 10 

Het duurt te lang tot ik een uitslag van de test heb 7 

Testen is niet nodig want ik heb het coronavirus al gehad 5 

Ik ben bang voor de gevolgen als de testuitslag positief blijkt te zijn 3 

Ik denk dat ik niet terecht kan op een tijdstip dat het voor mij uitkomt 2 
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71

81

78

21

22

14

16
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6

7

Als ik benaderd zou worden via het bron- en

contactonderzoek van de GGD

Als ik in nauw contact zou zijn geweest met iemand
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Als ik zelf klachten zou hebben

Als iemand in mijn huishouden besmet zou zijn

Ja Misschien Nee
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3.5 Vaccinatie 

De  bereidheid om te vaccineren is flink toegenomen ten opzichte van de vorige meting. 

Eind november was 48% zich bereid te laten vaccineren, op dit moment geeft 64% aan zich 

te willen laten vaccineren. 24% twijfelt nog hierover en 10% laat zich niet vaccineren. 2% 

geeft aan op dit moment al gevaccineerd te zijn.  

 

45-plussers geven een stuk vaker dan gemiddeld aan dat zij bereid zijn om zich te laten 

vaccineren. Brabanders tot en met 44 jaar geven juist minder vaak aan dat zij bereid zijn 

zich te laten vaccineren (zie bijlage A, tabel 20).   

 

 

Figuur 12 Vraag 17: Ben je bereid je te laten vaccineren (inenten) tegen corona? - % 
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Ja, ik laat mijzelf vaccineren
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We hebben vervolgens enkele stellingen voorgelegd over de vaccinatie periode (figuur 13). 

Een krappe meerderheid (41%) is het eens met de stelling dat mensen gevaccineerd zijn 

meer zouden moeten mogen dan mensen die niet gevaccineerd zijn. 36% is het niet eens 

met deze stelling.  Over de stelling dat vaccineren snel leidt tot versoepeling van de 

maatregelen zijn de meningen verdeeld: 34% denkt dat wel dat er snel uitzicht is op het 

loslaten van maatregelen, 36% denkt dat dat nog niet snel het geval zal zijn. 

Voor bijna drie kwart van de mensen (71%) is het nog niet duidelijk wanneer zij 

gevaccineerd gaan worden, voor 13% is dat wel het geval. 

 

Mensen konden hun antwoorden op deze stellingen toelichten. Veel mensen geven aan dat 

het beleid rondom het vaccineren erg onduidelijk en veel te wisselend te vinden. Zij 

snappen niet waarom bepaalde groepen voorrang krijgen en vinden het vaccineren te traag 

gaan. Zij geven aan dat er slecht gecommuniceerd wordt en een aantal mensen vertrouwt 

de overheid niet meer. Veel mensen benoemen ook dat ze niet weten wanneer zij zelf aan 

de beurt zijn voor vaccinatie.  

 

 

Figuur 13 Vraag 18: 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? - %  

3.6 Werksituatie  

We hebben aan mensen gevraagd welke (werk)situatie op hen van toepassing is. De helft 

van de respondenten geeft aan op dit moment in loondienst te werken. 4% is ondernemer 

en 10% studeert. 39% geeft aan op dit moment niet te werken en ook niet te studeren. In de 

meeste gevallen gaat het om gepensioneerden. 
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Tabel 6 Vraag 19: Werk of studeer je? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 % 

Ja, ik werk in loondienst 48 

Ja, ik ben ZZP’er 5 

Ja, ik ben ondernemer 4 

Ja, ik studeer   10 

Nee   39 

 

Aan de mensen die in loondienst werken, ZZP’er of ondernemer zijn, hebben we net als bij 

de vorige twee metingen enkele stellingen voorgelegd.  

We zien een vergelijkbaar beeld met de vorige metingen: de meeste mensen (62%) maken 

zich geen zorgen over de toekomst van zijn of haar baan of bedrijf, 1 op de 5 maakt zich 

hierover wel zorgen. 71% kan zich op het werk goed aan de corona-adviezen en 

maatregelen houden.  

Minder mensen maken zich zorgen om besmettingsgevaar op het werk (nu 27% en bij de 6e 

meting nog 33%). 71% geeft aan geen druk van de werkgever te ervaren om op kantoor te 

komen werken, dat is meer dan de vorige keer (bij de vorige meting was dit 63%). Wel is de 

groep die het oneens is met de stelling dat de werkgever voldoende mogelijkheid biedt om 

thuis te werken groter geworden: van 18% bij de 6e meting naar 22% bij de 7e meting.  

 

18-29 jarigen maken zich vaker zorgen over de toekomst van hun baan/bedrijf en ervaren 

vaker druk van hun werkgever om op kantoor te werken. Ook geven zij minder vaak aan dat 

hun werkgever hen voldoende mogelijkheid biedt om thuis te werken. 45-54 jarigen wordt 

juist vaker de mogelijkheid geboden om thuis te werken.  

 
Tabel 7 Vraag 20: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?* 

  (helemaal) 

eens 

niet eens/  

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

 T7 T6 T5 T7 T6 T5 T7 T6 T5 

Ik maak mij zorgen over de toekomst van 

mijn baan/bedrijf 
21 20 26 17 19 17 62 62 57 

Mijn werkgever zorgt ervoor dat ik me op 

mijn werk goed kan houden aan de 

corona-adviezen en maatrelen 

71 70 65 18 19 20 12 11 14 

Ik maak mij zorgen om 

besmettingsgevaar op mijn werk 
27* 33 35 24 24 24 49* 43 41 

Ik ervaar druk van mijn werkgever om op 

kantoor te werken terwijl ik mijn 

werkzaamheden ook thuis zou kunnen 

uitvoeren 

15 16 - 14 21 - 71* 63 - 

Mijn werkgever biedt mij voldoende de 

mogelijkheid om thuis te werken 
62 61 - 16 22 - 22* 18 - 

*ingevuld door mensen die werken in loondienst, of ZZP’er/ondernemer zijn   

 

 

We vroegen vervolgens of mensen vinden dat hun werkgever meer kan doen om 

thuiswerken mogelijk te maken. 18% beantwoordde deze vraag met ‘ja’ en gaf hierop een 

toelichting. Vaker genoemd zijn het faciliteren of beter ondersteunen van een goede 

thuiswerkplek (denk aan een bureaustoel, 2e scherm/monitor) en het verstrekken van een 

thuiswerkvergoeding.  
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4 Vertrouwen in aanpak crisis door 

instanties 

Hoeveel vertrouwen hebben Brabanders in de aanpak van de coronacrisis door 

verschillende instanties? Deze vraag hebben we bij de 6e meting niet opgenomen.  

We zien van de 1e meting naar de 5e meting een dalende trend in het vertrouwen dat 

Brabanders hebben in de genoemde instanties. Deze dalende lijn lijkt nu bij de 7e meting 

gestabiliseerd.  

 

Respondenten tussen de 30 en 44 jaar hebben in alle genoemde instanties vaker geen 

vertrouwen. 18-29 jarigen hebben vaker dan gemiddeld weinig vertrouwen in de gemeente,   

de gezondheidszorg en de veiligheidsregio. 70-plussers hebben in alle instanties meer 

vertrouwen dan gemiddeld (zie bijlage A, tabel 27). 

 

Figuur 14 Vraag 27: Hoeveel vertrouwen heb je op dit moment in de aanpak van de 

coronacrisis door…? - % 
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5 Zorgen over de crisis 

Bij de 6e meting zagen we dat de zorgen over veel punten waren afgenomen: de groep met 

veel zorgen is kleiner geworden en de groep met geen of enige zorgen groter. Echter bij de 

7e meting zien we dat de zorgen op veel punten zijn toegenomen. Op 8 items die 

gemarkeerd zijn met een asterisk (*) zijn de zorgen toegenomen. We zien een forse 

toename bij de zorgen over de gevolgen van de crisis voor de economie, over de duur van 

de crisis en  over het onderwijs van kinderen (logisch ook gezien de sluiting van 

basisscholen vanaf de kerstvakantie). Ook over de voortgang van de studie en een gezin 

met spanningen thuis zijn de zorgen fors toegenomen.  

 

Een aantal zorgpunten hebben we toegevoegd aan de vraagstelling van de 7e meting. Het 

blijkt dat over deze items een grote groep zich veel zorgen maakt: over de tijd die nodig is 

om iedereen te vaccineren maakt bijna de helft van de mensen (47%) zich veel zorgen. Ook 

over de toenemende spanningen in de samenleving (42% veel zorgen), de mogelijke komst 

van een 3e coronagolf (35% veel zorgen) en diverse mutaties van het virus (35% veel zorgen) 

maken veel mensen zich zorgen.   

