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Publiekssamenvatting 

Ondersteuning bij thuisisolatie en quarantaine: onderzoek 
tijdens de pilot Grootschalig testen in de gemeenten Bunschoten 
en Dronten begin 2021 
 
De rijksoverheid heeft verschillende maatregelen genomen om de 
verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 tegen te gaan. Het was 
onder andere belangrijk dat mensen thuisbleven als zij corona-achtige 
klachten hadden. Als mensen in contact waren geweest met een besmet 
persoon, werd hen geadviseerd in quarantaine te gaan. En als zij zelf 
corona hadden, moesten ze thuis in isolatie.  
 
Uit eerder landelijk onderzoek van de Corona Gedragsunit van het RIVM 
bleek dat een op de drie deelnemers niet altijd thuisbleven als zij in 
isolatie hoorden te zijn. Het RIVM onderzocht daarom in het voorjaar 
2021 in de gemeente Dronten en gemeente Bunschoten wat mensen 
zou helpen om zich beter aan de maatregelen te houden. Deelnemers 
zijn hiervoor in contact gebracht met een lokale hulporganisatie die hen 
bij de isolatie ondersteunde. Onderzocht is of het uitmaakt hoe zij met 
deze ondersteuning in contact zijn gekomen (actief of passief) en welke 
ondersteuning hen is aangeboden. 
 
Ongeveer de helft van de deelnemers maakte graag gebruik van 
isolatie-ondersteuning. Deelnemers kwamen vaker in contact met de 
hulporganisaties als deze organisaties hen – met hun toestemming – 
daarover belden (actief). Als mensen alleen op het bestaan van de 
ondersteuning werden gewezen (passief), maakten ze nauwelijks 
gebruik daarvan. 
 
De organisaties boden de hulp in twee vormen aan: een telefonisch 
ondersteuningsgesprek met een thuisblijfplanner, en een thuisblijftas. In 
deze tas zat bijvoorbeeld praktische informatie over online-activiteiten, 
een bon voor een gratis thuisbezorgd ontbijt en een folder met tips. Drie 
op de vier mensen in isolatie wilden graag deze thuisblijftas ontvangen. 
 
Een op de vier deelnemers gaf aan een ondersteuningsgesprek te willen 
met een hulporganisatie. Tijdens dit gesprek werd besproken welke 
situaties het lastig maakten om thuis te blijven en welke oplossingen 
daarvoor mogelijk waren. Bijvoorbeeld hoe mensen kunnen organiseren 
dat er boodschappen thuis worden bezorgd en de hond wordt uitgelaten.  
Uiteindelijk deden aan dit onderzoek te weinig mensen mee om te 
kunnen bewijzen dat zij zich door de ondersteuning beter aan de 
maatregel hielden.  
 
De Corona Gedragsunit van het RIVM voerde dit onderzoek samen met 
de Universiteit van Amsterdam en betrokken gemeenten en ggd’en uit.  
 
Kernwoorden: grootschalig testen COVID-19, isolatie, quarantaine, 
grootschalig risicogericht testen, corona, thuisblijftas, isolatie-
ondersteuning
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Synopsis 

Support for self-isolation and quarantine during the mass 
community testing pilot in the municipalities of Bunschoten and 
Dronten 
 
The Ministry of Health, Welfare and Sport has taken various measures to 
prevent the spread of COVID-19. One of the main strategies is that 
people who test positive for the coronavirus or have coronavirus-related 
symptoms stay at home and self-isolate. If they have been in contact 
with infected individuals, they should go into quarantine. 
 
Prior research conducted by the Corona Behavioural Unit (RIVM) showed 
that one in three individuals fail to stay at home when they should be 
self-isolating or in quarantine. In early 2021, RIVM researched 
interventions to support people in self-isolation or in quarantine to stay 
at home. Subjects were informed of the possibility for support from a 
local aid organisation. Beforehand, RIVM investigated which type of 
referral to the organisation was most effective: active or passive 
referral. 
 
The study shows that people were in contact with this local aid 
organisation more often if this organisation contacted them directly 
(active referral). Subjects who only received the organisation’s contact 
details (passive referral) hardly made use of the service.  
 
In a second trial help was offered to individuals in self-isolation in two 
ways: a support call from a local aid organisation using a stay-at-home 
planner, or a stay-at-home bag. This bag contained items to make 
staying at home easier, such as practical information, tips about online 
activities and a voucher for delivery of a free breakfast. Three in four 
subjects in self-isolation opted to receive a stay-at-home bag. 
 
One in four subjects opted for a support call from the aid organisation. 
During this call, they discussed situations that made it difficult to stay at 
home and possible solutions, such as how people might get groceries 
home-delivered or have their dog walked. 
Too few people participated in this study to be able to prove that they 
adhered to the measures better because of the support. 
 
The Corona Behavioural Unit (RIVM) carried out this study together with 
the University of Amsterdam, Municipal Public Health Services and 
municipalities. 
 
Keywords: isolation, quarantine, large-scale testing, mass community 
testing, frequent testing, stay-at-home support, COVID-19 
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Voorwoord 

Aanleiding onderzoek 
Begin 2021 heeft een aantal gemeenten en ggd’en - in opdracht van het 
ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - pilots 
Grootschalig risicogericht testen in de gemeente Bunschoten en de 
gemeente Dronten uitgevoerd. De doelstelling was om verder zicht te 
krijgen op (de verspreiding van) het virus. Hiervoor verzochten de 
gemeenten hun inwoners om zich frequent te laten testen op COVID-19, 
ook zonder klachten. Mensen met een positieve testuitslag werd 
verzocht om in isolatie te gaan voor minstens zeven dagen, totdat 
klachten tenminste 24 uur waren verdwenen. Eerder onderzoek 
suggereerde dat drie op de tien mensen het niet lukte die hele periode 
binnen te blijven of geen bezoek te ontvangen. Binnen de context van 
deze pilot onderzocht het RIVM (Corona Gedragsunit) samen met de 
Universiteit van Amsterdam (UvA) enkele gedragsinterventies die zich 
richten op het bevorderen van thuisblijven, geen bezoek ontvangen bij 
isolatie en minder bezoek ontvangen (informatie, argumenten, 
voorzieningen). 
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Samenvatting 

Om mensen te ondersteunen bij het thuisblijven tijdens isolatie of 
quarantaine in de coronacrisis zijn in de gemeente Bunschoten en 
gemeente Dronten diverse interventies onderzocht. Deze interventies 
werden in de periode 8 februari-21 maart 2021 ingezet bij mensen die 
positief getest werden op COVID-19 of een nauw contact waren van 
positief geteste individuen, en die de Nederlandse taal machtig waren. 
Het ging hierbij om de interventies waarvan het effect werd vergeleken 
met een controlesituatie. 
 
In gemeente Bunschoten (Studie 1) ging het om: 

1. Een actieve verwijzing naar een hulporganisatie versus een 
passieve verwijzing. Actief betekent hierbij dat deelnemers 
tijdens het telefonisch contact over de positieve testuitslag of 
nauw contact met een positief getest persoon het aanbod kregen 
om gebeld te worden voor ondersteuning door een 
hulporganisatie. Een passieve verwijzing houdt in dat zij 
geïnformeerd werden over de ondersteuningsmogelijkheid door 
een hulporganisatie en een telefoonnummer ontvingen om zelf 
contact met deze organisatie op te nemen. 

 
In de gemeente Dronten (Studie 2) zijn de volgende interventies 
(simultaan) aangeboden: 

2. Een uitgebreid telefonisch ondersteuningsgesprek, waarbij 
deelnemers samen met een hulporganisatie-medewerker en een 
thuisblijfplanner een plan opstelden om problemen en 
oplossingen te identificeren die zij konden tegenkomen tijdens 
isolatie (actief gesprek). Dit is vergeleken met een kort gesprek 
plus een e-mail met dezelfde thuisblijfplanner (passief gesprek). 

3. Een thuisblijftas met informatie (onder meer een 
informatiebrief een isolatie- en quarantainegids over het belang 
van thuisblijven en telefoonnummers van hulporganisaties). Ook 
zaten in de thuisblijftas hulpmiddelen (onder meer een ggd-brief 
voor de werkgever, aftelkalender) en andere producten (gratis 
thuisbezorgd ontbijt, kaarsje, spelletje) die bij mensen werden 
thuisgebracht. Het effect hiervan is vergeleken met mensen die 
geen thuisblijftas ontvingen. 

 
Tijdens de contactmomenten tussen de deelnemers en de 
hulporganisaties zijn op twee momenten vragen gesteld om te 
beoordelen of de interventies leidden tot het beter naleven van isolatie- 
(en quarantaine)richtlijnen. Op dag 5 vond het telefonische 
monitoringsgesprek plaats en na tien dagen ontvingen deelnemers een 
vragenlijst. Hierbij werd gevraagd of mensen naar buiten waren geweest 
en of zij bezoek hadden ontvangen. 
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Resultaten  
Actieve verwijzing naar hulporganisatie (Studie 1, gemeente 
Bunschoten) 

● In totaal zijn 267 mensen na een positieve testuitslag of na nauw 
contact met een positief getest persoon in de gemeente 
Bunschoten op passieve of actieve wijze verwezen naar de 
hulporganisatie tijdens het bron- en contactonderzoek- (BCO) 
gesprek van de ggd. Van de 160 mensen in de actieve 
verwijzingsconditie, stemde ongeveer de helft van de mensen in 
met de vraag om hun contactgegevens te delen, zodat een 
hulporganisatie contact met hen kon opnemen.  

● Het onderzoek leverde twee datasets op, namelijk: 1. ggd-
dataset met experimentele groepen en vragenlijsten; 2. De 
tellingen van de hulporganisatie. Er zijn twee verschillende 
analyses uitgevoerd op de ter beschikking staande datasets:  
o Tellingen door de hulporganisatie. Bijna alle door de 

hulporganisatie geregistreerde contacten komen voort uit een 
actieve verwijzing. De hulporganisatie registreerde zelf met 
91 mensen contact gehad te hebben. Op één persoon na, 
waren deze allen afkomstig uit een actieve verwijzing.  

o Data ggd. 91 van de 267 deelnemers vulden de vragenlijst in. 
Hiervan meldde 36,8 procent dat zij contact had gehad met 
de hulporganisatie. Al deze 33 mensen waren actief 
verwezen. 

In het bereiken van contact met de hulporganisatie bleek een 
actieve verwijzing dus duidelijk effectiever te zijn dan een 
passieve verwijzing. 

● 27,2 procent van de deelnemers gaf aan niet volledig thuis te zijn 
gebleven. De rest gaf aan dit wel te doen. Niemand gaf aan 
(niet-medisch) bezoek te ontvangen. Dit is vergelijkbaar met 
landelijke data. Redenen om naar buiten te gaan zijn ook 
vergelijkbaar: mensen gingen meestal naar buiten voor een 
frisse neus en het uitlaten van de hond. Dit deden ze gemiddeld 
6,6 keer. 

● Uitspraken over mogelijke effecten van contact met de 
hulporganisatie op het naleven van richtlijnen voor isolatie of 
quarantaine zijn niet mogelijk vanwege onvoldoende deelnemers 
in de controle en interventie-conditie. 

 
Telefonisch ondersteuningsgesprek en thuisblijftas (Studie 2, 
gemeente Dronten) 
Noodzakelijke aanpassing in het onderzoek. Om een uitspraak te kunnen 
doen over het effect van het telefonische ondersteuningsgesprek met de 
thuisblijfplanner, en de thuisblijftas waren 522 deelnemers nodig. Op 
basis van de toenmalige inschatting van de positieve test-prevalentie, 
verwachte pilotdeelname en het aantal onderzoekdeelnemers in de 
gemeente Dronten werd dit als ‘haalbaar’ ingeschat. Dit bleek niet het 
geval: 

● De aantallen deelnemers aan de Grootschalig testen-pilot in de 
gemeente Dronten en het percentage mensen dat positief testte, 
waren uiteindelijk lager dan aan het begin van de pilot ingeschat. 
Er zijn daardoor veel minder mensen geworven voor de 



RIVM-rapport 2021-0090 

Pagina 15 van 163 

onderzoeken dan beoogd en noodzakelijk was voor een 
effectanalyse.  

● Van de 149 mensen die wel hebben deelgenomen aan de 
interventies, heeft een deel de vragenlijst niet ingevuld of het 
telefoongesprek met de hulporganisatie niet beantwoord (38 
procent).  

 
Een formele effectanalyse is om deze redenen niet verantwoord. In 
plaats hiervan richtte het onderzoek zich op meer informatieve 
procesindicatoren (onder meer bereidheid tot interventie-deelname, 
gebruik en waardering van de interventie). 
 
