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Samenvatting 

Vertrouwen in regering hoog

Zeven op de tien Nederlanders hebben redelijk tot veel vertrouwen dat de regering in de toekomst de juiste beslissingen maakt om het coronavirus te 

bestrijden. De communicatie van de regering wordt door meer dan vier op de vijf Nederlanders (redelijk) goed beoordeeld. De informatievoorziening 

van de Rijksoverheid en –instanties ziet twee derde van de Nederlanders als betrouwbaarste bron. Kranten en nieuwswebsites staan op verre 

achterstand. 

Overheidsmaatregelen begrijpelijk en voldoende

Driekwart van de Nederlanders is het eens met de maatregelen die de regering genomen heeft ten aanzien van het coronavirus. Vrijwel iedereen heeft 

begrip voor de afgekondigde maatregelen. Een derde vindt zelfs dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. Een kwart pleit voor aanvullende 

maatregelen, zoals in Frankrijk en Spanje. Ongeveer een op de zes Nederlanders  vindt dat er teveel nadruk wordt gelegd op de economie van 

Nederland en niet genoeg op het beschermen van de gezondheid van mensen. Ongeveer een op de twaalf vindt dit andersom.

Zorgen over gezondheid, vooral van anderen

Meer dan zes op de tien Nederlanders zijn bezorgd over de gevolgen van het coronavirus voor de eigen gezondheid, maar men is nog vaker bezorgd 

over de gevolgen voor de gezondheid van familie en vrienden of anderen. Ook de beschikbaarheid van lokale gezondheidsdiensten is een bron van 

zorg (voor driekwart van de bevolking). Er is wel vertrouwen in de gezondheidszorg: twee derde van de Nederlanders denkt dat onze gezondheidszorg 

redelijk tot goed voorbereid is om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Bijna een derde denkt dat dit niet het geval is.

Veel zorgen over aankomende periode

Meer dan de helft van de Nederlanders beoordeelt het gedrag van medeburgers tegen het coronavirus als redelijk goed tot goed. Een aanzienlijke 

groep (bijna vier op de tien) is van mening dat Nederlanders niet het juiste gedrag laten zien. Een op de tien personen voelt de gevolgen van het 

coronavirus al in de portemonnee. Voor nog eens bijna een derde heeft het nog geen gevolgen op het inkomen, maar men verwacht dit wel in de 

(nabije) toekomst. Meer dan driekwart van de burgers maakt zich zorgen over de aankomende periode.
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Zeven op de tien Nederlanders hebben er redelijk tot veel vertrouwen in dat de Nederlandse 

regering in de toekomst de juiste beslissingen zal nemen

Als u denkt aan hoe de Nederlandse regering omgaat met de 

uitbraak van het coronavirus, hoeveel vertrouwen heeft u dat zij in de 

toekomst de juiste beslissingen zullen nemen?

Hoe beoordeelt u de communicatie van Nederlandse regering over 

de uitbraak van het coronavirus?

▪ Meer dan vier op de vijf Nederlanders vinden de communicatie van de Nederlandse regering redelijk tot heel goed (87%).

19%

51%

18%

5%
4%
3%

Veel vertrouwen Redelijk veel vertrouwen

Niet veel vertrouwen, niet weinig vertrouwen Weinig vertrouwen

Geen vertrouwen weet niet

42%

45%

9%
2%
2%

Heel goed Redelijk goed Redelijk slecht Heel slecht Weet niet
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Driekwart van de Nederlanders is het eens met de maatregelen die de Nederlandse regering 

heeft afgekondigd om het coronavirus zoveel mogelijk te beperken

67%

12%

7%

4%

3%

2%

2%

0,1%

Informatievoorziening van de Rijksoverheid en
rijksoverheidsinstanties (zoals het RIVM)

Nieuws op TV

Mijn huisarts of behandelend arts

Kranten en nieuwswebsites

anders namelijk

Vrienden of familie

geen van deze

Sociale media zoals Facebook en Twitter

Welke van de onderstaande informatiebronnen vertrouwt u het meest om 

betrouwbare informatie te geven over de uitbraak van het coronavirus?

