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Onderzoek:
'Geen nieuwe versoepelingen
coronaregels
en het vaccinatiebeleid'

Samenvatting

Vertrouwen in vaccinatiebeleid bereikt
een nieuw dieptepunt

Maar de meeste mensen willen de
coronaprik nog wel

Maar een kwart heeft vertrouwen in het Nederlandse vaccinatiebeleid (28
procent). Dat is het laagste cijfer sinds Nederland in januari begon met prikken.
Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag. 68 procent heeft geen vertrouwen.

Pfizer en Moderna populair
Pfizer en Moderna zijn de populairste vaccins. Van de mensen die nog niet
gevaccineerd zijn, maar dat wel willen, is 98 procent bereid om een prik te laten zetten
met Pfizer en 93 procent met Moderna.

Het onderzoek is gedaan na de persconferentie van premier Rutte en minister De
Jonge van 13 april. 36.000 leden van het Opiniepanel deden mee. Iets meer dan een
kwart zegt nu vertrouwen te hebben in onze vaccinatiestrategie. In januari was dat nog
55 procent. Al snel daalde dat vertrouwen naar 37 procent in februari en 34 procent in
maart. Veel mensen vonden toen dat het vaccineren te traag en te rommelig verliep.
'We lopen steeds achter de feiten aan'
En dat vinden ze nu nog steeds. Deelnemers verbazen zich erover dat een goed
georganiseerd land als Nederland er maar niet in slaagt om de vaccinatiecampagne op
orde te krijgen.
"We lopen steeds achter de feiten aan. We zijn niet proactief maar reactief", schrijft
een panellid. Een ander zegt: "Veel te veel regeltjes en uitzonderingen. Waarschijnlijk
om niemand te bevoordelen of te benadelen, maar tegelijkertijd: niet uitvoerbaar."
Ook de steeds wisselende lijn met het AstraZeneca-vaccin zit veel mensen dwars.
Corona-aanpak
Het gebrek aan vertrouwen in het vaccineren werkt ook door in het vertrouwen in de
corona-aanpak van de overheid in het algemeen. Een dag na de persconferentie is het
vertrouwen in de aanpak op het laagste punt sinds de start van de coronacrisis: 39
procent.
Ondanks de kritiek op het vaccinatiebeleid is de bereidheid om te vaccineren nog
steeds groot: driekwart (73 procent) wil zich te laten inenten, of heeft al een prik
ontvangen.

Bij de vaccins van AstraZeneca en Janssen ligt het anders. Het zeldzame risico op
bloedstolsels (trombose) in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes maakt
sommige mensen huiverig. Een vijfde (21 procent) van alle deelnemers wil niet met
AstraZeneca gevaccineerd worden. Daar staat tegenover dat 71 procent dit wel wil. Zij
vinden het gevaar van corona voor hun gezondheid groter dan het risico op een
bijwerking.
Zeven van de tien 60-plussers willen wél AstraZeneca
Nederland besloot vorige week om het AstraZeneca-vaccin alleen nog te geven aan
mensen boven de 60 jaar, omdat voor hen de risico's kleiner zouden zijn. Onder de 60plussers wil zeven van de tien (72 procent) dit vaccin wel, 19 procent niet.
De trombose treedt vooral op bij vrouwen onder de 60 jaar. Bij vrouwen in deze
jongere leeftijdsgroep ligt de animo om dit vaccin te nemen ook iets lager: 64 procent
van de ondervraagde vrouwen in die groep zegt het vaccin wel te willen nemen, 24
procent niet.
Sputnik-vaccin
Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) onderzoekt of bij het Janssen-vaccin ook een
verband is met trombose. Nederland ontving deze week de eerste Janssen-vaccins. Er
wordt nu bekeken of het prikken gaat starten zoals gepland. Van alle deelnemers wil
75 procent met Janssen geprikt worden, 13 procent waarschijnlijk niet, en een op de
tien weet het nog niet.
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Niet aan de beurt, toch een afspraak

Scepsis over begin juli

Het EMA onderzoekt momenteel ook of het Russische Sputnik-vaccin toegelaten kan
worden op de Europese markt. Nu al zegt 41 procent dit vaccin zeker of waarschijnlijk
wel te willen nemen. "Als het goedgekeurd wordt zal het wel veilig zijn. Als ik zo sneller
gevaccineerd word, vind ik het prima", vertelt een panellid.

