Publieke raadpleging onder de
inwoners van Laarbeek over het
coronavirus
15 september 2020
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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 Houd je buitenshuis anderhalve meter afstand tot andere mensen (behalve als,
buiten jouw wil om, de situatie dit echt onmogelijk maakt)?" antwoordt 50% van de respondenten:
"Meestal". Zie pagina 5.
Op vraag "2 Houd jij je aan de regels om thuis niet meer dan 6 personen te ontvangen?" antwoordt
84% van de respondenten: "Ja". Zie pagina 6.
Thuiswerken
Op vraag "3 Werk je momenteel vanuit huis?" antwoordt 30% van de respondenten: "Nee, ik werk op
locatie omdat thuiswerken niet mogelijk is". Zie pagina 7.
Op vraag "3.1 Bent u van plan om in de toekomst (deels) thuis te blijven werken?" antwoordt 86%
van de respondenten: "Ja, deels" of "Ja, volledig". Zie pagina 9.
Horeca
Op vraag "4 Heb je sinds de opening van de horecagelegenheden een restaurant bezocht?"
antwoordt 48% van de respondenten: "Ja, zowel binnen in een restaurant als buiten op het terras".
Zie pagina 10.
Coronatest
Op vraag "5 Heb je sinds 1 juni een coronatest gedaan?" antwoordt 88% van de respondenten: "Nee,
ik heb mij niet laten testen". Zie pagina 11.
Op vraag "6 Stel je hebt klachten die overeenkomen met symptomen van het coronavirus, zou je je
dan laten testen?" antwoordt 78% van de respondenten: "Ja". Zie pagina 13.
Mondkapjesplicht
Op vraag "7 Heb je sinds de coronacrisis zelf een mondkapje gebruikt?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Nee, ik heb sinds de coronacrisis (nog) geen mondkapje gebruikt". Zie pagina 14.
Op vraag "7.1 Hoe ervaar je het dragen van een mondkapje over het algemeen?" antwoordt in totaal
37% van de respondenten: "Neutraal". In totaal antwoordt 57% van de respondenten: "(zeer)
onprettig". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Onprettig". Zie pagina 17.
Op vraag "8 Wat vind jij? Mondkapjes moeten:" antwoordt 44% van de respondenten: "Verplicht
worden op de plekken waar geen anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd". Zie pagina
19.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipLaarbeek, waarbij 441 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

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

TipLaarbeek
MooiLaarbeek
Het coronavirus
Thuiswerken
Horeca
Coronatest
Mondkapjesplicht
TipLaarbeek
7 september 2020 tot 14 september 2020
12
441
4,6% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15 september 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 ±4,6%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

1.1 Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met MooiLaarbeek.
Op 7 september is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 11 september is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar geslacht en woonplaats.

1.2 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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1.3 Vergelijking van respons met populatie
Respons en populatie naar geslacht en woonplaats
(n respons = 290)

vrouw

Mariahout

4%

6%
9%
9%

Lieshout
Beek en Donk

23%
11%
13%

Aarle-Rixtel
2%

Mariahout

man

26%

4%
11%
10%

Lieshout
Beek en Donk

24%
9%

Aarle-Rixtel
0%

5%

10%
respons

26%

13%
15%

20%

25%

30%

populatie
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2. Resultaten
2.1 Het coronavirus
Het coronavirus heeft invloed op de samenleving. De Rijksoverheid adviseert om
voorzorgsmaatregelen te nemen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.
Zo ziet het er de komende tijd naar uit dat we minimaal anderhalve meter afstand moeten
blijven houden tot andere mensen.

1 Houd je buitenshuis anderhalve meter afstand tot andere
mensen (behalve als, buiten jouw wil om, de situatie dit echt
onmogelijk maakt)?
(n=441)
Altijd

34%

Meestal

50%

Vaak

9%

Soms

6%

Nooit

1%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Houd je buitenshuis anderhalve meter afstand tot andere mensen (behalve als,
buiten jouw wil om, de situatie dit echt onmogelijk maakt)?" antwoordt 50% van de respondenten:
"Meestal".

