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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 53%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".
Maatregelen
Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 75% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".
Op stelling 3 antwoordt in totaal 40% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
26% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
84% 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
74% 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 80% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 72% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 12% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).
Vakantieplannen
Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 27% 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 47% van de respondenten: "Weet niet".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHoogeveen, waarbij 338 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 Nederland een
feit.

1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het
coronavirus?
Ik maak mij veel zorgen

(n=337)

12%

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 53%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak
mij veel
zorgen

•
•
•
•
•

•

Den Haag is er wat te gemakkelijk mee omgegaan. maar dat overkomt hen wel
vaker.
Er ontbreken duidelijke richtlijnen. Het is nu meer geen paniek etc. Geeft de indruk
dat men niet weet wat te doen.
Er wordt te laconiek gereageerd. B.v. zoals bij dat bedrijf in Coevorden en dat toch
Vindicat zo nodig af moest rijzen naar Italie om vooral toch maar te skieen.
Ik las net dat als er meer dan 1200 patiënten tegelijk ziek worden in Nederland, dat
er dan al geen opvang meer is in de ziekenhuizen. En maar sluiten de
ziekenhuizen....
Ik maak mij zorgen omdat de zorg in Nederland niet voldoende capaciteit heeft om
dit op te vangen. Zeker Hoogeveen niet met een uitgekleed ziekenhuis. Als het
uitbarst zoals we in andere landen zien houd ik mijn hart vast voor de kwetsbare
mensen in ons land.
Ik maak mij zorgen. (Vraag/antwoord anders opstellen)
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•

•
•
•
•

Ik maak
mij weinig
zorgen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik maak
mij geen
zorgen

•
•
•

•
•
•

•
•

Maak me best ongerust, want veel mensen zijn naïef en bekritiseren artsen en het
RIVM zelfs. Dat deel van de maatschappij doet de zwakkeren in de samenleving te
kort. ik ben zelf herstellende van een ziekte en corona kan mij in deze situatie
fataal worden. Corona is vele make dodelijker dan griep.
Mijn man heeft longklachten
Omdat wij een kindje van twee hebben. Deze heeft misschien minder weerstand
dan de oudere kinderen
Te maken met ziektes in het gezin
Wanneer je niet meer gewoon naar buiten mag is er ook voor zzp'ers geen
inkomen meer.
Enerzijds wordt er teveel over gepubliceerd, maar anderzijds wordt er ook
gedegen voorlichting gegeven. Uit alles blijkt dat paniek (nog) niet noodzakelijk is.
Goede hygiëne, zoals vaak handen wassen. Sinds kort beter anderen geen handen
geven enz. Papieren zakdoekjes bij verkoudheid!!
Het is niet veel meer dan een griepje.
Ik maak me veel meer zorgen om de economische impact. Als alles op slot gaat.
Voor een ziekte met procentueel veel minder doden dan een griepepidemie.
Ik neem nog geen extreme extra maatregelen.
Ik probeer zoveel mogelijk extra hygiëne qua handen wassen toe te passen
Jaarlijks sterven mensen aan griepvirussen, als je een goede weerstand hebt is
risico kleiner.
Je weet het niet, dus zie ik het wel. Door je veel zorgen te maken verandert er
niets.
Voorzichtigheid prima maar niet opkloppen.
Alles lijkt nu onder controle.
Als je het hebben moet krijg je het toch wel. Ik blijf er niet voor thuis, maar zorg
wel dat ik ik mijn elleboog hoest. Verder vind ik dat je gewoon je gezonde verstand
moet gebruiken.
Als we kijken naar de normale sterftecijfers afgezet tegen de sterftecijfers die door
dit virus veroorzaakt zouden zijn, stelt dit bijzonder weinig voor. In China met een
jaarlijks sterftecijfer van 7/1000 is bij een bevolking van 1,4 miljard dagelijks een
overlijden van ruim 26000 personen normaal. Waar hebben we het hier globaal
over? Er gaan bijvoorbeeld veel meer mensen dood door het dagelijks verkeer of
gewoon door hartfalen. Wees echter gerust: ieder zal een keer overlijden, door
welke oorzaak dan ook.
Ergens in de wereld heeft een economie een afleidingsmanoeuvre nodig gehad en
dat was dit keer dus Corona, Sar, Qkoorts, Vogelgriep, Mond en Klauwzeer
Gelijk aan griep
Het is "gewoon" een griepvirus, maar niet grotendeels bekend met een kleine
afwijking zoals de "normale" griepvirussen, maar geheel onbekend. Met als gevolg
dat er mensen met minder weerstand aan overlijden. Dat is vervelend, maar geen
bedreiging voor een hele bevolking.
Het is een griep en er zijn wel vaker zware griep epidemieën geweest.
Ieder jaar zijn er tussen 2,5 en 5 miljoen griep gevallen wereldwijd. Er sterven
250.000 tot 500.000 mensen.
In Nederland zijn er gemiddeld 850.000 griepgevallen per jaar. En er sterven
gemiddeld 250 tot 2000 mensen per jaar. In 2018/19 stierven er in Nederland ruim
2900 mensen. Griep of influenza is net zo besmettelijk als het Corona virus. Bij
Griep is er (ook) geen medicijn.
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•
•

