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Samenvatting 

1. Respons  

De 8e meting vond plaats van 12 tot en met 17 mei 2021. De vragenlijst van de 8e meting is 

ingevuld door 2.051 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 

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan zich door de huidige situatie rustig te 

voelen (49%). Verder zien we dat gevoelens van bezorgdheid (31%), machteloosheid (22%), 

frustratie (21%), stress (16%), verdriet (9%) en boosheid (7%) zijn afgenomen ten opzichte 

van de vorige meting medio februari.  

 

Persoonlijke gevoelens – leeftijd en regio 

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

rustig dan anderen. Zij zijn minder vaak boos, gestrest, machteloos en gefrustreerd.  

 

Respondenten uit Brabant-Noord zijn minder vaak verdrietig en ook minder vaak blij dan 

gemiddeld. Respondenten uit Midden- en West-Brabant zijn juist vaker verdrietig en ook 

vaker blij. In Brabant-Zuidoost voelen respondenten zich minder vaak machteloos. 

 

 

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 5,6 voor de mate waarin zij aangedaan zijn.  

 

Aangedaan door de huidige situatie – leeftijd en regio 

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

situatie (6,2). 55-69 jarigen zijn juist minder aangedaan door de huidige situatie dan 

gemiddeld (5,2).  

 

In Midden- en West-Brabant zijn respondenten meer aangedaan door de huidige situatie 

dan elders in Brabant (5,7). In Brabant-Zuidoost is men juist minder aangedaan (5,3). 

 

 

Eenzaamheid 

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij zich meestal niet tot nooit eenzaam 

voelen (57%). 10% voelt zich meestal of altijd eenzaam. We vroegen vervolgens of de 

 
1  Bij een betrouwbaarheidsinterval van 95% en 2.051 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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eenzaamheidsgevoelens van de respondenten sinds de vorige meting veranderd zijn. Voor 

70% is de situatie onveranderd ten opzichte van 2 maanden geleden. 16% is zich echter 

minder eenzaam gaan voelen (vorige keer was dat nog 6%). Het percentage van de 

respondenten die zich eenzamer is gaan voelen is gedaald (14% tegenover 25%). 

 

Eenzaamheid – leeftijd en regio 

Bij eenzaamheid zien we ook verschillen tussen jonge en oude leeftijdsgroepen: de groep 

18-44 jarigen geeft vaker dan gemiddeld aan zich meestal eenzaam te voelen. 55-plussers 

geven meer dan gemiddeld aan zich vrijwel nooit  eenzaam te voelen (40% tegenover 29% 

gemiddeld). Bij 18-29 jarigen zien we dat de groep die minder eenzaam is dan 2 maanden 

geleden, groter is dan gemiddeld (34% tegenover 16% gemiddeld) en dat de groep die zich 

eenzamer voelt dan 2 maanden geleden, ook groter is dan gemiddeld (21% tegenover 14% 

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

eenzaam gaan voelen dan 2 maanden geleden. 

 

Respondenten uit Brabant-Zuidoost geven vaker dan gemiddeld aan dat zij zich (vrijwel) 

altijd eenzaam voelen (4% tegenover 3% gemiddeld).  

 

 

Huidige situatie 

Overall zien we dat nog steeds veel mensen moeite hebben met de duur van de crisis en de 

onduidelijkheid over hoe lang het nog gaat duren. Ook maken nog altijd veel mensen zich 

zorgen over de crisis. Toch zien we ook positieve signalen. Voor wat meer respondenten is 

de huidige situatie inmiddels (redelijk) normaal geworden (48%, voorheen 44%) en minder 

respondenten hebben het zwaarder naarmate de coronacrisis langer duurt (32%, voorheen 

43%). 19% van de respondenten maakt zich maar weinig zorgen over de coronacrisis, 53% 

maakt hier zich juist wel zorgen over. Tot slot geeft een ruime meerderheid van de 

respondenten aan dat het voor hen duidelijk is op welke wijze de maatregelen verder 

versoepeld gaan worden (61%). 

 

Huidige situatie – leeftijd en regio 

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

coronacrisis langer duurt en hebben er vaker moeite mee dat het niet duidelijk is hoe lang 

de huidige situatie nog gaat duren. Voor 30-44 jarigen is het daarnaast 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. 70-plussers zijn vaker op de hoogte van de wijze waarop de verdere versoepelingen 

zullen gaan plaatsvinden. 

 

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

niet duidelijk is hoe lang de huidige situatie nog gaat duren. Respondenten uit Brabant-

Zuidoost geven juist minder vaak aan dat zij hier moeite mee hebben. Ook geven zij minder 

vaak aan het zwaarder te hebben naarmate de coronacrisis langer duurt.  
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3. Adviezen en maatregelen 

 

Draagvlak van de maatregelen  

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

adviezen. Tegelijkertijd zien we wel voor vrijwel alle maatregelen en adviezen een 

vergelijkbare afname van het draagvlak.  

 

Ongeveer twee derde staat achter de maatregelen om het voortgezet onderwijs (deels) te 

openen, het verplicht dragen van een mondkapje en het afraden van reizen naar het 

buitenland tenzij strikt noodzakelijk. Het draagvlak is het kleinst voor de maximale 

groepsgrootte van 2 personen buiten (23%), de sluiting van bioscopen, musea en dergelijke 

(26%) en de sluiting van de sportscholen (26%). Ten opzichte van de vorige meting, medio 

februari, is het draagvlak het meest afgenomen voor de maatregelen: maximale 

groepsgrootte van 2 personen, verbod op alcoholverkoop of -bezorging tussen 20.00 uur en 

07.00 uur, het reizen naar het buitenland en het sluiten van bioscopen, musea e.d. 

 

Op dit moment heeft 6% veel vertrouwen in de adviezen en maatregelen, 55% redelijk wat 

vertrouwen, 28% heeft weinig vertrouwen in het pakket en 10% heeft er geen vertrouwen in. 

Medio februari gaf nog 13% van de respondenten aan geen vertrouwen te hebben in het 

toenmalige pakket van adviezen en maatregelen om het coronavirus terug te dringen. 

 

Draagvlak van de maatregelen -  leeftijd en veiligheidsregio  

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

dat 70-plussers hier meer achter staan dan 18-44 jarigen. Oftewel het draagvlak voor de 

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

aan ‘weinig vertrouwen’ te hebben in de huidige maatregelen, 45-plussers hebben hier 

vaker wel vertrouwen in. 

 

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

Noord. Dit geldt voor het thuiswerken, maximaal 2 gasten op bezoek, voortgezet onderwijs 

mag open en het dragen van een mondkapje. In Midden- en West-Brabant is er minder 

draagvlak dan gemiddeld voor het dragen van een mondkapje en dat kinderen van 4-12 

jaar niet naar school mogen met corona-gerelateerde klachten. 

 

 

Opvolging van de maatregelen 

Ten opzichte van de vorige meting zien we dat men de meeste adviezen wat minder vaak 

heeft opgevolgd. Dat geldt voor de maatregelen: geen handen schudden, thuisblijven bij 

klachten, thuiswerken, uitstapjes beperken, zo min mogelijk reizen en 1,5 meter afstand 

houden zowel buiten als binnen. Tot slot geeft 60% van de respondenten aan dat zij de 

uitslag van een positieve zelftest altijd laten bevestigen bij de GGD. 19% doet dit meestal 

niet tot nooit. 

 

Opvolging van de maatregelen naar leeftijd en veiligheidsregio  

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

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

gehouden aan het thuisblijven bij klachten en bij een melding via de corona-app.  

 

 

Versoepelingen 

De versoepelingen van 28 april worden door een groot deel van de respondenten positief 

ontvangen. Voor alle maatregelen geldt dat ten minste driekwart van de respondenten het 

goed vindt dat deze zijn versoepeld/vervallen. De versoepelingen waar de grootste groep 

respondenten achter staan, zijn thuisbezoek voor maximaal 2 personen (88%) en dat 

studenten aan de universiteit en hogeschool 1 dag per week fysieke les op locatie kunnen 

volgen (81%). Over de versoepelingen van 19 mei zien we een iets minder eenduidig beeld 

dan over de versoepelingen van 28 april. Alsnog zien we dat een groot deel van de 

respondenten positief staat tegenover de meeste versoepelingen. Zo is 85% er voorstander 

van dat er buiten mag worden gesport in groepsverband en vindt 80% het goed de 

buitenterrassen open mogen van 06.00 tot 20.00 uur. Beduidend minder respondenten 

vinden het goed dat het vanaf 15 mei weer is toegestaan om te reizen naar landen met een 

laag besmettingsniveau. 43% vindt het goed dat dit is versoepeld, 19% vindt dit niet goed. 

 

Versoepelingen naar leeftijd en veiligheidsregio  

18-29 jarigen geven vaker dan andere leeftijdsgroepen aan dat zij het niet goed vinden dat 

verschillende maatregelen zijn versoepeld of vervallen. Het gaat hier om thuisbezoek voor 

maximaal 2 personen, terrassen buiten open van 12.00u tot 18:00u en het openen van de 

winkels zonder winkelafspraak. Respondenten van 55-69 jaar vinden het juist vaker wel 

goed dat de terrassen open zijn en dat je maximaal 2 mensen thuis mag ontvangen. Bij de 

versoepelingen van woensdag 19 mei zien we een vergelijkbaar beeld; 18-29 jarigen vinden 

verschillende maatregelen vaker niet goed, 55-59 jarigen vinden enkele maatregelen juist 

vaker wel goed. Tot slot geven 18-29 jarigen vaker dan andere leeftijdsgroepen aan dat zij 

vinden dat andere maatregelen versoepeld hadden moeten worden.  

 

Respondenten uit Brabant-Zuidoost geven vaker dan anderen aan dat zij het goed vinden 

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

avondklok, thuisbezoek is toegestaan voor maximaal personen, terrassen buiten open van 

12.00u tot 18:00u en het openen van de winkels zonder winkelafspraak. Ook geven 

inwoners uit deze regio vaker aan dat zij het goed vinden dat buiten sporten in 

groepsverband weer is toegestaan vanaf woensdag 19 mei. 

 

 

Vaccinatie en coronapaspoort 

We zien dat bijna 8 op de 10 Brabanders (78%) bereid is zich te laten vaccineren. 38% heeft 

zich al laten vaccineren, 14% wil zich laten vaccineren en weet ook al wanneer hij of zij aan 

de beurt is. 26% wil zich laten vaccineren maar weet nog niet wanneer ze aan de beurt zijn.  

13% is er nog niet uit of zij zich laten vaccineren en 9% geeft aan zich niet te laten 

vaccineren. Drie kwart van de Brabanders vindt dat de overheid haar uiterste best moet 

doen om zoveel mogelijk mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. 12% is het hier niet 
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mee eens. Ongeveer de helft van de respondenten is van mening dat mensen die zich laten 

testen (48%) of laten vaccineren (51%) meer zouden moeten mogen dan mensen die dit 

niet doen. Het vaccineren geeft uitzicht op het meer en meer loslaten van de maatregelen: 

twee derde is het eens met deze stelling. Bij de vorige meting was dit nog een derde (34%).  

 

We vroegen vervolgens of mensen voor- of tegenstander van een Nederlands en Europees 

coronapaspoort zijn. De meerderheid is voorstander van een Nederlands coronapaspoort 

(55%) en een Europees coronapaspoort (58%). Iets meer dan een kwart is tegen de 

invoering hiervan en zo’n 15% heeft er geen mening over. 
 

Vaccinatie naar leeftijd en veiligheidsregio  

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

30-44 jaar 16%) of zichzelf zeker niet laten vaccineren (18-29 jaar 15% | 30-44 jaar 17%). 55-

plussers zijn vaker anderen gevaccineerd en zijn ook minder vaak voornemens om zichzelf 

niet te laten vaccineren. 

 

18-44 jarigen zijn het minder vaak eens met de stelling dat er door de start met vaccineren 

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

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

laten vaccineren en dat de overheid haar uiterste best moet doen om zoveel mogelijk 

mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. 70-plussers zijn het juist vaker eens met al 

deze stellingen. Tot slot zijn 18-44 jarigen minder vaak voorstander van een Nederlands of 

Europees coronapaspoort, 55-plussers zijn hier juist vaker voorstander van. 

 

Respondenten uit Brabant-Noord geven minder vaak dan gemiddeld aan dat zij zichzelf 

niet laten vaccineren. Zij zijn daarnaast vaker van mening dat mensen die zich laten testen 

meer zouden moeten mogen dan mensen die zich niet laten testen en dat de overheid haar 

best moet doen om vaccinatiebereidheid te stimuleren. Respondenten uit Midden- en 

West-Brabant zijn minder vaak een voorstander van vaccineren en testen voor toegang. Tot 

slot geven respondenten uit Brabant-Noord vaker dan gemiddeld aan een voorstander te 

zijn van een Nederlands en een Europees coronapaspoort. 

 

 

Werksituatie 

Het aandeel mensen dat zich zorgen maakt over toekomst van baan of bedrijf is gedaald 

van 21% naar 16%. Bij de andere stellingen zien we een vergelijkbaar beeld met de vorige 

metingen. 73% kan zich op het werk goed aan de corona-adviezen en maatregelen houden.  

25% maakt zich zorgen om besmettingsgevaar op het werk.. 70% geeft aan geen druk van 

de werkgever te ervaren om op kantoor te komen werken. 60% geeft aan dat de werkgever 

voldoende mogelijkheid biedt om thuis te werken, voor 21% is dat niet het geval.  