Toelichting
Altijd

•
•

Altijd, mits andere mensen er schijt aan hebben en geen afstand houden
Ik probeer het in elk geval altijd te doen

Meestal

•
•

Er komen in het dagelijks leven situaties voor dat 1.5 meter niet lukt.
Ik probeer er erg op te letten. Soms is het lastig deze afstand te bewaren, anderhalve
meter is best veel.
Soms is de afstand iets kleiner als het om broers/zuster en kleinkinderen gaat
Soms kortstondig <1.5m als je even ergens voorbij moet waar de ruimte er niet is
(supermarkt bijvoorbeeld).
Soms vergeet je het in de spontaniteit van het moment gewoon even.
Tijdens het werk in de wijkzorg is dat niet mogelijk.

•
•
•
•
Nooit

•

Buiten 1,5 meter afstand houden is onzin en onuitvoerbaar. Bijna niemand houdt
zich er aan.
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Onlangs zijn de coronaregels weer aangescherpt. Je mag thuis bijvoorbeeld niet meer dan 6
personen ontvangen.

2 Houd jij je aan de regels om thuis niet meer dan 6 personen
te ontvangen?
Ja

(n=438)

84%

Soms

10%

Nee

5%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Houd jij je aan de regels om thuis niet meer dan 6 personen te ontvangen?" antwoordt
84% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•
•
•

En dat was met een verjaardag.
Feestje werd aangepast tot max 6 personen per keer. Iedereen heeft zich hier netjes
aan de regel gehouden.
Helaas houden onze buren zich daar niet aan en laatste weekenden waren er in de
wijk diverse druk bezochte feestjes tot diep in de nacht.
In huis altijd. Buitenshuis in tuin , waar voldoende afstand te houden is, kan er wel
eentje meer zijn.

Soms

•

Is een advies om niet meer dan 6 personen thuis te ontvangen geen regel

Weet
niet

•

Nog geen gelegenheid gehad. Binnen is t voor sommige mensen idd wel oppassen.
Ligt er aan hoe oud en zwaar je bent,
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2.2 Thuiswerken
Het kabinet versoepelt een aantal coronamaatregelen, maar houdt het advies overeind om
zoveel mogelijk thuis te blijven werken.

3 Werk je momenteel vanuit huis?
Indien je nu vakantie hebt kun je deze vraag beantwoorden, aan de hand van de laatste
(n=437)
werkweek.
Ja, ik werk altijd vanuit thuis

8%

Ja, ik probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te
werken. Af en toe ga ik naar het werk.
Nee, ik werk op locatie omdat thuiswerken niet
mogelijk is

16%
30%

Nee, ik werk (bijna) altijd op locatie

8%

Ik heb op dit moment geen werk

7%

Ik ben gepensioneerd

29%

Weet niet

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Werk je momenteel vanuit huis?" antwoordt 30% van de respondenten: "Nee, ik werk op
locatie omdat thuiswerken niet mogelijk is".

Toelichting
Ja, ik werk altijd
vanuit thuis

•
•
•

Heb tot 1 september thuis gewerkt. Nu weer op kantoor.
Ik werk al 35 jaar thuis
Werk altijd vanuit thuis

Ja, ik probeer
zoveel mogelijk
vanuit thuis te
werken. Af en
toe ga ik naar
het werk.

•
•

50/50
Mijn man is thuis gaan werken, en wil dit na de crisis toch 3 dagen in de
week blijven doen.
Ik werkte in de zorg en ben helemaal gestopt omdat ik onbeschermd moest
werken. Thuis 2 kinderen met astma, dus dat risico wilde ik voor hen niet
lopen.
Vergaderen via beeldbellen, teams en zoom is een optie voor korte zakelijke
gesprekken. Denkexpedities vragen fysieke aanwezigheid. Ook Algemene
Ledenvergaderingen kunnen moeilijk via internet gehouden worden.
Werk in een woonbegeleiding voor mensen met een beperking