 

Tabel 8  Vraag 26: In hoeverre maak je je op dit moment zorgen over… -  

% gesorteerd op [Veel zorgen] 

 Veel zorgen Enige  zorgen Geen zorgen 

T7 T6 T5 T4 T7 T6 T5 T4 T7 T6 T5 T4 

De gevolgen van de crisis voor de economie 47* 34 46 36 45* 52 45 52 8* 15 9 12 

Hoe lang deze situatie nog gaat duren, de duur van deze crisis 45* 32 51 35 47* 54 41 53 8* 14 8 12 

De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren 47 -  -  -  37 -  -  -  16 -  -  -  

Toenemende spanningen/onrust in de samenleving 42  - -  -  50  - -  -  8  - -  -  

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen en adviezen houden 39 39 48 35 46* 42 38 50 15* 19 14 16 

De mogelijke komst van een derde coronagolf 35  - -  -  52  - -  -  13  - -  -  

De diverse mutaties van het virus (Britse, Zuid-Amerikaanse variant etc.) 35  - -  -  51  - -  -  14  - -  -  

Het onderwijs van uw kind(eren) 34* 18 23 15 43 47 48 41 23* 35 30 44 

Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen 30* 26 33 25 62 61 59 64 8* 13 8 11 

Een gezin waarvan ik weet dat er thuis spanningen zijn 27* 19 26 23 50 46 47 47 22* 34 27 30 

Reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen 26* 31 34 10 54 55 54 44 20* 14 11 45 

Een kwetsbaar / eenzaam persoon in mijn omgeving 25* 20 26 18 60 57 58 60 15* 22 16 22 

De voortgang van mijn studie  24* 16 26 18 34 29 25 30 42* 55 50 52 

Overige zorg en hulp (zoals thuiszorg) 20* 24 28 13 55 58 58 47 25* 18 14 39 

De geestelijke / mentale gezondheid van anderen 16* 12 -  -  50 47  - - 34 42  - -  

Het verspreidingsrisico onder/door kinderen die weer naar school gaan 20  - -  -  52 -  -  -  28 -  -  -  

Zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen 13* 24 25 11 52 53 52 39 34* 23 23 50 

Mijn financiële situatie 13 11 12 9 24 26 25 25 64 63 63 66 

Mijn geestelijke / mentale gezondheid 13 11 12 10 34 31 27 25 54* 58 61 65 

De lichamelijke gezondheid van familie of vrienden 12 11 14 10 52 53 57 51 36 35 29 39 

Mijn lichamelijke gezondheid of die van gezinsleden 12 11 12 11 45 46 48 43 43 44 40 46 

Mijn werksituatie 11 10 12 11 24 23 28 24 64 67 60 65 

De veiligheid in mijn woonplaats 10 12 12 7 38 40 44 31 52* 48 45 62 
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Respondenten tussen de 18 en 29 jaar maken zich vaker zorgen over hun geestelijke/ 

mentale gezondheid, de geestelijke/mentale gezondheid van anderen, hun eigen financiële 

situatie, hun werksituatie, de voortgang van hun studie, een kwetsbaar persoon in hun 

omgeving, ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen, zorg en hulp aan corona-

patiënten in ziekenhuizen en tot slot over de duur van deze crisis. 55-plussers maken zich 

vaker dan gemiddeld zorgen over een kwetsbaar/eenzaam persoon in hun omgeving, 

reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen, om andere mensen die zich niet aan de maatregelen 

en adviezen houden, de mogelijke komst van een derde coronagolf, de diverse mutaties 

van het virus, het verspreidingsrisico onder en door kinderen op basisscholen, toenemende 

spanningen/onrust in de samenleving en de tijd die nodig is om iedereen te vaccineren.. 55-

plussers maken zich juist minder vaak zorgen over hun mentale gezondheid, de mentale 

gezondheid van anderen, hun eigen financiële situatie, werksituatie en ouderen en 

kwetsbaren in het algemeen (zie bijlage A, tabel 28). 

 

Waar moet (meer) aandacht voor zijn? 

We vroegen aan het einde van de vragenlijst waar op dit moment de meeste aandacht naar 

uit zou moeten gaan. ‘Iedereen beleeft de coronacrisis op een andere manier. Waar zou 

volgens jou op dit moment de meeste aandacht voor moeten zijn?’ 

 

Er worden veel verschillende onderwerpen genoemd, we sommen hieronder de 

meestgenoemde op: 

• Tempo van vaccineren / vaccinatiestrategie: de meeste mensen vinden dat er meer 

aandacht moet komen voor snelheid en duidelijkheid rondom vaccinatie / vaccinatie 

strategie.  

• Heropenen horeca en winkels: een groot deel van de mensen vindt dat er meer 

aandacht komt voor het heropenen van de horeca/winkels en eenmanszaken en voor 

de financiële gevolgen van de coronacrisis. Hierbij benoemt een groot deel van de 

mensen ook dat ze vinden dat er meer aandacht moet gaan naar het versoepelen van 

de maatregelen en het bieden van perspectief.  

• Heldere communicatie: veel mensen geven ook aan dat er meer aandacht moet zijn 

voor heldere communicatie en informatie over de adviezen. Ze zijn de onduidelijkheid 

en tegenstrijdigheid van sommige adviezen beu en geven aan dat ook de media zorgt 

voor veel verwarring hierover door podium te bieden aan allerlei deskundigen die weer 

andere meningen hebben.  

• Aandacht voor jeugd/ jongeren: veel mensen benoemen dat ze meer aandacht willen 

voor de jongeren, die nu een groot deel van hun jeugd missen en een achterstand 

krijgen op school.  

• Aandacht voor ouderen: meer aandacht voor (eenzame) ouderen wordt ook vaak 

genoemd.  

• Mentale gezondheid: veel mensen willen dat er meer aandacht komt voor de mentale 

gezondheid van de bevolking en de eenzaamheid die veel mensen (en niet alleen 

ouderen) nu ervaren.  

• Handhaving naleving regels: een deel van de mensen vindt dat er meer aandacht moet 

komen voor het niet naleven van de regels. Er moet volgens hen strenger opgetreden 

worden wanneer mensen deze regels overtreden.  
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6 Informatie over de maatregelen  

Tot slot hebben we nog enkele vragen voorgelegd over de informatie die verspreid word 

over het coronavirus en de coronacrisis. Het gaat dan om alle informatie die op dit moment 

verspreid wordt via tv, kranten, radio, internet, social media en op websites van RIVM, 

gemeenten, GGD’en, rijksoverheid. 

We zien vrijwel hetzelfde beeld als bij de vorige meting: alleen de groep die de informatie 

over de adviezen en maatregelen niet duidelijk vindt, is groter geworden (van 21% bij de 6e 

meting naar 27% bij de 7e meting).  

Nog steeds zijn de meningen sterk verdeeld over de stelling ‘het is mij niet meer helemaal 

duidelijk wat alle adviezen en maatregelen van de overheid zijn: de grootste groep (40%) is 

het eens met de stelling, 34% is het oneens. 26% antwoordt neutraal. 

Twee derde vindt dat sommige adviezen tegenstrijdig zijn. Een krappe meerderheid vindt 

de informatie over de adviezen en maatregelen duidelijk is (38%), 27% vindt van niet.  

 

70-plussers geven vaker dan gemiddeld aan dat het hen niet meer helemaal duidelijk is wat 

de adviezen en maatregelen van de overheid zijn. Voor 45-54 jarigen is dit juist vaker wel 

duidelijk. Ook geeft deze groep vaker dan gemiddeld aan dat zij de informatie over de 

adviezen en maatregelen duidelijk vinden. 

 

Respondenten konden een toelichting geven op hun antwoord. Het grootste deel van de 

mensen vindt dat de regels tegenstrijdig zijn, waardoor het soms moeilijk wordt om alles 

nog serieus te nemen. Veel mensen benoemen ook dat er slechte communicatie is vanuit 

de overheid omtrent verandering in de regels. Veel mensen benoemen dat ze het vervelend 

vinden dat ze op veel kanalen verschillende informatie krijgen. Dit kunnen verschillende 

nieuwssites en tv-kanalen zijn, maar ook verschillen in meningen van experts. Dit zorgt voor 

veel verwarring. 

 

Tabel 9 Vraag 28: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande 

stellingen over de informatie die op dit moment over het coronavirus 

en de coronacrisis verspreid wordt? - %  

 (helemaal)  

eens 

niet eens,  

niet oneens 

(helemaal)  

oneens 

 T7 T6 T7 T6 T7 T6 

Het is mij niet meer helemaal duidelijk wat alle 

adviezen en maatregelen van de overheid zijn 
40 38 26 30 34 33 

Sommige adviezen zijn tegenstrijdig 68 67 21 22 11 11 

De informatie over de adviezen en maatregelen 

vind ik duidelijk 
38 41 35 38 27* 21 
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 Resultaten uitgesplitst naar 

leeftijdsgroepen 

In deze bijlage vindt u de resultaten van de zevende meting uitgesplitst naar 

leeftijdsgroepen. We hebben getoetst  of de resultaten van deze groepen Brabanders 

significant afwijken van elkaar. Of een resultaat significant afwijkt is afhankelijk van de 

grootte van de groep respondenten (n) en de spreiding van de antwoorden.  

 

• Verschillen tussen groepen: Significante verschillen worden aangeduid met blauw 

(positieve afwijking), dan wel oranje (negatieve afwijking). Indien het verschil in 

resultaat significant afwijkt, maar niet per se positief of negatief is te noemen, zijn de 

verschillen aangeduid met grijs (neutrale afwijking). 

• Verschillen met 7e meting: Met pijltjes hebben we aangegeven of een resultaat hoger 

() of lager () is dan gemeten bij de tweede meting.  

 

1. Persoonlijke situatie 

 

Tabel 10 Vraag 1: Hoe voel je je door de huidige situatie? Meerdere antwoorden mogelijk. - % 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  206 291 354 659 479 

Boos 9 11 14  10 6 5 

Bang 5 5 8 5 3 4 

Verdrietig 14 20  15 16 12 9 

Gespannen/gestrest 20 33  26 21 10 11 

Bezorgd 38 24 34 42 42  49 

Rustig 40 27  39 40 48 46 

Blij 5 9 6 4 3 3 

Machteloos 32 39  33  30 31 28 

Gefrustreerd 27 42  37  28 19  10 

Anders 4 5 2 6 4 4 

 

2. Tevredenheid leven en eenzaamheid 

 

Tabel 11 Vraag 2: Hoe tevreden ben je momenteel over het geheel genomen met jouw leven? 