'Weinig kans dat we begin juli geprikt zijn'
Volgens minister De Jonge is het nog steeds de bedoeling om iedereen van 18 jaar en
ouder die dat wil voor begin juli de eerste prik te geven. Maar de overgrote
meerderheid is sceptisch: slechts 14 procent verwacht dat dit gaat lukken. Acht van de
tien (81 procent) geloven dat niet. "Ze hebben nog niet één door henzelf opgelegde
deadline gehaald. Waarom deze wel?" vraagt iemand zich af.

Nog niet aan de beurt, wel een prik
Bijna een op de tien (8 procent) heeft de afgelopen weken geprobeerd een vaccinatie
te krijgen, terwijl hij of zij nog geen officiële uitnodiging heeft gehad.
Bij een derde (32 procent) van hen is het gelukt om een afspraak te krijgen. Vaak gaat
het om mensen die weten dat hun geboortejaar de komende weken aan de beurt is.
Het lukt hen regelmatig om alvast via de site van de GGD een plekje te bemachtigen.

"In dit tempo ben ik straks een oude oma als we eindelijk gevaccineerd zijn. Als ze nu
eens 24/7 gaan prikken maken we een kans. Ik hoop het, maar ik verwacht het niet",
zegt een ander.

'Ik ben veel te zwaar'
Andere mensen hebben in het nieuws gehoord dat huisartsen vaccins over hebben en
beproeven daar hun geluk. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid lukt het om
een plekje op de wachtlijst te krijgen.
Sommigen hebben succes als hun huisarts inderdaad een prik over heeft en verspilling
wil tegengaan: "Ik ben veel te zwaar. Net geen BMI van 40, dat is de grens om vaccin te
krijgen. Ik heb dat eerlijk uitgelegd aan mijn huisarts. Daarop kreeg ik toch een
uitnodiging voor prik met AstraZeneca", zegt een panellid. Ook proberen sommigen
met hun oudere partner mee te gaan als die al wel is opgeroepen.

3

Samenvatting

Grootste groep mensen eens met uitstel
versoepelingen coronamaatregelen

Maar besluit van kabinet roept ook
veel weerstand op

De meeste mensen (54 procent) steunen de beslissing van het kabinet om op 21
april geen versoepelingen door te voeren. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag
onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel.

Geen enkele andere versoepeling heeft momenteel draagvlak. Zo vindt 37 procent dat
de avondklok nu moet worden afgeschaft en zegt een kwart dat de restaurants binnen
meteen open moeten. In februari wilde bijna de helft dat nog. "Als er nog zoveel
besmettingen zijn op een dag kun en mag je nog niet versoepelen. Dat begrijp ik,
terwijl ik zelf ook dolgraag meer mogelijkheden zou hebben", schrijft een deelnemer.

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zeiden gisteren dat er pas
versoepelingen worden doorgevoerd als Nederland over de besmettingspiek heen is.
De meesten (47 procent) staan achter het huidige besluit en nog eens 7 procent vindt
dat het kabinet met de huidige besmettingscijfers nog strengere maatregelen had
moeten aankondigen.
Tweedeling
De meeste andere deelnemers vinden juist dat het kabinet aan te strenge maatregelen
vasthoudt. Een derde (33 procent) vinden dat het kabinet nu wel versoepelingen had
moeten doorvoeren. Nog eens 9 procent vindt dat alle maatregelen moeten worden
afgeschaft. "In dit onderzoek zie je heel duidelijk de tweedeling waar Mark Rutte het op
de persconferentie over had", zegt Gijs Rademaker.
"Een groot deel van de deelnemers snapt dat er met deze besmettingscijfers heel
weinig mogelijk is en ziet tegelijk licht aan het einde van de tunnel. Maar er zijn ook veel
mensen die zich bedonderd voelen door de in hun ogen 'loze beloftes' van het kabinet
over aanstaande versoepelingen, vooral als het gaat om het openen van de terrassen."
Meeste mensen willen terrassen open, maar geen draagvlak voor andere
versoepelingen
Als we mensen direct vragen welke versoepelingen zij nu het liefst hadden gezien, blijkt
ook dat alleen het openen van de terrassen op steun kan rekenen. Een kleine
meerderheid (56 procent) vindt dat dat moet gebeuren. Voor de meeste deelnemers
geldt, in lijn met wat veel burgemeesters zeggen, dat het handhaven van de regels
zwaarder weegt dan de kans op een besmetting op een terras.

