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Aanpak coronacrisis en vaccineren

De politiek hoopt dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het 
coronavirus als dat mogelijk is en daarmee groepsimmuniteit te creëren. Om dat te 
bereiken, zijn sommigen voor een vaccinatieplicht voor iedereen. Anderen vinden dat 
mensen die zich niet laten vaccineren, minder vrijheden moeten krijgen. Zij mogen dan 
bijvoorbeeld niet naar binnen in overheidsgebouwen of naar evenementen en mensen 
die zich laten vaccineren wel. 
Een ander plan is mensen die zich laten vaccineren versoepelingen te geven, zodat zij 
geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Nog weer anderen zijn tegen al deze 
vormen van stimulering. Zij denken dat mensen zich hiermee juist minder snel laten 
vaccineren en het vertrouwen in instanties daalt.  

Kun je van elk van de volgende plannen rondom het vaccineren tegen corona 
aangeven of je het een goed of slecht plan vindt?  

 

60 procent bereid tot vaccineren  
tegen corona

Goed plan Slecht plan
Weet 
niet

Een vaccinatieplicht voor iedereen in Nederland 24% 66% 10%

Geen vaccinatieplicht maar minder vrijheden voor 
mensen die niet zijn ingeënt, zoals geen toegang tot 
evenementen of overheidsgebouwen

38% 54% 8%

Geen vaccinatieplicht maar meer vrijheden voor 
mensen die gevaccineerd zijn, zoals het niet hoeven 
houden van 1,5 meter afstand.

35% 56% 9%

Geen vaccinatieplicht of meer vrijheden voor 
mensen die gevaccineerd zijn

40% 41% 18%

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 13% 
Redelijk wat vertrouwen 45% 
Niet zo veel vertrouwen 24%  
Geen vertrouwen 16%  
Weet niet / geen mening 2% 
 
Er wordt wereldwijd gezocht naar een vaccin tegen het coronavirus. Diverse 
farmaceutische bedrijven hebben de afgelopen weken eerste hoopvolle testresultaten 
naar buiten gebracht. 
Wanneer er een goed vaccin tegen corona beschikbaar is, wil je jezelf dan laten 
inenten of niet? 
Zeker wel 38% 
Waarschijnlijk wel 21% 
Waarschijnlijk niet 9% 
Zeker niet 19% 
Weet ik echt (nog) niet 13% 
Geen antwoord 0% 
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Aanpak coronacrisis en vaccineren

'Ouderen, kwetsbaren en zorg- 
personeel eerst vaccineren' 
De gezondheidsraad heeft drie scenario's onderzocht met betrekking tot het verdelen 
van vaccins in de toekomst. Het eerste scenario is dat mensen boven de 60 jaar, ernstig 
zieke mensen en zorgmedewerkers als eerst een coronavaccin krijgen. De strategie is 
vooral gericht op het redden van mensenlevens. 
 
Een andere strategie die de politiek volgens de Gezondheidsraad kan kiezen, is het 
eerst inenten van mensen met vitale beroepen (bijv. zorg, politie, onderwijs, openbaar 
bestuur). Deze strategie is erop gericht om maatschappelijke ontwrichting te 
voorkomen. De derde strategie is juist jonge mensen tussen de 20 en de 30, die de 
meeste contacten hebben, als eerst te laten vaccineren. Ouderen en kwetsbaren 
worden op die manier indirect beschermd, doordat het virus dan minder rondgaat.  
 
Kun je van deze plannen aangeven of je ze een goed of slecht plan vindt?

Goed plan Slecht plan Weet niet

Ouderen, kwetsbaren en zorgmedewerkers 
eerst vaccineren

76% 12% 12%

Mensen in vitale beroepen eerst vaccineren 69% 15% 16%

Jonge mensen eerst vaccineren 17% 59% 24%



EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
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Het onderzoek is gehouden van 20 tot en met 24 november 2020. Aan het onderzoek 
deden 22.009 leden van het EenVandaag 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 55.000 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.


