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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 56%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".
Maatregelen
Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 74% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".
Op stelling 3 antwoordt in totaal 45% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
23% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
84% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".
Supermarkten
Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt
73% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".
Informatievoorziening
Op vraag "6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 74% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".
Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 72% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 12% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".
Vakantieplannen
Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 34% van de respondenten: "Ik heb al
geboekt en ben gewoon van plan om te gaan".
Tot slot
Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 58% van de respondenten: "Weet niet" en geeft 28% aan een suggestie
te hebben

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipUden, waarbij 603 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Het coronavirus
Afgelopen december brak er een nieuw virus uit in China, genaamd het nieuwe
coronavirus. Het coronavirus kan worden overgedragen van dieren op mensen en van
mensen op mensen. De meeste patiënten met dit coronavirus hebben koorts en
luchtwegklachten, zoals keelpijn en hoesten. Inmiddels heeft het coronavirus Nederland
bereikt en zijn de eerste besmettingen in Noord-Brabant een feit.

1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het
coronavirus?
Ik maak mij veel zorgen

(n=603)

16%

Ik maak mij weinig zorgen
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 56%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak
mij veel
zorgen

•
•
•

•
•
•
•
•

Boven de 70, dus risico-groep.
Eerder flink besmette landen namen behoorlijke maatregelen, lijkt me dat ze dit
niet voor niks doen.
Het RIVM Is aanvankelijk veel te laks geweest met testen. Beter te veel getest in
het begin om zoveel mogelijk duidelijkheid te hebben, dan dweilen met de kraan
open naderhand En zodoende ook veel meer economische kosten. Als ook
persoonlijk leed. Bovendien is het van belang het virus zoveel mogelijk in te perken
Zodat het geen blijvend virus wordt. Echter haar fijne details worden de
gemiddelde bewoner van Nederland niet duidelijk uitgelegd. Beter te veel dan
sorrow achteraf
Ik ben een risico-patient.
Ik heb al bacteriën in mijn longen . En longemfyseem. En mijn immuunsysteem is
heel slecht. Als ik dit krijg ja dan ben ik echt bang want het immuunsysteem moet
het opruimen. Ja dat zal mijn lichaam niet aan kunnen.
Ik heb Copd graad 3
Ik heb ook al Q-koorts gehad en heb nog steeds QVS. Mijn immuunsysteem werkt
niet meer goed en longen zijn zwak. Vandaar de zorgen..
Ik hoor bij de risicogroep en vind dat veel mensen er te licht over denken.
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Ik maak
mij weinig
zorgen
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Ik maak me zorgen, niet omdat ik verwacht zelf te worden besmet maar om de
gevolgen van het eventueel stil leggen van het complete openbare leven enz.
In andere landen escaleerde het, waarom zijn wij dan zo laks?!
In de eerste instantie maakte ik me niet zo veel zorgen, omdat het om een virus
gaat waarvan ik dacht dat het wel zou overgaan. Maar nu zie je naast dat het een
groot aantal mensen al zijn besmet het ook heel veel gevolgen heeft voor de
economie. Bedrijven met weinig tot geen werk meer hebben, de evenementen die
afgelast worden etc. etc
Ivm slechte weerstand, vaker long onsteking gehad + astma en q-koorts aan over
gehouden
Kanker en astma maken mij kwetsbaar
Natuurlijk komt het zoals het komt, en kun je er weinig aan doen. Maar het virus is
wel een enorme bedreiging.
Nederland reageert in mijn mening te laks ten opzichte buitenland
Niet bang om het zelf te krijgen maar wel voor kwetsbaren in mijn omgeving. En
voor overbelasting van de zorgsector, tekorten aan middelen mbt zorg.
Op basis van omgevingsfactoren, (schrikbarend) hoog aantal longontstekingen in
de regio. Toeval of niet? Ik denk dat onze regio best wel eens te maken kan krijgen
met de meeste besmettingen in Nederland.
Ouder en verminderde weerstand
Vooral in economisch opzicht. Het gaat ontwrichtend werken.
Als je/ons iets overkomt, is dat een feitelijkheid die je moet aanvaarden, zonder
dat hiermee gezegd is, dat je er niets aan hoeft te doen. Risico's mijd je en je
verzorgt je om evt. van besmetting te vrijwaren.
Een reguliere griep kan ook gevaarlijk zijn
Er is een grote ophef over, nog net geen massa hysterie. Mensen kunnen blijkbaar
geen onderscheid meer maken tussen álles, alleen sommige groepen mensen
behoren tot de risico groep.
Heeft weinig zin,
Het enige waar ik me zorgen over maak is het softe beleid van de overheid/RIVM,
we lopen achter de feiten aan waardoor er veel meer mensen besmet gaan
worden dan nodig is.
Het komt zoals t komt
Ik en mijn gezin zijn gezond en hebben geen verhoogd risico. Als we hey
coronavirus zouden krijgen, is dat vervelend, maar komt dat met 98% zekerheid
goed.
Ik ervaar het coronavirus als een gebruikelijke griep periode, alleen met veel meer
aandacht vanwege het nieuwe karakter daarvan!
Ik maak me geen zorgen om slachtoffers/gezondheid, maar vooral om de
eventuele impact op de maatschappij
Ik maak me niet meer zorgen dan bij een gewone griep, maar omdat ik een 5 jarig
kind heb met een hele zwakke weerstand en astma, letten we altijd, maar nu extra
op. Ondanks het goede protocol op school en de kinderen die echt hun best doen,
met in hun elleboog hoesten en handen wassen, zag ik vd week toch een kindje
recht in het gezicht van mijn dochter hoesten. Wat kan je verwachten van 4-5
jarigen? Thuis houden van school is geen optie, omdat ze niet weken/maanden
school mag verzuimen, zolang er geen direct gevaar is. We houden haar dus extra
goed in de gaten en zodra zij koorts krijgt, zullen we direct medische hulp
inschakelen van haar eigen kinderarts. Dus we maken ons wel enigszins zorgen,
maar hebben daar ook goede reden toe, omdat onze kleine meisje in de
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risicogroep valt. Eerste gedachte was wel, ik hou ze thuis, maar na overleg met
ziekenhuis en RIVM die die gedachte niet steunde, ook niet nu het virus zo dichtbij
is (uden) is onze dochter ook vandaag weer gewoon naar school.
Ik maak me vooral zorgen om mijn oudere vader.
Je kunt je veel zorgen maken maar blijf dan maar binnen zitten. het wordt erg
opgeklopt door de media en zgn. deskundigen
Maak me meer zorgen dat ik het misschien over kan brengen aan bijv mijn
schoonvader van 92 jaar
Mijn vrouw is hoogzwanger dus ik vind het wel iets spannender dan normaal.
Voor de mensen die een verminderde weerstand hebben maak ik mij wel zorgen .
Apocalyps komt eraan, als we de media moeten geloven. Ik zelf zie het niet zo
somber in.
Een grote bangmakerij.
Er wordt alleen maar een hoop paniek gezaaid. Gewoon een griepvirusje. En
niemand gaat dood aan de griep. Misschien soms aan de complicaties daarvan.
Er zijn m.i. veel pregnanter issues om je veel zorgen om te maken. Het thema
wordt publicitair waanzinnig en onverantwoordelijk opgeklopt en dat genereert
gruwelijk veel paniekerige reacties bij burgers, instanties en overheden. Het geheel
vormt een dwaas fenomeen.
Het Corona-virus is een gevaarlijk virus. Het sterftecijfer ligt namelijk hoger dan bij
andere griepvirussen.
echter, de omvang van deze epidemie is goed in beeld, er worden veel
voorzorgsmaatregelen getroffen. je zou kunnen zeggen: "alles onder controle"
Het is een griepachtig virus. Als je gezond bent heb je er weinig last van. En als je
ziek wordt helpt vit. C 1000 super goed! Mensen die niet gevaccineerd hebben ook
meer weerstand tegen het coronavirus.
Het is een griepje
Het is een virus! Alleen een onbekende, maargoed vorig jaar zijn er in Nederland al
zoon 2000 mensen overleden aan een virus was er toen paniek NEE! Met de sars
virus was dat niet eens of veel minder terwijl die virus veel gevaarlijker was! Maar
de paniek en angst word door de media alleen maar groter gemaakt!
Ik vind dat het coronavirus gehypet wordt door media. We moeten niet zo
paranoia doen, het is amper erger dan een griepvirus.
Natuurlijk maak ik mij geen zorgen over een griepje! De media stuwen dit zo de
hoogte waardoor er paniekreacties ontstaan. Talloze beurzen en evenementen
worden afgelast, vanwege een griepje.. Bedrijven gaan failliet en mensen verliezen
hun baan door deze onzin!
Wat komt dat komt. Handelen we tegen die tijd wel naar
We zijn terecht gekomen in de fuik tussen media aandacht en collectieve
bemoeienissen met dit virus door overheden. Geen overheid kan zich er meer aan
onttrekken. En dit terwijl dit virus niet anders is mbt schadelijkheid dan elk
influenzavirus die jaarlijks langskomt. Sterker nog: de besmettelijkheid van het
COVID-19 virus is minder dan doorsnee influenza virussen. Media en overheid
hebben de taak om de juiste info te geven en zo min mogelijk angst bij de
bevolking op te wekken. Dat is een hele klus, stel ik mij zo voor.
Ik maak mij een beetje zorgen. Met name voor mijn ouders.
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Maatregelen
Om te voorkomen dat u ziek wordt, kunt u diverse maatregelen nemen. Volgens het RIVM
(Rijksinistituut voor Volksgezondheid en Milieu) is het belangrijk om uw handen regelmatig te
wassen, te hoesten en te niezen aan de binnenkant van uw elleboog en papieren zakdoeken
te gebruiken.

