Publieke raadpleging onder de
inwoners van LeidschendamVoorburg over het coronavirus
16 maart 2020

Inhoudsopgave
Samenvatting

2

1. Resultaten

3

Het coronavirus

3

Maatregelen

5

Supermarkten

12

Informatievoorziening

13

Vakantieplannen

16

Tot slot

19

2. Onderzoeksverantwoording

23

Methodiek

23

Leeswijzer

23

3. TipLeidschendamVoorburg

24

4. Toponderzoek

25

1

Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 62%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".
Maatregelen
Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 84% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".
Op stelling 3 antwoordt in totaal 59% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
14% 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
82% 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
66% 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 79% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 6% 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 73% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 14% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".
Vakantieplannen
Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 31% van de respondenten: "Ik heb al
geboekt en ben gewoon van plan om te gaan".
Tot slot
Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 48% van de respondenten: "Weet niet" en geeft 37% een suggestie te
hebben.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLeidschendamVoorburg, waarbij 306 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=306)
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Ik maak mij weinig zorgen
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 62%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak
mij veel
zorgen

•
•
•
•
•
•
•
•

Economische en maatschappelijke ontwrichting
Het juiste antwoord is dat ik me wel behoorlijk zorgen maak maar niet zo veel dat
ik in paniek raak
Ik heb een spierziekte en daardoor verzwakte ademhalingsspieren, gevoelig voor
longontsteking
Ik maak me vooral zorgen voerde besmettelijkheid.
Ik werk op een middelbare school met 1700 lln. maar onze premier vindt sluiten
van middelbare scholen niet nodig???
Omdat de maatregelen te langzaan ingesteld worden en daardoor het aantal
zieken te snel toeneemt, waardoor er binnen de gezondheidszorg problemen
ontstaan.
Paniekerig gedrag inwoners ligt op de loer. Bijv hamsteren of bevolkingsgroepen
beschuldigingen
Persoonlijk. En over mijn kind en mijn ouders. Ik ben zelf risico groep. En vind dat
er veeeeel te weinig maatregelen zijn. Dat men zich veel te weinig aantrekt van de
gevolgen.
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Ik maak
mij weinig
zorgen

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigenlijk matige zorgen. Volgens mij is het een heftige griep. Ik vind dat de
overheid wel de nodige nuttige voorzieningen treft. Je weet het nooit, maar dit ga
je nooit uitbannen. Er zullen zeker nog de nodige slachtoffers vallen maar je kan
ook niet iedereen in een glazen kastje zetten. Hopen dat er snel een vaccin
gevonden gaat worden.
En dan voormamelijk economishe
Er heersen al langer virussen op de wereld. Inherent aan globalisering.
Het wordt door het mediageweld zo opgeblazen. angstcultuur kweken.
Ik ga er van uit dat er adequaat wordt gehandeld in geval van virusbesmetting.
Ik hou me vast aan de landelijke mededelingen en heb niet de indruk dat de gehele
bevolking grote gevaren loopt. Uiteraard wel de zwakkeren.
Ik maak me geen zorgen om mezelf. Wel om mijn bejaarde ouders.
Ik maak me zorgen voor mensen in mijn omgeving zij zijn oud of hebben
gezondheidsproblemen
Ik maak mij geen zorgen om het coronavirus zélf, maar wel om de consequenties
ervan voor de economie en mijn dagelijks leven (bv. school van de kinderen,
sportevenementen).
Ik neem de aangegeven maatregelen en was vaak mijn handen
Ik zorg voor een goede hygiëne en zal maatregelen nemen als ik symptomen ga
vertonen.
Maak me geen zorgen over het virus maar wel over de mogelijke (economische)
gevolgen omdat mensen door enorme aandacht mogelijk in paniek raken.
Ons gezin is in goede gezondheid en nog 'jong'. Enige zorg inzake het virus is er
alleen rondom onze baby van net 2 maanden.
Zie het als een 'gewone' jaarlijkse griep. Ik heb geluk, ben niet ontvankelijk voor
griep. In het grote geheel (economie) maak ik me wel zorgen.
Zorgen maken helpt niet

Ik maak
mij geen
zorgen

•
•
•
•

Besmettingsgevaar is duidelijk.
Gewoon vaker je handen wassen niezen in je mouw rest is onzin
Ik zie het virus als een vervelende griepgolf.
Over het virus heb ik geen zorgen. De paniek van de mensen die er wél zorgen over
hebben, vind ik dan weer wél zorgelijk.

Weet niet

•

Wat meer informatie inzake hoe ouderen door het virus geraakt worden is
ondertussen wel op zijn plaats.
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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?