•
•
•
•

Ik maak mij geen zorgen, als je hoort dat heel veel mensen die het virus hebben
gehad weer volledig gezond geworden zijn dan bestaat de kans als wij besmet
zouden raken het met de juiste behandeling ook overleven.
Ik vermijd zoveel mogelijk mensen, dus kan ik het niet oplopen.
Mocht ik het toch oplopen, heb ik pech gehad.
Het klinkt misschien net als of ik niks om mijn gezondheid geef, maar dat is het
niet, ik probeer alleen te zeggen, dat je, je overal zorgen om kan maken.
In mijn optiek een opgeblazen mediacircus.
Leeftijd en fysieke gesteldheid vallen buiten de risico groep.
Vind alles zwaar overdreven.
Wat denk je, gaan er ook mensen dood aan longkanker? En nog steeds heeft de
overheid het roken niet verboden.
Waarom .Je kunt je wel druk maken maar helpt niets.Zit wel in een risico groep.
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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?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik neem geen maatregelen

(n=334)

19%

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

75%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

14%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor
neus/keel

0%

Ik draag een mondkapje

0%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

50%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

49%

Andere maatregel

11%

Weet niet
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Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 75% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".

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

Al het bovengenoemde deden wij altijd al
Alle deurklinken thuis intensief schoonmaken; handen schudden zeer beperken
Dat deed ik voor de Corona uitbraak al
De maatregelen die er nu zijn, zijn voor mij gewoon de basishygieneregels. Ik volg deze altijd al.
Elke dag douchen
Extra gezond eten
Extra vitamine voor weerstand
Geen handen geven ter begroeting
Geen handen schudden (2x)
Geen handen schudden en werk veel thuis, bezoek geen grote evenementen
Gezond eten en extra supplementen ter ondersteuning van het immuunsysteem
Gezond eten, op tijd naar bed
Handen wassen
Handen wassen na bezoek of handcontact met mensen
Hou mijn weerstand op peil
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hou op met je paniek.
Ik doe normaal
Ik gebruik mijn On Guard spray, On Guard olie voor in de diffuser en On Guard Beadlets van
dōTERRA om mij te beschermen.
Ik geef geen handen
Ik geef onze klanten geen hand
Ik probeer risicogebieden te mijden
Ik schud geen handen
Ik was mijn handen na ieder toiletbezoek, voor het bereiden van eten, voor de maaltijd,
wanneer ik de honden heb uitgelaten, wanneer ik heb schoongemaakt en wanneer ik thuis
kom.
Ik zal mij niet laten aanhoesten of zal een ander niet aanhoesten
Je verstand gebruiken
Mijdt drukte
Niet de massalitijd opzoeken
Niet in omgeving komen waar veel mensen zijn
Normale hygiëne
Oppassen met handen geven.
Schut geen handen en kus geen anderen dan mijn vrouw
Slik vitamine C
Waar je aandenkt.
Wij domme Hoogeveners vinden corona nep nieuws!
Wij eten veel groenten en fruit voor een goede conditie. Geen alcohol en op tijd naar bed voor
voldoende rust.

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bovengenoemde maatregelen doe ik altijd al, als ik gewinkeld heb of met vakantie ben e.d.
Dit deed ik al ivm mijn werk in de zorg.
Dit deed ik ook al voor het coronavirus
Gewone dagelijkse hygiëne.
Handen wassen en papieren zakdoekjes zijn voor mij een algemene regel die ik altijd toepas en
niet alleen nu.
Hoezo voorkom ik besmetting van mezelf door zelf te niezen in m’n elleboog???
Ik heb nooit desinfecterende zeep gebruikt, ook niet toen mijn kinderen klein waren. Ik heb en
ook mijn kinderen nog nooit griep gehad. Misschien zijn we nu aan de beurt, wie zal het zeggen.
Gezinnen met kinderen die heeeeel proper zijn waren vaker ziek.
Ik neem NOG geen extra maatregelen. (Vraag/antwoord anders opstellen)
Ik nies altijd al in de elleboog dat doen wij al jaren ivm mijn werk kindervoeding
Ik werk in de zorg dus was ik sowieso regelmatig mijn handen.
Maar dat hoort bij dagelijkse persoonlijke hygiëne, ook als er niets aan de hand is.
Maar, aan de binnenkant van mijn elleboog hoesten en mijn handen regelmatig wassen, deed ik
al. Ook voor de uitbraak van het corona-virus.
Moet je nu pas opletten op wat je doet en hoe?
Niet anders als in een griep periode.
Niet eerder, dan dat er in mijn omgeving een corona-geval is
Niezen in mijn elleboogholte doe ik al jaren, en ik heb ook altijd al een flesje desinfectiegel in
mijn tas voor als ik onderweg vieze handen heb en niet kan wassen.
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•
•
•

Niks extra's dan normaal
Altijd netjes handen wassen
Niezen in de elleboog
Wij wassen onze handen zoals altijd en hoesten altijd al in onze elleboog. Gewoon net als altijd
dus.
Zorgen dat je een goede weerstand hebt!
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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

9%

Mee eens

31%

Neutraal

34%

Mee oneens

16%

Zeer mee oneens
Weet niet

(n=333)

11%
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Op stelling 3 antwoordt in totaal 40% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
26% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Neutraal". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens
Mee eens

•

Dat was ik voor corona ook al, dat zou iedereen zich moeten beseffen, en doen.