Geef dit aan met een rapportcijfer van 1 (helemaal niet) tot en met 10 (helemaal 

wel). - % 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  206 291 354 659 479 

Gemiddeld cijfer 6,8 6,4 6,6 6,6  7,0  7,2 

1-5 17 25  20  16 12 11  

6-7 49 48 48 59 47 44 

8-10 34 27 31 25  41 45 
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Tabel 12 Vraag 3: Is deze score beter of slechter voor jou dan 2 maanden geleden of 

hetzelfde? - %  

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  206 291 354 659 479 

Beter 8 16 10 8 5 2 

Hetzelfde 65 48  63  64 72 76  

Slechter 27 36  27  28 23  22  

 

Tabel 13 Vraag 4: Voel je je wel eens eenzaam of alleen? Zo ja, hoe vaak?  - % 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  206 291 354 659 479 

Ja, vrijwel altijd 3 4  3 2 2 3 

Ja, meestal 9 17 9 6 7 7 

Soms wel, soms niet 34 45 40 34 26 27 

Nee, meestal niet 28 23 25 32 31 29 

Nee, vrijwel nooit 26 11  22 26 35 35 

 

Tabel 14 Vraag 5: Voel je je meer of minder eenzaam dan 2 maanden geleden? -  % 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  206 291 354 659 479 

Ik voel me minder eenzaam 6 13 8 3 3 2 

Er is niets veranderd 69 47  67  72  78  76  

Ik voel me eenzamer 25 41  24  24  19  21  

 

Tabel 15 Vraag 6: Kun je voor elk van onderstaande stellingen aangeven in hoeverre je het 

eens of oneens bent? -  % (helemaal) eens 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  201 280 348 653 472 

De huidige situatie is inmiddels (redelijk) normaal 

voor me geworden 
44 49  39  45 45 42 

Ik maak me maar weinig zorgen over de coronacrisis 16 16  20 13 13 15 

Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe zwaarder ik 

het heb 
43 60  46  42  37  30 

Ik heb er moeite mee dat het niet duidelijk is hoe 

lang de huidige situatie nog gaat duren 
66 74  70  63  62  59 

Ik heb meer moeite met de situatie nu, tijdens de 

winter, dan in de zomer (kouder buiten, eerder 

donker et cetera) 
50 50 52 47 50 54 
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3. Maatregelen en adviezen van de verlengde lockdown  

 

Tabel 16 Vraag 8: We zijn benieuwd hoe u denkt over de huidige maatregelen.  

In welke mate staat u achter deze maatregelen, zoals deze nu gelden?-  % (helemaal) wel 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  202 281 345 646 469 

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. 74 74 70 76 77 74 

Maximaal 1 gast op bezoek per dag. Dit geldt naast het 

eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar. 
30 26 26 35 31 34 

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen. 41 30 32 44 46 53 

Basisonderwijs vanaf maandag 8 februari geopend. 62 58 59 62 65 67 

Kinderen van 4-12 jaar met corona-gerelateerde klachten 

mogen niet naar school.  
66 66 59 77 66 65 

Voortgezet onderwijs vindt online plaats vanuit huis (m.u.v. 

praktijkonderwijs, examenleerlingen en examens).  
42 47 36 43 39 49 

Het dragen van een mondkapje op plaatsen waar dat 

verplicht is.  
74 64 62 75 80 88 

Winkels in de detailhandel kunnen via click&collect 

(bestellen en afhalen bij de winkel) hun producten 

verkopen. 
36 27 30 39 36 47 

Avondklok: van 21.00 uur en 4.30 uur is het verboden om 

zonder geldige reden op straat te zijn. 
57 36 45 53 69 84 

Verbod op alcoholverkoop of -bezorging tussen 20.00 uur 

en 07.00 uur.   
57 36 42  62  68  78  

Reizen naar het buitenland wordt afgeraden, tenzij strikt 

noodzakelijk. 
77 69 68 79 82 87  

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten.  34 26 27 35 35 46 

Bioscopen, musea, bibliotheken, zwembaden, sauna’s et 

cetera zijn gesloten.  
42 38 32 42 44 57 

Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s zijn 

gesloten. 
29 27 24 30 29 37 

Sportscholen zijn gesloten. 39 31 32 41 42 51 

Buiten sporten mag met maximaal 2 personen. 38 34 28 40 40 52 

 

Tabel 17 Vraag 9: In welke mate heb je op dit moment vertrouwen in de adviezen en 

maatregelen die nu gelden om het coronavirus terug te dringen? -  %  

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  189 274 331 631 456 

Veel vertrouwen  8 9  5 8 7 10 

Redelijk wat vertrouwen  52 38  49 53 58 58 

Weinig vertrouwen  28 36 25  26 25 27 

Geen vertrouwen  13 18  22  13 9 4 
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4. Opvolging adviezen  

 

Tabel 18 Vraag 11: In hoeverre heb je in de afgelopen 4 weken onderstaande adviezen 

opgevolgd? - % Altijd 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  200 282 343 647 465 

Let op uw hygiëne (vaak/vaker uw handen wassen, 

gebruik papieren zakdoeken, zit zo min mogelijk aan 

uw gezicht, hoesten / niezen in ellenboog) 
37 32 35 36 40 43 

Geen handen schudden 78 64 71 81 87 84 

Houd 1,5 meter afstand van elkaar 36 21 29 32 45 53 

Blijf thuis als u last heeft van neusverkoudheid,  

hoesten, keelpijn of koorts 
64 57  55 63 72 77 

Blijf thuis als één van uw huisgenoten last heeft van 

koorts (geldt niet voor mensen in vitale beroepen) 
61 53 49  60 70 78 

Blijf thuis als u een melding hebt ontvangen via de 

corona-app of als u benaderd bent via het bron- en 

contactonderzoek van de GGD 

66 49 55 64 79 84 

Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte 56 39  47 58  64 72  

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan  54 47 49 55 58 71 

Reis zo min mogelijk 53 37 46 52 60 71  

Ontvang maximaal 1 persoon per dag thuis op 

bezoek* 
37 24 36 38 39 45 

Binnenshuis 1,5 meter afstand houden van bezoek 32 19 25 32 38 45 

*Alleen gevraagd in 7-meting 

 

Tabel 19 Vraag 13: Heb je het idee dat andere mensen zich in de afgelopen 4 weken meer of 

minder aan de adviezen zijn gaan houden? Of is daarin niets veranderd? - % 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  201 285 345 648 462 

Ik heb het idee dat meer mensen zich 

aan de adviezen houden 
13 13 10 11 13 22 

Het is hetzelfde als eerder 43 37  46 46 43  39  

Ik heb het idee dat minder mensen die 

zich aan de adviezen houden 
44 50  44 42  44  39  

 

De vragen over testen op corona zijn vanwege lage totale N niet verder uitgesplitst naar leeftijd.   

 

5. Vaccinatie 

 

Tabel 20 Vraag 17: Ben je bereid je te laten vaccineren (inenten) tegen corona? - % 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  201 285 345 648 462 

Ja, ik ben al gevaccineerd 2 3 3 2 2 2 

Ja, ik laat mijzelf vaccineren 64 43 46 70 78 84 

Misschien, dat hangt ervan af / ik ben er 

nog niet uit 
24 42 33 20 14 11 

Nee, ik laat mijzelf niet vaccineren 9 12 18 7 6 3 
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Tabel 21 Vraag 18: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?* 

- % (helemaal) eens 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  197 273 345 648 462 

Doordat gestart is met vaccineren, is er snel uitzicht 

op het loslaten van maatregelen 
34 29 31 33 36 40 

Mensen die zich laten vaccineren zouden meer 

moeten mogen dan mensen die zich niet laten 

vaccineren (bijvoorbeeld toegang tot 

evenementen/pretparken/vliegverkeer) 

41 35 35 44 44 46 

Het is mij duidelijk wanneer ik gevaccineerd word 13 10 15 12 13 17 

*alleen gevraagd bij de 7-meting 

 

6. Werksituatie 

 

Tabel 22 Vraag 20: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?  

