Publieke raadpleging onder de
inwoners van Bernheze over het
nieuwe coronavirus
12 maart 2020
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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 61%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".
Maatregelen
Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 74% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".
Op stelling 3 antwoordt in totaal 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
16% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
85% 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
75% 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 85% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 4% 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 79% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 9% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".
Vakantieplannen
Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 33% 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 57% van de respondenten: "Weet niet" en geeft 24% aan een suggestie
te hebben
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipBernheze, waarbij 292 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=292)

16%

Ik maak mij weinig zorgen

61%

Ik maak mij geen zorgen

23%

Weet niet
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 61%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak
mij veel
zorgen

•
•
•
•
•
•
•
•

Bij ons is Caronavirus geconstateerd
Dat een fam.lid geopereerd gaat worden binnen kort.
Denk dat dit virus voornamelijk ernstige economische gevolgen zal hebben
Heb auto imuunziekte
Het is bijna niet in kaart te brengen hoe mensen elkaar besmetten.
Handenschudden, deurklinken, toilet, etc etc. En voor mensen met een medische
achtergrond levens gevaarlijk.
Ik heb een man thuis met ftd.
Ik maak me met name zorgen voor de kwetsbare mensen en de mogelijke
ontwrichting van de maatschappij die er kan komen met vele zieken / quarantaine
geplaatste mensen
Je weet niet waar je het op kunt lopen
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•
•

•
•
•
•
•
•

Ik maak
mij weinig
zorgen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen in eindexamen jaar die in quarantaine moeten als er iemand besmet
raakt.
Mijn zorgen zitten vooral op het zakelijke vlak. In de eerste plaats de zorg om (het
welzijn van) onze kwetsbare doelgroep. In de tweede plaats hoe we de zorg aan
deze mensen kunnen blijven bieden, zodra het personeel massaal uitvalt. En last
but not least, de financiële gevolgen van het geheel. Wij zijn een kleine
zorgorganisatie, die financieel wel wat kan opvangen, maar niet als dit te lang gaat
duren.
Niet zozeer voor mijzelf, maar wel om geliefde om mij heen met verminderde
weerstand.
Omdat het een nieuwe, onbekende virus is waarvan de deskundigen nog weinig
weten qua oorzaak en gevolg.
Slechte voorlichting
Snel oplopende verspreiding, lam leggen van samenleving, te weinig dwingende
maatregelen.
Vanwege de bij mij geconstateerde kanker, heb ik een veel mindere weerstand. Ik
maak me dus niet alleen zorgen om het coronavirus, maar om alle infectieziektes.
Zeker nu er in nistelrode ook iemand met t corona virus is opgenomen t ziekenhuis
in Uden. Die persoon is afgelopen zondag in de sportkantine geweest.
Misschien zijn er wel meerdere personen besmet geraakt. Komt dicht bij
Alhoewel ik de impact van de Corona situatie onderken maak ik me voor mezelf
niet zoveel zorgen, maar wel voor de bevolking als geheel
Bekijk dit als bekende griepvirus, zorg voor goede weerstand is belangrijk
Denk dat ik het moeilijk kan voorkomen
Goed blijven volgen.
Griep is elke winter aanwezig in nl
Ik denk dat dit een nieuw griep-virus is. Dus de normale handelingen verrichten als
bij een griep epidemie.
Ik heb een peuter en bejaarde ouders, maar ik geloof niet dat er echte grote
risico’s zijn.
Met name zorgen over de gevolgen voor onze economie.
Wij hebben een leeftijd waardoor er altijd iets kan gebeuren dat het einde nabij
maakt

Ik maak
mij geen
zorgen

•
•
•
•
•
•
•
•

De reactie is overtrokken. Niet erger dan de griep. Vind het veel erger dat ik in
quarantaine zou moeten dan dat ik ziek zou zijn.
Er is niks om bang voor te zijn
Gebeurt het dan gebeurt het
Ik doe niet mee aan die massahysterie. Angst is macht.
Ik zie het als een normale griep, waar tot nu toe nog geen medicijn voor is.
Om dat wij niet op vakansie zijn geweest.
We zijn niet op vakantie geweest en hebben geen carnaval gevierd
Zit niet in de doelgroep die gevaar loopt.