 

Werksituatie naar leeftijd en veiligheidsregio  

18-29 jarigen ervaren vaker druk van hun werkgever om op kantoor te werken en ook geven 

zij minder vaak aan dat hun werkgever hen voldoende mogelijkheid biedt om thuis te 

werken. 45-54 jarigen wordt juist vaker de mogelijkheid geboden om thuis te werken en ook 

ervaren zij minder vaak druk van hun werkgever om op kantoor te werken. 

 

Geen significante verschillen tussen de verschillende veiligheidsregio’s. 
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4. Vertrouwen in aanpak crisis door instanties 

 

Vertrouwen 

Hoeveel vertrouwen hebben Brabanders in de aanpak van de coronacrisis door 

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

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

Brabanders hebben in de genoemde instanties. Deze dalende lijn is voor wat betreft het 

vertrouwen in de rijksoverheid, gemeenten en veiligheidsregio gestabiliseerd sinds de 

vorige meting. We zien een toename van het vertrouwen in de gezondheidszorg, RIVM en 

GGD’en ten opzichte van de vorige meting. Bij alle drie de instanties is het aandeel mensen 

met ‘veel vertrouwen’ gestegen.  

 

Vertrouwen naar leeftijd en veiligheidsregio  

18-44 jarigen hebben minder vertrouwen in 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. 

 

Respondenten uit Brabant-Noord hebben meer vertrouwen in de GGD, terwijl 

respondenten uit Midden- en West-Brabant hier juist minder vertrouwen in hebben. In 

Brabant-Zuidoost heeft men gemiddeld meer vertrouwen in de gezondheidszorg. 

 

 

5. Zorgen over de crisis 

 

Zorgen  

Ten tijde van de 7e meting (medio februari 2021) zagen we dat op 8 punten de zorgen van 

mensen waren toegenomen. We zien ten tijde van de 8e meting (medio mei) dat de zorgen 

op veel punten zijn afgenomen. Zo zijn de zorgen afgenomen over:  

 Toenemende spanningen/onrust in de samenleving 

 De gevolgen van de crisis voor de economie 

 De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren 

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

 De diverse mutaties van het virus (Britse, Zuid-Amerikaanse, Zuid-Afrikaanse 

variant etc.) 

 Het onderwijs van uw kind(eren) 

 Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen 

 De mogelijke komst van een nieuwe coronagolf 

 

Wel maken meer mensen zich veel zorgen over de zorggerelateerde items: overige zorg en 

hulp (zoals thuiszorg), zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen en reguliere zorg 

en hulp in ziekenhuizen. 

    

Zorgen naar leeftijd en veiligheidsregio  

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

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

situatie, hun werksituatie, de voortgang van hun studie, een kwetsbaar persoon in hun 
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omgeving, een gezin waarvan zij weten dat er thuis spanningen zijn, de duur van deze crisis 

en tot slot een mogelijke volgende coronagolf. 

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

leeftijdsgroep. Zo maken zij zich vaker dan gemiddeld zorgen over de gevolgen van de crisis 

voor de economie, de veiligheid in hun woonplaats, andere mensen die zich niet aan de 

maatregelen en adviezen houden, een mogelijke volgende coronagolf, de diverse mutaties 

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

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

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

gezondheid van anderen, hun eigen financiële situatie, werksituatie, een kwetsbaar/ 

eenzaam persoon in hun omgeving en ouderen en kwetsbaren in het algemeen. 

 

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

over de geestelijke/mentale gezondheid van anderen, overige zorg en hulp, de diverse 

mutaties van het virus en toenemende onrust in de samenleving. Respondenten uit 

Midden- en West-Brabant maken zich gemiddeld genomen vaakst zorgen over de 

genoemde thema’s. O.a. over lichamelijke en geestelijke gezondheid van anderen, 

kwetsbaren, een gezin waar thuis spanningen zijn, zorg en de duur van de crisis. In Brabant-

Zuidoost maakt men zich het minst zorgen over de genoemde thema’s. 

 

 

6. Gedenkteken of herdenking coronaslachtoffers 

 

Behoefte aan (Brabants) gedenkteken 

De laatste maanden zijn er op verschillende plaatsen in Brabant gedenktekens of 

gedenkplekken gecreëerd of zijn er herdenkingsmomenten voor de coronaslachtoffers 

geweest. We hebben gevraagd over Brabanders behoefte hebben aan een Brabants 

gedenkteken of aan een andere vorm van herdenking van coronaslachtoffers.  

 

15% van de respondenten zou een gedenkteken of herdenking willen. 6% wil specifiek een 

Brabantse gedenkteken of herdenking, 10% een nationaal gedenkteken of herdenking.  

 

Behoefte aan (Brabants) gedenkteken naar leeftijd en veiligheidsregio  

18-29 jarigen geven vaker dan andere leeftijdsgroepen aan dat zij behoefte hebben aan een 

Brabants (9%) of nationaal (19%) gedenkteken om de coronaslachtoffers te herdenken. 45-

69 jarigen hebben minder vaak behoefte aan een Brabants gedenkteken. De groep 55-69 

jarigen heeft daarnaast ook minder behoefte aan een nationaal gedenkteken dan 

gemiddeld. 

 

Er zijn geen significante verschillen tussen de verschillende veiligheidsregio’s. 
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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 8e 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. Tilburg: Het PON & 

Telos. 
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Veldwerkperiode 

De 8e meting vond plaats van 12 t/m 17 mei 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respons  

De vragenlijst van de 8e meting is ingevuld door 2.051 Brabanders. Voor het complete 

overzicht van het aantal respondenten naar achtergrondkenmerken zie bijlage C.  

Met een respons van 2.051 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 8e 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  

 Versoepelingen april / mei 2021 

 Vaccinatie en coronapaspoort 

 Werksituatie 

 Vertrouwen in instanties 

 Zorgen door de coronacrisis 

 Gedenkteken of herdenking 

 

 

 

 
3  Bij een betrouwbaarheidsinterval van 95% en 2.051 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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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 8e 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 er voor 

gekozen om alleen de resultaten van de 4 meest recente metingen (T8, T7, T6, T5) weer te 

geven. 

 

Bijlagen 

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

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

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

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

spreiding van de antwoorden. Significante verschillen worden aangeduid met blauw 

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

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

aangeduid met grijs (neutrale afwijking). 

 

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

achtergrondkenmerken. In bijlage D vindt u de vragenlijst van de 8e 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? 

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan zich door de huidige situatie rustig te 

voelen (49%). Verder zien we dat gevoelens van bezorgdheid (31%), machteloosheid (22%), 

frustratie (21%), stress (16%), verdriet (9%) en boosheid (7%) zijn afgenomen ten opzichte 

van de vorige meting medio februari.  

 

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

dan anderen gestrest en gefrustreerd voelen. 55-plussers zijn vaker rustig dan anderen. Zij 

zijn minder vaak boos, gestrest, machteloos en gefrustreerd (zie bijlage A, tabel 4). 

 

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 5,6 voor de mate waarin zij aangedaan zijn. Voor 18% 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 (6,2). 55-69 jarigen zijn juist minder aangedaan door de huidige situatie dan 

gemiddeld (5,2) (zie bijlage A, tabel 5). 

 

2.3 Eenzaamheid 

Hoe staat het met gevoelens van eenzaamheid? De meerderheid van de respondenten 

geeft aan dat zij zich meestal niet tot nooit eenzaam voelen (57%). 10% voelt zich meestal 

of altijd eenzaam.  

 

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

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

gemiddeld aan zich vrijwel nooit  eenzaam te voelen (40% tegenover 29% gemiddeld)  

(zie bijlage A, tabel 6).  

 

 

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

 
*Meting 5 = begin oktober 2020 | Meting 6 = eind november / begin december 2020 |  

Meting 7 = medio februari 2021 | Meting 8 = medio mei 2021 

 

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 70% de situatie 

onveranderd is gebleven ten opzichte van 2 maanden geleden. 16% is zich echter minder 

eenzaam gaan voelen (vorige keer was dat nog 6%). Het percentage van de respondenten 

die zich eenzamer is gaan voelen is gedaald ten opzichte van de vorige meting (14% 

tegenover 25%). 
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Bij 18-29-jarigen zien we dat de groep die minder eenzaam is dan 2 maanden geleden, 

groter is dan gemiddeld (34% tegenover 16% gemiddeld) en dat de groep die zich 

eenzamer voelt dan 2 maanden geleden, ook groter is dan gemiddeld (21% tegenover 14% 

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

eenzaam gaan voelen dan 2 maanden geleden (zie bijlage A, tabel 7). 

 

Figuur 3 Vraag 4: Voel je je meer of minder eenzaam dan 2 maanden geleden of 

hetzelfde?* - %  

 
*Meting 5 = begin oktober 2020 | Meting 6 = eind november / begin december 2020 | 

 Meting 7 = medio februari 2021 | Meting 8 = medio mei 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 dat meer nog steeds veel moeite hebben met de duur van de crisis en de 

onduidelijkheid over hoe lang het nog gaat duren. Ook maken nog altijd veel mensen zich 

zorgen over de crisis. 

Toch zien we ook positieve signalen. Voor wat meer respondenten is de huidige situatie 

inmiddels (redelijk) normaal geworden (48%, voorheen 44%) en minder respondenten 

hebben het zwaarder naarmate de coronacrisis langer duurt (32%, voorheen 43%). 19% van 

de respondenten maakt zich maar weinig zorgen over de coronacrisis, 53% maakt hier zich 

juist wel zorgen over. Tot slot geeft een ruime meerderheid van de respondenten aan dat 

het voor hen duidelijk is op welke wijze de maatregelen verder versoepeld gaan worden 

(61%). 

 

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

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

lang de huidige situatie nog gaat duren. Voor 30-44-jarigen is het daarnaast 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. 70-plussers zijn vaker op de hoogte van de wijze waarop de verdere versoepelingen 

zullen gaan plaatsvinden (zie bijlage A, tabel 8).  
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Figuur 4 Vraag 6: Kun je voor elk van onderstaande stellingen aangeven in 

hoeverre je het eens of oneens bent? - %  
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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 ingegaan zijn op 28 april en de ten tijde van dit onderzoek 

aangekondigde versoepelingen van 19 mei.  

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 (12-17 mei 2021) gelden.  

 

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

adviezen. Tegelijkertijd zien we wel voor vrijwel alle maatregelen en adviezen een 

vergelijkbare afname van het draagvlak.  

 

Ongeveer twee derde staat achter de maatregelen om het voortgezet onderwijs (deels) te 

openen, het verplicht dragen van een mondkapje en het afraden van reizen naar het 

buitenland tenzij strikt noodzakelijk. Het draagvlak is het kleinst voor de maximale 

groepsgrootte van 2 personen buiten (23%), de sluiting van bioscopen, musea en dergelijke 

(26%) en de sluiting van de sportscholen (26%). Ten opzichte van de vorige meting, medio 

februari, is het draagvlak het meest afgenomen voor de maatregelen: maximale 

groepsgrootte van 2 personen buiten, verbod op alcoholverkoop of -bezorging tussen 20.00 

uur en 07.00 uur, het reizen naar het buitenland en het sluiten van bioscopen, musea e.d. 

 

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

dat 70-plussers hier meer achter staan dan 18-44-jarigen. Oftewel het draagvlak voor de 

maatregelen is groter bij ouderen dan bij jongeren (zie bijlage A, tabel 9). 
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Figuur 5 Vraag 8: In welke mate staat je achter deze maatregelen, zoals deze 

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

 

De meeste mensen die (helemaal) niet achter één of meerdere maatregelen staan, zouden 

graag meer versoepelingen willen zien. Ze geven aan dat veel bedrijven de regels prima zelf 

kunnen bepalen en dat er meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf zou moeten 

komen te liggen. Ook snappen sommige mensen de logica van de maatregelen niet, 

bijvoorbeeld waarom een supermarkt en winkel wel open (en vaak druk met mensen) zijn 

maar een sportschool of restaurant niet? De regels buiten zouden volgens enkelen ook 

versoepeld kunnen worden omdat daar weinig tot geen besmettingen plaatsvinden. Ook 

zien ze graag dat de regel van maximaal 2 mensen binnen versoepeld wordt en vinden ze 

dat bioscopen, musea en sportscholen prima onder voorwaarde van 1,5 meter afstand 

open zouden kunnen. Tot slot geeft een deel van de respondenten aan dat de maatregelen 

teveel schade veroorzaken voor zowel de mentale als de fysieke gezondheid van mensen. 

 

 

Voortgezet onderwijs mag met extra  

maatregelen (deels) open 
 

Het dragen van een mondkapje op plaatsen  

waar dat verplicht is 

 
 

Reizen naar het buitenland wordt afgeraden, tenzij 

strikt noodzakelijk 

 
 

Thuiswerken blijft de norm,  

tenzij dat echt niet kan 
 

 

Kinderen van 4-12 jaar met corona-gerelateerde  

klachten mogen niet naar school 

 
 

Verbod op alcoholverkoop of -bezorging  

tussen 20.00 uur en 07.00 uur 

 
 

Maximaal 2 gasten op bezoek per dag  

 

 
 

Bioscopen, musea, bibliotheken, zwembaden,  

sauna’s et cetera zijn gesloten 

 
 

Sportscholen zijn gesloten 

 
 
 

Buiten geldt een maximale  

groepsgrootte van 2 personen 

 
41

23*

39

26*

42

26*

30

34*

57

39*

66

57*

74

59*

77

61*

74

65*

69

24

24

25

28*

25

29*

22

27 

19

28*

19

22*

17

26*

12

21*

12

16*

19

35

53*

36

45*

33

45*

48

39*

23

32*

14

21*

8

15*

10

18*

15

19*

11

Meting 7

Meting 8

Meting 7

Meting 8

Meting 7

Meting 8

Meting 7

Meting 8

Meting 7

Meting 8

Meting 7

Meting 8

Meting 7

Meting 8

Meting 7

Meting 8

Meting 7

Meting 8

Meting 8

(helemaal) wel neutraal (helemaal) niet



 

Het PON & Telos | Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus 17 

3.2 Vertrouwen in de maatregelen en adviezen 

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

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

hierin. Tevens zien we een lichte stijging in het vertrouwen ten opzichte van de vorige 

meting. Op dit moment heeft 6% veel vertrouwen in de adviezen en maatregelen, 55% 

redelijk wat vertrouwen, 28% heeft weinig vertrouwen in het pakket en 10% heeft er geen 

vertrouwen in. Medio februari gaf nog 13% van de respondenten aan geen vertrouwen te 

hebben in het toenmalige pakket van adviezen en maatregelen om het coronavirus terug te 

dringen. 