2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het
coronavirus?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik neem geen maatregelen

(n=591)

18%

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

74%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

15%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor…
Ik draag een mondkapje

1%
1%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

57%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

50%

Andere maatregel

6%

Weet niet
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Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 74% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf binnen
Blijf min 1 m van eventuele personen
Contactloos pinnen minder knopjes aanraken
Desinfecteer spullen die ik moet repareren
Essentiele olie voor weerstand
Extra boodschappen in huis
Geef geen handen
Geef mensen geen hand
Geen handen schudden
Gezond eten
Heb het in huis liggen
Hou het nieuws (ontwikkeling) in de gaten.
Iedere dag een sinaasappel en op tijd rusten
Ik blijf thuis; ben verkouden
Ik draag geen ringen. Geef geen hand. Kus mensen niet.
Ik ga zo veel mogelijk in isolatie
Ik houd afstand
Ik nies gewoon in mijn hand. bij voorkeur met zakdoek. Als ik nies gaat dit met zoveel geweld
dat er veel snot/slijm meekomt. Dit zit dan op je kleren. Niet wenselijk. Het niezen is het gevolg
van hooikoorts.
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Ik was al veel mijn handen, nies altijd in elleboog, gebruik uitsluitend papieren zakdoekjes,
desinfectiezeep staat al jaren standaard in de auto, en op de wastafel. dat vind ik genoeg
Incidenteel ontsmet ik deurknoppen, lichtknoppen etc.
Mijd grote menigtes
Niet aan neus ogen en mond zitten in het openbaar
Niet onnodig de deur uit, tussen de mensen
Op school al jaren geleden aan moeten leren! Niezen binnenkant elleboog !!!!!
Schud geen handen
Thuis blijven.
Thuiswerken
Vaker hand- en theedoeken wassen
Vermijd groepen mensen
Vermijd mensenmassa
VOEDSEL INSLAAN
Was of ontsmet vooral mijn handen, als ik ergens ben geweest waar veel mensen dingen
aanraken, bv een restaurant, winkel e.d.
Werk vaker Vanuit huis
Zo min mogelijk buiten
Zo min mogelijk in drukke binnenruimtes verblijven
Zo min mogelijk naar buiten waar ik andere mensen kan tegenkomen

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De maatregelen die aangevinkt zijn, zijn door mij altijd al van toepassing geweest. Ik nies en
hoest altijd in de binnekant van mijn elleboog en maak altijd gebruik van papieren zakdoekjes.
De maatregelen die ik neem doe ik al standaard.
Deed ik beide al.
Desinfectie gel op in winkels
Deze maatregelen tref ik in het algemeen, niet specifiek voor COVID-19
Dit doe ik sowieso, niet persé vanwege het virus.
Eigenlijk niet veel veranderd voor ons thuis, 2 van de drie aangevinkt deden wij voor het virus
ook al. Alleen niesen in de elleboog niet, daarvoor gebruikten we papieren zakdoekjes. Onze
kinderen hadden ooit van een leerkracht op de basisschool dat het beter was om te hoesten in
je elleboog dan je hand/zakdoek. Dus dat deden onze kinderen ook al voorheen
Geen andere maatregel dan ik altijd al neem.
Handen wassen, niezen, deed ik altijd al
Handen worden net zo vaak als anders gewassen, nu iets bewuster net voor het eten
Niezen en hoesten aan de binnenkant van de elleboog
Het aangekruiste deed ik al
Het is onnodig
Het zijn geen extra maatregelen, is standaard met 2 kleine kinderen die geregeld met een virus
thuis komen. Normale hygiëne.
Ik gebruik al papieren zakdoekjes als ik verkouden ben (wat nu niet het geval is) en handen
wassen doe ik ook vaak genoeg
Ik hanteer altijd al een aantal in mijn optiek vanzelfsprekende gewoontes: handen vaak wassen,
snuiten in papieren tissues etc.
Ik probeer adviezen op te volgen
Ik was regelmatig mijn handen met desinfecterende zeep en ik gebruik papieren zakdoekjes; dit
doe ik allemaal al heel lang.
Is toch onzin maatregelen zijn gericht op bacteriën en he is virus
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Maar ja, dat die ik sowieso al jaren. Is toch de normaalste zaak van de wereld? Beetje raar dat
dit nu zo wordt benoemd....
Tis eigenlijk best simpel, gebruik je verstand en blijf thuis als je verkouden bent, gewoon uit
voorzorg!
We willen zo min mogelijk risico lopen dat iemand uit ons gezin, het virus over brengt op onze
jongste dochter. Dus school, werk, dat doen wel, ook vaste activiteiten zoals Jong Nederland,
maar geen onnodige uitstapjes zoals winkelen of naar Monkey-town of zwemmen, dat komt
wel weer.
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Volgens de GGD en het RIVM is persoonlijke hygiëne, en de bewustwording daarvan, van
belang.

'Ik ben bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne sinds de
komst van het coronavirus'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

11%

Mee eens

34%

Neutraal

32%

Mee oneens

15%

Zeer mee oneens
Weet niet

(n=586)

9%
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Op stelling 3 antwoordt in totaal 45% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
24% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•