Weet niet

•

Ik maak mij zorgen
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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=288)

(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik neem geen maatregelen

17%

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

74%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

14%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor
neus/keel

1%

Ik draag een mondkapje

0%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

50%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

54%

Andere maatregel

7%

Weet niet
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Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 74% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".

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

Afzeggen werkzaamheden: dirigeren koren
Beperk me in contacten
Beperken activiteiten waar veel mensen bij elkaar komen
Geen handen geven en fysiek contact zoveel als mogelijk vermijden. Proberen om de drukte
niet op te zoeken.
Ik draag handschoenen bij bijv leuningen in station , Efteling enz .....
Ik let een beetje op en was wat vaker mijn handen
Ik neem niet meer maatregelen als anders.
Ik vo;g de adviezen van RIVM en dochter die arts is.
Ik was regelmatiger mijn handen dan eerst
Ik werk thuis. Zeg al mijn sociale contacten af.
Kom niet veel buiten
Minder contacten bezoeken
Niet bij andere op bezoek als het niet nodig is.
Niet naar grote evenementen
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•
•
•
•
•
•

Schud geen handen
Thuis werken
We volgen de instructies
Zo min mogelijk buiten de deur iets vastpakken, thuis blijven en afstand houden
Zo weinig mogelijk handen schudden.
Zoveel mogelijk thuisblijven

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•

De deur op slot de de berichten van de GGD afwachten
De papieren zakdoekjes en het niesen in de elleboog deden we al
Deze maatregelen zijn niet anders dan wat ik normaal ook al doe dus heeft niks met corona te
maken!
Dit is in mijn ogen al normaal
Gezond verstand gebruiken
Ik doe niet mee aan die massahysterie. Angst is macht.
Ik was al regelmatig mijn handen, werk in de zorg , dus desinfecteer mijn handen
regelmatig..voor mij dus geen extra maatregel..
Moet nog meer dit eigen te maken
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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

(n=287)

12%

Mee eens

36%

Neutraal

36%

Mee oneens

10%

Zeer mee oneens

6%

Weet niet
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Op stelling 3 antwoordt in totaal 48% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
16% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Mee eens

•
•
•

Ben altijd al hygiënisch bezig.
Door corona virus bewuster geworden
Voor de adviezen gegeven werden, deed ik dit ook, Veel is er daarom niet
veranderd.

Neutraal

•
•
•

Gewoon, zoals je normaal je zelf verzorgd.
Ik ben altijd met persoonlijke hygiëne bezig, nu niet meer dan anders.
Ik ben biotechnoloog en geef microbiologie op het MBO. Ik ben me daarom
ALTIJD bewust van mijn persoonlijke hygiëne.
Ik ben pedicure en dus altijd al met hygiëne bezig, heb wel gekeken of ik er nog
wat in moest aanpassen
Ik was al bewust bezig. Je kunt niet meer dan goed doen !!!
Niet meer of minder, altijd al wel mee bezig
Was ik me al van bewust

•
•
•
•
Mee oneens

•
•
•
•
•
•
•

Dat was voor het corona virus ook al het geval.
Doe dit altijd al
Hier was ik me altijd al bewust van
Hier was ik sowieso al bewust mee bezig, daar heeft het virus niets aan
bijgedragen.
Ik deed altijd al veel aan hygiëne
Ik vind persoonlijke hygiene altijd erg belangrijk
Ik was me daar al van bewust.
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Zeer mee
oneens

•

We letten altijd goed op met hygiene

•
•
•
•

Al deze hygiëne maatregelen trof ik altijd al
Ik doe niet mee aan die massahysterie. Angst is macht.
Ik was me voor het corona virus al erg bewust hiervan.
Was ik al
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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=287)

1%

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

5%

Misschien schaf ik ze later aan

9%

Nee, deze ga ik niet aanschaffen

85%

Weet niet
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Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
85% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".

