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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 51%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".
Maatregelen
Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 85% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".
Op stelling 3 'Ik ben bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne sinds de komst van het coronavirus'
antwoordt in totaal 66% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 9% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".
Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
81% 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
64% 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 90% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 4% 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 79% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 11% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".
Vakantieplannen
Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 35% van de respondenten: "Ik heb niet
geboekt en wacht liever af".
Tot slot
Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 32% van de respondenten met een suggestie.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipAsten, waarbij 465 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=465)

41%

Ik maak mij weinig zorgen

51%

Ik maak mij geen zorgen

7%

Weet niet
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 51%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak
mij veel
zorgen

•
•
•
•
•
•

•
•

Als ik naar absolute getallen kijk vind ik het nog wel meevallen, maar door de
manier waarop overheden reageren bekruipt me het gevoel dat die veel meer
weten dan wij, en daar maak ik me zorgen over.
Ben 72 jr, dus in kwetsbare groep. Regering riep dat alles onder controle was en
gezondheidssysteem alles kan handelen. Voor de zoveelste keer leugens.
Eerst geen, maar wordt steeds meer
Het maakt me bezorgd
Het ziet er niet goed uit ,maar ik vertrouw op de specialisten. Dit is voor mij een
goede lijdraad.
Ik heb geen vertrouwen in de aanpak van de overheid en de deskundigheid van het
RIVM. een paar weken geleden was er in hun beleving weinig aan de hand, nu gaat
een groot deel van het land besmet raken volgens de "deskundigen". Men neemt
geen voorbeeld aan andere landen zoals bv Hong Kong waar amper besmettingen
zijn en mensen overleden zijn als gevolg van hun maatregelen
Ik maak mij niet weinig en niet geen maar normale zorgen.
Ik maak mij veel zorgen omdat het zo onbekend is. Een nieuw virus dat zich
wereldwijd snel verspreid. Niemand weet nog wat exact de gevolgen zullen zijn
voor mens en dier. Ook niet hoe lang het allemaal gaat duren. Wat gaat echt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ik maak
mij weinig
zorgen

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

helpen? Er kan een middel gevonden worden maar voordat het zover is en
iedereen dit ter beschikking heeft duurt nog jaren denk ik. Waar staan we dan en
hoe kijken wij hierop terug? We hebben TE LAAT gereageerd en nog steeds. Op
Schiphol wordt niemand bekeken of ze ziek zijn en verschijnselen hebben? Heel
raar. Eén land wat heel veel SARS slachtoffers had heeft adequaat gereageerd en
heeft de minste besmettingen. Daar kunnen wij iets van leren. Hadden we die
blauwdruk maar eerder ingezet.....Had China maar eerder geluisterd en gehandeld
toen de eerste besmettiingen er waren. Kunnen wij achteraf nu ook een
schadeclaim indienen zoals ze dat bij ons Nederland ook regelmatig doen? China
heeft dit wereldwijd veroorzaakt.
Ik maak mij zorgen over mensen die de regels van het RIVM aan hun laars lappen
Ik werk in de zorg. Ben vooral bezorgd over de continuïteit van zorg
Ja ik heb de pech onder de risico mensen te horen. dus extra allert. ook denk ik
aan de toekomst van mijn kinderen/kleinkinderen en achter kleinkind.
onzekere toekomst .
Omdat het zo onzeker is
Wij zijn vrijwilligers van de Zonnebloem. een kwetsbare groep
Zorge n over de gevolgen voor het bedrijfsleven
Zorgen om de gezondheid van de mensen en zorgen om de impact op het gehele
wereldse gebeuren. Economie, betrekkingen, het "zijn" van de mensen staat onder
druk.
Zorgen omdat je nog geen signaal hebt die de pandemie afvlakt. Wat zijn de
economische gevolgen?
Zorgen over de uitval van voorzieningen en zaken die het leven prettig maken
Zorgen voor kwetsbare personen en economische schade voor bedrijven.
Bij een gewone griep sterven er veel meer mensen dan door het coronavirus. Daar
wordt echt zo'n ophef niet over gemaakt.
Gewoon gezond verstand gebruiken en de raadgevingen in acht nemen.
Ik maak me ook weinig zorgen omdat ik redelijk fit ben, ondanks mijn leeftijd.
En jaarlijkse griep gaan met zo veel oudere mensen aan dood
Het Coronavirus is volgens mij niet veel anders dan een normale griepvirus en ook
daar zijn de ouderen en zieken onder ons de grootste risicogroep.
Het sterftecijfer van het Coronavirus is bijvoorbeeld tot op heden ook nog
beduidend lager dan het sterftecijfer van de griepgolf in 2017.
Ik maak me weinig zorgen over het virus zelf, wel over de economische en sociale
impact
Maak niet veel zorgen aangezien ik met mijn leeftijd slik geen medicijnen tot nu
toe redelijk gezond ben 73 jaar.
Mijn basisconditie is goed, ik heb alleen geen zin in 14 dagen quarantaine en
hopp.dat mijn vakantie doorgaat.
Over dat ik het krijg maak ik me geen zorgen. over hoe het met ons bedrijf gaat
maken wij ons wel zorgen. alle bedrijven zijn afhankelijk van wat de staat beslist.
hier kan je bedrijf wel aan kapot gaan ! ik denk dat we veel te paniekerig reageren.
er wordt helemaal niet gepraat over hoeveel mensen er al beter zijn .
Wel bezorgd, maar kan er niet de hele dag mee bezig zijn
Wel zorgen voor de economie en over mensen met een beperking of een verlaagde
weerstand
Zie het als Griep ,in 2018,1850 doden door de griep golf.!!!!
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Ik maak
mij geen
zorgen

•

Zorgen zijn niet alleen op het medische vlak. De economie wordt hard geraakt en
daar maak ik me wel zorgen.

•

Bij de laatste griepepidemie zijn ca 3000 mensen overleden. En 3/4 van de
nederlandse bevolking is ziek geweest. Aantallen zijn zo klein dat het een storm in
een glas water is.
Je krijgt het of niet!! Doe normaal dan zal het wel meevallen
Laat je niet gek maken, maar ben wel allert.