(n=305)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik neem geen maatregelen

8%

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

84%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

21%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor
neus/keel

1%

Ik draag een mondkapje

0%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

70%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

63%

Andere maatregel
Weet niet
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Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 84% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".

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

Adviezen RIVM en GGD volg ik op
Afstand houden van snotterende en hoestende mensen
Afzeggen afspraken
Als ik verschijnselen zou krijgen, zou ik dat melden en thuis blijven.
Beperk contacten
Blijf nu twee weken binnen
Blijf thuis mocht ik verkouden worden
De aanbevolen maatregelen heb ik mijn hele leven al toegepast
Deurknoppen, handgrepen etc vaak schoonmaken
Ga alleen de deur uit voor noodzakelijke dingen
Ga niet met OV, maar met fiets
Gebruik gezond verstand
Geef geen hand
Geef geen handen,vermijd drukke ruimtes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen hand geven
Geen hand schudden (werk)
Geen handen geven
Geen handen geven. Vaker handen wassen
Geen handen schudden (3x)
Geen handen schudden, afstand van elkaar houden
Geen handen schudden/niet zoenen ter begroeting.
Geen knuffels en handen geven
Gepaste afstand houden tot andere bewoners
Goed mijn weerstandverhogers en vitamines slikken
Grote groepen dicht opeen mijden.
Hoesten in de binnenkant van mijn elleboog
Https://www.ad.nl/binnenland/italiaanse-viroloog-walgt-van-paniekzaaierij-rondomcoronavirus-we-zijn-niet-in-oorlog~a13bbb78/
Hygiene staat sowieso boven aan, ben nu niet extra hygienischer bezig.
Ik beperk sociale contacten en openbaar vervoer
Ik beperk sociale contacten. Vooral met ouderen.
Ik blijf uit de buurt van oudere mensen om, ze niet per ongeluk te besmetten
Ik ga liever niet naar plaatsen waar veel mensen zijn
Ik gebruik altijd al papieren zakdoekjes en was mijn handen ongeacht coronavirus of niet
Ik geef geen handen
Ik hou wat afstand van mensen
Ik leef mijn leven
Ik neem een andere tram en hou afstand tot hoestende mensen
Ik schud geen handen (2x)
Ik schud geen handen meer
Ik schud geen handen. En blijf uit de buurt van mensen die hoesten/niezen.
Ik vermijd contact met handgrepen
Ik zoek geen 'corona-gebieden' op
Immuunsysteem versterken
Inmiddels thuiswerken
Maak een weloverwogen keuze waar ik wel of niet naar toe ga.
Maar dat deed ik altijd al
Niemand een hand geven
Op mijn werk maak ik regelmatig de telefoon schoon met desinfectie (telefoniste op school)
Op tijd naar bed en gezond eten. Iets meer fruit,
Redelijke afstand tot anderen houden
RIVM adviezen volgen
Schud geen handen
Schud geen handen meer
Verbied samenkomsten van meerdere mensen
Vermijden grote groepen in ruimtes
Vermijden van grote groepen mensen.
Vermijdt grote groepen
Vitamines extra nemen
Werk thuis
Zeer goed schoonmaken in huis met oa dettol
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Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bovendien heb ik altijd echinaforce in huis, een homeopathisch middel dat werkt bij griep en
verkoudheid. Al 40 jaar hier in huis een beproeft middel
Dit zijn echter zaken die ik altijd doe, en die iedereen altijd hoort te doen
Gezond eten, goeie nachtrust en vitamines, verse groenten en fruit is alles wat ik zelf kan doen
en afstand houden van leerlingen en collega's.
Ik denk dat het belangrijk is om (fysiek) contact met mogelijk besmette mensen te voorkomen.
Dus geen hand geven en geen zoenen.
Ik nies momenteel niet, maar zoú ik het doen dan hoop ik dat ik er aan denk. Handen was ik
voortdurend.
Op dit moment ben ik ziek. de hond moet uit, maar ik houd afstand van iedereen. en
mondkapjes zijn er niet
Sla langhoudbaar eten in
Vanuit CS Den Haag rond de spits is tram 6 ontzettend druk. Ik reis iets later en neem de altijd
rustiger tram 2.
In het OV en bij de CPC-loop heb ik erop gelet afstand te houden.
En ik geef geen handen meer.
Zoals bij elke vorm van griep waar ik ook liever niet besmet mee raak
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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

15%

Mee eens

44%

Neutraal

26%

Mee oneens

10%

Zeer mee oneens
Weet niet

(n=304)
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Op stelling 3 antwoordt in totaal 59% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
14% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

Altijd, niet alleen nu
Ik ben altijd.bezig met.hygiene ik werk in de zorg!

