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Samenvatting  

1. Respons  

 

De 9e meting vond plaats van 7 tot en met 13 september 2021. De vragenlijst is ingevuld 

door 2.046 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 de positieve trend zich doorzet bij de 9e meting: meer mensen (55%) voelen 

zich rustig, minder mensen voelen zich bezorgd (24%), gefrustreerd (16%), machteloos 

(14%), gespannen/gestrest (12%), verdrietig (6%) en bang (2%).  

 

Persoonlijke gevoelens – leeftijd en regio 

Als we kijken naar de verschillende leeftijdsgroepen dan zien we dat 18-44-jarigen zich meer 

dan anderen verdrietig, gestrest en gefrustreerd voelen. 55-plussers zijn minder vaak 

gestrest en gefrustreerd dan anderen. 

 

 

Aangedaan door de huidige situatie 

We vroegen mensen in welke mate zij aangedaan zijn door de huidige situatie op een 

schaal van 1 (helemaal niet) tot en met 10 (heel erg). Gemiddeld genomen geven 

respondenten een 5,2 voor de mate waarin zij aangedaan zijn, dat is beter dan bij de vorige 

meting (5,8). 

 

Aangedaan door de huidige situatie – leeftijd en regio 

Gemiddeld genomen zijn jongeren (18-29 jaar) het meest aangedaan door de huidige 

situatie (5,4). 45-69-jarigen zijn juist minder aangedaan door de huidige situatie dan 

gemiddeld (5,1). 

 

Geen significante verschillen tussen de verschillende veiligheidsregio’s. 

 

 

Eenzaamheid 

Minder mensen voelen zich eenzaam dan bij de vorige meting in mei. De meerderheid van 

de respondenten geeft aan dat zij zich meestal niet tot nooit eenzaam voelen (nu 65% 

versus 57% bij de vorige meting). 8% voelt zich meestal of altijd eenzaam. We vroegen 

vervolgens of de eenzaamheidsgevoelens van de respondenten sinds de vorige meting 

veranderd zijn of gelijk zijn gebleven. Voor 71% de situatie onveranderd is gebleven ten 

opzichte van 4 maanden geleden. We zien een positieve trend: 20% is zich minder eenzaam 

gaan voelen, vorige keer was dat nog 16%.  
 
1  Bij een betrouwbaarheidsinterval van 95% en 2.046 respondenten, ligt de maximale foutenmarge op 2,2%. 

Kijken we naar de afzonderlijke veiligheidsregio’s dan geldt een maximale foutenmarge van 4,3% voor Noord,  

3,1% voor Midden en West en 4,3% voor Zuidoost. 
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Eenzaamheid – leeftijd en regio 

De mate van eenzaamheid verschilt tussen leeftijdsgroepen: de groep 18-44-jarigen geeft 

vaker dan gemiddeld aan zich vrijwel altijd eenzaam te voelen (4% tegenover 2% 

gemiddeld). 55-plussers geven meer dan gemiddeld aan zich vrijwel nooit eenzaam te 

voelen (40% tegenover 33% gemiddeld). Bij 18-29-jarigen zien we dat de groep die minder 

eenzaam is dan 2 maanden geleden, groter is dan gemiddeld (35% tegenover 20% 

gemiddeld) en dat de groep die zich eenzamer voelt dan 2 maanden geleden, ook groter is 

dan gemiddeld (15% tegenover 9% gemiddeld). Respondenten van 70 jaar en ouder zijn 

zich minder vaak dan gemiddeld eenzaam gaan voelen dan 2 maanden geleden. 

 

Respondenten uit Brabant-Noord geven vaker dan gemiddeld aan zich meestal niet 

eenzaam te voelen (37% tegenover 32% gemiddeld). In Midden- en West-Brabant voelt 29% 

zich meestal niet eenzaam.  

 

 

Huidige situatie 

Overall zien we ook hier een positieve trend: voor een ruime meerderheid (58%) is de 

huidige situatie inmiddels (redelijk) normaal geworden. Ook zien we dat meer mensen zich 

weinig zorgen maken, mensen het minder zwaar hebben dan ten tijde van eerdere 

metingen. Opvallend is dat het voor meer mensen dan ten tijde van de vorige meting 

onduidelijk is op welke wijze de maatregelen versoepeld gaan worden. 44% geeft aan dat 

het voor hen duidelijk is hoe de maatregelen verder versoepeld gaan worden, vorige keer in 

mei was dat nog een ruime meerderheid van 61%. Voor 30% is het niet duidelijk, vorige keer 

was dat nog 17%.  

 

Huidige situatie – leeftijd en regio 

18-44-jarigen geven vaker dan anderen aan het zwaarder te hebben naarmate de 

coronacrisis langer duurt. Ook hebben zij er vaker moeite mee dat het niet duidelijk is hoe 

lang de huidige situatie nog gaat duren en is het voor hen minder vaak duidelijk op welke 

wijze de maatregelen verder versoepeld gaan worden. 55-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. Ook is het 

voor hen vaker duidelijk op welke wijze de maatregelen verder versoepeld gaan worden. 

70-plussers geven tot slot vaker aan dat de huidige situatie inmiddels (redelijk) normaal 

voor hen is geworden. 

 

Respondenten uit Midden- en West-Brabant geven vaker aan dat de huidige situatie 

inmiddels redelijk normaal van hen is geworden. Voor respondenten uit Brabant-Zuidoost 

is het tegenovergestelde het geval.  
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3. Adviezen en maatregelen 

 

Draagvlak van de maatregelen 

Allereerst vroegen we naar het draagvlak voor de maatregelen en adviezen die ten tijde van 

uitvoering van het veldwerk (7 t/m 13 september 2021) golden. Het draagvlak voor de 

‘oude’ maatregelen van het thuiswerken en het verplicht dragen van een mondkapje is 

afgenomen ten opzichte van de vorige meting in mei. Bij het draagvlak voor de huidige 

maatregelen zien we een sterk verdeeld beeld: gemiddeld genomen is een derde voor de 

maatregelen en een derde tegen de maatregelen. Het draagvlak is het kleinst voor de 

maatregelen waarbij buitenevenementen zonder vaste zitplaats maximaal 750 bezoekers 

mogen ontvangen en voor de sluiting van dansgelegenheden.   

 

Het vertrouwen in de huidige maatregelen en adviezen is flink gedaald ten opzichte van de 

meting in mei. Ten tijde van de vorige meting had nog 61% vertrouwen in de adviezen en 

maatregelen, nu is dat gedaald naar 48%. Ook is de groep mensen die weinig en geen 

vertrouwen heeft groter geworden. Een meerderheid van 52% heeft weinig of geen 

vertrouwen meer in het huidige pakket maatregelen. 

 

Draagvlak van de maatregelen - leeftijd en regio  

Verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn nog altijd groot: bij vrijwel alle maatregelen zien we 

dat 70-plussers hier meer achter staan. Het draagvlak voor de meeste maatregelen is het 

kleinst onder 45-54-jarigen. Bij voorgaande metingen was het vooral de groep 18-44-jarigen 

die in mindere mate achter veel van de maatregelen stond. 18-44-jarigen geven meer dan 

anderen aan ‘weinig vertrouwen’ te hebben in de huidige maatregelen, 55-plussers hebben 

hier vaker wel vertrouwen in. 

 

In Brabant-Noord is minder draagvlak voor het gesloten houden van dansgelegenheden, 

zoals nachtclubs en discotheken. In Midden- en West-Brabant hebben inwoners gemiddeld 

meer vertrouwen in de adviezen en maatregelen die nu gelden om het coronavirus terug te 

dringen. 

 

 

Opvolging van de maatregelen en adviezen 

Ten opzichte van de vorige meting zien we dat vrijwel alle adviezen minder vaak opgevolgd 

worden. Met name bij het ‘geen handen schudden’, thuiswerken en 1,5 meter afstand 

houden zien we dat minder mensen dit advies altijd opvolgen.  

 

Opvolging van de maatregelen en adviezen - leeftijd en regio  

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 jaar en ouder hielden zich juist vaker dan gemiddeld aan alle maatregelen. Ouderen 

geven dus aan zich beter aan de adviezen te houden dan jongeren.  

 

Respondenten uit Brabant-Noord hebben zich in de afgelopen 4 weken minder goed dan 

anderen gehouden aan het letten op de hygiëne.   
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Maatregelen die komen te vervallen 

Het veldwerk voor deze meting is uitgevoerd voordat de persconferentie van 14 september 

2021 plaatsvond. We hebben respondenten enkele versoepelingen voorgelegd die mogelijk 

later in september aangekondigd zouden gaan worden en vroegen naar hun mening 

hierover. De meeste mensen vinden het goed als de genoemde maatregelen komen te 

vervallen. De grootste steun is er voor het laten vervallen van de huidige sluitingstijd van 

horeca om middernacht, het vervallen van de mondkapjesplicht en het weer mogelijk 

maken van evenementen met meer dan 750 bezoekers. Minste steun is er voor het vervallen 

van het thuiswerkadvies: 25% zou het niet goed vinden als dit advies vervalt en ook over de 

1,5 meter afstand en het maximum aantal bezoekers per ruimte (bijvoorbeeld in winkels 

per m2) zijn de meningen verdeeld. 

We vroegen respondenten of zij er vertrouwen in hebben dat alle maatregelen per 1 

november komen te vervallen (zoals beschreven in het huidige openingsplan. De meeste 

mensen hebben er weinig (44%) of geen (19%) vertrouwen in dat alle maatregelen op 1 

november komen te vervallen. 5% heeft hierin wel veel vertrouwen en een derde redelijk 

wat vertrouwen. 

 

Maatregelen die komen te vervallen - leeftijd en regio 

18-44-jarigen geven vaker dan andere leeftijdsgroepen aan dat zij het goed vinden dat 

verschillende maatregelen zijn versoepeld of vervallen. Het gaat hier om het vervallen van 

het maximaal aantal bezoekers per ruimte, de reguliere openingstijden van horeca terug, 

eendaagse en meerdaagse evenementen weer toegestaan voor meer dan 750 personen en 

het vervallen van de verplichte zitplaatsen overal. 18-44-jarigen geven vaker dan gemiddeld 

aan dat zij er geen vertrouwen in hebben dat alle maatregelen per 1 november komen te 

vervallen. 55-plussers hebben hier juist vaker wel vertrouwen in. 

 

Inwoners van Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant hebben er vaker dan gemiddeld 

vertrouwen in dat alle maatregelen per 1 november daadwerkelijk komen te vervallen. 

 

 

Vaccinatie 

85% geeft aan op dit moment gevaccineerd te zijn, 2% laat zich nog vaccineren. Ten tijde 

van de vorige meting (mei) waren velen nog in afwachting van hun vaccinatie-afspraak. De 

groep twijfelaars is kleiner geworden: van 13% naar 4%. De groep mensen die zich niet laat 

vaccineren is ongeveer gelijk gebleven op 8%.  

 

Bijna 70% geeft aan een 3e prik te nemen als dat geadviseerd zou worden. Verder is 58% 

het (helemaal) eens met de stelling dat meer locaties alleen mensen met een geldig 

coronatoegangsbewijs zouden moeten toelaten. Een kwart is het hiermee niet eens. 

4 op de 10 mensen heeft er last van dan andere mensen om hen heen zich niet laten 

vaccineren. Een iets kleinere groep (36%) is het niet eens met deze stelling. Ook zijn 

respondenten verdeeld over de stelling “Doordat ikzelf (volledig) gevaccineerd ben, heb ik 

het gevoel dat ik weer kan doen en laten wat ik wil”. 37% is het eens met deze stelling, 25% 

oneens.   
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We vroegen respondenten wat zij vinden van een vaccinatieplicht voor bepaalde 

beroepsgroepen. Voor vrijwel alle genoemde beroepsgroepen geldt dat de meerderheid 

van de mensen er een voorstander van is dat zij verplicht zouden moeten worden om zich 

te laten vaccineren om hun werk uit te mogen voeren. Alleen bij defensiepersoneel is dit net 

iets minder dan de helft (47%). De grootste groep is voor een vaccinatieplicht bij huisartsen, 

ziekenhuispersoneel en ouderenzorg (allen 64%).  

 

Vaccinatie – leeftijd en regio 

18-44-jarigen geven vaker dan andere leeftijdsgroepen aan dat zij twijfelen (18-29 jaar 11% | 

30-44 jaar 8%) of zichzelf zeker niet laten vaccineren (18-29 jaar 14% | 30-44 jaar 13%).  

55-plussers zijn vaker dan anderen gevaccineerd en zijn ook minder vaak voornemen om 

zichzelf niet te laten vaccineren. 18-44-jarigen geven minder vaak aan dat zij een 3e 

vaccinatie zouden nemen wanneer dat zou worden geadviseerd. Ook zijn zij minder vaak 

van mening dat meer locaties alleen mensen zouden moeten toelaten die een geldig 

coronatoegangsbewijs hebben en dat de overheid haar uiterste best moet doen om zoveel 

mogelijk mensen te stimuleren om zich te laten vaccineren. Deze groep geeft minder vaak 

aan last te hebben van mensen om hen heen die zich niet vaccineren. Voor de groep 55-

plussers geldt het tegenovergestelde. 18-44-jarigen geven minder vaak dan gemiddeld aan 

dat de genoemde beroepsgroepen verplicht zouden moeten worden om zich te laten 

vaccineren om hun werk uit te mogen voeren. 55-plussers geven juist vaker aan dat de 

beroepsgroepen verplicht zouden moeten worden zich te laten vaccineren. 