 

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

maatregelen, 45-plussers hebben hier vaker wel vertrouwen in (zie bijlage A, tabel 10).  

 

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 5 = begin oktober 2020 | Meting 6 = eind november / begin december 2020 |  

Meting 7 = medio februari 2021 | Meting 8 = medio mei 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 men de meeste adviezen wat minder vaak 

heeft opgevolgd. Dat geldt voor de maatregelen geen handen schudden, thuisblijven bij 

klachten, thuiswerken, uitstapjes beperken, zo min mogelijk reizen en 1,5 meter afstand 

houden zowel buiten als binnen. Tot slot geeft 60% van de respondenten aan dat zij de 

uitslag van een positieve zelftest altijd laten bevestigen bij de GGD. 19% doet dit meestal 

niet tot nooit. 

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 11). 
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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 

 T8 T7 T6 T5 T8 T7 T6 T5 T8 T7 T6 T5 

Geen handen schudden 72* 78 79 78 16 14 14 14 12* 8       6  7 

Blijf thuis als u een melding hebt ontvangen 

via de corona-app of als u benaderd bent via 

het bron- en contactonderzoek van de GGD 

63 66 67 -  23 21 22 - 14 13     11   - 

Uitslag van een positieve zelftest laten 

bevestigen bij de GGD 
60 -  -  -  21  - -  -  19  - -  -  

Thuisblijven als 1 van de huisgenoten koorts 

heeft 
60 61 64 65 26 29 25 23 13* 10 11 12 

Thuisblijven bij klachten (neusverkoudheid, 

hoesten, keelpijn of koorts) 
60* 64 61 62 29* 25 31 28 11 11       8  10 

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

Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte 42* 56 50  - 44* 36 42 -  13* 7       9   - 

Reis zo min mogelijk 39* 53 48  - 43* 36 39  - 18* 11     12  -  

Letten op hygiëne (handen wassen, 

hoesten/niezen in elleboog ) 
35 37 40 40 53 53 54 53 12 10*       6  8 

1,5 meter afstand van elkaar houden 31* 36 36 29 57 55 57 63 12* 9       7  9 

Binnenshuis 1,5 meter afstand houden van 

bezoek 
24* 32 35  - 43 44 44 -  32* 25     21   - 

 

Hebben mensen het idee dat anderen zich de laatste weken meer of juist minder aan de 

adviezen houden? Bij het vorige blok concludeerden we al dat minder mensen aangeven 

zich altijd aan de maatregelen en adviezen te houden. Dit beeld wordt ook hier bevestigd 

71% geeft aan dat andere mensen zich in de afgelopen 4 weken minder aan de adviezen 

zijn gaan houden, bij de vorige meting was dit 44%.  

 

18-29-jarigen geven vaker dan anderen aan dat zij het idee hebben dat meer 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 12). 

 

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 5 = begin oktober 2020 | Meting 6 = eind november / begin december 2020 |  

Meting 7 = medio februari 2021 | Meting 8 = medio mei 2021 

4*
13 13 8

24*
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3.4 Versoepelingen 

De versoepelingen van 28 april worden door een groot deel van de respondenten positief 

ontvangen. Voor alle maatregelen geldt dat ten minste driekwart van de respondenten het 

goed vindt dat deze zijn versoepeld/vervallen. De versoepelingen waar de grootste groep 

respondenten achter staan, zijn thuisbezoek voor maximaal 2 personen (88%) en dat 

studenten aan de universiteit en hogeschool 1 dag per week fysieke les op locatie kunnen 

volgen (81%). Het doen vervallen van de avondklok wordt opvallend genoeg door het 

meeste aantal respondenten niet goed gevonden (9%). Echter is alsnog 75% hier wel een 

voorstander van.  

 

18-29-jarigen geven vaker dan andere leeftijdsgroepen aan dat zij het niet goed vinden dat 

verschillende maatregelen zijn versoepeld of vervallen. Het gaat hier om thuisbezoek voor 

maximaal 2 personen, terrassen buiten open van 12.00u tot 18:00u en het openen van de 

winkels zonder winkelafspraak. Respondenten van 55-69 jaar vinden het juist vaker wel 

goed dat de terrassen open zijn en dat je maximaal 2 mensen thuis mag ontvangen (zie 

bijlage A, tabel  13). 

 

Figuur 8 Vraag 13: Vanaf 28 april zijn enkele maatregelen versoepeld of komen te 

vervallen. In hoeverre vind je het goed of niet goed dat deze maatregelen 

versoepeld of vervallen zijn? - % 

 

 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 11 mei zijn enkele versoepelingen per 19 mei 

aangekondigd. Ten tijde van uitvoering van dit onderzoek (12 t/m 17 mei) was nog niet 

bekend of deze versoepelingen daadwerkelijk doorgevoerd zouden worden. Uiteindelijk 

zijn alle genoemde versoepelingen per 19 mei doorgevoerd.  

 

Over de versoepelingen van 19 mei zien we een iets minder eenduidig beeld dan over de 

versoepelingen van 28 april. Alsnog zien we dat een groot deel van de respondenten 

positief staat tegenover de meeste versoepelingen. Zo is 85% er voorstander van dat er 

buiten mag worden gesport in groepsverband en vindt 80% het goed de buitenterrassen 

open mogen van 06.00 tot 20.00 uur. Beduidend minder respondenten vinden het goed dat 
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het vanaf 15 mei weer is toegestaan om te reizen naar landen met een laag 

besmettingsniveau. 43% vindt het goed dat dit is versoepeld, 19% vindt dit niet goed. 

 

Bij de versoepelingen van woensdag 19 mei zien we een vergelijkbaar beeld als bij de 

eerdere genoemde versoepelingen: 18-29-jarigen vinden verschillende maatregelen vaker 

niet goed, 55-59 jarigen vinden enkele maatregelen juist vaker wel goed. Tot slot geven 18-

29-jarigen vaker dan andere leeftijdsgroepen aan dat zij vinden dat andere maatregelen 

versoepeld hadden moeten worden (zie bijlage A, tabel 14). 

 

Figuur 9 Vraag 14: In hoeverre vind je het goed of niet goed dat onderstaande  

maatregelen mogelijk versoepeld worden? - % 

 
 

Vraag 15: Waarom twijfel je of vind je het niet goed dat een of meerdere  

maatregelen zijn of worden ? 

Respondenten konden aangeven waarom ze vinden dat sommige maatregelen te vroeg 

versoepeld worden. Veel mensen geven aan angst te hebben voor nieuwe besmettingen. 

Doordat reizen naar andere landen weer wordt toegestaan is de kans groter dat er nieuwe 

besmettingen terug het land in komen. Ook zijn ze bang voor nieuwe besmettingen op 

plaatsen waar drukte zal ontstaan zoals in het openbaar vervoer, bij sportscholen of in 

winkels. Veel mensen vragen zich af waarom niet gewacht wordt met enkele 

versoepelingen tot de vaccinatiegraad hoger is. “Hierdoor komt de eindstreep nog verder te 

liggen”, aldus een van de respondenten.  Ook geven veel mensen aan de versoepelingen in 

het licht van de weinig positieve cijfers omtrent covid-besmettingen en ziekenhuisopnames 

door covid niet te begrijpen. Toen dit 8e onderzoek uitgevoerd werd, medio mei 2021, 

waren deze cijfers nog niet erg positief. De verbetering in cijfers is pas gekomen na 

afronding van het veldwerk. 
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Vervolgens legden we nog twee stellingen aan respondenten voor (zie figuur 10). 

De meningen over de versoepelingen zijn verdeeld. Zo vindt een derde dat een of meerdere 

maatregelen te vroeg zijn versoepeld, 42% vindt van niet en een vijfde heeft hierover geen 

mening. Bijna de helft vindt dat er meer maatregelen versoepeld hadden moeten worden, 

een kwart vindt van niet, 23% heeft geen mening hierover.  

 

18-29-jarigen geven vaker dan andere leeftijdsgroepen aan dat zij vinden dat andere 

maatregelen versoepeld hadden moeten worden. Respondenten van 70 jaar en ouder 

geven dit juist minder vaak aan dan anderen (zie bijlage A, tabel 15). 

 

Figuur  10 Vraag 16: Wat vind jij van de huidige en aangekondigde versoepelingen? 

 

 

 Een of meerdere maatregelen zijn of worden te vroeg versoepeld  

We vroegen respondenten ook welke  maatregelen volgens hen te vroeg versoepeld zijn.  

Hieronder vatten we de meest genoemde samen.  

 

Reizen naar het buitenland 

Veel mensen vinden dat de maatregelen rondom het reizen naar het buitenland te vroeg 

zijn versoepeld. Mensen vinden dat 'plezierreizen' naar het buitenland nog niet zouden 

moeten mogen en hadden om die reden graag gezien dat het reisadvies nog niet was 

aangepast. Het reizen met het openbaar vervoer wordt ook door een aantal mensen 

genoemd als zijnde te vroeg versoepeld. Ze geven aan dat er in de treinen onvoldoende 

afstand wordt gehouden en het nog niet het juiste moment om niet noodzakelijke reizen 

met het openbaar vervoer te maken.  

 

Opening terrassen 

Ook vinden veel mensen dat de terrassen te vroeg zijn geopend. Mensen vinden dat er op 

de terrassen niet genoeg rekening met elkaar wordt gehouden (bijvoorbeeld het zich aan 

de afstand houden) en ook dat de wachtrijen die er soms staan niet moeten kunnen.  

 

Heropening sportscholen 

De heropening van de sportscholen en de mogelijkheden tot binnensporten (waaronder 

ook zwemmen) worden ook vaak genoemd. Mensen zijn bang dat door het zweten in de 

sportschool, corona sneller wordt verspreid.   
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Opening winkels 

Tot slot wordt ook de volledige opening van winkels (onder voorwaarden) vaker genoemd 

als maatregel die te vroeg versoepeld is. Mensen vinden het te druk in de winkelstraten nu 

het winkelen op afspraak niet meer geldt. Ook in de winkels zelf wordt volgens hen niet 

voldoende afstand gehouden en wordt er zo onnodig risico gelopen. 

 

 Ik vind dat andere maatregelen versoepeld moeten worden  

De mensen die vinden dat andere maatregelen versoepeld hadden moeten worden 

versoepeld noemen: versoepelingen in de horeca, de culturele sector en bij sportscholen 

(inmiddels zijn de sportscholen na afronding van het veldwerk van dit onderzoek weer 

geopend) . 

3.5 Vaccinatie en coronapaspoort 

 Vaccinatiebereidheid 

We hebben gevraagd naar de vaccinatiebereidheid van respondenten. Omdat we de 

antwoordcategorieën hebben aangepast ten opzichte van de vorige meting zijn de 

resultaten niet vergelijkbaar.  

 

We zien dat bijna 8 op de 10 Brabanders (78%) bereid is zich te laten vaccineren. 38% heeft 

zich al laten vaccineren, 14% wil zich laten vaccineren en weet ook al wanneer hij of zij aan 

de beurt is. 26% wil zich laten vaccineren maar weet nog niet wanneer ze aan de beurt zijn.  

13% is er nog niet uit of zij zich laten vaccineren en 9% geeft aan zich niet te laten 

vaccineren.  

 

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

30-44 jaar 16%) of zichzelf zeker niet laten vaccineren (18-29 jaar 15% | 30-44 jaar 17%).  

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

zichzelf niet te laten vaccineren (zie bijlage A, tabel 16).   

 

Tabel 2  Vraag 19: Ben je bereid je te laten vaccineren (inenten) tegen corona of 

ben je al gevaccineerd? - % 

 % 

Ja 78 

Ja, ik ben al gevaccineerd 38 

Ja, ik laat mijzelf vaccineren en ik weet wanneer ik aan de beurt ben 14 

Ja, ik laat mijzelf vaccineren maar ik weet nog niet wanneer ik aan de beurt ben 26 

  

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

Nee, ik laat mijzelf niet vaccineren 9 
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Vraag 20: Kan je aangegeven waarom je twijfelt om je te laten vaccineren of jezelf 

helemaal niet laat vaccineren?  

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

hebben we gevraagd naar de reden hiervoor. 

 

Twijfel over betrouwbaarheid vaccins 

Het meest gegeven antwoord op deze vraag is dat men twijfels heeft over de 

betrouwbaarheid van de vaccins. Men vindt de vaccins nog te experimenteel en twijfelt 

daardoor aan de betrouwbaarheid ervan. Ze zijn bang dat het onveilig is, dat het een 

experimentele prik is en ze zijn bang dat ze door de overheid als proefkonijn worden gezien. 

