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Opzet onderzoek

zeven metingen (online)

1) 19 - 22 maart, n=1.424 
2) 27 - 30 maart, n=1.161
3) 17 - 20 april, n=1.127
4) 22 - 25 mei, n=1.137
5) 23 - 26 juni, n=931
6) 24 – 27 juli, n=1.107 
7) 25 – 28 aug n=1.239

Kwantitatief



Steun voor reactie van Nederlandse regering op pandemie neemt af
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% burgers dat aangeeft het (helemaal) eens te zijn met de manier waarop de regering op de coronavirus-pandemie reageert
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…te ver gaan
...ongeveer voldoende zijn
…niet ver genoeg gaan

Meer Nederlanders vinden dat de maatregelen
nu niet ver genoeg gaan



Steeds minder Nederlanders vinden dat de regering de juiste balans houdt 
tussen bescherming van de gezondheid en het beschermen van de economie
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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

Week 12
Week 13
Week 16
Week 21
Week 25
Week 30
Week 34

Welke van de onderstaande stellingen komt het dichtst bij uw mening als het gaat om de vraag hoe de Nederlandse regering reageert op de 
uitbraak van het coronavirus?
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Men is tevreden over de informatievoorziening
vanuit de overheid
% burgers dat aangeeft de informatievoorziening van de overheid als redelijk goed tot zeer
goed te ervaren
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Vertrouwen in toekomstige beslissingen van de 
overheid neemt af

% burgers dat erop vertrouwt dat de overheid in de toekomst de juiste beslissingen
zal nemen rondom het coronavirus



Vertrouwen in maatschappelijke instituten beweegt langzaam richting het 
oude, normale niveau

36

44
49

68

25
30

61

wk 50
2018

wk 3
2019

wk 7
2019

wk 11
2019

wk 17
2019

wk 21
2019

wk 32
2019

wk 36
2019

wk 51
2019

wk 3
2020

wk 9
2020

wk 12
2020

wk 16
2020

wk 21
2020

wk 25
2020

wk 30
2020

wk 34
2020

Democratie

De Tweede
Kamer

Bedrijfsleven

Politieke partijen

De rechtspraak

De media

De
gezondheidszorg

De Europese Unie

Zorgverzekeraars

De Politie



77 74 71

61
69

63

23 26 29

39
30

36

Week 13 Week 16 Week 21 Week 26 Week 30 Week 34

Redelijk/veel zorgen
Weinig/geen zorgen

In hoeverre maakt u zich in het algemeen zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis?

Zorgen over economische gevolgen van de coronacrisis nemen weer toe



Bezorgdheid over besmettingsgevaar neemt weer toe
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% burgers dat bezorgd is over de
gezondheid van anderen die in
hetzelfde land leven

% burgers dat bezorgd is over de
gezondheid van hun familie en
vrienden

% burgers dat bezorgd is over de
eigen gezondheid



Graadmeter voor maatregelen



Twee derde van de Nederlanders vindt het aantal corona-besmettingen een 
goede graadmeter voor het nemen van maatregelen
Het kabinet houdt het aantal coronabesmettingen nauwlettend in de gaten. Bij een toename van het aantal besmettingen proberen overheid en 
veiligheidsregio's regionale maatregelen te treffen om het aantal besmettingen weer omlaag te brengen. Het aantal besmettingen is een 
graadmeter van het aantal mensen dat in het ziekenhuis belandt en mogelijk overlijdt. 

Vindt u het aantal besmettingen een goede graadmeter voor het (her)instellen van maatregelen?
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Maar ook meer dan een vijfde van de Nederlanders vindt het aantal
ziekenhuisopnames een nog betere graadmeter voor het nemen van maatregelen

De overheid kan in plaats van het aantal besmettingen bijvoorbeeld ook het aantal ziekenhuisopnames, het aantal IC-opnames of het aantal 
overlijdensgevallen aanhouden als graadmeter voor nieuwe maatregelen. Dat betekent dat er meer mensen dan nu besmet zullen raken en 
mogelijk in het ziekenhuis belanden en overlijden. Daar tegenover staat dat ziekenhuizen het virus nu beter kunnen behandelen. Een mogelijk 
gevolg is dat er minder snel lokale beperkingen nodig zijn en dat wellicht het normale leven langer door kan gaan. 

Welke van onderstaande situaties vindt u de beste graadmeter om mogelijke maatregelen tegen corona te nemen?
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Het aantal coronabesmettingen

Het aantal ziekenhuis opnames met
corona

Het aantal IC-opnames met corona

Het aantal overledenen met corona

anders, namelijk...



Als er nieuwe maatregelen genomen moeten worden, willen Nederlanders het 
liefst een strengere controle op de 1.5-meter samenleving

In wat voor situatie dan ook, welke van de onderstaande maatregelen dienen volgens u aangescherpt te worden om het aantal besmettingen te 
verminderen?
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Strengere controles op naleving 1.5 meter
regels op openbare plekken

Evenementen tot 100 personen verbieden

Het verplicht dragen van een mondkapje in
openbare ruimtes

Het verbieden om met meer dan vijftien
mensen samen te komen in de openbare

ruimte

Het verbieden om met meer dan zes mensen
op bezoek te kunnen

Het introduceren van kunstmatige intelligentie
om coronabesmettingen te herkennen
(bijvoorbeeld een app of vragenlijsten)

Het sluiten van alle sportgelegenheden zoals
sportclubs en sportscholen
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Het sluiten van alle sportgelegenheden zoals
sportclubs en sportscholen

Het sluiten van de horeca

Kinderen weer thuis onderwijs geven

Het bezoek aan verpleeg- en
verzorgingstehuis verbieden

Het sluiten van het uitoefenen van
contactberoepen zoals kapper, fysiotherapie…

Anders namelijk

Geen van deze

Weet niet



Samenvattend

Communicatie van de Nederlandse overheid wordt nog steeds 
hoog gewaardeerd

Steeds minder Nederlanders vinden dat de regering een 
goede balans in de maatregelen hanteert, met tweedeling als 
gevolg

Steun voor de aanpak en het vertrouwen in het toekomstig 
handelen van de regering neemt af



Neem contact op!

Manuel Kaal
Client Consultant
M    +31 (0) 61 35 21 739
Manuel.Kaal@kantar.com



Bedankt!

Nog vragen?
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