- % (helemaal) eens 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  115 223 249 268 13 

Ik maak mij zorgen over de toekomst van mijn 

baan/bedrijf 
21 28 21 17 18 8 

Mijn werkgever zorgt ervoor dat ik me op mijn werk 

goed kan houden aan de corona-adviezen en 

maatrelen 
71 71 67 73 75 67 

Ik maak mij zorgen om besmettingsgevaar op mijn 

werk 
27 27  28 24 28 18 

Ik ervaar druk van mijn werkgever om op kantoor te 

werken terwijl ik mijn werkzaamheden ook thuis zou 

kunnen uitvoeren 
15 26 15 11 8 0 

Mijn werkgever biedt mij voldoende de mogelijkheid 

om thuis te werken 
62 53 58 69 69 59 

 

 

Tabel 23 Vraag 21: Vind je dat jouw werkgever meer kan doen om thuiswerken mogelijk te 

maken? - %  

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  113 221 231 239 6 

Ja 18 17 24 14 13 0 

Nee 82 83 76 86 87 100 
 

 

7. Leefstijl 

 

Tabel 24 Vraag 22: Vergeleken met de periode voor de coronacrisis beweeg en sport ik: - %* 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  198 275 335 633 444 

Veel minder 21 26 22 18 16 23 

Minder 28 36 24 25 29 24 

Evenveel 41 24 44 43 46 44 

Meer 9 11 8 12 7 8 

Veel meer 2 2 1 2 2 1 

*Alleen gevraagd in 7-meting 
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Tabel 25 Vraag 23: Vergeleken met de periode voor de coronacrisis, eet ik: - %* 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  196 281 341 643 458 

Veel minder gezond 3 7 5 3 1 1 

Minder gezond 14 25 17 13 10 8 

Hetzelfde 69 51 64 70 77 82 

Gezonder 11 14 12 12 10 8 

Veel gezonder 2 3 2 2 2 1 

*Alleen gevraagd in 7-meting 

 

Tabel 26 Vraag 24: Vergeleken met de periode voor de coronacrisis, gebruik ik: - %* 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  148 199 239 465 325 

Veel minder alcohol 10 17 8 5 11 8 

Minder alcohol 22 34 22 20 18 16 

Evenveel alcohol 57 32 56 64 62 72 

Meer alcohol 10 15 13 10 7 4 

Veel meer alcohol 1 2 2 1 2 0 

*Alleen gevraagd in 7-meting 
 

8. Vertrouwen 

 

Tabel 27 Vraag 25: Hoeveel vertrouwen heb je op dit moment in de aanpak van de coronacrisis 

door…? - % 

De rijksoverheid Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  192 270 327 625 452 

Veel vertrouwen 9 7 8 10 10 11 

Redelijk wat vertrouwen 49 47 43 52 50 54 

Weinig vertrouwen 26 29 26 23 26 24 

Geen vertrouwen 16 17 23 14 14 10 

De gemeente Noord-

Brabant 
18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  173 243 296 560 401 

Veel vertrouwen 9 7 7 9 9 12 

Redelijk wat vertrouwen 52 48 51 54 53 53 

Weinig vertrouwen 27 32 24 28 25 27 

Geen vertrouwen 12 13 18 9 12 8 

RIVM Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  192 266 328 619 447 

Veel vertrouwen 14 11 9 13 16 19 

Redelijk wat vertrouwen 48 46 43 50 48 52 

Weinig vertrouwen 22 23 23 22 22 22 

Geen vertrouwen 16 19 25 15 14 7 

De gezondheidszorg 

(ziekenhuizen, huisartsen) 

Noord-

Brabant 
18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  192 269 328 628 452 

Veel vertrouwen 36 28 33 37 38 45 

Redelijk wat vertrouwen 51 54 46 54 53 48 

Weinig vertrouwen 9 13 12 4 7 6 

Geen vertrouwen 5 5 9 4 2 1 



 

Het PON & Telos | Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus 36 

GGD Noord-

Brabant 
18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  186 259 323 609 443 

Veel vertrouwen 14 9 13 15 15 20 

Redelijk wat vertrouwen 49 49 44 55 48 51 

Weinig vertrouwen 23 25 25 19 23 21 

Geen vertrouwen 14 16 18 11 14 8 

De veiligheidsregio  Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  175 241 299 575 403 

Veel vertrouwen 12 10 12 11 12 18 

Redelijk wat vertrouwen 51 47 44 58 55 53 

Weinig vertrouwen 24 29 26 20 22 23 

Geen vertrouwen 12 14 19 10 12 6 

 

 

9. Zorgen door de coronacrisis 

 

Tabel 28 Vraag 26: In hoeverre maak je je op dit moment zorgen over ... - % 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

Mijn lichamelijke gezondheid of die van mijn gezinsleden 

n  180 258 318 614 437 

Geen zorgen 43 39 46 43 45 43 

Enige zorgen 45 49 40 47 44 46 

Veel zorgen 12 12 14 10 11 11 

De lichamelijke gezondheid van familie of vrienden 

n  182 256 320 610 428 

Geen zorgen 36 33 37 31 41 36 

Enige zorgen 52 53 47 58 48 54 

Veel zorgen 12 14 16 11 10 10 

Mijn geestelijke / mentale gezondheid 

n  188 256 320 606 436 

Geen zorgen 54 27  51 54 64 71 

Enige zorgen 34 46  33 37 29 24 

Veel zorgen 13 27  16 9 7 6 

De geestelijke / mentale gezondheid van anderen 

n  183 253 313 596 402 

Geen zorgen 34 19  36  33  38  42 

Enige zorgen 50 50 43 57 52 49 

Veel zorgen 16 31  22  10 10 9 

Mijn financiële situatie 

n  180 258 323 605 436 

Geen zorgen 64 44 56 65 75 76 

Enige zorgen 24 33 26 23  17 21 

Veel zorgen 13 23 18 12 8 2 

Mijn werksituatie 

n  171 245 294 377 87 

Geen zorgen 64 50  61 68 75 90 

Enige zorgen 24 33  25 23 19 9 

Veel zorgen 11 17 14 9 6 2 
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 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

De gevolgen van de crisis voor de economie 

n  188 270 333 622 436 

Geen zorgen 8 12  9  8  5  7 

Enige zorgen 45 50 40  42 44  49 

Veel zorgen 47 38 50  50  51  44  

De voortgang van mijn studie 

n  122 71 50 57 18 

Geen zorgen 42 26  51 67 68 87 

Enige zorgen 34 42 30 24 18 9 

Veel zorgen 24 33 18  9 15 4 

Het onderwijs van uw kind(eren) 

n  68 152 186 143 52 

Geen zorgen 23 33  23  14  25 17 

Enige zorgen 43 40 36  46 47 71  

Veel zorgen 34 26  41  40  28 12 

Een kwetsbaar / eenzaam persoon in mijn omgeving 

n  159 208 244 436 275 

Geen zorgen 15 14  23  15  11 9 

Enige zorgen 60 53 49 63 67 72 

Veel zorgen 25 32  28 22  22 20 

Een gezin waarvan ik weet dat er thuis spanningen zijn 

n  117 127 113 204 118 

Geen zorgen 22 23  29  23  17  14 

Enige zorgen 50 45 44 52 60  61 

Veel zorgen 27 32 27  26  24 25 

Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen 

n  182 251 316 606 435 

Geen zorgen 8 10  15 9 4  4 

Enige zorgen 62 55 53 66 66 68 

Veel zorgen 30 35  32 25 30 28 

Reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen  (o.a. uitstellen van zorgbehandeling) 

n  184 253 322 599 418 

Geen zorgen 20 21 29  19  17  15 

Enige zorgen 54 54 44  56 55 62  

Veel zorgen 26 25 26 25 28 23  

Zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen 

n  179 238 307 575 416 

Geen zorgen 34 29 40  38  34  29  

Enige zorgen 52 60  44 51 52 56 

Veel zorgen 13 11  17 11  13  15  

Overige zorg en hulp (zoals thuiszorg) 

n  180 230 294 543 386 

Geen zorgen 25 24 34  28  19  21  

Enige zorgen 55 58  45  55 60 58 

Veel zorgen 20 18 22 17 22  20  

De veiligheid in mijn woonplaats 

n  176 250 300 562 413 

Geen zorgen 52 53 60 58 49  38 

Enige zorgen 38 36  26 35 43 51 

Veel zorgen 10 11 14  7 8  11  
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 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

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

n  190 259 331 625 441 

Geen zorgen 8 5  10  10 8 6  

Enige zorgen 47 39 45 47  48  54 

Veel zorgen 45 56  45  43  44  39  

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen en adviezen houden 

n  183 258 321 616 443 

Geen zorgen 15 25 21 16 11 5  

Enige zorgen 46 46 46 50 45  42 

Veel zorgen 39 29 33 35 44  53 

De mogelijke komst van een derde coronagolf* 

n  185 253 327 612 439 

Geen zorgen 13 13 21 16 11 5 

Enige zorgen 52 52 52 53 49 54 

Veel zorgen 35 35 27 31 39 41 

De diverse mutaties van het virus (Britse variant, Zuid-Amerikaans variant, Zuid-Afrikaanse variant) etc* 

n  186 255 327 613 439 

Geen zorgen 14 22 20 17 9 4 

Enige zorgen 51 46 54 49 52 51 

Veel zorgen 35 32 25 34 39 46 

Het verspreidingsrisico van corona onder en door kinderen die weer naar de basisschool gaan*  

n  176 253 309 586 420 

Geen zorgen 28 29 43 31 23 15 

Enige zorgen 52 49 39 52 54 66 

Veel zorgen 20 22 17 17 24 18 

Toenemende spanningen/onrust in de samenleving* 

n  186 264 329 622 444 

Geen zorgen 8 10 13 7 5 4 

Enige zorgen 50 52 51 50 49 49 

Veel zorgen 42 38 37 43 46 47 

De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren* 

n  185 245 314 609 437 

Geen zorgen 16 20 26 13 12 8 

Enige zorgen 37 43 39 38 32 38 

Veel zorgen 47 38 35 49 56 55 

* Item alleen opgenomen in 7-meting 

 

Tabel 29 Vraag 27: Zijn jouw zorgen in de afgelopen 4 weken toegenomen, gelijk gebleven 

of juist afgenomen? - % 

 Noord-

Brabant 

18-29 

jaar 

30-44 

jaar 

45-54 

jaar 

55-69 

jaar 

70+ 

n  199 285 343 645 459 

Mijn zorgen zijn toegenomen 45 49  44  51  43  39  

Mijn zorgen gelijk gebleven 48 42  48  44  52  55  

Mijn zorgen zijn afgenomen 2 5 2  2 1 1 

Ik maak me geen zorgen 5 5 7 3 4 5 
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10.Informatie 

 

Tabel 30 Vraag 28: Wat vind je in het algemeen van de informatie die op dit moment over het 

coronavirus en de coronacrisis verspreid wordt? - % (helemaal) eens 

 

 Noord-

Brabant 

18-29 jaar 30-44 jaar 45-54 jaar 55-69 jaar 70+ 

n  196 272 337 636 452 

Het is mij niet meer helemaal duidelijk wat alle 

adviezen en maatregelen van de overheid zijn 
40 44 40 30 41 45 

Sommige adviezen zijn tegenstrijdig 68 72 66 64 70 69 

De informatie over de adviezen en maatregelen vind 

ik duidelijk 
38 36 41 43 38 34 
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 Resultaten uitgesplitst naar 

Brabantse veiligheidsregio’s 

In deze bijlage vindt u de resultaten van de zevende meting uitgesplitst naar 

veiligheidsregio’s. We hebben getoetst  of de resultaten van deze groepen Brabanders 

significant afwijken van elkaar. Of een resultaat significant afwijkt is afhankelijk van de 

grootte van de groep respondenten (n) en de spreiding van de antwoorden.  