Minderheid houdt zich altijd aan huidige coronaregels
Op de persconferentie waren bordjes te zien die de basisregels onder de aandacht van
de kijker moesten brengen. Op de katheders stonden onder andere pictogrammen die
handen wassen en afstand houden symboliseren. Aanleiding genoeg, want ruim een
jaar na de start van de coronacrisis houdt een minderheid zich altijd aan die regels. 46
procent zegt goed z'n handen te wassen en ruim een derde (38 procent) houdt altijd
1,5 meter afstand.
Veel mensen hebben ook moeite om zich aan tijdelijke maatregelen te houden. Vooral
het afspreken met maximaal 1 persoon wordt regelmatig overschreden, blijkt uit het
onderzoek. De avondklok valt mensen het minst zwaar, bijna acht op de tien (79
procent) zeggen zich daar altijd aan te houden.
Vertrouwen overheidsbeleid op dieptepunt
Hoewel veel mensen de beslissing van het kabinet nu steunen, zakt het vertrouwen in
de aanpak van de coronacrisis verder. Een minderheid van 39 procent heeft nu
vertrouwen, eind maart was dat nog 49 procent. Het is voor het eerst sinds het begin
van de crisis in 2020 dat dit cijfer ruim onder de helft zit.
Veel mensen ergeren zich aan de gebrekkige communicatie van het kabinet over de
maatregelen, maar vooral het vaccinatiebeleid is hier debet aan.
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Vrijwel niemand die is gevaccineerd
laat coronamaatregelen los

'Even volhouden tot mijn omgeving
ook is geprikt'

Ondanks hun inenting tegen corona blijven gevaccineerde mensen heel
voorzichtig. Vrijwel niemand in deze groep laat de coronaregels na de prik volledig
los. Veel mensen wachten daarmee tot hun dierbaren ook zijn ingeënt.

"De angst om ziek te worden is vrijwel weg. Na de tweede prik ga ik gegarandeerd mijn
kleinkinderen opzoeken die ik negen maanden niet gezien heb. Dat is veel te lang",
aldus een ondervraagde in het onderzoek. Maar ook bij hun directe omgeving is de
drang naar een omhelzing hoog: "Ik knuffel nu maar met één persoon, iemand met
downsyndroom. Die was al ingeënt en na die van mij voelt dat minder ongemakkelijk."

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 5.576 leden van het Opiniepanel, die
een inenting tegen corona hebben gehad. Negen op de tien gevaccineerde mensen
houden zich aan de regels die ook gelden voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Eén
op de twintig, vooral niet-kwetsbare mensen, zegt zich na de prik minder aan de
maatregelen te houden. Vrijwel niemand houdt zich daar helemaal niet meer aan.
Alleen zelf beschermd
Het RIVM-advies om de maatregelen ook na inenting na te leven, wordt daarmee in de
praktijk behoorlijk goed opgevolgd. Voor een klein deel uit angst voor de kans alsnog
ziek te worden, maar vooral omdat gevaccineerden vrezen dat ze het virus overdragen
op dierbaren. "Gevoelsmatig ben ik meer beschermd, maar mijn omgeving is dat nog
niet. Ik wil niet iets doorgeven."