•
Mee eens

•
•
•
•

Neutraal

•

Ben altijd hiermee bezig, hygiene is altijd belangrijk
Ben ik altijd al....
Het blijkt dat mensen veel laks met de raad geven aan omgaan. Ik ben regelmatig
in ziekenhuizen. Daar hangen diverse apparaten voor het desinfecteren van je
handen. Mensen lopen er Massaal aan voorbij. Het is niet hanteren van
persoonlijke maatregelen op basis van diegene is ook het hebben van geen respect
voor de zwakkeren in deze samenleving die zou ook meer kans lopen Ze worden
blootgesteld aan het virus. Mijn zoon merkt ook op school. Het is een gymnasium,
maar zelfs daar de leerlingen nagenoeg hun handen niet extra dus infecteren.
Deze jongerengroep kan dan vervolgens ouderen of zwakkeren infecteren ook al
hebben zij er zelf geen last van. Respect voor anderen wil ook zeggen hier over na
te denken en te handelen.
Ik ben altijd bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne
Deed ik al (2x)
Maar dat ben ik altijd!
Niet lopen graaien in schaaltjes kaas koek of fruit op markt supermarkt of bakker
lijkt me afdoende en regelmatig handen wassen en niezen en hoesten in
elkeboogpplooi
Was ik al voor de komst van het coronavirus.
Daar was ik altijd al bewust mee bezig, ik kom zelf uit de zorg en hygiëne is altijd
belangrijk, zeker vanwege meerdere mensen in huis met een zwakke weerstand. Ik
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ken de gevaren van besmetting en kruisbesmetting. Echter normaal is het juist
gezond om wel in aanraking te komen, met kleine hoeveelheden onschadelijke
virussen en bacteriën, want daar bouw je juist weer weerstand van op. In kleine
vorm het principe van vaccineren, maar dan op natuurlijke wijze. Dus voorheen
handelde ik zoals hoort in een huishouden, wel hygiëne in de vorm van handen
wassen na het toilet en sowieso gebruik van wegwerpzakdoekjes. Nu handel ik
zoals hoort in een ziekenhuis, dus wordt na elk contact handen gewassen en
worden er ook geen glazen gedeeld enzo. Maar we dragen geen mondkapjes, dat
gaat me te ver voor thuis. Omdat ik zeer slechthorend ben en moet kunnen
liplezen, is dat sowieso echt een probleem als dat wel zou moeten, ivm met een
thuisisolatie. Maar ik ga er niet vanuit dat het zover gaat komen.
Dat was ik al en er verandert erg weinig
Dit was ik al. Dus doe niets anders.
Ik ben altijd met mijn persoonlijke hygiëne bezig
Ik was altijd al hier bewust van dus geen verandering
Ik was me daar al bewust van. Ook omdat ik een pasgeboren baby heb. Daarom let
ik al goed op.
Moet vanwege medicijn gebruik altijd al rekening houden moet dit soort dingen.
Net zoveel als anders
Ook al voor de komst van het coronavirus.
Was altijd wel mijn handen geregeld, niet meer dan normaal toch?
Altijd al
Ben er altijd al bewust mee bezig maar nu iets meer
Ben er altijd al bewust mee bezig.
Hier was ik al bewust mee bezig vóór de komst van het virus, aangezien ik een
beroep heb waarbij ik contact heb met veel mensen
Ik ben altijd al bewust bezig met persoonlijke hygiëne, zeker in de grieptijd.
Ik ben altijd bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne.
Ik was altijd regelmatig mijn handen, zeker voor het eten.
En hoesten, niezen in elleboog ook.
Ik was daarvoor ook al bewust bezig met persoonlijke hygiene
Niet meer dan anders
Niet meer dan eerder
Normaal gesproken al bezig met persoonlijke hygiëne. Bijv. 2x douchen per dag.
Onzin om dit pas te doen na dat dat corona is opgekomen
Waren we als gezin voorheen ook
al bewust mee bezig
Wel bewust mee bezig, maar op een normale manier en gewoon altijd, niet anders
sinds het coronavirus
Zie antwoord vraag 2.
Altijd al bewust van hygiëne en infectiepreventie
Ben me altijd bewust van persoonlijke hygiëne, en nu niet meer dan anders
Door mijn werk in de gezondheidszorg ben ik daar al mee bezig. Niet door de
komst van het coronavirus
Dot deed ik altijd al maar niet vanwege corona
Ik ben altijd al proper op mezelf,mn huis en omgeving ik was al vaak mn handen
,dus heeft niks met de komst van dit virus te maken.
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Ik ben altijd bewust bezig met persoonlijke hygiëne, zoals handen wassen,
papieren zakdoekjes, niezen in de elleboog. Raar dat mensen elkaar nu geen hand
schudden, maar wel dezelfde klink of trapleuning vastpakken.
Ik ben ALTIJD hygiënisch en dat lijkt me meer dan voldoende.
Ik let altijd al op persoonlijke hygiëne, probeer er nu nog meer op te letten
Ik was me al jaren geleden bewust van het belang van persoonlijke hygiëne en
handelde daarnaar.
Ik was me hier al bewust van.
Je moet altijd bewust bezig zijn met je persoonlijke hygiëne
Was en ben er altijd al bewust van.
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Momenteel is een run gaande op de mondkapjes en sommige branches (zoals ziekenhuizen
en tandartsen) dreigen met een tekort aan mondkapjes. Volgens deskundigen is het dragen
van een mondkapje niet nodig voor de gemiddelde gezonde Nederlander.

4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus
mondkapjes aangeschaft?
Ja, deze heb ik aangeschaft

4%

Deze had ik al in huis voor de komst van het
Coronavirus

4%

Misschien schaf ik ze later aan

(n=586)

8%

Nee, deze ga ik niet aanschaffen

84%

Weet niet
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100%

Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
84% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".

Toelichting
Ja, deze heb ik
aangeschaft

•
•
•

Alleen beroepsmatig, als pedicure kan ik zonder deze mondkapjes mijn werk
niet doen dus heb vorig jaar gezorgd dat ik een goede voorraad heb. In mijn
vrijetijd ga ik niet met een mondmasker de straat op.
Dit ivm ondertussen gecancelde vakantie in Azië.
Op vakantie in Vietnam en Cambodja,,,,beginperiode van uitbraak.

Deze had ik al
in huis voor de
komst van het
Coronavirus

•

Misschien
schaf ik ze
later aan

•
•

Al het echt nodig is.
De overheid meldde aantal weken geleden dat ze zich goed hadden
voorbereid en steeds goed voorbereiden op het eventueel uitbreken van de
corona in Nederland. Echter nu blijkt dat er grote zorgen zijn over voorraden
mondkapje’s en dergelijke. Dit had toch direct een speerpunt van
voorzorgsmaatregelen moeten zijn het coördineren van voldoende voorraden
van deze hulpmiddelen dan wel geneesmiddelen enzovoort. Echter blijkbaar is
het moeilijk logisch na te denken.

•

Coronavirus komt uit een land waar standaard veel mondkapjes worden
gedragen, zo te zien heeft het weinig effect..

•

Ivm verbouwing huis. Alleen de "besmetten" moette deze dragen niet de
"gezonde"
We hebben al jaren mondkapjes in huis. Dat staat los van bepaalde virussen,
ziektes enz.
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Nee, deze ga
ik niet
aanschaffen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De mondkapjes hebben weinig zin want iedereen gebruikt ze verkeerd. Het is
veel belangrijker dat de mondkapjes op voorraad blijven voor de professionals.
Duidelijk dat ze niet werken en de prijzen gaan nergens meer over.
Geen toegevoegde waarde.
Hebben geen enkel effect
Worden weer bedrijven erg rijk aan0
Hebben geen nut
Heeft geen enkele zin om deze te gebruiken
Het heeft totaal geen zin om mondkapjes te dragen! Waarom niet ? Kijk naar
China, daar loopt 99% met een mondkapje, en zie wat daar het heeft geholpen
Krijg ik het helemaal benauwd
Nee, ik hoorde bij het inlichtingsprogramma op NPO1 dat dit geen nut had.
Onzin
Op het moment dat we mondkapjes nogdig hebben om te overleven is het sowie-do te laat.
Tenzij het op instructie is van de GGD ofzo, dan is het anders.
Vanwege de beperkte effectiviteit.
Virus gaat er toch doorheen
Volgens deskundigen is het niet effectief.
Ze helpen toch niet wordt gezegd
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Supermarkten
Afgelaste evenementen en levensmiddelen inslaan in de supermarkt, het coronavirus leidt
soms tot paniekreacties. Sommige mensen slaan vast voldoende voedsel in voor de komst
van het coronavirus, zodat ze twee weken vooruit kunnen.