•
•
Weet niet

•
•
•
•

Ik maak me redelijk veel zorgen, niet voor mezelf, maar voor zwakkeren.
Ik vind het heel erg lastig, vooral omdat om mij heen niemand ergens last van
heeft.
Maak me wel zorgen, maar tussen veel en weinig zit nog van alles tussen
Omdat niemand weet hoe en waar dit eindigt en je er weinig tegen kunt doen
behalve de richtlijnen van RIVM volgen, probeer ik er maar niet teveel bij stil te
staan.
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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=458)

5%

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

85%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

17%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor
neus/keel

1%

Ik draag een mondkapje

1%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

68%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

61%

Andere maatregel

20%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 85% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".

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

Afstand houden (2x)
Afstand houden tot anderen
Afstand houden van anderen
Afstand tot anderen
Alleen thuis
Beperk contacten
Beperk sociale contacten
Beperk sociale contacten ivm hoesten
Beperken sociale contacten
Blijf binnen in mijn huis
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf thuis
Blijf uit de buurt van hoestende mensen
Blijf zo veel mogelijk thuis.
Blijf zoveel mogelijk thuis
Blijf zoveel mogelijk binnen
Blijf zoveel mogelijk in en om huis
Blijf zoveel mogelijk thuis
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Contacten vermijden (2x)
De geplande wandeling van Immer Weer waar ik gids komt te vervallen.
Draag handschoenen in openbaar vervoer
Extra vitamine C supplement en Propolis voor de weerstand te verhogen
Ga grote groepen uit de weg.
Geen bezoek (2x)
Geen gezelschap op zoeken en mijn tijd afwachten. veel appen met mijn kinderen en
kleinkinderen zodat er contact blijft.
Geen handen schudden en sociale contacten op afstand houden
Geen handen schudden, afstand houden
Geen handen schudden, verder gewoon heel gewoon doorleven!!
Gezond verstand gebruiken
Gezond verstand gebruiken. Handen wassen altijd al veel gedaan met werk in de zorg.
Handen wassen is altijd goed.
Houd afstand en vermijd groepen
Houd afstand,vermijdt contact
Ik blijf gezond eten, en sporten, conditie op pijl houden
Ik blijf thuis
Ik blijf uit de buurt van zieke mensen
Ik blijf zoveel mogelijk op sfstand
Ik ga niet naar bijeenkomsten en feestjes
Ik ga zo min mogelijk naar drukke gelegenheden
Ik gebruik altijd al papieren zakdoekjes
Ik geef geen hand meer
Ik heb zo min mogelijk contact met mensen
Ik heb zo min mogelijk contact met vreemden.
Ik hou afstand
Ik houd afstand
Ik mijd contact
Ik mijd contact met anderen en blijf zoveel mogelijk thuis (2x)
Ik mijd drukke omgeving
Ik poets deurklinken vaker
Ik schud geen handen en probeer afstand te houden van mensen
Ik slik extra vitamines
Ik vermijd grotere groepen
Ik werk thuis
Laat boodschappen bezorgen
Mijd drukke mensenmenigten
Momenteel ziek thuis
Niet naar bijeenkomsten en feestjes
Op afstand blijven
Persoonlijke hygiëne
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Probeer zoveel mogelijk afstand van anderen te houden.
Schud geen handen en niet naar bijeenkomsten
Selectief contact
Sociale contacten vermijden (2x)
Sociale isolatie
Thuis binnen blijven
Thuis blijven
Thuis blijven zo veel mogelijk
Thuis werken (2x)
Thuisblijven ivm verkoudheid
Thuisblijven zo veel mogelijk
Thuiswerk, minder fysiek kontakt
Thuiswerken
Vermijd contacten (2x)
Vrijwiillige quarantaine
Weinig contacten
Weinig sociale contacten
Werk thuis
Werk zoveel mogelijk thuis
Werk zoveel mogleijk thuis
Zelf een beslissing nemen om ergens naar toe te gaan i.v.m. de virus
Zo veel mogelijk contact vermijden
Zo veel mogelijk vermijden van drukke ruimtes.
Zoek geen drukte op.
Zoveel mogelijk binnen blijven en contact met andere mensen vermijden

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle tips van het RIVM paste ik al toe voor het coronavirus
De allerbeste maatregel bent U vergeten namelijk : Zo weinig mogelijk andere mensen
ontmoeten en alleen het noodzakelijke de deur uit.
Dit doe ik altijd al
Dit doe ik altijd al nu niet extra
Ik was al regelmatig mijn handen en niesen doe ik al jaren in mijn mouw
Ik was mijn handen altijd al met zeep
Maar dat doe ik al standaard
Vermijd grote groepen mensen. Ga wel naar de winkels
Volg de maatregelen die van overheidswege en deskundige op, en blijf alert om je omgeving
op verkoudheid s
Etc
Was mijn handen altijd al zeer regelmatig, desinfectiegeld helpt m.i. niet tegen het virus en
verder kom ik, buiten mijn familie, weinig 'onder de mensen' (voorheen ook al)
Zo min mogelijk de deur uit. Als ik boodschappen heb gedaan; handen wassen. Poets
regelmatiger binnen de klinken, aanrecht en toilet.Hygiene staat voorop maar moet ook weer
niet doorslaan.
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Volgens de GGD en het RIVM is persoonlijke hygiëne, en de bewustwording daarvan, van
belang.