Procesindicatoren  

• Gedurende zes weken kregen in totaal 258 positief geteste 
mensen een ondersteuningsgesprek aangeboden. Van deze 
mensen ging 24 procent op het aanbod in.  

• 141 personen kregen in de eerste drie weken (8 februari - 4 
maart 2021) een aanbod voor een ondersteuningsgesprek. Ook 
werd hen gevraagd of zij een thuisblijftas wilden ontvangen. Van 
deze mensen wilde: 
o 78 procent een thuisblijftas ontvangen; 
o 30 procent zowel een ondersteuningsgesprek als een 

thuisblijftas ontvangen. 
• 38 mensen (60 procent) die een ondersteuningsgesprek hebben 

gehad, vulden de vragenlijst (deels) in (18 met een actief 
ondersteuningsgesprek en 20 met een passief gesprek).  
o Het passieve ondersteuningsgesprek duurde gemiddeld korter 

dan het actieve ondersteuningsgesprek (11 minuten ten 
opzichte van 22 minuten).  

o In het passieve ondersteuningsgesprek stelden 6 mensen in 
totaal 8 hulpvragen; in de actieve ondersteuningsgesprekken 
stelden 6 mensen in totaal 11 hulpvragen (bijvoorbeeld hond 
uitlaten of hulp bij boodschappen).  

• Van de mensen die een thuisblijftas aangeboden kregen (n=141) 
vulde 59 procent de vragenlijst (deels) in. De meeste mensen die 
de vragenlijst invulden (88 procent) gaven aan dat zij zelf of een 
huisgenoot de thuisblijftas hadden gebruikt. Het meest populair 
bleek het (gratis) thuisbezorgde ontbijt (95 procent), de tas (86 
procent) en het waxinelichtje dat de gemeente als symbolisch 
‘lichtpuntje’ gaf (82 procent). 

• 69 procent van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, of 
van wie op basis van monitoringsgesprekken een inschatting is 
gemaakt, gaf aan volledig te zijn thuisgebleven tijdens de 
isolatieperiode. Niemand gaf aan (niet-medisch) bezoek te 
hebben ontvangen.  

Deelnemers die wel zonder medische reden (33 procent van het totaal 
aantal ingevulde vragenlijsten; n=57) naar buiten gingen, deden dat 
gemiddeld 6,3 keer tijdens de isolatieperiode. Ze deden dat vooral om 
een frisse neus te halen of de hond uit te laten. 
  



RIVM-rapport 2021-0090 

Pagina 16 van 163 

Conclusies voor beleid en communicatie 
● Actieve verwijzing (Studie 1): Als ondersteuning door een 

hulporganisatie naleving van isolatie en quarantaine bevordert, 
dan is het zinvol om tijdens het BCO-contact (Bron- en Contact 
Onderzoek) te vragen of de desbetreffende hulporganisatie 
mensen direct mag benaderen. Dit leidt vergeleken met het 
passief noemen tot veel meer contact met de hulporganisatie. 

 
Voor ondersteuningsgesprekken en thuisblijftassen bleek interesse. 
Vanwege onvoldoende data waren de effecten op thuisblijven tijdens de 
isolatieperiode niet aantoonbaar. Op basis van dit onderzoek kunnen we 
daarom geen beleidsaanbevelingen opstellen over welke 
ondersteuningsvorm(en) naleving van isolatie en quarantaine 
daadwerkelijk bevordert.  

● Ondersteuningsgesprek (studie 2): Een op de vier mensen in 
isolatie wilde een ondersteuningsgesprek met de hulporganisatie, 
waarbij men een thuisblijfplanner doorliep. Met behulp van de 
gesprekken met de hulporganisatie werden negentien hulpvragen 
beantwoord. Ondanks een adequaat design was door een kleiner 
aantal deelnemers dan vooraf was ingeschat een effectevaluatie 
niet mogelijk. 

● Thuisblijftas (studie 2): Drie op de vier mensen wilden een 
thuisblijftas. Vooral het thuisbezorgde ontbijt, de tas, het 
‘lichtpuntje’ (waxinelichtje), de informatiebrief en de aangepaste 
isolatie- en quarantainegids bleken populair. Het effect van de 
thuisblijftas op thuisblijfgedrag was niet vast te stellen. Dit kwam 
door kleine aantallen deelnemers en onvoldoende deelnemers in 
de controleconditie. 
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1 Introductie en onderzoeksvragen 

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, is het 
van belang dat mensen die (mogelijk) met het coronavirus besmet zijn, 
in isolatie of quarantaine gaan.  
 
Quarantaine is een voorzorgsmaatregel: iemand is (waarschijnlijk) niet 
besmet, maar is in contact geweest, of heeft een grote kans in contact 
te zijn geweest, met iemand die (mogelijk) besmet is en blijft daarom 
thuis. Men gaat niet naar buiten en ontvangt geen bezoek. Men blijft 
tien dagen na het laatste nauwe contact thuis.   
 
Isolatie is voor mensen die klachten hebben die op COVID-19 kunnen 
wijzen of zelf positief zijn getest. Deze mensen blijven thuis, zodat ze 
het virus niet verder verspreiden. Men gaat niet naar buiten en ontvangt 
geen bezoek. Deze mensen blijven op hun kamer en houden afstand van 
huisgenoten. Isolatie duurt minimaal zeven dagen, en men mag weer 
naar buiten als men 24 uur klachtenvrij is. 
 
Tijdens dit onderzoek ging 76,1 procent van de respondenten van het 
vragenlijstonderzoek van de RIVM Corona Gedragsunit en de ggd’en 
naar gedrag, welzijn en draagvlak (ronde 11) met een positieve 
testuitslag niet naar buiten. 98 procent ontving geen bezoek. Een lage 
risicoperceptie (inschatting van de ernst en de kans dat men zelf 
COVID-19 heeft en/of dat aan anderen kan overdragen) is geregeld een 
reden om toch naar buiten te gaan, vooral in combinatie met: 

a. Praktische zaken moeten regelen (boodschappen, apotheek, 
kinderen naar school, hond uitlaten). 

b. Een frisse neus willen/moeten halen om fysiek en mentaal fit te 
blijven. 

c. Niet de mogelijkheid hebben om thuis te kunnen werken/werk af 
te kunnen zeggen (inclusief financiële redenen). 

 
We weten dat hoe meer deelnemers overtuigd zijn van het nut en hoe 
makkelijker mensen het naleven van de adviezen vinden, hoe vaker 
mensen thuisblijven en/of testen wanneer dat geadviseerd wordt 
(Thuisblijven, testen en quarantaine, RIVM 2020). Ook de sociale 
omgeving (sociale steun en druk) speelt een belangrijke ondersteunende 
rol. Ontvangen van praktische sociale steun van vrienden, familie, of 
buren (om bijvoorbeeld boodschappen te doen of de kinderen naar 
school te brengen) helpt mensen thuis te blijven (Naleven van 
Quarantaine en Isolatie advies, RIVM 2020). 
 
In het onderhavige onderzoek is ingezet op het onderzoeken van drie 
interventies die, ondersteund vanuit de literatuur, potentieel kunnen 
bijdragen aan thuisblijven tijdens isolatie. Dit zijn: 1. In contact brengen 
met een (lokale) hulporganisatie om tijdens de isolatieperiode praktische 
sociale steun te bieden. 2. Een thuisblijfplanner om te anticiperen op 
potentiële knelpunten tijdens de isolatieperiode (coping-plan; 
identificeren van knelpunten en bedenken van oplossingen op deze 
situaties). 3. Het aanbieden van een thuisblijftas aan huis met daarin 
(lokale en informatieve) producten die thuisblijven vergemakkelijken. 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/thuisblijven-testen-quarantaine
https://www.rivm.nl/documenten/notitie-naleven-quarantaine-en-isolatie-advies
https://www.rivm.nl/documenten/notitie-naleven-quarantaine-en-isolatie-advies
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Interventies  
1. Actieve verwijzing naar een (lokale) hulporganisatie (gemeente 

Bunschoten). Ondersteuning kan in de eerste plaats gerealiseerd 
worden door mensen in contact te brengen met lokale 
hulpverlening. In de gemeente Bunschoten zijn twee manieren 
om mensen in contact te brengen met een door de gemeente 
gekozen hulporganisatie met elkaar vergeleken. Een actieve 
verwijzing, waarbij de persoon toestemming gaf dat een 
hulporganisatie contact opnam. En een passieve verwijzing 
(reguliere zorg), waarbij de deelnemer de contactgegevens van 
de hulporganisatie doorkreeg.  

2. Thuisblijfplanner (Gemeente Dronten). Het ontwikkelen van een 
coping-plan (aangeboden in de vorm van een thuisblijfplanner), 
is een strategie om te helpen omgaan met onvoorziene 
omstandigheden die knelpunten kunnen vormen bij het behalen 
van doelen (Hagger et al., 2020). Het onderzoeksdoel betrof 
thuisblijven tijdens de isolatie of quarantaine. Deelnemers in 
thuisisolatie kregen via telefonisch contact met een 
hulporganisatie enkele situaties voorgelegd die het thuisblijven 
zouden kunnen bedreigen. Vervolgens werden zij ondersteund bij 
het opstellen van coping-plannen; hoe zouden zij met deze 
situaties omgaan? Coping-plannen zijn het meest effectief 
wanneer deelnemers worden ondersteund bij het opstellen ervan 
(Kwasnicka et al., 2013). In het onderzoek werd gekeken naar 
het effect van ondersteuning bij het invullen van de 
thuisblijfplanner. De helft van deelnemers in quarantaine of 
isolatie ontving ondersteuning bij het doorlopen van de planner, 
de andere helft niet. Er werd verwacht dat deelnemers die de 
thuisblijfplanner doorliepen met een hulpmedewerker meer 
knelpunten zouden identificeren en dan ook beter voorbereid 
zouden zijn op de thuisisolatieperiode, dan deelnemers die alleen 
gewezen werden op het bestaan van de planner. 

3. Thuisblijftas (Gemeente Dronten). In de thuisblijftas werden 
diverse hulpmiddelen samengevoegd om het thuisblijven 
aangenamer en gemakkelijker te maken, gebaseerd op 
determinanten uit onderzoek 
(https://www.rivm.nl/documenten/notitie-naleven-quarantaine-
en-isolatie-advies). Deze determinanten werden op de volgende 
wijze in de thuisblijftas verwerkt: 
● Kennis & Informatie: Men moet goed geïnformeerd zijn over 

wat er verwacht wordt en waar hulp te vinden is. De 
quarantaine- en isolatiegids (zie Bijlage AB) werd aangepast 
om het lokale hulpaanbod weer te geven. Om huisgenoten te 
ondersteunen, werd een aftelkalender ontwikkeld (zie Bijlage 
AA). Deze bood huisgenoten een praktisch handvat: door 
klachtherkenning van dag tot dag te faciliteren, zou dit kennis 
moeten bieden over wanneer zij het huis weer mogen 
verlaten. 

● Effectiviteit respons: Gedragsverandering heeft een grotere 
kans van slagen als mensen weten waarvoor het nodig is. Het 
moest dan ook duidelijk zijn wat de impact was van volledige 
quarantaine/isolatie voor de pandemiebestrijding: wat zou het 
deelnemers en de (lokale) samenleving concreet opleveren? 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17437199.2013.766832
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Via een brief van de gemeente werd het huishouden bedankt 
voor de geleverde bijdrage en het verschil dat zij maakten in 
de bestrijding. Ook werd het collectieve doel benadrukt door 
in de tas zelf een ‘lichtpuntje’ als dank van de gemeente 
(kaarsje) en een ontbijt cadeau aan te bieden.  

● Zelfregulatiestrategieën: Thuisblijven kan lastig zijn. Mentaal 
welzijn en verveling lijken een knelpunt voor naleving van het 
thuisblijfadvies. In de thuisblijftas werden tips opgenomen 
voor gratis online-activiteiten, zoals sportlessen, spelletjes en 
(creatieve) online bijeenkomsten als mogelijke afleiding. In 
de tas zat ook een spelletje dat zowel alleen als in 
groepsverband kan worden gespeeld. 

● Sociale omgeving: Het ontvangen van praktische sociale 
steun van vrienden, familie, of buren (om bijvoorbeeld 
boodschappen te doen of de kinderen naar school te brengen) 
hielp mensen thuis te blijven. Het afzeggen van afspraken, 
zowel sociaal- als werkgerelateerd kon echter lastig zijn voor 
huisgenoten van de besmette persoon. De meegeleverde brief 
van de ggd met tips over het afzeggen van 
(werkgerelateerde) afspraken voor mensen in isolatie en hun 
huisgenoten bood hierbij ondersteuning.  