•
•

Daar was ik al mee bezig
Ik ben er niet extra mee bezig. Was altijd mijn handen als ik terug ben van mijn
werk.
Vooral omdat ik binnen de zorg werk (bij ondersteunende dienst)

•
Neutraal

•
•
•
•
•

•

Ben altijd bewust
Dat deed ik al. Niets veranderd.
Evenveel als ervoor.
Ik waste mijn handen altijd al
In de vraagstelling zit het in het woordje "sinds". Ik ben niet alleen sinds de komst
van het coronavirus bezig met persoonlijke hygiëne. Dat zou niet best zijn, volgens
mij.
Ivm met mijn werk zijn wij altijd hygiënisch bezig ik weet niet anders
Niet anders dan anders.
Niet anders dan hiervoor
Niet bewuster bezig met mijn persoonlijke hygiëne
Nog niet extra bezig. Houd het wel in de gaten. (Andere vraagstelling/antwoorden
maken....)
Zelf werkzaam in de zorg , pas het al dagelijks toe. Nu niet meer dan voorheen

•

Altijd bewust mee bezig

•
•
•
•
•
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Mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Altijd goede hygiëne toch niet alleen bij Corona virus
Daar was ik ook al voor de komst van het coronavirus mee bezig.
Daarvoor ook al.
Dat was en ben ik altijd, ook zonder corona
Ik ben altijd al bewust bezig geweest met mijn persoonlijke hygiëne.
Ik ben altijd bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne
Ik ben daar altijd mee bezig.
Ik ben niet meer bewust dan anders. In het griepseizoen sowieso goed handen
wassen.
Ik was me al bewust van mijn persoonlijke hygiene.
Is altijd belangrijk.
Mijn persoonlijke hygiëne heeft niets te maken met het Corona virus.
Ook al voordat dit virus zich heeft aangekondigd was ik bewust van mijn hygiëne
Altijd al mee bezig
Dat was ik al en dat blijf ik onverminderd doen.
Dit was voor het Corona virus al zo
Goede hygiëne is altijd van belang.
Ik ben altijd bewust bezig met persoonlijke hygiëne
Ik ben mij altijd bewust van mijn persoonlijke hygiëne en de uitvoering daarin.
Ik heb in groep 1,2,3 geleerd hoe ik handen moet wassen. Echt ik val soms van
mijn stoel van het niveau om mij heen. Er komen steeds meer kinderen van 18+
erbij lijkt het. Afgeschermd van het leven aan het handje van de overheid die het
allemaal wel beter weet (hahahahaha)
Ik lette altijd al op mijn/onze persoonlijke hygiëne.
Ik was me al bewust van mijn hygiëne
Persoonlijke hygiëne is altijd al belangrijk. Daar begin ik nu niet mee. Corona
hysterie heeft daarop geen invloed
Was ik altijd al.
Wees elke dag bewust van wat je doet daar heb je je verstand gekregen
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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

(n=332)

2%

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

4%

Misschien schaf ik ze later aan

10%

Nee, deze ga ik niet aanschaffen

84%

Weet niet
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100%

Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
84% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".

Toelichting
Ja, deze heb ik
aangeschaft

•

Het is nu misschien nog niet nodig, maar dat het helemaal niet nodig zou zijn
is flauwekul. Natuurlijk kan het helpen met bescherming als mensen om je
heen staan te niezen.

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

•
•

I heb in de schuur veel mondkapjes.
Ik had die dingen al, voor stofkapje bij zagen en verbouwen.

Misschien
schaf ik ze later
aan

•

Als de mondkapjes in de winkel te koop zouden zijn, dan zou ik ze al gekocht
hebben.

Nee, deze ga ik
niet
aanschaffen

•
•

De juiste kapjes zijn niet eens verkrijgbaar!
De meeste mensen kopen de verkeerde kapjes. De goede kapjes kun je maar
beperkte tijd dragen. Heb hier wel veel over gelezen. Straks kunnen
ziekenhuizen etc. Niet meer hun ding doen omdat wij/burgers die
mondkapjes massaal kopen voor een stuk schijnveiligheid.
Helpt niet!
Ik ben gezond en mijn weerstand is goed. Ik krijg voldoende vitaminen en
mineralen binnen. Ja, ik kan ziek worden, maar dat doet iedere willekeurige
griepvirus of longontsteking ook met mij. Dat overleef ik wel.

•
•
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•
•
•
•

•
•

Laat de mondkapjes maar zo veel mogelijk beschikbaar blijven voor mensen
in de zorg en andere risicogroepen.
Mondkapjes helpt nauwelijks tot helemaal niet om besmetting te voorkomen.
Daarom kopen wij ze ook niet. Op die plaatsen waar ze echt nodig zijn
moeten ze voorradig zijn.
Onzin, zolang je zorgvuldig met elkaar omgaat en geen handen geeft niet
niest en hoest in elkaars richting
Op het werk hebben we wel een extra voorraad aangeschaft ivm dreigend
tekort. Privé heb je er helemaal niks aan, is alleen maar gevaarlijker. Beter dat
de mondkapjes beschikbaar blijven voor de mensen die ze vanwege werk
nodig hebben.
Schijn veiligheid, gewoon niet te dicht bij iemand komen die ziekte
verschijnselen heeft
Zoals ik er nu voorsta ga ik die niet aanschaffen, zeg niet: nooit.....
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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=332)

