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Samenvatting

Ruime meerderheid wil strengere lockdown als coronabesmettingen niet afnemen 
Samenvatting

Als het aantal coronabesmettingen deze week niet afvlakt, vindt bijna 
driekwart dat er een strengere lockdown moet komen. Maatregelen als 
een avondklok en het kort sluiten van middelbare scholen kunnen dan 
rekenen op steun, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. 

Het kabinet wacht de komende dagen nog af of de gedeeltelijke lockdown 
van twee weken geleden effect heeft gehad. Zo niet, vindt bijna driekwart 
(72 procent) dat Nederland in een strengere lockdown moet gaan. De ene 
helft daarvan (36 procent) wil aangescherpte maatregelen maar nog geen 
volledige lockdown en de andere helft (36 procent) wil dan zelfs een 
volledige lockdown, waarbij mensen alleen uit noodzaak nog de deur uit 
mogen. 

Stricte lockdown geen garantie 
Veel mensen hebben het gevoel dat een volledige lockdown het beste 
werkt om de besmettingen snel omlaag te brengen, maar beseffen dat daar 
haken en ogen aan zitten. "Aanvankelijk zou ik zeggen een volledige 
lockdown, maar wie zegt dat mensen daarna niet weer gewoon hun huidige 
gedrag oppakken? Een keiharde lockdown is geen garantie voor de langere 
termijn. Ik ben voor strengere, duidelijke maatregelen die echt werken", 
zegt een ondervraagde.  

Maar een ander deel ziet geen andere manier. "Een deel van de bevolking is 
gewoon niet van plan zich aan de regels te houden. Met een volledige 
lockdown moeten zij wel", aldus een deelnemer. Wel zijn er twijfels of de 
politie wel kan optreden, want "het schort nogal aan 
handhavingscapaciteit".  

Avondklok en sluiting sportscholen 
Welke strengere maatregelen moet het kabinet nemen als de huidige 
gedeeltelijke lockdown deze week niet blijkt te werken? Er is ruime steun 
voor het verbieden van binnensport (67 procent), een avondklok (66 
procent) en het kort sluiten van de middelbare scholen (61 procent). 
Ouders van kinderen op die middelbare scholen zijn daar iets 
terughoudender over: 47 procent is voor, 49 procent tegen. 

Meer verdeeldheid is er over het sluiten van niet-noodzakelijke winkels: 54 
procent is daarvoor, 41 procent is tegen. Ook over de sluiting van 
basisscholen voor twee weken zijn de meningen verdeeld: 43 procent is 
voor en 50 procent tegen. Het opnieuw sluiten van verpleeghuizen voor 
bezoek (19 procent) is volgens ondervraagden uit den boze.  

Liever wachten op westers vaccin 
EenVandaag vroeg ook naar de huidige vaccinatiebereidheid van mensen. 
De helft (50 procent) zegt zich te laten inenten als het vaccin in Nederland 
is. Dat is iets lager dan dan in juli, toen nog 59 procent dat van plan was. 
Mensen zijn vooral meer gaan twijfelen. Toen zei 23 procent het nog niet te 
weten, tegenover 30 procent nu. Opvallend is dat de huiverigheid in alle 
groepen uit de samenleving in verhouding is toegenomen.  

Ondanks de duur van de coronacrisis wachten de meeste mensen (75 
procent) liever op een westers vaccin dat wat later komt dan een sneller 
vaccin uit China. Dat land zegt met een eigen vaccin al in een vergaand 
stadium te zijn. Onduidelijk is of dat vaccin aan de strenge Europese regels 
voldoet.  

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/als-er-een-vaccin-is-tegen-corona-willen-6-op-de-10-dat-hebben-de-rest-is-huiverig/
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Lockdown

Grootste groep wil strengere lockdown
Coronamaatregelen

Steun voor veel strengere maatregelen
Nederland zit sinds bijna twee weken in een 'gedeeltelijke lockdown'. 
Over enkele dagen wordt duidelijk of deze lockdown het stijgende 
aantal besmettingen laat afvlakken. Het kabinet overweegt 
uitbreiding van de maatregelen als het aantal besmettingen niet 
afvlakt.  
 