● Waardering en motivatie: Een gratis thuisgeleverd ontbijt als 
dank van lokale ondernemers bood verlichting in de basale 
voorzieningen.  

 
Onderzoeksvragen  
De centrale onderzoeksvraag was op welke manier de (lokale) overheid 
mensen beter kan ondersteunen tijdens isolatie en quarantaine. 

1. Studie 1, gemeente Bunschoten: Leidt het actief doorverwijzen 
van mensen in isolatie of quarantaine (vergeleken met het 
passief verwijzen naar de hulporganisatie) naar een 
hulporganisatie tot: 1. Meer contact met hulporganisaties en 2. 
het beter naleven van de isolatie- en quarantaine richtlijnen? 

2. Studie 2, gemeente Dronten: Leidt het actief doorlopen van de 
thuisblijfplanner (maken van een coping-plan) met mensen in 
isolatie (vergeleken met het passief verwijzen naar de planner) 
tot het beter naleven van de isolatie- en quarantainerichtlijnen? 

3. Studie 2, gemeente Dronten: Leidt het aanbieden van de 
thuisblijftas aan mensen in isolatie (versus het niet aanbieden 
van een thuisblijftas) tot het beter naleven van de isolatie- en 
quarantainerichtlijnen? 
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2 Studie 1: Actieve verwijzing naar een hulporganisatie in 
Gemeente Bunschoten 

2.1 Introductie en onderzoeksvragen 
De centrale onderzoeksvraag was op welke manier de overheid mensen 
beter kan ondersteunen tijdens isolatie en quarantaine. 
 
Zulke ondersteuning kan in de eerste plaats door mensen in contact te 
brengen met lokale hulpverlening. In de gemeente Bunschoten bood 
hulporganisatie De Boei praktische ondersteuning aan inwoners in 
thuisisolatie of quarantaine, zoals bij het uitlaten van de hond, 
boodschappen doen. Ook bood de hulporganisatie een luisterend oor of, 
in geval van nood, een isolatieverblijf. In het onderzoek zijn twee 
manieren om mensen in contact te brengen met De Boei met elkaar 
vergeleken: actieve verwijzing, waarbij de hulporganisatie contact 
opneemt. Of een passieve verwijzing (reguliere zorg), waarbij alleen 
contactgegevens van de hulporganisatie worden doorgegeven.  
 
In het onderzoek werd gemeten: 1a. Hoeveel deelnemers in beide 
onderzoeksgroepen contact hebben met de hulporganisatie. 1b. Hoeveel 
hulpvragen de deelnemers hebben. Daarnaast werd er in een 2a. 
Isolatie- en 2b. quarantainecontext gekeken of de interventies leidden 
tot: 3a. Minder mensen die het huis verlaten; 3b. Mensen die minder 
vaak het huis verlaten; 3c. minder mensen die bezoek ontvangen; 3d. 
mensen die minder vaak bezoek ontvangen; 3e. minder huisgenoten; 
3f. minder vaak het huis verlaten. Ook werd gekeken of mensen in 
quarantaine minder vaak het huis verlaten dan in isolatie. 
 

2.2 Methode 
Dit deel beschrijft: 1. Hoe het onderzoek in gemeente Bunschoten is 
opgezet. 2. Wie er heeft deelgenomen aan het onderzoek. 3. Hoe 
deelnemers werden toegewezen aan interventies. 4. Hoe interventies 
werden ontwikkeld. 5. Hoe de procedure van het onderzoek verliep. 
 

2.2.1 Onderzoeksopzet 
We onderzochten het effect van actieve of passieve verwijzing naar de 
hulporganisatie. Deelnemers kwamen in contact met de ggd vanwege 
een positieve testuitslag of door een recent nauw contact, waarna zij in 
isolatie of quarantaine moesten. De afdeling BCO (Bron- en contact 
onderzoek) van de ggd nam dan contact met hen op. De ggd verwees 
de deelnemers voorafgaand aan het BCO-gesprek (Bron- en Contact 
Onderzoek) toe aan de groep met actieve verwijzing of de groep met 
passieve verwijzing1. De mensen die akkoord gaven voor 
onderzoeksdeelname in de groep met een actieve verwijzing werd 
toestemming gevraagd om contactgegevens te delen met 
hulporganisatie De Boei. Wanneer de deelnemer hiermee akkoord ging, 
nam de hulporganisatie zelf contact met de participant op. Ook de 
deelnemers in de passieve verwijzingsgroep konden toestemming geven 
 
1 Aantallen zijn gebaseerd op data afkomstig van de ggd, toewijzing werd gedaan door BCO-werknemers en is 

later gedeeld met de onderzoekers. 
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om deel te nemen. Zij werden vervolgens geïnformeerd over de 
ondersteuning van De Boei en kregen het telefoonnummer van De Boei 
door met de vermelding dat zij contact met De Boei konden opnemen. 
De groep deelnemers die gebeld werd door de hulporganisatie, werd 
vergeleken met de groep deelnemers die de hulporganisatie zelf kon 
bellen. 
 
Er werd op drie manieren nagegaan of de interventies effect hadden. 
Allereerst werd het aantal contactmomenten van deelnemers met De 
Boei vergeleken tussen de groepen. Om te beoordelen of de interventies 
leidden tot het beter naleven van isolatie- en quarantainerichtlijnen 
werd dit twee momenten nagevraagd: in een monitoringsgesprek (rond 
dag vijf), en met een vragenlijst (na tien dagen). Hierbij werd 
deelnemers gevraagd of zij naar buiten waren geweest, of zij bezoek 
hadden ontvangen, en of hun huisgenoten naar buiten waren geweest. 
 

2.2.2 Deelnemers 
Potentiële deelnemers aan het onderzoek waren inwoners in de 
gemeente Bunschoten die positief testten op COVID-19 (n=545) en 
gebruik konden maken van ondersteuning (n=469), of nauwe contacten 
van positief geteste inwoners (n=251). De deelnemers kregen de vraag 
of zij wilden deelnemen aan het onderzoek als zij voldoende 
(Nederlands)taalvaardig waren en 16 jaar of ouder waren, hierbij werd 
de inschatting gemaakt door de ggd-medewerker. 267 inwoners gaven 
toestemming voor onderzoeksdeelname, zie figuur 1.  
 

2.2.3 Randomisatie 
Positief geteste personen (ook wel indexen genoemd) werden door de 
ggd toegewezen aan condities. Dit gebeurde voordat het BCO 
plaatsvond. Als meerdere positief geteste personen tot hetzelfde 
huishouden behoorden, werden zij toegewezen aan dezelfde conditie 
(zie Bijlage A voor details). Uiteindelijk zijn ongeveer anderhalf keer 
zoveel deelnemers aan de experimentele conditie toegewezen als aan de 
controleconditie (zie figuur 1). Het bleek niet te achterhalen wat deze 
disbalans veroorzaakte. 
 
Na toewijzing aan condities vroeg de ggd-medewerker tijdens het 
telefonisch monitorgesprek toestemming voor deelname aan het 
onderzoek. Deze ggd-medewerker was verantwoordelijk voor het in 
kaart brengen en contact opnemen met de nauwe contacten van de 
positief geteste persoon. Alle contacten van de positief geteste personen 
werden toegewezen aan dezelfde conditie als de positief geteste 
persoon. 
 
Doordat op meerdere momenten onafhankelijk van elkaar toestemming 
is gevraagd, is het mogelijk dat deelnemers géén toestemming gaven 
voor toewijzing aan een onderzoeksconditie maar wèl voor de vragenlijst 
of voor het vastleggen van gegevens tijdens het BCO-monitorgesprek.  
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Figuur 1 Consort flowdiagram van deelnemers in de gemeente Bunschoten.  

2.2.4 Materialen 
BCO-belscript en ondersteunende informatie (dag 1) 
In samenwerking met ggd-medewerkers is vanuit juridisch perspectief 
een toestemmingsbelscript ontwikkeld voor onderzoekdeelname. Waar 
mogelijk zijn bij deze ontwikkeling ook inzichten uit de 
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gedragswetenschap meegenomen om de deelname te vergroten. Dit 
belscript is gedurende het onderzoek aangepast, bijvoorbeeld om te 
voorkomen dat persoonsgegevens zonder volledige toestemming konden 
worden doorgegeven (zie Bijlage B, C, D voor details). Dit script is 
ingezet tijdens de contactmomenten tussen de ggd en deelnemers op 
dag één.  
 
Gedurende het eerste contactmoment met de ggd, waarbij de 
participant zijn testuitslag ontving, werd toestemming gevraagd voor 
deelname aan het onderzoek (actieve of passieve doorverwijzing aan 
een hulporganisatie). Tijdens het tweede contactmoment met de ggd 
vond het bron- en contactonderzoek plaats. Dit gebeurde vaak op 
dezelfde dag. Hierbij werd de participant oftewel actief verwezen (versie 
1) of passief verwezen (versie 2) naar De Boei. 
 
Monitoringsvragen en werkinstructie (dag 5) 
Op dag 5 van isolatie vond een regulier monitoringsgesprek plaats als 
onderdeel van het BCO-proces. ggd-medewerkers kregen de instructie 
dit proces op reguliere wijze te doorlopen met gebruik van 
werkinstructies (zie Bijlage E). Na afloop van het gesprek rapporteerden 
de ggd-medewerkers over enkele aspecten van het gesprek (zie Bijlage 
F voor de volledige vragenlijst). Hier zijn twee vragen aan toegevoegd: 
1. ’Is tijdens dit gesprek ter sprake gekomen dat de persoon naar buiten 
is gegaan? En zo ja, om welke reden?’ En 2. ’Is tijdens dit gesprek ter 
sprake gekomen dat de persoon bezoek heeft ontvangen? En zo ja, om 
welke reden?’  
 
Vragenlijst en e-mail (dag 10) 
Op dag 10 werd een vragenlijst verzonden per post en e-mail (zie 
Bijlage G voor de brief). Onderzoekers van de RIVM-gedragsunit 
ontwikkelden de vragenlijst op basis van kennis over gedrag en 
gedragsdeterminanten die van invloed zijn voor thuisblijven. Dit betrof 
vragen over thuisblijven en bezoek ontvangen, risicoperceptie, welzijn, 
demografische gegevens en woonsituatie. Ook werd er gevraagd naar 
het gebruik van het ondersteuningsaanbod. De volledige vragenlijst 
staat in Bijlage H. 
 
Herinnering vragenlijst en brief (dag 15, dag 18) 
Op dag 15 werden deelnemers met een e-mail (zie Bijlage I) aan de 
vragenlijst herinnerd. Vervolgens ontvingen alle deelnemers nogmaals 
een herinnering per post op dag 18 met de fysieke vragenlijst, 
retourenvelop, en mondkapje. Deze herinneringsstructuur is per 15 
maart 2021 ingevoerd. Omdat ontvangen vragenlijsten anoniem zijn 
ingevuld, hebben alle deelnemers een herinneringsmail en -brief 
ontvangen.  
Om het invullen van de vragenlijst aan te moedigen, kregen alle 
deelnemers na afronding van de vragenlijst een kleine tegemoetkoming 
in de vorm van een Spakenburgse cadeaupas ter waarde van tien euro.  
 

2.2.5 Procedure 
Nieuwe positie geteste personen werden eerst gebeld door de ggd 
(gesprek 1) en om toestemming voor onderzoeksdeelname gevraagd. 
Indien akkoord, werd deze persoon in een onderzoeksconditie geplaatst. 

bookmark://_Appendix_E._Werkinstructie/
bookmark://_Appendix_F._Monitoringsvragenlijst/
bookmark://_Appendix_F._Monitoringsvragenlijst/
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De ggd belde daarna terug voor Bron- en contactonderzoek (gesprek 2) 
waarin ze de actieve of passieve verwijzing toepasten. 
 
Introductiegesprek ggd (dag 1, twee gesprekken) 
Gesprek 1: Tijdens het reguliere eerste gesprek werd gecontroleerd of 
de participant op de hoogte was van de (positieve) testuitslag. Hierbij 
werd de vraag om toestemming voor onderzoeksdeelname toegevoegd. 
Als toestemming werd verleend, controleerde een ggd-medewerker 
tussen het eerste gesprek en tweede gesprek in in welke conditie de 
deelnemer was geplaatst.  
 