 

In Midden- en West-Brabant geeft men vaker aan dat de overheid haar uiterste best moet 

doen om zoveel mogelijk mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. Ook geven 

inwoners uit deze regio vaker aan dat personeel in de ouderenzorg en overig zorgpersoneel 

verplicht zouden moeten worden zich te laten vaccineren om hun werk uit te mogen 

voeren. 

 

 

4. Besmettingen 

 

Besmettingen en klachten  

We hebben respondenten gevraagd of zij tot dusver besmet zijn (geweest) met het 

coronavirus en indien ja, of zij hier (veel) last van hebben gehad.  

11% geeft aan dat zij besmet zijn (geweest) met het coronavirus en dat dit ook is bevestigd 

met een coronatest. Daarnaast geeft 6% aan dat zij wel besmet zijn (geweest), maar dat dit 

niet is bevestigd met een coronatest. We vroegen de respondenten die 3 maanden of langer 

geleden besmet waren met het coronavirus, of zij op dit moment nog klachten hebben die 

gerelateerd zijn aan hun corona-besmetting. De meerderheid (59%) geeft aan dat zij op dit 

moment geen klachten meer hebben. Daarnaast geeft 12% dat zij überhaupt geen klachten 

hebben gehad. 20% heeft nog lichte klachten, 7% matige klachten en 2% geeft aan nu nog 

ernstige klachten te hebben.  

 

  



 

Het PON & Telos | Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus 6 

Besmettingen en klachten – leeftijd en regio 

18-29-jarigen en 45-54-jarigen zijn vaker dan gemiddeld besmet (geweest) met het 

coronavirus. 55-plussers zijn juist minder vaak besmet (geweest) met het coronavirus. 

 

Geen significante verschillen tussen de verschillende veiligheidsregio’s. 

 

5. Zomerperiode 2021 

 

Ervaringen vakantie 

We legden respondenten enkele vragen voor over de afgelopen zomerperiode 2021. 

De grootste groep (53%) is niet op vakantie geweest. Van de mensen die wel op vakantie 

gingen, ging iets meer dan de helft in Nederland op vakantie. 23% is in het buitenland op 

vakantie geweest. Twee derde van de mensen die in het buitenland op vakantie zijn 

geweest, zijn een of meerdere keren gecontroleerd op hun coronabewijs. 20% werd hier 

(heel) vaak op gecontroleerd. Tegelijkertijd geeft 32% aan dat zij nooit op hun coronabewijs 

zijn gecontroleerd.  

 

85% wist goed welke reisadviezen er voor hun vakantiebesmetting golden. 58% geeft aan 

dat de mensen in hun vakantieland zich goed aan de regels hielden. Daarnaast geeft de 

helft van de mensen aan dat zij op hun vakantiebestemming weinig hebben gemerkt van 

de coronacrisis. 10% had angst om in het buitenland met corona besmet te raken. 76% was 

hier (helemaal) niet bang voor.  

 

Ervaringen vakantie – leeftijd en regio 

18-29-jarigen geven vaker dan gemiddeld aan dat zij goed wisten welke reisadviezen er in 

hun vakantiebesmetting golden. Daarnaast geven zij minder vaak aan dat de mensen in 

hun vakantieland zich goed hielden aan de regels. 55-plussers geven juist vaker aan de men 

zich aan de regels hield in hun vakantieland. Ook waren zij beter op de hoogte van de 

reisadviezen in hun land. 70-plussers geven tot slot vaker aan dat zij zich veilig voelden in 

hun vakantieland, doordat er coronabewijzen werden gecontroleerd. 

 

Inwoners van Brabant-Noord geven vaker dan gemiddeld aan dat zij op hun 

vakantiebestemming weinig hebben gemerkt van de coronacrisis. 

 

 

6. Vertrouwen in aanpak crisis door instanties 

 

Vertrouwen 

Hoeveel vertrouwen hebben Brabanders in de aanpak van de coronacrisis door 

verschillende instanties? Wat zagen bij de vorige meting een toename van het vertrouwen 

in de gezondheidszorg, RIVM en GGD’en ten opzichte van de voorgaande meting. Nu ten 

tijde van de 9e meting van 7-13 september 2021 zien we echter weer een dalende trend: de 

groep met veel vertrouwen is voor alle instanties kleiner geworden en ook is overal, behalve 

bij de GGD, de groep met weinig en geen vertrouwen groter geworden.  
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Vertrouwen – leeftijd en regio 

18-44-jarigen hebben minder vertrouwen in vrijwel alle genoemde instanties dan andere 

leeftijdsgroepen. 70-plussers hebben in alle instanties meer vertrouwen dan anderen. Ook 

55-69-jarigen hebben in veel van de instanties meer vertrouwen dan anderen. 

 

Inwoners van Midden- en West-Brabant hebben minder vertrouwen in de rijksoverheid en 

de gemeente. 

 

7. Zorgen over de crisis  

 

Zorgen 

Ten tijde van de 8e meting (medio mei) zagen we dat de zorgen op veel punten waren 

afgenomen ten opzichte van de meting ervoor. We zien dat deze trend zich doorzet na de 

zomer: op veel punten zijn zorgen afgenomen. Alleen is de groep die zich veel zorgen maakt 

over toenemende spanningen / onrust in de samenleving groter geworden: van 38% in mei 

naar 42% in september.  

Aan deze vragenlijst hebben we enkele nieuwe items toegevoegd: we zien dat een 

aanzienlijke groep zich zorgen maakt over de items. Zo maakt ongeveer een derde zich nu 

veel zorgen over de vaccinatiegraad in de rest van de wereld, een toename in het aantal 

besmettingen door terugkerende vakantiegangers en over de bereidheid van anderen om 

zich te laten vaccineren.  

 

Zorgen – leeftijd en regio 

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

gezondheid, de geestelijke/mentale gezondheid van anderen, de gevolgen van de crisis 

voor de economie, de voortgang van hun studie en een kwetsbaar/eenzaam persoon in 

hun omgeving. Overall maken zij zich op dit moment over minder punten zorgen dan 

gemiddeld. Dit geldt voor 15 van de 23 uitgevraagde punten. De zorgen bij deze 

leeftijdsgroep lijken in algemene zin wat te zijn afgenomen ten opzichte van de vorige 

meting. 

55-plussers maken zich grotendeels over andere dingen zorgen dan de jongere 

leeftijdsgroep. Deze groep maakt zich over 15 van de 23 uitgevraagde items meer zorgen 

dan gemiddeld. In veel gevallen gaat dit om dezelfde stellingen als waar 18-29-jarigen zich 

minder zorgen over maken. Denk hierbij aan de duur van de crisis, nieuwe varianten van het 

virus, het verspreidingsrisico onder scholieren en door terugkerende vakantiegangers en de 

vaccinatiegraad in de rest van de wereld. 

 

Respondenten uit veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geven minder vaak aan zich 

zorgen te maken over de geestelijke/mentale gezondheid van anderen, de gevolgen van de 

crisis voor de economie, zorg en hulp aan coronapatiënten in ziekenhuizen, de duur van de 

crisis en een mogelijk volgende coronagolf. In Brabant-Zuidoost maakt men zich vaker 

zorgen over de geestelijke/mentale gezondheid van anderen, een kwetsbaar/eenzaam 

persoon in de omgeving, reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen, een mogelijk volgende 

coronagolf, de bereidheid van anderen om zich te vaccineren en de afnemende werking 

van vaccins. 
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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 9e meting. Waar mogelijk zijn deze 

resultaten vergeleken met de resultaten van eerdere metingen. Van de vorige 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 / 2021) Monitor maatschappelijke 

effecten coronavirus. Resultaten meting 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8. Tilburg: Het PON 

& Telos. 
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Veldwerkperiode 

De 9e meting vond plaats van 7 t/m 13 september 2021.  

 

 

Respons  

De vragenlijst van de 9e meting is ingevuld door 2.046 Brabanders. Voor het complete 

overzicht van het aantal respondenten naar achtergrondkenmerken zie bijlage C.  

Met een respons van 2.046 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 9e meting van de peiling rondom de 

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

resultaten met eerdere metingen 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 

• Draagvlak en opvolging van de maatregelen en adviezen  

• Besmettingen 

• Zomerperiode 2021 

• Vertrouwen in aanpak door de crisis  

• Zorgen over de coronacrisis 

 

 

 

 
3  Bij een betrouwbaarheidsinterval van 95% en 2.046 respondenten, ligt de maximale foutenmarge op 2,2%. 

Kijken we naar de afzonderlijke veiligheidsregio’s dan geldt een maximale foutenmarge van 4,3% voor Noord,    

3,1% voor Midden en West en 4,3% voor Zuidoost.  

1e coronabesmetting 

in Nederland 

27 februari 2020 

Meting 1 

31 maart t/m  

5 april 2020 

Meting 2 

23 april t/m 

28 april 2020 

Meting 3 

13 mei t/m  

18 mei 2020 

Meting 4 

16 juni t/m  

22 juni  2020 

Meting 5 

30 september t/m  

7 oktober 2020 

Meting 6 

26 november t/m  

2 december 2020 

Meting 7 

11 t/m 17  

februari 2021 

Meting 8 

12 t/m 17  

mei 2021 

Meting 9 

7 t/m 13  

september 2021 
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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 met de resultaten van de voorgaande 

meting, is 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 9e meting is aangepast op de actualiteit. Enkele vragen uit eerdere 

metingen zijn komen te vervallen en 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 ervoor 

gekozen om alleen de resultaten van de 4 meest recente metingen (T9, T8, T7, T6) 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). Als 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 9e 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? 

We zien dat de positieve trend zich doorzet bij de 9e meting: meer mensen (55%) voelen 

zich rustig, minder mensen voelen zich bezorgd (24%), gefrustreerd (16%), machteloos 

(14%), gespannen/gestrest (12%), verdrietig (6%) en bang (2%).  

 

Als we kijken naar de verschillende leeftijdsgroepen dan zien we dat 18-44-jarigen zich meer 

dan anderen verdrietig, gestrest en gefrustreerd voelen. 55-plussers zijn minder vaak 

gestrest en gefrustreerd (zie bijlage A, tabel 8). 

 

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

Meerdere antwoorden mogelijk. %  
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2.2 Aangedaan door de huidige situatie 

We vroegen mensen in welke mate zij aangedaan zijn door de huidige situatie op een 

schaal van 1 (helemaal niet) tot en met 10 (heel erg). Gemiddeld genomen geven 

respondenten een 5,2 voor de mate waarin zij aangedaan zijn, dat is beter dan bij de vorige 

meting (5,8). Voor 16% van de respondenten geldt dat zij een rapportcijfer tussen de 8 en de 

10 (heel erg aangedaan) geven voor de mate waarin zij aangedaan zijn door de huidige 

situatie. 

 

Gemiddeld genomen zijn jongeren (18-29 jaar) het meest aangedaan door de huidige 

situatie (5,4). 45-69-jarigen zijn juist minder aangedaan door de huidige situatie dan 

gemiddeld (5,1) (zie bijlage A, tabel 9). 

 

2.3 Eenzaamheid 

Hoe staat het met gevoelens van eenzaamheid? Minder mensen voelen zich eenzaam dan 

bij de vorige meting in mei. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij zich 

meestal niet tot nooit eenzaam voelen (nu 65% versus 57% bij de vorige meting). 8% voelt 

zich meestal of altijd eenzaam.  

 

De mate van eenzaamheid verschilt tussen leeftijdsgroepen: de groep 18-44-jarigen geeft 

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

gemiddeld aan zich vrijwel nooit eenzaam te voelen (40% tegenover 33% gemiddeld)  

(zie bijlage A, tabel 10).  

 

Figuur 2 Vraag 3: Voel je je wel eens eenzaam of alleen? Zo ja, hoe vaak?* - %  

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

Meting 8 = medio mei 2021 | Meting 9 = begin september 2021 
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We vroegen vervolgens of de eenzaamheidsgevoelens van de respondenten sinds de vorige 

meting veranderd zijn of gelijk zijn gebleven. Uit figuur 3 blijkt dat voor 71% de situatie 

onveranderd is gebleven ten opzichte van 4 maanden geleden. We zien een positieve trend: 

20% is zich minder eenzaam gaan voelen, vorige keer was dat nog 16%. Het percentage van 

de respondenten die zich eenzamer is gaan voelen is verder gedaald ten opzichte van 

eerdere metingen (nu 9%, in mei nog 14%). 

 

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

groter is dan gemiddeld (35% tegenover 20% gemiddeld) en dat de groep die zich 

eenzamer voelt dan 2 maanden geleden, ook groter is dan gemiddeld (15% tegenover 9% 

gemiddeld). Respondenten van 70 jaar en ouder zijn zich minder vaak dan gemiddeld 

eenzaam gaan voelen dan 2 maanden geleden (zie bijlage A, tabel 11). 

 

Figuur 3 Vraag 4: Voel je je meer of minder eenzaam dan 4 maanden geleden of 

hetzelfde?* - %  

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

Meting 8 = medio mei 2021 | Meting 9 = begin september 2021 

 

2.4 Ervaren van de huidige situatie  

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

ervaren. De resultaten leest u in figuur 4.  

Overall zien we ook hier een positieve trend: voor een ruime meerderheid (58%) is de 

huidige situatie inmiddels (redelijk) normaal geworden. Ook zien we dat meer mensen zich 

weinig zorgen maken, mensen het minder zwaar hebben dan ten tijde van eerdere 

metingen.  