•
•
Nee, ik werk op
locatie omdat
thuiswerken
niet mogelijk is

•
•
•
•
•

Ik werk in de wijkzorg, dus juist bij de kwetsbare groep
Mijn man werkt wel vanaf het begin vaan de Corona volledig thuis en dat
blijft ook zo. Achmea loopt daar in voorop met een aantal andere grote
bedrijven.
Op dit moment wegens persoonlijke omstandigheden door corona thuis.
Werk in de zorg (2x)
Werk in het ziekenhuis als verpleegundige
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Nee, ik werk
(bijna) altijd op
locatie

•
•

Basisonderwijs
Werkgever verwacht 75% bezetting (kantoor) waardoor thuiswerk beperkt
blijft tot af en toe 1 dag (3-4 dagen zou mogelijke moeten zijn met mijn
werk)

Ik heb op dit
moment geen
werk

•

Ik heb een WAO uitkering
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3.1 Bent u van plan om in de toekomst (deels) thuis te blijven
werken?
(n=105)
Ja, volledig

17%

Ja, deels

69%

Nee

5%

Weet ik nog niet

10%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3.1 Bent u van plan om in de toekomst (deels) thuis te blijven werken?" antwoordt 86%
van de respondenten: "Ja, deels" of "Ja, volledig".

Toelichting
Ja, deels

•
•

Deels is het werk van thuis uit onmogelijk.
Ik werkte altijd al 1 of 2 dagen per week thuis. Nu nog vaker.

Weet ik nog niet

•

Dit hangt van mijn baas af. Hij/zij moet dit goed vinden.
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2.3 Horeca
De horecagelegenheden mogen sinds 1 juni onder bepaalde voorwaarden weer open
gaan. Gasten in de horeca moeten altijd anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen
houden. Tenzij ze uit één huishouden komen. Daarnaast vindt er altijd een reservering en
gezondheidscheck plaats. Horecagelegenheden zijn verplicht om bezoekers te vragen zich te
registreren.

4 Heb je sinds de opening van de horecagelegenheden een
restaurant bezocht?
Ja, alleen binnen in een restaurant

(n=435)

13%

Ja, alleen buiten op het terras

21%

Ja, zowel binnen in een restaurant als buiten op
het terras

48%

Nee, (nog) niet

18%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 Heb je sinds de opening van de horecagelegenheden een restaurant bezocht?"
antwoordt 48% van de respondenten: "Ja, zowel binnen in een restaurant als buiten op het terras".

Toelichting
Ja, alleen binnen in
een restaurant
Ja, alleen buiten op
het terras

•

Was niet altijd corona proof in restaurant

•
•

In Friesland, niet hier
Niet op het terras direct bij het restaurant, maar 30 meter er vandaan op
een grasveld.

Ja, zowel binnen in
een restaurant als
buiten op het
terras

•

Als het kan buiten, binnen is de 1,5meter niet te handhaven. Te weinig
plaats en mensen houden zich er niet aan
En bij neef Dave binnen
Ga heel vroeg zodat het niet druk is
Ik werk in de horeca
Ook hier zou er onderscheidt gemaakt moeten worden tussen mensen. Ik
zie mensen van ver boven 100kg in een restaurant. Dan loop je idd risico.
Lijkt me beter dat die mensen thuisblijven en gaan sporten ipv eten.
Reeds meerdere malen restaurant bezocht, wel lijst ingevuld maar nog
door niemand gevraagd naar mijn gezondheid

•
•
•
•
•

Nee, (nog) niet

•

Kom er binnenkort om in een aparte ruimte met het bestuur van mijn
vereniging te vergaderen (1,5 mtr afstand!)
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2.4 Coronatest
Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten, die overeenkomen met symptomen van het
coronavirus, zich laten testen.

5 Heb je sinds 1 juni een coronatest gedaan?
Ja, ik heb mij laten testen

(n=436)

9%

Nee, ik heb mij niet laten testen

88%

Nee, staat op de planning

2%

Weet niet

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Heb je sinds 1 juni een coronatest gedaan?" antwoordt 88% van de respondenten: "Nee,
ik heb mij niet laten testen".