Mee eens

•
•

Ik ben me altijd al bewust van het belang van een goede hygiëne.
In het kader van mijn vak ben ik altijd al hygiënisch bezig ,nu nog meer

Neutraal

•
•
•
•

Daar was ik al mee bezig voor de coroa uitbraak
Dat was ik al voor het corona virus
Deed ik al
Het verbaast me dat mensen nu ineens zeep kopen, hoe deden ze dat dan vóór
de uitbraak van corona
Ik ben altijd bewust bezig geweest met mijn persoonlijke hygiëne. Mijn kinderen
al jong geleerd hoe er mee om te gaan. Ander ziektekiemen bestaan tenslotte al
langer. Een gemiste kans voor veel opvoeders vind ik.
Ik ben altijd wel bewust bezig met 'normale' persoonlijke hygiëne. Daar wijkt dit
feitelijk niet vanaf. Hooguit was ik nog iets vaker m'n handen.
Ik ben normaal óók bewust bezig met de persoonlijke hygiëne.
Ik doe niet veel meer/anders dan ik al deed, hoogstens was ik wat vaker mijn
handen
Ik was al zeer bewust ermee bezig, voor mij is nu niet anders dan vorig jaar of
komende week.
Mijn wereld is vrij klein. Alleen als ik nabij een wat zwakker persoon ben ben kk
wat oplettender.

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
Mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•

Neutraal omdat ik al bewust bezig ben met persoonlijke hygiëne. Daar heb ik
geen virus voor nodig. Beetje onhandige vraagstelling naar mijn idee.
Niet meer dan anders
Niet meer dan normaal
Ben altijd bezig met de persoonlijke hygiene, let goed op raak geen overbodige
dingen aan en was regelmatig mijn handen. Nies en hoest altijd in mn elleboog.
Als er iemand voor mij hoest of niest draai ik altijd om. en loop de andere kant op.
Hoor je ALTIJD voor te zorgen en niet alleen nu, wat een open deur!!
Iets meer handen wassen dan hiervoor maar was al bewust bezig met
persoonlijke hygiene
Ik ben altijd al schoon en goed bezig met hygiëne
Ik ben altijd bewust bezig met mijn persoonlijke hygiene, ik ben er niet meer
bewust mee bezig
Ik ben altijd bezig met persoonlijke hygiëne dus niet pas sinds komst corona
Ik werk met kinderen en ben mij al mijn (werkzame) leven bewust van goede
hygiëne.
Alle aangekruiste handelingen deed ik ook al vóór deze griep, en zijn voor mij de
basis voor hygiëne.
Ik ben altijd bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne
Ik ben er altijd mee bezig, niet vanwege het coronavirus.
Ik was me als bewust
Ik was sowieso mijn handen altijd al heel veel. Volgens mij was ik altijd al zeer
hygiënisch. Misschien dat ik er nu nog meer bij stil sta.
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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

4%

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

5%

Misschien schaf ik ze later aan

(n=304)

9%

Nee, deze ga ik niet aanschaffen

82%

Weet niet
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Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
82% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".

Toelichting
Ja, deze heb ik
aangeschaft

•

•
•
•

Ik heb FPP3-maskers gekocht voordat het coronavirus naar Europa kwam,
omdat ik een epidemie verwachtte en ik vermoed dat de hoeveelheid (dosis)
virus die iemand in korte tijd krijgt, de uitkomst van de ziekte zal bepalen. Mijn
partner heeft gezondheidsproblemen en zit in de kwetsbare groep en gezien
het beperkte aantal beademingsapparaten / plaatsen in ziekenhuizen, zou het
het beste zijn als we helemaal niet besmet zouden zijn. Of niet totdat een
vaccin of behandeling beschikbaar is.
Mijn man is COPD en hartpatient en voor hem heb ik de mondkapjes in huis
gehaald.
Voor mijn werk verplicht (gezondheidszorg)
We gingen naar Thailand op reis en daar lopen mensen in Bangkok ook tegen
de smok met mondkapjes.

Misschien
schaf ik ze
later aan

•

Ze zijn niet te krijg. ik heb ze wel geprobeerd te kopen de ffp2 mondkapjes.

Nee, deze ga
ik niet
aanschaffen

•

Er is al veel uitleg over gegeven maar geen enkele is steekhoudend dus ik heb
geen mondkapje.
Er is daar al voldoende feedback op gegeven dat ze meestal niet helpen omdat
mensen eraan zitten en ze niet genoeg afsluiten.