Toelichting
Ja, deze heb ik
aangeschaft

•

Aangeschaft, echter zijn nog niet geleverd. Ik ga ze niet meer afbestellen
omdat ik in de toekomst deze ook op andere vlakken nodig heb. Het is mij na
het bestellen duidelijk geworden dat het dragen van mondkapjes niet nodig is
voor het voorkomen van besmetting.

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

•

•
•
•

Deze heb ik meegenomen na een stamceltransplantatie toen mijn weerstand
nul was. Ik heb ze nooit gebruikt en ga ze ook niet gebruiken. Ze hebben
totaal geen effect om de verspreiding tegen te gaan.
Heb ze nodig voor mijn werk en kan ze helaas niet meer aankomen, dus
gebruik er nu 1 per dag i.p.v. 1 per behandeling ook omdat ik niet weet
wanneer ze weer leverbaar zijn.
Ik heb altijd mondkapjes in voorrraad
Ik heb ze in huis vanwege mijn beroep als pedicure
T.b.v. gebruik schuurmachine

Misschien
schaf ik ze later
aan

•
•
•

Bij verplichting
Er is niet bewezen dat deze helpen
Waren overal uitvverkocht

Nee, deze ga ik
niet
aanschaffen

•

Als het toch niet helpt waarom zou je dan mondkapjes aanschaffen, is wel
belangrijk voor ziekenhuizen en tandartsen, dus niet kopen!
Dat heeft weinig zin en je benadeelt behandelaars.

•

•
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•
•
•
•

Het is een gewone griep, die vooral door de media vreselijk wordt
opgeblazen.
Ik doe niet mee aan die massahysterie. Angst is macht.
Omdat het helemaal niet bewezen is dat mondkapjes helpen. Is op diverse
manieren overdraagbaar. Maar het is allemaal heel onduidelijk.
Volgens mij niet nodig. en ga er ook niet mee rondlopen.
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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=286)

75%

Voorlopig kan ik al vooruit

21%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

2%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt
75% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben ik niet
van plan

•
•

Ik doe niet mee aan die massahysterie. Angst is macht.
Wij doen zoals we altijd deden.

Voorlopig kan ik al
vooruit

•
•
•

Altijd voldoende eten in huis
Er kan toch ook aan huis geleverd worden
We hebben een fijne buurt die doen boodschappen voor ons en zetten
deze bij de deur af

Weet niet

•

Misschien later. Nu nog niet
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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=285)

29%

Voldoende

56%

Neutraal

10%

Onvoldoende

4%

Zeer onvoldoende

0%

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 85% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 4% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•
•
•
•
•

Voldoende

•
•
•

Neutraal

•

Ben al corona moe
Bijna te veel, paniek zaaierij
Eigenlijk een beetje verdreven. het gaat vooral over besmettingen.
Indien er meer aandacht is voor het aantal mensen die genezen zou de histerie
al een stuk minder worden.
Iets te veel in het nieuws
Ik doe niet mee aan die massahysterie. Angst is macht.
Wordt TE veel , ieder jaar is er wel een griep uitbraak, wordt nu veel
opgeklopt..
Maar ik vind de maatregelen vanuit de overheid te laks en te laat. Van mij
mogen de regels strenger zoals ruimer reisverbod en eerder in isolatie.
Overal is voldoende informatie te verkrijgen
Veel te veel ophef over het virus
Het is vooral ver over de top en zie het meer als angst en stemmingmakerij.
Iedere winter waren er griepvirussen en loopt iedereen gewoon over straat,
gaat naar zijn werk en doet zijn boodschappen. Je hoort dan niemand over
binnen blijven etc.. Als het jouw tijd is om te overlijden dan ga je toch of het nu
corona heet of iets anders.
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•
•
Onvoldoende