Sommigen vinden dat er dan een volledige lockdown moet komen, 
zoals in andere landen is ingevoerd. Dan moeten mensen binnen 
blijven behalve als ze een cruciaal beroep hebben of boodschappen 
moeten doen. Dit zou het aantal besmettingen volgens hen snel 
kunnen afvlakken. Ook zeggen sommigen dat het beter voor de 
economie zou zijn, dan langdurig minder strenge maatregelen. 
Anderen vrezen juist dat een volledige lockdown slecht is voor de 
economie, en voor de mentale gesteldheid van mensen. 

Stel: een afvlakking van het aantal coronabesmettingen blijft de 
komende dagen uit, wat moet er wat jou betreft gebeuren? 
Minder strenge maatregelen dan nu 12% 
De huidige gedeeltelijke lockdown voortzetten 13% 
Strengere maatregelen dan nu, maar geen volledige lockdown 36% 
Een volledige lockdown 36% 
Weet niet / geen mening 2% 
  

Later deze week verwacht het kabinet te kunnen zeggen of de 
gedeeltelijke lockdown van twee weken geleden effect heeft 
gehad. Als het aantal besmettingen blijft stijgen, zegt het kabinet 
zwaarder in te moeten grijpen. 
 
Stel dat de gedeeltelijke lockdown van twee weken geleden 
onvoldoende effect blijkt te hebben, welke maatregelen zou het 
kabinet volgens jou wel of niet moeten nemen? 
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Coronavaccin Coronavaccin

Helft zou zich zeker laten inenten Liefst Europees vaccin

Er wordt nu gezocht naar een vaccin tegen corona.  

Wanneer er een goed vaccin tegen corona beschikbaar is, wil je jezelf 
dan laten inenten of niet? 
Ja 50% 
Nee 19% 
Dat weet ik nog niet 30% 
Geen antwoord 1% 

Mensen die zich wel zouden laten inenten kregen enkele extra 
vragen.

Honderdduizenden Chinezen krijgen momenteel een proefversie van 
een nieuw coronavaccin toegediend. Dat land loopt daarmee voor op 
andere plekken waar vaccins worden ontwikkeld. Volgens deskundigen 
doet het Chinese vaccinproject niet onder voor westerse varianten en is 
informatie over het testvaccin tot nu toe grotendeels openbaar. 
Onduidelijk is echter of het Chinese vaccin aan de strengere Europese 
eisen voldoet. China heeft het vaccin nog niet aangeboden aan het 
Europese Geneesmiddelenagentschap om het te laten controleren. 
Verder heeft Nederland al een deal gesloten met westerse 
ontwikkelaars van een coronavaccin en kan zij daar niet zomaar 
onderuit. Daarnaast vrezen sommigen dat China met de verkoop van 
een vaccin wereldwijde invloed probeert te winnen.  
 
Als je zelf zou mogen kiezen, wat heb je dan het liefst? 
Een vaccin uit China dat eerder klaar is 11% 
Een westers vaccin, ook al komt het later 75% 
Weet niet / geen mening 13% 

Wanneer verwacht je dat er een goedgekeurd coronavaccin in 
Nederland is? 
Als je het niet weet, maak dan een schatting. 
In 2020 2% 
Eerste kwartaal 2021 29% 
Tweede kwartaal 2021 29% 
Derde kwartaal 2021 12% 
Vierde kwartaal 2021 3% 
In 2022 of later 5% 
Ik denk dat er nooit een werkend coronavaccin komt 8% 
Weet niet / geen mening 11% 



EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek

De resultaten van het EenVandaag Opiniepanel worden 
gepresenteerd door Gijs Rademaker en Joyce Boverhuis in 
EenVandaag (ma-za 18:15 uur, NPO1) 
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Aan het onderzoek, gehouden van 23 tot en met 27 oktober, deden 
26.895 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is 
na weging representatief voor zes variabelen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker 
Jeroen Kester: jeroen.kester@eenvandaag.nl. 

Over het EenVandaag Opiniepanel 
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 70.000 mensen. Zij 
beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De 
uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na 
weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, 
opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke 
voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om 
aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken 
respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.