3 '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

(n=453)

23%

Mee eens

43%

Neutraal

24%

Mee oneens

6%

Zeer mee oneens

3%

Weet niet
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Op stelling 3 antwoordt in totaal 66% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
9% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens
Mee eens

•

Ik werk in de voedingsmiddelen industrie en ben altijd bezig met hygiëne

•

Kinderen, kleinkinderen, familie, kennissen etc mijd ik. Ga nergens heen wat
niet persé noodzakelijk is.
Maar niet sinds de komst van het coronavirus, ik was me hier altijd al bewust
van
Maar.. werkzaam in het onderwijs met jonge kinderen ben ik me daar altijd van
bewust
Wij houden ons al heel lang aan Hygie regels

•
•
•
Neutraal

Mee oneens

•
•
•
•
•
•
•

Daar ben ik altijd bewust mee bezig
Dit deed ik altijd al.
Ik ben altijd bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne. Niets nieuws onder
de zon
Ik was hier al mee bezig voor de komst van het corona virus. Ben laborant
Is altijd belangrijk!
Was al alert op hygiëne
Was ik altijd al van bewust

•
•
•
•
•

Altijd al bewust mee bezig geweest, het virus doet er nix aan af
Ben altijd bewust daarmee bezig. (Had een aanvinkmogelijkheid moeten zijn!!!!
Dat was ik altijd al
Deed ik altijd al
Ik ben altijd al bewust bezig met persoonlijke hygiëne
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•
•
•
•
•
•
Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•

Ik doe gewoon wat ik altijd al deed. Ik nies al jaren aan de binnenkant van mijn
elleboog, was mijn handen regelmatig, enzovoorts
Ik let altijd op mijn hygiëne.
Ik vind persoonlijke hygiëne altijd belangrijk, ongeacht of er een virus heerst
Ik was al op de hoogte van mijn persoonlijke hygiene. Mondkapjes onzin. Echte
hygiene, trek een grote plastic zak aan.
Je moet altijd bewust bezig zijn met hygiëne!
Was ik al, werk met jonge kinderen.
Dat doe ik altijd natuurlijk. Slecht geformuleerde vraag
Ik was altijd al bewust bezig met handen wassen, handgel, tissues etc. Geen
verschil dus nu met normale omstandigheden.
Ik was me al veel langer bewust van mijn persoonlijke hygiëne.
In verband met mijn werk (horeca) ben ik altijd al zeer bewust bezig met mijn
persoonlijke hygiëne
Mijn pers. hygiëne is niet anders dan anders, ik was op mijn werk wel een paar
keer meer/uitgebreider mijn handen.
Persoonlijke hygiene is altijd belangrijk
Was altijd al bewust van persoonlijke hygiëne
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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

(n=452)

3%

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

6%

Misschien schaf ik ze later aan

9%

Nee, deze ga ik niet aanschaffen

81%

Weet niet

1%
0%

20%
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Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
81% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".

Toelichting
Ja, deze heb ik
aangeschaft

•
•
•

Anderhalve week geleden besteld, maar tot op heden niet ontvangen
Gekocht ivm luchtvervuiling op mijn vakantieadres in Iran
Mijn moeder heeft er een paar geregeld.

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

•

Daar ik een longaandoening heb gebruik ik deze ook bij schoenenen en kleding
insprayen
Deze heb ik nodig voor andere doeleinden
Heb ze in huis, ben pedicure
Wij gebruiken altijd al mondkapjes in onze praktijk.

Misschien
schaf ik ze
later aan

•

•
•
•

•
•

Nee, deze ga
ik niet
aanschaffen

•

•

Omdat de situatie zo ongeveer elke dag verandert zou het kunnen dat ik
alsnog een keer mondkapjes aanschaf
Omdat nergens meer mondkapjes verkrijgbaar waren en zijn,heb ik helaas dus
geen een. Jammer, want ik had die zeker wel willen hebben...
Wanneer er voldoende zijn. Nu erg belangrijk voor de medische wereld!
Allereerst zijn ze er niet en de mondkapjes die er zijn, behoren voor het
zorgpersoneel ingezet te worden. Ten tweede helpen ze waarschijnlijk niet. Ik
let erop dat ik afstand houd, niet de adem/druppels van een ander inadem. Ik
heb een longaandoening en ben dus extra voorzichtig. Dat maakt het ook eng.
Er zijn nu weinig mensen op straat en ik winkels. Dat werkt al preventief denk
ik.
Deze zijn in de zorg veel harder nodig
11

•
•
•
•

Weet niet

•

Met het tekort aan deze beschermingsmiddelen dienen zorgverleners
voorrang te krijgen nu er schaarste is
Niet nodig vind ik
Ondeskundig gebruik geeft juist meer kans op besmetting, bij klachten thuis
blijven en uit de buurt van risicogroepen
Onnodig, beter om fysiek wat afstand te nemen van (mogelijk besmette)
mensen
Voor mijn werk heb ik ze in huis
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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=451)

64%

Voorlopig kan ik al vooruit

31%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

3%

Weet niet
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Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt
64% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben
ik niet van
plan

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al senior zorg ik al mijn hele getrouwde leven voor steeds een kleine voorraad
aan levensmiddelen en non food in huis, "voor het geval dat...
De meeste keukens van tegenwoordig hebben genoeg bergruimte hiervoor,
iedereen heeft een koelkast. een vriezer. Kwestie van praktisch en vooruit
denken.
Belachelijk dat jullie deze vraag zo stellen. Deze vraagstelling werkt paniek en
hamstergedrag in de hand. Verder ook onzin dat op gemeentelijk niveau dit
soort informatie verzameld wordt terwijl de echte maatregelen op landelijk
niveau genomen (moeten) worden.
Distributiecentra stellen nadrukkelijk dat er voldoende voorraad is. Hamsteren
is antisociaal gedrag
En ik kan me dat niet veroorloven ivm weinig geld
Hamsteren is nodeloze paniek. Heb ik vandaag gezien in de supermarkt.
Heb genoeg in voorraad!!
Het is ook niet zo dat ik dit al heb gedaan. Voedsel inslaan is echt overbodig.
Ik doe steeds voor 1 week boodschappen in voren en ga er vanuit dat ik
volgende week gewoon boodschappen kan gaan doen.
Ik heb altijd wel wat voorraad in huis
Ik vind het ook overbodig dat de media, en deze vragenlijst, aandacht besteedt
aan extra inkopen doen!
Maar als iedereen dit gaat doen ben je het misschien dadelijk wel verplicht.
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•