74%

Voorlopig kan ik al vooruit

21%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

3%

Weet niet
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80%
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Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt
74% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben ik
niet van plan

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dat ben ik NOG niet van plan. (Andere vraagstelling/antwoorden maken...)
Dat zou van paniek getuigen.
De twee weken quarantaine betekend niet dat er niemand boodschappen mag
langsbrengen. Zelfs inwonende gezinsleden mogen gewoon boodschappen
doen zolang ze geen ziekteverschijnselen vertonen
Dit deed ik altijd al.
Er komt een noodvoorziening dat opgesteld wordt door de regering wanneer
het een pandemie wordt en helpt een voorraad ook niet meer wanneer je die
wilt maken.
Je krijgt dan een run op alle etenswaren en dan is het al te laat.
Het is best vreemd hoeveel sommige mensen nu al inslaan. Zo grijpt een ander
later mis. Lekker sociaal. Misschien moet er een maximum gesteld worden aan
hoeveel je mag meenemen per persoon/gezin.
Ik ga dan wel online bestellen
Ik heb altijd een voorraad in huis? Kortzichtige mensen altijd bah. Je hebt
gewoon altijd voedsel in huis dat lang houdbaar is klaar. Vers koop je om op te
eten , lang houdbaar voor bittere tijden.
Ik heb altijd wel genoeg in huis, heb nu geen extra boodschappen gedaan, raak
hiervan niet in paniek
Ik vind het ook erg vervelend dat mensen dit doen. Ze brengen anderen in de
problemen als dingen er niet meer zijn.
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•
•
•

Voorlopig kan
ik al vooruit

•
•

•
•
•
•
•
•

Ja, dit ga ik
(zeker) doen

•

Mocht ik wel 2 weken in quarantaine moeten is er vast wel iemand bereid om
boodschappen voor mij te doen.
Onzin, mochten we in quarantaine moeten dan zijn er voldoende mensen die
voor ons boodschappen willen halen
Vinden wij niet nodig, er is voedsel genoeg verkrijgbaar en hebben standaard
altijd wel voldoende in huis om te kunnen overleven, daarvoor hoeven wij niet
extra te hamsteren.
Altijd voorlopig genoeg in de diepvriezen!!
Er kan altijd iets gebeuren, ook een plotselinge gebeurtenis. Standaard extra in
huis hebben is altijd goed om op onvoorzieniene situaties voorbereid te zijn.
Niets ingeslagen vanwege corona dus.
En anders is er altijd nog de bezorgservice.
Heb altijd een voorraadje. Ik kan ook door andere omstandigheden aan huis
gebonden zijn
Heb altijd voor minstens een paar weken eten in huis, tenminste houdnare
producten.
Ik heb genoeg in huis voor 1 werk, niet voor 2
Pannenkoekenmeel en bliksoep; brood in de vriezer is als noodmaatregel
genomen
We hebben een voorraadkast. Maar niet perce vanwege het virus
Wij hebben meestal wel genoeg thuis maar als ik thuis moet blijven kan
iemand anders ook wel wat brengen en in de schuur zetten
Zekere voor het onzekere.
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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=332)

27%

Voldoende

53%

Neutraal

11%

Onvoldoende

5%

Zeer onvoldoende

3%

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 80% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 8% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (53%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•
•
•
•

•
•
•

Er dreigt zelfs een overkill die tot paniek kan leiden, belachelijk overal
verslaggevers met microfoons onder ieders neus. Dat lijkt me niet verstandig.
Er is een overload aan informatie en merk bij mezelf dat ik hierdoor me er
meer voor afsluit.
Iedereen kan Internet raadplegen met name RIVM.
Ik vind het allemaal te! Bij een ernstige griepvirus wordt er ook niet zoveel
aandacht aan besteed.
Ik vind het eigenlijk een media hype.
Er sterven mensen aan ,ok. ,en het verbreid zich sneller, maar een gewone
griepvirus eist ook slachtoffers. Er komen momenteel meer mensen om van de
honger.
Informatie verstrekking is prima zo en ook gemakkelijk aan te komen via de
hiervoor vermelde media kanalen. Is uitstekend geregeld.
Je wordt ermee doodgegooid.
Veel te veel zelfs. Ik word helemaal koekeloere van al die onnodige paniek
zaaierij. Zo idioot doen we toch ook niet om een griepje? En echt, het is niet
dodelijker dan griep. Laten we alsjeblieft een beetje met beide benen op de
aarde blijven.
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Voldoende

•
•

Je moet ook geen paniek zaaien
Op mijn werk zijn ze er volop mee bezig qua voorbereiding.

Neutraal

•

Ik word een beetje moe/ziek, van al dat gezeur over corona.
Het is niet veel meer dan een griepje.
Totaal onnodige hysterie
Via de gemeente zelf niets ontvangen

•
•
Onvoldoende

•

•
•

Opmerkelijk dat de gemeente geen informatie verstrekt. Een gemeentehuis is
een komen en gaan van mensen en ook burgers. Het zou goed zijn dat de
gemeente informatie deelt hierover. Ik neem aan dat ze intern ook informatie
delen voor hun medewerkers. Nu nog de bezoekers!
Vind het behoorlijk 'gehypet', vandaar dat ik het bewust niet volg. Normale
hygiëne is wat mij betreft voldoende
Zoals altijd hier, veel gelul en weinig daadkracht

Zeer
onvoldoende

•
•

Het is voornamelijk paniekvoetbal.
Ik ben ervan overtuigd dat de informatievoorziening onvoldoende is in die zin
dat de gezondheidszorg dermate is uitgekleed dat we in Europa niet ingesteld
zijn op grote besmettingsgolven als deze.