5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van
het coronavirus?
Nee, dit ben ik niet van plan

(n=585)

73%

Voorlopig kan ik al vooruit

20%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

4%

Weet niet
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Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt
73% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben
ik niet van
plan

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Alleen op dringend advies van het RIVM of andere instanties anders volslagen
onzinnig.
Boodschappen kunnen via internet
Daar is mijn beurs niet toereikend voor
De aanjager van de paniek is de media. Er wordt vooral sensatienieuws gebracht
en daarmee wordt grote schade aan de economie toegebracht. De media zou
een neutralere rol moeten innemen, en niet continue sensatieberichten
verspreiden.
Er is voor zeer lange tijd voorraad bij groothandels enz.
Je kunt je als mens nooit optimaal verzekerd op catastrofes voorbereiden.
Kan je gewoon laten bezorgen.
Mocht het bij ons toeslaan dan hoop ik dat vrienden, buren e.d. bereidt zijn om
ons te helpen en voor ons de boodschappen voor de deur zetten. Zou ik ook bij
hun doen. Of eventuee zelf bij de supermarkt online bestellen en ze vragen voor
de deur de boodschappen neer te zetten en hopelijk kunnen we online betalen.
Weet niet of dat nu ook al zo is want ik heb namelijk nog nooit eerder bij een
supermarkt boodschappen on line besteld
Onzin
Paniekreacties en paniekzaaierij heb je niks aan, doe maar gewoon dan doe je al
gek genoeg
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Voorlopig
kan ik al
vooruit

•

We telen zelf aardappels en uien dus niet nodig

•
•

Als iedereen normaal blijft doen, is dit niet nodig
Ik ben gehandicapt en van anderen afhankelijk van mijn boodschappen of van
thuisbezorging. Ik heb sowieso altijd wel voor 2 weken voedsel op voorraad,
sowieso 1 week omdat er maar 1x per week boodschappen wordt gedaan voor
me of boodschappen worden bezorgd. En dan heb ik altijd nog een diepvries
met kliekjes en van alles wat aan standaard voorraad zoals aardappels, pasta,
potjes groenten, soep in blik, enz enz. Ik ben niet iemand die zich voorbereid op
een chemische aanval of zombies of weet ik wat, ik leef meer bij de dag, alleen
uit praktische redenen moet ik meer plannen en vooruit werken.
Ik heb altijd al een ruime voorraad in huis.
Ik heb idd al een week geleden al wat extra ingeslagen om het voor te zijn.
Echter heb ik vrijwel standaard voldoende in huis.
Ik heb voor ongeveer een week voedsel in huis.
Ik sla niets extra in. Ik kan altijd wel een paar dagen vooruit.
Wij kunnen standaard een week vooruit zonder boodschappen te moeten doen

•
•
•
•
•
Ja, dit ga ik
(zeker) doen

•
•
•
•

Al gebeurd
Al gedaan, niet eens zozeer vanwege corona maar ook voor een eventuele
verkoudheid waarbij je niet andere mensen mogelijk zou kunnen besmetten
Ben nl.een risico patiente, fysiek en gezondheid
Ik heb altijd een goede voorraad. ik vul het nu sneller aan
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Informatievoorziening
Het coronavirus is op dit moment onderwerp van gesprek in ons land. Via de website van
bijvoorbeeld de GGD, het RIVM en het (lokale) nieuws kunt u terecht voor informatie en
vragen.

6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
maatregelen die u kunt nemen ter voorkoming van
besmetting met het coronavirus?
Zeer voldoende

(n=579)

25%

Voldoende

49%

Neutraal

17%

Onvoldoende

5%

Zeer onvoldoende

3%

Weet niet
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Op vraag "6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 74% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•

•

•
•
•
•
•

Bijna te veel eigenlijk, mensen worden daardoor bang
Er wordt overdreven veel (ook onzinnig) nieuws verspreidt. Mensen worden
bang gemaakt wat tot gevolg heeft dat de economie er erg negatief op
reageert. Aandelenkoersen zakken als een plumpudding in elkaar, onderlinge
sociale verstandhouding wordt minder en het kost een enorme hoeveelheid
geld.
Het is een absurde overkill aan informatie. Niemand kan dat alles nog tot zich
nemen laat staan daarop met intelligente distantie reageren. De informatieve
overkill genereert mijns inziens minstens zoveel maatschappelijke onrust als
het virus zelf.
Het is een mediahype geworden. Als he al deze nieuwsberichten en
voorlichting gemist hebt, is er heel iets anders mis.
Ik ben van mening dat de media hierin te grote paniek creëert
Je wordt er mee doodgegooid.
Mééééér dan voldoende
Mis veel achtergrond info omtrent bevestigde gevallen, hadden zij gereist?
Contact met een andere besmetting? En sommige gevallen is zelfs niet eens de
woonplaats van bevestigd.
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•

•
•
•
•
Voldoende

•
•

•
•
•
•
•

Neutraal

•

•

•
•

Onvoldoende

•

Overdreven gedoe allemaal. Alle informatie is overbodig. Het is gewoon een
doodnormale griep, die er iedere winter is en NU stoppen met alle overbodige
info. Het is allemaal BANGMAKERIJ!!
Overdreven veel.
Soms teveel... dat is de media nu weer, Gelukkig kunnen we de knop uitzetten.
Word alleen daar al ziek van.
Wordt enorm overdreven
Alles een beetje overtrokken. De deskundigen spreken elkaar ook tegen
De aandacht voor het coronavirus, wat niet meer is dan een sterk griepvirus is
immens, overdadig en vooral bangmakerij.
Met een griepepidemie is er lang niet zoveel aandacht. En het feit blijft dat er
wereldwijd dagelijks meer mensen overlijden door allerlei ernstige ziektes (o.a.
Kanker), zelfdoding, ongelukken en noem maar op, dan door het coronavirus.
Dit jaar is het Coronavirus en volgend jaar een ander virus.
Het is niet meer voorlichten.. het is bang maken
Ik zou niet weten wat zij hier nog meer aan kunnen toevoegen. Volgens mij zijn
zij ook nog zoekende
Op alle fronten Is hier informatie vanwege het zeer actieve nieuws elke dag.
(Beter te veel dan te weinig).
Maar ruim afdoende.
Wat belangrijk is hoor je niet
Wat me wel heeft bevreemd is dat de regering geen "negatief reisadvies"
afgeeft voor landen als China en Italië. Op die manier is het voor iedereen
duidelijk dat daar veel besmettingen zijn, die makkelijk mee naar Nederland
gebracht kunnen worden. Bij een "negatief reisadvies" kunnen personen die
een reis geboekt hebben (bijv. stedentrip of wintersport tijdens
voorjaarsvakantie) gebruik maken van hun annuleringsverzekering. Dit is niet
daadkrachtig gedaan, maar halfslachtig zoals zo veel in Nederland, helaas.
Ook directe familie en vrienden van besmette personen dienen naar mijn
mening eerder als "verdacht" te worden aangemerkt en niet pas als zij
ziekteverschijnselen vertonen. Ook niet adequaat gedaan.
De voorlichting is matig. Ook het feit dat RIVM en overige instanties tegen
beter weten in blijven verkondigen dat men klaar was voor het virus, terwijl dit
niet zo was, is een reden waarom het publiek niet meer gelooft in de
berichtgeving vanuit de overheid.
Ik ben arts en dus weet ik de weg wel om me juist en volledig te laten
informeren. Vanuit de gemeente Uden (u bent vergeten dat in de vraagstelling
aan te passen wat uiterst slordig is) verwacht ik hier niets in. Niet dat ik vind
dat daar geen taak ligt voor de gemeentelijke overheid maar ik vrees dat de
gemeente Uden niet verder gaat komen dan citeren uit en doorverwijzen naar
bronnen als de GGD en het RIVM. En misschien is dat dan ook wel voldoende.
Ik merk dat er ook bij de officiële instanties nog onvoldoende duidelijkheid is
over de juiste maatregelen. Het blijft nog zoeken.
In de media is er genoeg over te horen en te lezen. Voor onze gemeente weet
ik niet of er nog specifieke maatregelen zijn genomen.
De enquête klopt niet zeer onvoldoende staat er niet bij wel 2 maar zeer
voldoende
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•
•

•
•

Er zijn veel verschillende berichten, wat is juist?
Helaas spreken sommige (media) zich tegen, dat maakt het niet makkelijker.
Het zijn maatregelen die kleinere kinderen niet kunnen uitvoeren. Er gaat te
laks om met mensen die tegen longontsteking / keelontsteking en koorts aan
zitten etc maar geen corona hebben. Bescherm de zwakkere mensen beter,
oud jong en/of ziek!
Ik vind dat we voldoende geïnformeerd zijn, maar ik vind de maatregelen
onvoldoende.
Vind dat het rivm de zaak niet correct aanvliegt. Het lijkt erop dat ze te veel
rekening houden met de economie.