•
•
•
Voorlopig
kan ik al
vooruit

•
•

•
•
•
•
•
•
Weet niet

•

Maar toch halen we nu meer in huis dan dat we normaal zouden doen. Niet
omdat we angst hebben voor het corana virus maar als de regering andere
maatregelen gaat nemen komen we misschien in de knel en met 2 kleine
kinderen kunnen we dat risico niet nemen.
Niet van plan, maar de winkel is al leeg
Supermarkten komen de voeding toch brengen. Hamsteren onzin. Wellicht iets
voor AH hamsterweken......
Voorlopig voldoende in huis.
Alleen de melkpoeder voor mijn zoon heb ik nu 2 blikken gehaald omdat hij
speciale voeding nodig heeft en voor hem ligt de diepvries al vol. Ik maak me
verder niet zo'n zorgen qua eten.
Ik heb een kelder onder de grond. Oude huizen hebben dit standaard en dat is
iets van vroeger. (oorlog) Voor eten en schuilen. Ik doe 1x in de 6/8 weken
grote boodschappen voor mijn gezin van 5 personen. Dat blijft zo. Ik kan altijd
vooruit. Bakker,slager,groenten doe ik wekelijks.
Ik zou versecwaren in willen slaan, want juist die zou ik nog nodig hebben, masr
juist dat gaat dus niet !
Koop altijd voor week vooruit
Niet hamsteren is geadviseerd. Daar houd ik me aan.
Niet in het extreme, maar ik heb wel net iets meer boodschappen gedaan dan
nor maal
Volgens de de deskundigen is hamsteren niet nodig.
Wij hebben altijd wel wat extra's in huis
Nu niet, maar ik weet niet wat er komende week aan maatregelen op ons af
komt. Ik sluit niets uit.
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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=448)

34%

Voldoende

56%

Neutraal

6%

Onvoldoende

2%

Zeer onvoldoende

1%

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 90% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 4% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•
•
•
•

Bij het overdrevene af
Misschien wel te veel
Paniekzaaien
Teveel geïnformeerd !
Veel te veel zelfs

Voldoende

•

Het heeft lang geduurd voordat er wat duidelijkheid kwam, toen ik terugkwam
van vakantie begon het al op Schiphol en ook contacten met GGD gaven
weinig helderheid
Het is wel moeilijk te begrijpen door de verschillende soorten bronnen.
Ik ga ervan uit dat dat alle beschikbare en nuttige informatie gedeeld wordt.
Ik vraag me wel af of de informatie eerlijk en volledig is. Van diverse zijden
hoor ik dat het virus veel ernstiger is dan wordt aangegeven.
Sla, ook extra medicatie, pijnstillers in.
Ook dagelijks medicatie van apotheek, wil ik meer op voorraad hebben.
Te veel en onjuiste informatie.
Wat is juist/onjuist
Tv, tablet,apps,whatsapp,e-mailings,nieuwsbrieven,radio er wordt tot nu toe
voldoende info gegeven.

•
•
•
•
•
•
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•

Via mijn werkgever, een thuiszorgorganisatie in Eindhoven, wordt ik constant
goed geïnformeerd.

Neutraal

•

Het verandert elke keer wat ik snap. Ik had fikse keelontsteking met dikke
opgezette klieren. Zoek RIVM als huisarts zei niks aan de hand. Vrijdag was
door ineens anders. Ik ho nu maar dat ik niemand besmet heb

Onvoldoende

•

Vind adviezen niet altijd duidelijk en tegenstrijdig En mensen hebben eigen
interputatie

Zeer
onvoldoende

•

Zie eerste opmerking: geen vertrouwen in deskundigheid RIVM en GGD, (zijn
alleen tijdens kantooruren bereikbaar!!) tegenstrijdige adviezen, volledige
onderschatting in het begin van de crisis
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7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Zeer voldoende

(n=447)

23%

Voldoende

56%

Neutraal

10%

Onvoldoende

9%

Zeer onvoldoende

2%

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 79% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 11% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende
Voldoende

•

Wederom paniekzaaien

•

Je kan drager zijn en niet ziek worden. Hoe weet je dan of je wel of niet besmet
bent.

Neutraal

•

Ik lees dat corona ook van dier op mens overgedragen kan worden, welke
maatregelen we daarvoor moeten treffen kom ik nergens tegen. Geldt dat
trouwens ook andersom?
Vanaf begin onduidelijk: is het nu én verkouden én koorts of niet? wanneer is
testen zinvol? zelfs uit een risicoland terugkomen was niet meteen reden om
te testen, bizar!

•

Onvoldoende

•

•

•

De klachten als loopneus, niezen en hoesten, met koorts zijn te algemeen.
Wanneer moet ik dan aan de bel trekken? Wanneer is het te erg om thuis uit
te zieken en de dokter te bellen? Wanneer weet je of het een verkoudheid,
griep of Corona is? Is er een wezenlijk verschil tussen griep en Corona? Wat
helpt dan? Alleen paracetamol, neusspray etc? Of wat moet je zeker niet
gebruiken? Die ervaringen zou ik wel willen horen van mensen die het al gehad
hebben of doktoren die het al behandeld hebben en patiënten die dus genezen
zijn. Hoe doe je dat? Wat helpt echt als je zelf (of een gezinslid) de klachten
heeft?
De overheid vind ik hier tamelijk oppervlakkig in.Benoem gewoon alle
(bij)verschijnselen vanaf het begin van de besmetting,dan weet men waar men
aan toe is. En dan weet men ook,dat men zich niet moet laten afschepen bij
een huisarts,als die het "een waarschijnlijke flinke griep"heeft.
Wat ik ze niet kwalijk kan nemen. Het is een nieuw virus
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•

Wat zijn 'milde verkoudheidsklachten'?? Wel / niet thuiswerken??

Zeer
onvoldoende

•

Wees als (landelijke) overheid duidelijk over wat symptomen zijn en welke
acties je wel/niet moet ondernemen.

Weet niet

•

Afhankelijk van hoeveel je zelf erover wilt weten, kun je overal wel informatie
vandaan halen. Ik kies ervoor om de belangrijkste klachten die kunnen
optreden in de gaten te houden.
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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=447)

22%

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

13%

Ik ben gewoon van plan om te gaan boeken

4%

Ik heb niet geboekt en wacht liever af

35%

Ik ben helemaal niet van plan om te gaan

21%

Weet niet

5%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 35% van de respondenten: "Ik heb niet
geboekt en wacht liever af".

