Publieke raadpleging onder de
inwoners van Kampen over het
coronavirus

15 april 2020
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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt
95% van de respondenten: "Ik houd 1,5 meter afstand".
Op vraag "2 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?" antwoordt 35% van de
respondenten: "Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te doen".
Maatregelen
Op vraag "3 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen?" antwoordt 61% van de respondenten: "Uitstekend".
Het coronabeleid
Op vraag "4 Hoe staat u tegenover de aanpak van groepsimmuniteit?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Ik sta hier volledig achter".
Op vraag "4.1 Waarom staat u niet achter de aanpak van groepsimmuniteit?" antwoordt 100% van
de respondenten met een toelichting.
Supermarkten
Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus in?"
antwoordt 62% 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 95% van de respondenten:
"(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 4% van de respondenten: "(ruim) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (67%) is: "Ruim 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 88% van de respondenten: "(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 6% van de
respondenten: "(ruim) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Ruim voldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Voldoende".
Op stelling 8 'Ik heb behoefte aan een online buurtplatform om met elkaar te communiceren over
het coronavirus' antwoordt in totaal 13% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal
antwoordt 49% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Neutraal". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
oneens".
Tot slot
Op vraag "9 Vindt u dat de gemeente de inwoners in Kampen voldoende te hulp schiet bij de
problemen in deze tijd?" antwoordt 33% van de respondenten: "Neutraal".

2

Op vraag "9.1 Hoe kan de gemeente volgens u te hulp schieten bij de problemen in deze tijd?"
antwoordt 88% van de respondenten met een suggestie.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipKampen, waarbij 90 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.
Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kan het virus zorgen voor
koorts en luchtwegklachten. Inmiddels heeft het coronavirus Nederland bereikt en zijn de
eerste besmettingen in de gemeente Kampen een feit.Inmiddels zijn er ingrijpende
maatregelen getroffen door de overheid, maar ook zelf kunt u diverse (hygiëne)maatregelen
treffen om te voorkomen dat u ziek wordt.

1 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van
het coronavirus?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
Ik neem geen maatregelen

3%

(n=88)

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

90%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

28%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor
neus/keel

1%

Ik houd 1,5 meter afstand

95%

Ik ga niet op visite en ontvang geen bezoek

73%

Ik blijf zoveel mogelijk binnen

74%

Ik draag een mondkapje

1%

Ik hoest/nies aan de binnenkant van mijn elleboog

64%

Ik blijf weg bij mensen die in de risicogroep vallen,
zoals ouderen

80%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

55%

Andere maatregel, namelijk:
Weet niet
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Op vraag "1 Welke hygiënemaatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt
95% van de respondenten: "Ik houd 1,5 meter afstand".

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•

-Ik ga maximaal 1x p wk boodschappen doen i.pv. dagelijks zoals voorheen. - Ik ga niet naar
andere winkels, met als enige uitzondering Kruidvat voor noodzakelijke
verzorgingsproducten.
Ik ga niet naar religieuze bijeenkomsten
Ik zorg dat in goede conditie blijf.
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•

Niet werken in toeristische brance

Toelichting
•

•

Bij de maskers let ik op een EN14683 type 2 of ASTM F2100-11 omdat deze tot 80% van de
particles tot 0.0007 micron kunnen opvangen (tegenover 94% van FFP2. Gezien Corona
gemiddeld rond de 0.1 micron is is dit voldoende voor de normale burger die er niet steeds
boven hangt. Dit volgt de Chinese voorschriften). Ook heb ik max 1 verpakking tegelijk om
de zorg niet in de weg te zitten.
Ik ben de risico groep vanwege medicatie.
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Werk thuis als het kan. Dit is de boodschap van het kabinet voor werkend Nederland.

2 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?
Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel
mogelijk vanuit thuis te doen

(n=85)

35%

Nee, mijn werkzaamheden kunnen niet thuis
plaatsvinden

24%

Nee, ik ga gewoon op locatie werken

6%

Ik ben er nog over in dubio

1%

Ik heb op dit moment geen werk

34%
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Op vraag "2 Werkt u momenteel thuis in verband met het coronavirus?" antwoordt 35% van de
respondenten: "Ja, ik volg het advies op en probeer zoveel mogelijk vanuit thuis te doen".

Toelichting
Ja, ik volg het advies
op en probeer
zoveel mogelijk
vanuit thuis te doen
Nee, mijn
werkzaamheden
kunnen niet thuis
plaatsvinden
Ik heb op dit
moment geen werk

•

Als zelfstandig ondernemer maak ik deze keuze zelf.

•
•

Ik ben een zorgmedewerker.
Ik werk retail maar niet iets noodvoorzienind. Ik zou willen dat de winkel
nu ff dicht gaat en naar online webshop only over gaat.