Opvallend is dat het voor meer mensen dan ten tijde van de vorige meting onduidelijk is op 

welke wijze de maatregelen versoepeld gaan worden. 44% geeft aan dat het voor hen 

duidelijk is hoe de maatregelen verder versoepeld gaan worden, vorige keer in mei was dat 

nog een ruime meerderheid van 61%. Voor 30% is het niet duidelijk, vorige keer was dat 

nog 17%.  
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20* 16
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Figuur 4 Vraag 5: Kun je voor elk van onderstaande stellingen aangeven in 

hoeverre je het eens of oneens bent? - %  

 

 

 

18-44-jarigen geven vaker dan anderen aan het zwaarder te hebben naarmate de 

coronacrisis langer duurt. Ook hebben zij er vaker moeite mee dat het niet duidelijk is hoe 

lang de huidige situatie nog gaat duren en is het voor hen minder vaak duidelijk op welke 

wijze de maatregelen verder versoepeld gaan worden. 55-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. Ook is het 

voor hen vaker duidelijk op welke wijze de maatregelen verder versoepeld gaan worden. 

70-plussers geven tot slot vaker aan dat de huidige situatie inmiddels (redelijk) normaal 

voor hun is geworden. (zie bijlage A, tabel 12).  
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3 Draagvlak en opvolging van de 

maatregelen en adviezen  

In dit hoofdstuk gaan we in op het draagvlak van de maatregelen en adviezen en de 

opvolging ervan door respondenten. Ook hebben we vragen gesteld over de 

versoepelingen die, ten tijde van het veldwerk van dit onderzoek, eind september mogelijk 

doorgevoerd zouden worden. Het veldwerk van dit onderzoek vond plaats vóór de 

persconferentie van 14 september 2021 waarbij enkele versoepelingen voor eind 

september zijn aangekondigd. Deze versoepelingen waren dus nog niet bekend ten tijde 

van het uitvoeren van het veldwerk.  

3.1 Draagvlak van de maatregelen en adviezen   

Allereerst vroegen we naar het draagvlak voor de maatregelen en adviezen die ten tijde van 

uitvoering van het veldwerk (7 t/m 13 september 2021) golden. Het draagvlak voor de 

‘oude’ maatregelen van het thuiswerken en het verplicht dragen van een mondkapje is 

afgenomen ten opzichte van de vorige meting in mei. Bij het draagvlak voor de huidige 

maatregelen zien we een sterk verdeeld beeld: gemiddeld genomen is een derde voor de 

maatregel en een derde tegen de maatregel. Het draagvlak is het kleinst voor de 

maatregelen waarbij buitenevenementen zonder vaste zitplaats maximaal 750 bezoekers 

mogen ontvangen en voor de sluiting van dansgelegenheden.   

 

Verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn nog altijd groot: bij vrijwel alle maatregelen zien we 

dat 70-plussers hier meer achter staan. Alleen achter de maatregel dat thuiswerken de 

norm blijft staat deze leeftijdsgroep minder vaak. Het draagvlak voor de meeste 

maatregelen is het kleinst onder 45-54-jarigen. Bij voorgaande metingen was het vooral de 

groep 18-44-jarigen die in mindere mate achter veel van de maatregelen stond (zie bijlage 

A, tabel 13). 
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Figuur 5 Vraag 7: We zijn benieuwd hoe je denkt over een aantal van de 

huidige maatregelen. In welke mate sta je achter deze maatregelen?  

- % gesorteerd [(helemaal) wel]  

 

 

De meeste mensen die niet achter één of meerdere maatregelen staan, vinden dat er met 

twee maten gemeten wordt en de maatregelen niet meer logisch zijn. Er is veel onbegrip 

over het feit dat een evenement als de Formule 1 met 70.000 bezoekers per dag wel mag 

doorgaan of dat voetbalstadions vol zitten met supporters. Dit terwijl de evenementen-

sector nog plat ligt en de horeca om 0.00 uur moet sluiten. Veel mensen vinden dat dit niet 

met elkaar te rijmen valt. Ook het feit dat op scholen de 1,5 meter niet meer gehandhaafd 

hoeft te worden maar buiten de school wel, is voor een aantal respondenten onlogisch.  

Ook vindt een deel van de mensen dat de maatregelen sowieso geen nut meer hebben of 

disproportioneel zijn. Bovendien vindt een deel dat de maatregelen wel afgeschat kunnen 

worden nu de meerderheid van de mensen gevaccineerd is.  

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. Het vertrouwen in de huidige maatregelen en adviezen is 

flink gedaald ten opzichte van de meting in mei. Ten tijde van de vorige meting had nog 

61% vertrouwen in de adviezen en maatregelen, nu is dat gedaald naar 48%. Ook is de 

groep mensen die weinig en geen vertrouwen heeft groter geworden. Een meerderheid van 

52% heeft weinig of geen vertrouwen meer in het huidige pakket maatregelen.  

 

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

maatregelen, 55-plussers hebben hier vaker wel vertrouwen in (zie bijlage A, tabel 14).  

30 

28 

40 

44 

39 

37 

74 

65 

48 *

74 

59 

52 *

31 

29 

23 

27 

30 

33 

12 

16 

21 *

17 

26 

30 *

39 

43 

37 

30 

31 

30 

15 

19 

31 *

8 

15 

18 *

Meting 9

Meting 9

Meting 9

Meting 9

Meting 9

Meting 9

Meting 7

Meting 8

Meting 9

Meting 7

Meting 8

Meting 9

(helemaal) wel neutraal (helemaal) niet

Thuiswerken blijft de norm, 
tenzij dat echt niet kan

Het dragen van een mondkapje op plaatsen 
waar dat verplicht is

Geen 1,5 meter afstand meer in mbo, hbo en wo 

Geen 1,5 meer tussen scholieren 

voortgezet onderwijs 

Locaties met vaste zitplek: 2/3 van de reguliere 

capaciteit, met  coronatoegangsbewijs 

Restaurants en cafés  open onder voorwaarden 

Maximaal 750 bezoekers bij evenementen 

buiten zonder vaste zitplaats

Dansgelegenheden zijn gesloten



 

Het PON & Telos | Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus 8 

Figuur 6 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 6 = eind november / begin december 2020 | Meting 7 = medio februari 2021 |  

Meting 8 = medio mei 2021 | Meting 9 = begin september 2021 

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 is aangepast in de loop van de tijd, 

zijn niet alle items vergelijkbaar in de tijd. 
 

Ten opzichte van de vorige meting zien we dat vrijwel alle adviezen minder vaak opgevolgd 

worden. Met name bij het ‘geen handen schudden’, thuiswerken en 1,5 meter afstand 

houden zien we dat minder mensen dit advies altijd opvolgen.  
 

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 jaar en ouder hielden zich juist vaker dan gemiddeld aan alle maatregelen. Ouderen 

geven dus aan zich beter aan de adviezen te houden dan jongeren (zie bijlage A, tabel 15). 
 

Tabel 1 Vraag 11 In hoeverre heb je in de afgelopen 4 weken de adviezen opgevolgd?  

 - % gesorteerd op Altijd  

 Altijd Meestal wel Meestal niet / nooit 

 T9 T8 T7 T6 T9 T8 T7 T6 T9 T8 T7 T6 

Blijf thuis als je een melding hebt ontvangen 

via de corona-app of als je in nauw contact 

bent geweest met iemand die besmet is 
60 63 66 67 24 23 21 22 16 14 13 11 

Thuisblijven bij klachten (neusverkoudheid, 

hoesten, keelpijn of koorts) 
54* 60 64 61 32 29 25 31 14* 11 11 8 

Thuisblijven als 1 van de huisgenoten  

koorts heeft 
52* 60 61 64 30 26 29 25 18* 13 10 11 

Geen handen schudden 50* 72 78 79 30* 16 14 14 20* 12 8 6 

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan 36* 47 54 52 29 29 30 29 35* 23 17 18 

Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits 32 - - - 36 - - - 32 - - - 

Letten op hygiëne (handen wassen, 

hoesten/niezen in elleboog) 
31* 35 37 40 53 53 53 54 16 12 10 6 

1,5 meter afstand van elkaar houden 17* 31 36 36 55 57 55 57 27* 12 9 7 

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

Meting 8 = medio mei 2021 | Meting 9 = begin september 2021 
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Hebben mensen het idee dat anderen zich de laatste weken meer of juist minder aan de 

adviezen houden? Hiervoor concludeerden we al dat minder mensen aangeven zich altijd 

aan de maatregelen en adviezen te houden. Dit beeld wordt ook hier bevestigd: 80% geeft 

aan dat andere mensen zich in de afgelopen 4 weken minder aan de adviezen zijn gaan 

houden, bij de vorige meting was dit 71%.  

 

18-44-jarigen geven minder vaak dan anderen aan dat zij het idee hebben dat minder 

mensen zich aan de adviezen houden. 55-69-jarigen geven juist vaker aan dat zij het idee 

hebben dat minder mensen zich aan de adviezen zijn gaan houden. (zie bijlage A, tabel 16). 

 

Figuur 7 Vraag 12: 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 6 = eind november / begin december 2020 | Meting 7 = medio februari 2021 |  

Meting 8 = medio mei 2021 | Meting 9 = begin september 2021 

3.4 Maatregelen die mogelijk komen te vervallen 

Het veldwerk voor deze meting is uitgevoerd voordat de persconferentie van 14 september 

2021 plaatsvond. We hebben respondenten enkele versoepelingen voorgelegd die mogelijk 

later in september aangekondigd zouden gaan worden en vroegen naar hun mening 

hierover.  
 

De meeste mensen vinden het goed als de genoemde maatregelen komen te vervallen. De 

grootste steun is er voor het laten vervallen van de huidige sluitingstijd van horeca om 

middernacht, het vervallen van de mondkapjesplicht en het weer mogelijk maken van 

evenementen met meer dan 750 bezoekers. Minste steun is er voor het vervallen van het 

thuiswerkadvies: 25% zou het niet goed vinden als dit advies vervalt en ook over de 1,5 

meter afstand en het maximum aantal bezoekers per ruimte (bijvoorbeeld in winkels per 

m2) zijn de meningen verdeeld. 
 

18-44-jarigen geven vaker dan andere leeftijdsgroepen aan dat zij het niet goed vinden dat 

verschillende maatregelen zijn versoepeld of vervallen. Het gaat hier om het vervallen van 

het maximaal aantal bezoekers per ruimte, de reguliere openingstijden van horeca terug, 

eendaagse en meerdaagse evenementen weer toegestaan voor meer dan 750 personen en 

het vervallen van de verplichte zitplaatsen overal (zie bijlage A, tabel 17). 
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Figuur 8 Vraag 13: Mogelijk komen er eind september enkele maatregelen te vervallen.  

 Wat vind je daarvan? - % 

 
 

Waarom vinden mensen het niet goed dat een of meerder maatregelen 

komen te vervallen? 

De meeste mensen die aangeven het niet goed te vinden dat een of meerdere maatregelen 

komen te vervallen, geven aan dat de situatie met besmettingen nog niet onder controle is 

en dat zij bang zijn dat er een nieuwe golf aankomt. Ook bestaat er angst dat de 

ziekenhuizen weer overbelast zullen worden nu de herfst in aantocht is. Liever wachten ze 

deze herfstperiode nog af alvorens meer te versoepelen.  

 

Vertrouwen in openingsplan: 1 november vervallen van alle 

maatregelen? 

In het huidige openingsplan is opgenomen dat per 1 november alle coronamaatregelen 

komen te vervallen. De basisregels zoals handen wassen en hoesten en niezen in je 

elleboog, blijven wel gelden. We vroegen respondenten of zij er op dit moment (7-13 

september) vertrouwen in hebben dat alle maatregelen ook daadwerkelijk per 1 november 

komen te vallen.  

 

De meeste mensen hebben er weinig (44%) of geen (19%) vertrouwen in dat alle 

maatregelen op 1 november komen te vervallen. 5% heeft hierin wel veel vertrouwen en 

een derde redelijk wat vertrouwen. 

 

18-44-jarigen geven vaker dan gemiddeld aan dat zij er geen vertrouwen in hebben dat alle 

maatregelen per 1 november komen te vervallen. 55-plussers hebben hier juist vaker wel 

vertrouwen in (zie bijlage A, tabel 18). 
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Figuur 9 Vraag 14: In hoeverre heb je er vertrouwen in dat alle maatregelen  

per 1 november daadwerkelijk komen te vervallen? - % 

 
 

 

Waarom hebben mensen hier weinig of geen vertrouwen in?  

De mensen die weinig of geen vertrouwen erin hebben dat alle maatregelen per 1 

november komen te vervallen, hebben hun antwoord kunnen toelichten. 

De meesten geven dat zij met de herfst in aantocht weer een stijging van het aantal 

besmettingen verwachten, waardoor de maatregelen niet afgeschaft kunnen worden. Het is 

voor een deel van de mensen nog te vroeg om dan alles te versoepelen. Ook geeft een 

aanzienlijk deel aan niet (meer) te geloven in het beleid van de overheid. Zij geven aan dat 

de overheid al vaker beloftes heeft gedaan over mogelijke versoepelingen die ook niet zijn 

nagekomen of uitgesteld zijn. Mensen denken dat dat ook met de datum van 1 november 

het geval zal zijn.  

 

3.5 Vaccinatie  

• Vaccinatiebereidheid 

We hebben gevraagd naar de vaccinatiebereidheid van respondenten. Op dit moment geeft 

85% van de respondenten aan gevaccineerd te zijn, 2% laat zich nog vaccineren. Ten tijde 

van de vorige meting (mei) waren velen nog in afwachting van hun vaccinatie-afspraak. De 

groep twijfelaars is kleiner geworden: van 13% naar 4%. De groep mensen die zich niet laat 

vaccineren is ongeveer gelijk gebleven op 8%.  

 

18-44-jarigen geven vaker dan andere leeftijdsgroepen aan dat zij twijfelen (18-29 jaar 11% | 

30-44 jaar 8%) of zichzelf zeker niet laten vaccineren (18-29 jaar 14% | 30-44 jaar 13%).  