Het feit dat de vaccins in zo’n korte tijd ontwikkeld zijn, speelt hierin ook een rol: mensen 

hebben het idee dat het vaccin nog in een testfase zit en daarom (nog) niet betrouwbaar 

genoeg is. 

 

Vraagtekens bij lange termijn effecten vaccins 

Ook geven mensen aan bang te zijn voor de lange termijn effecten van het vaccineren.  

De lange termijneffecten zijn door de snelle ontwikkelingen rondom de vaccins nog niet 

onderzocht, er is nog niet echt sprake van lange termijn. Mensen zijn bang dat deze effecten 

veel groter kunnen zijn dan dat nu wordt verwacht of gezegd. 

 

Angst voor bijwerkingen 

Tot slot geven mensen aan dat ook de angst voor bijwerkingen een reden is om zich niet te 

laten vaccineren of om hierover nog te twijfelen. Ze waren bij eerdere, andere, vaccinaties 

allergisch voor bijwerkingen en voelen zich nu gezond en willen daarom geen risico nemen 

of zijn bang zieker te worden van het vaccin dan van een besmetting door het virus zelf. 

 

 

Vraag 21: Niet iedereen in Nederland wil zich laten vaccineren tegen het 

coronavirus. Op welke manier zouden meer mensen gestimuleerd 

kunnen worden om zich te laten vaccineren?  

Veel genoemd antwoord op deze vraag is het verbeteren van de voorlichting over het 

vaccineren. De voorlichting over vaccineren zou duidelijker moeten, de insteek positiever 

en de boodschap moet ook door anderen dan de overheid gebracht worden. Zo worden 

bijvoorbeeld influencers op social media, profvoetballers genoemd, maar ook experts 

zouden dit volgens respondenten beter voor het voetlicht kunnen brengen dan de overheid 

zelf. Een positievere insteek bijvoorbeeld door het duidelijk maken dat je vaccineren niet 

alleen voor jezelf doet maar er ook anderen mee helpt.  

Ook moet deze voorlichting op specifieke doelgroepen gericht moeten zijn. Mensen maken 

zich vooral zorgen om laaggeletterden, mensen met een lagere sociaaleconomische status 

en mensen met een migratie-achtergrond die ook de Nederlandse taal niet goed machtig 

zijn. Ook moeten twijfelaars de mogelijkheid krijgen om zelf met experts in gesprek te gaan. 

Bijvoorbeeld via een spreekuur waar mensen terecht kunnen met vragen op een locatie die 

makkelijk toegankelijk is, bijvoorbeeld bij scholen, kerken en moskeeën.  
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Ook geeft een grote groep aan de vaccinatiegraad via indirecte weg verhoogd kan worden, 

namelijk door de toegang  aan diverse locaties te ontzeggen voor mensen die niet 

gevaccineerd zijn. Denk aan bioscopen, sportscholen, pretparken et cetera. Wellicht zou dit 

ertoe kunnen leiden dat mensen zich alsnog laten vaccineren. Het vaccinatiepaspoort zou 

een goed middel hiervoor zijn, zowel een nationaal als Europees paspoort. Dit zou verplicht 

moeten worden bij evenementen en (buitenlandse) reizen, maar ook bij het bezoek van 

openbare gelegenheden zoals de horeca of winkels.  

Als alternatief voor het niet-vaccineren wordt door een aantal mensen een negatieve test 

geopperd. Ze willen dat mensen die niet gevaccineerd zijn, altijd een negatieve coronatest 

kunnen laten zien, ook voor het betreden van de supermarkten.  

 

 Stellingen over periode van vaccineren 

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

Aan de vragenlijst van de 8e meting hebben we 2 nieuwe stellingen toegevoegd. Drie kwart 

van de Brabanders vindt dat de overheid haar uiterste best moet doen om zoveel mogelijk 

mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. 12% is het hier niet mee eens. 

Ook vroegen we of mensen die zich laten testen meer zouden moeten mogen dan mensen 

die zich niet laten testen (bijvoorbeeld toegang tot evenementen/pretparken). Iets minder 

dan de helft (48%) is het eens met deze stelling. 28% is het hier niet mee eens.  

We legden in deze en de vorige meting eenzelfde stelling voor, maar dan over mensen die 

gevaccineerd zijn. Iets meer dan de helft (51%) vindt dat gevaccineerden meer zouden 

moeten mogen. Het aandeel is dat het hiermee eens is, is gestegen ten opzichte van de 

vorige meting.  

Het vaccineren geeft uitzicht op het meer en meer loslaten van de maatregelen: twee derde 

is het eens met deze stelling. Bij de vorige meting was dit nog een derde (34%).  

 

18-44-jarigen zijn het minder vaak eens met de stelling dat er door de start met vaccineren 

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

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

laten vaccineren en dat de overheid haar uiterste best moet doen om zoveel mogelijk 

mensen te stimuleren zich te laten vaccineren. 70-plussers zijn het juist vaker eens met al 

deze stellingen (zie bijlage A, tabel 17). 
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Figuur 11 Vraag 22: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen? - %  

 

 Coronapaspoort 

In de vragenlijst hebben we de volgende toelichting over het coronapaspoort opgenomen:  

 

Op dit moment wordt zowel in Nederland als in Europa gesproken over een coronapaspoort. 

Hiermee kan je aantonen of je tegen COVID-19 bent ingeënt, of je recent negatief bent getest 

op het coronavirus, of dat je hersteld bent van COVID-19 en voldoende antilichamen hebt.  

Met zo’n bewijs zou het makkelijker kunnen zijn om toegang tot verschillende plekken of 

evenementen te krijgen. En binnen Europa zou vrij reizen er gemakkelijker mee kunnen 

worden. Alle Europese lidstaten, dus ook Nederland, moeten hierover nog een besluit nemen.  

 

We vroegen vervolgens of mensen voor- of tegenstander van zo’n Nederlands en Europees 

coronapaspoort zijn. De meerderheid is voorstander van een Nederlands coronapaspoort 

(55%) en een Europees coronapaspoort (58%). Iets meer dan een kwart is tegen de 

invoering hiervan en zo’n 15% heeft er geen mening over. 

 

Er zijn duidelijke verschillen tussen jong en oud omtrent een eventueel coronapaspoort; 18-

44-jarigen zijn minder vaak voorstander van zowel een Nederlands als een Europees 

coronapaspoort, 55-plussers zijn hier juist vaker voorstander van (zie bijlage A, tabel 18). 
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Figuur 12: Vraag 23: Wat vind je van zo’n coronapaspoort? 

 
 

 

Vraag 24: Kan je toelichten waarom je een voorstander bent van een 

coronapaspoort? 

We vroegen respondenten waarom ze voorstander van een Nederlands en/of Europees 

coronapaspoort zijn. De voornaamste reden die voorstanders van een coronapaspoort 

noemen, is dat ze hiermee een bewijs hebben van hun vaccinatie, en dat ze dit zichtbaar 

kunnen maken aan anderen. Het maakt reizen naar het buitenland makkelijker en veiliger. 

Daarnaast vindt men het goed als in Europa één lijn wordt getrokken wat betreft de 

coronapaspoorten, zodat de regels eenduidig zijn.  

Verder  lezen we vaker terug dat het paspoort meer vrijheid biedt voor de mensen die 

gevaccineerd zijn. Andere redenen die vaker genoemd worden, zijn dat het de kans op 

verspreidingen van het coronavirus verkleint en het coronavirus daarmee ingedamd wordt, 

dat het toegang kan bieden tot evenementen en dat het zorgt voor een gevoel van 

veiligheid. Ook noemen voorstanders van een coronapaspoort dat het mensen kan 

stimuleren om zich te laten vaccineren, dat het ervoor zorgt dat we weer terug naar 

normaal kunnen en daarmee de economie kan stimuleren. 

 

 
Vraag 25: Kan je toelichten waarom je een tegenstander bent van een 

coronapaspoort? 

Tegenstanders van een coronapaspoort geven veelal aan dat het discriminatie is, dat het 

druk legt op mensen om zich toch te laten vaccineren, en dat beperkingen oplegt op de 

vrijheid van Nederlanders. Ook wordt vaak genoemd dat een coronapaspoort zou zorgen 

voor een tweedeling in de maatschappij, en dat het niet strookt met de privacywet. Een 

deel geeft aan liever geen medische gegevens openbaar maken. Daarnaast geven een 

aantal tegenstanders aan dat ze liever een Europees coronapaspoort zien of dat ze het 

onnodig vinden om een apart paspoort hiervoor te maken. Het zou bijvoorbeeld in het gele 

boekje of het gewone paspoort kunnen.  
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3.6 Werksituatie  

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

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

en 8% studeert. 39% geeft aan op dit moment niet te werken en ook niet te studeren. In de 

meeste gevallen gaat het om gepensioneerden. 

 

Tabel 3 Vraag 26: Werk of studeer je? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 % 

Ja, ik werk in loondienst 50 

Ja, ik ben ZZP’er 4 

Ja, ik ben ondernemer 4 

Ja, ik studeer   8 

Nee   39 

 

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

de vorige drie metingen enkele stellingen voorgelegd.  

Het aandeel mensen dat zich zorgen maakt over toekomst van baan of bedrijf is gedaald 

van 21% naar 16%. Bij de andere stellingen zien we een vergelijkbaar beeld met de vorige 

metingen. 73% kan zich op het werk goed aan de corona-adviezen en maatregelen houden.  

25% maakt zich zorgen om besmettingsgevaar op het werk.. 70% geeft aan geen druk van 

de werkgever te ervaren om op kantoor te komen werken. 60% geeft aan dat de werkgever 

voldoende mogelijkheid biedt om thuis te werken, voor 21% is dat niet het geval.  

 

18-29-jarigen ervaren vaker druk van hun werkgever om op kantoor te werken en ook geven 

zij minder vaak aan dat hun werkgever hen voldoende mogelijkheid biedt om thuis te 

werken. 45-54-jarigen wordt juist vaker de mogelijkheid geboden om thuis te werken en 

ook ervaren zij minder vaak druk van hun werkgever om op kantoor te werken (zie bijlage A, 

tabel 19). 

 
 

Tabel 4 Vraag 27: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?* 

  (helemaal) 

eens 

niet eens/  

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

 T8 T7 T6 T5 T8 T7 T6 T5 T8 T7 T6 T5 

Ik maak mij zorgen over de toekomst 

van mijn baan/bedrijf 
16* 21 20 26 16 17 19 17 67* 62 62 57 

Mijn werkgever zorgt ervoor dat ik me 

op mijn werk goed kan houden aan de 

corona-adviezen en maatrelen 
73 71 70 65 15 18 19 20 12 12 11 14 

Ik maak mij zorgen om 

besmettingsgevaar op mijn werk 
25 27 33 35 26 24 24 24 48 49 43 41 

Ik ervaar druk van mijn werkgever om 

op kantoor te werken terwijl ik mijn 
werkzaamheden ook thuis zou kunnen 

uitvoeren 

15 15 16 - 15 14 21 - 70 71 63 - 

Mijn werkgever biedt mij voldoende de 

mogelijkheid om thuis te werken 
60 62 61 - 18 16 22 - 21 22 18 - 

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

instanties 

Hoeveel vertrouwen hebben Brabanders in de aanpak van de coronacrisis door 

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

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

Brabanders hebben in de genoemde instanties. Deze dalende lijn is voor wat betreft het 

vertrouwen in de rijksoverheid, gemeenten en veiligheidsregio gestabiliseerd sinds de 

vorige meting. We zien een toename van het vertrouwen in de gezondheidszorg, RIVM en 

GGD’en ten opzichte van de vorige meting. Bij alle drie de instanties is het aandeel mensen 

met ‘veel vertrouwen’ gestegen.  

 

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

groepen. 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 20). 

 

Figuur 14 Vraag 28: Hoeveel vertrouwen heb je op dit moment in de aanpak van de 

coronacrisis door…? - % 
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5 Zorgen over de crisis 

Ten tijde van de 7e meting (medio februari 2021) zagen we dat op 8 punten de zorgen van 

mensen waren toegenomen. We zien ten tijde van de 8e meting (medio mei) dat de zorgen 

op veel punten zijn afgenomen. Zo zijn de zorgen afgenomen over:  

 Toenemende spanningen/onrust in de samenleving 

 De gevolgen van de crisis voor de economie 

 De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren 

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

 De diverse mutaties van het virus (Britse, Zuid-Amerikaanse, Zuid-Afrikaanse 

variant etc.) 

 Het onderwijs van uw kind(eren) 

 Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen 

 De mogelijke komst van een nieuwe coronagolf 

  

Ten tijde van de 8e meting maken wel meer mensen zich veel zorgen over de 

zorggerelateerde items: overige zorg en hulp (zoals thuiszorg), zorg en hulp aan corona-

patiënten in ziekenhuizen en reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen. Ten tijde van het 

veldwerk van deze 8e meting waren de cijfers rondom ziekenhuisopnames en IC-bezetting 

door coronapatiënten ook nog weinig positief en was nog niet duidelijk of we op afvlakking 

van de piek van de 3e golf zaten.  

 

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

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

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

omgeving, een gezin waarvan zij weten dat er thuis spanningen zijn, de duur van deze crisis 

en tot slot een mogelijke volgende coronagolf. 