Gesprek 2: Dit gesprek werd volgens het reguliere BCO-proces gebruikt 
om positief geteste personen te spreken over nauwe contacten die men 
identificeerde. Als positief geteste personen gedurende gesprek 1 
toestemming hadden gegeven om deel te nemen aan het onderzoek, 
werden deelnemers toegewezen aan een van twee condities: 1. Actieve 
verwijzing: deelnemers werden gevraagd of hulporganisatie De Boei 
contact met hen mocht opnemen. De deelnemers werd vervolgens om 
toestemming gevraagd om hun naam en telefoonnummer door te geven 
aan hulporganisatie De Boei. (Zie Bijlage B, C, D; versie 1) of 2) 
passieve verwijzing: de participant werd gewezen op de 
contactgegevens van de Boei (zie Bijlage B, C, D; script 2; passieve 
verwijzing of geen toestemming voor onderzoek). 
 
Nauwe contacten: Dezelfde ggd-medewerker belde nauwe contacten van 
de positief geteste personen. De ggd-medewerker plaatste deze in 
dezelfde conditie als de positief geteste persoon. Met nauwe contacten 
werd slechts één gesprek gehouden door de BCO-beller. Hierbij werd 
toestemming gevraagd voor deelname aan onderzoek (volgens gesprek 
1) en werden deze personen of passief of actief doorverwezen naar De 
Boei (volgens gesprek 2). Bij een actieve verwijzing werd de participant 
toestemming gevraagd om naam en telefoonnummer door te geven aan 
De Boei. 
 
Monitoringsgesprek (dag 5) ggd: Het monitoringsgesprek vond ongeveer 
vijf dagen na het tweede gesprek plaats door de ggd. De ggd-
medewerker vulde deze vragen na het afronden van het gesprek in. Het 
doel van deze vragen was om een beeld te kunnen vormen over de 
naleving van de thuisblijfadviezen van de participant zonder dit direct 
aan de participant voor te leggen. Hiermee werd (geprobeerd te) 
voorkomen dat directe vragen over het thuisblijfgedrag het gedrag van 
de participant mogelijkerwijs tussentijds beïnvloedden.  
 
Tijdens dit gesprek kregen deelnemers de vraag of zij een vragenlijst 
wilden ontvangen op dag 10 van de isolatie- of quarantaineperiode. 
Deelnemers deelden als zij daarvoor toestemming gaven, hun e-mail- en 
postadres. 
 
Vragenlijst (dag 10): Alle deelnemers die toestemming gaven, ontvingen 
op dag 10 via e-mail een digitale vragenlijst over hun welzijn en 
naleving van de isolatiemaatregelen (zie Bijlage H). 

Herinneringen procedure (dag 15, 18): Vanwege onvoldoende respons is 
per 15 maart 2021 een herinnering geïntroduceerd. Alle deelnemers 
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ontvingen op dag 15 een herinneringsmail. Op dag 18 ontvingen 
deelnemers nog een herinnering per post. 
 

2.2.6 Databewerking 
De onderzoekers hebben vier datasets ontvangen van de ggd-regio 
Utrecht, waarna data werd gekoppeld op basis van geanonimiseerde 
participantnummers en demografische gegevens. Enkele deelnemers 
waren niet correct te koppelen, 24 monitorvragenlijsten (dag 5) en 21 
ingevulde vragenlijsten zijn daarom niet meegenomen in de analyses 
(zie Bijlage K voor meer informatie over de datakoppelingen). 
 
Na koppeling van de demografische gegevens aan de data bevonden 
zich op basis van het geanonimiseerde participantnummer 89 
dubbelingen in de data van het monitorgesprek (dag 5) en 165 
dubbelingen voor de vragenlijst (na dag 10).  
 
In het rapport is gekozen om van alle dubbele vragenlijsten de 
afgeronde vragenlijst mee te nemen in de analyse en als meermaals 
afgerond, de eerste vragenlijst. Dit leidt tot 148 unieke deelnemers over 
voor de monitorvragenlijst en 91 unieke deelnemers voor de vragenlijst 
dag tien.  
 
Analyses zijn ook uitgevoerd waarbij alle dubbelingen zijn verwijderd, of 
enkel gekoppeld is op tweede respondentnummer. Nader toelichting en 
uitkomsten zijn toegevoegd in Bijlage K en L. 
  

2.2.7 Statistische analyse 
Dit gedeelte beschrijft de toegepaste statische analyses.  
 
Aan de hand van de Fisher Exact-test wordt bepaald of verwijzing (actief 
versus passief) of oorzaak van thuisblijven (isolatie versus quarantaine) 
effect heeft op het naleven van het protocol voor het thuisblijfadvies.  
(Bijvoorbeeld of iemand naar buiten is geweest of bezoek heeft 
ontvangen.) Voor de doorverwijzing wordt de nulhypothese dat een 
actieve doorverwijzing geen effect heeft, getoetst tegen de alternatieve 
hypothese dat het actief doorverwijzen naar een hulporganisatie leidt tot 
minder mensen die het isolatieprotocol schenden. Voor reden van 
thuisblijven wordt de 0-hypothese dat de reden van thuisblijven (isolatie 
versus quarantaine) geen effect heeft getoetst tegen de alternatieve 
hypothese dat de reden van thuisblijven (isolatie versus quarantaine) 
leidt tot minder mensen die het isolatieprotocol schenden.  
 
Tenslotte wordt een niet-parametrische Wilcoxon-Mann-Whitney-toets 
uitgevoerd om het effect van verwijzing en de reden van thuisblijven te 
bepalen op grond van hoe vaak mensen het isolatieprotocol schenden. 
 

2.3 Resultaten 
Dit deel beschrijft de onderzoeksresultaten van de toegepaste 
statistische toetsen. 
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2.3.1 Wie namen deel?  
Monitoringsgesprek (dag 5) 
Van de deelnemers van de monitorvragenlijst die toegewezen zijn aan 
een van de verwijzingscondities (n=148), is 54,7 procent vrouw (n=81). 
De modale gerapporteerde leeftijd van de deelnemers was 30-39 jaar. 
Verreweg het grootste deel van de deelnemers was positief getest (80,4 
procent, n=119). Sekse en leeftijd hingen niet significant samen met de 
verwijzingsconditie (sekse: chi-kwadraat(1) = 0,01, p = 0,94, leeftijd: 
chi-kwadraat(9) = 12,4, p<0,05). Ook niet wanneer de data werden 
uitgesplitst naar reden van thuisblijven (i.e., quarantaine of isolatie; 
sekse: chi-kwadraat(1) = 0, p = 1, leeftijd: chi-kwadraat(9) = 7,72, 
p>0,05). 
 
Vragenlijst (vanaf dag 10) 
Van de deelnemers in de vragenlijstdata die toegewezen zijn aan een 
van de verwijzingscondities (n=91), is 53,8 procent vrouw (n=49). De 
modale gerapporteerde leeftijd van de deelnemers was 30-39 en 60-69 
jaar (min categorie: 16-17 jaar, max categorie: 80+). Het grootste deel 
van de deelnemers is index (76,9 procent, n=70). De demografische 
variabelen hangen opnieuw niet significant samen met de 
conditieverwijzing (sekse: chi-kwadraat(1) = 0,007, p = 0,93; leeftijd: 
chi-kwadraat(8) = 4,07, p = 0,85) of met de reden van thuisblijven 
(sekse: chi-kwadraat(1) = 1,2, p = 0,27, leeftijd: chi-kwadraat(8) = 
8,64, p = 0,69). Van de deelnemers geeft 91 procent (n=82) aan samen 
te wonen met één of meer mensen en heeft 24,1 procent (n=20) een 
hond.  
 

2.3.2 Wilde men ondersteuning ontvangen (ook als daarvoor 
persoonsgegevens gedeeld moesten worden)? 
Op basis van ggd-data werden 160 deelnemers gerandomiseerd naar de 
actieve verwijzingsconditie. Van deze groep gaf vervolgens 52,5 procent 
toestemming om gegevens te delen en kon dus daadwerkelijk verwezen 
worden2 (zie figuur 1). 
 
Effect van de verwijzingsconditie 
Hoewel de precieze resultaten afhangen van de gebruikte databron 
(bron-en contactonderzoek, in samenhang met vragenlijst versus 
register van de hulporganisatie), blijkt bij al deze bronnen dat nagenoeg 
alle contacten met de hulporganisatie door een actieve verwijzing 
komen.  
 
Bron- en contactonderzoekmedewerkers van de ggd hebben 294 
deelnemers toegewezen aan de actieve verwijzingsconditie en 297 aan 
de passieve verwijzingsconditie.  
 
Omdat de koppeling tussen databronnen onvolledig is, is er een 
plausibele range van aantallen op basis van verschillende databronnen 
gebruikt. Deze range loopt van 160 tot 294 deelnemers in de actieve 
conditie en van 97 tot 297 deelnemers in de passieve conditie. De 
ondergrens bestaat uit: 1. Het aantal deelnemers dat is getest en hun 
 
2 Data van de ggd en De Boei zijn niet gekoppeld vanwege AVG-richtlijnen. De verschillen tussen deze 
databronnen zijn minimaal, maar zonder koppeling is de herkomst van verschillen niet te achterhalen. Op basis 
van de registerrapportage van de hulporganisatie ontving de hulporganisatie contactgegevens voor 99 mensen 
met een positieve testuitslag of hun nauwe contacten. Drie mensen gaven bij de hulporganisatie expliciet 
telefonisch aan dat ze geen toestemming hadden gegeven voor het delen van hun contactgegevens.  
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nauwe contacten die 2. aan de actieve en passieve verwijzingsconditie 
toegewezen zijn en 3. toestemming hebben gegeven voor 
onderzoekdeelname. De bovengrens is het aantal mensen dat 
toegewezen is aan de condities voordat ze toestemming gaven om aan 
het onderzoek deel te nemen. 
 
De hulporganisatie registreerde zelf met 91 deelnemers contact gehad 
te hebben, van wie er 90 uit de actieve verwijzingsconditie afkomstig 
waren. In de vragenlijst meldden 16 deelnemers dat ze contact hadden 
gehad. Zij waren alle 16 afkomstig uit de actieve verwijzingsconditie. 
Hoewel het verschil tussen de databronnen in termen van absolute 
gerapporteerde aantallen groot is, is in alle gevallen duidelijk dat 
contacten vrijwel uitsluitend afkomstig zijn uit de actieve 
verwijzingsconditie.  
 
Hieronder staat een uitleg over de twee analyses, die de verschillende 
databronnen als uitgangspunt nemen. 

1) Register van de hulporganisatie: met 90 deelnemers in de actieve 
verwijzingsconditie is een ondersteuningsgesprek gevoerd. 
Slechts één persoon uit de passieve verwijzingsconditie heeft 
contact gehad met De Boei. Op basis van de bovengenoemde 
range3 blijkt ongeacht de plausibele uiteinden van deze schatting 
een substantieel verschil te bestaan tussen verwijzingscondities 
(p <0,05, Fisher Exact Test, Odds Ratio = 0,001-0,008, 95 
procent CI:(0-0,05)).  

2) ggd-data: 160 mensen waren toegewezen aan de actieve 
verwijzingsconditie. In de vragenlijstdata (vanaf dag 10) gaven 
21 deelnemers aan een ondersteuningsgesprek te hebben gehad 
in de actieve verwijzingsconditie, tegen 0 deelnemers met een 
passieve verwijzing. Dit effect is ook significant (p<0.05, Fisher 
Exact Test, Odds Ratio = 0,95 procent CI:(0-0,33)). 

 
Deze analyses tonen aan dat het effect van de verwijzingsconditie op 
het aantal contacten groot is. Dit resultaat is robuust, ongeacht de 
gebruikte databron en ongeacht welke range van plausibele uitkomsten 
wordt gebruikt. 
 

2.3.3 In hoeverre leefden deelnemers isolatieadvies na? 
Monitoringsgespek (dag 5)  
Van de 267 deelnemers gaven 148 deelnemers toestemming voor het 
vastleggen van hun antwoorden tijdens het monitorgesprek. Tijdens het 
monitorgesprek is gevraagd: 1. Of deelnemers thuisbleven; 2. of ze 
bezoek ontvingen en 3. wat de redenen daarvoor waren.  
 
Van de deelnemers die toestemming gaven, bleef 75 procent (n=111) 
naar eigen zeggen volledig thuis gedurende de eerste vijf dagen van de 
isolatie- of quarantaineperiode. Deelnemers die wel naar buiten gingen 
(n=37), konden daarvoor meerdere redenen aangeven. Deze redenen 

 
3 De Odds Ratio loopt uiteen, omdat analyses zijn gebaseerd op een range van mogelijke aantallen in de actieve 
verwijzingsconditie tussen 99 en 169. De hulporganisatie heeft ten minste 99 telefoonnummers ontvangen. 
Maximaal 169 mensen gaven toestemming om aan het onderzoek deel te nemen, voordat zij gevraagd werden 
hun telefoonnummer te delen in de actieve verwijzingsconditie. Voor de passieve verwijzingsconditie betreft dit 
106 mensen. Ook keken we naar het intent to treat-sample (297 actief van wie er 90 contact hadden met De 
Boei en 294 passief waarvan één persoon contact had met De Boei). Al deze resultaten vallen binnen de Odds 
Ratio-range die we hier presenteren.  
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zijn gecategoriseerd als 1. medische reden; 2. het halen van een frisse 
neus; 3. hond uitlaten; 4. boodschappen doen; en 5. anders. Van alle 
mogelijke redenen werd een medische reden vijftien keer (38,5 procent) 
genoemd. De andere twee meest voorkomende redenen waren een 
frisse neus halen (n=15, 38,5 procent) en de hond uitlaten (n=7, 18 
procent). Op twee deelnemers na, gaf iedereen maar één reden om naar 
buiten te gaan. 
 