Toelichting
Ja, ik heb mij
laten testen

•
•
•
•

Nee, ik heb mij
niet laten testen

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ben al getest voor 1 juni
Blijk corona gehad te hebben. ELISA: antistoffen 5,6
Ik had keelontsteking, en dacht zelf al dat dat het alleen was, toch voor de
zekerheid een test gedaan.
Ik heb zelf een antistoffen test laten doen en betaald ik heb antistoffen
dus corona gehad in maart/april
Als je geen symptomen hebt dan mag je je niet laten testen, mensen doen
dus vaak alsof ze last hebben vd verschijnselen zodat ze toch mogen
komen.
ik heb dit niet gedaan maar het zou mij wel rust geven om te weten of ik
antistoffen heb
Doe ik alleen als het nodig is
Geen klachten
Geen klachten gehad
Had een bepaald moment veel klachten maar te weinig die aan corona vast
zaten, dit voelde heel onveilig zat in de zorg.
Heb Corona gehad in maart/april.
1r dg in quarantaine ziek thuis geweest
Heb geen klachten
Heb geen symptomen
Ik heb geen klachten, maar mochten deze er zijn dan zal ik me zeker laten
testen
11

•

Weet niet

•

Laten testen is wel moeilijk als je niet zelf met de auto naar een teststraat
kunt rijden.
Want geen klachten

•
•

Ik had geen klachten
Nog geen symptomen gehad
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6 Stel je hebt klachten die overeenkomen met symptomen
van het coronavirus, zou je je dan laten testen?
Ja

(n=436)

78%

Ik twijfel hierover

13%

Nee

6%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6 Stel je hebt klachten die overeenkomen met symptomen van het coronavirus, zou je je
dan laten testen?" antwoordt 78% van de respondenten: "Ja".

Toelichting
Ja

•
•

Buiten mijn standaard hooikoorst/allergieklachten om.
Moet ik wel

Ik twijfel
hierover

•

Dat ligt er aan binnen welke termijn ik terecht kan. Als dat snel kan dan zeker. Als
dat een paar dagen duurt, ben ik bang dat de klachten al voorbij zijn en testen
geen zin meer heeft.
Het testen bij een kleine neusverkoudheid vind ik lastig
Ik heb hooikoorts; dus: niezen, loopneus en soms hoesten.
Ik hoest en nies het hele seizoen door, tgv astma.
Alleen wanneer ik mij grieperig zou voelen laat ik direct testen.
Ligt aan de ernst van de klachten. Ik denk dat ik bij verkoudheidsklachten mezelf
niet zou laten testen.
Misschien op advies van mijn huisarts
Partner heeft corona gehad 3 maanden terug.
Vaak last van hooikoorts wat wel tot september klachten kan geven en ook
huisstof-allergie. Als ik 's morgens wat snotterend wakker wordt en het is na een
uurtje weer over dan laat ik me daarvoor niet testen. Wél als het op zeker moment
buiten dit "patroon" zou gaan vallen

•
•
•
•
•
•
•

Nee

•
•
•

Dat wattenstaafje vind ik verschrikkelijk,als het met bloedprik kan dan wel
Hoeveel verschillende coronavirussen zijn er? Of bedoelen jullie covid 19? Dat
wordt door de media door elkaar gehaald ;)
Ik zou eeerst paar dagen thuis aankijken en als klachten aanhouden en of
verergeren dan pas test laten doen ,je kan wel bij ieder kuchje test laten doen
maar dat zegt nix over het kuchje wat jedan eventueel week later hebt /krijgt
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2.5 Mondkapjesplicht
Het mondkapje wordt op steeds meer plekken in Europa verplicht. In Nederland geldt
momenteel een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en in het vliegtuig. Daarnaast
mogen gemeenten gaan experimenteren met mondkapjes op drukke plekken zoals in
Amsterdam en Rotterdam is gebeurd.