•
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•

•

Ik denk dat de verkrijgbare kapjes doorlatend zijn en dus niet afdoende
werken.
Met mondkapjes besmet je je je zelf
Mondkapjes helpen niet, verlakkerij
Mondkapjes zijn volstrekt zinloos, behalve voor professioneel gebruik en in
bijzondere omstandigheden dichtbij een patiënt. Ze kunnen zelfs averechts
werken.
Volg gewoon de instructies van het RIVM op!
Overbodig en nodig voor hulpverleners.

•

Niet meer te koop !!!

•
•
•

Weet niet
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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=304)

66%

Voorlopig kan ik al vooruit

25%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

7%

Weet niet
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Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt
66% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben ik
niet van plan

•
•
•
•
•
•

Voorlopig kan
ik al vooruit

•
•
•
•

Ja, dit ga ik
(zeker) doen

•

Als ik in quarantaine moet dan kan ik altijd boodschappen bestellen en voor de
deur laten neerzetten en dan digitaal betalen.
Het virus zou zich wijzigen (van Chinees naar Italiaans). Afhankelijk hiervan pas
ik mijn koopgewoontes aan maar volg mededelingen hierover
Ik eet alleen vers, dus dit heeft weinig zin en is ook niet nodig als we allemaal
ons normaal gedragen.
Ik heb altijd een zekere voorraad in huis
Ik heb standaard voor minstens een maand voedsel in huis.
Wederom: zie informatie en advies RIVM. Nergens voor nodig om wat dan ook
in te slaan. De kans op besmetting is minimaal en zelfs dan zijn de gevolgen vrij
beperkt. Je kan ook altijd boodschappen laten bezorgen.
Ik heb altijd voldoende voedsel in huis voor meerdere weken als per overheids
crisiplan advies https://crisis.nl/wees-voorbereid/
Ik heb altijd wat eten en drinken in voorraad. Ook bij andere calamiteiten heb
je zorg voor je gezin. Regeren is vooruitzien.
Kan 1 week vooruit
Tijdens een gewone griepgolf zorg ik altijd al ervoor dat we onze voorraad
levensmiddelen en fruit op peil hebben. Dus nu ook. Juist om anderen niet tot
last te zijn.
Maar wel aanschaffen met mate, je gezonde verstand gebruiken en berichten
in de media beluisteren.
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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=304)

29%

Voldoende

50%

Neutraal

14%

Onvoldoende

5%

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 79% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 6% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•
•
•

Voldoende

•
•

Neutraal

•

Het mag wel wat minder. Op gezette tijden informatie geven, lijkt mij
voldoende. Doordat er nu te hooi en te gras informatie binnenkomt, vielen
mensen het waarschijnlijk als weinig
Ik ben zelf ooit initiator en mede-opsteller geweest van het eerste draaiboek
'grieppandemie'. Het is fijn om te zien dat dit goed doorontwikkeld (en
geoefend!) is en de betreffende instanties hun werk tot nu toe zeer goed doen.
Je krijgt 24/24 informatie. Erg goed
Ovendreven veel media hysterie
Het is wel wat paniekerig gebracht allemaal. Veel kinderen en ouderen zijn erg
bang, Angst zorgt voor stres en dat zorgt weer voor een vermindering van je
immuunsysteem. Kortom. Nuchter blijven.
Voorkomen kan niet, uitstellen en beheersbaar houden zou kunnen als genoeg
mensen meedoen.
Ik vind dat er meer informatie moet zijn waar besmetingen zijn ( in de
omgeving ) zodat we die plaatsen kunne mijden.

13

•

•
•
•
•
•

Onvoldoende

•
•
•

Ik zou graag veel meer concrete informatie / instructies van onze gemeente
zien. Hoe zal de gemeente bijvoorbeeld een risicogebied (als of wanneer het in
onze buurt voorkomt) voorzien van reguliere zorg, voedsel, medicijnen. Waar
worden de testlocaties in de gemeente ingericht of is er een plan om mensen
thuis te testen? Is er een lokaal crisisnummer dat mensen kunnen bellen? Is er
een plan samen met GGD en lokale medische voorzieningen om kwetsbare
mensen een pneumokokkenvaccin te geven voordat ze het virus hebben om
secundaire longontsteking te voorkomen? Etc etc ...
Informatie kan beter ,ook huis aan huis bezorgen want velen zitten niet
opinternet
Je wordt wel geïnformeerd, maar ik vind de maatregelen maar matig.
Kan ik niet beoordelen
Onvoldoende handgrepen om mensen thuis te laten werken bij ziek zijn,
onvoldoende informatie om risicovolle rijzen te annuleren.
Onze regering is lakser dan onze omringende landen en dat stoort en irriteert
me.
De voorlichting is niet eenduidig
Er was al veel meer bekend uit de andere landen. mondjesmaat hoorde we dat
er meer speelde, zoals meerdere stammen. ook jongere worden ernstig ziek.
Vooral over mondkapjes dat het geen nut heeft hoor je weinig
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7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Zeer voldoende