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

leeftijdsgroep. Zo maken zij zich vaker dan gemiddeld zorgen over de gevolgen van de crisis 

voor de economie, de veiligheid in hun woonplaats, andere mensen die zich niet aan de 

maatregelen en adviezen houden, een mogelijke volgende coronagolf, de diverse mutaties 

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

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

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

gezondheid van anderen, hun eigen financiële situatie, werksituatie, een kwetsbaar/ 

eenzaam persoon in hun omgeving en ouderen en kwetsbaren in het algemeen (zie bijlage 

A, tabel 21). 
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Tabel 2  Vraag 29: In hoeverre maak je je op dit moment (medio mei 2021) zorgen 

over… - % gesorteerd op [Veel zorgen] 

 Veel zorgen Enige  zorgen Geen zorgen 

T8 T7 T6 T5 T8 T7 T6 T5 T8 T7 T6 T5 

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

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen en adviezen houden 38 39 39 48 41* 46 42 38 21* 15 19 14 

De gevolgen van de crisis voor de economie 37* 47 34 46 49* 45 52 45 14* 8 15 9 

Reguliere zorg en hulp in ziekenhuizen 37* 26 31 34 46* 54 55 54 17* 20 14 11 

De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren 32* 47   45* 37   23* 16   

Hoe lang deze situatie nog gaat duren, de duur van deze crisis 30* 45 32 51 56* 47 54 41 14* 8 14 8 

De diverse mutaties van het virus  28* 35   52 51   21* 14   

Het onderwijs van uw kind(eren) 27* 34 18 23 45 43 47 48 29* 23 35 30 

Een gezin waarvan ik weet dat er thuis spanningen zijn 26 27 19 26 48 50 46 47 26 22 34 27 

Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen 24* 30 26 33 62 62 61 59 14* 8 13 8 

De mogelijke komst van een nieuwe coronagolf 23* 35   53 52   24* 13   

Overige zorg en hulp (zoals thuiszorg) 23* 20 24 28 50* 55 58 58 27 25 18 14 

Een kwetsbaar / eenzaam persoon in mijn omgeving 22 25 20 26 56 60 57 58 21* 15 22 16 

Zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen 22* 13 24 25 49* 52 53 52 29* 34 23 23 

De voortgang van mijn studie  22 24 16 26 33 34 29 25 46 42 55 50 

Het verspreidingsrisico van corona onder en door kinderen die weer naar 

de basisschool gaan 
18 20   50 52   32* 28   

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

Mijn geestelijke / mentale gezondheid 14 13 11 12 29* 34 31 27 57* 54 58 61 

Mijn financiële situatie 11 13 11 12 22 24 26 25 67* 64 63 63 

Mijn lichamelijke gezondheid of die van gezinsleden 11 12 11 12 42 45 46 48 47* 43 44 40 

De lichamelijke gezondheid van familie of vrienden 10 12 11 14 52 52 53 57 38 36 35 29 

Mijn werksituatie 10 11 10 12 21* 24 23 28 69* 64 67 60 

De veiligheid in mijn woonplaats 9 10 12 12 33* 38 40 44 57* 52 48 45 
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6 Gedenkteken of herdenking  

 

De laatste maanden zijn er op verschillende plaatsen in Brabant gedenktekens of 

gedenkplekken gecreëerd of zijn er herdenkingsmomenten voor de coronaslachtoffers 

geweest. We hebben gevraagd over Brabanders behoefte hebben aan een Brabants 

gedenkteken of aan een andere vorm van herdenking van coronaslachtoffers.  

 

15% van de respondenten zou een gedenkteken of herdenking willen. 6% wil specifiek een 

Brabantse gedenkteken of herdenking, 10% een nationaal gedenkteken of herdenking.  

 

18-29-jarigen geven vaker dan andere leeftijdsgroepen aan dat zij behoefte hebben aan een 

Brabants (9%) of nationaal (19%) gedenkteken om de coronaslachtoffers te herdenken.  

45-69-jarigen hebben minder vaak behoefte aan een Brabants gedenkteken.  

De groep 55-69-jarigen heeft daarnaast ook minder behoefte aan een nationaal 

gedenkteken dan gemiddeld (zie bijlage A, tabel 23). 

 

 

Tabel 3 Vraag 31: Heb jij behoefte aan een Brabants gedenkteken of aan een 

andere vorm voor herdenking van de coronaslachtoffers?  

Meerdere antwoorden mogelijk  - % 

 % 

Ja, ik zou wel een Brabants gedenkteken of herdenking willen 6 

Ja, ik zou wel een nationaal gedenkteken of herdenking willen  10 

Nee, ik heb hier geen behoefte aan 66 

Dat weet ik (nog) niet  20 

 

 

Mensen die behoefte hebben aan een gedenkteken of herdenking hebben we gevraagd of 

zij hier ideeën voor hebben. 63 mensen hebben deze vraag beantwoord. Enkel antwoorden 

die vaker gegeven zijn, sommen we hieronder op: 

 

 Een monument met de namen van iedereen die aan corona is overleden. 

 Een standbeeld of monument, bijvoorbeeld in de vorm van twee mensen die elkaar 

willen omarmen maar op 1,5 m afstand van elkaar staan, of een beeld van een 

verpleegkundige of het virus. 

 Een monument dat niet alleen de directe coronaslachtoffers herdenkt, maar iedereen 

die is getroffen, zoals de mensen van wie de zorg is uitgesteld, het zorgpersoneel, 

ondernemers, jongeren et cetera. 

 Een herdenkingsplek waar mensen bloemen kunnen neerleggen en kaarsjes aan 

kunnen steken. 

 Een speciale herdenkingsdag in de provincie Noord-Brabant, op de locatie waar de 1e 

besmettingen waren. 

 Een nationaal herdenkingsmoment waar aandacht voor is op nationale televisie. 
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 Resultaten uitgesplitst naar 

leeftijdsgroepen 

In deze bijlage vindt u de resultaten van de 8e meting uitgesplitst naar leeftijdsgroepen. We hebben 

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

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

antwoorden.  

 Verschillen tussen groepen: Significante verschillen worden aangeduid met blauw (positieve 

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

maar niet per se positief of negatief is te noemen, zijn de verschillen aangeduid met grijs (neutrale 

afwijking). 

 Verschillen met 7e meting: Met pijltjes hebben we aangegeven of een resultaat hoger () of lager () 

is dan gemeten bij de vorige meting.  
 

1. Persoonlijke situatie 

 

Tabel 4 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  162 312 371 684 510 

Boos 7 7  13 7 3  4 

Bang 4 5 6 3 3 2 

Verdrietig 9 13  10  7  6  9 

Gespannen/gestrest 16 32 21 13  9 5  

Bezorgd 31 28 31 30  32  34  

Rustig 49 38  48  50  54 55  

Blij 8 9 8 8  7  6  

Machteloos 22 33  22  22  19  17  

Gefrustreerd 21 36 30  20  12  8 

Anders 4 4 4 5 6 3 

 

Tabel 5 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  156 306 361 675 501 

Gemiddeld cijfer 5,6 6,2 5,7 5,4 5,2 5,4 

1-5 43 28 42 48 49 47 

6-7 39 49 39 35 35 34 

8-10 18 23 18 17 15 19 

  

Tabel 6 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  162 312 371 684 510 

Ja, vrijwel altijd 3 4 4 1 2 2 

Ja, meestal 7 11  11 5 4 5 

Soms wel, soms niet 33 51 35 34 24 26 

Nee, meestal niet 28 24 28 29 30 27 

Nee, vrijwel nooit 29 10 22 31 40 40 
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Tabel 7 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  162 312 371 684 510 

Ik voel me minder eenzaam 16 34  15  12  9  11  

Er is niets veranderd 70 44 67  76  82 79 

Ik voel me eenzamer 14 21  18  12  9  9  

 

Tabel 8 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  158 305 362 672 505 

De huidige situatie is inmiddels (redelijk) normaal 

voor me geworden 
48 46 47  46 50 47 

Ik maak me maar weinig zorgen over de 

coronacrisis 
19 22 22 16 19  16 

Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe zwaarder ik 

het heb 
35 52  43 35 24  22  

Ik heb er moeite mee dat het niet duidelijk is hoe 

lang de huidige situatie nog gaat duren 
54 65  66 50  42  47  

Het is mij duidelijk op welke wijze de maatregelen 

steeds verder gaan worden versoepeld (zoals 

beschreven in het openingsplan) 
61 57 54 60 64 69 

 

2. Draagvlak en opvolging van de maatregelen en adviezen   

 

Tabel 9 Vraag 7: We zijn benieuwd hoe je denkt over de huidige maatregelen.  

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

 Noord-

Brabant 

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

n  153 295 358 657 498 

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan 59 62  61  59  58  55  

Maximaal 2 gasten op bezoek per dag Dit geldt 

naast het eigen huishouden en exclusief kinderen 

tot en met 12 jaar 

34 25 30 38 36 39 

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van 2 

personen 
23 21  19  23  22  28  

Kinderen van 4-12 jaar met corona-gerelateerde 

klachten mogen niet naar school  
57 57  47  63  60  59 

Voortgezet onderwijs mag met extra maatregelen 

(deels) open 
69 66 64 71 71 75 

Het dragen van een mondkapje op plaatsen waar 

dat verplicht is  
65 54  50  63  73  82  

Verbod op alcoholverkoop of -bezorging tussen 

2000 uur en 0700 uur   
39 25  29  36  49  55  

Reizen naar het buitenland wordt afgeraden, tenzij 

strikt noodzakelijk 
61 57  54  63  64  67  

Bioscopen, musea, bibliotheken, zwembaden, 

sauna’s et cetera zijn gesloten 
26 23  25  22  26  32  

Sportscholen zijn gesloten 26 24  24  25  25  33  
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Tabel 10 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  146 289 341 643 478 

Veel vertrouwen  6 1  5 9 7 9 

Redelijk wat vertrouwen  55 48  43 57 62 65 

Weinig vertrouwen  28 37 34  24 25 23 

Geen vertrouwen  10 13 19 10 7 4 

 

Tabel 11 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  151 291 359 656 491 

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

gebruik papieren zakdoeken, zit zo min mogelijk aan uw 

gezicht, hoesten / niezen in ellenboog) 
35 24  31 33 39 44 

Geen handen schudden 72 54  69 76 82  77  

Houd 1,5 meter afstand van elkaar 31 11  21  28 42 50 

Blijf thuis als u last heeft van neusverkoudheid,  

hoesten, keelpijn of koorts 
60 49  50 61 67 75 

Blijf thuis als één van uw huisgenoten last heeft van 

koorts (geldt niet voor mensen in vitale beroepen) 
60 53 50 57 68 76 

Blijf thuis als u een melding hebt ontvangen via de 

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

contactonderzoek van de GGD 

63 47 52 62 73 82 

Uitslag van een positieve zelftest laten bevestigen bij de 

GGD 
60 45 54 62 68 77 

Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte 42 23  36  41  51  58  

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan  47 38 42 49 57 59 

Reis zo min mogelijk 39 25  33  39  47  51  

Binnenshuis 1,5 meter afstand houden van bezoek 24 12  16  23  31  38 

 

Tabel 12 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  153 297 362 663 493 

Ik heb het idee dat meer mensen zich 

aan de adviezen houden 
4 8  5  3  2  5  

Het is hetzelfde als eerder 24 28  29  26  19  21  

Ik heb het idee dat minder mensen die 

zich aan de adviezen houden 
71 64  66  72  79  75  
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3. Versoepelingen 

 

Tabel 13 Vraag 13: In hoeverre vind je het goed of niet goed dat deze maatregelen 

versoepeld of vervallen zijn? - % ik vind het goed dat deze maatregel is 

versoepeld/vervallen 

 Noord-

Brabant 

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

n  148 281 348 644 489 

Studenten aan universiteiten en 

hogescholen kunnen 1 dag per week 

fysiek les op locatie volgen 
81 80 79 83 83 79 

De avondklok is per 28 april komen te 

vervallen 
75 76 80 77 73 71 

Thuisbezoek is toegestaan voor 

maximaal 2 personen  
88 81 88 90 91 90 

Terrassen buiten zijn weer open van 

12.00 tot 18.00 uur 
80 72 78 83 84 82 

Alle winkels mogen weer klanten 

ontvangen zonder winkelafspraak. 