7 Heb je sinds de coronacrisis zelf een mondkapje gebruikt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ja, in het openbaar vervoer waar het verplicht is

19%

Ja, in een vliegtuig waar het verplicht is

3%

Ja, in het buitenland waar het verplicht is

31%

Ja, op openbare plekken waar het verplicht is

9%

Ja, op andere plekken

14%

Nee, ik heb sinds de coronacrisis (nog) geen
mondkapje gebruikt
Weet niet

(n=434)

43%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Heb je sinds de coronacrisis zelf een mondkapje gebruikt?" antwoordt 43% van de
respondenten: "Nee, ik heb sinds de coronacrisis (nog) geen mondkapje gebruikt".

Ja, op andere plekken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als er te wintersport g afstand bewaard wordt bv voetbalclub en supermarkt
Als ik denk dat beter is om wel te dragen
Auto met andere niet gezinsleden
Auto met een gast 'geen onderdeel uitmakende van het gezin'
Ben ik verplicht op het werk ivm kwetsbare patiënten. Verder ga ik ze niet dragen ivm
schijnveiligheid
Beterhoren winkel Helmond
Bij audicien
Bij bedrijven waar het verplicht is
Bij de manicure
Bij de verpleegkundige van huisarts
Bij fysiotherapie
Bij het snoeien van beplanting
Bij mijn bejaarde moeder thuis
Bij mijn moeder als voorzorg omdat ik bij een besmetting in de buurt was geweest maar niet de
uitslag, er was op dat momnet een nood oproep.
Drukke kleinere winkels m’n supermarkten
Duitsland
Hotel Madeira
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huisarts/ziekenhuis
Ik ben zorgverlener
Ik draag af en toe een eigen gemaakt mondkapje.
In auto
In de auto
In de auto bij iemand
In de auto bij vervoer van meerdere kinderen (naar sportwedstrijd)
In de auto en in de winkel
In de taxi (2x)
In de thuiszorg
In Duitsland
In een busje
In een supermarkt
In verzorgingsappartementengebouw
Ja op mijn werk, zit nl in het kappersvak
Met wandelen moest wel van wegen de test en de hond moet er toch uit
Op de werkplek
Op het werk
Op het werk (werk in de zorg)
Op het werk.
Op Kantoor is het verplicht
Op mijn werk
Op mijn werk :-)
Op mijn werk in een verzorgingshuis
Op momenten dat het niet mogelijk was om afstand te houden.
Pedicure
Spoedeisende hulp ziekenhuis
Tijdens het werk, zorg dragen voor corona patiënten
Tijdens mijn werk. Ik werk in de thuiszorg.
Tijdens werk
Verpleeghuis
Voor werk bij klanten (verzorgingstehuizen)
Werk (5x)
Werk in ziekenhuis
Werk, ziekenhuis
Werkplekken waar het vereist is.
Ziekenhuis (2x)

Toelichting
•
•
•
•
•

Ben normaliter thuis in de tuin of in de werkplaats bezig. Behalve voor de groenten en fruit
(hebben we zelf) maximaal 1 keer per week de rest van de boodschappen doen, verder één
keer per week vrijwilligerswerk (alleen en dan ook nog buiten in het groen).
Bij het winkelen in Duitsland
De boot naar Texel zie ik dan ook sls openbaar vervoer
De toegevoegde waarde is bij een consequent gedrag. Ik zie mensen met een mondkapje op het
hoofd; onder de kin en als men gaat praten gaat het af, Dit heeft dan geen beschermende
waarde voor een ander.
Één keer in het begin van de Corona-periode;
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•
•
•
•
•
•

Heb er wel op voorrad als het nodig is.
Ik heb tweemaal een mondkapje gebruikt. Ik hen COPD en had ademtekort met het mondkapje
op en de glazen van mijn bril sloegen aan van de vochtige lucht die ik uitademde.
Ik reis niet met de trein en kom niet in de steden en ook niet op andere drukke plaatsen. Blijf
hoofzakelijk in mijn eigen dorp en heel soms naar een buurdorp.
Nog niet in een situatie geweest waarin het verplicht was
Ook hier geldt, mensen die iets mankeren of meer dan 100kg wegen zouden eens effe goed
moeten nadenken alvorens een risico te lopen.
Tijdens vakantie in Duitsland/Luxemburg in winkels en bij de benzinepomp.