Weet niet

•
•

Hou toch op met je paniekzaaierij
Ziekenhuizen in Nederland weten precies wat zij moeten doen dit is niet de
eerste besmetting in Nederland en omdat in de media veel over werd gepraat
is t net alsof dit iets nieuws is.
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7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Zeer voldoende

(n=332)

23%

Voldoende

50%

Neutraal

15%

Onvoldoende

9%

Zeer onvoldoende

2%

Weet niet
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Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 72% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 12% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (50%) is: "Voldoende". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•
•

Allemaal overtrokken
Bij een griepvirus doe je dit ook
Idem
Ja dat de media in dit land kapot is.

Voldoende

•

Stel je hebt interesse, dan kan je zelf ook googlen op het ziektebeeld.
,

Neutraal

•

Griep klachten, heb het nooit gehad dus nieuw voor mij. En je moet uit een
besmet gebied komen. Zo niet is het gewoon een verkoudheid of griep.

Onvoldoende

•

Niet echt duidelijk. Heb ik het met of zonder koorts? Of is het een gewoon
“griepje”

Zeer
onvoldoende

•

Een ander sortie vraag: Hoe is het mogelijk dat een mysterieus virus zich
ineens te voorschrijf komt. Meestal hebben we te maken met gemuteerde
eerder bekende virussen. Corona is geheel nieuw en dus gevaarlijker. Waar
komt deze dan vandaan? Hoe is deze zo lang onbekend gebleven. Is er sprake
van een oeroude variant die door proeven ineens weer uit is gebroken?

Weet niet

•
•

Ik leef dag bij dag en merk vanzelf wel
Teveel
17

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=332)

27%

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

5%

Ik ben gewoon van plan om te gaan boeken

18%

Ik heb niet geboekt en wacht liever af

19%

Ik ben helemaal niet van plan om te gaan

24%

Weet niet

7%
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Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 27% 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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

•

Dat is pas in de zpmer
Gewoon in de zomer naar een camping in Frankrijk lijkt me geen probleem
Het duurt nog even voor we gaan, mocht er een negatief reisadvies komen,
gaan we annuleren.
Ik ga naar België deze week, zolang de grenzen niet gesloten worden ga ik
daar heen. Ik neem wel de auto ipv de trein. Verdere vakantie plannen maak
ik nog niet, daarmee wacht ik nog even af.
Is naar Duitsland.
Vakantie in eigen land was al de planning.
We hebben in de zomer gewoon vakantieplannen in eigen land. Is al geboekt
en geen reden om niet te gaan.
Wij hebben een zomervakantie geboekt.
Wij hebben voor eind april geboekt om naar Elba (Italië) te gaan om te duiken,
zoals het er nu voor staat annuleren we deze reis en bepalen aan de hand van
de omstandigheden of en waar naar toe we als alternatief op vakantie kunnen
gaan.
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Ik ben gewoon
van plan om te
gaan boeken

•
•

Blijf gewoon binnen Nederland en gaan in voor- en naseizoen.
Ik boek nooit ver van tevoren, heb wel een idee, maar ik kijk wel tegen die tijd
of het doorgaat of niet

Ik heb niet
geboekt en
wacht liever af

•
•

Ik ga zonder te boeken
Ik heb niet geboekt, niet omdat ik bang ben voor het virus, maar je moet maar
in een hotel zitten en het hotel wordt in quarantaine gezet.
We beslissen altijd pas kort van te voren waar we naar toe gaan dus nu ook.
Wij gaan rond trekken met de caravan. Geen vaste bestemming
Wij hoeven niet altijd te boeken.... AOW-ers.... Snap je...? Wij kunnen weg
wanneer we willen.....(Vraag/antwoord anders opstellen.)
Zal niet gaan naar een oranje gebied. dus bestemming bepalen we over een
paar maanden, als we over vakantie na gaan denken.

