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Zorgen coronavirus

Ruim driekwart maakt zich zorgen 
over het coronavirus
In hoeverre maak je je zorgen over de uitbraak van het coronavirus in Nederland? 
Veel zorgen 23% 
Redelijk wat zorgen 52% 
Niet zoveel zorgen 18% 
Geen zorgen 7% 
Weet niet / geen mening 1% 

Nieuwe coronamaatregelen 
Het aantal coronabesmettingen daalt sinds deze week licht, maar er zijn zorgen over 
varianten van het coronavirus die besmettelijker zijn, zoals de Britse.  

Daarom wil het kabinet een avondklok invoeren die geldt tussen 20:30 en 4:30 uur. Dat 
betekent dat niemand na die tijd op straat mag zijn tenzij dat noodzakelijk is, 
bijvoorbeeld voor cruciale beroepen, mantelzorgers of voor het uitlaten van de 
hond. Als een meerderheid van de Tweede Kamer instemt met de avondklok, geldt het 
vanaf dit weekend tot 9 februari. 

Verder beperkt het kabinet per direct het maximaal aantal personen binnenshuis (van 
2 naar 1, mantelzorgers uitgezonderd) en mogen er vanaf 25 januari niet meer dan 50 
mensen op een begrafenis komen. Ook moeten reizigers uit risicolanden een sneltest 
doen en 10 dagen verplicht in quarantaine. Tot de controle daarop geregeld is, komt er 
een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen in Zuid-
Amerika.  
Vind je het een goede of slechte zaak dat het kabinet deze maatregelen nu 
neemt?  

Steun extra maatregelen

Bijna tweederde steunt invoering  
avondklok 

Goede zaak Slechte zaak Weet niet

Avondklok van 20:30 tot 4:30 uur 63% 29% 8%

Maximaal één persoon binnenshuis op 
bezoek

53% 39% 8%

Maximaal 50 mensen op een begrafenis 67% 23% 11%

Verplichte sneltest en quarantaine voor 
reizigers uit risicolanden 

91% 7% 2%

Vliegverbod voor het Verenigd Koninkrijk, 
Zuid-Afrika en Zuid-Amerikaanse landen (tot 

er controle op sneltesten en 
quarantaineplicht geregeld is)

90% 6% 4%
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Aanpak overheid coronavirus

Kleine meerderheid steunt corona- 
aanpak overheid

Ruime meerderheid houdt zich aan  
avondklok en visitebeperking

Welk van onderstaande uitspraken past daarover het beste bij jouw mening?  
Ik had liever een avondklok die later op de avond in zou gaan 11% 
Ik had liever een avondklok die eerder op de avond in zou gaan 1% 
Ik had liever helemaal geen avondklok gezien 88% 
Weet niet / geen mening 1% 

Vind je dat de extra maatregelen te vroeg, op tijd of te laat worden ingevoerd? 
Te vroeg 9% 
Op tijd 25% 
Te laat 52% 
Weet niet / geen mening 15% 

Hoeveel vertrouwen heb je in de manier waarop de overheid omgaat met de 
uitbraak van het coronavirus? 
Met 'overheid' bedoelen wij de betrokken organisaties. Denk aan het RIVM, de GGD of het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Veel vertrouwen 9% 
Redelijk wat vertrouwen 46% 
Weinig vertrouwen 24% 
Geen vertrouwen 18% 
Weet niet / geen mening 3%  

Hoeveel vertrouwen heb je erin dat de volgende ministers hun werk als minister 
goed doen?  

 

Impact extra maatregelen 
De volgende vragen gaan over de invloed van de extra maatregelen op jouw 
persoonlijke leven. 
In hoeverre ben je van plan je tot 9 februari te houden aan de volgende extra 
coronamaatregelen?  
Als je vanwege een cruciaal beroep (of als mantelzorger) na 20:30 uur buiten komt of dan 
de hond uitlaat, kun je dat buiten beschouwing laten. 

De volgende vraag is alleen gesteeld aan mensen die de invoering van de 
avondklok een slechte zaak vinden.

Veel
Redelijk 

wat
Weinig Geen

Weet 
niet

Mark Rutte (minister-president) 22% 35% 19% 22% 2%

Hugo de Jonge (Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport)

16% 39% 22% 22% 2%

Altijd
Meestal 

wel
Meestal 

niet
Helemaal 

niet
Weet niet

Avondklok van 20:30 
tot 4:30 uur

68% 17% 4% 8% 4%

Maximaal 1 persoon 
binnenshuis op bezoek

41% 33% 8% 12% 6%
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Impact extra maatregelen

Los van de vraag of je de avondklok gaat opvolgen:  
Zou jij door de invoering van de avondklok je manier van leven van de afgelopen 
weken moeten aanpassen?  
Als je vanwege een cruciaal beroep (of als mantelzorger) na 20:30 uur buiten komt of dan 
de hond uitlaat, kun je dat buiten beschouwing laten. 
Ja, in grote mate 8% 
Ja, een beetje 31% 
Nee, niet 58% 
Weet niet / geen mening 3% 