Zeer
onvoldoende

•
•
•
•

Het wordt enorm opgeblazen waardoor de mensen in paniek reageren en doen
Paniekzaaierij
Te veel, wat het rivm meld is voldoende. De rest is bangmakerij!
Veel te veel informatie. Belachelijk hoeveel aandacht hier naar toe gaat.

Weet niet

•

Want lees die dingen niet! Waarom niet omdat de GGD en de RIVM meer
paniek saaien dan nodig is en dan doet de media er nog 20 scheppen boven
op!
Zoals ik al eerder zei vorig jaar stierven er zoon 2000 mensen in Nederland aan
een virus! Hoorde je daar wat van!
Nu zijn er nog veel minder sterk gevallen niet eens griepepidemie wat vorig
jaar wel het geval was!
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7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Zeer voldoende

(n=579)

19%

Voldoende

53%

Neutraal

15%

Onvoldoende

9%

Zeer onvoldoende

3%

Weet niet
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Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 72% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 12% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Zeer voldoende

•

•
•
•
•
•
Voldoende

•
•

•
•

Het blijft voor de meesten gewoon lastig dat het zoveel lijkt op elke
andere griep en moeilijk te onderscheiden is. Het is voor mensen een stuk
makkelijk als er gewoon 1 duidelijk symptoom is dat niet te verwarren is
met iets anders. Als bijv. iedereen met coronabesmetting een trillende
linker wijsvinger kreeg, dan was het voor leken allemaal wat makkelijker
te begrijpen en onderscheiden.
Hier geldt hetzelfde als bij de voorgaande vragen: er is zoveel informatie
over het soort klachten en de geadviseerde reacties, dat geen normaal
mens in staat is dat alles in het hoofd op te slaan.
Hoeveelheid en aard / wijze van verstrekking is bijna " overdone"
Ik ben van mening dat de media hierin te grote paniek creëert
Overdreven veel.
Veel te veel!!
Aangegeven klachten zijn wel erg vaag. Het lijkt of iedereen die wat
verkouden is of zich grieperig voelt het virus heeft.
Ik vind het krom dat mensen met een indirecte link (druk
wintersportgebied nabij risicogebieden) geen handvatten krijgen hoe zij
het beste kunnen handelen. Die moeten maar afwachten tot de link wel
direct wordt.
Maar of ik het vertrouw is een andere zaak. Ik vind dat rivm beter moet
optreden tegen deze virus
Voldoende voorlichting.
alleen is het verschil tussen dit griepvirus en de toch al heersende griep,
niet duidelijk waar te nemen.
dus bij opkomende griep: doktoren raadplegen, wat bij een normale griep
niet zou gebeuren.
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Neutraal

•
•

Zie boven
Zou graag willen weten wat je er aan over houd. Zelfde symtonen gehad
in 2010 en hoid er q koorts en astma aan over. Hoe ziet mijn toekomst
daarna uit? Geen idee

•
•

Er zijn berichtgevingen in omloop die niet kloppend zijn.
Heb meer gehad aan de media van andere landen die hiermee dealen dan
aan het rivm. Teveel aannames die door buitenlandse doktoren allang
ontkracht zijn.
Ik weet nog steeds niet of bij de verschijnselen ook neusverkoudheid valt
of alleen koorts en droge hoest/ benauwdheid.
Voor zover mogelijk weten we een en ander over het virus echter veel is
nog onbekend over dit virus en dat wordt niet voldoende in het licht
gebracht. Ook wordt er veel mensen maar gezegd dat is net als een
griepje, echter ook dit is nog niet nader vast kunnen komen te staan daar
moet nog onderzoek naar gedaan worden. Bovendien hebben de meeste
inwoners van Nederland al een kleine immuun weerstand tegen een
griepje. Dit is een nieuw virus en daar heeft niemand nog enige
immuniteit voor opgebouwd. Zwakkeren en ouderen zijn dan een
makkelijke prooi.
Zie toelichting bij vraag 6.

•
•

•
Onvoldoende

•

•
•

Ik vind het storend dat er geen enkele informatie wordt gegeven over het
aantal mensen dat weer beter is en hoeveel dagen dat duurde. We horen
alleen over de negatieve zaken waardoor ik me geen goed beeld kan
vormen van de werkelijke situatie. Dát vind ik verontrustend.
In de media wordt voornamelijk gesproken over de verspreiding van het
virus en het feit dat er mensen aan kunnen overlijden. De media praat
nauwelijks over de duur van de ziekte en het herstel van de mensen. Bij
eerdere griepvirussen werd hier wel de aandacht aan gegeven, waardoor
er ook minder paniek ontstond bij de mensen. Ik zou het fijn vinden als er
meer aandacht aan het herstel wordt besteed.
Je moet het bijna zelf opzoeken, erg duidelijk wordt het niet
gecommuniceerd. Terwijl dat juist wel belangrijk is.
Klachten variëren nogal, en er zijn ook tegenstrijdige verhalen
Ook hier geen optie zeer onvoldoende wel 2 maal zeer voldoende

Zeer onvoldoende

•
•

Ze zijn niet eens duidelijk wat het virus nu precies inhoud
Zie toelichting vorige vraag

Weet niet

•

Te veel

•

•
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Vakantieplannen
Nu het coronavirus in Nederland vastgesteld is, komen bij Nederlanders vragen naar boven
over wat dit voor hen betekent. Kan ik nog op vakantie en wat betekent dit voor mijn
vakantieplannen, dat is een vraag die wordt gesteld. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken
geeft een negatief reisadvies voor bepaalde gebieden zoals China, Noord-Italië en elders.

8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?
Ik heb al geboekt en ben gewoon van plan om te
gaan

(n=577)

34%

Ik heb al geboekt en twijfel om te gaan
(annuleren)

3%

Ik ben gewoon van plan om te gaan boeken

16%

Ik heb niet geboekt en wacht liever af

16%

Ik ben helemaal niet van plan om te gaan

25%

Weet niet
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Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 34% van de respondenten: "Ik heb al
geboekt en ben gewoon van plan om te gaan".

Toelichting
Ik heb al
geboekt en
ben gewoon
van plan om
te gaan

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Dit is afhankelijk van de bestemming
Dit is pas over een paar maanden
Ga pas in juni weer op vakantie.
Ben na de carnaval naar Rome geweest heb daar niets gemerkt van de
coronastress.
Een enkeling droeg een mondkapje, bussen zaten gewoon erg vol.
Ik blijf wel in Nederland, maar dat was zo al gepland.
Ik ga niet naar een risicogebied
Ik ga op vakantie in juli
Je zult van dag tot dag moeten kijken hoe e.e.a. Zich ontwikkeld.
Maar dat is pas in de zomervakantie
Naar Portugal
Onze oudste dochter heeft een Romereis op de planning staan over 2 weken en
daar hebben we een jaarbudget aan vakantiegeld voor het hele gezin voor neer
moeten tellen en zijn dus vorig jaar niet weg geweest. Annulering is alleen
mogelijk als het vergoed wordt, dus het is aan het ministerie van buitenlandse
zaken welk reisadvies zij geven tegen die tijd en of de reisorganisatie de reis
annuleert. Maar zoals ze zelf al had gezegd, het virus zit hier dichterbij ons, dan
nu in Rome, aangezien het al in Uden is en wij in Veghel-Noord wonen en vorige
week nog in het ziekenhuis in Uden waren. Dus de kans op besmetting is al
aanwezig, al is die klein.
21