16

Vraag 7.1 wordt gesteld aan respondenten die op vraag 7 hebben aangegeven wel eens een
mondkapje te hebben gebruikt.

7.1 Hoe ervaar je het dragen van een mondkapje over het
algemeen?
Zeer prettig

(n=247)

0%

Prettig

6%

Neutraal

37%

Onprettig

37%

Zeer onprettig

20%

Weet niet

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7.1 Hoe ervaar je het dragen van een mondkapje over het algemeen?" antwoordt in totaal
37% van de respondenten: "Neutraal". In totaal antwoordt 57% van de respondenten: "(zeer)
onprettig". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Onprettig".

Toelichting
Prettig

•
•

Geeft een veilig gevoel als het druk is. Het is verder niet bijzonder prettig.
Geeft een veilig gevoel omdat iedereen in Duitsland waar we een dagje waren in
de winkelstraten er een droeg, ook de anderhalve meter afstand wordt beter
gehanteerd omdat je je bewuster bent.

Neutraal

•

Echt prettig is het niet, maar bij beperkt gebruik, zoals in supermarkt buitenland
ervaar ik absoluut niet als storend. Mensen accepteren het ook per ommegaande
als normaal omdat iedereen het doet
Eigenlijk onprettig, warm en onsmakelijk.
Maar voor het goede doel wel belangrijk, dus geen probleem. Maar zonder
Corona zou ik het niet willen dragen.
Het geeft een veiliger gevoel maar het dragen op zich is erg benauwd.
Het is even wennen, maar dat gaat snel.
Het is te doen, als het niet verplicht was deed ik het niet.
In de duitsland is het duidelijk maar de hygiene kunnen beter, de mondkapjes
worden overal neer gelgd ook op stoffen banken. dit voelde erg onhygienes en
besmettelijk.
Was voor vrij korte tijd in een Duitse winkel, niet zo veel hinder van gehad
Wat moet dat moet. Houd me gewoon aan de regels die voorgeschreven worden.

•
•
•
•
•
•
•
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Onprettig

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zeer
onprettig

•
•
•

Astma
Het mondkapjes op zich is niet fijn, maar ik voel me prettiger als zonder
mondkapjes.
Ik kan me ook vreselijk storen aan mensen die zich niet aan de regels houden.
Kan lastig zijn als je brildragend bent
Maar dat is absoluut geen valide reden om het niet te doen.
Maar er is goed mee te leven!!!
Mensen denken vooral wanneer ze een mondkapje ophebben, dat ze dan ineens
dichterbij mogen komen of wel ineens aan je mogen komen... daarbij zit de
standaard variant bij mij gauw in mijn ogen.
OV had vertraging, treinreis duurde 4 uur. Met één en hetzelfde mondkapje is dat
niet prettig.
Werken, geheel aangekleed met persoonlijke beschermingsmiddelen incl, schort,
handschoenen mondkapje en bril is zwaar.
Doordat je bewegingsvrijheid beperkt is, zorg verlenen in de een warme
omgeving, is het zwaar ademen en je lichaam kan de warmte niet kwijt.
Zeker met de extreme hitte tijdens deze zomer, was het alles behalve prettig.
Voor de rest niet veel hinder van …
Erg lastig in combinatie met bril én hoorapparaat. Wordt druk achter je oor. Ook
bij warmte is het geen pretje.
Heel warm en benauwd
Zie vraag 7
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Sinds de groei van het aantal coronabesmettingen in Nederland pleiten sommigen voor het
verplichten van mondkapjes op meer openbare plekken. Zij ervaren dat steeds minder
mensen anderhalve meter afstand houden. Anderen zijn tegen het verplicht stellen van
mondkapjes, omdat er volgens hen onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat het werkt.
Ook denken ze dat mensen minder geneigd zijn anderhalve meter afstand te houden als ze
een mondkapje op hebben. Daarnaast vrezen zij dat de verplichting niet te handhaven is.