Acht personen (5,4 procent) gaven aan (niet-medisch) bezoek te 
hebben ontvangen tijdens de eerste vijf dagen van de isolatie- of 
quarantaineperiode. Van deze acht personen gaven drie personen (37,5 
procent) aan net een negatieve testuitslag te hebben ontvangen. De 
overige vijf personen gaven aan bezoek te hebben ontvangen ter 
ondersteuning van de isolatie-of quarantaineperiode. Denk bijvoorbeeld 
aan het brengen van boodschappen. 
 
Vragenlijst (vanaf dag 10) 
Van de 267 deelnemers vulden 91 deelnemers de vragenlijst in. In de 
vragenlijst werd gevraagd: 1. Of deelnemers thuisbleven; 2. of zij 
bezoek ontvingen en, zo ja, 3. hoe vaak, 4. wat hun redenen en 5. 
afwegingen waren4. 
 
88 van deze deelnemers beantwoordden de vraag over thuisblijven en 
bezoek ontvangen. 68,2 procent (n=60) bleef naar eigen zeggen 
volledig thuis gedurende de isolatie- of quarantaineperiode. Deelnemers 
die wel zonder medische reden naar buiten gingen (31,8 procent, n=28) 
deden dat gemiddeld 6,6 (CI: 4,9-8,3) keer tijdens de isolatie- of 
quarantaineperiode. De gerapporteerde redenen om naar buiten te 
gaan, staan in figuur 3. 53 deelnemers gingen naar buiten om zich te 
laten testen en 32 deelnemers gaven een niet-medische reden aan om 
naar buiten te gaan. Daarnaast gaf eén deelnemer gaf aan (niet-
medisch) bezoek te hebben ontvangen tijdens de isolatie- of 
quarantaineperiode. 
 
De afwegingen om naar buiten te gaan, staan in figuur 4.  
 

 
4 De gedragsdeterminanten uit de vragenlijst zijn niet meegenomen als voorspellende variabele vanwege 
onvoldoende variantie op de afhankelijke variabele. 
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Figuur 3 Door deelnemers (n=85) gerapporteerde redenen om naar buiten te 
gaan, als percentage van totaal aantal deelnemers dat naar buiten is gegaan.  
 

 
Figuur 4 Door deelnemers (n=60) gerapporteerde afwegingen om naar buiten te 
gaan, als percentage van totaal aantal deelnemers dat een reden heeft 
opgegeven om naar buiten te gaan. 
 

2.3.4 Had de interventie een verschillend effect op thuisblijven bij deelnemers 
in quarantaine of isolatie? 
De beschikbare data waren voldoende voor een voorzichtige analyse om 
in te schatten of actieve verwijzing mogelijk zou werken bij grotere 
aantallen. Het interactie-effect tussen actieve verwijzing en oorzaak van 
thuisblijven (isolatie versus quarantaine) is op basis van de huidige data 
echter niet te bepalen. Dit komt omdat er minder deelnemers per groep 
waren dan verwacht5. Er is om deze reden besloten enkel analyses uit te 
voeren om het effect van de reden tot thuisblijven op isolatiegedrag in 
te schatten.  
 

2.3.5 Effect van verwijzing op thuisblijven  
Tijdens het monitorgesprek (dag 5), gaven 27 van de 101 deelnemers in 
de actieve verwijzingsconditie (26,7 procent) aan dat ze naar buiten 
waren geweest, tegen 10 van de 47 deelnemers in de passieve 
verwijzingsconditie (21,3 procent). Dit verschil is niet significant 
(p=0,31, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 0,74, 95 procent CI:(0,32-
1,71)). Zeven deelnemers (6,9 procent) in de actieve verwijzing gaven 

 
5 Het aantal deelnemers aan dit onderzoek (n=91-149) was lager dan verwacht. Dit komt doordat: a. het 
opkomstpercentage bij de pilot Grootschalig testen lager was dan verwacht, b. onder de deelnemers minder 
mensen positief testen dan van tevoren was ingeschat, en c. uiteindelijk minder mensen dan verwacht (n=91) 
de vragenlijst invulden die toegewezen waren aan een conditie. Door het beperkte aantal deelnemers is het niet 
mogelijk met hoge precisie het effect van de bestudeerde interventies te bepalen. 
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aan bezoek te hebben ontvangen, tegen 1 (2,1 procent) in de passieve 
verwijzingsconditie. Dit verschil is opnieuw niet significant (p=0,21, 
Fisher Exact-test, Odds Ratio = 0,29, 95 procent CI:(0,01-2,24)). 
 
Op basis van de vragenlijstdata (dag 10), gaven 20 deelnemers (22 
procent) in de actieve verwijzing aan dat ze naar buiten waren geweest, 
tegen 8 (8,8 procent) in de passieve verwijzingsconditie. Dit verschil is 
niet significant (p= 0,37, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 0,75, 95 
procent CI:(0,27-2,11)). Deelnemers in de actieve verwijzingsconditie 
die wel naar buiten gingen, deden dit gemiddeld 7 keer (95 procent 
CI:(4,73-9,27)). Deelnemers in de passieve verwijzingsconditie die wel 
naar buiten gingen, deden dit gemiddeld 5,78 keer (95 procent, CI:(3,1, 
8,5)). Ook hier was geen significant verschil (Mann Whitney U-test, W = 
73, p = 0,7). Eén persoon (3,6 procent) gaf aan niet medisch bezoek te 
hebben ontvangen in de passieve verwijzingsconditie, tegen 0 personen 
in de actieve verwijzingsconditie. Data aantallen zijn onvoldoende voor 
een statistische toets. 
 
Op basis van deze data kan niet worden geconcludeerd dat er een effect 
is van type verwijzing op isolatie gedrag.  
 

2.3.6 Effect van quarantaine of isolatie advies op thuisblijven 
Tijdens het monitorgesprek (dag 5), gaf 34,5 procent (n=10) van de 
deelnemers in quarantaine aan dat ze naar buiten waren geweest, tegen 
22,5 procent (n=27) in van de deelnemers in isolatie. Dit verschil is niet 
significant (p<0.05, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 1,79, 95 procent 
CI:(0,73-4,35)). 10,3 procent (n=3) van deelnemers in quarantaine 
gaven aan dat ze bezoek hadden ontvangen, tegen 4,3 procent (n=3) in 
isolatie. Dit verschil is niet significant (p<0.05, Fisher Exact-test, Odds 
Ratio = 2,61, 95 procent CI:(0,51-11,4)). 
 
Op basis van de vragenlijst gegevens (dag 10), gaf 47 procent (n=10) 
van de deelnemers in quarantaine aan dat ze naar buiten was geweest, 
tegen 26,8 procent (n=18) in isolatie. Dit verschil is niet significant (p= 
0,98, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 2,45, 95 procent CI:(0,8-7,5)). 
Deelnemers in quarantaine die wel naar buiten gingen, deden dit 
gemiddeld 9,22 keer (95 procent CI:(3,95-14,49)), tegen gemiddeld 
5,28 keer in isolatie (95 procent, CI:(3,95-6,6)). Ook hier was geen 
significant verschil (Mann Whitney U-test, W = 77,5, p = 0,88). Slechts 
1 procent (n=1) van de deelnemers in quarantaine gaf aan dat ze 
bezoek had ontvangen, tegen 0 procent van de deelnemers in isolatie. 
Er waren onvoldoende data voor een statistische toets. 
 
Op basis van deze data kan niet worden geconcludeerd dat er verschil 
bestaat tussen isolatie en quarantaine op naleving van de maatregelen.  
 

2.3.7 Welk effect had verwijzing op naleven van quarantaine onder 
huisgenoten? 
Deelnemers in isolatie werd ook gevraagd of hun huisgenoten 
thuisbleven of bezoek ontvingen, aangezien ook zij gedurende de eerste 
vijf dagen van de isolatieperiode een quarantaine-advies ontvingen. 
Voor deze analyse is enkel gekeken naar de antwoorden van indexen in 
isolatie.  
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Voor gezinsleden of huisgenoten in quarantaine ligt het aantal mensen 
dat naar buiten was geweest voor de deelnemers in de actieve 
verwijzingsconditie op 8 (27,6 procent) en in de passieve 
verwijzingsconditie op 2 (16,7 procent). Deze percentages zijn 
gebaseerd op 56 deelnemers die deze vraag hebben beantwoord. Dit 
verschil is niet significant (p<0.05, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 0,5, 
95 procent CI:(0,07-2,52)). Huisgenoten die wel naar buiten gingen, 
deden dit gemiddeld 7,2 keer (95 procent CI:(5,68, 8,77)) in de actieve 
verwijzingsconditie, tegen gemiddeld 3 keer in de passieve 
verwijzingsconditie (95 procent, CI:(1,84, 4,16)). Ook hier was geen 
significant verschil (Mann Whitney U-test, W = 5, p = 0,41). 
 

2.4 Discussie en procesevaluatie 
Dit deel geeft eerst per interventie aan of er tijdens het proces 
designveranderingen zijn aangebracht die de betrouwbaarheid van het 
onderzoek (e.g., het introduceren van mogelijke confounders) kunnen 
beïnvloeden. Zo zijn, in overleg met de gemeente Bunschoten en de 
GGD Utrecht enkele keuzes gemaakt op praktische (bijvoorbeeld de 
keuze voor de reguliere procedure van De Boei), dan wel beleidsmatige 
gronden (meerdere toestemmingsmomenten in het onderzoeksproces). 
Deze keuzes hebben een methodologische prijs, namelijk dat bepaalde 
effecten niet goed te herleiden zijn tot interventiecomponenten. De 
volgende beperkingen traden op: 
 

2.4.1 Factoren van invloed op deelname aan condities 
● Vanaf 25/02/2021 zijn kinderen niet meer meegenomen in de 

verwijzing naar De Boei (volgens afspraak). Uitgezette acties bij 
kinderen onder de zestien jaar zijn verwijderd na controle van de 
procedure. Dit kan eventuele discrepanties in cijfers tussen De 
Boei en de ggd verklaren.  

● Er namen minder deelnemers aan het onderzoek deel dan 
verwacht, dit kwam mede door een lagere besmettingsgraad dan 
verwacht. 

● Er is een lagere testfrequentie gecommuniceerd met de inwoners 
van Bunschoten dan voorheen geanticipeerd door onderzoekers. 
De inschatting ging uit van zes keer testen in zes weken, in 
verband met praktische overwegingen is “zo vaak als je wilt”-
testen gecommuniceerd.  

• Vanwege de vele toestemmingsmomenten (1e telefoongesprek, 
2e telefoongesprek, monitoringsgesprek, dag 10 vragenlijst) voor 
diverse onderzoeksstappen (toewijzing conditie, contact met 
hulporganisatie, toesturen vragenlijst) ontstonden meerdere 
momenten in het onderzoek waarbij de participant kon uitvallen. 
Elk toestemmingsmoment heeft gezorgd voor een afname van 
het aantal onderzoeksdeelnemers.  

 
2.4.2 Factoren van invloed op interpretatie en datakwaliteit 

● Randomisatie: De Bron- en contactonderzoekmedewerkers van 
de ggd deelden per dag deelnemers toe aan onderzoeksgroepen 
voordat zij toestemming hadden gegeven voor 
onderzoeksdeelname. Toewijzing aan condities liep niet gelijk op, 
omdat toewijzing per positief getest persoon plaatsvond en de 
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nauwe contacten automatisch in deze conditie werden 
meegenomen, zonder ook rekening te houden met toestemming. 

 
2.4.3 Factoren van invloed op de uitkomstmaat 

● Afstemming met hulporganisatie De Boei had meer 
gestructureerd kunnen verlopen.  
○ Hulporganisatie De Boei levert curatieve zorg, waarbij de zorg 

wordt geboden vanuit een hulpvraag. De personen in isolatie 
of quarantaine waren onvoldoende voorbereid op het indienen 
van concrete hulpvragen voor effectieve ondersteuning. Dit 
kan mede komen doordat deelnemers in isolatie of 
quarantaine niet wisten welke problemen zij nog zouden 
tegenkomen.  