•
•
•
•

Ik ben
helemaal niet
van plan om te
gaan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weet niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ga al jaren niet op vakantie, behoor tot die groep die het niet kunnen betalen.
Geen geld
Ik boek nooit vakantieplannen vooraf.
Ik ga nooit op vakantie mensen zijn overal het zelfde (en aanwezig) dus ik zou
alleen gaan als ik zeker weet dat de NPC's er niet zullen zijn.
Ik ga nooit op vakantie omdat ik het geld er niet voor heb.
Ik ga überhaupt nooit op vakantie.
Ik heb ten eerste geen geld om op vakantie te gaan. Ten tweede Zou nu
gewoon niet op vakantie gaan.
Kost even teveel geld. Andere dingen zijn belangrijker.
Maar dit heeft niets met het coronavirus te maken
Mocht ik op vakantie gaan dan zijn dit toch niet mijn vakantie bestemmingen
Ook zonder het corona virus ga ik niet op vakantie.
Sowieso al niet op vakantie
Waarschijnlijk gaan we sowieso niet op vakantie naar het buitenland.
Wij gaan nooit zover. Snap het reisadvies niet. Het is toch ook al in
Nederland? Kun je wel voor alle landen een negatief reisadvies geven
Wij reizen altijd last minute, meestal met bus of auto. Vooruit boeken is niet
van toepassing.
Wilde sowieso niet op vakantie gaan dit jaar
Als wij gaan, boeken we altijd last minute.
Door ziekte ga ik al nooit op vakantie, dus hoef ik daar ook niet over na te
denken
Ga niet met vakantie
Had geen plannen dit jaar.
Ik boek nooit een vakantie. Ik ga op de fiets met een klein tentje.
Ik boek sowieso nooit
Ik ga nooit ergens heen maar dan nog mocht ik gaan dan ga ik.
Nog geen plannen.
Nog niets gepland
Nvt wij hebben een camper dus kunnen alle kanten op
Wij boeken nooit ver van te voren
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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=331)

37%

De gemeente doet al genoeg

16%

Weet niet

47%
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40%

60%

80%

100%

Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 47% van de respondenten: "Weet niet".

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

Advies geven meer niet
Advies rivm volgen
Aflasten evenementen waar veel,mensen bij elkaar komen.
Al er iets te melden is dan via lokale media/pers.
Alert zijn op de 1ste besmetting om dan weloverwogen op reageren
Alles op waarheid toetsen en geen verwarring zaaien
Als er een grote quarantaine komt dan graag over informatie over hoe en wat verder niks
Als het echt problematisch is, dan evenementen aflassen.
Bepaalde evenementen afgelasten bij besmetting, cascaderun en dergelijke
Betere en heldere samenwerking met gezondheidszorg niet van bekend
Bij besmetting in Hoogeveen, gezamenlijk activiteiten stillen, sport, scholen, culturele
activiteiten maar helaas ookkerkdiensten
Bij mensen waarbij het is vastgesteld in quarantaine en de rest kan je niet voorkomen.
Bijeenkomsten afgelasten
Blijf nuchter!!!!!!!
Blijf tijdig informeren en probeer paniek te voorkomen.
Breng het onder de aandacht.
Daar waar veel mensen komen kan een hulpmiddel komen om je handen te "wassen"?
Dat hou je niet tegen... misschien vertragen
De cascaderun afgelasten!
De gemeente hier zal weinig doen........
De gemeente kan niks doen. We zijn ieder persoonlijk verantwoordelijk. Niet dat ik er zo luchtig
over denk
De informatie van het RIVM en de GGD Drenthe volgen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