(n=302)

24%

Voldoende

49%

Neutraal

14%

Onvoldoende

12%

Zeer onvoldoende

2%

Weet niet

0%
0%
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Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 73% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 14% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende

•

Heb het nieuws van de RIVM gevolgd en filmpjes gekeken zoals van het
Hagaziekenhuis

Voldoende

•

Het RIVT zou eerlijker kunnen zijn dat het virus wel degelijk heel gevaarlijk kan
zijn, en dat we nog niet alle gevolgen er van goed begrijpen.

Neutraal

•
•

Het is mij niet duidelijk waarin de klachten afwijken van een andere griep.
Men had veel eerder moeten informeren en niet alle mondkapjes naar het
buitenland moeten sturen en mensen niet onnodig bang maken .

Onvoldoende

•

Geef wat meer informatie voor risicogroepen. Welke risico's lopen ouderen
met .... reeds bestaande klachten.
Het lijkt erop dat de verschillende fasen van de ziekte met de tijd ertussen
zitten wanneer de patiënt zich beter voelt. Er is onvoldoende beschrijving van
ziektebeeld en geen instructies om niet te snel uit te gaan en te snel weer aan
het virus te worden blootgesteld en het risico op longklachten te verhogen.

•

Zeer
onvoldoende

•

Er is foutieve informatie verspreid door de overheid over de symptomen en de
kansen op verspreiding zonder symptomen.
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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=303)

31%

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

7%

Ik ben gewoon van plan om te gaan boeken

11%

Ik heb niet geboekt en wacht liever af

26%

Ik ben helemaal niet van plan om te gaan

18%

Weet niet

6%
0%
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Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 31% van de respondenten: "Ik heb al
geboekt en ben gewoon van plan om te gaan".

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

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ben geweest
Dat is eind juni dus dan moet het wel een beetje afgenomen zijn.
De vakantie die ik heb geboekt is pas half juli. Ik verwacht dat er dan geen
issues meer zijn wat betreft het Corona virus
Dit hangt uiteraard af van de situatie op dat moment, zowel hier als in het land
van bestemming. Eigenlijk valt daar nu nog niets concreets over te zeggen. Ik
ben wel dit weekend gewoon naar Valencia geweest, met het vliegtuig. Dat
leek mij op dit moment nog prima verantwoord
Een inreisverbod kan ik natuurlijk niet negeren. En als er een grote haard van
infecties ligt in ons reisdoel, zal ik even twijfelen. Ik begrijp dat ik niet kan
annuleren.
Ik ben nu op vakantie in Zwitserland, waar de maatregelen nog iets zwaarder
zijn dan in NL.
Ik ga naar Zuid Spanje per eind april
Ik ga niet naar hoog risico gebieden
Ik heb geboekt en vertrek binnen een week. Ik houd er rekening mee dat ik
kort voor vertrek hoor dat ik niet kan gaan. Dat maakt mij onrustig. Goed
leermoment, niet alles is maakbaar.
Ik heb geboekt naar Tanzania. Als de overheid me adviseert niet te gaan, ga ik
niet. Anders ga ik gewoon.
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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