 

• Verschillen tussen groepen: Significante verschillen worden aangeduid met blauw 

(positieve afwijking), dan wel oranje (negatieve afwijking). Indien het verschil in 

resultaat significant afwijkt, maar niet per se positief of negatief is te noemen, zijn de 

verschillen aangeduid met grijs (neutrale afwijking). 

• We hebben bij deze uitsplitsing geen vergelijking in de tijd in deze bijlage opgenomen.  

 

1. Persoonlijke situatie 
 

Tabel 31 Vraag 1: Hoe voel je je door de huidige situatie? Meerdere antwoorden mogelijk. - % 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  532 955 493 

Boos 9 8 10 11 

Bang 5 4 5 5 

Verdrietig 14 14 14 15 

Gespannen/gestrest 20 20 18 21 

Bezorgd 38 40 40 34 

Rustig 40 39 43 37 

Blij 5 4 6 5 

Machteloos 32 36 30 32 

Gefrustreerd 27 26 27 29 

Anders 4 4 3 5 

 

2. Tevredenheid leven en eenzaamheid 
 

Tabel 32 Vraag 2: Hoe tevreden ben je momenteel over het geheel genomen met jouw leven? 

Geef dit aan met een rapportcijfer van 1 (helemaal niet) tot en met 10 (helemaal 

wel). - % 

 Noord-

Brabant 

Brabant-  

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  532 955 493 

Gemiddeld cijfer 6,8 6,7 6,8 6,9 

1-5 17 16 17 15 

6-7 49 53 48 48 

8-10 34 31 34 37 
 

Tabel 33 Vraag 3: Is deze score beter of slechter voor jou dan 2 maanden geleden of 

hetzelfde? - %  

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  532 955 493 

Beter 8 8 8 8 

Hetzelfde 65 64 65 66 

Slechter 27 28 27 27 
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Tabel 34 Vraag 4: Voel je je wel eens eenzaam of alleen? Zo ja, hoe vaak?  - % 

 Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  532 955 493 

Ja, vrijwel altijd 3 3 2 3 

Ja, meestal 9 9 9 8 

Soms wel, soms niet 34 36 34 33 

Nee, meestal niet 28 26 27 32 

Nee, vrijwel nooit 26 26 29 24 

 

Tabel 35 Vraag 5: Voel je je meer of minder eenzaam dan 2 maanden geleden - % 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  532 955 493 

Ik voel me minder eenzaam 6 6 6 5 

Er is niets veranderd 25 26 25 25 

Ik voel me eenzamer 69 67 69 70 

 

Tabel 36 Vraag 6: Kun je voor elk van onderstaande stellingen aangeven in hoeverre je het 

eens of oneens bent? -  % (helemaal) eens 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  523 938 486 

De huidige situatie is inmiddels (redelijk) 

normaal voor me geworden 
44 45 43 44 

Ik maak me maar weinig zorgen over de 

coronacrisis 
16 15 14 19 

Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe 

zwaarder ik het heb 
43 47 41 42 

Ik heb er moeite mee dat het niet duidelijk is 

hoe lang de huidige situatie nog gaat duren 
66 71 65 64 

Ik heb meer moeite met de situatie nu, tijdens 

de winter, dan in de zomer (kouder buiten, 

eerder donker et cetera) 

50 55 48 49 
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3. Maatregelen en adviezen van de verlengde lockdown  

 

Tabel 37 Vraag 8: We zijn benieuwd hoe u denkt over de huidige maatregelen. In welke mate 

staat u achter deze maatregelen, zoals deze nu gelden?- % (helemaal) wel 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  520 929 484 

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. 74 75 74 74 

Maximaal 1 gast op bezoek per dag. Dit geldt naast het 

eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar. 
30 29 31 31 

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen. 41 40 42 40 

Basisonderwijs vanaf maandag 8 februari geopend. 62 64 61 63 

Kinderen van 4-12 jaar met corona-gerelateerde klachten 

mogen niet naar school.  
66 64 67 66 

Voortgezet onderwijs vindt online plaats vanuit huis (m.u.v. 

praktijkonderwijs, examenleerlingen en examens).  
42 43 42 41 

Het dragen van een mondkapje op plaatsen waar dat 

verplicht is.  
74 73 72 76 

Winkels in de detailhandel kunnen via click&collect 

(bestellen en afhalen bij de winkel) hun producten 

verkopen. 

36 32 34 40 

Avondklok: van 21.00 uur en 4.30 uur is het verboden om 

zonder geldige reden op straat te zijn. 
57 55 56 61 

Verbod op alcoholverkoop of -bezorging tussen 20.00 uur 

en 07.00 uur.   
57 57 58 56 

Reizen naar het buitenland wordt afgeraden, tenzij strikt 

noodzakelijk. 
77 76 75 81 

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten.  34 34 33 34 

Bioscopen, musea, bibliotheken, zwembaden, sauna’s et 

cetera zijn gesloten.  
42 43 41 44 

Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s zijn 

gesloten. 
29 27 28 32 

Sportscholen zijn gesloten. 39 40 36 42 

Buiten sporten mag met maximaal 2 personen. 38 35 37 42 

 

Tabel 38 Vraag 9: In welke mate heb je op dit moment vertrouwen in de adviezen en maatregelen 

die nu gelden om het coronavirus terug te dringen? - % 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  508 903 464 

Veel vertrouwen  8 8 8 7 

Redelijk wat vertrouwen  52 44 54 54 

Weinig vertrouwen  28 34 26 25 

Geen vertrouwen  13 14 12 14 
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4. Opvolging van de adviezen  

 

Tabel 39 Vraag 11: In hoeverre heb je in de afgelopen 4 weken onderstaande adviezen 

opgevolgd? - % Altijd 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  519 925 482 

Let op uw hygiëne (vaak/vaker uw handen wassen, 

gebruik papieren zakdoeken, zit zo min mogelijk aan uw 

gezicht, hoesten / niezen in ellenboog) 

37 39 36 38 

Geen handen schudden 78 78 75 82 

Houd 1,5 meter afstand van elkaar 36 37 36 36 

Blijf thuis als u last heeft van neusverkoudheid,  

hoesten, keelpijn of koorts 
64 67 62 66 

Blijf thuis als één van uw huisgenoten last heeft van 

koorts (geldt niet voor mensen in vitale beroepen) 
61 63 58 64 

Blijf thuis als u een melding hebt ontvangen via de 

corona-app of als u benaderd bent via het bron- en 

contactonderzoek van de GGD 
66 67 66 68 

Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte 56 58 54 58 

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan 54 53 53 55 

Reis zo min mogelijk 53 55 50 54 

Ontvang maximaal 1 persoon per dag thuis op bezoek* 37 39 34 38 

Binnenshuis 1,5 meter afstand houden van bezoek 32 34 31 31 

*Alleen gevraagd in 7-meting 

 

Tabel 40 Vraag 13: Heb je het idee dat andere mensen zich in de afgelopen 4 weken meer of 

minder aan de adviezen zijn gaan houden? Of is daarin niets veranderd? - % 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  519 931 483 

Ik heb het idee dat meer mensen zich aan de adviezen 

houden 
13 15 12 12 

Het is hetzelfde als eerder 43 38 45 44 

Ik heb het idee dat minder mensen die zich aan de 

adviezen houden 
44 47 43 44 

 

De vragen over testen op corona zijn vanwege lage totale N niet verder uitgesplitst naar leeftijd.   

 

5. Vaccinatie 

 

Tabel 41 Vraag 22: Ben je bereid je te laten vaccineren (inenten) tegen corona? * - % 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  519 931 483 

Ja, ik ben al gevaccineerd 2 3 2 2 

Ja, ik laat mijzelf vaccineren 64 66 64 65 

Misschien, dat hangt ervan af / ik ben er nog niet uit 24 24 24 24 

Nee, ik laat mijzelf niet vaccineren 9 8 10 9 
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Tabel 42 Vraag 18: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?* 

- % (helemaal) eens 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  505 900 472 

Doordat gestart is met vaccineren, is er snel uitzicht op 

het loslaten van maatregelen 
34 32 33 35 

Mensen die zich laten vaccineren zouden meer moeten 

mogen dan mensen die zich niet laten vaccineren 
(bijvoorbeeld toegang tot 

evenementen/pretparken/vliegverkeer) 

41 43 37 44 

Het is mij duidelijk wanneer ik gevaccineerd word 13 14 15 11 

*Alleen gevraagd in 7-meting 
 

 

6. Werksituatie  
 

Tabel 43 Vraag 26: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?  