De vrijheid gloort
Toch is de prik voor de meesten nog geen reden om zich vrijer te voelen. 61 procent
zegt dat hun vaccinatie geen verschil maakt in hun gevoel van vrijheid. Bij ruim een
derde (37 procent) is er wel een gevoel dat er iets meer druk van de ketel is. Een
ondervraagde: "Ik zoek het zelf nog niet op, maar ik ben door de prik iets geruster als
mensen onverhoopt te dicht in de buurt komen. Dat geeft een goed gevoel."
Anderen blijven op hun hoede maar zijn ook hoopvol: "Ik ben nog niet vrijer. Maar toen
ik de vaccinatielocatie via de achterdeur verliet, voelde ik dat die vrijheid gloort", aldus
een panellid in het onderzoek.

Het omhelzen of knuffelen van dierbaren wordt bij de meeste gevaccineerden dan ook
nog op de lange baan geschoven. 21 procent wacht daar ook na de tweede prik nog
mee en nog eens 38 procent weet nog niet wanneer ze dat weer gaan doen. "Niemand
kan mij nu vertellen hoe besmettelijk ik ben. Dan nog maar even volhouden tot mijn
omgeving ook is geprikt", schrijft een ondervraagde.
Knuffelen na prik
Eén op de acht gevaccineerden (13 procent) is wel van plan weer te gaan knuffelen na
de prik. 5 procent doet dat direct of 2 weken na de eerste, 8 procent direct na de
tweede. Deze mensen benadrukken daarbij die kring te beperken tot enkele mensen,
maar voor hen wegen de risico's niet meer op tegen het gemis van fysiek contact.

5

Vragenlijst en uitslagen

Versoepelingen?

Dieptepunt vertrouwen in
corona aanpak

Verdeeldheid over gebrek aan
versoepeling

Het kabinet maakte dinsdagavond in een persconferentie bekend dat er vrijwel geen
versoepelingen van de coronamaatregelen komen per 21 april omdat het aantal
besmettingen nog te hoog is. Vind jij het goed of slecht dat er nu niet versoepeld
wordt? Ook stellen we je in dit onderzoek vragen over het vaccinatiebeleid. Hoeveel
vertrouwen heb je hierin, en hoe kijk je aan tegen het AstraZeneca-vaccin?

Geen versoepelingen
Het kabinet maakte dinsdagavond in een persconferentie bekend dat er vrijwel geen
versoepelingen van de coronamaatregelen komen per 21 april. Eerder lagen
mogelijkheden als het openen van terrassen en winkels en het afschaffen van de
avondklok op tafel. Hier wordt nu nog niet voor gekozen omdat er het aantal
besmettingen nog te hoog is en er teveel coronapatiënten in de ziekenhuizen
liggen. Wel gaat de buitenschoolse opvang vanaf maandag weer open. Verdere
versoepelingen komen nu op zijn vroegst op 28 april. Het kabinet bekijkt per week of
dit verantwoord kan.
Wat vind jij: is het goed dat het kabinet nu niet versoepelt, had het kabinet juist
wel moeten versoepelen, of zou het kabinet nu strengere maatregelen moeten
nemen?
Het is goed dat het kabinet nu niet versoepelt en de maatregelen houdt zoals ze zijn
47%
Het kabinet had nu strengere maatregelen moeten nemen 7%
Het kabinet had nu versoepelingen moeten doorvoeren 33%
Het kabinet had nu alle coronamaatregelen moeten loslaten 9%
Weet niet / geen mening 4%

In hoeverre maak je je zorgen over de uitbraak van het coronavirus in Nederland?
Veel zorgen 15%
Redelijk wat zorgen 51%
Niet zo veel zorgen 24%
Helemaal geen zorgen 9%
Weet niet / geen mening 1%
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 8%
Redelijk wat vertrouwen 31%
Niet zo veel vertrouwen 31%
Helemaal geen vertrouwen 25%
Weet niet / geen mening 5%
Hoeveel vertrouwen heb je erin dat de volgende ministers hun werk als
(corona)minister goed doen?
Veel

Redelijk wat

Weinig

Geen

Weet niet

Mark Rutte

16%

27%

23%

29%

5%

Hugo de Jonge

11%

27%

26%

30%

6%
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Versoepelingen?