▪ Twee derde van de Nederlanders vertrouwt de informatievoorziening van de Rijksoverheid en rijksoverheidsinstanties 

het meest om betrouwbare informatie te geven over het coronavirus.

De Nederlandse regering heeft naar aanleiding van de corona crisis een 

aantal maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus zoveel 

mogelijk te beperken. 

In hoeverre bent u het eens of oneens de manier waarop de Nederlandse 

regering reageert op de coronavirus pandemie?

28%

45%

15%

7%
3%
2%

Helemaal mee eens Mee eens

Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens

Helemaal mee oneens Weet niet
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Er is overgrote steun onder de Nederlandse bevolking voor de genomen maatregelen tegen de 

verspreiding van het coronavirus

2%

2%

2%

3%

3%

2%

1%

1%

2%

2%

3%

8%

5%

6%

7%

7%

11%

21%

31%

30%

33%

32%

35%

37%

61%

60%

55%

55%

46%

28%

Bewaar gepaste afstand tot anderen van tenminste 1,5 meter

Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops gaan dicht tot en met 6 
april

Alle horeca gaat dicht tot en met 6 april

Reizigers van buiten de EU worden dertig dagen lang niet meer in Nederland en
de 25 andere landen in de Schengenzone toegelaten

Alle basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen en kinderopvanglocaties
gaan dicht, in ieder geval tot en met 6 april

Sluiting van rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges

Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee oneens, niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens Weet niet

Een dag voor de toespraak van premier Rutte werden door minister Bruins van Medische Zorg en Slob van Onderwijs nieuwe maatregelen afgekondigd 

om het virus te beheersen. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de onderstaande maatregelen.
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Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de maatregelen genomen door Nederlandse 

regering tegen het coronavirus ongeveer voldoende zijn

3%

59%

33%

6%

…te ver gaan

…ongeveer voldoende zijn

…niet ver genoeg gaan

Weet niet

Als u nadenkt over maatregelen die de Nederlandse regering heeft 

genomen ten aanzien van de corona uitbraak, in hoeverre vindt u de 

maatregelen...

▪ Ongeveer een derde van de Nederlanders vindt deze maatregelen niet ver genoeg gaan. Ongeveer één op de zes 

Nederlanders vindt dat er teveel nadruk ligt op de bescherming van de economie en niet voldoende op de gezondheidszorg.

8%

66%

17%

9%

Ze leggen te veel de nadruk op de bescherming
van de gezondheid van mensen en niet genoeg op

de bescherming van de economie van het land

Ze hebben de balans goed

Ze leggen te veel de nadruk op het beschermen
van de economie van het land en niet genoeg op
het beschermen van de gezondheid van mensen

Weet niet

Welke van de onderstaande stellingen komt het dichtst bij uw mening 

over hoe de Nederlandse regering reageert op de uitbraak van 

coronavirus?
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Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking vindt dat de Nederlandse overheid 

aanvullende maatregelen moet nemen zoals Frankrijk en Spanje 

▪ Maar een groter gedeelte van de Nederlanders is het hiermee oneens.

In hoeverre vindt u dat de Nederlandse overheid nog aanvullende 

maatregelen moet nemen zoals in Frankrijk en Spanje zijn genomen?

Frankrijk en Spanje zijn op dit moment in totale lock down waar alle niet noodzakelijke 

winkels gesloten zijn en burgers alleen met een briefje zich op straat mogen vertonen.