55-plussers zijn vaker dan anderen gevaccineerd en zijn ook minder vaak voornemens om 

zichzelf niet te laten vaccineren (zie bijlage A, tabel 19).   

 

Tabel 2 Vraag 16: Ben je bereid je te laten vaccineren (inenten) tegen corona  

of ben je al gevaccineerd? - % 

 T9 T8 

Ja 87 78 

Ja, ik ben gevaccineerd 85* 38 

Ja, ik laat mijzelf nog vaccineren  2* 40  

Misschien, dat hangt ervan af / ik ben er nog niet uit 4* 13 

Nee, ik laat mijzelf niet vaccineren 8 9 

 

  

5 32 44 19

Veel vertrouwen Redelijk wat vertrouwen Weinig vertrouwen Geen vertrouwen
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Waarom twijfelen mensen over vaccinatie of waarom laten zij zich 

niet vaccineren?  

De mensen die twijfelen om zich te laten vaccineren of die zich niet laten vaccineren, 

hebben we gevraagd naar de reden hiervoor. 

De antwoorden die mensen geven zijn vergelijkbaar met de antwoorden die bij de vorige 

meting werden gegeven: het grootste deel van de mensen wil het vaccin niet nemen omdat 

er volgens hen nog te weinig bekend is over de lange termijneffecten, zij geen “proefkonijn” 

willen zijn en niet snappen hoe het vaccin er zo snel heeft kunnen komen. Sommigen geven 

aan het vaccin niet nodig te hebben omdat zij corona hebben gehad of omdat zij 

vertrouwen op hun immuunsysteem. 

 

• Stellingen over vaccineren 

We hebben vervolgens enkele stellingen voorgelegd over de vaccinatie(periode) (figuur 11).  

Iets minder mensen dan in mei maar evengoed nog ruim twee derde (nu 69%, toen 75%) 

vindt dat de overheid haar uiterste best moet doen om zoveel mogelijk mensen te 

stimuleren zich te laten vaccineren.  

Het aandeel mensen dat vindt dat er door vaccineren uitzicht is op het loslaten van de 

maatregelen is ook gedaald: van 66% naar 55%.  

 

Bijna 70% geeft aan een 3e prik te nemen als dat geadviseerd zou worden. Verder is 58% het 

(helemaal) eens met de stelling dat meer locaties alleen mensen met een geldig 

coronatoegangsbewijs zouden moeten toelaten. Een kwart is het hiermee niet eens. 

4 op de 10 mensen heeft er last van dan andere mensen om hen heen zich niet laten 

vaccineren. Een iets kleinere groep (36%) is het niet eens met deze stelling. Ook zijn 

respondenten verdeeld over de stelling “Doordat ikzelf (volledig) gevaccineerd ben, heb ik 

het gevoel dat ik weer kan doen en laten wat ik wil”. 37% is het eens met deze stelling, 25% 

oneens.   

 

18-44-jarigen geven minder vaak aan dat zij een 3e vaccinatie zouden nemen wanneer dat 

zou worden geadviseerd. Ook zijn zij minder vaak van mening dat meer locaties alleen 

mensen zouden moeten toelaten die een geldig coronatoegangsbewijs hebben en dat de 

overheid haar uiterste best moet doen om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om zich te 

laten vaccineren. Deze groep geeft minder vaak aan dat zij last hebben van mensen om hen 

heen die zich niet vaccineren. Voor de groep 55-plussers geldt het tegenovergestelde (zie 

bijlage A, tabel 20). 
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Figuur 10 Vraag 18: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen? - %  

 

 

• Vaccinatieplicht 

 

In sommige landen om ons heen worden bepaalde beroepsgroepen verplicht zich te laten 

vaccineren tegen het coronavirus. We vroegen respondenten wat zij vinden van een 

vaccinatieplicht voor bepaalde beroepsgroepen en vroegen hen “Zouden onderstaande 

beroepsgroepen volgens jou wel of niet verplicht moeten worden om zich te laten 

vaccineren om hun werk uit te mogen voeren?”.  

  

Voor vrijwel alle genoemde beroepsgroepen geldt dat de meerderheid van de mensen er 

een voorstander van is dat zij verplicht zouden moeten worden om zich te laten vaccineren 

om hun werk uit te mogen voeren. Alleen bij defensiepersoneel is dit net iets minder dan de 

helft (47%). De grootste groep is voor een vaccinatieplicht bij huisartsen, 

ziekenhuispersoneel en ouderenzorg (allen 64%).  

 

18-44-jarigen geven minder vaak dan gemiddeld aan dat de genoemde beroepsgroepen 

verplicht zouden moeten worden om zich te laten vaccineren om hun werk uit te mogen 

voeren. 55-plussers geven juist vaker aan dat de beroepsgroepen verplicht zouden moeten 

worden zich te laten vaccineren (zie bijlage A, tabel 21). 
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Figuur 11 Vraag 20: Zouden onderstaande beroepsgroepen volgens jou wel of niet verplicht 

moeten worden om zich te laten vaccineren om hun werk uit te mogen voeren? - %  

 
 

 

Kan je hieronder jouw antwoord toelichten?  

Het grootste deel van de mensen vindt dat mensen die in de zorg werken of in beroepen 

waar geen afstand gehouden kan worden (contactberoepen), zich zouden moeten laten 

vaccineren. Redenen die hiervoor worden genoemd zijn dat zij een voorbeeldfunctie 

hebben, met zieke/kwetsbare groepen werken en het virus het snelst kunnen verspreiden. 

Een kwart tot een derde vindt dat er geen verplichting tot vaccineren zou moeten zijn. 

Mensen vinden dat mensen dat zelf moeten bepalen of geloven niet in de werking van het 

vaccin, omdat mensen die gevaccineerd zijn ook besmet kunnen zijn en anderen kunnen 

besmetten.  

Mensen die aan aanvulling geven op de genoemde beroepen geven aan dat alle beroepen 

of alle contactberoepen verplicht gevaccineerd zouden moeten zijn.  
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4 Besmettingen 

We hebben respondenten gevraagd of zij tot dusver besmet zijn (geweest) met het 

coronavirus en indien ja, of zij hier (veel) last van hebben gehad. 11% geeft aan dat zij 

besmet zijn (geweest) met het coronavirus en dat dit ook is bevestigd met een coronatest. 

Daarnaast geeft 6% aan dat zij wel besmet zijn (geweest), maar dat dit niet is bevestigd met 

een coronatest. Meer dan acht op de tien mensen geeft aan dat zij niet besmet zijn 

(geweest) met het coronavirus. Bij de meerderheid van deze groep is dit niet bevestigd met 

een coronatest.  

 

Tabel 3 Vraag 22: Ben je besmet (geweest) met het coronavirus? - % 

 T9 

Ja, dit is bevestigd met een test 11 

Ja, maar dit is niet bevestigd met een test  6 

Nee, dit is bevestigd met een test 27 

Nee, ik denk het niet maar dit is niet bevestigd met een test 55 
 

Ook vroegen we respondenten wanneer zij besmet waren met het coronavirus. Twee derde 

geeft aan dat dit langer was dan 6 maanden geleden. Voor 19% was dit 3 tot 6 maanden 

geleden, voor 9% 1 tot 3 maanden geleden en voor 3% was dit afgelopen maand. 

 

Tabel 4 Vraag 23: Wanneer was jij besmet met het coronavirus? - % 

 T9 

Langer dan 6 maanden geleden 68 

3 tot 6 maanden geleden 19 

1 tot 3 maanden geleden 9 

Afgelopen maand 3 

Op dit moment 0 
 

Vervolgens vroegen we de respondenten die 3 maanden of langer geleden besmet waren 

met het coronavirus, of zij op dit moment nog klachten hebben die gerelateerd zijn aan hun 

corona-besmetting. Wanneer klachten na een coronabesmetting langer dan 3 maanden 

aanhouden spreken we van Long Covid. De meerderheid (59%) geeft aan dat zij op dit 

moment geen klachten meer hebben. Daarnaast geeft 12% dat zij überhaupt geen klachten 

hebben gehad. 20% heeft nog lichte klachten, 7% matige klachten en 2% geeft aan nu nog 

ernstige klachten te hebben.  
 

18-29-jarigen en 45-54-jarigen zijn vaker dan gemiddeld besmet (geweest) met het 

coronavirus. 55-plussers zijn juist minder vaak besmet (geweest) met het coronavirus (zie 

bijlage A, tabel 18).  
 

Tabel 5 Vraag 24: Heb jij momenteel (nog) klachten die gerelateerd zijn aan jouw 

corona-besmetting? - % 

 T9 

Ja, ik heb nog steeds lichte klachten 20 

Ja, ik heb nog steeds matige klachten 7 

Ja, ik heb nog steeds ernstige klachten 2 

Nee, ik heb geen klachten meer 59 

Nee, ik heb nooit klachten gehad  12 
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5 Zomerperiode 2021 

We legden respondenten enkele vragen voor over de afgelopen zomerperiode 2021. 

De grootste groep (53%) is niet op vakantie geweest. Van de mensen die wel op vakantie 

gingen, ging iets meer dan de helft in Nederland op vakantie. 23% is in het buitenland op 

vakantie geweest.   

 

Tabel 6 Vraag 25: Ben je in de afgelopen zomerperiode op vakantie geweest? - % 

 T9 

Ja, ik ben in Nederland op vakantie geweest  24 

Ja, ik ben in het buitenland op vakantie geweest 18 

Ja, ik ben zowel in Nederland als in het buitenland op vakantie geweest 5 

Nee, ik ben niet op vakantie geweest / weg geweest 53 

 

Op vakantie in Nederland 

Van de mensen die in Nederland op vakantie zijn geweest, geeft 71% aan dat zij in 

Nederland zijn gebleven vanwege het coronavirus. Het grootste deel van de mensen vond 

het nog niet veilig genoeg voor een reis naar het buitenland. Zij gaven aan dat ze geen zin 

hadden in gedoe, bang waren om besmet te raken, bang waren om in het buitenland vast 

te komen zitten of bang waren dat de reis uiteindelijk geannuleerd zou worden. 

Een ander deel van de mensen geeft aan dat zij geen beperkingen wilden hebben op 

vakantie of het vervelend vonden dat er zoveel onduidelijkheid was in de beperkingen per 

vakantiebestemming. 

 

Op vakantie in het buitenland 

Voor de meeste mensen die in het buitenland op vakantie zijn geweest, is de vakantie 

prima en soepel verlopen. In sommige landen moest met regelmaat een mondkapje 

gedragen worden en soms moest de QR-toegangscode getoond te worden. Bij de meeste 

mensen vond er nauwelijks controle plaats. Een aantal respondenten geeft aan dat ze zich 

op vakantie veiliger voelden dan in Nederland omdat de maatregelen beter waren geregeld 

en de mensen zich er beter aan hielden.  

 

Tot slot legden we de mensen die op vakantie zijn geweest, enkele stellingen voor.  

85% wist goed welke reisadviezen er voor hun vakantiebesmetting golden. 58% geeft aan 

dat de mensen in hun vakantieland zich goed aan de regels hielden. Daarnaast geeft de 

helft van de mensen aan dat zij op hun vakantiebestemming weinig hebben gemerkt van 

de coronacrisis. 10% had angst om in het buitenland met corona besmet te raken. 76% was 

hier (helemaal) niet bang voor.  

 

18-29-jarigen geven vaker dan gemiddeld aan dat zij goed wisten welke reisadviezen er in 

hun vakantiebesmetting golden. Daarnaast geven zij minder vaak aan dat de mensen in hun 

vakantieland zich goed hielden aan de regels. 55-plussers geven juist vaker aan de men zich 

aan de regels hield in hun vakantieland. Ook waren zij beter op de hoogte van de 

reisadviezen in hun land. 70-plussers geven tot slot vaker aan dat zij zich veilig voelden in hun 

vakantieland, doordat er coronabewijzen werden gecontroleerd (zie bijlage A, tabel 28). 
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Figuur 12 Vraag 29. In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande  

stellingen? - %  
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6 Vertrouwen in aanpak crisis door 

instanties 

Hoeveel vertrouwen hebben Brabanders in de aanpak van de coronacrisis door 

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

Wat zagen bij de vorige meting een toename van het vertrouwen in de gezondheidszorg, 

RIVM en GGD’en ten opzichte van de voorgaande meting. Nu ten tijde van de 9e meting van 

7-13 september zien we echter weer een dalende trend: de groep met veel vertrouwen is 

voor alle instanties kleiner geworden en ook is overal, behalve bij de GGD, de groep met 

weinig en geen vertrouwen groter geworden.  

 

18-44-jarigen hebben minder vertrouwen in vrijwel alle genoemde instanties dan andere 

leeftijdsgroepen. 70-plussers hebben in alle instanties meer vertrouwen dan anderen. Ook  

55-69-jarigen hebben in veel van de instanties meer vertrouwen dan anderen (zie bijlage A, tabel 

29). 

 

Figuur 13 Vraag 31: Hoeveel vertrouwen heb je op dit moment in de aanpak van de 

coronacrisis door…? - % 
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7 Zorgen over de crisis  

Ten tijde van de 8e meting (medio mei) zagen we dat de zorgen op veel punten waren 

afgenomen ten opzichte van de meting ervoor. We zien dat deze trend zich doorzet na de 

zomer: op veel punten zijn zorgen afgenomen. Alleen is de groep die zich veel zorgen maakt 

over toenemende spanningen / onrust in de samenleving groter geworden: van 38% in mei 

naar 42% in september.  