De inwoners voldoende blijven informeren, en ervoor zorgen dat deze mensen in openbare
ruimten hun handen goed kunnen ontsmetten evenals de overheids gebouwen,
buurtgebouwen en andere openbare gelegenheden!
Desinfecterende middelen bij supermarkten verplichten om karretjes handvatten te ontsmetten
Desinfectie bij ingang openbare ruimten, zoals bibliotheek enz.
Desinfectie uitdelen / evenementen aflasten
Desinfectiemiddelen bij de supermarkten en openbare aangelegenheden neerzetten.
Do no ponic
Door geen paniek te zaaien onder de Hoogeveense burgers. Hoogeveen kan zich beter druk
maken om het verkeersbeleid;
Doorgaan met de dagelijkse werkzaamheden.
Duidelijk aangeven in bulletins wat te doen
Duidelijk blijven maken dat je niet op pad gaat als je klachten hebt.
Een beetje kalm blijven en geen paniek veroorzaken
Één lijn in voorlichting met landelijk advies aanhouden, zodat mensen geen verschillende
adviezen krijgen.. Dagelijks met GGD of RIVM afstemmen.
Evenementen binnen in een gebouw waar grote groepen bij elkaar komen aflasten
Evenementen ed verbieden alleen noodzakelijk op pad zijn
Evenementen met een groot aantal mensen op een kluitje aflasten
Ga vast nadenken over meer elektronisch zaken regelen baliewerk skype oid.
Geen evenementen toestaan waar veel mensen bij zijn .
Geen onnodig paniek zaaien. Neem aan dat er een plan klaar ligt, mocht het virus de gemeente
bereiken
Geen paniek aanpraten
Gemeente zou een actiever proactief beleid moeten voeren! Er zou meer gecoördineerde actie
ondernomen moeten worden inzake sportverenigingen, samen scholingen, proactievere
ondersteuning naar ouderen, vrijwilligers werven om bijvoorbeeld in ouderen complexen
ondersteuning te bieden, boodschappen regelen zodat ouderen worden ontzien
Gewoon de voortgang in de gaten houden en daarop anticiperen
Gewoon gezonde aandacht voor hygiène en zéker niet de Cascaderun aflasten!
Goed informeren als het wordt geconstateerd in Hoogeveen.
Goed om je zelf denken
Goede opvang regelen in ZH. Evenementen uitstellen, zoals cascaderun. Geen uitwisseling van
scholen, geen reisjes naar buitenland van scholen. Kinderen op scholen inlichten over hygiëne.
Goede voorlichting
Goede voorlichting geven
Goede voorlichting o.a. via de krant, FB - site. Vragen willen beantwoorden. En ons snel op de
hoogte brengen als er binnen de Gemeente Hoogeveen een Corona patiënt is
Gratis desinfectiegel verspreiden
Grote bijeenkomsten uitstellen.
Hand aan de pols
Handhaven
Hebben ze daar geld voor dan??
Heel goed in de gaten houden
Het hoofd koel houden
Het RIVM volgen
Hier in Limburg heeft mijn gemeente Beesel geen enkel uitsluitsel gegeven..
Ik heb geen idee
Ik verwacht van de gemeente helemaal niets of het moet al paniekvoetbal zijn.
Ik zou het niet weten. Eigen verantwoordelijkheid!!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In de woensdagkrant advies geven
In het algemeen belang voorlichting geven indien nodig. Mensen zijn zelf ook verantwoordelijk
voor extra handen wassen etc.
Indien er hier een epedemie ontstaat isoleren
Informatie via de krant.
Informatievoorziening
Is geen taak gemeente in mijn ogen maar GGD en rivm. Schoenmaker houd je bij je leest!!
Is zaak voor de medemens zelf. Eigen Verantwoordelijkheid
Kenbaar maken dat iemand besmet is (als dit het geval is)... tips op borden zetten in het
openbaar zodat iedereen er continue aan herrinerd wordt aan de maatregelen.
Kritisch de ontwikkelingen volgen en indien nodig conform de richtlijnen van het RIVM
ingrijpen.
Laat dit maar over aan de gezondheidszorg en niet aan (ondeskundige) gemeenten
Laat mensen die uit besmette gebieden komen zich kenbaar maken en dan kan de gemeente
daar op participeren.
Meer controle op afval.
Meer informatie delen over symptomen en wat je meer kunt doen om de symptomen/ziekte te
bestrijden/verminderen.
Meer informatie geven, eventueel door middel van huis aan huis folders.
Meer voorlichting.
Mensen blijven voorlichten bv in de Hoogeveensche Courant van woensdag, de huis aan huis
krant.
Mensen met klachten controleren.
Met informatie van de gemeente
Minder paniekzaaier (schadelijk) leer mensen eigen verantwoordelijkheid te nemen (en na te
denken) ipv aan het handje te nemen voor deze boze buitenwereld (kinsperspectief)
Nadenken en de problemen niet opzoeken. Uitwisseling van scholen naar risico gebieden idd
afzeggen
Neem aan dat gemeente goed op de hoogte is wat gedaan moet worden en ik mag hopen dat
men niet mee gaat doen met paniek zaaien zoals in sommige media het geval is, dus laten we
vooral onze Drentse nuchterheid behouden.
Niet meegaan in de hype. Als het mooie weer aankomt is de virus verdwenen
Niet zo veel paniek veroorzaken svp.
Niets (4x)
Niets anders dan er al wordt gedaan en dan vooral niet nog meer opkloppen.
Niets, er over ophouden te drammen en het gewoon over laten waaien. Over een half jaar hoor
je er niemand meer over.
Niets, er wordt al genoeg gedaan, soms zelfs teveel. Mensen doen toch wat ze vinden dat ze
moeten doen. Dat geeft een gevoel van controle en (schijn)veiligheid. Meer bemoeienis vanuit
de gemeente lijkt mij nodeloze inspanning.
Niets, is zaak van de GGD
Normaal gaan doen
Omgeving van patiënten op de hoogte stellen en scholen verplichten geen handen te geven aan
de kinderen. En kinderen attenderen op handen wassen
Ook op scholen en bedrijven adviseren om zorgvuldig om te gaan met spullen die ook anderen
gebruiken. Ook sporttoestellen etc. etc.
Op een bepaald moment evenementen annuleren en toch ook de scholen sluiten. Hopelijk
komt het niet zo ver!
Op tijd handelen als het zich voordoet.
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Samen met geneeskundigen over noodmaatregelen; scholen sluiten; geen of vergunningen
intrekken van grote evenementen
Samenscholings verbod.
Stand van zaken Hoogeveen
Stop met dit soort domme vragenlijsten
Supermarkten attenderen op des infecteren van de winkelwagentjes, dit kan een bron van
besmetting zijn
Tijdig een situatiewijziging doorgeven en de daarbij behorende maatregelen bekend maken
Toezien en voorlichten organisatoren van evenementen waar groepen bijenkast komen. Zoals
kerk, sport en cultuur. Dat daar voldoende desinfecteringsgel etc aanwezig is. En
waarschuwingsborden bij de ingang staan waarop vermeld staat wanneer men beter niet naar
binnen kan gaan en naar huis gaat en doctor belt
Van HGV heb ik niets gehoord, ik heb de info via de landelijke media
Verspijd maar, de bevolkingsgoei mag wel eens gestopt worden.
Verspreid informatie op een rustige manier.
Voldoende goede informatie verschaffen
Weinig, gebrek aan kennis
Zichtbaar zijn, tot nu toe de gemeente op niet gezien
Zie bij extra toelichting
Zie extra toelichting
Zieken direct melden
Ziekenhuis aanpassen
Ziekenhuis Bethesda laten werken als een volwaardig ziekenhuis i.p.v. een afgebrand en
uitgekleed pand
Ziekenhuis gebruiken waarvoor het bedoeld is!!!!!
Zorgdragen dat mogelijke virus dragers niet bij arts of ziekenhuis komen, maar thuis getest
worden.
Zorgen dat de media hun mond houdt die zorgen alleen maar voor paniek het is gewoon een
griep variant gewoon uitzieken en klaar
Zorgen dat er voldoende mondkapjes aanwezig zijn mocht er een epedimie uitbreken
Zorgen dat Hoogeveen weer een volwaardig zieken huis krijgt, 24/7 en MET een SEH.
Zorgen wanneer nodig iedereen tijdig op de hoogte Is. Ook al lijkt het iets onbenullig. Beter te
veel informatie dan te weinig.