Handhaving avonklok 
De volgende vragen gaan over de handhaving van de avondklok. 
In hoeverre denk je dat de autoriteiten (politie, BOA's) de avondklok in jouw buurt 
zullen handhaven? 
Zeker wel 5% 
Waarschijnlijk wel 28% 
Waarschijnlijk niet 45% 
Zeker niet 10% 
Weet niet / mening 13% 

Hoe groot acht je de kans dat jij in jouw buurt wordt aangehouden als je de 
avondklok overtreedt? 
Zeer groot 2% 
Redelijk groot 11% 
Redelijk klein 42% 
Zeer klein 36% 
Weet niet / geen mening 9% 

Kwart verwacht (verdere) mentale 
problemen door nieuwe maatregelen

Handhaving avondklok

Ben je het eens of oneens met de volgende stellingen? 

In hoeverre kwam jij in de afgelopen weken gemiddeld 's avonds na 20:30 uur 
buiten?  
Als je vanwege een cruciaal beroep (of als mantelzorger) na 20:30 uur buiten komt of dan 
de hond uitlaat, kun je dat buiten beschouwing laten. 
Dagelijks 10% 
Een paar keer per week 22% 
Een keer per week 17% 
(Bijna) nooit 51% 
Weet niet / geen mening 1% 

Eens Oneens Weet niet

'Ik verwacht door de avondklok (verder) in de 
mentale problemen te komen.'

22% 70% 8%

'Ik verwacht (verder) in de mentale problemen 
te komen doordat ik nog maar één persoon 

mag bezoeken of ontvangen.'
25% 67% 8%

'De positieve effecten van een avondklok 
wegen niet op tegen de schadelijke gevolgen 

ervan op de mentale gezondheid van mensen.'
40% 40% 20%

'Het kabinet kan nu niet anders dan een 
avondklok in te voeren.'

55% 35% 10%

Meerderheid verwacht niet dat avond-  
klok in zijn buurt gehandhaafd wordt
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Naleving coronamaatregelen

Duur lockdown 
Sinds enkele weken zijn er in Europa meerdere varianten van het coronavirus 
opgedoken. De meest zorgelijke is de Britse variant, die een stuk besmettelijker is dan 
de bekende Chinese variant. Het RIVM verwacht dat de variant de komende tijd voor 
meer druk op de ziekenhuizen gaan zorgen.  

De uitbraak van Britse variant zorgt voor onzekerheid over de duur van de lockdown. 
Experts houden er rekening mee dat Nederland in ieder geval tot aan het voorjaar in 
lockdown moet blijven. Het kabinet kiest er voorlopig voor om een lockdown voor 
korte termijn aan te kondigen en indien nodig te verlengen. Sommigen vinden dit goed 
omdat het kabinet dan flexibel is, anderen zien liever dat het kabinet een langere 
lockdown afkondigt zodat mensen weten waar ze aan toe zijn.  

Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij jouw mening?  
Ik heb liever dat het kabinet een lockdown telkens met een paar weken verlengt 37%  
Ik heb liever dat het kabinet in één keer een langere lockdown afkondigt 44%  
Weet niet / geen mening 19% 

4 op de 10 worden voorzichtiger door 
komst Britse variant coronavirus
In hoeverre hield je je tot aan deze persconferentie aan de tot nu toe geldende 
coronamaatregelen?   
Heel streng 24% 
Redelijk streng 60% 
Niet zo streng 10% 
(Bijna) niet 5%  
Weet niet / geen mening 1% 

Heeft de komst van de Britse variant van het coronavirus invloed op hoe jij de 
coronamaatregelen opvolgt? 
Ja, ik ben (nog) voorzichtiger door de komst van de Britse variant 41%  
Nee, de komst van de Britse variant maakt geen verschil op hoe ik de maatregelen 
opvolg 57% 
Weet niet / geen mening 2% 
 
Vorige week trad het kabinet af vanwege de toeslagenaffaire. Rutte III is daarmee 
demissionair, wat betekent dat het beperkte bevoegdheden heeft tot er een nieuw 
kabinet is. Wel heeft het dezelfde bevoegdheden om coronamaatregelen te nemen die 
het nodig acht als voorheen.    
Heeft het aftreden van het kabinet invloed op hoe jij de coronamaatregelen 
opvolgt?   
Nee, het aftreden van het kabinet heeft geen invloed op mijn naleving van de 
coronamaatregelen 92% 
Ja, ik ben minder geneigd coronamaatregelen van het demissionaire kabinet op te 
volgen 4% 
Ja, ik ben meer geneigd coronamaatregelen van het demissionaire kabinet op te 
volgen 1% 
Weet niet / geen mening 3% 



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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Over dit onderzoek 
Het onderzoek is gehouden van 20 januari 15:00 uur (na de persconferentie) en 21 
januari 2021. Aan het onderzoek deden 24.091 leden van het Opiniepanel mee. Het 
onderzoek is 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. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 
leden. 

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.