9%

16%

31%

27%

10%

7%

Helemaal mee eens Mee eens

Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens

Helemaal mee oneens Weet niet

25%
37% vindt echter dat Nederland geen 

aanvullende maatregelen moet nemen. 
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Nederlanders zijn redelijk bezorgd over de eigen gezondheid, maar meer bezorgd over de 

gevolgen voor de eigen familie/ vrienden en kwetsbare groepen in Nederland

In hoeverre bent u wel eens bezig met de digitale nalatenschap van de volgende zaken? Basis: (n=1.604)

16%

25%

25%

45%

54%

58%

31%

17%

13%

7%

3%

2%

1%

1%

2%

Wat de gevolgen zijn voor mijn eigen gezondheid

Wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van familie en vrienden

Wat de gevolgen zijn voor de gezondheid van anderen in Nederland

Zeer bezorgd Redelijk bezorgd Nauwelijks bezorgd Helemaal niet bezorgd weet niet

Als u denkt aan het coronavirus, kunt u dan aangeven hoe bezorgd u bent over de onderstaande gevolgen? 

14%

24%

40%

55%

51%

47%

26%

20%

10%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

Gezondheid en welzijn van mijn buren en wijkgenoten

Beschikbaarheid van lokale gezondheidsdiensten

Lokale sociale zorg voor ouderen en kwetsbare groepen

Zeer bezorgd Redelijk bezorgd Nauwelijks bezorgd Helemaal niet bezorgd weet niet

Als u aan uw lokale omgeving denkt, geef dan aan hoe bezorgd u bent over hoe het coronavirus van invloed kan zijn op elk van de volgende zaken?
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Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse burgers zich redelijk goed tot 

heel goed gedragen in de strijd tegen het coronavirus

9%

61%

26%

5%

Heel goed voorbereid

Redelijk goed voorbereid

Niet goed voorbereid

Helemaal niet voorbereid

Hoe goed denkt u dat de gezondheidszorg in Nederland is 

voorbereid op deze epidemie en om de gevolgen ervan op te 

vangen?

4%

53%

31%

7%

5%

Heel goed

Redelijk goed

Redelijk slecht

Heel slecht

Weet niet

Hoe beoordeelt u in het algemeen het gedrag van de Nederlandse 

burgers in de strijd tegen het coronavirus?

▪ Ongeveer zeven op de tien Nederlanders denken dat de Nederlandse gezondheidszorg redelijk goed tot heel goed is 

voorbereid om de gevolgen van het coronavirus op te vangen.
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Ongeveer drie kwart van de Nederlanders maakt zich redelijk tot veel zorgen over de 

aankomende periode

19%

58%

21%

2%

Heel veel zorgen

Redelijk veel zorgen

Redelijk weinig zorgen

Geen zorgen

In hoeverre maakt u zich zorgen 

over de aankomende periode?

80%

78%

77%

62%

58%

31%

28%

15%

12%

5%

3%

3%

0%

Duur van de crisis

Gezondheid van dierbaren

Overbelasting van…

Eigen gezondheid

Instorten van de economie

Beschikbaarheid van…

Isolement/eenzaamheid

Baanverlies

Faillissement bedrijf

Mogelijk geen examen…

Niet meer kunnen verhuizen

anders namelijk

weet niet

Over welke persoonlijke gevolgen van de uitbraak van het 

coronavirus maakt u zich zorgen?

▪ Nederlanders maken zich het meest zorgen om de duur van de crisis, de gezondheid van dierbaren en overbelasting van de 

gezondheidszorg.

9%

31%

60%

Het coronavirus heeft nu al
gevolgen voor de hoogte van

mijn inkomen

Het coronavirus heeft nog geen
gevolgen voor de hoogte van

mijn inkomen, maar ik verwacht
dit wel in de (nabije) toekomst

Ik verwacht niet dat het
coronavirus gevolgen zal hebben

voor mijn inkomen

Als u denkt aan uw inkomen, welke van de 

onderstaande stellingen past het beste bij uw 

huidige situatie?
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Ongeveer een derde van de Nederlanders geeft aan redelijk tot heel veel last van de 

aangekondigde maatregelen te hebben

6%

27%

43%

21%

4%

Heel veel

Redelijk veel

Een beetje

Nauwelijks

Helemaal niet

In hoeverre belemmeren de afgekondigde maatregelen u in uw 

dagelijks leven?