•
•
•
•
•

Ik ben
helemaal niet

•
•

Ik heb mijn vakantie voor de komende maanden uitgesteld naar na 1-8-20, in
afwachting op betere tijden.
In juli naar Engeland
Mijn vakantie is pas in juli!
Onze vakantie is in de nazomer. Vooralsnog gaan wij gewoon naar Zuid
Frankrijk. Mocht er onverhoopt een negatief reisadvies komen dan zullen we
heroverwegen.
Tenzij er negatief reisadvies komt
Vakantie geboekt in september
We gaan eind april en dat duurt nog even en bekijken dat tzt
Wij gaan pas in juni naar een vooralsnog corona-vrij eiland. Tegen die tijd zien
we wel verder.
Afhankelijk hoe deze pandemie zich gaat gedragen .
Geboekt naar noord Korea, ga via China. Dus afhankelijk van reisadvies
Had geboekt voor Italië. Kreeg aanbod om gratis te annuleren en heb daarvan
gebruik gemaakt.
Ik heb geboekt en geannuleerd
Ik heb geboekt naar Griekenland en wacht de maatregelen af tegen die tijd of
het mogelijk is om te gaan naar die regio
Onverwacht in buitenland in quarantaine geplaatst worden lijkt mij vreselijk
Vakantie gepland naar 2 eilanden, t.w. Lanzarote en Fuerteventura. Probleem
zou kunnen zijn dat je niet van het eiland af komt, in je hotel moet blijven etc.
Helaas geannuleerd, al zijn daar kosten aan verbonden.
Ben net terug van vakantie
In juli heb ik een conferentie waar ik naar toe wil voor werk. Ik houd de
situatie in de gaten, maar denk dat het moment ver genoeg in de toekomst
ligt.
Maar niet naar risco gebieden
Ook hier onhandige vraagstelling. Je kunt ook op vakantie zonder dat er een
boeking aan te pas komt, dus gewoon op de bonnefooi. Met een boot, een
camper, een tent gaat dat erg goed.
Wij gaan dit jaar niet echt op vakantie, maar met het gezin naar 2 grote
sportevenementen (Wereldkampioenschappen) waar wij als ouders
respectievelijk aan meedoen. Zolang er geen verbod of negatief reisadvies is
om daarheen te gaan, gaan we gewoon.
Dat zouden meer mensen behoren te doen. Nu pas op de plaats en keurig
afwachten.
Ik boek altijd pas op laatste moment
Ik heb in september een opleiding in Italië. ik verwacht dat dit uitgesteld gaat
worden, dus de reis nog niet gepland
Ik heb niet geboekt, maar van afwachten geen sprake. Gewoon nog geen
plannen gemaakt.
Wij gaan met de caravan richting Noord Spanje.
Ik ga al jaren niet op vakantie. geef mij de poen en ik zou lekker in de zomer
op zwerftocht gaan.
Ik ga met eigen schip op vakantie in Nederland
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van plan om
te gaan

•

Ik had vakantieplannen maar heb afgezegd omdat wij niet ineens ergens
anders dan thuis in een quarantene opgesloten wilden worden.

Weet niet

•
•
•
•

Had nog geen plannen. Had namelijk een wat langere voorjaarsvakantie.
Ik ben nu in Kaapverdië en ga morgen terug
Vakantie voor mij nu niet aan de orde.
Wij boeken geen vakantie, wij plannen en organiseren zelf en zijn dus niet
afhankelijk. En aldus hebben heel veel mensen op hun wijze vakantie, zonder
hun vakantie te boeken.
Wij gaan altijd last minute na de school vakantie op vakantie ivm werk in de
zorg

•
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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=302)

37%

De gemeente doet al genoeg

15%

Weet niet

48%
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Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 48% van de respondenten: "Weet niet" en geeft 37% een suggestie te
hebben.