Maximaal 1 klant per 25m 

80 74 78 82 82 83 

Het maximaal aantal mensen bij een 

uitvaart wordt verhoogd van 50 naar 100 
74 76 72 74 73 78 

 

Tabel 14 Vraag 14: In hoeverre vind je het goed of niet goed dat onderstaande maatregelen 

mogelijk versoepeld worden? - % ik vind het goed dat deze maatregel versoepeld wordt 

 Noord-

Brabant 

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

n  150 285 348 647 486 

Pretparken, dierentuinen, speeltuinen 

en kinderboerderijen mogen weer open 
74 70 74 72 76 78 

Buitenterrassen mogen open van 06.00 

tot 20.00 uur 
80 76 76 83 84 82 

Locaties voor kunst- en 

cultuurbeoefening binnen (bijvoorbeeld 

muzieklessen) gaan weer open 

75 70 73 77 78 77 

Binnensportlocaties (zoals sportscholen 

en zwembaden) mogen weer open  
68 65 70 68 70 67 

Buiten sporten in groepsverband is weer 

toegestaan  
85 81 82 87 89 88 

Vanaf 15 mei zijn reizen naar landen met 

een laag besmettingsniveau weer 

mogelijk 

43 47 46 42 42 39 

Reizen met het openbaar vervoer niet 

meer alleen voor noodzakelijke reizen 

(zoveel mogelijk op rustige momenten 

reizen) 

62 62 63 62 62 61 

 

Tabel 15 Vraag 16: Wat vind jij van de huidige en aangekondigde versoepelingen? - % Ja 

 Noord-

Brabant 

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

n  134 243 297 505 347 

Ik vind dat andere maatregelen 

versoepeld moeten worden  
66 71 68 66 64 57 

Een of meerdere maatregelen zijn of 

worden te vroeg versoepeld 
44 43 46 41 43 48 
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4. Vaccinatie en coronapaspoort 

 

Tabel 16 Vraag 19: 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  152 295 362 661 492 

Ja, ik ben al gevaccineerd 38 14 10 15 60 87 

Ja, ik laat mijzelf vaccineren en ik weet 

wanneer ik aan de beurt ben  
14 7 16 17 18 8 

Ja, ik laat mijzelf vaccineren maar ik 

weet nog niet wanneer ik aan de beurt 

ben 

26 35 41 46 11 1 

Misschien, dat hangt ervan af / ik ben er 

nog niet uit 
13 29 16 14 5 2 

Nee, ik laat mijzelf niet vaccineren 9 15 17 9 6 1 

 

Tabel 17 Vraag 22: 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  146 282 350 642 486 

Doordat er nu gevaccineerd wordt, is er snel uitzicht 

op het loslaten van maatregelen 
66 60  61  68  70  73  

Mensen die zich laten vaccineren zouden meer 

moeten mogen dan mensen die zich niet laten 

vaccineren (bijvoorbeeld toegang tot 

evenementen/pretparken/vliegverkeer) 

51 36 38 49 61  70  

Mensen die zich laten testen zouden meer moeten 

mogen dan mensen die zich niet laten testen  

(bijvoorbeeld toegang tot evenementen/pretparken) 

48 43 43 45 49 58 

De overheid moet haar uiterste best doen om zoveel 

mogelijk mensen te stimuleren zich te laten 

vaccineren 
75 62 63 70 84 93 

 

Tabel 18 Vraag 23: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?  

- % voorstander invoering 

 Noord-

Brabant 

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

n  137 266 319 605 468 

Nederlands coronapaspoort 55 37 38 54 68 75 

Europees coronapaspoort 58 38 39 58 72 80 

 

5. Werksituatie 

 

Tabel 19 Vraag 27 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  86 226 264 298 22 

Ik maak mij zorgen over de toekomst van mijn 

baan/bedrijf 
16 19  18 16 11  26 

Mijn werkgever zorgt ervoor dat ik me op mijn werk 

goed kan houden aan de corona-adviezen en 

maatrelen 

73 69 71 75 78 68 

Ik maak mij zorgen om besmettingsgevaar op mijn 

werk 
25 25 26 23 26 36 
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Ik ervaar druk van mijn werkgever om op kantoor te 

werken terwijl ik mijn werkzaamheden ook thuis zou 

kunnen uitvoeren 
15 21 18 8 10 26 

Mijn werkgever biedt mij voldoende de mogelijkheid 

om thuis te werken 
60 41  60 73 68 45 

 

 

 

6. Vertrouwen 

 

Tabel 20 Vraag 28: 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  141 276 334 640 479 

Veel vertrouwen 10 7 9 12 11 13 

Redelijk wat vertrouwen 52 47 46 51 56 57 

Weinig vertrouwen 25 32 24 23 22 24 

Geen vertrouwen 13 14 21 14 11 5  

De gemeente Noord-

Brabant 

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

n  128 243 299 576 441 

Veel vertrouwen 9 6 8 13 9 9 

Redelijk wat vertrouwen 52 50 46 50 58 56 

Weinig vertrouwen 26 27 27 26 22 30 

Geen vertrouwen 13 17 20 11 10 5 

RIVM Noord-

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

n  138 274 334 633 479 

Veel vertrouwen 17 17  12 18 20 18 

Redelijk wat vertrouwen 49 42 44 48 51 60  

Weinig vertrouwen 20 23 22 19 20 17 

Geen vertrouwen 14 19 22 14 10  5 

De gezondheidszorg 

(ziekenhuizen, huisartsen) 

Noord-

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

n  145 280 339 636 480 

Veel vertrouwen 43 32 36 48  49  51 

Redelijk wat vertrouwen 45 51 46 40  44  42 

Weinig vertrouwen 8 12 12 7 6 6 

Geen vertrouwen 4 6 7 4 2 1 

GGD Noord-

Brabant 

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

n  140 265 334 629 479 

Veel vertrouwen 20 14 15 22  22  26  

Redelijk wat vertrouwen 51 50 46 50 51 56 

Weinig vertrouwen 20 25 23 19 18 15  

Geen vertrouwen 10 11  16 9 9  3  

De veiligheidsregio  Noord-

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

n  124 236 285 564 440 

Veel vertrouwen 13 7 13 13 14 18 

Redelijk wat vertrouwen 54 51 45 59 56 56 

Weinig vertrouwen 22 30 24 15 21 21 

Geen vertrouwen 11 12 18 12 8 5 
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7. Zorgen door de coronacrisis 

 

Tabel 21 Vraag 26: In hoeverre maak je je op dit moment zorgen over ... - % 

 Noord-

Brabant 

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

Mijn lichamelijke gezondheid of die van mijn gezinsleden 

n  143 267 336 620 464 

Geen zorgen 47 44 51 46 50 43 

Enige zorgen 42 44 38 44 40 46 

Veel zorgen 11 12 12 11 10 11 

De lichamelijke gezondheid van familie of vrienden 

n  136 270 332 618 456 

Geen zorgen 38 36 39 35 42 35 

Enige zorgen 52 52 48 55 50 56 

Veel zorgen 10 12 13 10 8 9 

Mijn geestelijke / mentale gezondheid 

n  140 270 332 618 456 

Geen zorgen 57 35  48 62 69 70 

Enige zorgen 29 36  35 27 25 24 

Veel zorgen 14 29 17 11 6 7 

De geestelijke / mentale gezondheid van anderen 

n  140 270 328 614 460 

Geen zorgen 38 27  38 40  44 42 

Enige zorgen 48 44 46 51  48 49 

Veel zorgen 14 29 16 9 8 9 

Mijn financiële situatie 

n  138 270 332 601 457 

Geen zorgen 67 56  57 65 75 81 

Enige zorgen 22 20  30 26 19 16 

Veel zorgen 11 24 13 9 6 3 

Mijn werksituatie 

n  132 249 300 405 120 

Geen zorgen 69 57 64 75 78 89 

Enige zorgen 21 25  26 18 16 6 

Veel zorgen 10 18 11 7 5 5 

De gevolgen van de crisis voor de economie 

n  144 276 339 625 457 

Geen zorgen 14 20  14  14  12  10 

Enige zorgen 49 41  48  48 53  55 

Veel zorgen 37 39 38  38  35  36  

De voortgang van mijn studie 

n  91 72 61 68 22 

Geen zorgen 46 31 47 64 74 78 

Enige zorgen 33 40 33 25 17 7 

Veel zorgen 22 29 20 12 9 15 

Het onderwijs van uw kind(eren) 

n  53 162 189 139 81 

Geen zorgen 29 42 29 21 30 20 

Enige zorgen 45 32 43 49 48 61 

Veel zorgen 27 26 29  29  23 19 

Een kwetsbaar / eenzaam persoon in mijn omgeving 

n  125 214 259 416 284 
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 Noord-

Brabant 

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

Geen zorgen 21 25  24 23  18  15  

Enige zorgen 56 40  57  57 64 67 

Veel zorgen 22 36 19  20 18 18 

Een gezin waarvan ik weet dat er thuis spanningen zijn 

n  93 136 133 220 172 

Geen zorgen 26 27 32 32 24 13 

Enige zorgen 48 41 46 43 53 61 

Veel zorgen 26 32 23 25 23 26 

Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen 

n  140 253 334 601 456 

Geen zorgen 14 21  20 15  9  5 

Enige zorgen 62 46  60  62 70 72 

Veel zorgen 24 32 20  23 22  23 

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

n  139 269 340 627 465 

Geen zorgen 17 23 22  14 14 14 

Enige zorgen 46 43  45 48  48  43  

Veel zorgen 37 34  33  38  38  43  

Zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen 

n  135 261 325 611 461 

Geen zorgen 29 32 30  31 31 20  

Enige zorgen 49 47  48 47 48 53 

Veel zorgen 22 21  21 22  21  27  

Overige zorg en hulp (zoals thuiszorg) 

n  138 254 319 571 431 

Geen zorgen 27 30 30 29 26  20 

Enige zorgen 50 46  49 50 52  53 

Veel zorgen 23 24 21 21 23 28  

De veiligheid in mijn woonplaats 

n  127 247 312 586 425 

Geen zorgen 57 69  62 65 51 41 

Enige zorgen 33 19  28 29 39 51 

Veel zorgen 9 12 10 6 10 8 

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

n  140 264 336 617 456 

Geen zorgen 14 16  17  14 14  8  

Enige zorgen 56 43 48 58  63  66  

Veel zorgen 30 41  35  28  22  26  

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen en adviezen houden 

n  136 261 330 616 466 

Geen zorgen 21 34  29  23  13 8 

Enige zorgen 41 38  44 41  46 35 

Veel zorgen 38 28 27 36 41 56 

Een mogelijke volgende coronagolf* 

n  138 268 328 613 449 

Geen zorgen 24 28  32  27  21  13  

Enige zorgen 53 43  49 55 54 61 

Veel zorgen 23 29 18  18  25  26  
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 Noord-

Brabant 

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

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

n  138 259 329 609 453 

Geen zorgen 21 32  29  21 14  8  

Enige zorgen 52 45 50 56 54 52 

Veel zorgen 28 23  21 23  32  39 

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

n  136 261 321 598 445 

Geen zorgen 32 48  41 34 24 17 

Enige zorgen 50 37  44 46 58 64 

Veel zorgen 18 16  15 20 18  19 

Toenemende spanningen/onrust in de samenleving 

n  141 262 341 621 460 

Geen zorgen 12 17  15 11 8 8  

Enige zorgen 50 44 55 53 54 43 

Veel zorgen 38 39 30 36 38  49 

De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren 

n  131 258 328 620 466 

Geen zorgen 23 33  27 26  18  13  

Enige zorgen 45 38 45 43 47  50  

Veel zorgen 32 29  29  31  35  37  

* Item alleen opgenomen in 8-meting 

 

Tabel 22 Vraag 30: 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  152 291 359 658 483 

Mijn zorgen zijn toegenomen 20 22  23  22  17  16  

Mijn zorgen zijn gelijk gebleven 65 61  63  67  67  68  

Mijn zorgen zijn afgenomen 7 10  7  4 9  6  

Ik maak me geen zorgen 8 7 7 7  8  10  

 

 

8. Gedenkteken of herdenking coronaslachtoffers 

 

Tabel 23 Vraag 31: Heb jij behoefte aan een Brabants gedenkteken of aan een andere vorm voor 

herdenking van de coronaslachtoffers? Meerdere antwoorden mogelijk.- %  

 Noord-

Brabant 

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

n  152 291 359 658 482 

Ja, ik zou wel een Brabants gedenkteken 

of herdenking willen 
6 9 8 4 4 7 

Ja, ik zou wel een nationaal gedenkteken  

of herdenking willen  
10 19 9 8 8 10 

Nee, ik heb hier geen behoefte aan 66 54 67 70 70 65 

Dat weet ik (nog) niet  20 23 18 19 20 19 
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 Resultaten uitgesplitst naar 

Brabantse veiligheidsregio’s 

In deze bijlage vindt u de resultaten van de 8e 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 24 Vraag 1: Hoe voel je je door de huidige situatie? Meerdere antwoorden mogelijk. - % 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  524 979 526 

Boos 7 5 7 8 

Bang 4 4 4 4 

Verdrietig 9 6 11 8 

Gespannen/gestrest 16 17 17 15 

Bezorgd 31 32 31 31 

Rustig 49 50 47 52 

Blij 8 5 9 7 

Machteloos 22 23 24 19 

Gefrustreerd 21 23 21 20 

Anders 4 4 4 5 

 
 

Tabel 25 Vraag 2: Hoe aangedaan ben je door de huidige situatie? - % 

 Noord-

Brabant 

Brabant-  

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  515 953 522 

Gemiddeld cijfer 5,6 5,7 5,7 5,3 

1-5 43 42 40 49 

6-7 39 38 40 36 

8-10 18 20 20 15 
 

 

Tabel 26 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  524 979 526 

Ja, vrijwel altijd 3 1 2 4 

Ja, meestal 7 6 8 7 

Soms wel, soms niet 33 36 34 31 

Nee, meestal niet 28 29 26 28 

Nee, vrijwel nooit 29 27 30 30 
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Tabel 27 Vraag 4: Voel je je meer of minder eenzaam dan 2 maanden geleden - % 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  524 979 526 

Ik voel me minder eenzaam 16 19 14 16 

Er is niets veranderd 70 16 14 12 

Ik voel me eenzamer 14 65 72 72 

  

Tabel 28 Vraag 5: 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  516 964 513 

De huidige situatie is inmiddels (redelijk) 

normaal voor me geworden 
48 49 46 49 

Ik maak me maar weinig zorgen over de 

coronacrisis 
19 17 18 21 

Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe 

zwaarder ik het heb 
35 38 36 31 

Ik heb er moeite mee dat het niet duidelijk is 

hoe lang de huidige situatie nog gaat duren 
54 58 54 49 

Het is mij duidelijk op welke wijze de 

maatregelen steeds verder gaan worden 

versoepeld (zoals beschreven in het 

openingsplan) 

61 57 63 61 

 