•
•
•
•
•
•

Aow
AOW er
Ben 100% afgekeurd; zit in de WAO
Gepensioneerd
Ik ben ziek thuis,ik val onder de risico groep.
Ik werk freelance. Mijn opdrachtgever zit momenteel door de
Coronamaatregelen zonder werk, dus ik ook.
Pension
We zijn AOW-ers
Zelfs werken op een volkstuintje is lastig met afstand houden en
beperkte werktijden gaat het
Zwangerschapsverlof

•
•
•
•
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Maatregelen
Inmiddels heeft het kabinet grootschalige maatregelen getroffen. Blijf vooral thuis, dat is de
boodschap. Naast eerdere maatregelen, zoals blijf thuis bij klachten, houdt minimaal 1,5
meter afstand, de sluiting van scholen, cafés, restaurants, kinderopvang, sportscholen en
sportclubs, heeft het kabinet de maatregelen nog meer aangescherpt. De maatregelen zijn
tot minimaal 28 april van kracht in heel Nederland. - Groepen vanaf drie personen die geen
anderhalve meter afstand houden, zijn strafbaar.- Indien iemand koorts heeft, moet iedereen
in het huishouden thuisblijven.- Contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en
nagelstyliste sluiten tot minimaal 28 april.- Alle bijeenkomsten en evenementen met een
vergunning worden afgelast tot 1 juni. Ook bij minder dan 100 personen.- Winkels en
openbaar vervoer moeten maatregelen nemen om de afstand te bewaken.- Campings,
vakantieparken en camperplaatsen mogen wel open blijven als de standplaatsen of huisjes
beschikken over een eigen toilet-, was- en douchevoorziening. De maatregelen zijn tot
minimaal 28 april van kracht in heel Nederland.

3 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om
verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen?
Overdreven

4%

Uitstekend

61%

Voldoende

25%

Onvoldoende

9%

Veel te weinig
Weet niet

(n=85)
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Op vraag "3 Wat vindt u van de maatregelen die genomen zijn om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen?" antwoordt 61% van de respondenten: "Uitstekend".

Toelichting
Overdreven

•

Het middel is erger dan de kwaal.
De politie is 'zo ineens' zeer actief met controles, er is een kliklijn actief naar
stadstoezicht. In de 2e wereldoorlog werd dit op een soortgelijke manier
gedaan.

Uitstekend

•
•

Alleen mensen moeten zich er ook aan houden
Grenzen sluiten voor toeristen per auto of vliegtuig mag er ook nog bij hoor

Voldoende

•

Ook kerken helemaal op slot ook bij 30 of minder...dat is van de zotte...dicht de
kerken
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•
•
Onvoldoende

•

•

Veel te
weinig

•

Toch ervaar ik dat jonge mensen vlak langs me fietsen en ondertussen op de
mobiel actief bellen!
Vluchten uit Amerika weigeren
De desinfectie methoden bij winkels (supermarkten) zijn te primitief, onnodige
aanraking van spuitflessen soms zelfs met doekjes voor meermalig gebruik, veel
gebruikte sprays zijn niet op alcohol basis, pinautomaten worden niet of
onvoldoende gereinigd.
Ivm de ziekenhuiscapaciteit is het belangrijk dat er zo min mogelijk patienten
bijkomen. Daarom zou m.i. er even nu een totale lockdown moeten komen.
Ook moeten de grenzen tijdelijk dicht
Verbijsterend dat Nederland niet de maatregelen volgt die buurlanden volgen.
Waarom geen lockdown hier en elders wel?
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Het coronabeleid
Momenteel is het scenario van kracht van social distancing. Hierbij is het van belang om
groepsimmuniteit te creëren. Dit wil zeggen dat er voldoende mensen met weerstand tegen
het coronavirus in de samenleving zijn, zodat zwakkere personen een lager risico lopen om
ziek te worden.

4 Hoe staat u tegenover de aanpak van groepsimmuniteit?
Ik sta hier volledig achter

(n=85)

46%

Ik sta hier neutraal tegenover

38%

Ik sta hier niet achter

7%

Weet niet
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Op vraag "4 Hoe staat u tegenover de aanpak van groepsimmuniteit?" antwoordt 46% van de
respondenten: "Ik sta hier volledig achter".

Toelichting
Ik sta hier neutraal
tegenover

Ik sta hier niet
achter
Weet niet

•
•

Jammer dat ze nu nog niet zeker weten wanneer iemand 100%
immuniteit heeft. Daar gaat je theorie en einddoel de mist in
Zo hoort het in de natuur.

•

Deze aanpak geeft veel meer doden dan een lockdown.