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A
Boeking geldt voor de zomervakantie, is nog wel even weg ...
Ga pas later in het jaar, en dan is het 'corona-vuur' ws. wel gedoofd; zoniet,
gaan we ons beraden
Het betreft eigen land.
Ik ga in juni, maar ga alleen als het veilig is
Ik ga pas in november op vakantie
Ik heb geboekt in eigen land...ga er vanuit dat we gewoon in juli in Drenthe op
vakantie kunnen gaan.
Ik hoop alleen dat de conferentie waar ik heen wil niet verboden wordt
danwel besluit te cancellen.
In de zomer zal alles wel weer toegankelijk zijn
Is in juni, afhankelijk van de situatie in het land waar ik heen ga. Of we
ünerhaupt welkom zijn. Ik wacht af
Is pas in juni naar Spanje.
Mijn vakantie is geboekt en ik ga pas eind september.
Mits we toe gelaten worden in mei in Amerika
Omdat de reis is geboekt voor half mei, ik wacht wel af hoe het reisadvies dan
is.
Stacaravan op een camping in Limburg niet meer nodig om te boeken gaan
sowieso
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•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
Ik ben gewoon
van plan om
te gaan
boeken

•
•
•
•

Ik heb niet
geboekt en
wacht liever af

•

Vakantie in augustus
Vakantie pas in augustus gepland. Hoop dat het dan voorbij is. Anders weet ik
het niet of we dan nog gaan.
Vakanties zijn in de zomer met de auto. Hoop dat alles dan voorbij is.
We gaan pas in juli, hoe de stand van zaken dan is is natuurlijk nu nog niet
bekend
We hebben een jaarplaats in Zeeland gereserveerd. Zodra het weer wat
rustiger is m.b.t. corona en we de camping op mogen, willen we gaan. Mits het
veilig is.
Wij gaan pas in de grote vakantie. Duurt nog even.
Wij hebben eind mei een weekend gepland in een bungalow in Duitsland en
midden juni een fietsvakantie in noord Duitsland
De vakantie op 24 april naar Italië is geannuleerd. De zomervakantie in
Frankrijk wachtten wij nog af, dat heeft nog tijd
Geboekt en er is voor mij gecanceled door de heer Trump.
Ik heb een aanbetaling gedaan, maar nog niet alles aanbetaald
Ik heb geboekt en ga omboeken
Ik heb met kerst geboekt voor vertrek op 21 april. Twee weken geleden zag ik
de bui al hangen en heb toen omgeboekt naar 21 juli. Ik wist dat je uiteindelijk
niet meer uit Nederland weg kunt of dat andere landen je niet meer
accepteren als je uit besmet gebied komt. (logisch denken) Bij ons in Brabant is
dat zeker het geval. Ik vond het reisbedrag ook dermate hoog, om het risico te
lopen dat je alles moet betalen en uiteindelijk niet kunt gaan. Daar dit
overmacht is keren de reisbureau's ook niet altijd uit. Dat is voor mij een groot
risico zodat ik zelf al tijdig aktie heb ondernomen. Ik hoop dat ik in juli kan
gaan en zo niet....dat zien we dan wel weer. Er zijn belangrijkere zaken zoals je
gezondheid.
Ik heb mijn vakantie in Italië, oorspronkelijk gepland begin mei a.s., verzet naar
september.
Ik twijf
Komende maanden afwachten, hoe de stand van zaken is in vakantie l and
Kroatië en landen waar we doorheen reizen.
Mogen niet gaan vanuit het werk. Alles ingetrokken
Paar dagen weg naar Parijs eind maart, maar dat staat inmiddels op losse
schroeven. Niet uit angst maar omdat mijn vriendin in de (thuis)zorg werkt en
mogelijk werkplicht krijgt. Ook worden steeds meer activiteiten gesloten of
flink beperkt.
Vakantie is door de touroperator zelf geannulleerd.
We hopen te kunnen gaan,zo ziet het er nu niet naar uit.
Pas in de zomervakantie
Wij blijven in Nederland
Wij boeken nooit, maar gaan gewoon op vakantie. Een weekje zon in
Nederland en het virus is weg.virrussen vangen
Zijn net terug van een weekje wintersport in Tirol, weinig van gemerkt, wil in
de zomer ook weer op vakantie, denk/ hoop dat het dan wel voorbij zal zijn
Deze vraag is lastig te beoordelen aangezien vakantie voor iedereen op een
ander tijdstip komt en het misschien nog ook nog totaal niet relevant is om
een vakantie te boeken.
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•
•
•

•
•
•
•
•

Ik ben
helemaal niet
van plan om
te gaan

•

Weet niet

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Duidelijker: ik ga nooit op vakantie...
Er ligt geen buitenlandse reis in het verschiet.
Er zijn óók nog mensen die niets te maken hebben met "boeken" … en gewoon
op de bonnefooi op vakantie gaan ...
Ik boek nooit, ik ga gewoon met de tent. Boeken onnodig waar ik naar toe ga.
Het zou een zegen voor de wereld zijn als we eens wat minder op vakantie
gingen. Als we ons land niet zo kapot hadden gemaakt (denk aan de
ruilverkaveling, en het huidige wijze van boerenland bewerken) waren er nog
voldoende mooie plaatsen te vinden in Nederland om een prachtige vakantie
te kunnen hebben
Ik ga vaak pas op het laatste moment weg, dat doe ik dus zeker dit jaar.
Ik had plannen maar heb al besloten niet te gaan verzet mijn vakantieperiode
Is eigenlijk niet zo van toepassing. Ik ga gewoon en zie wel wat er van komt.
Maar dat staat los van Corona
We hebben een bruiloft in Spanje en gaan op eigen gelegenheid. Combineren
vakantie en bruiloft
Ben van plan om weer fijn met caravan weg te gaan als het weer het toelaat.
Wanneer en waarheen is nog de vraag.
Geboekt naar Italië maar omgezet naar september
Ik ga wel als het virus vrij is
Tjonge, tjonge zeg. Een vakantie overslaan is gewoon geen item. Wat een
bedorven en verwend volkje zijn we verworden. Kom op zeg. Gewoon eens
vakantie verbieden.
Had geboekt. Door het park is contact gezocht en meegedeeld, dat hun parken
zijn gesloten. wij kunnen een nieuwe afspraak maken om onze vakantie op
een ander tijdstip in te halen.
Ik boek nooit een vakantie, reserveer kort ervoor via internet particulier
Ik zie wel
Pensionado dus nvt
Weet niet welke vakantie bedoelt wordt hem in de zomer wel van planner
gaan, dat gene wat ik geboekt heb tenzij het niet kan.
Wij gaan in Juli pas op vakantie, hopelijk is het dan voorbij.
Zou deze week naar Oostenrijk gaan. Hotel heeft gemaild niet te komen. Het
zit op slot.
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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=440)

32%

De gemeente doet al genoeg

25%

Weet niet

43%
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Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 43% van de respondenten: "Weet niet".