Terrassen versus parken

Meerderheid voor openen terrassen

Handhaven in parken wordt probleem

Van welke versoepelingen vind jij dat het kabinet ze nu had moeten doorvoeren?
Als je nu niets wilt versoepelen kun je dat onderaan invullen.
Je kunt alles aankruisen wat jij nu had willen versoepelen.
Avondklok weg 37%
Winkels helemaal open 30%
Middelbare scholen en mbo's helemaal open 25%
Hbo's en universiteiten open 28%
Doorstroomlocaties (bibliotheken, musea, pretparken etc.) open 26%
Culturele instellingen (theater, bioscoop etc.) open 17%
Restaurants ('droge' horeca) binnen open 23%
Cafés en discotheken ('natte' horeca) binnen open 11%
Terrassen open 56%
Meer mensen binnen ontvangen 29%
Met meer mensen buiten afspreken 35%
Evenementen mogelijk maken 12%
Sportclubs en -scholen open voor alle leeftijden 26%
Opheffen negatief reisadvies voor het buitenland 10%
Een andere maatregel4%
Geen enkele versoepeling 27%
Weet niet / geen mening 2%

Het kabinet kiest ervoor om de terrassen nog ten minste tot 28 april gesloten te
houden. Het vindt het aantal besmettingen nu te hoog en ziet een risico in de
terrassen. Burgemeesters van grote steden zien liever dat terrassen en buitenruimtes
wel snel open gaan. Als de zon gaat schijnen wordt het anders te druk in parken en op
pleinen. Volgens hen is dit juist een risico en niet te handhaven. Op terrassen zien ze
meer mogelijkheden om goed te reguleren.
Als je kijkt naar het wel of niet openen van terrassen: wat weegt dan voor jou het
zwaarst?
Het risico op besmettingen op de terrassen 24%
Regels die niet meer gehandhaafd kunnen worden 62%
Weet niet / geen mening 14%
Coronaregels
Hoe streng houd jij je over het algemeen zelf aan de coronaregels?
Heel streng 17%
Redelijk streng 57%
Niet zo streng 17%
(Bijna) niet 9%
Weet niet / geen mening -%
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Coronaregels

Vaccineren

En in hoeverre houd je je specifiek aan de volgende coronamaatregelen?

Vaccineren
Nu willen we weten hoe je aankijkt tegen het Nederlandse vaccinatiebeleid.
Hoeveel vertrouwen heb je in het Nederlandse vaccinatiebeleid?
Veel vertrouwen 5%
Redelijk wat vertrouwen 23%
Niet zo veel vertrouwen 39%
Helemaal geen vertrouwen 29%
Weet niet / geen mening 4%

We wassen nog steeds onze handen
Altijd

Meestal wel

Meestal
niet

(Bijna)
nooit

Weet niet

Ik was goed mijn handen

46%

39%

7%

8%

-%

Ik houd 1,5 meter afstand

38%

47%

7%

8%

-%

Ik spreek met maximaal
één persoon binnenshuis
af

33%

34%

16%

17%

-%

Ik spreek met maximaal
één persoon buitenshuis af

33%

31%

15%

19%

2%

Ik houd me aan de
avondklok (van 22:00-4:30
uur)

79%

13%

3%

5%

-%

Driekwart wil vaccinatie

Iedereen vanaf 18 jaar krijgt de mogelijkheid om zich te laten inenten in 2021.
Wil jij je laten vaccineren tegen corona wanneer je daarvoor opgeroepen wordt?
Als je al één of twee keer gevaccineerd bent kun je dat ook invullen.
Zeker wel 48%
Waarschijnlijk wel 11%
Waarschijnlijk niet 5%
Zeker niet 12%
Weet ik (echt) nog niet 10%
Ik ben al één keer gevaccineerd 10%
Ik ben al twee keer gevaccineerd 4%
Geen antwoord -%
Opgeteld wil 73 procent zich zeker of waarschijnlijk laten vaccineren; deze groepen zijn
opgeteld plus de 14 procent die al een prik gehad heeft.
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AstraZeneca-vaccin

Janssen-vaccin

Prikstop AstraZeneca slechte zaak?