- % (helemaal) eens 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  236 411 219 

Ik maak mij zorgen over de toekomst van mijn 

baan/bedrijf 
21 22 22 18 

Mijn werkgever zorgt ervoor dat ik me op mijn werk 

goed kan houden aan de corona- adviezen en 

maatrelen 

71 70 73 69 

Ik maak mij zorgen om besmettingsgevaar op mijn werk 27 27 27 26 

Ik ervaar druk van mijn werkgever om op kantoor te 

werken terwijl ik mijn werkzaamheden ook thuis zou 

kunnen uitvoeren 
15 18 14 12 

Mijn werkgever biedt mij voldoende de mogelijkheid om 

thuis te werken 
62 71 62 55 

 

 

Tabel 44 Vraag 21: Vind je dat jouw werkgever meer kan doen om thuiswerken mogelijk te maken? - 

% 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  219 383 204 

Ja 18 23 14 20 

Nee 82 77 86 80 

 

 

7. Leefstijl 

 

Tabel 45 Vraag 22: Vergeleken met de periode voor de coronacrisis beweeg en sport ik: - %* 

 Noord-Brabant Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  505 904 469 

Veel minder 21 24 19 20 

Minder 28 29 27 28 

Evenveel 41 37 43 41 

Meer 9 8 10 10 

Veel meer 2 2 1 2 

*Alleen gevraagd in 7-meting 
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Tabel 46 Vraag 23: Vergeleken met de periode voor de coronacrisis, eet ik: - %* 

 Noord-Brabant Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  513 922 476 

Veel minder gezond 3 5 3 2 

Minder gezond 14 15 14 14 

Hetzelfde 69 68 68 72 

Gezonder 11 11 12 10 

Veel gezonder 2 2 3 2 

*Alleen gevraagd in 7-meting 
 

Tabel 47 Vraag 24: Vergeleken met de periode voor de coronacrisis, gebruik ik: - %* 

 Noord-Brabant Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  360 660 351 

Veel minder alcohol 10 10 9 11 

Minder alcohol 22 25 19 23 

Evenveel alcohol 57 54 59 56 

Meer alcohol 10 9 11 8 

Veel meer alcohol 1 2 1 2 

*Alleen gevraagd in 7-meting 
 

11.Vertrouwen 
 

Tabel 48 Vraag 25: Hoeveel vertrouwen heb je op dit moment in de aanpak van de coronacrisis 

door…? - % 

De rijksoverheid Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  501 897 462 

Veel vertrouwen 9 10 8 10 

Redelijk wat vertrouwen 49 43 52 50 

Weinig vertrouwen 26 27 26 24 

Geen vertrouwen 16 19 14 15 

De gemeente Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  451 805 412 

Veel vertrouwen 9 11 7 10 

Redelijk wat vertrouwen 52 45 54 55 

Weinig vertrouwen 27 28 28 24 

Geen vertrouwen 12 16 11 11 

RIVM Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  499 889 458 

Veel vertrouwen 14 16 12 14 

Redelijk wat vertrouwen 48 40 52 49 

Weinig vertrouwen 22 25 22 20 

Geen vertrouwen 16 19 14 17 

De gezondheidszorg (ziekenhuizen, 

huisartsen) 

Noord-

Brabant 
Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  502 904 457 

Veel vertrouwen 36 40 33 38 

Redelijk wat vertrouwen 51 46 52 53 

Weinig vertrouwen 9 8 10 6 

Geen vertrouwen 5 5 5 4 
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GGD Noord-

Brabant 
Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  489 876 450 

Veel vertrouwen 14 18 12 14 

Redelijk wat vertrouwen 49 43 51 53 

Weinig vertrouwen 23 25 24 20 

Geen vertrouwen 14 14 14 13 

De veiligheidsregio  Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  452 820 415 

Veel vertrouwen 12 14 11 13 

Redelijk wat vertrouwen 51 45 52 57 

Weinig vertrouwen 24 27 25 19 

Geen vertrouwen 12 14 12 11 

 

 

 

8. Zorgen door de coronacrisis 

 

Tabel 49 Vraag 26: In hoeverre maak je je op dit moment zorgen over ... - % 

 

 Noord-Brabant Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

Mijn lichamelijke gezondheid of die van mijn gezinsleden 

n  478 866 455 

Geen zorgen 43 41 45 44 

Enige zorgen 45 45 43 46 

Veel zorgen 12 14 12 10 

De lichamelijke gezondheid van familie of vrienden 

n  471 860 457 

Geen zorgen 36 37 36 35 

Enige zorgen 52 50 51 54 

Veel zorgen 12 13 14 10 

Mijn geestelijke / mentale gezondheid 

n  477 860 461 

Geen zorgen 54 52 56 56 

Enige zorgen 34 36 31 36 

Veel zorgen 13 12 14 11 

De geestelijke / mentale gezondheid van anderen 

n  477 860 461 

Geen zorgen 34 34 35 33 

Enige zorgen 50 48 50 52 

Veel zorgen 16 18 15 16 

Mijn financiële situatie 

n  476 861 456 

Geen zorgen 64 63 65 64 

Enige zorgen 24 26 22 25 

Veel zorgen 13 11 13 12 

Mijn werksituatie 

n  315 562 284 

Geen zorgen 64 64 64 65 

Enige zorgen 24 25 24 25 

Veel zorgen 11 10 12 11 
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 Noord-Brabant Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

De gevolgen van de crisis voor de economie 

n  499 886 457 

Geen zorgen 8 8 10 5 

Enige zorgen 45 39 45 49 

Veel zorgen 47 53 45 46 

De voortgang van mijn studie 

n  88 148 77 

Geen zorgen 42 45 44 38 

Enige zorgen 34 34 33 35 

Veel zorgen 24 22 23 27 

Het onderwijs van uw kind(eren) 

n  173 271 152 

Geen zorgen 23 22 23 22 

Enige zorgen 43 40 42 48 

Veel zorgen 34 37 35 31 

Een kwetsbaar / eenzaam persoon in mijn omgeving 

n  372 609 332 

Geen zorgen 15 14 16 13 

Enige zorgen 60 59 59 62 

Veel zorgen 25 28 25 25 

Een gezin waarvan ik weet dat er thuis spanningen zijn 

n  188 310 172 

Geen zorgen 22 17 25 23 

Enige zorgen 50 58 46 50 

Veel zorgen 27 25 29 28 

Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen 

n  479 854 450 

Geen zorgen 8 5 9 9 

Enige zorgen 62 60 62 63 

Veel zorgen 30 35 29 28 

Reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen  (o.a. uitstellen van zorgbehandeling) 

n  474 853 442 

Geen zorgen 20 20 19 23 

Enige zorgen 54 50 55 56 

Veel zorgen 26 30 26 21 

Zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen 

n  456 825 428 

Geen zorgen 34 37 34 33 

Enige zorgen 52 50 52 55 

Veel zorgen 13 12 14 12 

Overige zorg en hulp (zoals thuiszorg) 

n  439 783 404 

Geen zorgen 25 29 24 23 

Enige zorgen 55 51 56 58 

Veel zorgen 20 20 20 19 

De veiligheid in mijn woonplaats 

n  157 817 421 

Geen zorgen 52 51 53 52 

Enige zorgen 38 40 38 36 

Veel zorgen 10 9 9 12 
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 Noord-Brabant Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

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

n  496 885 459 

Geen zorgen 8 8 8 8 

Enige zorgen 47 42 50 46 

Veel zorgen 45 51 42 46 

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen en adviezen houden 

n  486 880 448 

Geen zorgen 15 13 17 15 

Enige zorgen 46 45 46 47 

Veel zorgen 39 42 38 38 

De mogelijke komst van een derde coronagolf* 

n  482 869 457 

Geen zorgen 13 14 14 13 

Enige zorgen 52 47 55 52 

Veel zorgen 35 39 31 35 

De diverse mutaties van het virus (Britse variant, Zuid-Amerikaans variant, Zuid-Afrikaanse variant) etc* 

n  482 881 452 

Geen zorgen 14 14 14 14 

Enige zorgen 51 49 52 50 

Veel zorgen 35 37 34 36 

Het verspreidingsrisico van corona onder en door kinderen die weer naar de basisschool gaan*  

n  469 838 429 

Geen zorgen 28 29 26 31 

Enige zorgen 52 52 55 48 

Veel zorgen 20 19 19 22 

Toenemende spanningen/onrust in de samenleving* 

n  496 879 465 

Geen zorgen 8 11 7 6 

Enige zorgen 50 42 51 55 

Veel zorgen 42 47 41 39 

De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren* 

n  477 853 455 

Geen zorgen 16 13 17 16 

Enige zorgen 37 32 37 43 

Veel zorgen 47 55 46 42 

* Item alleen opgenomen in 7-meting 

 

 

Tabel 50 Vraag 27: Zijn jouw zorgen in de afgelopen 4 weken toegenomen, gelijk gebleven 

of juist afgenomen? - % 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  518 925 480 

Mijn zorgen zijn toegenomen 45 49 44 43 

Mijn zorgen gelijk gebleven 48 44 49 51 

Mijn zorgen zijn afgenomen 2 2 2 2 

Ik maak me geen zorgen 5 5 5 5 
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9. Informatie  

 

Tabel 51 Vraag 28: Wat vind je in het algemeen van de informatie die op dit moment over het 

coronavirus en de coronacrisis verspreid wordt? - % (helemaal) eens 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  508 903 471 

Het is mij niet meer helemaal duidelijk wat 

alle adviezen en maatregelen van de 

overheid zijn 

40 43 40 37 

Sommige adviezen zijn tegenstrijdig 68 73 67 66 

De informatie over de adviezen en 

maatregelen vind ik duidelijk 
38 37 40 38 
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 Achtergrondkenmerken 

 

Achtergrondkenmerken respondenten 

Hieronder geven we in tabellen de achtergrondkenmerken van de 1.999 respondenten die aan dit onderzoek hebben 

meegewerkt. De gepresenteerde gegevens zijn ongewogen. 