Suggestie (32%):
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aandacht aan ouderen schenken.
Advies maatregelingen misschien dwingerder maken.
Advies RIVM volgen (2x)
Alert zijn op bijeenkomsten.
Alle bijeenkomsten, ook kleine bv verjaardagen, feestjes en andere kleine bijeenkomsten
ontraden. Bij veel mensen is er nog een Laconieke houding tov deze pandomie. Meer aandacht
voor gevaar en mogelijke doden. Bij 1 % besmetting van de gehele bevolking worden ongeveer
170.000 mensen ziek. Tegen gemiddeld sterftecijfer van 3 % sterven er 5100 mensen. Een
normaal mens moet dan toch meewerken om dit hoge cijfer te verlagen.
Alle sportclub activiteiten voorlopig neerleggen, zo bijvoorbeeld ook de zwemles van bij
sportcomplex de schop en niet alleen het turnen o.a.
Alles aflasten en snel informeren over besmettingen binnen de gemeente.
Alles op een lijn zowel land als gemeente de meningen zijn te verdeeld.
Ambtenaren thuis laten werken
Belastingen kwijtschelden
Bemiddelen en coördineren bij mensen die problemen hebben door het virus.
Benadrukken om de adviezen op te volgen en burgers adviseren om zoveel mogelijk sociale
contacten te mijden
Bewoners nog eens informeren over de regels die de overheid af kondigt
Bewoners oproepen maatregelen op te volgen ter voorkoming van verdere verspreiding van het
virus
Bewustwording activeren bij horeca-ondernemers dat ook zij verantwoordelijkheid nemen
Bij ingangen van winkelcentra handreinigers plaatsen
Bij scholen en bij de winkels, de mogelijkheid geven om de handen te reinigen
Bijeenkomsten van grote groepen mensen verbieden.
Bijeenkomsten waarbij vooral ouderen betrokken zijn echt verbieden.
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Blijf alert
Café’s en restaurants sluiten
Dagelijkse update welke maatregelen er zijn genomen (de kracht van de herhaling)
De centrale boodschap ondersteunen en blijven uitdragen
De gemeente 'op slot' doen.
De gemeente doet vlg mij niks.
De gemeente volgt RIVM en veiligheidsregio ihk van 1 overheid.
De gemeente zou meer kunnen doen aan het stimuleren van vermijden van sociale contacten.
Ik heb de indruk dat veel mensen het belang hiervan nog niet inzien. De gemeente zou dit
misschien nog meer kunnen stimuleren in de vorm van flyeren of i.d.
De openbare ruimte veel beter schoonmaken en schoon houden, is nu en al lang onder de
maat, slecht, vies en smerig, zie meubilair, afvalbakken, groenstroken etc......
De paniek indammen
De regering legt al voldoende maatregelingen op.
Desinfectiegel op openbare plaatsen
Deze informatie doorspelen op regionaal en landelijk niveau. De Gemeente zelf is totaal
machteloos om iets te doen
Doen wat Rutte cs adviseert/voorschrijft
Door voor eenzame ouderen iets te organiseren zodat ze eten of andere zaken ontvangen
Een centraal informatiepunt met betrouwbare info zodat niet iedereen allerlei spookverhalen
gaat geloven
Een grote advertentie in de lokale krant met alle gegevens die de gemeente kwijt wil en kan
over dit levensgevaarlijk besmettelijke virus!
Eigen verantwoording
Eindelijk eens toezicht houden op de feestjes die worden gegeven tot midden in de nacht met
een enorme rotherrie.
Erop toezien dat er geen grote evenementen en grote feesten worden gegeven
Evenementen en bijeenkomsten aflossen en samenscholing verbieden
Evenementen afschaffen en horeca beperken, cafes dicht
Evenementen verbieden.
Financieel meedenken voor de bedrijven die gaan omvallen en erg opletten met een
borgstellingsregeling rijk/via bank, kan in de toemkomst je DUURSTE lening ooit worden !
Financiele compensatie voor organisaties die hun geld verdienen in de entertainment en horeca
branche. Deze groep zijn afhankelijk van evenementen en uitgaanspubliek. Gemiste inkomsten
kunnen niet achteraf ingehaald worden. WZ
Geen bomen kappen
Geen evenementen in gemeente Asten.
Geen idee wat de gemeente doet!
Geen koop zondagen en andere evenementen.
Geen paniekvoetbal, geen eigen initiatieven, maar je houden aan de richtlijnen van RIVM
Gemeente kan ook geen virus tegenhouden, dus niks
Gemeentes kunnen landelijke overheid en info volgen en handhaven
Goede tips geven
Goede voorbeeld geven in aflasten bijeenkomsten etc
Handgel neerzetten bij alle supermarkten
Handhaven en toezicht houden.
Handhaven.
Helder zijn in de intepretatie van de richtlijnen: openbare gelegenheden sluiten, zodat er geen
twijfels over zijn of eigen beslisingen worden genomen.
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Het is bekent dat het virus besmettelijks is , maar wat gebeurt er met de virus als de virus
niemand meer kan besmetten b.v. 2 weken is de virus dan dood ? en kan de virus dan nog
terugkomen?
Het is erg overdreven allemaal. Gewoon door leven wat een normaal leven is
Horeca en scholen dicht
Horeca sluiten
Horeca sluiten en scholen dicht
Iedereen 2 wkn thuis houden
Iedereen binnen laten als ze niet naar buiten hoeven
Info via de geldende kanalen, probeer om burgers bij elkaar te houden, zaai geen paniek
Keep calm!
Kwetsbare ouderen extra in de gaten houden; ook mensen die al een slechtere gezondheid
hebben en een klein sociaal netwerk
Landelijke richtlijnen volgen
Luisteren naar het kabinet en daar naar handelen
M.i. horeca sluiten omdat jeugd onvoldoende doordrongen is dat ze risicogroepen kunnen
besmetten
Maatregelen controleren/handhaven
Maatregelen van overheid en diensten als rivm en andere op de voet blijven volgen en ten
uitvoer brengen indien gevraagd
Markt sluiten, zwembad dicht.
Mensen goede informatie geven