Onduidelijkheid over Janssen

AstraZeneca-vaccin
De Gezondheidsraad adviseerde vorige week om het coronavaccin van AstraZeneca
alleen nog te geven aan mensen boven de 60 jaar. Reden is het risico op bloedstolsels
(trombose) in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. De kans op deze
zeldzame bijwerking zou kleiner zijn bij ouderen. Het kabinet nam dit advies
over. Jonge mensen met een medisch hoog risico die al uitgenodigd waren voor een
AstraZeneca-vaccin, krijgen nu een ander vaccin.
Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) stelde eerder het verband tussen het
AstraZeneca-vaccin en de bijwerking vast. De kans hierop is kleiner dan 1 op de
100.000. In Nederland zijn vijf gevallen bekend van wie er één is overleden. Volgens het
EMA zijn de voordelen van het vaccin groter dan de risico's. Europese landen kunnen
zelf besluiten of ze verder gaan met prikken met AstraZeneca.
Vind je het een goede of een slechte zaak dat Nederland gestopt is met vaccineren
met AstraZeneca bij mensen onder de 60 jaar?
Een goede zaak 32%
Een slechte zaak 46%
Weet niet / geen mening 22%

Aan de deelnemers die 1 keer gevaccineerd zijn met AstraZeneca is de volgende vraag
voorgelegd.
Wereldwijd is geen geval bekend van ernstige bijwerkingen bij een tweede prik.
Ben je van plan ook de tweede vaccinatie met AstraZeneca te laten zetten?
Zeker wel 78%
Waarschijnlijk wel 14%
Waarschijnlijk niet 1%
Zeker niet 1%
Weet ik (echt) nog niet 6%
Geen antwoord -%

Met welke van onderstaande stellingen ben je het 't meeste eens:
'Het is goed dat Nederland het zekere voor het onzekere neemt door voor 60-minners
te stoppen met AstraZeneca.' 28%
Nederland had het advies van de EMA moeten volgen en door moeten gaan met het
prikken van alle leeftijden met AstraZeneca.' 49%
Geen van beide 10%
Weet niet / geen mening 13%

De volgende vragen zijn gesteld aan alle deelnemers
Janssen-vaccin
Net als bij het AstraZeneca-vaccin zijn er bij het vaccin van Janssen bij een klein aantal
mensen bloedproppen ontstaan in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes.
Daarom maakte farmaceut Johnson&Johnson deze week bekend dat de uitrol in
Europa wordt uitgesteld. Het EMA onderzoekt nu of er een verband is met de
bijwerking.
Vind je het een goede of een slechte zaak dat de uitrol van het Janssen vaccin in
Europa is uitgesteld?
Een goede zaak 36%
Een slechte zaak 44%
Weet niet / geen mening 20%
In Nederland zijn deze week bijna 80.000 vaccins van Janssen geleverd. Het is nog niet
duidelijk of hiermee vanaf a.s donderdag geprikt gaat worden, zoals gepland staat.
Vind je dat we in Nederland deze week wel of niet moeten starten met het
vaccineren met het Janssen-vaccin?
Wel starten met vaccineren 49%
Wel starten met vaccineren 41%
Weet niet / geen mening 20%
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Vaccins

Vaccins

Pfizer en Moderna populairst

Grote groep wil deze maand wel met
AstraZeneca

De volgende vragen zijn gesteld aan deelnemers die nog niet gevaccineerd zijn, maar dat
zeker of waarschijnlijk wel willen.
In Nederland wordt momenteel gevaccineerd met vaccins van BioNTech/Pfizer (Pfizer),
Moderna en AstraZeneca. In Nederland is deze week de eerste levering van het vaccin
van Janssen aangekomen. Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) kijkt momenteel of
het Russische Sputnik vaccin ook geschikt is voor gebruik binnen de Europese Unie. Als
dat vaccin wordt goedgekeurd, zou Nederland dat mogelijk ook in kunnen zetten.