 

Tabel 52 Totale respons 

 n % 

Brabantpanel 770 39 

PanelClix 1.229 61 

Totaal 1.999 100 

 

 

Tabel 53 Respons naar geslacht 

 n % 

Vrouw 943 47 

Man 1.020 51 

Onbekend 36 2 

Totaal 1.999 100 

 

 

Tabel 54 Respons naar leeftijd 

 n % 

18 – 29 jaar 206 10 

30 – 44 jaar 291 15 

45 – 54 jaar 354 18 

55 – 69 jaar 659 33 

70 jaar en ouder 479 24 

Onbekend 10 1 

Totaal 1.999 100 

 

 

Tabel 55 Respons naar opleidingsniveau 

 n % 

Laag 538 27 

Midden 717 36 

Hoog 723 36 

Onbekend 21 1 

Totaal 1.999 100 

 

 

Tabel 56 Respons naar veiligheidsregio 

 n % 

Brabant-Noord 532 27 

Midden- en West-Brabant 955 48 

Brabant-Zuidoost 493 25 

Onbekend 19 1 

Totaal 1.999 100 
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  Vragenlijst 7-meting  

DEF Vragenlijst 7-meting  

Monitor Maatschappelijke effecten coronavirus 

Het PON | versie 11.02.2021 

Uitgezet onder online panels: Brabantpanel en panel PanelClix. 

 

Vragenlijst effecten coronavirus   

Welkom bij deze nieuwe vragenlijst. Het coronavirus houdt de samenleving al enige tijd bezig. 

Ongeveer 2 maanden geleden (eind november) stuurden we je de 6e vragenlijst over dit thema.  

 

Enkele vragen uit deze 7e vragenlijst hebben we je in eerdere onderzoeken ook al voorgelegd. We 

vragen je deze opnieuw te beantwoorden. Op die manier kunnen we kijken of er verschillen zijn in 

de Brabantse samenleving ten opzichte van de eerdere metingen. 

 

Hoe gaat het met jou en wat is jouw persoonlijke situatie? 

In dit blok staan vragen over hoe je op dit moment jouw situatie in jouw buurt en leefomgeving 

ervaart en hoe die veranderd is als gevolg van het coronavirus. 

 

1. Hoe voel je je door de huidige situatie? Meerdere antwoorden mogelijk.  

 Boos 

 Bang 

 Verdrietig  

 Gespannen/gestrest 

 Bezorgd 

 Rustig 

 Blij 

 Machteloos 

 Gefrustreerd 

 Anders, namelijk……. 

 

2. Hoe tevreden ben je momenteel over het geheel genomen met jouw leven?  

Geef een cijfer van 1 (helemaal niet) tot en met 10 (helemaal wel).  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
weet niet/  

geen mening 
                     

 

3. Is deze score op dit moment beter of slechter voor jou dan 2 maanden geleden (nadat we de 

uitnodiging voor het zesde onderzoek over dit thema hebben verstuurd) of hetzelfde? 

 Beter 

 Hetzelfde 

 Slechter 

 

4. Voel je je wel eens eenzaam of alleen? Zo ja, hoe vaak?  

 Ja, vrijwel altijd 

 Ja, meestal   

 Soms wel, soms niet 

 Nee, meestal niet 

 Nee, vrijwel nooit 



 

Het PON & Telos | Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus 52 

 

5. Voel je je op dit moment meer of minder eenzaam dan 2 maanden geleden (nadat 

we de uitnodiging voor het zesde onderzoek over dit thema hebben verstuurd) of 

hetzelfde? 

 Ik voel me minder eenzaam 

 Ik voel me eenzamer  

 Er is niets veranderd  

 

6. Kun je voor elk van onderstaande stellingen aangeven in hoeverre je het ermee eens  

of oneens bent? 

 Helemaal 

 eens 

Eens Niet eens,  

niet oneens 

Oneens Helemaal 

oneens 

Weet niet / 

geen mening 

De huidige situatie is inmiddels 

(redelijk) normaal voor me geworden 
      

Ik maak me maar weinig zorgen over 

de coronacrisis 
      

Hoe langer de coronacrisis duurt, 

hoe zwaarder ik het heb 
      

Ik heb er moeite mee dat het niet 

duidelijk is hoe lang de huidige 

situatie nog gaat duren 

      

Ik heb meer moeite met de situatie 

nu, tijdens de winter, dan in de 

zomer (kouder buiten, eerder donker 

et cetera) 

      

 

 

 

7. In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen:  

 Helemaal 

 eens 

Eens Niet eens,  

niet oneens 

Oneens Helemaal 

oneens 

Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen      
Sommige van mijn problemen zijn met geen mogelijkheid 

op te lossen 
     

Ik voel me vaak hulpeloos bij het omgaan met de 

problemen van het leven 
     

Ik kan ongeveer alles als ik mijn zinnen erop gezet heb      
Ik heb het gevoel dat ik een richting en een doel heb in het 

leven 
     

Ik geniet ervan om plannen te maken en uit te voeren      
Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan 

terugvallen 
     

Vaak voel ik me in de steek gelaten      
Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn 

vrienden terecht 
     

Ik vind mijn kring van vrienden en kennissen te beperkt      
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Maatregelen en adviezen van de verlengde lockdown  

Vorige week dinsdag 2 februari is tijdens de persconferentie aangekondigd dat de meeste 

maatregelen die sinds half december gelden, verlengd worden tot en met 2 maart 2021. Ook 

de avondklok, ingegaan op zaterdag 23 januari, wordt verlengd, ten minste tot en met 2 

maart. 

 

8. We zijn benieuwd hoe u denkt over de huidige maatregelen. In welke mate staat u 

achter deze maatregelen, zoals deze nu gelden? 

  

 Helemaal 

wel 

Wel Neutraal Niet Helemaal  

niet 

Weet niet / 

geen 

mening 

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet 

kan. 
      

Maximaal 1 gast op bezoek per dag. Dit geldt 

naast het eigen huishouden en exclusief 

kinderen tot en met 12 jaar. 

      

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van 

2 personen. 
      

Basisonderwijs vanaf maandag 8 februari 

geopend. 
      

Kinderen van 4-12 jaar met corona-

gerelateerde klachten mogen niet naar school.  
      

Voortgezet onderwijs vindt online plaats vanuit 

huis (m.u.v. praktijkonderwijs, 

examenleerlingen en examens).  

      

Het dragen van een mondkapje op plaatsen 

waar dat verplicht is.  
      

Winkels in de detailhandel kunnen via 

click&collect (bestellen en afhalen bij de 

winkel) hun producten verkopen. 

      

 

 Helemaal 

wel 

Wel Neutraal Niet Helemaal  

niet 

Weet niet / 

geen 

mening 

Avondklok: van 21.00 uur en 4.30 uur is het 

verboden om zonder geldige reden op straat 

te zijn. 

      

Verbod op alcoholverkoop of -bezorging 

tussen 20.00 uur en 07.00 uur.   
      

Reizen naar het buitenland wordt afgeraden, 

tenzij strikt noodzakelijk. 

      

Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten.        
Bioscopen, musea, bibliotheken, zwembaden, 

sauna’s et cetera zijn gesloten.  
      

Kappers, schoonheidsspecialisten, 

nagelstudio’s zijn gesloten. 
      

Sportscholen zijn gesloten.       
Buiten sporten mag met maximaal 2 personen.       
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9. In welke mate heb je op dit moment vertrouwen in de adviezen en maatregelen die 

nu gelden om het coronavirus terug te dringen? 

 Veel vertrouwen  

 Redelijk wat vertrouwen  

 Weinig vertrouwen  

 Geen vertrouwen  

 Weet niet / geen mening 

 

[indien weinig of geen vertrouwen] 

10. Als je wilt, kun je hieronder jouw antwoord toelichten. 

 

 

 

11. In hoeverre heb je in de afgelopen 4 weken onderstaande adviezen opgevolgd? 

 Altijd Meestal 

wel 

Meestal 

niet 

Nooit NVT 

Let op uw hygiëne (vaak/vaker uw handen wassen, gebruik papieren 

zakdoeken, zit zo min mogelijk aan uw gezicht,  

hoesten / niezen in ellenboog) 

     

Geen handen schudden      
Houd 1,5 meter afstand van elkaar      
Blijf thuis als u last heeft van neusverkoudheid,  

hoesten, keelpijn of koorts 
     

Blijf thuis als één van uw huisgenoten last heeft van koorts (geldt niet 

voor mensen in vitale beroepen) 
     

Blijf thuis als u een melding hebt ontvangen via de corona-app of als 

u benaderd bent via het bron- en contactonderzoek van de GGD 
     

Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte      
Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan       
Reis zo weinig mogelijk      

Ontvang maximaal 1 persoon per dag thuis op bezoek      

Binnenshuis 1,5 meter afstand houden van bezoek       

 

12. Kun je toelichten waarom je sommige adviezen (meestal) niet opgevolgd hebt?  

Per advies toelichting mogelijk 

 

 

13. Heb je het idee dat andere mensen zich in de afgelopen 4 weken meer of minder 

aan de adviezen zijn gaan houden? Of is daarin niets veranderd? 