○ Het was niet duidelijk bij werknemers van hulporganisatie De 
Boei dat ook deelnemers in quarantaine werden 
doorverwezen naar de hulporganisatie. Bijvoorbeeld als zij 
preventief thuisbleven na contact met een positief geteste 
persoon of nog wachtten op de testuitslag. Hierdoor ontstond 
verwarring bij zowel medewerkers van De Boei als bij 
deelnemers. 

• Participantaantallen waren niet te koppelen tussen de data van 
de ggd en hulporganisatie De Boei. Dit kwam mede door het 
ontbreken van een identificerende code per participant tussen de 
twee organisaties, onder meer ingegeven door privacyregels. Het 
was om deze reden niet goed mogelijk om verschillen in 
aantallen tussen de twee databronnen te identificeren. 

• Om de respons op de vragenlijst te verhogen, kregen alle 
deelnemers een herinneringsbrief en een e-email. In verband 
met de privacymaatregelen was het niet mogelijk om op 
persoonsniveau na te gaan wie wel of niet heeft deelgenomen 
aan de vragenlijst. Om deze reden hebben alle deelnemers een 
herinnering per e-mail en post ontvangen. Het is mogelijk dat 
deelnemers hierdoor de vragenlijst dubbel hebben ingevuld. 

 
2.5 Conclusies voor beleid en communicatie 

Ondanks de beperkingen, is het mogelijk om lessen te trekken uit het 
onderzoek en heeft dit waardevolle inzichten opgeleverd. Het direct in 
contact brengen van personen in isolatie of quarantaine met een 
hulporganisatie verhoogt het aantal contactmomenten met die 
hulporganisatie. De helft van de mensen ging akkoord met het delen 
van persoonlijke contactgegevens met deze hulporganisatie. Op basis 
van de verzamelde gegevens is het niet mogelijk te concluderen dat er 
een effect is van het type verwijzing op het naleven van de isolatie- of 
quarantaine-adviezen.  
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3 Studie 2: Onderzoek telefonisch ondersteuningsgesprek 
(thuisblijfplanner) en de thuisblijftas in gemeente Dronten 

3.1 Introductie 
De centrale vraag in het deelonderzoek in de gemeente Dronten was op 
welke manier de overheid mensen kan ondersteunen tijdens isolatie en 
quarantaine.  
 
Zulke ondersteuning kan in de eerste plaats worden georganiseerd door 
mensen te helpen hun isolatie beter te plannen, zodat ze niet voor 
onverwachte problemen komen te staan. Het ontwikkelen van een 
coping-plan (aangeboden in de vorm van een thuisblijfplanner), is een 
strategie om te helpen omgaan met onvoorziene omstandigheden die 
knelpunten kunnen vormen bij het behalen van doelen (Hagger et al., 
2020; zie hoofdstuk 1). De gemeente Dronten hielp mensen hiermee via 
een ondersteuningsgesprek. Daarin stelden zij samen met een 
hulpverlener met een thuisblijfplanner een coping-plan op. In deze 
thuisblijfplanner konden mensen invullen welke (lastige) situaties zij 
konden tegenkomen en wat hun persoonlijke oplossing voor deze 
situatie zou zijn (zie bijlage AE). 
 
Ondersteuning is ook mogelijk door mensen informatie te geven 
(bijvoorbeeld telefoonnummers van hulporganisaties) en voorzieningen 
(bijvoorbeeld een brief van de ggd aan de werkgever, die uitlegt dat de 
positief geteste persoon niet kan komen werken). In de gemeente 
Dronten werd dit gebundeld in een zogenoemde thuisblijftas. Alle 
positief geteste inwoners kregen deze tas aangeboden in de eerste drie 
onderzoeksweken. De tas werd, met instemming van de desbetreffende 
inwoner, thuisgestuurd. 
 
Door te meten hoeveel mensen deze voorzieningen gebruikten, kwam er 
een indicatie van de mate waarin die voorzieningen gewenst waren. 
Door systematisch de aanbieding van het ondersteuningsgesprek en 
thuisblijftas te variëren, kon bovendien worden nagaan of zulke 
ondersteuning tot het beter naleven van de isolatie- en quarantaine-
adviezen leidde. 
 

3.2 Methode 
Dit deel beschrijft: 1. Hoe het onderzoek in gemeente Dronten is 
opgezet; 2. wie er heeft deelgenomen aan het onderzoek; 3. hoe 
deelnemers werden toegewezen aan interventies; 4. hoe interventies 
werden ontwikkeld en; 5. hoe de onderzoekprocedure verliep. 
 

3.2.1 Onderzoeksopzet 
Ondersteuningsgesprek met thuisblijfplanner 
Het Bron- en Contact onderzoek (BCO) van de GGD Flevoland 
benaderde de onderzoekdeelnemers naar de telefonische ondersteuning 
met de thuisblijfplanner. Hierbij vroeg het BCO positief geteste inwoners 
van de gemeente Dronten of zij wilden deelnemen aan onderzoek naar 
isolatie ondersteuning. Ze gaven de contactgegevens van deelnemers, 
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met toestemming, door aan Contactpunt ZamenEen, waar randomisatie 
over de onderzoekcondities plaatsvond. In de passieve conditie hadden 
deelnemers een kort gesprek met ZamenEen. Daarin bevestigden zij 
hun deelname aan het onderzoek en ontvingen zij eventueel via het 
Contactpunt ZamenEen basisondersteuning bij (praktische) problemen. 
In de actieve conditie hadden deelnemers een gesprek, waarbij de 
thuisblijfplanner werd doorlopen en zij oplossingen voor diverse situaties 
bedachten. Reguliere hulp van ZamenEen bleef altijd beschikbaar, ook 
als er geen toestemming voor onderzoek was verleend.  
 
Thuisblijftas 
De thuisblijftascondities werden als volgt gevarieerd. Alle personen uit 
de gemeente Dronten met een positieve testuitslag werden vanaf 8 
februari 2021 tot en met 3 maart 2021 tijdens het BCO door de GGD 
Flevoland benaderd voor onderzoeksdeelname. Daarbij zouden zij een 
thuisblijftas ontvangen (zie Bijlage R en S voor belscripts van de ggd). 
Deze groep betrof de potentiële interventieconditie (n=141). Vanaf 4 
maart 2021 tot het eind van de pilot op 21 maart 2021 kregen positief 
geteste personen géén thuisblijftas meer aangeboden. Dit betrof de 
potentiële controleconditie (n=117).  
 
Metingen 
Allereerst werd gekeken of deelnemers gebruikmaakten van de 
thuisblijftas en het ondersteuningsgesprek. Vervolgens werd bekeken of 
de interventie een effect had op naleving van de thuisblijfadviezen, zoals 
zelf thuisblijven en geen bezoek ontvangen. Om te beoordelen of deze 
interventies leidden tot het beter naleven van thuisblijfadviezen, werd 
op twee momenten gemeten of deelnemers zich aan het advies hielden. 
Dat gebeurde allereerst in een monitoringsgesprek (na vijf dagen; 
onderzoek ondersteuningsgesprek met thuisblijfplanner). En vervolgens 
gebeurde dat met een vragenlijst (na tien dagen; 
ondersteuningsgesprek met thuisblijfplanner en de thuisblijftas). 
 
In het monitorgesprek door ZamenEen (dag 5) kregen deelnemers de 
vraag of: 1. Ze tijdens de isolatieperiode het huis hadden verlaten en 2. 
of ze gedurende de isolatieperiode bezoek hadden ontvangen. In de 
vragenlijst (dag 10) werden bovenstaande vragen herhaald en 
aangevuld met vragen of huisgenoten gedurende de quarantaineperiode 
het huis hadden verlaten. 
 
Als deelnemers na twee herinneringen de vragenlijst nog niet hadden 
ingevuld, werden ze (als er een telefoonnummer beschikbaar was) als 
een laatste herinnering gebeld. Tijdens dit gesprek konden deelnemers 
ook doorgeven of ze tijdens de isolatieperiode naar buiten waren 
geweest of bezoek hadden ontvangen.  
 

3.2.2 Deelnemers 
Potentiële onderzoeksdeelnemers waren alle inwoners (16 jaar of ouder, 
of hun aanwezige verzorger) van de gemeente Dronten die positief 
testten gedurende het onderzoek Grootschalig testen (n=258). De ggd-
medewerkers schatten de populatie die voor deelname in aanmerking 
kwam in. Ze boden deelname aan als: 1. Deze mensen de Nederlandse 
taal voldoende beheersten; 2. zij 16 jaar of ouder waren en 3. de 
thuisblijftas in ontvangst konden nemen (bij de thuisblijftasconditie). 21 
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deelnemers kregen vanwege deze exclusiecriteria geen thuisblijftas of 
ondersteuningsgesprek aangeboden. 

3.2.3 Randomisatie 
Randomisatie was niet mogelijk bij het onderzoek naar de thuisblijftas. 
Dit kwam door de wens van de gemeente Dronten om alle positief 
geteste inwoners gedurende een vaste periode een thuisblijftas aan te 
bieden. Om toch een vergelijking te kunnen maken tussen het wel en 
niet aanbieden van de thuisblijftas, is ervoor gekozen de thuisblijftas 
alleen tijdens de eerste drie pilotweken aan te bieden (interventie) en 
niet in de laatste drie weken (controle). 
 
Deelnemers aan het onderzoek naar het ondersteuningsgesprek met de 
thuisblijfplanner werden bij Contactpunt ZamenEen via eenvoudige 
randomisatie geplaatst in een van de twee onderzoekscondities. 
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Figuur 5 Consort flowdiagram van deelnemers. Positief geteste mensen kregen 
de vraag of zij een ondersteuningsgesprek wilden voeren met een lokale 
hulporganisatie (ZamenEen). Daarnaast kregen deze mensen in de eerste drie 
pilotweken ookde vraag of zij de thuisblijftas wilden ontvangen. Deze groep 
werd vergeleken met de positief geteste mensen in de laatste drie weken, die 
geen thuisblijftas kregen aangeboden.  
 

3.2.4 Materialen 
BCO-belscript 
In samenwerking met BCO-medewerkers van de ggd en met juridische 
ondersteuning is een toestemmingsbelscript ontwikkeld. 
 
De ggd vroeg tijdens dit contactpersoon de participant om toestemming 
om tijdens de isolatieperiode een thuisblijftas en ondersteuning van een 
hulporganisatie te ontvangen en de benodigde gegevens te delen (zie 
Bijlage P). Gedurende de laatste drie weken werd geen toestemming 
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meer gevraagd voor de thuisblijftas. Deelnemers konden toen nog wel 
extra onderzoeksinformatie aanvragen (zie Bijlage Q voor details). 
 
Belprotocol Ondersteuningsgesprek met thuisblijfplanner 

Controleconditie 
Het volledige belscript dat de werknemers van ZamenEen 
gebruikten, is terug te vinden in Bijlage R. Gedurende dit gesprek 
werd de toestemming voor onderzoek bevestigd. Ook vroegen de 
werknemers van ZamenEen participanten of zij op dag 5 
teruggebeld wilden worden. De deelnemers werden telefonisch 
gewezen op de thuisblijfplanner op de website van de gemeente 
Dronten (zie Bijlage AE).  
 
Experimentele conditie 
Het volledige belscript dat de werknemers van ZamenEen 
gebruikten, is terug te vinden in Bijlage S. Gedurende dit gesprek 
vroegen de werknemers de deelnemers om hun 
onderzoeksdeelname te bevestigen. Ook herhaalden zij de 
isolatie-afspraken en bespraken zij met de deelnemers de 
redenen waarom thuisblijven lastig kan zijn. De deelnemers werd 
vervolgens gevraagd om oplossingen te bedenken voor lastige 
situaties. Als dat nodig bleek, werd het netwerk van ZamenEen 
ingezet om tegemoet te komen aan de genoemde knelpunten. 
Vervolgens vroeg de hulporganisatie of zij de participant op dag 5 
kon terugbellen. 

 
Digitale Thuisblijfplanner 
Deze digitale folder beschrijft de zeven meest voorkomende scenario’s 
om het huis te verlaten gedurende isolatie en quarantaine (zie Bijlage 
AE). Op de achterzijde is ruimte om zelf lastige situaties te noteren 
waarin mensen normaal gesproken naar buiten gaan. Ze konden 
oplossingen voor deze situaties in de vorm van een ‘als-dan-plan’ 
noteren. 
 