•

Hoe kun je het onderscheid ween, zolang niet iedereen getest is ??? !!!
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Let op: laag aantal respondenten
4.1 Waarom staat u niet achter de aanpak van groepsimmuniteit? (n = 5)
Toelichting:
•
•

•

•
•

Deze aanpak geeft veel meer doden dan een lockdown.
Er zijn in Azië al mensen voor de 2e keer ziek geweest, de cijfers stijgen nogsteeds op
gevaarlijke wijze, het duurt lang uit te voeren en mensen in risico groepen kunnen blijven
in spanning wachten hopen dat zij niet in de groep zitten die ziek blijft word. Voelt beetje
als groepsimmuniteit die nog niet bewezen is, en wie daarvoor dood gaat, jammer dan.
Ik heb mijn twijfels over de werking hiervan en denk dat ze dit doen om zoveel mogelijk
mensen te besmetten, zodat er maar snel een vaccin beschikbaar komt. Tevens is het
gevaar voor kwetsbare mensen hierdoor groter, doordat je het bewust gecontroleerd
gaat verspreiden.
Te lakse aanpak vanaf info dat het virus eraan kwam.
Voorstander van lock down. Dan is het mijn inziens korter
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Supermarkten
De supermarkten blijven benadrukken dat er voldoende voorraad is, toch lijken sommige
mensen te blijven hamsteren en slaan extra spullen in.De overheid hamert erop dat
hamsteren niet nodig is.

5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van
het coronavirus in?
Nee, dit ben ik niet van plan

62%

Voorlopig kan ik al vooruit

25%

Ja, dit heb ik al gedaan

Ja, dit ga ik (zeker) doen

(n=85)
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0%

Weet niet
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Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus in?"
antwoordt 62% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben ik
niet van plan

•
•

Daar heb ik het geld niet voor
Mijn zoon doet zo nu en dan boodschappen.

Voorlopig kan ik
al vooruit

•

Als alleenstaande altijd al beperkte voorraad in huis ivm eventuele ziekte
en/of immobiliteit waardoor ik geen boodschappen zou kunnen doen.
Gewoon geloven dat er voldoende voedsel is. Te tekorten komen alleen
door het hamsteren.
Groente en zuivel haal ik per halve week
Ik heb standaard al voor ongeveer een maand voedsel in huis.

•
•
•
Ja, dit heb ik al
gedaan

Weet niet

•
•

Ik ben zelf ziekig geweest en wou de hoeveelheid dat ik naar buiten ging en
onder mensen was beperken.
Stel dat ons gezin in quarantaine komt dan hebben we voor 2 weken
genoeg

•

Weekgeld dus koop al bijna niks. Geen budget om vooruit te kopen
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Informatievoorziening
Het coronavirus is op dit moment het onderwerp van gesprek in ons land. Via de websites
van bijvoorbeeld de GGD, het RIVM en het (lokale) nieuws kunt u informatie vinden en
vragen stellen. Daarnaast zijn er vele andere mogelijkheden om u te laten informeren.

6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
maatregelen die u kunt nemen ter voorkoming van
besmetting met het coronavirus?
Ruim voldoende

(n=83)

67%

Voldoende

28%

Neutraal

1%

Onvoldoende

2%

Ruim onvoldoende

1%

Weet niet
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Op vraag "6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 95% van de respondenten:
"(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 4% van de respondenten: "(ruim) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (67%) is: "Ruim voldoende". Dit is ook het middelste antwoord
(mediaan).

Toelichting
Ruim
voldoende

•
•
•

Gemeente doet het keurig.
Mag wel wat minder. Er is niets anders meer op tv of radio, of in de kranten. Er
is ook ander nieuws!
Mensen worden gebombardeerd met informatie op tv, krant en sociale media.
De vele onjuistheden en bangmakerij voeren echter de boventoon.

Voldoende

•

Geen enkel schrijven van de Gemeente Kampen

Onvoldoende

•

Er wordt niet of nauwelijks informatie gegeven over hoeveel mensen er
genezen zijn. Waarschijnlijk om de bevolking niet te positief denkend te
maken?