Aan deze vragenlijst hebben we enkele nieuwe items toegevoegd: we zien dat een 

aanzienlijke groep zich zorgen maakt over de items. Zo maakt ongeveer een derde zich nu 

veel zorgen over de vaccinatiegraad in de rest van de wereld, een toename in het aantal 

besmettingen door terugkerende vakantiegangers en over de bereidheid van anderen om 

zich te laten vaccineren.  

 

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

gezondheid, de geestelijke/mentale gezondheid van anderen, de gevolgen van de crisis 

voor de economie, de voortgang van hun studie en een kwetsbaar/eenzaam persoon in 

hun omgeving. Zij maken zich op dit moment ook over een hoop punten minder zorgen 

dan gemiddeld. Dit geldt voor 15 van de 23 uitgevraagde stellingen. De zorgen bij deze 

leeftijdsgroep lijken in algemene zin wat te zijn afgenomen ten opzichte van de vorige 

meting. 

55-plussers maken zich grotendeels over andere dingen zorgen dan de jongere 

leeftijdsgroep. Deze groep maakt zich over 15 van de 23 uitgevraagde stellingen meer 

zorgen dan gemiddeld. In veel gevallen gaat dit om dezelfde stellingen als waar 18-29-

jarigen zich minder zorgen over maken. Denk hierbij aan de duur van de crisis, nieuwe 

varianten van het virus, het verspreidingsrisico onder scholieren en door terugkerende 

vakantiegangers en de vaccinatiegraad in de rest van de wereld (zij bijlage A, tabel 30). 
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 Tabel 7  Vraag 32: In hoeverre maak je je op dit moment (begin september 2021) zorgen over…   

  - % gesorteerd op [Veel zorgen] 

 Veel zorgen Enige zorgen Geen zorgen 

T9 T8 T7 T6 T9 T8 T7 T6 T9 T8 T7 T6 

Toenemende spanningen/onrust in de samenleving 42* 38 42  46* 50 50  12 12 8  

De vaccinatiegraad in de rest van de wereld** 37 - - - 41 - - - 22 - - - 

Een toename in het aantal besmettingen door terugkerende 

vakantiegangers** 
34 - - - 43 - - - 23 - - - 

De bereidheid van anderen om zich te laten vaccineren** 34 - - - 37 - - - 30 - - - 

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen en 

adviezen houden 
32* 38 39 39 42 41 46 42 26* 21 15 19 

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

crisis 
31 30 45 32 57 56 47 54 12 14 8 14 

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

zorgbehandelingen) 
31* 37 26 31 48 46 54 55 21* 17 20 14 

Het verspreidingsrisico van corona onder studenten aan 

mbo, hbo en universiteit die weer naar school kunnen** 
27 - - - 45 - - - 28 - - - 

Nieuwe varianten van het virus** 27 - - - 52 - - - 21 - - - 

Een mogelijke volgende coronagolf 25 23 35 - 51 53 52 - 23 24 13 - 

Een gezin waarvan ik weet dat er thuis spanningen zijn 24 26 27 19 46 48 50 46 31* 26 22 34 

De gevolgen van de crisis voor de economie 22* 37 47 34 50 49 45 52 28* 14 8 15 

Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen 20* 24 30 26 63 62 62 61 16* 14 8 13 

De afnemende werking van de vaccins** 20 - - - 53 - - - 27 - - - 

Het onderwijs van uw kind(eren) 19* 27 34 18 43 45 43 47 38* 29 23 35 

Een kwetsbaar / eenzaam persoon in mijn omgeving 19* 22 25 20 57 56 60 57 24 21 15 22 

Overige zorg en hulp (zoals thuiszorg) 19* 23 20 24 49 50 55 58 32* 27 25 18 

Zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen 14* 22 13 24 45* 49 52 53 41* 29 34 23 

De voortgang van mijn studie  14* 22 24 16 23* 33 34 29 63* 46 42 55 

De geestelijke / mentale gezondheid van anderen 11* 14 16 12 40* 48 50 47 48* 38 34 42 

Mijn geestelijke / mentale gezondheid 11* 14 13 11 23* 29 34 31 65* 57 54 58 

Mijn lichamelijke gezondheid of die van gezinsleden 10  11   12   11  37*  42   45   46  52*  47   43   44  

De lichamelijke gezondheid van familie of vrienden 9 10 12 11 44* 52 52 53 47* 38 36 35 

** alleen gevraagd in de 9-meting 
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 Resultaten uitgesplitst naar 

leeftijdsgroepen 

In deze bijlage vindt u de resultaten van de 9e 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 8e meting: Met pijltjes hebben we aangegeven of een resultaat hoger () of lager () is 

dan gemeten bij de vorige meting.  
 

1. Persoonlijke situatie 
 

Tabel 8 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  354 535 350 568 239 

Boos 6 6 9 5 5 4 

Bang 2 4 3  2 2 1 

Verdrietig 6 9 9 6 4 3  

Gespannen/gestrest 12 25  17 7  7 8 

Bezorgd 24 17  24  21  27 30 

Rustig 55 44 50 63  60  55 

Blij 11 21  14  12 7 8 

Machteloos 14 24  16  12  13  9  

Gefrustreerd 16 31 21  15 12 6 

Anders 3 6 3 3 3  2 
 

Tabel 9 Vraag 2: Hoe aangedaan ben je door de huidige situatie? - % 

 Noord-

Brabant 

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

n  344 519 340 546 226 

Gemiddeld cijfer 5,2 5,4 5,2 5,1 5,1 5,3 

1-5 50 49 50 53 50 47 

6-7 34 34 36 32 35 30 

8-10 16 16 14 15 14 23 

 

Tabel 10 Vraag 3: 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  354 535 350 568 239 

Ja, vrijwel altijd 2 4 3 2 1 0 

Ja, meestal 6 9 6  6 4 6 

Soms wel, soms niet 28 38  29 23  24 29 

Nee, meestal niet 32 31  36  33 33 25 

Nee, vrijwel nooit 33 18  25 36 39 40 
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Tabel 11 Vraag 4: 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  354 535 350 568 239 

Ik voel me minder eenzaam 20 35 23  17 19  10 

Er is niets veranderd 71 50 65  75 76  84 

Ik voel me eenzamer 9 15  12 8 5  7 

 

Tabel 12 Vraag 5: 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  336 521 337 560 233 

De huidige situatie is inmiddels (redelijk) normaal 

voor me geworden 
58 59  54 57  56 65  

Ik maak me maar weinig zorgen over de coronacrisis 25 32  31  30  18 21 

Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe zwaarder ik het 

heb 
20 28  26  20  14  14  

Ik heb er moeite mee dat het niet duidelijk is hoe 

lang de huidige situatie nog gaat duren 
50 64 55  47 44 45 

Het is mij duidelijk op welke wijze de maatregelen 

steeds verder versoepeld worden  
44 29  37  43  50  54  

 

2. Draagvlak en opvolging van de maatregelen en adviezen  

 

Tabel 13 Vraag 7: We zijn benieuwd hoe je denkt over een aantal van de huidige 

maatregelen. In welke mate sta je achter deze maatregelen?- % (helemaal) wel 

 Noord-

Brabant 

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

n  330 508 327 546 227 

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. 52 50  55 51 55 46  

Het dragen van een mondkapje op plaatsen waar dat 

verplicht is. 
48 38  35  38  58  61  

Dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, zijn 

gesloten. 
30 30 29 25 32 36 

Maximaal 750 bezoekers bij evenementen buiten zonder 

vaste zitplaats. 
28 22 25 20 32 36 

Restaurants en cafés zijn open onder voorwaarden. Zoals 

een verplichte vaste zitplaats, verplicht 1,5 meter afstand 

houden en sluiting om 0.00 uur. 
40 35 38 31 45 48 

Op locaties waar mensen een vaste zitplek hebben, 

bijvoorbeeld in voetbalstadions, mag twee derde van de 

reguliere capaciteit gebruikt worden, mits gebruik wordt 

gemaakt van een coronatoegangsbewijs  

44 38 39 37 51 49 

Scholieren in het voortgezet onderwijs hoeven onderling 

geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, wel van hun 

docenten. 
39 47 34 36 34 48 

Studenten en docenten op mbo, hbo en universiteiten 

hoeven geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden. 
37 48 39 36 30 38 
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Tabel 14 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  310 478 311 527 223 

Veel vertrouwen  4 4  5 4  2  7 

Redelijk wat vertrouwen  44 39  40 41  48  49  

Weinig vertrouwen  36 33 33 37  37  36  

Geen vertrouwen  16 24  22 18  13  7 

 

 

Tabel 15 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  323 502 327 546 229 

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

gebruik papieren zakdoeken, zit zo min mogelijk aan 

uw gezicht, hoesten / niezen in ellenboog) 
31 30 24  26 34 39 

Geen handen schudden 50 33  45  48  57  59  

Houd 1,5 meter afstand van elkaar 17 7 12  12  22  26  

Blijf thuis als u last heeft van neusverkoudheid,  

hoesten, keelpijn of koorts 
54 48 46 54 61  57  

Blijf thuis als één van uw huisgenoten last heeft van 

koorts (geldt niet voor mensen in vitale beroepen) 
52 52 43 47  59 57  

Blijf thuis als je een melding hebt ontvangen via de 

corona-app of als je in nauw contact bent geweest 

met iemand die besmet is 

60 56 45 56 70 65  

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan  36 24  31  34  44  55 

Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits 32 15 23 27 44 49 

*Alleen gevraagd in 7-meting 

 

Tabel 16 Vraag 12: 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  327 506 328 549 231 

Ik heb het idee dat meer mensen zich 

aan de adviezen houden 
4 6 5 1 2 5 

Het is hetzelfde als eerder 17 20  20  18  14 14  

Ik heb het idee dat minder mensen die 

zich aan de adviezen houden 
80 75  75  81  83 81  
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3. Mogelijke maatregelen die komen te vervallen 

 

Tabel 17 Vraag 13: Op de eerstvolgende persconferentie later in september, 

wordt mogelijk aangekondigd dat sommige maatregelen komen te 

vervallen. Wat vind je daarvan? - % Ik vind het goed als deze 

maatregel komt te vervallen 

 Noord-

Brabant 

18-29 

jaar 

30-44 

jaar 

45-54 

jaar 

55-69 

jaar 

70+ 

n  311 481 318 531 223 

1,5 meter afstand houden vervalt 48 51 55 56 44 37 

Maximaal aantal bezoekers per ruimte vervalt 50 59 56 54 41 45 

Thuiswerkadvies vervalt 46 53 47 47 40 44 

Mondkapjesplicht vervalt overal 57 62 65 67 50 46 

Reguliere openingstijden horeca  

(sluiting om 0.00 uur vervalt) 
61 74 70 65 56 44 

Meerdaagse en eendaagse evenementen zijn weer 

toegestaan met meer dan 750 personen 
56 67 61 61 52 45 

Verplichte vaste zitplaats vervalt overal  53 60 61 60 49 37 

 

Tabel 18 Vraag 15: In hoeverre heb je er vertrouwen in dat alle maatregelen 

per 1 november daadwerkelijk komen te vervallen? - %  

 Noord-

Brabant 

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

n  300 465 310 507 217 

Veel vertrouwen  5 10 5 5 4 5 

Redelijk wat vertrouwen  32 18 28 32 36 40 

Weinig vertrouwen  44 42 45 43 45 42 

Geen vertrouwen  19 30 23 20 14 13 

 

4. Vaccinatie 

 

Tabel 19 Vraag 16: 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  322 503 326 458 230 

Ja, ik ben al (deels) gevaccineerd 85 74 76 86 92 95 

Ja, ik laat mijzelf vaccineren 2 2 3 2 1 0 

Misschien, dat hangt ervan af / ik ben er nog niet uit 4 11 8 3 2 1 

Nee, ik laat mijzelf niet vaccineren 8 14 13 9 4 4 
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Tabel 20 Vraag 19: 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  305 489 316 537 227 

Doordat er nu gevaccineerd wordt, is er snel uitzicht 

op het loslaten van maatregelen 
55 54 52  56  57  54  

Als geadviseerd zou worden om een 3e vaccinatie te 

nemen, zou ik dat doen* 
68 53 52 63 78 84 

Doordat ikzelf (volledig) gevaccineerd ben, heb ik het 

gevoel dat ik weer kan doen en laten wat ik wil*  
37 45 38 45 34 30 

Meer locaties zouden alleen mensen moeten toelaten 

die een geldig coronatoegangsbewijs hebben* 
58 45 44 55 65 73 

Ik heb er last van dat mensen om mij heen zich niet 

laten vaccineren* 
40 30 25 36 43 63 

De overheid moet haar uiterste best doen om zoveel 

mogelijk mensen te stimuleren zich te laten 

vaccineren 
69 55 54  67 75  86  

*alleen gevraagd bij de 9-meting 
 

Tabel 21 Vraag 18: Zouden onderstaande beroepsgroepen volgens jou wel of 

niet verplicht moeten worden om zich te laten vaccineren om hun 

werk uit te mogen voeren?  