Email deelname onderzoek (dag 1)  

Alleen thuisblijftas 
Deelnemers aan het thuisblijftasonderzoek (zowel controle- als 
interventiecondities) ontvingen een e-mail (Bijlage T) met de 
onderzoekinformatiebrief (Bijlage O). Deelnemers ontvingen deze 
e-mail als zij alleen deelnamen aan het onderzoek naar de 
thuisblijftas. Zij kregen deze e-mail niet als zij ook deelnamen 
aan het onderzoek naar de thuisblijfplanner-
ondersteuningsgesprekken.  
 
Actief thuisblijfplanner ondersteuningsgesprek (eventueel met 
thuisblijftas) 
Deelnemers ontvingen een e-mail (Bijlage U) met de 
onderzoekinformatiebrief (Bijlage O) en de digitale versie van de 
thuisblijfplanner (Bijlage AE) die zij zelf konden invullen. 
Ontvangers van deze e-mail deden mee aan de 
interventieconditie van het ondersteuningsgesprek mét 
thuisblijfplanner en deden optioneel mee met de thuisblijftas.  
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Passief thuisblijfplanner ondersteuningsgesprek 
Deelnemers ontvingen een e-mail (Bijlage V) met de 
onderzoekinformatiebrief (Bijlage O). Ontvangers van deze e-
mail deden mee aan de controleconditie van het thuisblijfplanner 
ondersteuningsgesprek en deden optioneel mee met de 
thuisblijftas. 
 

Onderzoek informatiebrief (dag 1) 
Alle deelnemers ontvingen per e-mail een informatiebrief met de 
belangrijkste informatie over de onderzoeksdeelname (Bijlage O).  
 
Monitoringsvragen (dag 5) 
Na het afronden van het monitoringsgesprek op dag 5 registreerde de 
medewerker van de hulporganisatie hoe het ging met de deelnemers, of 
zij naar buiten waren geweest en of zij bezoek hadden ontvangen (“Is 
tijdens dit gesprek ter sprake gekomen dat de persoon naar buiten is 
geweest? Zo ja, om welke reden(en)?”’ en “Is tijdens dit gesprek ter 
sprake gekomen dat de persoon bezoek heeft ontvangen? En zo ja, om 
welke reden?”). Zie Bijlage AF voor de volledige vragenlijst.  
 
 De componenten in de thuisblijftas waren: 

● Spelletje: Escaperoom The Game (zie Bijlage W). 
● Kaarsje: Een symbolisch lichtpuntje (zie Bijlage W). 
● Informatiebrief Gemeente Dronten: Brief van de gemeente 

Dronten met een toelichting op de tasinhoud. In de brief wordt 
ook steun voor de situatie uitgesproken (zie Bijlage X). 

● Ggd-brief over afspraken afzeggen: Brief met tips bij het 
afzeggen van afspraken van de ggd voor deelnemers in isolatie of 
quarantaine (zie Bijlage Y). 

● Isolatie- en quarantaine-informatiegids (folder). Gids met 
adviezen en ondersteuningsopties in de gemeente Dronten. In de 
folder staan onder meer adviezen over de hond uitlaten, 
boodschappen doen, sporten en het regelen van ondersteuning. 
De gids biedt contactgegevens voor diverse hulporganisaties, 
zoals het Rode Kruis, Veilig Thuis en Contactpunt ZamenEen en 
praktische contactinformatie voor bijvoorbeeld de Tozo of de 
gemeente Dronten (zie Bijlage Z). 

● Quarantaine-kalender: Voor huisgenoten in quarantaine een 
aftelkalender om te bepalen wanneer hun quarantaineperiode 
afloopt (zie Bijlage AA). 

● I-coach: Flyer voor app met adviezen en ondersteuningsopties 
voor mensen in quarantaine of isolatie (zie Bijlage AB). 

● Vers ontbijt van lokale ondernemers: Ontbijtje met producten uit 
de streek: op het bijgeleverde flesje biologische fruitdrank stond 
de informatie om het pakket gratis thuis te laten bezorgen (zie 
Bijlage AC). 

● Activiteitenoverzicht De Meerpaal en OpenJeHart: Flyer met 
onder meer links naar gratis online sportlessen, cursussen en 
bijeenkomsten voor alle leeftijden (zie Bijlage AD). Om het 
invullen van de tijd thuis gemakkelijker te maken.  

 
Vragenlijst (na dag 10) 
De onderzoekers ontwikkelden de vragenlijst voor deze pilot. Vragen 
over risicoperceptie, algemeen welzijn, demografische gegevens en 
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woonsituatie, gedragsdeterminanten, frequentie van bezoek of verlaten 
van het huis zijn gebaseerd op het vragenlijstonderzoek van de RIVM 
Corona Gedragsunit en ggd’en naar gedrag, welzijn en draagvlak. 
Deelnemers aan de telefonische ondersteuning thuisblijfplanner en de 
thuisblijftas kregen deze vragenlijst toegestuurd. Vragen over de 
hulporganisatie zijn specifiek voor deze pilot ontwikkeld en werden 
alleen gesteld aan deelnemers van de telefonische ondersteuning 
thuisblijfplanner. De volledige vragenlijst is beschikbaar in Bijlage AK. 
Deelnemers ontvingen de vragenlijst via een link in de e-mail op dag 10 
(zie Bijlage AG). De vragenlijst werd uitgezet via het platform Juriblox. 
 
Indien gewenst was de vragenlijst en begeleidende brief ook op papier 
beschikbaar voor de deelnemers (zie Bijlage AH). Deelnemers kregen 
dan de brief met vragenlijst thuisgestuurd, inclusief retourenvelop. 
 
E-mail herinnering vragenlijst (dag 15, 18) 
Op dag 15 en 18 werd een herinneringsmail gestuurd naar deelnemers 
die nog geen vragenlijst ingevuld hadden (zie Bijlage AI). 
 
Herinnering belprotocol (dag 20) 
Om zoveel mogelijk data te verzamelen, werden alle deelnemers die nog 
geen vragenlijst hadden ingevuld in de laatste onderzoeksweek van het 
onderzoek gebeld om hen hieraan te herinneren. Ook stelden de bellers 
tijdens dat gesprek de belangrijkste vragen uit de vragenlijst 
telefonisch. Zo kon in het geval dat de deelnemer de vragenlijst niet zou 
invullen, toch data worden meegenomen. Zie Bijlage AJ voor het 
belprotocol.  
 

3.2.5 Procedure 
BCO - ggd 
Deelnemers met een positieve testuitslag voor COVID-19 kregen 
gedurende het BCO de vraag of zij: 1. Ondersteuning wilden ontvangen 
tijdens de isolatieperiode door contact met de hulporganisatie 
ZamenEen en: 2. een gratis thuisblijftas wilden ontvangen van de 
gemeente Dronten. De ggd gaf aan het einde van de dag relevante 
contactgegevens aan ZamenEen door. De thuisblijftas werd gedurende 
de eerste drie onderzoeksweken (tot en met 04-03-2021) aangeboden. 
In de laatste drie weken kregen deelnemers, in plaats van de 
thuisblijftas, de vraag of zij meer informatie over onderzoek wilden 
ontvangen. 
 
Thuisblijftas 
Contactpunt ZamenEen ontving de e-mail en adresgegevens van de 
betreffende ggd-deelnemer. Na ontvangst van de adresgegevens werd 
maximaal drie keer geprobeerd de thuisblijftas af te leveren bij het 
betreffende huishouden. Deelnemers ontvingen direct een e-mail met de 
onderzoekinformatiebrief. 
 
Thuisblijfplanner ondersteuningsgesprek 
Randomisatie vond plaats direct nadat ZamenEen de naam en 
telefoonnummer van deelnemers in ontvangst nam. Contactpunt 
ZamenEen nam telefonisch contact op met de deelnemer, vroeg 
toestemming voor onderzoeksdeelname en maakte, indien nodig, een 
nieuwe belafspraak. Bij het weigeren van toestemming voor onderzoek 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden
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bood de hulporganisatie reguliere zorg aan en werd deelname aan het 
onderzoek uitgesloten.  
 
In de passieve conditie werden deelnemers telefonisch gewezen op het 
bestaan van de thuisblijfplanner (zie belprotocol Bijlage R) en ontvingen 
zij reguliere zorg. In de actieve conditie werd de thuisblijfplanner actief 
doorgenomen (zie Bijlage S). Daarbij droeg de deelnemer actief 
oplossingen aan voor lastige situaties tijdens de isolatieperiode.  
 
Alle deelnemers van het thuisblijfplanneronderzoek kregen de vraag of 
zij teruggebeld wilden worden voor een monitoringsgesprek op dag 5. 
Deelnemers ontvingen daarnaast een e-mail met nadere informatie over 
het onderzoek. 
 
Monitoringsgesprek dag 5 
Alle deelnemers van het thuisblijfplanneronderzoek, in zowel de actieve 
als passieve conditie, die tijdens het eerste gesprek hadden aangegeven 
teruggebeld te willen worden, kregen op dag 5 een telefoontje van een 
werknemer van ZamenEen voor een monitoringsgesprek volgens 
reguliere zorg. Na afronding van het gesprek noteerde de ZamenEen-
medewerker of de participant zich aan de isolatiemaatregelen hield (zie 
Bijlage AF). 
 
Vragenlijst dag 10 
Alle deelnemers, zowel van het thuisblijfplanneronderzoek als de 
thuisblijftas, ontvingen op dag 10 via de e-mail een vragenlijst over hun 
welzijn en naleving van de isolatiemaatregelen (zie Bijlage AK). Op dag 
15 en 18 stuurde ZamenEen digitale herinneringen (zie Bijlage AI).  
 
Om zoveel mogelijk data te verzamelen, zijn deelnemers die nog geen 
vragenlijst hadden ingevuld vanaf de laatste week van de pilot (17 
maart 2021) gebeld met het verzoek de vragenlijst toch in te vullen (zie 
Bijlage AJ). Dit werd vervolgens gecontinueerd in de procedure op dag 
20. 
 
Stimulering tot deelname 
Om deelnemers aan te moedigen de vragenlijst in te vullen, ontvingen 
zij een kleine tegemoetkoming bij het invullen van de vragenlijst. Dit 
gebeurde in de vorm van een BOL-cadeaubon ter waarde van 10 euro. 
Zij ontvingen per segment van de vragenlijst (A en B) een waardebon 
van 5 euro.  
 
Afronding pilot 
Om zo snel mogelijk na afronding van de pilot te starten met de data-
analyse is besloten om aan het eind van de projectlooptijd de 
herinneringsprocedure te intensiveren.  
 
Op 2 april 2021 kregen alle deelnemers van het 
thuisblijfplanneronderzoek die nog geen telefonische herinnering hadden 
gekregen een telefoontje om hen te herinneren aan de openstaande 
vragenlijst (zie Bijlage AJ). Deelnemers in de controleconditie van de 
thuisblijftas ontvingen een extra herinneringse-mail.  
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Op 3 april 2021 werden om 09.00 uur de laatste vragenlijsten verstuurd 
naar deelnemers. Vanaf 15.00 uur werd telefonisch contact opgenomen 
met de laatste onderzoeksdeelnemers van de thuisblijfplanner.  
 
Op 5 april 2021 ontvingen alle deelnemers een laatste e-mail over het 
onderzoek als zij deze nog niet hadden gehad. Op 6 april zijn de laatste 
deelnemers gebeld, die eerder nog niet telefonisch bereikbaar waren. Op 
7 april is de data opgeleverd aan de onderzoekers. 
 

 
Figuur 6 Procesbeschrijving van de pilot Grootschalig testen in Dronten.  
 

3.2.6 Databewerking 
Thuisblijftas. Van 69 deelnemers (62,2 procent) in de interventieconditie 
zijn voldoende data verzameld om hen in de analyse mee te nemen. 
Deze data kwamen voort uit een vragenlijst of een telefoongesprek 
(monitoring of nabellen). In de controlegroep waren dit 23 deelnemers 
(61 procent). Dit is zowel te laag als te ongebalanceerd voor een 
zinvolle analyse over de effectiviteit van de thuisblijftas.  
 
Ook bestonden er nog enkele discrepanties in de (niet-gekoppelde) 
data, zoals verzameld door de ggd en ZamenEen6. De analyses zijn 
daarom beperkt tot procesdata (gebruik van de tas en de inhoud). 
 

3.2.7 Statistische analyse 
 
Dit deel beschrijft de toegepaste statische analyses.  
 