•
•
•

Ik ben bang dat ik niet de hele waarheid hoor .Politiek spreekt bijna altijd met
de hand op de knip
Onduidelijk wat nu noodzakelijk zou zijn.
Informatie komt te weinig en te laat. Vanaf begin te laconieke houding
instanties.
Je kunt wel wat doen om je weerstand te verhogen, zodat je minder kans hebt
om Corona te krijgen. Daar wordt nergens over gesproken. Jammer!!
Onvoldoende i.v.m. tegenstrijdige adviezen van verschillende huisartsen,
waardoor bepaalde beslissingen bij ons komen te liggen. Van ons kan niet
dezelfde expertise worden verwacht als van specialisten. Ons motto is dan ook:
"bij twijfel, niet inhalen". We nemen dus het zekere voor het onzekere en
roeien met de riemen die we hebben.
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7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Zeer voldoende

(n=285)

20%

Voldoende

59%

Neutraal

12%

Onvoldoende

8%

Zeer onvoldoende

1%

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 79% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 9% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•

Die zijn bekend.
Ik doe niet mee aan die massahysterie. Angst is macht.

Neutraal

•

Er zijn te veel spannende verhalen wat wel en niet moet. Duidelijker uitleg
hierover zou makkelijker zijn
Het verschil tussen klachten van een gewone griep en het coronavirus vind ik
niet duidelijk. Ik kan me daarom goed voorstellen dat er veel meer gevallen
corona zijn die zelf denken gewone griep te hebben. Vooral na carnaval, hoe
weet je of iemand met wie je hebt staan hossen in noord-italtë is geweest en
zelf met milde klachten gewoon is gaan carnavallen. Niet voor niks dat vooral in
brabant veel gevallen zijn waarvan ze de oorzaak niet kunnen achterhalen.

•

Onvoldoende

•

In beginsel voldoende, echter tegenstrijdige adviezen van verschillende
huisartsen maken het 'onvoldoende'.

Weet niet

•

Ik weet niet of wij wel alle klachten horen
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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=284)

33%

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

5%

Ik ben gewoon van plan om te gaan boeken

13%

Ik heb niet geboekt en wacht liever af

22%

Ik ben helemaal niet van plan om te gaan

22%

Weet niet
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Op vraag "8 Hoe zit het met uw vakantieplannen?" antwoordt 33% 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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afhankelijk hoe het er dan voorstaat. Volg de adviezen vlak voor vertrek.
Blijf in nederland op een camping
Blijven in Nederland. En als het in Nederland niet verandert gaan we
gewoon. Zien tegen die tijd wel
De zomervakantie heb ik a geboekt
Ga naar Zwitserland
Ik volg de adviezen vanuit de overheid hierin. Mocht er dus t.z.t. een
negatief reisadvies worden afgegeven, dan ga ik niet.
In de zomervakantie is het vast wel over.
Maar haak wel af daar op de vakantiebestemmingming een negatief
reisadvies voor (gaat) gelden
Mocht t straks tegen de zomervakantie echt een risico gebied zijn waar wij
op vakantie gaan, dan kunnen we altijd nog overwegen om te annuleren.
Nee deze ga ik niet op voorhand al annuleren. tenzij het gebied waar we
naar toe gaan een negatief reisadvies krijgt, dan zal ik het overwegen.
Rustig afwachten tot het zover is (juli)
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Ik heb al geboekt
en twijfel om te
gaan (annuleren)
Ik ben gewoon
van plan om te
gaan boeken

•

Boeking voor september maar weet niet of dit door kan gaan

•
•

Was toch al niet van plan naar Italië te gaan
Wij kijken pas als we echt willen gaan

•

Ga op eigen gelegenheid

•

Ik ben zwanger dus na de bevalling eerst maar eens kijken hoe het gaat of
we dus op vakantie gaan
Ik doe niet mee aan die massahysterie. Angst is macht.
We zouden in verband met het klimaat allemaal gewoon dichterbij huis
vertier moeten zoeken.