Suggestie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adviezen RIVM opvolgen
Afhankelijk van evt besmettingen
Aflassen/uitstellen grote evenementen
Alle beschikbare media 100% benutten met herhalende berichten.
Alle niet noodzakelijke bijeenkomsten verbieden. het getal van 100 slaat natuurlijk nergens op.
Alles op slot
Beperk contacten,
Berichten als en waar er Coronavirus is in de Gemeente
Bij bedrijven en evenementen de '100 personen-grens' goed monitoren
Bij mogelijk besmette inwoners: maatregelen huis an huis per Flyer verspreiden
Bij patiënten die het hebben verre gaande isolatie en alle contacten testen.
Concrete instructies over wat ze gaan doen in aantal van scenarios, wat mensen kunnen
verwachten en belangrijkste HOE MOETEN MENSEN HUN GEDRAAG AANPASSEN IN AANTAAL
VAN SCENARIOS
De adviezen van de experts opvolgen en zich niet laten leiden door paniek
De adviezen volgen van het RIVM en van de landelijke overheid.
De gemeente kan weinig dien
De gemeente kan zeer weinig doen behalve richtlijnen van de rijksoverheid aanhouden en zelfs
dan...
De overheid geeft genoeg suggesties
De reclameborden gebruiken voor communicatie
De regionale GGD haar werk laten doen en verder goed blijven doorverwijzen naar informatie
van het RIVM. Misschien wat extra aandacht besteden aan lokale ouderen, om te checken dat
die de juiste info ontvangen en niet helemaal alleen koment e staan als familie of vrienden ze
niet meer (kunnen/mogen) bezoeken.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De richtlijnen van het RIVM volgen.
De toegang tot woonzorgcentra's, waar ouderen wonen, beter bewaken voor bezoekers. Daar
kunnen bezoekers (onbekend) nog ongezien in- en uitgaan.
Degene die besmet zijn verplichten om Google toestemming te geven waar die persoon is
geweest. Alle telefoon die in een straal van 1m bij dat telefoon is geweest een sms sturen. En zo
alles in kaart brengen wie met wie contact met elkaar is geweest.
Dés-infectèrent product bij ingang publieke ruimten
Desinfectiegel bij winkelcentra ophangen
Deurklinken, toiletten etc in openbare ruimtes vaker desinfecteren.
Digitaal van alles op de hoogte houden.
Dit stijgt m.i. uit boven de gemeente. Voorlichting, hulpposten, quarantaienruimtes creeren?
Doorgaan met ademhalen!
Duidelijk aangeven: geen handen schudden etc. Ambtenaren moeten zelf het voorbeeld geven
Even de rem op bijeenkomsten en evenementen
Evenementen afgelasten (2x)
Evenementen afgelasten. Desinfectiegel op openbare balies. Supermarkten en winkels
adviseren desinfectiegel bij de ingang en uitgang zetten
Evenementen bekijken of het door moet gaan, optijd reageren als het virus raam baan krijgt(
scholen etc)
Evenementen met veel deelnemers cancelen wanneer de cijfers in de regio oplopen. Dagelijks
info via krantje online en vlietnieuws.
Fruit uitdeel acties
Geen paniek zaaien. Dat is veel schadelijker. Ik ben het meest bang voor een economische crisis
door al dit gedoe. Asn groep gaan meer mensen dood. Laat de maatschappij zoveel mogelijk
gewoon doordraaien!
Geen taak gemeente.
Geen theater voorstellligen en grote bijeenkomsten
Gewoon normaal blijven doen en goed opletten op hygiene. Niet gek laten maken
Goed monitoren verder niks nodig.
Goede informatie en richtlijn van het RIVM volgen en opvolgen. Met name aandacht voor
ouderen.
Gratisbeschermigsmiddelen
Grote evenementen afzeggen
Grote evenementen annuleren
Grote evenementen niet door laten gaan
Handenwas les op scholen onder de aandacht brengen. Extra aandacht voor hygiëne. Ook zelf
maatregelen nemen en niet alleen van de centrale overheid afhangen
Het beleid van het RIVM volgen
Honden moeten binnen blijven
Houd oudere binnen. Test mensen in een tent in de buurt van een ziekenhuis, val de huisarts
niet lastig.
Huis aan Huis folder sturen met oproep mee te werken als burgers elkaar en jezelf te
beschermen
Iets meer bekend maken over de Corona patient in onze gemeente want je denkt dan "ben ik
deze persoon toch niet toevallig tegengekomen?"
Ik verwacht gezien hoe deze gemeente met andere problematiek omgaat niet zoveel van deze
gemeente. Heb geen hoge pet op van de ambtenarij en de politiek hier
Ik zou graag veel duidelijker omschreven willen hebben bij welke klachten je je echt zorgen
moet gaan maken
In het Krantje ,in verschillende talen, aandacht geven aan het virus
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Info geven. Hyg in openbare ruimte liften/winkelwagentjes ect.
Informatie in het meest gelezen Krantje zetten, op openbare plekken info over handhygiene
Informatie verschaffing
Informeren wie besmet is, zodat ik daarnaar kan handelen. Maar de AVG zal dat wellichtg niet
toestaan.
Inventariseren welke bewoners in besmette gebieden zijn geweest en niet wachten tot men
verschijnselen heeft. Preventief handelen!
Investeren in buurtzorg.
Je houdt het niet tegen.
Kalm blijven en nadruk leggen op thuis blijven als je verkouden bent en of griep hebt
Kwetsbare groepen beschermen
Laat de angst niet regeren.
Laten zien wat zij nu doen of verwachten van de inwoners
Lock down gemeente
Maatregelen voor Leidschenhage, indien nodig/mogelijk
Meer info verstrekken?
Meer promotie voor weerstandverhogers? iedereen gaat voor de mondkapjes en handgel, maar
beseffen niet dat je weerstand op peil houden nog veel belangrijker is
Meer uitleg
Meer voorlichting
Meer voorlichting geven in e vorm van flyers in de bus.
Mensen wijzen op eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig (niet paniekerig/overdreven) om
te gaan met de adviezen, met name om anderen niet onnodig te besmetten. Het vooral omdat
het voor veel mensen niet erg is om zelf te krijgen, maar het vooral niet doorgegeven moet
worden aan een kwetsbare groep.
Mocht het erger worden in de gemeente dan zou ik alle evenementen aflasten en/of zonder
publiek.
Mondkapjes voor alle burgers ter beschikking stellen.
Niets
Niets, het gaat wel weer over
Niks!! Gewoon op zijn beloop laten
Nuchter blijven
Open communicatie
Open en eerlijk blijven communiceren over de situatie in Voorburg/Leidschendam
Ophouden met die mediahype en doen alsof normale griep
Oproepen sociale contacten te beperken.
Oude en zieke mensen beschermen en isoleren
Overlaten aan de landelijke politiek
Overwegen om bepaalde niet-noodzakelijke evenementen uit te stellen, zoals kerkdiensten.
Afstand houden promoten. Het carnaval in brabant heeft geleid tot de huidige grote problemen
daar.
Overzicht in welke buurten vd gemeente besmettingen zijn
Paniek afremmen
Papieren naar de mensen informatie doen via krantje. Ouderen hebben niet altijd een pc of
smartfhone
Probeer de mensen goed en duidelijk te informeren, waardoor b.v. hamsteren van voedsel niet
nodig is. Overigens geldt dit voor alle zaken waarbij de gemeente betrokken is.
Richtlijnen RIVM, GGD volgen
Rivm volgen
Rust bewaren
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Rust en kalmte bewaren.
Rustig blijven en adviezen opvolgen
Sneller dingen sluiten. Quarantine plaatsen. Informeren over medicatie die je kunt nemen als je
het hebt. Zieke en zwakkeren veel strenger beschermen.
Sociale media is sneller dan wat dan ook. Daar kan iemand zelf ook kijken. Verder ben ik van
mening dat de gemeente voldoende doet.
Stimuleren dat ouderen en kinderen vaker handen wassen stimuleren geen mondkapjes te
kopen
Stoppen met ademen
Telefoon nr openen vanuit de gemeente voor info
Tijdig maatregelen nemen
Toegeven dat het niet te stoppen is
Transparjant zijn over wat er gebeurt, heldere instructies geven, hulp bieden aan kwetsbare
mensen
Veel meer erboven op zitten en voorlichting via het krantje,want in GGD daar heb ik niet veel
vertrouwen.De GGD moet hierin zeer doortastend zijn en daar is de huidige GGDer niet voor
opgeleid
Voldoende informatie geven en ons op de hoogte houden van besmettingen
Vooral geen paniek zaaien. Alleen op een rustige manier haalbare adviezen geven
Vooral niet nog meer onnodig paniek zaaien.
We krijgen het toch, mijn man zit bovendien in de risicogroep, onnodig paniek zaaien.
Wees open en eerlijk in de berichtgeving, niks achterhouden.
Wellicht haar burgers gerust stellen en zorgen dat in ieder geval supermarkten voldoende
spullen in huis hebben, geldt ook voor apotheken en drogisterijen.