- % wel verplicht vaccineren 

 Noord-

Brabant 

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

n  321 502 326 544 230 

Huisartsen 64 45 44 62 75 87 

Ziekenhuispersoneel 64 44 44 62 75 87 

Personeel ouderenzorg 64 44 44 61 75 86 

Overig zorgpersoneel 61 38 38 59 73 85 

Defensiepersoneel 47 27 29 46 58 65 

Docenten en leerkrachten / onderwijzend personeel 57 29 34 56 71 83 

 

5. Besmettingen 

 

Tabel 22 Vraag 23: Ben je besmet (geweest) met het coronavirus? - %  

 Noord-

Brabant 

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

n  295 459 296 487 207 

Ja, dit is bevestigd met een test  11 19 12 15 9 5 

Ja, maar dit is niet bevestigd met een test  6 9 9 8 5 2 

Nee, dit is bevestigd met een test  27 23 27 24 30 32 

Nee, ik denk het niet maar dit is niet bevestigd met 

een test 
55 49 52 53 56 62 

 

 

Tabel 23 Vraag 24: Wanneer was jij besmet met het coronavirus? - %  

 Noord-

Brabant 

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

n  86 99 71 68 14 

Langer dan 6 maanden geleden 68 63 77 64 64 89 

3 tot 6 maanden geleden 19 16 13 20 33 4 

1 tot 3 maanden geleden 9 20 6 6 4 7 

Afgelopen maand 3 1 5 8 0 0 

Op dit moment 0 0 0 2 0 0 
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Tabel 24 Vraag 25: Heb jij momenteel (nog) klachten die gerelateerd zijn 

aan jouw corona-besmetting? - %  

 Noord-

Brabant 

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

n  72 88 60 67 12 

Ja, ik heb nog steeds lichte klachten 20 26 13 26 17 15 

Ja, ik heb nog steeds matige klachten 7 7 5 7 8 14 

Ja, ik heb nog steeds ernstige klachten 2 1 3 1 2 0 

Nee, ik heb geen klachten meer 59 53 65 56 63 48 

Nee, ik heb nooit klachten gehad  12 12 14 9 11 23 

 

6. Zomerperiode 2021  

 

Tabel 25 Vraag 26: Ben je in de afgelopen zomerperiode op vakantie 

geweest? - %  

 Noord-

Brabant 

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

n  321 502 326 543 230 

Ja, ik ben in Nederland op vakantie geweest  24 16 26 34 25 19 

Ja, ik ben in het buitenland op vakantie geweest 18 37 18 17 15 7 

Ja, ik ben zowel in Nederland als in het buitenland op 

vakantie geweest 
5 6 8 3 4 3 

Nee, ik ben niet op vakantie geweest / weg geweest 53 40 49 46 56 70 

 

Tabel 26 Vraag 27: Ben jij vanwege corona in Nederland gebleven deze 

vakantie? Zo ja, kan je kort toelichten waarom je in Nederland 

bent gebleven? - %  

 Noord-

Brabant 

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

n  57 143 109 138 48 

Ja 71 71 62 77 73 65 

Nee 29 29 38 23 27 35 

 

Tabel 27 Vraag 28: Heb jij tijdens jouw vakantie te maken gehad met 

controle(s) van jouw coronabewijs (negatieve testuitslag, 

vaccinatiebewijs of bewijs van herstel van corona)? Zo ja, hoe 

vaak was dat? - %  

 Noord-

Brabant 

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

n  141 135 75 124 35 

Ja, heel vaak 8 6 10 3 7 17 

Ja, vaak 12 15 13 8 12 14 

Ja, soms 21 23 21 14 25 18 

Ja, zelden 27 34 27 21 27 14 

Nee, nooit 32 23 29 53 29 38 
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Tabel 28 Vraag 30: 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  141 135 75 123 34 

Ik had angst om in het buitenland met corona besmet 

te raken 
10 15 13 3 6 6 

De mensen in mijn vakantieland hielden zich goed 

aan de regels 
58 47 46 54 71 93 

Ik wist goed welke reisadviezen er voor mijn 

vakantiebestemming golden 
85 80 82 82 93 98 

Ik heb op mijn vakantiebestemming weinig gemerkt 

van de coronacrisis  
50 51 50 52 52 37 

Doordat in mijn vakantieland 

coronatoegangsbewijzen gecontroleerd werden, 

voelde ik me veilig 
33 26 28 22 39 65 

 

 

7. Vertrouwen 
 

Tabel 29 Vraag 32: 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  293 471 308 526 223 

Veel vertrouwen 6 7 6 6  6  5  

Redelijk wat vertrouwen 44 34  40 43  47  53 

Weinig vertrouwen 32 37 28 33  33  30 

Geen vertrouwen 18 23  26 18 14 12  

De gemeente Noord-

Brabant 

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

n  258 424 270 476 205 

Veel vertrouwen 6 7 5 8 5  5  

Redelijk wat vertrouwen 46 41  44 46 47  53 

Weinig vertrouwen 33 35  29 30 35  35 

Geen vertrouwen 15 16 23 16 13 8 

RIVM Noord-

Brabant 

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

n  289 474 308 523 221 

Veel vertrouwen 14 10  10 11  14  21 

Redelijk wat vertrouwen 47 42 43 46 50 52  

Weinig vertrouwen 24 28 22 27  24 20 

Geen vertrouwen 15 20 24 16 11 7 

De gezondheidszorg 

(ziekenhuizen, huisartsen) 

Noord-

Brabant 

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

n  296 475 309 526 224 

Veel vertrouwen 30 31 24  25  33  36  

Redelijk wat vertrouwen 51 45 50 59  49 55  

Weinig vertrouwen 11 13 14 11 12  6 

Geen vertrouwen 7 11  12  5 5  3  

GGD Noord-

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

n  287 461 305 519 220 

Veel vertrouwen 18 11 13 15  20 28 

Redelijk wat vertrouwen 55 55 49 59  56 55 

Weinig vertrouwen 18 21 21 17 17 13 

Geen vertrouwen 10 14 18 8 7 4 
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De veiligheidsregio  Noord-

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

n  248 413 274 478 200 

Veel vertrouwen 9 10 6  9 10 10  

Redelijk wat vertrouwen 51 43 45 51 52 64 

Weinig vertrouwen 27 31 30 26  28  18 

Geen vertrouwen 13 16 19 14 10 8 
 

8. Zorgen door de coronacrisis 
 

Tabel 30 Vraag 33: 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  298 455 305 506 216 

Geen zorgen 52 53  57 61  49 44 

Enige zorgen 37 34  33 31  41 44 

Veel zorgen 10 13 10 8 9 12 

De lichamelijke gezondheid van familie of vrienden 

n  296 456 309 505 219 

Geen zorgen 47 49  49  53  47 38 

Enige zorgen 44 41  39  41  44  56 

Veel zorgen 9 10 12 6 9 6 

Mijn geestelijke / mentale gezondheid 

n  294 453 304 499 202 

Geen zorgen 65 48  59 67 72 73 

Enige zorgen 23 32 25 23 21 19 

Veel zorgen 11 19  16 9 7 9 

De geestelijke / mentale gezondheid van anderen 

n  294 453 304 499 202 

Geen zorgen 48 40  43  48  52  54  

Enige zorgen 40 41 41  41  40  39  

Veel zorgen 11 18  16 10 8 8 

De gevolgen van de crisis voor de economie 

n  301 473 308 513 207 

Geen zorgen 28 26 28  34  27  29  

Enige zorgen 50 46 44 45 54 57 

Veel zorgen 22 28  29  21  19  14  

De voortgang van mijn studie 

n  179 146 67 73 15 

Geen zorgen 63 48  67  76 81 67 

Enige zorgen 23 32 21  19 17 0 

Veel zorgen 14 20 13 5 2 33 

Het onderwijs van uw kind(eren) 

n  101 285 194 146 42 

Geen zorgen 38 52 36 28 42  39  

Enige zorgen 43 24 41 56 44 40  

Veel zorgen 19 24 23 16  14 21 

Een kwetsbaar / eenzaam persoon in mijn omgeving 

n  231 338 229 334 115 

Geen zorgen 24 25 32 30 22 11 

Enige zorgen 57 51  45  55 62 71 

Veel zorgen 19 25  23 14 16 17 
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 Noord-

Brabant 

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

Een gezin waarvan ik weet dat er thuis spanningen zijn 

n  185 250 141 196 69 

Geen zorgen 31 33 35 36 28 17 

Enige zorgen 46 41 38 44 54 55 

Veel zorgen 24 27 27 21 18 28 

Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen 

n  290 447 290 497 211 

Geen zorgen 16 29  24 19 10 6 

Enige zorgen 63 52 54 60 69 76 

Veel zorgen 20 19  22 21 21 17 

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

n  295 461 306 514 214 

Geen zorgen 21 30 24 21  18 15 

Enige zorgen 48 42 44 54 46 53  

Veel zorgen 31 28 33 25  35 31  

Zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen 

n  284 447 300 499 207 

Geen zorgen 41 47  44  44  39  31  

Enige zorgen 45 42 41 49 44 50 

Veel zorgen 14 11  15  7  18 19  

Overige zorg en hulp (zoals thuiszorg) 

n  291 440 294 494 201 

Geen zorgen 32 44  36 38  28 19 

Enige zorgen 49 37  44 50 51 60 

Veel zorgen 19 20 19 12  21 21 

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

n  296 467 304 506 211 

Geen zorgen 12 18 15 14 9  8 

Enige zorgen 57 43 53 59 63 59 

Veel zorgen 31 19 32 27 28  33 

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen en adviezen houden 

n  291 456 297 512 218 

Geen zorgen 26 44  38  29 15 12 

Enige zorgen 42 34 37 49  43 45  

Veel zorgen 32 22 25 22  42 43  

Een mogelijke volgende coronagolf 

n  299 455 309 515 213 

Geen zorgen 23 28 32 30 20 10 

Enige zorgen 51 50 47 54 52 53  

Veel zorgen 25 21  21 16 28 38  

Nieuwe varianten van het virus* 

n  297 463 303 508 215 

Geen zorgen 21 29 33 24 14 9 

Enige zorgen 52 49 48 56 55 52 

Veel zorgen 27 22 19 20 31 39 

Het verspreidingsrisico van corona onder studenten aan mbo, hbo en universiteit die weer naar school kunnen*  

n  295 451 305 507 214 

Geen zorgen 28 41 44 36 18 12 

Enige zorgen 45 36 35 47 50 51 

Veel zorgen 27 23 22 17 32 37 
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 Noord-

Brabant 

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

Toenemende spanningen/onrust in de samenleving  

n  290 461 304 509 213 

Geen zorgen 12 19 20 12 7 8 

Enige zorgen 46 42 43  52 47  43 

Veel zorgen 42 39 37 36 46  49 

De bereidheid van anderen om zich te laten vaccineren * 

n  285 432 291 502 211 

Geen zorgen 30 43 43 34 22 14 

Enige zorgen 37 34 35 44 36 36 

Veel zorgen 34 23 22 21 42 51 

Een toename in het aantal besmettingen door terugkerende vakantiegangers * 

n  295 466 310 518 219 

Geen zorgen 23 36 36 24 16 7 

Enige zorgen 43 46 39 50 41 42 

Veel zorgen 34 18 26 26 43 51 

De afnemende werking van de vaccins * 

n  290 445 296 502 201 

Geen zorgen 27 32 37 31 21 20 

Enige zorgen 53 44 44 54 61 55 

Veel zorgen 20 24 18 15 19 25 

De vaccinatiegraad in de rest van de wereld * 

n  281 438 292 497 208 

Geen zorgen 22 36 39 24 13 7 

Enige zorgen 41 39 41 49 43 32 

Veel zorgen 37 25 20 27 44 61 

* Item alleen opgenomen in 9-meting 

 

 

Tabel 31 Vraag 34: 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  319 500 324 541 228 

Mijn zorgen zijn toegenomen 12 13  13  12  11  10  

Mijn zorgen zijn gelijk gebleven 65 60 64 61 70 68 

Mijn zorgen zijn afgenomen 11 12 12  13  11 10 

Ik maak me geen zorgen 11 15  11 13  8 12 
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 Resultaten uitgesplitst naar 

Brabantse veiligheidsregio’s 

In deze bijlage vindt u de resultaten van de 9e 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 32 Vraag 1: Hoe voel je je door de huidige situatie? Meerdere antwoorden mogelijk. - % 

 Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  523 981 525 

Boos 6 4 5 8 

Bang 2 3 2 2 

Verdrietig 6 5 7 6 

Gespannen/gestrest 12 11 12 11 

Bezorgd 24 25 24 24 

Rustig 55 56 57 53 

Blij 11 11 12 11 

Machteloos 14 14 15 15 

Gefrustreerd 16 15 15 18 

Anders 3 3 2 5 

 

Tabel 33 Vraag 2: Hoe aangedaan ben je door de huidige situatie? - % 

 Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  507 942 509 

Gemiddeld cijfer 5,2 5,2 5,2 5,2 

1-5 50 53 49 49 

6-7 34 30 34 36 

8-10 16 17 16 15 

 

Tabel 34 Vraag 3: Voel je je wel eens eenzaam of alleen? Zo ja, hoe vaak? - % 

 Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  523 981 525 

Ja, vrijwel altijd 2 1 2 1 

Ja, meestal 6 5 6 6 

Soms wel, soms niet 28 27 28 29 

Nee, meestal niet 32 37 29 31 

Nee, vrijwel nooit 33 30 35 33 
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Tabel 35 Vraag 4: Voel je je meer of minder eenzaam dan 4 maanden geleden - % 

 Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  523 981 525 

Ik voel me minder eenzaam 20 20 20 20 

Er is niets veranderd 71 73 71 70 

Ik voel me eenzamer 9 7 9 10 

 

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  506 952 510 

De huidige situatie is inmiddels (redelijk) normaal 

voor me geworden 
58 59 62 51 

Ik maak me maar weinig zorgen over de 

coronacrisis 
25 24 25 27 

Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe zwaarder ik 

het heb 
20 19 19 21 

Ik heb er moeite mee dat het niet duidelijk is hoe 

lang de huidige situatie nog gaat duren 
50 53 48 50 

Het is mij duidelijk op welke wijze de 

maatregelen steeds verder versoepeld worden 
44 43 46 42 

 

2. Draagvlak en opvolging van de maatregelen en adviezen  

 

Tabel 37 Vraag 7: We zijn benieuwd hoe je denkt over een aantal van de huidige 

maatregelen. In welke mate sta je achter deze maatregelen?- % (helemaal) wel 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  494 926 502 

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. 52 53 53 51 

Het dragen van een mondkapje op plaatsen waar dat 

verplicht is. 
48 49 49 45 

Dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, 

zijn gesloten. 
30 26 31 32 

Maximaal 750 bezoekers bij evenementen buiten 

zonder vaste zitplaats. 
28 25 29 28 

Restaurants en cafés zijn open onder voorwaarden. 