 

2. Draagvlak en opvolging van de maatregelen en adviezen  

 

Tabel 29 Vraag 7: We zijn benieuwd hoe u denkt over de huidige maatregelen. In welke mate staat 

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

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  507 957 499 

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. 59 67 58 56 

Maximaal 2 gasten op bezoek per dag. Dit geldt naast het 

eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar. 
34 38 32 32 

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen. 23 23 23 22 

Kinderen van 4-12 jaar met corona-gerelateerde klachten 

mogen niet naar school.  
57 57 53 62 

Voortgezet onderwijs mag met extra maatregelen (deels) 

open.  
69 73 68 68 

Het dragen van een mondkapje op plaatsen waar dat 

verplicht is.  
65 69 62 65 

Verbod op alcoholverkoop of -bezorging tussen 20.00 uur 

en 07.00 uur.   
39 42 40 35 

Reizen naar het buitenland wordt afgeraden, tenzij strikt 

noodzakelijk. 
61 64 60 60 

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

cetera zijn gesloten. 
26 29 26 24 

Sportscholen zijn gesloten. 26 29 26 24 
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Tabel 30 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  488 919 481 

Veel vertrouwen  6 6 6 6 

Redelijk wat vertrouwen  55 54 54 58 

Weinig vertrouwen  28 31 28 26 

Geen vertrouwen  10 10 12 9 

 

Tabel 31 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  500 941 500 

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

gebruik papieren zakdoeken, zit zo min mogelijk aan uw 

gezicht, hoesten / niezen in ellenboog) 
35 34 35 35 

Geen handen schudden 72 74 72 71 

Houd 1,5 meter afstand van elkaar 31 31 31 31 

Blijf thuis als u last heeft van neusverkoudheid,  

hoesten, keelpijn of koorts 
60 66 58 58 

Blijf thuis als één van uw huisgenoten last heeft van 

koorts (geldt niet voor mensen in vitale beroepen) 
60 64 58 60 

Blijf thuis als u een melding hebt ontvangen via de 

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

contactonderzoek van de GGD 

63 71 61 62 

Uitslag van een positieve test laten bevestigen bij de GGD 60 63 60 59 

Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte 42 42 43 41 

Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan 47 51 44 47 

Reis zo min mogelijk 39 41 38 39 

Binnenshuis 1,5 meter afstand houden van bezoek 24 21 24 27 

*Alleen gevraagd in 7-meting 

 

Tabel 32 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  504 955 501 

Ik heb het idee dat meer mensen zich aan de adviezen 

houden 
4 4 4 4 

Het is hetzelfde als eerder 24 21 23 28 

Ik heb het idee dat minder mensen die zich aan de 

adviezen houden 
71 75 72 68 
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3. Versoepelingen 

 

Tabel 33 Vraag 13: In hoeverre vind je het goed of niet goed dat deze maatregelen versoepeld of 

vervallen zijn? - % ik vind het goed dat deze maatregel is versoepeld/vervallen 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  494 919 486 

Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen 1 

dag per week fysiek les op locatie volgen 
81 84 80 81 

De avondklok is per 28 april komen te vervallen 75 74 74 79 

Thuisbezoek is toegestaan voor maximaal 2 personen 

(was maximaal 1 persoon) 
88 88 87 90 

Terrassen buiten zijn weer open van 12.00 tot 18.00 uur 80 79 79 83 

Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder 

winkelafspraak. Maximaal 1 klant per 25m 
80 78 79 83 

Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt 

verhoogd van 50 naar 100 
74 74 74 76 

 

Tabel 34 Vraag 14: In hoeverre vind je het goed of niet goed dat onderstaande maatregelen 

mogelijk versoepeld worden? - % ik vind het goed dat deze maatregel versoepeld wordt 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  491 926 491 

Pretparken, dierentuinen, speeltuinen en 

kinderboerderijen mogen weer open 
74 75 74 76 

Buitenterrassen mogen open van 06.00 tot 20.00 uur 80 80 80 81 

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen 

(bijvoorbeeld muzieklessen) gaan weer open 
75 72 76 78 

Binnensportlocaties (zoals sportscholen en zwembaden) 

mogen weer open  
68 66 68 71 

Buiten sporten in groepsverband is weer toegestaan  85 84 84 88 

Vanaf 15 mei zijn reizen naar landen met een laag 

besmettingsniveau weer mogelijk 
43 42 43 45 

Reizen met het openbaar vervoer niet meer alleen voor 

noodzakelijke reizen (zoveel mogelijk op rustige 

momenten reizen) 
62 60 62 63 

 

Tabel 35 Vraag 16: Wat vind jij van de huidige en aangekondigde versoepelingen? - % Ja 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  393 735 389 

Ik vind dat andere maatregelen versoepeld  

moeten worden  
66 63 67 65 

Een of meerdere maatregelen zijn of worden  

te vroeg versoepeld 
44 47 44 43 
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4. Vaccinatie en coronapaspoort 

 

Tabel 36 Vraag 19: Ben je bereid je te laten vaccineren (inenten) tegen corona? * - % 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  501 953 500 

Ja, ik ben al gevaccineerd 38 38 36 39 

Ja, ik laat mijzelf vaccineren en ik weet wanneer ik aan de 

beurt ben  
14 12 15 13 

Ja, ik laat mijzelf vaccineren maar ik weet nog niet 

wanneer ik aan de beurt ben 
28 29 26 24 

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

Nee, ik laat mijzelf niet vaccineren 9 7 10 11 

 

Tabel 37 Vraag 22: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?* 

- % (helemaal) eens 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  486 926 480 

Doordat er nu gevaccineerd wordt, is er snel uitzicht op 

het loslaten van maatregelen 
66 70 65 65 

Mensen die zich laten vaccineren zouden meer moeten 

mogen dan mensen die zich niet laten vaccineren 

(bijvoorbeeld toegang tot 

evenementen/pretparken/vliegverkeer) 

51 54 48 54 

Mensen die zich laten testen zouden meer moeten 

mogen dan mensen die zich niet laten testen  

(bijvoorbeeld toegang tot evenementen/pretparken) 

48 54 44 49 

De overheid moet haar uiterste best doen om zoveel 

mogelijk mensen te stimuleren zich te laten vaccineren 
75 79 74 73 

 

Tabel 38 Vraag 23: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?  

- % voorstander invoering 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  463 871 453 

Nederlands coronapaspoort 55 63 53 52 

Europees coronapaspoort 58 64 56 56 

 

5. Werksituatie  
 

Tabel 39 Vraag 26: In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?  

- % (helemaal) eens 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  238 425 229 

Ik maak mij zorgen over de toekomst van mijn 

baan/bedrijf 
16 19 15 15 

Mijn werkgever zorgt ervoor dat ik me op mijn werk 

goed kan houden aan de corona- adviezen en 

maatrelen 
73 77 71 72 

Ik maak mij zorgen om besmettingsgevaar op mijn werk 25 23 26 25 

Ik ervaar druk van mijn werkgever om op kantoor te 

werken terwijl ik mijn werkzaamheden ook thuis zou 

kunnen uitvoeren 

15 15 16 13 

Mijn werkgever biedt mij voldoende de mogelijkheid om 

thuis te werken 
60 59 64 56 
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6. Vertrouwen 
 

Tabel 40 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  477 907 481 

Veel vertrouwen 10 10 10 12 

Redelijk wat vertrouwen 52 52 53 50 

Weinig vertrouwen 25 25 26 24 

Geen vertrouwen 13 13 12 14 

De gemeente Noord-

Brabant 
Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  423 835 423 

Veel vertrouwen 9 9 8 10 

Redelijk wat vertrouwen 52 53 52 52 

Weinig vertrouwen 26 26 28 24 

Geen vertrouwen 13 12 12 14 

RIVM Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  473 905 472 

Veel vertrouwen 17 17 15 19 

Redelijk wat vertrouwen 49 47 51 48 

Weinig vertrouwen 20 22 20 19 

Geen vertrouwen 14 13 14 14 

De gezondheidszorg (ziekenhuizen, 

huisartsen) 

Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  479 913 481 

Veel vertrouwen 43 45 41 44 

Redelijk wat vertrouwen 45 43 45 45 

Weinig vertrouwen 8 9 10 6 

Geen vertrouwen 4 3 4 5 

GGD Noord-

Brabant 
Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  467 900 471 

Veel vertrouwen 20 24 18 20 

Redelijk wat vertrouwen 51 48 51 52 

Weinig vertrouwen 20 17 22 19 

Geen vertrouwen 10 11 10 9 

De veiligheidsregio  Noord-

Brabant 
Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  414 819 410 

Veel vertrouwen 13 13 12 15 

Redelijk wat vertrouwen 54 52 54 55 

Weinig vertrouwen 22 22 23 21 

Geen vertrouwen 11 12 11 9 
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7. Zorgen door de coronacrisis 

 

Tabel 41 Vraag 26: In hoeverre maak je je op dit moment zorgen over ... - % 

 Noord-Brabant Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

Mijn lichamelijke gezondheid of die van mijn gezinsleden 

n  476 881 468 

Geen zorgen 47 48 47 47 

Enige zorgen 42 43 42 42 

Veel zorgen 11 10 11 11 

De lichamelijke gezondheid van familie of vrienden 

n  474 876 457 

Geen zorgen 38 37 37 39 

Enige zorgen 52 55 50 52 

Veel zorgen 10 9 13 9 

Mijn geestelijke / mentale gezondheid 

n  459 857 455 

Geen zorgen 57 57 55 60 

Enige zorgen 29 30 31 27 

Veel zorgen 14 12 15 13 

De geestelijke / mentale gezondheid van anderen 

n  459 857 455 

Geen zorgen 38 35 38 42 

Enige zorgen 48 53 46 46 

Veel zorgen 14 12 17 12 

Mijn financiële situatie 

n  462 870 460 

Geen zorgen 67 68 67 67 

Enige zorgen 22 20 23 22 

Veel zorgen 11 12 10 11 

Mijn werksituatie 

n  314 565 319 

Geen zorgen 69 70 69 69 

Enige zorgen 21 20 21 21 

Veel zorgen 10 9 10 10 

De gevolgen van de crisis voor de economie 

n  471 895 469 

Geen zorgen 14 12 12 17 

Enige zorgen 49 48 50 50 

Veel zorgen 37 41 37 34 

De voortgang van mijn studie 

n  79 144 87 

Geen zorgen 46 43 46 46 

Enige zorgen 33 29 30 38 

Veel zorgen 22 28 23 16 

Het onderwijs van uw kind(eren) 

n  164 284 170 

Geen zorgen 29 32 28 27 

Enige zorgen 45 45 42 47 

Veel zorgen 27 23 31 25 
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 Noord-Brabant Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

Een kwetsbaar / eenzaam persoon in mijn omgeving 

n  339 612 347 

Geen zorgen 21 20 19 26 

Enige zorgen 56 56 59 55 

Veel zorgen 22 24 23 20 

Een gezin waarvan ik weet dat er thuis spanningen zijn 

n  195 345 210 

Geen zorgen 26 28 21 32 

Enige zorgen 48 42 54 42 

Veel zorgen 26 30 25 26 

Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen 

n  451 866 460 

Geen zorgen 14 13 13 16 

Enige zorgen 62 61 64 61 

Veel zorgen 24 26 23 23 

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

n  469 897 466 

Geen zorgen 17 15 14 24 

Enige zorgen 46 49 46 42 

Veel zorgen 37 37 40 34 

Zorg en hulp aan corona-patiënten in ziekenhuizen 

n  451 879 457 

Geen zorgen 29 29 25 35 

Enige zorgen 49 51 51 44 

Veel zorgen 22 20 24 21 

Overige zorg en hulp (zoals thuiszorg) 

n  435 838 436 

Geen zorgen 27 25 25 31 

Enige zorgen 50 54 51 46 

Veel zorgen 23 21 24 23 

De veiligheid in mijn woonplaats 

n  429 825 436 

Geen zorgen 57 64 53 58 

Enige zorgen 33 28 37 33 

Veel zorgen 9 8 10 9 

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

n  460 877 470 

Geen zorgen 14 12 13 17 

Enige zorgen 56 58 54 57 

Veel zorgen 30 30 33 26 

Andere mensen die zich niet aan de maatregelen en adviezen houden 

n  460 874 467 

Geen zorgen 21 18 21 24 

Enige zorgen 41 44 41 39 

Veel zorgen 38 38 38 37 

Een mogelijke volgende coronagolf 

n  458 869 463 

Geen zorgen 24 21 25 26 

Enige zorgen 53 55 51 53 

Veel zorgen 23 24 24 21 
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 Noord-Brabant Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

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

n  452 868 462 

Geen zorgen 21 17 20 24 

Enige zorgen 52 54 52 49 

Veel zorgen 28 29 28 27 

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

n  447 856 451 

Geen zorgen 32 33 31 33 

Enige zorgen 50 49 53 48 

Veel zorgen 18 18 16 19 

Toenemende spanningen/onrust in de samenleving 

n  462 888 469 

Geen zorgen 12 9 11 14 

Enige zorgen 50 52 52 47 

Veel zorgen 38 40 37 39 

De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren 

n  462 873 462 

Geen zorgen 23 16 22 30 

Enige zorgen 45 49 46 40 

Veel zorgen 32 35 32 30 

 

Tabel 42 Vraag 30: 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  497 942 496 

Mijn zorgen zijn toegenomen 20 23 20 18 

Mijn zorgen zijn gelijk gebleven 65 64 67 63 

Mijn zorgen zijn afgenomen 7 7 6 9 

Ik maak me geen zorgen 8 6 7 10 

 

8. Gedenkteken of herdenking coronaslachtoffers 

 

Tabel 43 Vraag 31: Heb jij behoefte aan een Brabants gedenkteken of aan een andere vorm voor 

herdenking van de coronaslachtoffers? Meerdere antwoorden mogelijk.- % 

 Noord-

Brabant 

Brabant- 

Noord 

Midden- en  

West-Brabant 

Brabant- 

Zuidoost 

n  497 941 496 

Ja, ik zou wel een Brabants gedenkteken 

of herdenking willen 
6 7 6 6 

Ja, ik zou wel een nationaal gedenkteken  

of herdenking willen  
10 11 10 10 

Nee, ik heb hier geen behoefte aan 66 65 66 66 

Dat weet ik (nog) niet  20 19 20 19 
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 Achtergrondkenmerken 

 

Achtergrondkenmerken respondenten 

Hieronder geven we in tabellen de achtergrondkenmerken van de 2.051 respondenten die aan dit onderzoek 

hebben meegewerkt. De gepresenteerde gegevens zijn ongewogen. 