Naast het volgen van RIVM communiceren of bijv. dagactiviteiten voor ouderen open kan
blijven
Niet meer aandacht aan schenken dan wat volstaat, de zaak niet opblazen
Niet noodzakelijke afspraken later plaatsen
Niets
Niets, gewoon doorgaan met het normale leven, is tenslotte alleen maar weer een andere
variant van de griep
Niks
Niks, kabinet volgen net als iedere burger
Nog niet naar gekeken, maar de gemeente kan faciliteren dat de locale omroep Siris een rol kan
spelen in het verbinden van ondersteunende activiteiten van bewoners.
Normaal blijven doen en niet gek laten maken door de media
Nu de horeca gesloten is zullen bepaalde groepen jongeren samenkomen in de zogenaamde
'zuipketen.' Een ideale plek om het virus snel te verspreiden. Hier zou de gemeente zeer alert
op moeten zijn en hard op in moeten grijpen.
Op straat aanspreken door hh of boa
Openen van hulpplatform waarin mensen kunnen aangeven dat ze boodschappen kunnen doen
voor een ander of op kinderen passen of vrijwilliger in zorginstelling.. Zou eigenlijk
burgeriniatief moeten zijn van handige persoon op Social media
Oproep tot rust. Zie de uitzending van premier Rutte gisteren. Chapeau!
Opvolgen rivm richtlijnen icm richtlijnen/advies samenwerkende veiligheidsregio’s
Opzetten van communicatielijn naar de bedrijven in de gemeente Asten
Overal desinfectie ophangen
Restaurants en cafe beperkte openingstijden, mensen via de pers benaderen over waar extra
alert op te zijn mbt het coronavirus.
Restaurants, cafés sluiten en mondkapjes verstrekken. Duidelijke informatie geven en heel
transparant zijn. Je hebt nu het gevoel of er dingen verzwegen worden ivm oorzaak en gevolg.
RIVM-adviezen opvolgen die voor iedereen gelden
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Rommel opruimen die overal ligt.
Ruimtes, waar veel mensen komen, sluiten
Samen met Winkeliers en andere plekken waar mensen nog komen kijken welke
informatie/ondersteuning nog nodig is. Bijv zoals de lidl elders bedacht heeft winkeluurtje voor
kwetsbare en oudere mensen ed.
Scholen dicht
Scholen dicht, horeca dicht en alleen supermarkten open houden. Duidelijke acties en niet het
half bakken gedoe van de overheid nadoen. Als ondernemer heb ik liever 2 weken de rem er op
dan ongeveer tijd aanmodderen
Scholen en uitgaansgelegenheden sluiten
Scholen horeca winkels sluiten
Scholen sluiten (6x)
SCHOLEN SLUITEN
Scholen sluiten en het sluiten van horeca.
Scholen sluiten!!
Simpelweg de maatregelen volgen, zowel landelijk als vanuit de regio en de GGD.
Sluit de scholen en de horeca
Sluiten horeca en ev scholen
Sluiten van horeca gelegenheden
Stickers voor op de voordeur verspreiden die mensen die in quarantaine zitten. Handig voor
bezorgers zodat ze kunnen aanbellen en pakket of boodschappen bij de deur neerzetten zodat
de bewoners deze na het vertrek van de bezorger zelf kunnen pakken zonder hem/haar te
besmetten! Ook handig voor bezoekers om te zien dat ze niet naar binnen moeten gaan.
Stop zetten van evenementen
Stoppen met asielzoekers Asten in te laten komen/ Vreemde mensen kunnen de ziekte onder
de leden hebben.
Sturing/advies geven aan annuleren van bijeenkomsten
Telefoonnummer beschikbaar stellen voor beantwoorden van lokale vragen van de burgers
Toezicht op sluiting/ niet door laten gaan van evenementen/grote activiteiten.
Veel eerder informatie moeten geven
Via actuele informatie mensen op de hoogte houden. Aansluiten op de landelijke informatie en
adviezen. Zorgen dat mensen niet in paniek raken bij een kuchje, hoestje, niesje. Er zullen
ongetwijfeld in de toekomst opnieuw virusinfecties uitbreken. We moeten de wereld niet
"stil"zetten. Voorlichting daarover is ook van groot belang om te voorkomen dat mensen
doordraaien.
Via Peelbelang informeren
Virussen vangen is lastig. Maar in geval van nood, stand-by. Je weet nooit wat de
ontwikkelingen gaan doen.
Voldoende blijven informeren.
Volgens mij heeft de gemeente nog niets gedaan, behalve het uitschrijven van deze enquete.
Maar ik zou zeggen, info geven op de website van de gemeente en op de gemeentepagina's van
Peelbelang.
Voorlichting
Voorlichting blijven geven
Voorlichting blijven geven op social media. Besluitvorming nemen, advies locaties te sluiten.
voor
Voorlichting geven. Inwoners zijn vooral zelf verantwoordelijk
Voorlopig alles sluiten. Geen activiteiten. Thuis blijven. Eventueel online meetings/ werken
Vrijwilligerscentrale opzetten voor de zwakkeren in Asten om boodschappen te doen en
dergelijke. Burgers activeren
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Wat landelijk geadviseerd wordt en handhaven
Weinig, ik denk dat het bedoeling is dat we de richtlijnen van het RIVM volgen en de
persconferenties van onze regering. Omdat er geen hek staat om onze gemeente heeft het
weinig zin dat er nog apart vanuit de gemeente informatie volgt. Of musea en sportzalen etc.
openblijven wordt ook door RIVM over bericht.
Wij 80 en 76 jaar moeten met taxi naar Ziekenhuis ivm chemoprikken, als we met meerdere
personen in de taxi zitten lijkt mij dat risicovol ivm besmetting zowel in de taxi als in de hal van
het ziekenhuis ??
Winkels sluiten behalve de supermarkt
Zie hieronder
Zo weinig mogelijk "opblazen"; dat doen de media wel!!!!
Zorgen dat we goed geïnformeerd worden als er besmette personen in asten zijn gesignaleerd
Zoveel mogelijk contact tussen mensen voorkomen, maar alle contact voorkomen kan niet
Zoveel mogelijk evenementen en bijeenkomsten afgelasten c.q. verbieden.
Zoveel mogelijk plaatsen waar mensen bij elkaar komen sluiten