Ik heb niet
geboekt en wacht
liever af
Ik ben helemaal
niet van plan om
te gaan

Weet niet

•
•
•
•

Ga op eigen plek in de natuur op vakantiess
We gaan begin april naar Frankrijk, daar woont onze zoon. Wordt Fr ankrijk
op slot gezet, gaan we niet.
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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=281)

24%

De gemeente doet al genoeg

19%

Weet niet

57%
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Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 57% van de respondenten: "Weet niet" en geeft 24% aan een suggestie
te hebben

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

Advies waar je kunt laten testen op carona als je luchtweg klachten hebt. Ik heb keelpijn en
moet hoesten. maar om een test hier voor te krijgen. Daar wordt niet over gesproken . Waar je
naar toe kunt.
Adviseren niet in grote groepen samen te komen, alleen strikt noodzakelijk. Informatie geven
over de maatregelen die genomen worden rondom de schoolexamens.
Alleen bij het huis zelf zorgen voor hygiëne en desinfectanten in de openbare ruimte.
Allemaal binnen blijven en thuis werken dan kan ik gewoon 130 blijven rijden
Allen het dringend nodige melden verder NIETS
Als er spaken van een besmetting in onze gemeente is dan volop inzetten met adviezen.
Als het komt komt het
Beter voorlichting via de gemeente
Betere voorlichting geven
De informatie blijven volgen VAN DE RIVM en zonodig ingrijpen,
De richtlijnen volgen van RIVM en GGD.
Doe normaal, geen overtrokken reacties.
Duidelijke opdracht te stoppen met cursussen en samenkomsten op allerlei gebied.
Duidelijkheid geven voor grote groepen mensen, bijv. scholen, kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen. Dat iedereen dezelfde maatregelen nemen.
Evenementen aflassen
Evenementen waar veel mensen op afkomen cancellen.
Geen
Geen onrust zaaien, normale hygiëne in acht nemen.
Gemeente hoeft niet meer te doen. We moeten gewoon de richtlijnen van het RIVM volgen.
Gemeentelijke bijeenkomsten aflassen
Gerichte informatie naar senioren.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gewoon afwachten
Goede comnunicatie
Goede info geven
Goede, actuele informatie geven. Indien nodig, dagelijks.
Grote evelementen aflassen.
Grote evenementen in de gaten houden ,ook sportbijeen komsten samen met de verenigen in
de gaten houden .
Hun openbare gebouwen extra reinigen / ontsmetten Voorlichting in regionale bladen
Iedereen duidelijk laten weten wat ze moeten doen.Vanuit de verenigingen en scholen dit laten
weten.
Iedereen testen op coronavirus, geld voor elke gemeente
Ik ben tegenstander van extra maatregelen. Je kunt het overal oplopen. Logisch nadenken en je
niet door angst laten leiden.
In ieder geval geen paniek zaaien
Indien nodig bij uitbraak de goede maatregelen treffen en bevolking inlichten
Indien nodig meteen in carantaine
Inlichting geven
Meer informatie geven
Meer informatie in bv in de lokale krant
Meer voorlichting geven
Mensen informeren over de status van het aantal besmettingen. Evenementen afgelasten die
nu niet noodzakelijk zijn en op later tijdstip ook kunnen.
Met huisartsen en deskundigen voldoende voorlichting en waakzaamheid betrachten
Misschien rondom bejaardenhuis extra ontsmetten ivm kwetsbare ouderen!
Nauwlettend alles monitoren waar nodig ingrijpen of maatregelen treffen
Niet meegaan in dat paniekerige gedoe, je wordt zieker van de berichtgeving over Corona dan
van het virus zelf
Niet overdrijven
Niet te druk maken, de normale Nederlander zal er geen last van hebben. Ouderen en de
instellingen moeten zich hiervoor inzetten.
Niet teveel in willen perken, nu is de hele wereld in de ban
Niet zozeer voorkomen van verspreiding maar voorkomen van paniek (bv door berichtgeving)
Niets
Niks
Normaal doen en je hoeft het niet na te gaan lopen
Ook zelf goede en adequate informatie geven' contact houden met GGD en huisartsen
Op alle gelegenheden waar veel mensen samenkomen zorgen dat er
ontsmettingsmogelijkheden zijn.
Publiceren van aantal ziektegevallen in de gemeente
Rien wijdeven verwijderen uit het gemeente huis heb je een grote virus verspreiding en
allergische reactie voorkomen.
Rustig blijven
Rustig blijven en wachten wat er komen gaat. Zorgen dat er geen paniek uitbreekt.
Stoppen met het nieuws waar mensen bang van worden. Er worden onnodig mensen bang
gemaakt. Ook een griep is voor ‘zwakkere’ gevaarlijk. Dit wordt veel te groot gemaakt door de
media.
Test iedereen meteen die klachten heeft Niet afwachten.
Uitdelen desinfectiegel, mondkapjes, zeep. Daarnaast informeren via heldere beknopte flyer
met afbeeldingen.
Voldoende informatie blijven verstrekken
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•
•
•
•
•
•