23

Toelichting
Suggestie:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De gemeente
doet al
genoeg

•

Weet niet

•
•

•

•

•
•

Afval trekt ongedierte aan, dat is algemeen bekend. Er zijn te weinig afval
bakken aan de weg en bijv. fietspaden. Ongedierte kan overal wegkomen en
wordt aangetrokken door straatafval dus meer kans op ziektes met of zonder
een uitbraak wereldwijd!
Alle grote evenementen afgelasten en niet wachten tot iemand het Coronavirus
heeft. Het is toch beter voorkomen dan genezen? Winkelwagentjes bij elke
klant (zelf)reinigen. Betere controle op schoonmaak bij bedrijven en niet met
dezelfde doek alle toiletten en de rest reinigen.
Dit is hier nog niet aan de orde volgens mij. Tegen die tijd is het wel handig om
supermarkten de handvaten van de karretjes schoon te laten maken en mensen
die het ziekenhuis in willen verplicht de handen schoon te laten maken.
Dus ziekenhuis niet sluiten.
Er wordt vanuit de landelijke overheid al genoeg gedaan.
Ik houd mij er totaal niet mee bezig, het is gewoon een zoveelste griepvariant
Ik weet het beleid van de gemeente niet.
Is geen taak gemeente in mijn ogen maar GGD en rivm. Schoenmaker houd je
Bij je leest!!
Je kunt er eens over nadenken nu het nog geen tijdsdruk heeft. Volgens mij kan
veel meer contact vermeden worden. Denk ook aan mensen in isolatie. Nu
oefenen!
Mocht deze gemeente tekort schieten en corona zou mij of mijn kind treffen
dan stel ik ze aansprakelijk!
Niet door de gemeente; maar aan de GGD en RIVM overlaten, die zijn alleen
deskundig.
Zorg ervoor dat er voldoende ontsmetting middelen voor handen zijn in de hele
gemeente en zie erop toe dat wanneer mensen besmet zijn, zij geen nieuwe
kunnen besmetten. Als deze mensen weer gezond verklaard zijn dan pas weer
het normale dagelijkse leven in laten gaan. En grote evenementen eventueel
annuleren mocht het virus te actief zijn in de gemeente. Ook hier geldt,
voorkomen is beter dan genezen!
Ik zie dit gewoon als een normaal griepvirus wat geweldig gehyped word. Maak
me absoluut geen zorgen
Zelf werkzaam
Geen idee wat de gemeente momenteel doet
Gezond verstand gebruiken en niet al te paniekerig doen. Door te veel te
isoleren krijg je weer andere slachtoffers. Ziekenhuizen die afdelingen sluiten
hebben straks misschien doden op hun verantwoording omdat mensen daar
niet geholpen worden met bijv hartproblemen.
Ik vind over het algemeen dat er te paniekerig over wordt gedaan. Ieder moet
zich goed aan hygiëneregels houden.Ik denk dat het van belang is de zorg goed
te informeren als het echt in grote getale hier uitbreekt, de hygiëne van e
mensen in de zorg is zeer belangrijk: zij komen immers bij al zieke mensen die
vatbaarder zijn en zieke mensen kunnen door dit virus nog erger ziek worden.
daardoor zou het nog sneller verspreid kunnen worden
Indien nodig zullen ze als gemeente wel een plan klaar hebben liggen.
Op dit moment nog niets, het is hier nog niet.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

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

TipHoogeveen
Het coronavirus
Maatregelen
Supermarkten
Informatievoorziening
Vakantieplannen
Tot slot
6 maart 2020 tot 11 maart 2020
9
338
5,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
12 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 ±5,3%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•

Door onderzoeksbureau Toponderzoek is de vragenlijst opgesteld.
Op 06-03-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 10-3-2020 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. TipHoogeveen
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving.
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Hoogeveen vergroten.
Via het panel TipHoogeveen kunnen alle inwoners in de gemeente Hoogeveen hun mening kenbaar
maken over onderwerpen die leven in hun samenleving. Ze geven raad, tips, om een
gemeenschappelijk vraagstuk aan te pakken.
Aan de hand van deze marktinformatie (marktonderzoek) kunnen onder andere ondernemers,
belangenverenigingen, politici en ambtenaren onderbouwd keuzes maken. Kijk hier voor de
mogelijkheden.
Op www.tippanelhoogeveen.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.
TipHoogeveen is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u
marktonderzoekvragen of andere vragen over
burgerraadplegingen, dan kunt u deze altijd
stellen aan enquete@toponderzoek.com. Het is
ook mogelijk om zelf onderwerpen aan te
dragen voor de lokale peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHoogeveen maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Hoogeveen en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Duurzaamheid, ‘Evenementen en festivals’ en
‘Sportstad Hoogeveen’.
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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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