Minister de Jonge zegt dat het de bedoeling is om alle AstraZeneca-vaccins nu te
gebruiken voor 60-plussers. Tegelijk melden huisartsen dat ze AstraZeneca-vaccins
over hebben vanwege een lage opkomst, en bieden die soms aan jongere patiënten
aan.
Stel dat je de mogelijkheid krijgt om je de komende maand te laten vaccineren met
AstraZeneca, zou je dat dan doen?
Zeker wel 51%
Waarschijnlijk wel 21%
Waarschijnlijk niet 8%
Zeker niet 12%
Weet ik (echt) nog niet 6%
Geen antwoord 2%

In hoeverre ben je bereid je met onderstaande vaccins te laten inenten?
Weet ik
Waarschijnlijk Waarschijnlijk
Geen
Zeker wel
Zeker niet (echt) nog
wel
niet
antwoord
niet
Pfizer

88%

10%

-%

-%

1%

1%

Moderna

78%

15%

1%

1%

3%

2%

AstraZeneca

48%

23%

9%

12%

6%

2%

Janssen

50%

24%

7%

6%

10%

3%

Sputnik

24%

17%

12%

21%

22%

4%

Heb je zelf geprobeerd om een vaccinatie te krijgen (bv via je huisarts of de GGD)
terwijl je nog geen officiële uitnodiging hebt gehad om gevaccineerd te worden?
Ja 8%
Nee 92%
Weet niet / geen mening -%
Je hebt aangegeven dat je hebt geprobeerd om een prik te krijgen terwijl je nog
geen officiële uitnodiging hebt gehad. Is het gelukt om het vaccin te krijgen?
Ja 32%
Nee 61%
Weet niet / geen mening 7%
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Gevaccineerden

Iedereen gevaccineerd?

Voorzichtigheid bij gevaccineerden

Begin juli gaan we niet halen

De volgende vragen zijn gesteld aan deelnemers die al 1 of 2 keer gevaccineerd zijn.
In hoeverre voel je je vrijer sinds je gevaccineerd bent?
Met vrijer bedoelen we het gevoel hebt dat je meer bewegingsruimte hebt en je
minder op je hoede hoeft te zijn voor een coronabesmetting.
Veel vrijer 9%
Een beetje vrijer 28%
Het maakt (nog) geen verschil 61%
Een beetje minder vrij -%
Veel minder vrij -%
Weet niet / geen mening 2%

We zijn benieuwd of je (weer) knuffelt met anderen buiten je eigen huishouden, en zo
ja wanneer. Wat is op jou van toepassing:
Ik knuffelde ook zonder vaccinatie al met anderen 8%
Ik knuffel meteen na de eerste vaccinatie weer met anderen 1%
Ik wacht na de eerste vaccinatie minstens twee weken voordat ik met anderen knuffel
4%
Ik knuffel weer met anderen na de tweede vaccinatie 8%
Ik wacht ook na de tweede vaccinatie nog met knuffelen van anderen 21%
Ik weet nog niet wanneer ik weer ga knuffelen 38%
Ik knuffel sowieso niet 16%
weet niet / geen antwoord 4%

Is één van de onderstaande situaties op jou van toepassing als je kijkt naar de
coronaregels?
Ook al ben ik gevaccineerd, ik houd me nog steeds overwegend aan de
coronamaatregelen 92%
Doordat ik ben gevaccineerd houd ik me minder aan de coronamaatregelen 6%
Doordat ik ben gevaccineerd houd ik me helemaal niet meer aan de
coronamaatregelen -%
Geen van deze 2%
Weet niet / geen antwoord -%

De laatste vraag is gesteld aan alle deelnemers.
Volgens minister De Jonge is het plan om iedereen van 18 jaar en ouder die dat wil
voor begin juli de eerste prik te geven. Verwacht je dat dit doel gehaald wordt?
Zeker wel 2%
Waarschijnlijk wel 12%
Waarschijnlijk niet 48%
Zeker niet 33%
Geen antwoord 5%
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EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
Het onderzoek is gehouden op 13 en 14 april 2021. Aan het onderzoek deden 25.695
leden van het Opiniepanel mee, van wie 5.576 mensen zijn gevaccineerd. Ruim 4.400
ondervraagden hebben een eerste prik gehad en ruim 1.100 hun tweede. 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 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000
leden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker
petra.klapwijk@eenvandaag.nl
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