•
•

•
•
•
•

•
•

Ik ben
gewoon van
plan om te
gaan boeken

•

•
Ik heb niet
geboekt en
wacht liever
af

•
•
•
•
•

Ik ben
helemaal
niet van plan
om te gaan

•
•
•
•
•

Als gezin hebben we een vakantie naar Duitsland geboekt, gewoon zelf met auto
en huisje van particulier gehuurd en zonder annuleringsverzekering. Na het
lezen van alle voorwaarden, werd namelijk duidelijk dat slechts in enkele
gevallen een vergoeding wordt uitbetaald en dan ook vaak maar een klein deel
vh bedrag en op zoveel moeilijke voorwaarden. Waarschijnlijk wordt dan ook
nog een hele rompslomp om dat geld terug te krijgen en daar hebben we geen
energie voor. Maar deze vakantie is pas in augustus, dus hoe het dan met het
virus is, dat zien we dan wel weer.
Vakantie in Juni, dus voorlopig nog geen zin om daar over na te denken
Vakantie naar azie, is geannuleerd. Grotendeels door de maatschappij zelf
(rondreis), zodat we genoodzaakt waren, om de rest ook te cancellen.
Ondertussen in dezelfde periode, zij het een stuk korter een nieuwe vakantie
geboekt. Wel naar een ander gebied.
We gaan naar Japan
We gaan niet naar een risico gebied, vooralsnog. we bekijken tegen die tijd
(zomervakantie) hoe het er dan voor staat en beslissen dan.
We zien het tegen die tijd wel. Feit is dat het coronavirus niet bestand is tegen
de warmte. Tegen de tijd dat het zomer is, is het alweer eens stuk minder.
Wij hebben al weken geleden een heen-en-weer vlucht van Malaga-Eindhoven
voor eind deze maand en zojuist een appartement voor overwinteren 20202021 in Zuid-Spanje geboekt. Mocht door overspannen overheid reacties e.e.a.
belemmerd worden dan zien we dat wel t.z.t.
Zodra er voor het gebied waar wij naartoe gaan een negatief reisadvies zou
komen zal ik overwegen de vakantie te annukleren.
Zomervakantie in Noord-Italie geboekt eind juli. Vooralsnog gaan we die niet
annuleren.
Het zou goed zijn dat de overheid reizigers die bewust naar risicogebieden
reizen, in kaart brengt en hen bij terugkeer verplichte quarantaine oplegt. Nu
worden burgers de dupe van mensen die zonodig op vakantie moeten en hun
besmetting onder de bevolking verspreiden.
Ik boek nooit, en ben wel van plan om te gaan.
Een gewaarschuwd man...
Gewoon niet boeken. Of moeten we straks weer mensen massaal terug gehaald
worden op kosten van de maatschappij, terwijl ze hun eigen hersenen niet
gebruiken.
Heb een camper en kan alle kanten op
Maar dat doe ik altijd. In de zomer ga ik me oriënteren waar ik heen wil in
september. Negatief reisadvies kan nooit, Afghanistan wordt ook niet
aangeraden
We boeken nooit vooraf.
Ben niet van plan naar de thans bekende risico-gebieden te gaan.
tegen de tijd dat ik ga boeken of reizen, zal ik kijken of de omgeving, waar ik
naar toe wil, "veilig" is
Ga nooit op vakantie dus deze vraag eigenlijk voor mij niet van toepassing.
Ik ga niet op vakantie maar niet vanwege het coronavirus. Ik ging toch al niet.
Ik ga pas tegen het eind van dit jaar op vakantie
Ik kan al 17 jaar niet
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Weet niet

•

Toevallig niets gepland. Zou dit wel het geval zijn Had ik de situatie per dag
beoordeeld hebben. Waarschijnlijk om geen geld weg te gooien (geen
annuleringsverzekering bijvoorbeeld) zou ik toch gegaan zijn zolang er geen
verbod zou zijn.

•
•
•
•
•
•

Ik boek nooit, we kijken tzt wel waar we heen gaan
Ik ga beslist niet naar de zgn. risicogebieden!
Ik ga niet boeken want ik boek nooit een vakantie.
IK ga niet op vakantie
Ik ga nooit op vakantie.
Ik heb nog geen plannen, maar als ik een leuke vak
antie zie ga ik zeker boeken
Ik heb nog niet geboekt, niet vanwege virus maar gewoon omdat ik nog niet
weet waar ik heen wil
Maak trektochten met de caravan. Bestemming afhankelijk van regionale
Corona-situatie.
Volgens mij is er geen negatief reisadvies voor noord Italië. Het wordt
afgeraden. Maar juridisch heeft een negatief reisadvies een andere betekenis
dan dat het afgeraden wordt.
Wij gaan onregelmatig en nooit lang van te voren gepland

•
•
•
•
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Tot slot
9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen
van verdere verspreiding van het coronavirus?

Suggestie:

(n=570)

28%

De gemeente doet al genoeg

14%

Weet niet

58%
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Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 58% van de respondenten: "Weet niet" en geeft 28% aan een suggestie
te hebben