Ruim
onvoldoende

•

RIVM zegt dingen en veranderd ze langzaam naar wat anders. Dingen die in
China door researchers al ondervonden zijn worden genegeerd of ontkent tot
nu weken later het in Europa of USA wordt gevonden. Voorbeeld is de
littekens op longen op scans. Ook het feit dat het RIVM eerst heel denderend
over "die Chinezen en hun mondkapjes" sprak en dit later toch heeft
aangepast naar een iets nettere verwording zonder iets te zeggen vind ik
beetje jammer. Net zoals dat ze reageren alsof ze in China altijd gldezelfde
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maskers dragen, terwijl de "normale" maskers PM2.5 zijn en idd geen
bescherming geven voor corona (deze worden voor hooikoorts en een klein
verkoudheid gebruikt) en ze in dit soort tijden ook gewoon overgaan op
EN14683. Gezien ze er hetzelfde uitzien en maar met andere filters kommen
ze hier mee weg. Voelt alsof er veel foutieve info is in de hoop rust te creëeren
totdat ze er niet omheen kunnen.
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7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Ruim voldoende

(n=84)

46%

Voldoende

42%

Neutraal

6%

Onvoldoende

6%

Ruim onvoldoende

0%

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 88% van de respondenten: "(ruim) voldoende". In totaal antwoordt 6% van de
respondenten: "(ruim) onvoldoende".
Het meest gekozen antwoord (46%) is: "Ruim voldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Voldoende".

Toelichting
Neutraal

•

Ik ben van mening dat de symptomen nogal kunnen verschillen. Dat er geen
accuraat beeld is.

Onvoldoende

•

Ik had 4 weken geleden keelpijn/ontsteking.bij huisarts geweest, kuur gehad
door langdurige klachten.
Stond niet in het rijtje bekende klachten
Wel snotterig, kort, kuchen..
later pas keelpijn!
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In sommige gebieden kunnen inwoners gebruik maken van een online buurtplatform om met
elkaar te communiceren over het coronavirus.

8 'Ik heb behoefte aan een online buurtplatform om met
elkaar te communiceren over het coronavirus'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

(n=84)

4%

Mee eens

10%

Neutraal

35%

Mee oneens

30%

Zeer mee oneens

19%

Weet niet

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op stelling 8 antwoordt in totaal 13% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
49% van de respondenten: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (35%) is: "Neutraal". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
oneens".

Toelichting
Mee eens

•

We wonen in een deel van de stad waarin zowel ouderen als jongeren zich
bevinden. De jongeren maken deel uit van zorginstellingen en we hebben het idee
dat zij niet voldoende doordrongen zijn van de ernst. Dit veroorzaakt angst bij de
oudere buurtbewoners.

Zeer mee
oneens

•

Dat wordt een bron van amateur-deskundigen.
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Tot slot
Ook in de gemeente Kampen worden maatregelen genomen. De gemeente Kampen volgt de
richtlijnen van het RIVM. Het museum blijft gesloten. De gemeenteraad vergadert wel, maar
publiek is niet toegestaan. Ook ondersteunt de gemeente Kampen ondernemers met uitstel
van betalingen.

9 Vindt u dat de gemeente de inwoners in Kampen
voldoende te hulp schiet bij de problemen in deze tijd?
Ja, zeer voldoende

10%

Ja, voldoende

28%

Neutraal

33%

Nee, onvoldoende
Nee, zeer onvoldoende

(n=83)

11%
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Weet niet
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Op vraag "9 Vindt u dat de gemeente de inwoners in Kampen voldoende te hulp schiet bij de
problemen in deze tijd?" antwoordt 33% van de respondenten: "Neutraal".

Toelichting
Nee,
onvoldoende

•
•

Er moet veel meer toezicht op straat komen. Je blijft groepjes mensen zien en
in sommige supermarkten blijft het onverantwoord druk.
Te weinig handhaving van de regels.

16

Let op: laag aantal respondenten
9.1 Hoe kan de gemeente volgens u te hulp schieten bij de problemen in deze
tijd? (N = 8)
Suggestie (88%):
•
•
•
•
•
•
•

Goede voorbeeld geven. omzien naar de mensen die het moeilijk hebben en hen een hart
onder de riem steken. Niet alleen bedrijven, maar voornamelijk de kwetsbare mensen in de
stad. De mensen hebben zoiets nodig. Gelukkig doet het Leger des Heils dat wel.
Ik vind dat het college zich veel meer kan laten horen en zien. Goed voorbeeld doet goed
volgen.
Informatie verstrekken over de situatie binnen onze gemeente
Meer controle door boa's in park en bij skatebaan. Open communicatie naar burgers over
mogelijkheid uitstel betaling van o.a. woz
Per e-mail vragen beantwoorden, kerkbijeenkomsten sterk afraden
Veel meer toezicht op straat. Nog beter: een lockdown.
Verminder de belastingen bij mensen (particulieren) die zonder werk komen te zitten

Weet niet (12%)
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipKampen
Het coronavirus
Maatregelen
Het coronabeleid
Supermarkten
Informatievoorziening
Tot slot
11
90
10,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
15 april 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 ±10,3%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•

Op vrijdag 3 april 2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op vrijdag 10 april 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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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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