Zoals een verplichte vaste zitplaats, verplicht 1,5 meter 

afstand houden en sluiting om 0.00 uur. 
40 39 41 40 

Op locaties waar mensen een vaste zitplek hebben, 

bijvoorbeeld in voetbalstadions, mag twee derde van 
de reguliere capaciteit gebruikt worden, mits gebruik 

wordt gemaakt van een coronatoegangsbewijs  

44 41 45 46 

Scholieren in het voortgezet onderwijs hoeven 

onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, 

wel van hun docenten. 
39 37 40 39 

Studenten en docenten op mbo, hbo en universiteiten 

hoeven geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te 

houden. 

37 36 38 37 
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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  462 897 474 

Veel vertrouwen  4 3 6 3 

Redelijk wat vertrouwen  44 43 44 46 

Weinig vertrouwen  36 38 35 34 

Geen vertrouwen  16 16 15 17 

 

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  490 925 494 

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

gebruik papieren zakdoeken, zit zo min mogelijk aan 

uw gezicht, hoesten / niezen in ellenboog) 

31 25 33 33 

Geen handen schudden 50 49 49 52 

Houd 1,5 meter afstand van elkaar 17 17 16 17 

Blijf thuis als u last heeft van neusverkoudheid,  

hoesten, keelpijn of koorts 
54 53 54 54 

Blijf thuis als één van uw huisgenoten last heeft van 

koorts (geldt niet voor mensen in vitale beroepen) 
52 49 53 55 

Blijf thuis als je een melding hebt ontvangen via de 

corona-app of als je in nauw contact bent geweest 

met iemand die besmet is 
60 61 59 61 

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan  36 34 35 39 

Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits 32 31 32 34 

*Alleen gevraagd in 7-meting 

 

Tabel 40 Vraag 12: 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  493 928 503 

Ik heb het idee dat meer mensen zich aan de 

adviezen houden 
4 2 4 5 

Het is hetzelfde als eerder 17 15 16 20 

Ik heb het idee dat minder mensen die zich aan de 

adviezen houden 
80 83 81 75 
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3. Mogelijke maatregelen die komen te vervallen 

Tabel 41 Vraag 13: Op de eerstvolgende persconferentie later in september, 

wordt mogelijk aangekondigd dat sommige maatregelen komen te 

vervallen. Wat vind je daarvan? - % Ik vind het goed als deze 

maatregel komt te vervallen 

 Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  475 896 477 

1,5 meter afstand houden vervalt 48 50 48 46 

Maximaal aantal bezoekers per ruimte vervalt 50 51 50 49 

Thuiswerkadvies vervalt 46 44 46 45 

Mondkapjesplicht vervalt overal 57 58 58 55 

Reguliere openingstijden horeca (sluiting om  

0.00 uur vervalt) 
61 60 62 59 

Meerdaagse en eendaagse evenementen zijn weer 

toegestaan met meer dan 750 personen 
56 55 57 57 

Verplichte vaste zitplaats vervalt overal  53 55 52 52 
 

Tabel 42 Vraag 15: In hoeverre heb je er vertrouwen in dat alle maatregelen 

per 1 november daadwerkelijk komen te vervallen? - %  

 Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  458 861 464 

Veel vertrouwen  5 4 7 4 

Redelijk wat vertrouwen  32 36 31 31 

Weinig vertrouwen  44 43 43 46 

Geen vertrouwen  19 18 19 19 
 

4. Vaccinatie 

 

Tabel 43 Vraag 16: Ben je bereid je te laten vaccineren (inenten) tegen 

corona? - % 

 Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  489 923 500 

Ja, ik ben al (deels) gevaccineerd 85 85 86 85 

Ja, ik laat mijzelf vaccineren 2 1 1 2 

Misschien, dat hangt ervan af / ik ben er nog niet uit 4 5 5 3 

Nee, ik laat mijzelf niet vaccineren 8 8 8 10 
 

Tabel 44 Vraag 19: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande 

stellingen? - % (helemaal) eens 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  47 896 485 

Doordat er nu gevaccineerd wordt, is er snel uitzicht op 

het loslaten van maatregelen 
55 55 54 56 

Als geadviseerd zou worden om een 3e vaccinatie te 

nemen, zou ik dat doen* 
68 67 70 66 

Doordat ikzelf (volledig) gevaccineerd ben, heb ik het 

gevoel dat ik weer kan doen en laten wat ik wil*  
37 36 40 36 

Meer locaties zouden alleen mensen moeten toelaten 

die een geldig coronatoegangsbewijs hebben* 
58 58 60 54 

Ik heb er last van dat mensen om mij heen zich niet 

laten vaccineren* 
40 37 41 41 

De overheid moet haar uiterste best doen om zoveel 

mogelijk mensen te stimuleren zich te laten vaccineren 
69 67 71 67 

*alleen gevraagd bij de 9-meting 
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Tabel 45 Vraag 18: Zouden onderstaande beroepsgroepen volgens jou wel of 

niet verplicht moeten worden om zich te laten vaccineren om hun 

werk uit te mogen voeren? - % wel verplicht vaccineren 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  488 918 500 

Huisartsen 64 65 66 61 

Ziekenhuispersoneel 64 64 66 62 

Personeel ouderenzorg 64 63 66 61 

Overig zorgpersoneel 61 60 63 58 

Defensiepersoneel 47 48 48 44 

Docenten en leerkrachten / onderwijzend personeel 57 58 58 55 

 

5. Besmettingen 

 

Tabel 46 Vraag 23: Ben je besmet (geweest) met het coronavirus? - %  

 Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  437 840 450 

Ja, dit is bevestigd met een test  11 12 11 12 

Ja, maar dit is niet bevestigd met een test  6 6 7 6 

Nee, dit is bevestigd met een test  27 30 26 28 

Nee, ik denk het niet maar dit is niet bevestigd met een test 55 52 56 54 
 

 

Tabel 47 Vraag 24: Wanneer was jij besmet met het coronavirus? - %  

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  82 164 87 

Langer dan 6 maanden geleden 68 63 70 70 

3 tot 6 maanden geleden 19 19 18 22 

1 tot 3 maanden geleden 9 12 8 7 

Afgelopen maand 3 6 2 1 

Op dit moment 0 0 1 0 
 

Tabel 48 Vraag 25: Heb jij momenteel (nog) klachten die gerelateerd zijn 

aan jouw corona-besmetting? - %  

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  73 142 80 

Ja, ik heb nog steeds lichte klachten 20 23 23 14 

Ja, ik heb nog steeds matige klachten 7 10 6 7 

Ja, ik heb nog steeds ernstige klachten 2 5 2 1 

Nee, ik heb geen klachten meer 59 53 59 63 

Nee, ik heb nooit klachten gehad  12 13 10 15 
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6. Zomerperiode 2021  

 

Tabel 49 Vraag 26: Ben je in de afgelopen zomerperiode op vakantie geweest? 

- %  

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  487 918 500 

Ja, ik ben in Nederland op vakantie geweest  24 26 25 22 

Ja, ik ben in het buitenland op vakantie geweest 18 20 15 21 

Ja, ik ben zowel in Nederland als in het buitenland op 

vakantie geweest 
5 4 6 4 

Nee, ik ben niet op vakantie geweest / weg geweest 53 50 55 52 

 

Tabel 50 Vraag 27: Ben jij vanwege corona in Nederland gebleven deze 

vakantie? Zo ja, kan je kort toelichten waarom je in Nederland 

bent gebleven? - %  

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  123 248 118 

Ja 71 69 71 71 

Nee 29 31 29 29 

 

Tabel 51 Vraag 28: Heb jij tijdens jouw vakantie te maken gehad met 

controle(s) van jouw coronabewijs (negatieve testuitslag, 

vaccinatiebewijs of bewijs van herstel van corona)? Zo ja, hoe 

vaak was dat? - %  

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  140 225 140 

Ja, heel vaak 8 5 10 6 

Ja, vaak 12 15 10 14 

Ja, soms 21 19 28 14 

Ja, zelden 27 28 23 31 

Nee, nooit 32 32 29 35 

 

Tabel 52 Vraag 30: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen? 

- % (helemaal) eens 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  139 225 138 

Ik had angst om in het buitenland met corona 

besmet te raken 
10 7 10 12 

De mensen in mijn vakantieland hielden zich goed 

aan de regels 
58 63 57 55 

Ik wist goed welke reisadviezen er voor mijn 

vakantiebestemming golden 
85 87 87 83 

Ik heb op mijn vakantiebestemming weinig gemerkt 

van de coronacrisis  
50 58 47 48 

Doordat in mijn vakantieland 

coronatoegangsbewijzen gecontroleerd werden, 

voelde ik me veilig 
33 35 32 32 
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7. Vertrouwen 
 

Tabel 53 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  460 872 473 

Veel vertrouwen 6 5 6 7 

Redelijk wat vertrouwen 44 46 43 45 

Weinig vertrouwen 32 31 35 29 

Geen vertrouwen 18 18 16 19 

De gemeente Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  413 783 421 

Veel vertrouwen 6 6 5 7 

Redelijk wat vertrouwen 46 49 46 46 

Weinig vertrouwen 33 31 36 30 

Geen vertrouwen 15 14 14 16 

RIVM Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  461 866 472 

Veel vertrouwen 14 13 13 15 

Redelijk wat vertrouwen 47 50 48 45 

Weinig vertrouwen 24 22 25 25 

Geen vertrouwen 15 16 14 15 

De gezondheidszorg (ziekenhuizen, huisartsen) Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  460 875 479 

Veel vertrouwen 30 30 29 32 

Redelijk wat vertrouwen 51 53 52 50 

Weinig vertrouwen 11 9 12 11 

Geen vertrouwen 7 7 7 7 

GGD Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  455 857 463 

Veel vertrouwen 18 20 17 17 

Redelijk wat vertrouwen 55 54 54 57 

Weinig vertrouwen 18 17 19 15 

Geen vertrouwen 10 10 9 11 

De veiligheidsregio  Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  411 781 407 

Veel vertrouwen 9 7 9 11 

Redelijk wat vertrouwen 51 54 52 50 

Weinig vertrouwen 27 26 27 27 

Geen vertrouwen 13 13 13 13 
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8. Zorgen door de coronacrisis 
 

Tabel 54 Vraag 33: 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  462 844 459 

Geen zorgen 52 52 54 50 

Enige zorgen 37 38 35 39 

Veel zorgen 10 10 11 10 

De lichamelijke gezondheid van familie of vrienden 

n  463 841 466 

Geen zorgen 47 48 49 44 

Enige zorgen 44 43 43 46 

Veel zorgen 9 9 7 10 

Mijn geestelijke / mentale gezondheid 

n  459 848 468 

Geen zorgen 65 64 67 64 

Enige zorgen 23 25 22 24 

Veel zorgen 11 11 11 13 

De geestelijke / mentale gezondheid van anderen 

n  446 830 462 

Geen zorgen 48 49 52 44 

Enige zorgen 40 40 39 43 

Veel zorgen 11 12 10 13 

De gevolgen van de crisis voor de economie 

n  455 857 474 

Geen zorgen 28 26 30 29 

Enige zorgen 50 49 51 48 

Veel zorgen 22 25 19 23 

De voortgang van mijn studie 

n  117 227 130 

Geen zorgen 63 66 64 62 

Enige zorgen 23 17 24 26 

Veel zorgen 14 17 12 13 

Het onderwijs van uw kind(eren) 

n  195 351 214 

Geen zorgen 38 36 41 35 

Enige zorgen 43 45 41 44 

Veel zorgen 19 18 18 21 

Een kwetsbaar / eenzaam persoon in mijn omgeving 

n  319 592 323 

Geen zorgen 24 25 25 24 

Enige zorgen 57 57 59 53 

Veel zorgen 19 18 17 23 

Een gezin waarvan ik weet dat er thuis spanningen zijn 

n  218 385 231 

Geen zorgen 31 30 34 28 

Enige zorgen 46 49 43 47 

Veel zorgen 24 22 23 26 

Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen 

n  445 819 455 

Geen zorgen 16 16 16 17 

Enige zorgen 63 64 66 60 

Veel zorgen 20 19 19 23 
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 Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

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

n  453 846 475 

Geen zorgen 21 20 22 21 

Enige zorgen 48 51 48 45 

Veel zorgen 31 29 30 35 

Zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen 

n  441 825 456 

Geen zorgen 41 44 39 39 

Enige zorgen 45 39 48 46 

Veel zorgen 14 16 13 15 

Overige zorg en hulp (zoals thuiszorg) 

n  441 819 444 

Geen zorgen 32 34 32 32 

Enige zorgen 49 49 50 48 

Veel zorgen 19 17 19 20 

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

n  449 847 472 

Geen zorgen 12 10 11 15 

Enige zorgen 57 56 61 51 

Veel zorgen 31 34 28 34 

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen en adviezen houden 

n  447 840 471 

Geen zorgen 26 26 25 27 

Enige zorgen 42 45 43 38 

Veel zorgen 32 29 32 35 

Een mogelijke volgende coronagolf 

n  454 855 466 

Geen zorgen 23 27 22 22 

Enige zorgen 51 49 55 47 

Veel zorgen 25 24 23 30 

Nieuwe varianten van het virus 

n  453 849 469 

Geen zorgen 21 23 21 19 

Enige zorgen 52 52 54 51 

Veel zorgen 27 25 26 30 

Het verspreidingsrisico van corona onder studenten aan mbo, hbo en universiteit die weer naar school kunnen * 

n  448 842 466 

Geen zorgen 28 28 29 27 

Enige zorgen 45 46 45 44 

Veel zorgen 27 25 26 29 

Toenemende spanningen/onrust in de samenleving 

n  449 847 467 

Geen zorgen 12 10 12 14 

Enige zorgen 46 50 47 41 

Veel zorgen 42 40 41 44 

De bereidheid van anderen om zich te laten vaccineren * 

n  436 821 449 

Geen zorgen 30 32 29 29 

Enige zorgen 37 39 38 33 

Veel zorgen 34 30 33 38 
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 Noord- 

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

Een toename in het aantal besmettingen door terugkerende vakantiegangers * 

n  459 856 477 

Geen zorgen 23 23 23 21 

Enige zorgen 43 44 44 40 

Veel zorgen 34 33 33 39 

De afnemende werking van de vaccins * 

n  441 820 456 

Geen zorgen 27 28 28 26 

Enige zorgen 53 54 53 51 

Veel zorgen 20 18 19 24 

De vaccinatiegraad in de rest van de wereld * 

n  433 817 451 

Geen zorgen 22 25 23 20 

Enige zorgen 41 39 42 42 

Veel zorgen 37 36 36 38 

* Item alleen opgenomen in 9-meting 

 

 

Tabel 55 Vraag 34: 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  484 913 498 

Mijn zorgen zijn toegenomen 12 12 11 13 

Mijn zorgen zijn gelijk gebleven 65 64 66 66 

Mijn zorgen zijn afgenomen 11 13 10 12 

Ik maak me geen zorgen 11 12 13 9 
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 Achtergrondkenmerken 

 

Achtergrondkenmerken respondenten 

Hieronder geven we in tabellen de achtergrondkenmerken van de 2.046 respondenten die 

aan dit onderzoek hebben meegewerkt. De gepresenteerde gegevens zijn ongewogen. 