Suggestie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Aanraden dat iedereen zich houdt aan afspraken c.q. maatregelen.
Actuele info verstrekken via de media
Aflassen evenementen
Alert zijn
Alle mensen monitoren die terug komen uit een risico gebied ongeacht of ze klachten hebben.
Alle resraurants verplichten sensor zodat de kraan vanzelf aan gaat bij wastafel wc
Als het echt heel erg wordt dan alles stilleggen. Scholen/werk
Beginnen met mensen serieus te nemen en testen bij longproblemen.
Bekijken of en wanneer evenementen en andere grote samenkomsten moeten worden afgelast
Berichtgeving: op vaste tijd met duidelijke instructies
Beter indammen, verplichten om thuis te blijven. Werkgevers benaderen voor medewerking
Betere controle in ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, etc.
Betere hygiëne verplichten op (basis) scholen. Op school van onze kinderen is niet eens zeep
aanwezig. "Omdat de kinderen het toch niet gebruiken". Jonge kinderen zijn zich niet bewust
van goede hygiëne. En dat wordt op school ook niet gestimuleerd. Handen wassen is
vrijblijvend.
Bij besmetting evenementen aflasten/ verbieden
Bij openbare gelegenheden, handdesinfectie apparaten te hangen bij de uitgangen
Bij ziekenhuis en huisartsen aandringen om al bij geringe verschijnselen al testen te laten
uitvoeren
Blijf actief alert en deel nuttige informatie.
De mensen veel meer informeren
De ruimtes waar veel mensen tezamen komen steeds goed reinigen.
De rust terug brengen en paniek voorkomen. Deze enquete is ook een vorm van negatieve
aandacht en draagt bij aan eventuele paniekvorming.
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De vinger aan de pols houden en alert zijn!
Denk zeer weinig als het komt dan komt het
Desinfecterende handgel bij winkels en openbare gelegenheden
Desinfectiepunten om handen te ontsmetten op openbare plekken, zoals supermarkt enz.
Duidelijk blijven communiceren met de inwoners over de stand van zaken
Duidelijk zijn
Duidelijke en feitelijke voorlichting geven, paniek wegnemen, bij de feiten blijven.
Duidelijker informeren over voorkomen van deze infectie
Duidelijkheid geven hoe de huidige patienten het opgelopen hebben.
Eerder reageren en maatregelen treffen. Handgel is overal uitverkocht. Maatregelen hier voor
nemen. En de mensen die via marktplaats hoge prijzen vragen opsporen en het virus op hen
uittester.
Eerlijk en duidelijk communiceren, zonder er een poppenkast van te maken. Carnaval in de
feesttent ging ook gewoon door.
Eerlijke berichtgeving en niet alleen de negatieve. Inmiddels zijn velen al genezen maar daar
hoor je niemand over.
Eerlijkheid en beter een te strenge maatregel nemen, die lastig/vervelend is voor een paar
personen, dan aantal besmette personen vergroten. Bij twijfel niet afwachten, maar meteen
daadkrachtig handelen en maatregelen treffen.
Enioge dat egdaan kan worden is voldoende informatieverstrekking en vooral GEEN paniek
(laten) zaaien.
Er bovenop zitten zodra het hier in de gemeente is. grote evenementen uitstellen of aflasten
Evenementen met verwachte grote opkomst voorlopig uitstellen
Evenementen waar veel mensen samenkomen goed tegen het licht houden. Het risico van
besmetting kan beperkt worden.
Eventueel drukbezochte bijeenkomsten niet laten plaatsvinden
Eventueel massabijeenkomsten af gelasten
Flyer van deur tot deur met informatie en instructies.
Gebruik mken van website Gemeente Uden en lokale omroep op radio en tv
Geen aandacht aan schenken. Waait vanzelf over.
Geen activiteiten laten plaatsvinden waar veel mensen bij elkaar komen.
Geen evenementen toelaten
Geen grote evenementen toestaan als er geen carnaval gevierd was waren er nu minder
besmettingen als voorbeeld
Geen handen geven overal
Geen mensen met serieuze klachten weigeren voor een test. Want dat is al gebeurd voor de
eerste officiële patiënt.. zorgen dat supermarkten de zelfscanners stoppen of desinfecteren.
Geen paniek , het is griep , en er zijn teveel mensen op de wereld.
Geen paniek zaaien (2x)
Geen paniek zaaien en “nuchter” blijven. Handelen als het nodig is.
Geen paniek zaaien, uitleggen dat er al een griepepidemie heerste voor uitbraak Coronavirus.
Coronavirus geeft wel een verhoogd risico maar is beheersbaar met voldoende normale
hygiënische maatregelen.
Geen paniek zaaien.
Geen paniek. geen overdreven akrties zoals sluiten van scholen etc. Overleg tussen gemeenten
en GGD'en lijkt me zeer raadzaam.
Geen paniekreacties
Gewoon niks. Het wordt erg overdreven.
Gewoon normaal blijven doen, geen paniek bevorderen en de algemene hygiëne maatregelen
treffen die de gemeente altijd al moet of zou moeten treffen.
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Goede echte informatie geven waar mensen wat aan hebben en het gevoel hebben dat dat de
waarheid is.
Goede en eerlijke informatie delen over ziekte, actuele status, en verwachtingen.
Goede voorlichting
Goede voorlichting die plaats-gericht is.
Gratis verstrekken van desinfecteergel en papieren zakdoekjes.
Grote activiteiten met hoge risico's verbieden
Grote bijeenkomsten indien nodig cancelen ,én indien nodig plaatsten afgrendelen
concentratiegebieden
Grote evenement worden twijfelachtig. KBO en ouderenactiviteiten ook...
Grote evenementen afzeggen
Grote evenementen verbieden zonodig scholen sluiten
Grote evenementen niet door laten gaan (2x)
Grote evenementen verbieden
Hele dorpen of wijken afsluiten. economische of persoonlijke belangen zijn op dit moment niet
belangrijk, het gaat om het belang voor de hele wereld. Ik schaam me kapot als Nederlander dat
in China alles gedaan is het virus in te dammen en wij er hier zo soepel mee omgaan.
Het goede voorbeeld geven; als RIVM iets adviseert dit als eerste naleven!
Het zal zich tocc uitbreiden verwacht ik, daar is weinig meer aan te doen. Gelukkig valt de
lethaliteit mee. Belangrijk om een goede weerstand en gezondheid te werken, met natuurlijke
remedies (goede voeding, kruiden, acupunctuur)
Het. voorkomen van paniek, ik eerder bezorgd over de media aandacht dan de reële problemen
Hier kan een gemeente niets aan doen en zeker GEEN paniek zaaien
Hoe moet iedereen omgaan met een bezoek aan Bernhoven
Iedereen een straatverbod
Iedereen in de gemeente wel op de hoogte stellen van de eventuele gevaren
Iedereen verplicht testen met griep verschijnselen
Ik ben van mening dat acties omtrent het Coronavirus overtrokken zijn. Paniek zaaien om 'griep'
waar momenteel minder dan 0,002% van de nederlandse bevolking last van heeft
Ik denk dat men toch sneller moet testen, zeker wanneer mensen een publieke functie
vervullen
Ik denk dat we net als bij iedere andere griepgolf we goed moeten letten op de risicogroepen.
Voor de rest moet er gezorgd worden voor zo min mogelijk paniek. Mogelijk door dit net zo te
benaderen als een andere griepgolf.
Ik weet niet of de gemeente genoeg doet, de media maakt er hysterie van
Ik weet niet wat ze doen maar ik ga ervan uit dat ze genoeg doen.
In ieder geval goede voorlichting geven, en de inwoners op de hoogte houden. Als er veel
besmettingen zijn, dan kunnen evt grote bijeenkomsten worden afgelast.
Informatie delen
Informatie geven over de verspreiding
Informatie neutraal houden. Er is al genoeg hype en hysterie.
Informatievoorziening. Met name het scheiden van feiten en fabel voor de burger die hier geen
verstand van heeft.
Informeer de wandel van de huidige bekende gevallen, isoleer de eeestgraads contacten als het
om een niet na te controleren overdracht gaat. Beter pro actief dan reactief.
Informeer over gevallen in Veghel, desinfecterende gel + handleiding op openbare ruimtes en
vooral niet te ver gaan
Informeren
Lockdown als er meerdere besmettingen komen, veel meer testen ook als iemand niet uit
risicogebieden komt of familie van is!
26

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokale informatie is ook wenselijk
Luisteren naar echte deskundigen
Meer communiceren
Meer info
Meer informatie delen over het ziektebeeld
Meer informatie over besmettingen
Meer informatie over hoe iemand het virus mogelijk heeft opgelopen, en kijken naar scholen ,
udense scholen hebben gewoon vakantiegangers juffen/meesters die terug zijn gekomen uit
Italië onverantwoord
Meer mensen thuis laten als ze keelpijn hebben of aan het hoesten zijn. Mensen supporten om
thuis te werken ipv iedereen aansteken.
Meer openheid over slachtoffers en aantallen besmette inwoners
Mensen die in risico gebied zijn geweest verplicht laten testen
Mensen die op vakantie zijn geweest in besmette gebieden verplicht in quarantaine zetten!!
Mensen eerder testen aangezien er nu al bij een aantal ziekenhuizen mederwerkers het virus
hebben opgelopen. Meer eenduidige regels binnen de gemeente bij scholen en zorginstellingen
om onrust te voorkomen. Niet dat iedereen zelf gaat bepalen wat ze vinden dat nodig is. Juist
om onrust te voorkomen. Merk vooral bij de ouderen onrust, omdat zij kwetsbaarder zijn.
Mensen erop wijzen de hygiëne in acht te nemen en bij ziekte niet onnodig andere opzoeken .
Mensen weren die verschijnselen vertonen. In de bus bv. hoest de helft van de reizigers na
carnaval.
Mensen worden “ziek”van de lange wachttijden voordat de gemeente een antwoord/
vergunning afgeeft en zieken mensen zijn het bevattelijkste...........
Mocht het in de gemeente komen, zouden evenementen afgelast moeten worden om
verspreiding te voorkomen. Mocht het echt uit de hand lopen dan zouden alle plekken waar
veel mensen samen komen tijdelijk dicht moeten gaan.
Naar het RIVM en de GGD luisteren
Niet naiëf handelen, maar keiharde strenge aanpak, zie China
Niets (3x)
Niets, er is niets mogelijk mijn inziens
Niks (2x)
Niks, het is gewoon een soort griep
Niks! Gewoon een griepje uitzieken.
Nog geen concrete actieplannen van de gemeente vernomen
Normaal communiceren! Er word mensen alleen maar schrik aangejaagd. Informeer de groepen
waarvoor dit virus gevaarlijk kan zijn. En blaas het voor de rest niet op. Economie lijdt er
ONNODIG onder
O.a evementen afblazen .en alle openbare ruimte en b , sporthallen theater cafe etc voorzien
van desinfecterende handreiniger bij de ingang !
Ontsmettende zeep in openbare gebouwen?.
Open communiceren, GGDHVB eerder testen. Kans op een brandhaard als in Italie is hier ook
mogelijk, afgaande op goed geinformeerde bronnen.
Open een corona behandelpunt, zodat alle griepgevallen naar dit pint komen en niet naar de
huisarts.
Openheid over waar/hoe besmetting plaats vindt. Waar is de Udense man besmet?
Oproepen tot betere gene in een stad krant, in openbare gelegenheden des infectie materiaal
aanbieden en wijzen op de omgangsregelingen. En let wel het hoesten en proesten in je
elleboog is slechter dan het aan te bevelen en hoesten en proesten in een papieren zak doekje,
wat je dan vervolgens direct weggegooid. Het virus kan nog even in leven blijven in je elleboog
en dan kun je zo doende nog iemand aansteken. Echter ook dit wordt onderbelicht en is zeker
geen fake nieuws
27