8 Wat vind jij? Mondkapjes moeten:
(n=432)
Niet verplicht worden

30%

In alle openbare binnenruimtes (zoals in winkels,
musea en cafés) verplicht worden

12%

In alle openbare buitenruimtes (zoals in parken, op
terrassen en in het centrum) verplicht worden

0%

Op alle openbare plekken (zowel openbare
binnen- als buitenruimtes) verplicht worden

4%

Verplicht worden op de plekken waar geen
anderhalve meter afstand kan worden
gegarandeerd

44%

Anders

6%

Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Wat vind jij? Mondkapjes moeten:" antwoordt 44% van de respondenten: "Verplicht
worden op de plekken waar geen anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd".

Anders (6%)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 meter is voldoende
Alleen in ov
Alleen OV, vliegtuig en vergelijkbare situaties
Alleen verplicht stellen op plaatsen en momenten dat het echt noodzakelijk is.
Als de binnenruimtes goed geventileerd zijn en de 1,5mtr gehanteerd word lijkt het me niet
nodig
Daar waar nodig volgens de deskundigen.
Dat mensen de verantwoordelijkheid nemen, dat ze met klachten thuis blijven
De plastic cap voor het gezicht draagt veel prettiger.
Denk zo als nu gereld is prima is mits men zich aan de regels houd
Geen plicht
Hangt af vd ontwikkeling van het virus.
Ieder zijn eigen keuze

19

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik ga af op wat de deskundige in ons land adviseren. Vraag me ook af of het geen gevoel van
schijnveiligheid geeft?
Ik vind dit lastig. Idd valt mij ook op dat wanneer je een mondkapje draagt op plekken waar je
wel 1,5m afstand kunt houden mensen dat dus niet doen, omdat ze een mondkapje op hebben.
Ik vind het goed dat het moet op plekken waar je 1,5m afstand niet kunt garanderen, maar blijf
het lastig vinden omdat mensen een mondkapje ook gewoon overal vastpakken en daarna weer
opzetten, dus hoe veilig is het?
Moeten verplicht worden; omdat ik niet afhankelijk wil zijn van mensen aan wie ik niet de
verantwoordelijkheid over wil laten dat ze zelf een gezonde keuze maken; ik wil geen
slachtoffer worden van een andersmans stupiditeit
Niet, heb zelf ondervonden dat het niet werkt, niemand doet het op de goede manier
Op de sportvelden en kantines
Op die plekken waar het een risico is omdat je te dicht bij elkaar bent. (lijkt mij in een
cafe/restaurant moeilijk)
Openbaar vervoer
Protocol houden zoals het is. Mondkapjes zijn pure zelfbescherming. Je wint er niet veel mee op
openbare plekken, zgn ‘schijnveiligheid’.
Sta ik dubbel in ivm werk waar ik geen 1,5 meter afstand kan houden maar geen mondkapjes
mag dragen en dan zou ik het anders wel moeten dragen, als het moet doe ik het maar dubbel
omdat het op het werk niet mag.
Waar het heel druk is
Zit veel te benauwd. Ik reisde veel met trein en tram, nu niet
Zowel in alle openbare binnenruimte als op plekken waar geen anderhalve meter kan worden
toegepast.
Zowel in openbare binnenruimtes als op plekken waar de anderhalve meter niet kan worden
gegarandeerd (hetzij binnen, hetzij buiten), evenals in het OV

Toelichting
Niet verplicht worden •
•

•

•

•

De 1,5 Mar afstand, goede handhygiene en de verantwoordelijkheid
van iedere inwoneris voor mij voldoende.
Ik ben tegen mondkapjes! Mondkapjes bieden schijnveiligheid. Het
virus komt via de slijmvliezen binnen. Kan dus ook via de ogen, zet
iedereen dan ook een bril op. Daarnaast gebruikt het merendeel van de
mensen de mondkaoje verkeerd waardoor er juist meer kans is op (zelf)
besmetting. In landen als Spanje waar overal de mondkapjes verplicht
zijn zie je juist het aantal positieve test toe nemen.
In landen waar mondkapjes verplicht zijn (oa Spanje) zie je dat mensen
geen afstand meer houden en elkaar bv kussen / omhelzen bij
ontmoeting. Daar zie je de besmettingen oplopen. Ik ben van mening
dat het dragen van een mondkapje (waar je afstand kunt houden)
schijn veiligheid biedt
Mondkapjes zijn een inbperking van de persoonlijke vrijheid en zeer
oncomfortabel terwijl ze niet werken. Het feit dat juist een NIETmedisch mondkapje verplicht zou zijn maakt dat ik dit niet zou
accepteren. Ofwel je draagt iets dat wellicht werkt ofwel je draagt
niets. Maar een zelfgemaakt lapje stop voor je mond gaat geen verschil
maken.
Pure schijnveiligheid.
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In alle openbare
binnenruimtes (zoals
in winkels, musea en
cafés) verplicht
worden