 

Tabel 56 Respons naar geslacht 

 n % 

Vrouw 1.098 54 

Man 944 46 

Onbekend 4 0 

Totaal 2.046 100 

 

 

Tabel 57 Respons naar leeftijd 

 n % 

18 – 29 jaar 354 17 

30 – 44 jaar 535 26 

45 – 54 jaar 350 17 

55 – 69 jaar 568 28 

70 jaar en ouder 239 12 

Onbekend 0 0 

Totaal 2.046 100 

 

 

Tabel 58 Respons naar opleidingsniveau 

 n % 

Laag 249 12 

Midden 887 43 

Hoog 910 44 

Onbekend 0 0 

Totaal 2.046 100 

 

 

Tabel 59 Respons naar veiligheidsregio 

 n % 

Brabant-Noord 523 26 

Midden- en West-Brabant 981 48 

Brabant-Zuidoost 525 26 

Onbekend 17 1 

Totaal 2.046 100 
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  Vragenlijst 9-meting  

 

Vragenlijst 9-meting  

Monitor Maatschappelijke effecten coronavirus 

Het PON & Telos | versie 07.09.2021 

Uitgezet onder online panels: Brabantpanel en panel PanelClix. 

 

 

Vragenlijst effecten coronavirus   

Welkom bij deze nieuwe vragenlijst. Medio mei stuurden we je de 8e vragenlijst over 

dit thema.  

 

Enkele vragen uit deze 9e 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 aangedaan ben je door de huidige situatie?  

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

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

geen mening 

                     

 

3. 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 

 

4. Voel je je op dit moment meer of minder eenzaam dan 4 maanden geleden (nadat we de 

uitnodiging voor het 8e onderzoek over dit thema hebben verstuurd) of hetzelfde? 

 Ik voel me minder eenzaam 

 Ik voel me eenzamer  

 Er is niets veranderd  
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5. 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 

      

Het is mij duidelijk op welke wijze de 

maatregelen steeds verder versoepeld 

gaan worden  

      

 

6. 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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7. We zijn benieuwd hoe je denkt over een aantal van de huidige maatregelen.  

In welke mate sta je achter deze maatregelen? 

  

 Helemaal 

wel 

Wel Neutraal Niet Helemaal  

niet 

Weet niet / 

geen mening 

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet 

kan. 
      

Het dragen van een mondkapje op plaatsen waar 

dat verplicht is. 
      

Dansgelegenheden, zoals nachtclubs en 

discotheken, zijn gesloten. 
      

Maximaal 750 bezoekers bij evenementen buiten 

zonder vaste zitplaats. 
      

Restaurants en cafés zijn open onder 

voorwaarden. Zoals een verplichte vaste zitplaats, 

verplicht 1,5 meter afstand houden en sluiting om 

0.00 uur. 

      

Op locaties waar mensen een vaste zitplek 

hebben, bijvoorbeeld in voetbalstadions, mag 

twee derde van de reguliere capaciteit gebruikt 

worden, mits gebruik wordt gemaakt van een 

coronatoegangsbewijs  

      

Scholieren in het voortgezet onderwijs hoeven 

onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden, wel van hun docenten. 

      

Studenten en docenten op mbo, hbo en 

universiteiten hoeven geen 1,5 meter afstand 

meer van elkaar te houden. 

      

 

8. Kan je aangegeven waarom je (helemaal) niet achter één of meerdere maatregelen staat? 

 

 

 

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. 
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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 je een melding hebt ontvangen via de corona-app of als 

je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is 
     

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan       

Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits      

 

12. 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 

 

MOGELIJKE MAATREGELEN DIE KOMEN TE VERVALLEN 

 

13. Op de eerstvolgende persconferentie later in september, wordt mogelijk aangekondigd dat 

sommige maatregelen komen te vervallen. Wat vind je daarvan? 

 Ik vind het 

goed als deze 

maatregel 

dan komt te 

vervallen 

Ik twijfel 

hierover 

 

Ik vind het 

niet goed als 

deze 

maatregel 

dan komt te 

vervallen 

 

Weet niet / 

geen mening 

 

1,5 meter afstand houden vervalt     

Maximaal aantal bezoekers per ruimte vervalt     

Thuiswerkadvies vervalt     

Mondkapjesplicht vervalt overal     

Reguliere openingstijden horeca (sluiting om 0.00 uur vervalt)     
Meerdaagse evenementen en evenementen van 1 dag zijn weer 

toegestaan met meer dan 750 personen 

    

Verplichte vaste zitplaats vervalt overal      

 

[indien niet goed] 

14. Kan je aangegeven waarom je dit niet goed vindt?  
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15. In het huidige openingsplan is opgenomen dat per 1 november alle coronamaatregelen 

komen te vervallen. De basisregels zoals handen wassen en hoesten en niezen in je elleboog, 

blijven wel gelden. In hoeverre heb je er vertrouwen in dat alle maatregelen per 1 november 

daadwerkelijk komen te vervallen? 

 Veel vertrouwen  

 Redelijk wat vertrouwen  

 Weinig vertrouwen  

 Geen vertrouwen  

 Weet niet / geen mening 

 

[indien weinig of geen vertrouwen] 

16. Waarom heb je hier weinig of geen vertrouwen in? 

 

 

 

VACCINATIE 

 

17. Ben je bereid je te laten vaccineren (inenten) tegen corona of ben je al gevaccineerd? 

 Ja, ik ben al (deels) gevaccineerd 

 Ja, ik laat mijzelf nog vaccineren  

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

 Nee, ik laat mijzelf niet vaccineren 

 

 [indien misschien of nee] 

18. Kan je aangegeven waarom je twijfelt om je te laten vaccineren of jezelf niet laat vaccineren?  

 

 

 

 

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

 Helemaal    

eens 

Eens Niet eens,  

niet oneens 

Oneens Helemaal 

oneens 

Weet niet / 

geen 

mening 

Doordat er nu gevaccineerd wordt, is er snel uitzicht 

op het loslaten van maatregelen 
      

Als geadviseerd zou worden om een 3e vaccinatie te 

nemen, zou ik dat doen 
      

Doordat ikzelf (volledig) gevaccineerd ben, heb ik het 

gevoel dat ik weer kan doen en laten wat ik wil  
      

Meer locaties zouden alleen mensen moeten toelaten 

die een geldig coronatoegangsbewijs hebben 
      

Ik heb er last van dat mensen om mij heen zich niet 

laten vaccineren 
      

De overheid moet haar uiterste best doen om zoveel 

mogelijk mensen te stimuleren zich te laten vaccineren 
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20. In sommige landen om ons heen worden bepaalde beroepsgroepen verplicht zich te laten 

vaccineren tegen het coronavirus. Zouden onderstaande beroepsgroepen volgens jou wel of 

niet verplicht moeten worden om zich te laten vaccineren om hun werk uit te mogen 

voeren? 

 Wel verplichten  

zich te laten 

vaccineren 

Niet verplichten  

zich te laten 

vaccineren 

Dat weet ik niet  

Huisartsen    

Ziekenhuispersoneel    

Personeel ouderenzorg    

Overig zorgpersoneel    

Defensiepersoneel    

Docenten en leerkrachten / onderwijzend personeel    

 

21. Kan je hieronder jouw antwoord toelichten?  

 

 

 

 

22. Zijn er nog andere beroepsgroepen waarvan je vindt dat ze zich verplicht moeten laten 

vaccineren om hun werk uit te mogen voeren? 

 Ja, namelijk … 

 Nee 

 Dat weet ik niet 

 

BESMETTINGEN 

 

23.  Ben je besmet (geweest) met het coronavirus? 

 Ja, dit is bevestigd met een test  

 Ja, maar dit is niet bevestigd met een test  

 Nee, dit is bevestigd met een test  

 Nee, ik denk het niet maar dit is niet bevestigd met een test 

 Ik weet het niet 

 

[indien ja] 

24. Wanneer was jij besmet met het coronavirus? 

 Langer dan 6 maanden geleden 

 3 tot 6 maanden geleden 

 1 tot 3 maanden geleden 

 Afgelopen maand 

 Op dit moment 
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[indien 3 – 6 maanden geleden of 6 maanden geleden] 

25. Heb jij momenteel (nog) klachten die gerelateerd zijn aan jouw corona-besmetting?  

 Ja, ik heb nog steeds lichte klachten 

 Ja, ik heb nog steeds matige klachten 

 Ja, ik heb nog steeds ernstige klachten 

 Nee, ik heb geen klachten meer 

 Nee, ik heb nooit klachten gehad  

 

ZOMERPERIODE 

 

26. Ben je in de afgelopen zomerperiode op vakantie geweest? 

 Ja, ik ben in Nederland op vakantie geweest  

 Ja, ik ben in het buitenland op vakantie geweest 

 Ja, ik ben zowel in Nederland als in het buitenland op vakantie geweest 

 Nee, ik ben niet op vakantie geweest / weg geweest 

 

 

[indien Nederland] 

27. Ben jij vanwege corona in Nederland gebleven deze vakantie? Zo ja, kan je kort toelichten 

waarom je in Nederland bent gebleven? 

 Ja, want ……. 

 Nee 

 

[indien buitenland] 

28. Heb jij tijdens jouw vakantie te maken gehad met controle(s) van jouw coronabewijs 

(negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of bewijs van herstel van corona)? Zo ja, hoe vaak 

was dat? 

 Ja, heel vaak 

 Ja, vaak 

 Ja, soms 

 Ja, zelden 

 Nee, nooit 

 

[indien buitenland] 

29. Kan je hieronder kort toelichten hoe je jouw vakantieperiode in het buitenland, in deze tijd 

van de coronacrisis, ervaren hebt? 
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[indien buitenland]  

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

Indien je in meerdere landen op vakantie bent geweest, vragen we je om een gemiddeld oordeel te 

geven. 

 Helemaal    

eens 

Eens Niet eens,  

niet oneens 

Oneens Helemaal 

oneens 

Weet niet / 

geen 

mening 

Ik had angst om in het buitenland met corona 

besmet te raken 
      

De mensen in mijn vakantieland hielden zich 

goed aan de regels 
      

Ik wist goed welke reisadviezen er voor mijn 

vakantiebestemming golden 
      

Ik heb op mijn vakantiebestemming weinig 

gemerkt van de coronacrisis  
      

Doordat in mijn vakantieland 

coronatoegangsbewijzen gecontroleerd 

werden, voelde ik me veilig 

      

 

[indien buitenland 

31. Als je wilt, kan je hieronder je antwoord toelichten. 

 

 

 

 

 

 

VERTROUWEN 

 

32. 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 

 

33. 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      

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 

zorgbehandelingen) 
     

Zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen      

Overige zorg en hulp (zoals thuiszorg)      

Hoe lang deze situatie nog gaat duren,  

de duur van deze crisis 
     

Andere mensen die zich niet aan de  

maatregelen en adviezen houden 
     

Een mogelijke volgende coronagolf      

Nieuwe varianten van het virus      

Het verspreidingsrisico van corona onder studenten aan 

mbo, hbo en universiteit die weer naar school kunnen 
     

Toenemende spanningen/onrust in de samenleving       

De bereidheid van anderen om zich te laten vaccineren      

Een toename in het aantal besmettingen door terugkerende 

vakantiegangers 
     

De afnemende werking van de vaccins       

De vaccinatiegraad in de rest van de wereld      

 

34. Zijn jouw zorgen in de afgelopen 4 weken toegenomen, gelijk gebleven of juist afgenomen? 

 

 Mijn zorgen zijn toegenomen 

 Mijn zorgen zijn gelijk gebleven 

 Mijn zorgen zijn afgenomen 

 Ik maak me geen zorgen 

 

35. 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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