Voorlichting blijven geven
Voorlichting geven.
Waarom is er na een melding van besmetting geen vervolg informatie? Patient in Bernhoven?
Wat hebben ze gedaan?
Zich betrekken bij de regionale maatregelen en deze dan ook duidelijk met de inwoners delen
Zorgen dat er sporttrainingen etc doorgaan. Bij de apotheek maar 1of 2 personen binnenlaten.
Desinfectie railing boodschappenwagentjes. Een week iedereen binnen laten blijven. Wie dan
ziek is moet verplicht binnen blijven. Rest kan zijn gang gaan

Toelichting
Suggestie:

•
•
•
•
•

•

De gemeente doet al
genoeg

•

•
Weet niet

•
•

Duidelijk stuk in de MBHK zetten .Kort en krachtig.
Ik heb QVS van Q koorts dus heb regelmatig longontsteking.
Ik hoor niet zoveel van de gemeente.
Niet alles is corona, kan ook een verkoudheid zijn
Paniek is niet goed. Té nonchalant zijn ook niet. Af en toe denk ik wel
dat de instanties laat reageren. Voorbeeld: Er wordt gezegd dat het
virus alléén overdraagbaar is als men symptomen heeft. Zelf denk ik dat
je zónder symptomen ook anderen kunt besmetten.
Mensen zijn ook soms erg dom bezig. Als je weet dat een bepaald
gebied een haard is van besmetting, moet je daar niet naar toe gaan. Je
kan mij niet wijsmaken dat er mensen zijn die echt moeten. (Ik denk
aan 900 Groninger studenten die naar Noord-Italië afreisden en nu
weer terug komen. Dat vind ik absurd!)
Stop met mensen bang te maken voor iets wat niet veel meer voorstelt
dan iedere andere griep!
Advies RIVM opvolgen, maar dat zouden alle burgers ook moeten doen.
Het advies voor brabanders om niet te gaan werken als ze verkouden
zijn of hoesten wordt massaal in de wind geslagen. Vanmorgen bij de
jumbo staat een medewerker gezellig over de bananen te hoesten
(gelukkig hebben die dingen een schil) en de cassiere stond ook te
snotteren...
Ik doe niet mee aan die massahysterie. Angst is macht.
De paniek stoppen en relativeren. Risicogroepen wel beschermen.
Ik heb nog niks gehoord over bijdragen aan het stoppen van de
gemeente
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

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

TipBernheze
Het coronavirus
Maatregelen
Supermarkten
Informatievoorziening
Vakantieplannen
Tot slot
6 maart 2020 tot 12 maart 2020
9
292
5,7% (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 ±5,7%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•

De vragen zijn opgesteld door onderzoeksbureau Toponderzoek
Op 06-03-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 11-03-2020 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. TipBernheze
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 Bernheze vergroten.
Via het panel TipBernheze kunnen alle inwoners in de gemeente Bernheze 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.TipBernheze.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.
TipBernheze 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.
TipBernheze maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Bernheze en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Drugs, ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ en ‘Wonen’.
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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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