•

Veel besmettingen, weinig zieken, bijna geen ziekenhuisopnames.
kan iemand mij t verschil uitleggen met een gewone griep?

•

Eigenlijk meerdere antwoorden, zowel in openbare binnenruimtes als
op plekken waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
In buitenland gaat dit ook prima.
Moet wel landelijk geregeld worden zodat het duidelijk is en overal
geldt. En dan ook daarop handhaveb
Ook vind ik dat mondkapjes verplicht moeten worden op plekken waar
geen anderhalve meter afstand kan worden gegarandeerd (maar ik kon
maar 1 ding aanvinken ;) )

•
•
•

Op alle openbare
plekken (zowel
openbare binnen- als
buitenruimtes)
verplicht worden
Verplicht worden
op de plekken waar
geen anderhalve
meter afstand kan
worden
gegarandeerd

•
•
•
•

•

•
•

Je beschermt anderen én iedereen lijkt met mondkapje ook zich beter
aan de anderhalve meter maatregel te houden. Al moet daar wel meer
op gehandhaafd worden. Grappenhaus of niet
Mijn motto is: baat het niet, dan schaadt het niet
Al is het maar als reminder
Ben van mening dat het vliegen ten behoeve van vakantiedoeleinden
per direct gestopt zou moeten worden gezien de (aantoonbare)
belasting van het klimaat en onze gezondheid. Het kunnen gaan
vliegen naar risicogebieden voor € 5,00 is gewoon absurd en een
minachting richting mens en biodiversiteit. Als we dit soort zaken laten
gebeuren wordt het klimaatprobleem alleen maar groter, het
dramatische proces is al niet meer te stoppen. De rekening om het
proces af te remmen wordt met de dag groter en onbetaalbaar.
De praktische effectieviteit van mondkapjes is discutabel. Ze worden
meermalen gebruikt, hangen op half elf, etc. Het zou kunnen zijn dat de
mondkapjesplicht één besmetting per 1.000 contacten voorkomt. Veel
belangrijker is (geen vraag hierover) dat alle grootschalige
evenementen (disco, stadion, carnaval, sinterklaasintocht, etc) enkel
met strikte 1,5 m afstand kunnen doorgaan. En dan ook feitelijk
gehandhaafd. Geen boete van 400 euro plus aantekening ‘dit is een
crimineel’, maar wel een redelijke tik op de vingers.
Indien nodig mondkapje zo dat we kunnen blijven doen wat we nu
doen. horeca open etc . daar moeten we zuinig op zijn.
Ook anders waar het nodig is

Anders

•
•

Als er dan meer personen naar een voetbalwedstrijd mogen??
In Duitsland moet je in openbare gelegenheden een mondkapje dragen.
In een restaurant moet je die dragen bij binnenkomst/vertrek en naar
het toilet gaan

Weet niet

•
•

Mondkapjes zijn een schijnveiligheid
Vind ik moeilijk te beantwoorden, omdat ik denk dat het ook
onhygiënisch is
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3. TipLaarbeek
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 Laarbeek vergroten. Via
het panel TipLaarbeek kunnen alle inwoners van Laarbeek 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.tiplaarbeek.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.
TipLaarbeek 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.
TipLaarbeek maakt het gemakkelijk om zonder veel moeite je zegje te doen! En om snel
marktinformatie op te halen over Laarbeek en omgeving.
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Buurtpreventie-App’, ‘Stemkeuze’ en ‘Zomertijd’.
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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.

23

