FEITENBLAD

Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus te beperken?
Meetmoment 2 (13/4 – 19/4 2020)
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) monitort het Nivel met
behulp van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg
hoe lang burgers vinden dat verschillende maatregelen in de aanpak van het coronavirus mogen
duren. Het betreffen zowel maatregelen die reeds genomen zijn, als maatregelen die nog niet
genomen zijn. Deze vragenlijst wordt op vier momenten verstuurd in de periode 30 maart - 17 mei
2020. De verzending vindt elke twee weken op maandag of dinsdag plaats, in week 14, 16, 18 en 20.
Vragenlijst: wilt u per maatregel aangeven hoe lang u vindt dat de maatregel mag duren,
vanaf het moment dat deze is / wordt ingevoerd? (n=2726)*

2. Geen handen schudden ¹
3. Blijf thuis bij koorts en/of milde verkoudheidsklachten ²
4. Thuis werken als dat kan ²
5. Scholen sluiten ³
6. Een afstand van 1,5 meter tot elkaar houden ³
7. Eet- en drinkgelegenheden sluiten ³
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8. Publieke locaties zoals musea en sportclubs sluiten ³
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9. Voor iedereen: Blijf zoveel mogelijk thuis ⁴
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10. Verbod op groepsvorming in publieke ruimte ⁴
11. Bijeenkomsten en evenementen afgelasten ⁴
12. Blijf ook thuis als iemand anders in uw huishouden
verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft ⁴
13. Het sluiten van niet-noodzakelijke winkels ⁵
14. Verplicht thuisblijven / totale lockdown ⁵
*Perc < 5% hebben geen label in de grafiek
¹ Deze maatregel is ingevoerd op 9 maart
² Deze maatregel is ingevoerd op 12 maart
³ Deze maatregel is ingevoerd op 15 maart
⁴ Deze maatregel is ingevoerd op 23 maart
⁵ Deze maatregel is ten tijde van de meting
nog niet ingevoerd
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Deze maatregel had niet ingevoerd moeten worden
Maximaal 2 weken
2 weken tot 1 maand
1 tot 2 maanden
2 tot 4 maanden
4 tot 6 maanden
Zo lang als nodig
1/2
Vraag niet ingevuld

© 2020 Nivel, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht

1. Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant
van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken ¹

FEITENBLAD VERVOLG

Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus te beperken?
Meetmoment 2 (13/4 – 19/4 2020)
Tabel 1: Aantal verzonden/ontvangen vragenlijsten & kenmerken deelnemers per week

Week van verzending vragenlijst

14

16

Aantal verzonden vragenlijsten

3.261

3.263

Aantal vragenlijsten meegenomen in analyses

2.710

2.726

Percentage man/vrouw

49/51
65

50/50
65

(25-93 jr)

(25-93 jr)

Gemiddelde leeftijd

18

20

Consumentenpanel Gezondheidszorg
Het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg peilt hoe burgers in Nederland denken over de
gezondheidszorg en wat hun ervaringen zijn met die zorg. Deze informatie wordt verzameld in
peilingen. Peilingen zijn vragenlijsten die schriftelijk en/of via internet worden afgenomen.
Per jaar worden er momenteel zo’n acht peilingen gehouden, waarbij ieder panellid ongeveer drie
vragenlijsten per jaar krijgt voorgelegd.
Het panel bestaat momenteel uit ongeveer 12.000 personen van achttien jaar en ouder. Van deze
panelleden is een groot aantal achtergrondkenmerken bekend, zoals leeftijd, geslacht en
opleidingsniveau. Om met het panel een representatieve afspiegeling te kunnen vormen van de
algemene bevolking in Nederland, worden regelmatig nieuwe leden geworven. Aanvulling is nodig
om het natuurlijk verloop (zoals het overlijden van panelleden of het niet doorgeven van een
adreswijziging na verhuizing) te compenseren. Mensen kunnen zichzelf niet aanmelden als
panellid, maar kunnen alleen lid worden als zij hiervoor benaderd worden. Daarnaast worden
panelleden die langer lid zijn van het panel uitgeschreven om leereffecten te voorkomen.
Meer informatie over het panel:
 Brabers AEM, Reitsma-van Rooijen M en Jong JD de. Consumentenpanel Gezondheidszorg:
basisrapport met informatie over het panel (2015). Utrecht: Nivel, 2015.
 Of kijk op www.nivel.nl/consumentenpanel.

Meer weten?
www.nivel.nl/consumentenpanel
Onderzoek doen met het
Consumentenpanel Gezondheidszorg?
• Mail met consumentenpanel@nivel.nl
• Kijk op onze website.

Bron: Holst L., Brabers A. & Jong J de. Hoe lang accepteren burgers
diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te
beperken? Meetmoment 2 (13/4 – 19/4 2020). Utrecht: Nivel, 2020.
U vindt deze en alle andere Nivel-publicaties in pdf-format op
www.nivel.nl. De gegevens mogen met bronvermelding worden
gebruikt.
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