Toelichting
Suggestie:

•

•

Al denk ik niet dat dit perse een gemeente ding is. de media heeft hier
eigenlijk alle invloed op.
De gemeente heb ik niet gevolgd. Dat doe ik pas als er in onze omgeving reden
toe is.
De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM. Vraag me af of de gemeente
een noodplan heeft en of dit voldoende op dit soort calamiteiten is
afgestemd.
Dit is een gemakkelijk te nemen maatregel die veel besmettingen kan
voorkomen
Ik ga ook niet meer dansen. we gaan echt niet dood als we ons een tijd
moeten beperken.
Slechte site om informatie te geven. De helft is weg of je kan niet meer terug.
Maar dat is heel vaak bij de gemeente Leidschendam Voorburg. Misschien een
andere opdrachtgever de opdracht geven voor dit soort onderzoeken!!!!
Voldoende info Rijksoverheid (RIVM) en via pers. Is geen taak van gemeente.

De gemeente
doet al genoeg

•

Goed dat de gemeente niet meegaat in de hysterie van sommige inwoners

Weet niet

•

Ik heb niet het idee dat ik vanuit de gemeente iets heb gehoord of gelezen?

•
•
•
•
•
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

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

TipLeidschendamVoorburg
Het Krantje
Het coronavirus
Maatregelen
Supermarkten
Informatievoorziening
Vakantieplannen
Tot slot
9 maart 2020 tot 15 maart 2020
9
306
5,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
16 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 ±5,6%.
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 Krantje.
Op 09-03-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 12-03-2020 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. TipLeidschendamVoorburg
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van LeidschendamVoorburg
vergroten. Via het panel TipLeidschendamVoorburg.nl kunnen alle inwoners in de gemeente
LeidschendamVoorburg hun mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun
samenleving.
Op www.tipleidschendamvoorburg.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.
TipLeidschendamVoorburg.nl is een
gemeenschapspanel, opgezet vanuit de
gemeenschap. Heeft u vragen over dit initiatief,
dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipLeidschendamVoorburg.nl maakt het
gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te
doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Religie, ‘Openbaar vervoer’ en ‘De sluisbrug en de
zomer’.
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4. 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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