Toelichting
Suggestie:

•

•

•
•
•
•

De
gemeente
doet al
genoeg

•
•

Bij iedereen gratis mondkapjes laten bezorgen of daarvoor afhaalpunten
maken. Supermarkten verplichten de handgrepen van winkelwagentjes, PINautomaten etc. te desinfecteren. Kassapersoneel mondkapjes laten dragen.
Organisaties voorlichten over de mogelijkheden om te televergaderen of
concerten en vieringen te streamen, zodat ze niet allemaal het wiel hoeven uit
te vinden.
Dat datgene wat de politiek beslist, ook nageleefd wordt voor de gezondheid
van ons allemaal! De jeugd heeft een andere mentaliteit dan wij. Zij leven het
leven, " na mij de zondvloed". Zij hebben nog niets meegemaakt en weten niet
wat het is om te " overleven", oplossingen te bedenken voor problemen. Dat
zag je afgelopen weekend met het uitgaansleven. Alle Belgen in
Limburg/Brabant. Ongelooflijk! Dus handhaven voor de gezondheid van
iedereen.
Er zijn genoeg mensen, jong volwassenen die de ernst er niet van inzien
Gebruik je verstand
Heb geen idee wat de gemeente hierin kan betekenen.
Via een krantenpagina en de gemeentsite moet de geemnte alles verduidelijken
wat voor maatregelen zij neemt t.a.v. dit fenomeen. Neem een voorbeeld aan
de waarschuwingsbrieven die AH, KLM,KBO-PCOB tonen."Wat is er aan de
hand? Wat doet de gemeente aan voorzorgsmaatregelen? Wat kunnen de
burgers doen? Wat moeten ze vooral NIET doen? Waar kunnen ze terecht voor
vragen?" Dan hebben de inwoners tenminste het gevoel,dat er naar hen
geluisterd en op hen gelet wordt.
De maatregelen die gegeven worden die worden opgevolgd. Het is ook aan de
mensen zelf hoe ze er mee omgaan. Wat wil je nog meer gaan doen?
Ik ben van mening dat rivm en rijksoverheid eerder drastische maatregelen
hadden moeten nemen. En duidelijker/eerlijker voorspiegelen wat de mogelijke
gevolgen zijn. Nu werd voor aangestuurd op "geen paniek". Maar mensen
namen het daardoor niet serieus. Op mijn werk zaten gisteren nog hoestende
mensen. Niemand weet wat het virus gaat doen... ook virologen niet. Veel
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•
•
•
•

Weet niet

•
•
•
•
•

•

mensen dachten of denken dat het een vorm van griep is.... maar zijn zich niet
bewust van de werkelijke gevaren en gevolgen.
Ik denk dat ziek worden voor de gemiddelde gezonde persoon helemaal niet zo
erg hoeft te zijn. Kwetsbare individuen en groepen moeten wel beschermd
worden.
Ik maak me vooral economisch zorgen.
Maar blijf luisteren naar signalen van de burgers, vooral in de publieke sector
zoals zorg en onderwijs. Regeltjes zijn prima, maar flexibel anticiperen daarop is
nog belangrijker!!
We hebben al heel veel dingen afgelast, niet zozeer op last van de gemeente als
wel door adviezen van de landelijke overheid en RIVM.
Als je persoonlijk zorgt voor goede hygiene en verder normaal leeft dan hoeven
er geen extra maatregelen genomen te worden.
Het had allemaal veel eerder duidelijk gemaakt moeten worden pas op 8 maart
stond er op de website van de gemeente iets over het virus.
Het is een landelijk probleem. Door de landelijke overheid worden al veel
maatregelen genomen en richtlijnen gegeven. Geen idee wat de gemeente
daarnaast nog zou moeten doem.
Ik denk niet dat er gemeentelijk iets moet gebeuren, dit kan landelijk veel beter.
Ik vind dat de overheid alles 2 weken op slot moet gooien op noodzakelijke
dienstverlening na als ambulance en politie en zorg ed. Als dat de incubatietijd
is zouden er er daarna vanaf moeten zijn. Ik begrijp ook dat dit niet realistisch is
economisch gezien
Toch de scholen maar dicht !!! verder hou ik het nieuws heel goed bij zodat als
er nog meer maatregelen getroffen worden dat ik zo nodig in kan grijpen.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

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

TipAsten
Het Peelbelang
Het coronavirus
Maatregelen
Supermarkten
Informatievoorziening
Vakantieplannen
Tot slot
13 maart 2020 tot 18 maart 2020
11
465
4,5% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
18 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 ±4,5%.
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 Het Peelbelang.
Op 13 maart is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tip-burgerpanel
gestuurd.
Op 17 maart is een herinneringsmail 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. TipAsten
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Asten vergroten. Via
het panel TipAsten kunnen alle inwoners in de gemeente Asten hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een gemeenschappelijk
vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tipasten.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.
TipAsten is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen voor
de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipAsten maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel marktinformatie
op te halen over Asten en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Glasvezel, ‘Stemmen’ en ‘Veiligheid en criminaliteit’.
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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.
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