67%

43%

29%

29%

26%

26%

23%

23%

17%

10%

11%

4%

Ik bezoek geen vrienden of familie meer

Geplande bezoeken aan de horeca, musea
en/of theater gaan niet door

Mijn geplande vakantie gaat niet door

Niet op bezoek kunnen bij hulpbehoevenden

Ik moet verplicht thuis werken

Niet meer kunnen reizen (voor andere dingen
dan vakantie)

Mijn kinderen zijn op dit moment thuis

Geen belangrijke bijeenkomsten kunnen
bijwonen (uitvaart, bruiloft etc)

Ik werk op dit moment minder

Geen of minder inkomen

Anders namelijk

Ik heb eigenlijk nauwelijks tot geen last van de
maatregelen

Op welke manier belemmeren de afgekondigde maatregelen u in uw 

dagelijks leven?

▪ Twee derde van de Nederlanders die een beetje tot veel last heeft van de maatregelen, geeft aan vooral geen bezoek 

meer aan vrienden en familie te brengen. 
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Voor nagenoeg iedereen is het duidelijk welke maatregelen men zelf kan nemen tegen de 

verspreiding van het coronavirus

75%

23%

1%

0,5%

Heel duidelijk

Redelijk duidelijk

Niet zo duidelijk

Helemaal niet duidelijk

In hoeverre is het voor u duidelijk welke maatregelen u persoonlijk 

kunt nemen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?

Dat is voor mij:
91%

86%

76%

75%

73%

50%

46%

35%

28%

2%

3%

0%

Sociale afstand bewaren (bijv. geen handdrukken,
afstand houden)

Handen vaker en/of langer wassen

Vermijden van niet-essentieel sociaal contact

Vermijden van bezoek aan oudere en kwetsbare
familieleden en vrienden

Vermijden van bezoek aan pubs, cafés en
restaurants

Vermijden van openbaar vervoer

Handdesinfecterende gel gebruiken en/of vaker
gebruiken

(Vaker) thuiswerken

Zelfisolatie thuis

Een mondkapje dragen

anders namelijk

weet niet

Wat bent u in reactie op de uitbraak van het coronavirus gaan doen?

▪ Meer dan vier op de vijf Nederlanders wassen vaker en/of langer de handen. Driekwart van de Nederlanders mijdt niet-

essentieel sociaal contact.
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Onderzoeksspecificaties 

Doelgroep

Voor het onderzoek is een representatieve steekproef van n=3.000 respondenten uitgenodigd voor deelname. De steekproef was representatief op de 
kenmerken geslacht, leeftijd (18+), opleiding, regio, huishoudgrootte en politieke voorkeur. Na afloop van het veldwerk zijn de resultaten van de netto 
steekproef herwogen naar de ideaalkenmerken van de Nederlandse bevolking.

Steekproefbron

NIPObase consumentenpanel.

Respons

Er zijn 3.000 respondenten uitgenodigd. In totaal hebben 1.424 personen deelgenomen. Dat is een respons van 47%.

Online methode

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst (CAWI: computer assisted web interviewing). Respondenten ontvingen een e-mail 
vanuit Kantar Nederland met daarin informatie over het onderzoek en een link naar de online vragenlijst.

Vragenlijst

De vragenlijst is op eigen initiatief opgesteld. 

Veldwerkperiode

Het veldwerk heeft gelopen van donderdag 16 maart 15.00 uur t/m zondag 22 maart 12.00 uur 2020.
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Heeft u een

specifieke vraag

over dit onderzoek?

Neem dan contact op met één van 

de onderzoekers van Kantar