 

Tabel 44 Totale respons 

 n % 

Brabantpanel 757 37 

PanelClix 1.294 63 

Totaal 2.051 100 

 

 

Tabel 45 Respons naar geslacht 

 n % 

Vrouw 961 47 

Man 1.055 51 

Onbekend 35 2 

Totaal 2.051 100 

 

 

Tabel 46 Respons naar leeftijd 

 n % 

18 – 29 jaar 162 8 

30 – 44 jaar 312 15 

45 – 54 jaar 371 18 

55 – 69 jaar 684 33 

70 jaar en ouder 510 25 

Onbekend 12 1 

Totaal 2.051 100 

 

 

Tabel 47 Respons naar opleidingsniveau 

 n % 

Laag 566 28 

Midden 733 36 

Hoog 733 36 

Onbekend 19 1 

Totaal 2.051 100 

 

 

Tabel 48 Respons naar veiligheidsregio 

 n % 

Brabant-Noord 524 26 

Midden- en West-Brabant 979 48 

Brabant-Zuidoost 526 26 

Onbekend 22 1 

Totaal 2.051 100 
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  Vragenlijst 8-meting  

Vragenlijst 8-meting  

Monitor Maatschappelijke effecten coronavirus 

Het PON | versie 11.05.2021 

Uitgezet onder online panels: Brabantpanel en panel PanelClix. 

 

Vragenlijst effecten coronavirus   

Welkom bij deze nieuwe vragenlijst. Ruim 2 maanden geleden (medio februari) stuurden we je de 7e 

vragenlijst over dit thema.  

 

Enkele vragen uit deze 8e 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 2 maanden geleden (nadat we de 

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

 Ik voel me minder eenzaam 

 Ik voel me eenzamer  

 Er is niets veranderd  

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

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 gaan 

worden versoepeld (zoals 

beschreven in het openingsplan) 

      

 

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      

 

7. We zijn benieuwd hoe je denkt over de huidige maatregelen.  

In welke mate sta je achter deze maatregelen, zoals deze nu gelden? 

  

 Helemaal 

wel 

Wel Neutraal Niet Helemaal  

niet 

Weet niet / 

geen mening 

Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan       
Maximaal 2 gasten op bezoek per dag Dit geldt 

naast het eigen huishouden en exclusief kinderen 

tot en met 12 jaar 

      

Buiten geldt een maximale groepsgrootte van 2 

personen 
      

Kinderen van 4-12 jaar met corona-gerelateerde 

klachten mogen niet naar school  
      

Voortgezet onderwijs mag met extra maatregelen 

(deels) open  
      



 

53 

 

Het dragen van een mondkapje op plaatsen waar 

dat verplicht is  
      

Verbod op alcoholverkoop of -bezorging tussen 

2000 uur en 0700 uur   
      

Reizen naar het buitenland wordt afgeraden, tenzij 

strikt noodzakelijk 
      

Bioscopen, musea, bibliotheken, zwembaden, 

sauna’s et cetera zijn gesloten 
      

Sportscholen zijn gesloten       

 

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. 

 

 

 

 

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

 Altijd Meestal 

wel 

Meestal 

niet 

Nooit NVT 

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

zakdoeken, zit zo min mogelijk aan uw gezicht,  

hoesten / niezen in ellenboog) 

     

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

hoesten, keelpijn of koorts 
     

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

voor mensen in vitale beroepen) 
     

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

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

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

Binnenshuis 1,5 meter afstand houden van bezoek       
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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 

 

VERSOEPELINGEN  

 

13. Vanaf 28 april zijn enkele maatregelen versoepeld of komen te vervallen. In hoeverre vind je 

het goed of niet goed dat deze maatregelen versoepeld of vervallen zijn? 

 

 Ik vind het 

goed dat deze 

maatregel is 

versoepeld/ 

vervallen 

 

Ik twijfel hierover 

 

Ik vind het niet 

goed dat deze 

maatregel is 

versoepeld 

vervallen 

 

Weet niet /  

geen mening 

 

Studenten aan universiteiten en hogescholen kunnen 1 dag 

per week fysiek les op locatie volgen 
    

De avondklok is per 28 april komen te vervallen     
Thuisbezoek is toegestaan voor maximaal 2 personen (was 

maximaal 1 persoon) 
    

Terrassen buiten zijn weer open van 12.00 tot 18.00 uur     
Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder 

winkelafspraak. Maximaal 1 klant per 25m 
    

Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt 

verhoogd van 50 naar 100 
    

 

14. Afgelopen dinsdag zijn tijdens de persconferentie een aantal mogelijke versoepelingen 

aangekondigd vanaf 19 mei. Deze versoepelingen vinden alleen plaats als het aantal nieuwe ic- en 

ziekenhuisopnamen op maandag 17 mei verder gedaald is.  

 

In hoeverre vind je het goed of niet goed dat onderstaande maatregelen mogelijk versoepeld 

worden?  

 

 Ik vind het goed 

dat deze 

maatregel 

versoepeld wordt 

Ik twijfel hierover 

 

Ik vind het niet 

goed dat deze 

maatregel  

versoepeld wordt 

Weet niet /  

geen mening 

 

Pretparken, dierentuinen, speeltuinen en 

kinderboerderijen mogen weer open 
    

Buitenterrassen mogen open van 06.00 tot 20.00 

uur 
    

Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening binnen 

(bijvoorbeeld muzieklessen) gaan weer open 
    

Binnensportlocaties (zoals sportscholen en 

zwembaden) mogen weer open  
    

Buiten sporten in groepsverband is weer 

toegestaan  
    

Vanaf 15 mei zijn reizen naar landen met een laag 

besmettingsniveau weer mogelijk 
    

Reizen met het openbaar vervoer niet meer alleen 

voor noodzakelijke reizen (zoveel mogelijk op 

rustige momenten reizen) 
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15. Waarom twijfel je of vind je het niet goed dat een of meerdere maatregelen zijn of worden 

versoepeld? 

 

 

 

 

16. Wat vind jij van de huidige en aangekondigde versoepelingen? 

 

 Ja Nee Weet niet /  

geen mening 

Ik vind dat andere maatregelen versoepeld moeten worden     

Een of meerdere maatregelen zijn of worden te vroeg 

versoepeld 
   

 

17. Welke andere maatregel(en) had(den) volgens jou al versoepeld moeten worden? 

 

 

 

 

 

18. Welke maatregel(en) is/zijn te vroeg versoepeld?  

 

 

 

VACCINATIE 

 

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

 Ja, ik ben al gevaccineerd 

 Ja, ik laat mijzelf vaccineren en ik weet wanneer ik aan de beurt ben  

 Ja, ik laat mijzelf vaccineren maar ik weet nog niet wanneer ik aan de beurt ben 

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

 Nee, ik laat mijzelf niet vaccineren 

 

[indien misschien of nee] 

20. Kan je aangegeven waarom je twijfelt om je te laten vaccineren of jezelf helemaal niet laat 

 vaccineren?  

 

 

 

 

[alleen vragen aan mensen zich laten vaccineren of twijfelen] 

21. Niet iedereen in Nederland wil zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Op welke manier 

zouden meer mensen gestimuleerd kunnen worden om zich te laten vaccineren?  

 

 

 

 Dat weet ik niet 
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22. 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 
      

Mensen die zich laten vaccineren zouden meer 

moeten mogen dan mensen die zich niet laten 

vaccineren (bijvoorbeeld toegang tot 

evenementen/pretparken/vliegverkeer) 

      

Mensen die zich laten testen zouden meer moeten 

mogen dan mensen die zich niet laten testen  

(bijvoorbeeld toegang tot evenementen/pretparken) 

      

De overheid moet haar uiterste best doen om zoveel 

mogelijk mensen te stimuleren zich te laten vaccineren 
      

 

Op dit moment wordt zowel in Nederland als in Europa gesproken over een coronapaspoort. Hiermee 

kan je aantonen of je tegen COVID-19 bent ingeënt, of je recent negatief bent getest op het 

coronavirus, of dat je hersteld bent van COVID-19 en voldoende antilichamen hebt.  

Met zo’n bewijs zou het makkelijker kunnen zijn om toegang tot verschillende plekken of evenementen 

te krijgen. En binnen Europa zou vrij reizen er gemakkelijker mee kunnen worden. Alle Europese 

lidstaten, dus ook Nederland, moeten hierover nog een besluit nemen.  

 

23. Wat vind je van zo’n coronapaspoort? 

 Ik ben voor  

invoering hiervan 

Ik ben tegen  

invoering hiervan 

Weet niet /  

geen mening 

Nederlands coronapaspoort       
Europees coronapaspoort       

 

[indien voor invoering van een van beide paspoorten] 

24. Kan je toelichten waarom je een voorstander bent van een coronapaspoort? 

 

 

 

[Indien tegen invoering van een van beide paspoorten] 

25. Kan je toelichten waarom je een tegenstander bent van een coronapaspoort? 

 

 

 

WERKSITUATIE  

 

26. Werk of studeer je? Meerdere antwoorden mogelijk. 

 Ja, ik werk in loondienst 

 Ja, ik ben ZZP’er  

 Ja, ik ben ondernemer  

 Ja, ik studeer 

 Nee 
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[indien loondienst, ZZP’er of ondernemer] 

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

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

thuiswerkt, dan kan je Niet van toepassing aankruisen. 

  

 Niet van 

toepassing 

Helemaal    

eens 

Eens Niet eens,  

niet oneens 

Oneens Helemaal 

oneens 

Weet niet / 

geen mening 

Ik maak mij zorgen over de toekomst 

van mijn baan/bedrijf 
       

Mijn werkgever zorgt ervoor dat ik 

me op mijn werk goed kan houden 

aan de corona- adviezen en 

maatrelen 

       

Ik maak mij zorgen om 

besmettingsgevaar op mijn werk 
       

Ik ervaar druk van mijn werkgever om 

op kantoor te werken terwijl ik mijn 

werkzaamheden ook thuis zou 

kunnen uitvoeren 

       

Mijn werkgever biedt mij voldoende 

de mogelijkheid om thuis te werken 
       

 

VERTROUWEN 

 

28. 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      

 

ZORGEN 

 

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

 Geen  

zorgen 

Enige  

zorgen 

Veel  

zorgen 

Niet van 

toepassing 

Weet niet /  

geen mening 

Mijn lichamelijke gezondheid of die van mijn gezinsleden      

De lichamelijke gezondheid van familie of vrienden       

Mijn geestelijke / mentale gezondheid      

De geestelijke / mentale gezondheid van anderen      

Mijn financiële situatie      

Mijn werksituatie      

De gevolgen van de crisis voor de economie      

De voortgang van mijn studie      

Het onderwijs van mijn kind(eren)      

Een kwetsbaar / eenzaam persoon in mijn omgeving      

Een gezin waarvan ik weet dat er thuis spanningen zijn      

Ouderen en kwetsbare mensen in het algemeen      
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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)      

De veiligheid in mijn woonplaats      

Hoe lang deze situatie nog gaat duren,  

de duur van deze crisis 
     

Andere mensen die zich niet aan de  

maatregelen en adviezen houden 
     

Een mogelijke volgende coronagolf      

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

Amerikaans variant, Zuid-Afrikaanse variant) etc 
     

Het verspreidingsrisico van corona onder en door kinderen 

die naar de basisschool gaan  
     

 Toenemende spanningen/onrust in de samenleving       

De tijd die nodig is om iedereen te vaccineren      

 

30. 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 

 

Gedenkteken of herdenking coronaslachtoffers 

De laatste maanden zijn er op verschillende plaatsen in Brabant gedenktekens of gedenkplekken 

gecreëerd of zijn er herdenkingsmomenten voor de coronaslachtoffers geweest.  

 

31. Heb jij behoefte aan een Brabants gedenkteken of aan een andere vorm voor herdenking 

van de coronaslachtoffers? Meerdere antwoorden mogelijk 

 Ja, ik zou wel een Brabants gedenkteken of herdenking willen 

 Ja, ik zou wel een nationaal gedenkteken of herdenking willen  

 Nee, ik heb hier geen behoefte aan 

 Dat weet ik (nog) niet  

 

32. Heb je ideeën over zo’n gedenkteken of andere vorm voor herdenking? 

Deze kun je hieronder kwijt. 

 

 

 

 

 

 Geen antwoord  

 

33. 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. 

 

Stationsstraat 20c 

5038 ED Tilburg 

+31 (0)13 535 15 35 

info@hetpon-telos.nl  

hetpon-telos.nl  
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