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pbm geven aan inwoners
Pinautomaten reinigen
Preventief met zijn allen in quarantaine
Protocol instellen bij ziekenhuizen
Quarantaine mogelijkheden bieden voor hen die niet in thuis isolatie kunnen
Regio gebonden voorlichting
Regio op slot!
Reizen beperken en samenscholingen zoals beurzen, tentoonstellingen uitstellen
Rustig blijven
Scholen dicht en thuis werken
Scholen sluiten
Stop met het uitdelen van parkeerplaats voor invalide die heel het winkelcentrum rondlopen en
supermarkten
Stop vooral de paniekzaaierij! Het is een minder dodelijk virus dan de gewone griep, laten we
vooral gewoon blijven doen. Men reageert alsof Ebola Nederland heeft bereikt.
Stoppen met alles opblazen en bang maken
Stoppen met bang makerij
Strengere maatregelen nemen, aflasten van bijeenkomsten waar veel mensen komen, zo nodig
scholen dicht. Het moet echt serieus worden genomen en niet al die 'stoere' uitspraken van
"oh, het is gewoon een griepje". Totdat er dadelijk mensen gaan overlijden. Dan piept iedereen
ineens wel anders. Dus beter nu maatregelen.
Surgesties van de overheid afwachten en in het algemeen geen paniek veroorzaken.
Testen aanbieden aan wie dat wil, dit zorgt voor geruststelling en bewustwording
Veel strenger zijn wat betreft isolatie en sluiten van publiekelijke gebouwen. Overheid is ook
veeel te soft en loopt achter de feiten aan. Vandaag van 35 naar 82 coronapatienten.....morgen
weer een veelvoud daarvan.
Verplicht thuis zitten om verspreiding te voorkomen
Vervang van huisarts indien die ziek wordt.
Via burger alert doorgeven als iemand in je omgeving besmet is
Via de reklame zuilen informatie en preventie regels tonen
Vooral honderden procenten meer dan overige internationale, nationale, regionale en lokale
overheden, instanties en bedrijven op dit moment doen: wijze rustige reacties presenteren en
doorvoeren.
Vrij geven aan scholen en kinderdagverblijven
Waar de besmettings kans is welke wijk
Wat ze al doen. Heel rustig blijven.
Weinig, dit is een nationale aangelegenheid RIVM.
Wordt eens wat actiever
Zich er niet mee bemoeien, iedereen is zelf verantwoordelijk..
Zie toelichting bij vraag 6
Zorg dragen dat anderstaligen ook goed op de hoogte zijn
Zorgen dat er geen paniek ontstaat.
Zorgen voor voldoende medicatie en opvangmogelijkheden
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Toelichting
Suggestie:

•

•

De
gemeente
doet al
genoeg

•
•
•

Weet niet

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Niet alleen de bevestigde gevallen laten melden door het RIVM, maar ook al de
mogelijke gevallen, zodat wij net 1 stap eerder kunnen handelen en het virus
net 1 kans minder heeft zich te verspreiden. Zodat ik mogelijk op tijd mijn kind
weghaal uit een voor haar potentieel levensgevaarlijke situatie. Dan is het niet
meer algemeen preventief, wat niet mag, maar dan is het gericht preventief en
bij loos alarm kan zij en andere risico gevallen weer gewoon naar school. Maar
bij bevestiging van besmetting, heb je dan in ieder geval voor de risico gevallen
het risico beperkt zoveel je kan.
We krijgen niet te horen hoe de besmette persoon besmet geraakt is en
bijvoorbeeld carnaval gevierd heeft.
Gemeente kan weinig doen, dit moet landelijk.
Is niet tegen te houden. Goed als mensen hun eigen hygiëne goed bij houden (
daar kun je eventueel nog op wijzen via Bv social media) maar meer kun je niet
doen.
Misschien extra hygiëne voorlichting aan risico groepen. Voor de rest: niet
meegaan in deze opgezette paniek hype. Goed naar de cijfers kijken en reëel
blijven.
Even heel simpel, willen we dit tegenhouden moeten we de complete
maatschappij platgooien. Als het komt dan komt het en je houdt dit toch niet
tegen. Ik vind ook dat m'n de media er paniekvoetbal van maken. Daarnaast
vind ik ook dat de informatievoorziening stukken transparanter, eenduidiger en
eerlijker kan.
Geen hysterie kweken via de media.
Geen paniek zaaien.
Gemeente hoeven niks te doen! Doen ze bij andere virussen toch ook niet!
Waarbij veel meer sterfgevallen waren!
Het is moeilijk om iets te doen, het virus duikt overal op
Hoop dat de gemeente transparant blijft naar de inwoners toe en ons goed op
de hoogte blijft houden bij meerdere besmettingen binnen de gemeente en
omstreken
Ik denk niet dat de gemeente maatregelen kan treffen om het corona virus te
stoppen
Ik heb het idee dat we voor de gek gehouden worden waar we zelf bijstaan. Je
hoort dat het maar een gewone griep is en dus waarom zoveel aandacht en
staat de hele wereld op zijn kop. Je wordt bang gemaakt door journaal en
sociale media.
Ik moet morgen naar het ziekenhuis en ben benieuwd wat ik aantref!!!
Ik weet niet of de gemeente de aangewezen instantie is om maatregelen te
nemen tegen het corona virus.
ik vind dit meer iets voor de gezondheidsinstellingen als huisartsen GGD en
ziekenhuizen
Nog geen directe informatie van de gemeente gehad.
Wat mij heel goed lijkt is dat er bijvoorbeeld in de supermarkten
desinfectiedoekjes staan om je winkelkarretje te desinfecteren.
Dit was afgelopen zomer iets wat ons opviel in Zuid Afrika waar dit "normaal" is.
Op wie moet je dan afgaan c.q. handelen? RIVM of Rijksoverheid of provincie of
gemeente of misschien ook je eigen gezonde verstand gebruiken?.?
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Verantwoordelijkheid ligt bij mensen zelf. Gebruik gezond verstand en zoek
geen grote menigte op, grote evenementen worden afgelast, er komt dan toch
niemand. Dorpen afsluitenheeft weinig zin, en dien ze dat toch dan hebben we
daar niks over te zeggen.
Wat doet de gemeente op dit moment?
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipUden
TipVeghel
Udens Weekblad
Stadskrant Veghel
Het coronavirus
Maatregelen
Supermarkten
Informatievoorziening
Vakantieplannen
Tot slot
5 maart 2020 tot 10 maart 2020
9
603
3,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10 maart 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±3,9%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Udens Weekblad.
Op 05-03-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipUden
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoor je: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Udens Weekblad en Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Uden vergroten.
Via het panel TipUden.nl kunnen alle inwoners van Uden hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipuden.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipUden is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen over dit
initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.

TipUden maakt het gemakkelijk om zonder veel
moeite je zegje te doen!

Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Centrum’, ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ en
‘Vuurwerk’.
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4. TipVeghel
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Veghel vergroten. Via
het panel TipVeghel.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Veghel hun mening kenbaar maken
over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tipveghel.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipVeghel.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipVeghel.nl maakt het gemakkelijk om zonder
veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Kermis, ‘Sinterklaasintocht’ en ‘Afval’.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.

34