 Ik heb het idee dat meer mensen zich aan de adviezen houden 

 Het is hetzelfde als eerder 

 Ik heb het idee dat minder mensen die zich aan de adviezen houden 
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TESTEN OP CORONA 

 

14. Heb jij je in de afgelopen vier weken laten testen op het coronavirus? 

 Ja, ik heb mij 1 x laten testen 

 Ja, ik heb mij meerdere keren laten testen  

 Nee 

 Dat weet ik niet > blok overslaan 

 

15. In welke van onderstaande gevallen zou jij je laten testen?  

 

 Ja Misschien Nee Niet van 

toepassing 

Als ik zelf klachten zou hebben     
Als iemand in mijn huishouden besmet zou zijn     

Als ik in nauw contact zou zijn geweest met 

iemand die positief getest is  
    

Als ik benaderd zou worden via het bron- en 

contactonderzoek van de GGD  
    

 

[indien 1x of meer ‘nee’ vraag 15] 

16. Waarom wil jij je niet laten testen? Meerdere antwoorden mogelijk 

 De teststraat is voor mij niet goed bereikbaar  

 Ik denk dat ik niet terecht kan op een tijdstip dat mij uitkomt  

 Het duurt te lang tot ik een uitslag van de test heb 

 Ik verwacht dat mijn klachten niet van het coronavirus komen 

 Testen levert mij niks op  

 Ik zou mij niet laten testen als ik zelf geen klachten heb  

 Ik ben bang voor de gevolgen als de testuitslag positief blijkt te zijn  

 Ik denk/vind dat de test erg onprettig is  

 Ik vertrouw de uitslag van de gebruikte testen niet 

 Ik denk dat testen niet nodig is want ik heb het coronavirus al gehad  

 Anders, namelijk ……………………………………………………. 

 

VACCINATIE  

 

17. Ben je bereid je te laten vaccineren (inenten) tegen corona? 

 Ja, ik ben al gevaccineerd 

 Ja, ik laat mijzelf vaccineren  

 Misschien, dat hangt ervan af / ik ben er nog niet uit 

 Nee, ik laat mijzelf niet vaccineren 
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18. 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?  

 

 Helemaal    

eens 

Eens Niet eens,  

niet oneens 

Oneens Helemaal 

oneens 

Weet niet / 

geen 

mening 

Doordat gestart is met vaccineren, is er snel 

uitzicht op het loslaten van maatregelen 
      

Mensen die zich laten vaccineren zouden meer 

moeten mogen dan mensen die zich niet laten 

vaccineren (bijvoorbeeld toegang tot 

evenementen/pretparken/vliegverkeer 

      

Het is mij duidelijk wanneer ik gevaccineerd 

word 
      

 

WERKSITUATIE  

 

19. Werk of studeer je? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Ja, ik werk in loondienst 

 Ja, ik ben ZZP’er 

 Ja, ik ben ondernemer 

 Ja, ik studeer  > routing naar vraag xx 

 Nee  > routing naar vraag xx 

 

[routing; alleen loondienst, ZZP en ondernemer] 

20. In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen? 

Als een situatie niet op jouw van toepassing is (omdat je bijvoorbeeld niet op je werklocatie 

komt maar thuiswerkt, dan kan je Niet van toepassing aankruisen. 

  

 Niet van 

toepassing 

Helemaal    

eens 

Eens Niet eens,  

niet oneens 

Oneens Helemaal 

oneens 

Weet niet / 

geen mening 

Ik maak mij zorgen over de toekomst 

van mijn baan/bedrijf 
       

Mijn werkgever zorgt ervoor dat ik 

me op mijn werk goed kan houden 

aan de corona- adviezen en 

maatrelen 

       

Ik maak mij zorgen om 

besmettingsgevaar op mijn werk 
       

Ik ervaar druk van mijn werkgever om 

op kantoor te werken terwijl ik mijn 

werkzaamheden ook thuis zou 

kunnen uitvoeren 

       

Mijn werkgever biedt mij voldoende 

de mogelijkheid om thuis te werken 
       

 

21. Vind je dat jouw werkgever meer kan doen om thuiswerken mogelijk kan maken? 

Zo ja, wat dan? 

 Ja, namelijk ……………….. 

 Nee 
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LEEFSTIJL 

 

22. Vergeleken met de periode voor de coronacrisis beweeg en sport ik: 

 Veel minder 

 Minder 

 Evenveel 

 Meer 

 Veel meer 

 Weet ik niet 

 

23. Vergeleken met de periode voor de coronacrisis, eet ik: 

 Veel minder gezond  

 Minder gezond  

 Hetzelfde  

 Gezonder  

 Veel gezonder 

 Weet ik niet 

 

24. Vergeleken met de periode voor de coronacrisis, gebruik ik: 

 Veel minder alcohol  

 Minder alcohol 

 Evenveel alcohol 

 Meer alcohol 

 Veel meer alcohol 

 Niet van toepassing, ik drink geen alcohol 

 Weet ik niet 

 

 

VERTROUWEN 

 

25. Hoeveel vertrouwen heb je op dit moment in de aanpak van de coronacrisis door:   

 Veel  

vertrouwen 

Redelijk wat 

vertrouwen 

Weinig  

vertrouwen 

Geen 

 vertrouwen 

Weet niet /  

geen mening 

De rijksoverheid      
De gemeente      
RIVM      
De gezondheidszorg (ziekenhuizen, 

huisartsen) 
     

GGD      
De veiligheidsregio      
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ZORGEN 

 

26. In hoeverre maak je je op dit moment zorgen over…  

 Geen  

zorgen 

Enige  

zorgen 

Veel  

zorgen 

Niet van 

toepassing 

Weet niet /  

geen mening 

Mijn lichamelijke gezondheid of die van mijn 

gezinsleden 
     

De lichamelijke gezondheid van familie of vrienden       

Mijn geestelijke / mentale gezondheid      

De geestelijke / mentale gezondheid van anderen      

Mijn financiële situatie      

Mijn werksituatie      

De gevolgen van de crisis voor de economie      

De voortgang van mijn studie      

Het onderwijs van mijn kind(eren)      

Een kwetsbaar / eenzaam persoon in mijn omgeving      

Een gezin waarvan ik weet dat er thuis spanningen zijn      

Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen      

Reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen (o.a. uitstellen 

van zorgbehandeling) 
     

Zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen      

Overige zorg en hulp (zoals thuiszorg)      

De veiligheid in mijn woonplaats      

Hoe lang deze situatie nog gaat duren,  

de duur van deze crisis 
     

Andere mensen die zich niet aan de  

maatregelen en adviezen houden 
     

De mogelijke komst van een derde coronagolf      

De diverse mutaties van het virus (Britse variant, Zuid-

Amerikaans variant, Zuid-Afrikaanse variant) etc 
     

Het verspreidingsrisico van corona onder en door 

kinderen die weer naar de basisschool gaan  
     

 Toenemende spanningen/onrust in de samenleving       

De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren      

 

27. Zijn jouw zorgen in de afgelopen 4 weken toegenomen, gelijk gebleven of juist 

afgenomen? 

 Mijn zorgen zijn toegenomen 

 Mijn zorgen gelijk gebleven 

 Mijn zorgen zijn afgenomen 

 Ik maak me geen zorgen 
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INFORMATIE EN COMMUNICATIE  

 

28. Wat vind je in het algemeen van de informatie die op dit moment over het 

coronavirus en de coronacrisis verspreid wordt? Denk hierbij aan alle informatie die op dit 

moment verspreid wordt via tv, kranten, radio, internet, social media en op websites van RIVM, 

gemeenten, GGD’en, rijksoverheid.  

 

 Helemaal    

eens 

Eens Niet eens, 

niet oneens 

Oneens Helemaal 

oneens 

Weet niet / 

geen 

mening 

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 
      

 

 

29. Als je wilt, kun je jouw antwoord(en) op de deze vraag hieronder toelichten. 

 

 

 

30. Iedereen beleeft de coronacrisis op een andere manier. Waar zou volgens jou op dit 

moment het meeste aandacht voor moeten zijn? Wat zou er moeten veranderen?  

 

 

 

 

 

31. Heb je tot slot nog opmerkingen over deze vragenlijst of over dit onderwerp?  

Deze kun je hieronder kwijt.  

 

 

 

Hartelijk dank voor je medewerking! 



 

 

  



 

 

Over Het PON & Telos 

Maatschappelijke besluitvorming verbeteren 

 

Wij zijn een sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving. We beschouwen het als onze 

opdracht om maatschappelijke besluitvorming te verbeteren. Dat doen we door wetenschappelijke kennis 

met kennis van de praktijk te verbinden. We zijn van data, feiten en cijfers, maar geven die altijd een 

gezicht. Waarbij iedere stem telt. Voorkeuren en meningen halen we op, onderzoeken we, analyseren we 

en duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve methoden. Daarbij zijn we altijd gericht op 

duurzaamheid: de harmonieuze verbinding tussen sociale, ecologische en economische doelstellingen. 

Zo dragen we bij aan de kwaliteit van samenleven, nu en in de toekomst. 

 

Met een multidisciplinair en creatief team van bijna 30 adviseurs en onderzoekers werken we vooral voor 

lokale en regionale overheden in Nederland (met een sterke kennispositie in Noord-Brabant), maar ook 

voor corporaties, banken, zorg- en welzijnsinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties. We 

werken daarbij intensief samen met universiteiten en andere kennisinstellingen en zijn officieel partner 

van Tilburg University. Met onze kennis en inzichten adviseren we beleidsmakers en bestuurders. Zodat ze 

afgewogen keuzes kunnen maken. Zodat ze bestuurlijk kunnen vernieuwen. En zodat ze een positieve 

impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen. 
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