Ondersteuningsgesprek thuisblijfplanner. Aan de hand van de Fisher 
Exact-test wordt bepaald of het ondersteuningsgesprek effect heeft op 

 
6 Er zijn verschillende redenen voor discrepanties tussen databronnen van ggd en ZamenEen. Er is geen data 
voor positief getesten onder 12 jaar voor analyse beschikbaar. We weten wel dat er in totaal, inclusief<12 jaar. 
gedurende de hele pilot 318 mensen positief testten. Hiervan is niet duidelijk of er verzorgers van kinderen 
waren die niet voor het onderzoek in aanmerking kwamen. Wel weten we dat tien verzorgers van kinderen met 
een positieve testuitslag een thuisblijftas wilden ontvangen. Dit verklaart een deel van de discrepanties. Ook 
zijn er mogelijk foutieve registraties opgenomen door BCO-medewerkers. Zo staat er bijvoorbeeld in de BCO-
data dat ook toen er geen thuisblijftas meer werd uitgedeeld, toch nog mensen deze thuisblijftas kregen 
aangeboden (n=12).  
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het naleven van de thuisblijfadviezen (bijvoorbeeld of iemand naar 
buiten is geweest of bezoek heeft ontvangen). Voor het 
ondersteuningsgesprek is de nulhypothese 0-hypothese -dat het actief 
doornemen van een thuisblijfplanner geen effect heeft- getoetst tegen 
de alternatieve hypothese. Die laatste houdt in dat het actief doornemen 
van de thuisblijfplanner leidt tot het beter volgen van de 
thuisblijfadviezen. Tenslotte wordt de niet-parametrische Wilcoxon-
Mann-Whitney-toets uitgevoerd. Deze wordt gebruikt om het effect te 
meten van het ondersteuningsgesprek op hoe vaak deelnemers het huis 
verlaten gedurende de isolatieperiode. Als deze test significant is, wordt 
de nulhypothese verworpen dat een ondersteuningsgesprek geen effect 
heeft op hoe vaak iemand de thuisblijfadviezen negeert. 
 
Thuisblijftas. Om het effect van het aanbieden van een thuisblijftas op 
het naleven van het protocol voor isolatie te onderzoeken, wordt een 
Fisher Exact-test gebruikt. Voor de thuisblijftas wordt de nulhypothese - 
dat het aanbieden van een thuisblijftas geen effect heeft-, getoetst 
tegen de alternatieve hypothese dat deelnemers die een thuisblijftas 
aangeboden hebben gekregen minder vaak het isolatieprotocol 
schenden. Daarnaast wordt er ook een Wilcoxon-Mann-Whitney-toets 
uitgevoerd. Dit om na te gaan of deelnemers die een thuisblijftas kregen 
aangeboden, minder vaak naar buiten zijn geweest of bezoek hebben 
ontvangen tijdens de isolatieperiode. 
 

3.3 Resultaten 
Dit deel bespreekt de onderzoeksresultaten van de statistische 
toegepaste toetsen. 
 

3.3.1 Wie namen deel?  
De deelnemers van de vragenlijst (n=86) gaven een indruk van de 
demografische achtergrond van de deelnemers. Hieruit bleek dat 
jongeren in de steekproef met een modale gerapporteerde leeftijd van 
16-17 jaar zijn oververtegenwoordigd. Bij navraag bleek er sprake te 
zijn van een foutieve programmering in de vragenlijst, waardoor de 
leeftijd automatisch op 16-17 jaar stond ingevuld. Als de categorie 16-
17 jaar niet wordt meegenomen, is de modale leeftijd 45-49 jaar.  
 
Relatief minder vrouwen namen aan het onderzoek deel (40,7 procent). 
De verdeling naar leeftijd en geslacht was gelijk over de 
onderzoeksgroepen (leeftijd: chi-kwadraat(9) = 5,52, p>0,05; sekse: 
chi-kwadraat(1)=0,05, p>0,05) en de conditie van de thuisblijftas 
(leeftijd:chi-kwadraat(12)=11,36, p>0,05; sekse: chi-kwadraat(1)=0, 
p>0,05).  
 
Van de deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld, gaf 92 procent 
(n=79) aan samen te wonen met een of meer mensen. Van de 79 
deelnemers die de vraag hebben ingevuld, heeft 36,7 procent (n=29) 
een hond.  
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3.3.2 Wilden deelnemers ondersteuning ontvangen (ook als daarvoor 
persoonsgegevens gedeeld moesten worden)? 
Van alle mensen die in aanmerking kwamen, gaf 57,8 procent7 (n=149) 
toestemming voor het delen van gegevens met de lokale hulporganisatie 
ZamenEen:  

● 78,0 procent7 (n=110) van de deelnemers die de thuisblijftas 
kregen aangeboden, wilde een thuisblijftas ontvangen en deelde 
hun adres. Deze deelnemers kregen ook een 
ondersteuningsgesprek aangeboden. 

● 24,4 procent7 (n=63) van de deelnemers die een 
ondersteuningsgesprek kregen aangeboden, ging hierop in en 
deelde hun telefoonnummer. Een deel van deze deelnemers (t/m 
4 maart) kreeg ook een thuisblijftas aangeboden. 

● 29,8 procent7 (n=42) van de deelnemers die een 
ondersteuningsgesprek en een thuisblijftas kregen aangeboden, 
wilde allebei, en deelde dan ook voor beide opties 
persoonsgegevens.  

● 12,8 procent7 (n=18) van de deelnemers die noch een 
thuisblijftas (t/m 4 maart), noch een ondersteuningsgesprek 
wilde (gedurende de hele pilotperiode), gaf toch toestemming om 
een e-mailadres te delen voor deelname aan het 
vragenlijstonderzoek.  

 
3.3.3 Hoe lang duurden de ondersteuningsgesprekken?  

Het basisondersteuningsgesprek (controleconditie) duurde gemiddeld 11 
minuten (range 5-15 minuten). Als de thuisblijfplanner actief werd 
doorlopen, duurde het gesprek gemiddeld 22 minuten (range 5-45 
minuten). 
 

3.3.4 Hoe werden thuisblijftassen gebruikt? 
Een lokale hulporganisatie deed maximaal drie pogingen om de 
thuisblijftas te bezorgen. 84,4 procent van de thuisblijftassen (n=92) 
werd binnen 24 uur bezorgd, elf tassen werden binnen 48 uur bezorgd 
en twee tassen werden na 48 uur bezorgd. Vier thuisblijftassen waren 
wel aangevraagd, maar zijn door afwezigheid van de deelnemer niet 
bezorgd. Mensen die de thuisblijftas ontvingen, gaven aan het meest 
van de ontbijtvoucher en de tas zelf (zie figuur 7) gebruik te maken.  
 

 
7 Deze percentages zijn gebaseerd op door de ggd geleverde data als noemer (aantal mensen dat positief 
testte en in aanmerking kwam om deel te nemen), en teller op basis van het aantal mensen dat volgens 
ZamenEen een thuisblijftas wilde ontvangen. Dit besluit is zo genomen, omdat dit als de meest accurate 
databron wordt gezien. Nadat de thuisblijftas niet meer werd uitgedeeld, zijn er bijvoorbeeld toch mensen 
geweest die deze thuisblijftas bij de ggd kregen aangeboden (n=12). Ook zijn er drie mensen die wel zonder 
interventie aan het onderzoek wilden deelnemen, maar waarvan geen data bij de ggd bekend zijn. Als de teller 
op basis van ggd-data wordt genomen, verschuiven percentages tussen de 10-20 procent. Maar de interpretatie 
blijft dezelfde: de ondersteuning van een thuisblijftas lijkt gewenst te zijn. 
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Figuur 7 Gebruik van componenten in de thuisblijftas, als percentage van totaal 
aantal deelnemers dat in de vragenlijst aangeeft de thuisblijftas te hebben 
gebruikt (n=44).  
 

 
Figuur 8 Reactie op de inhoud van de thuisblijftas.  
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3.3.5 In hoeverre leefden deelnemers het isolatieadvies na? 
In de vragenlijst8 (n=86) is gevraagd of: 1. Mensen thuisbleven of 2. 
bezoek ontvingen en zo ja, 3. hoe vaak, en 4. wat hun redenen en 5. 
afwegingen waren. 67,5 procent bleef naar eigen zeggen volledig thuis 
tijdens de isolatieperiode. Niemand gaf aan tijdens de isolatieperiode 
(niet-medisch) bezoek te hebben ontvangen. Mensen die wel naar 
buiten gingen (32,5 procent) zonder medische reden deden dat 
gemiddeld 6,3 keer tijdens de isolatieperiode. De gerapporteerde 
redenen om naar buiten te gaan, staan in figuur 9. De voornaamste 
niet-medische reden om naar buiten te gaan, was de hond uitlaten. In 
figuur 10 zijn de afwegingen te zien.  
 

 
Figuur 9 Door deelnemers gerapporteerde redenen om naar buiten te gaan, als 
percentage van totaal aantal deelnemers dat naar buiten is gegaan (n=36). 9 
mensen gaven medische redenen (allemaal testen), 27 mensen gaven niet-
medische redenen.  
 

 
8 De gedragsdeterminanten uit de vragenlijst zijn vanwege onvoldoende variantie op de afhankelijke variabele 
niet meegenomen als voorspellende variabele. 
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Figuur 10 Door deelnemers (n=36) gerapporteerde afwegingen om naar buiten 
te gaan, als percentage van totaal aantal deelnemers dat naar buiten is gegaan, 
om medische en niet-medische redenen.  
 

3.3.6 Welk effect hadden interventies op het naleven van het isolatie-advies? 
Hierover is op basis van deze data geen conclusie te trekken. Dit komt 
omdat er te weinig deelnemers waren per groep9. Voor demografische 
samenstelling van de deelnemersgroep is gekeken naar vragenlijstdata. 
Hierin werden geen opvallendheden gezien10. Niemand gaf tijdens het 
monitoringsgesprek of in de vragenlijst aan bezoek te hebben 
ontvangen. 
 

3.3.7 Effect van ondersteuningsgesprek 
De beschikbare data waren voldoende voor een voorzichtige analyse om 
in te schatten of de ondersteuningsgesprekken mogelijk zouden werken 
bij grotere aantallen. 
  
Tijdens het monitoringsgesprek (dag 5), gaven vijf mensen (20 procent) 
in de actieve ondersteuningsconditie aan dat ze naar buiten waren 
geweest, tegen vier (18,2 procent) in de passieve 
ondersteuningsconditie. Dit verschil is niet significant (p=0,60, Fisher 
Exact-test, Odds Ratio = 0,91, 95 procent CI [0, 4,03]). 
  
In de vragenlijst (na 10 dagen) gaven zeven van de mensen met een 
actief ondersteuningsgesprek aan naar buiten te zijn geweest (38,9 
procent), tegen zeven mensen met een passief ondersteuningsgesprek 
(35 procent). Dit verschil is niet significant (p=0,53, Fisher Exact-test, 

 
9 Het aantal deelnemers aan dit onderzoek (n=149) was lager dan verwacht. Dit komt doordat: a. Het 
opkomstpercentage bij de pilot Grootschalig testen lager was dan verwacht; b. onder de deelnemers minder 
mensen positief testen dan van tevoren was ingeschat en; c. dat er daardoor minder monitoringsgesprekken 
plaatsvonden dan verwacht (n=49), en d) en dat ook minder mensen dan verwacht de vragenlijst invulden 
(n=86). Door het beperkte aantal deelnemers is het niet mogelijk met hoge precisie het effect van de 
bestudeerde interventies te bepalen.  
10 Om zicht te krijgen op wie aan het onderzoek deelnamen en of er verschillen tussen condities waren, keken 
we naar de demografische informatie die deelnemers in de vragenlijst opgaven (n=86). Dit geeft dus een 
indruk van de demografische achtergrond van de deelnemers. Hieruit blijkt een cross-sectionele 
vertegenwoordiging van leeftijdsgroepen (minimaal 16-17, maximaal 75-95). Ook blijkt hieruit dat relatief 
minder vrouwen aan het onderzoek hebben deelgenomen (40,7 procent). Van de mensen die de vragenlijst 
heeft ingevuld, geeft 84,8 procent (n=73) aan samen te wonen met een of meer mensen. Van de mensen die 
de vragenlijst hebben ingevuld, heeft 36,7 procent (n=29) een hond. Bij geen van deze variabelen vonden we 
een significant verschil tussen condities. 
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Odds Ratio = 0,84, 95% CI[0, 3,12]). Mensen in de actieve conditie die 
wel naar buiten gingen, deden dit gemiddeld 7,7 keer (95 procent CI 
[0,24, 15,18]), in vergelijking 6,3 keer (95 procent CI [1,67, 10,9]) in 
de passieve ondersteuningsconditie. Ook hier was geen significant 
verschil (Mann Whitney U-test, W = 490,5, p = 0,92). 
  
Hoewel de statistische analyses niet betrouwbaar genoeg zijn voor een 
sterke conclusie, lijken de verschillen in thuisblijven voor mensen voor 
wie data werd verzameld, erg klein. Het lijkt er dus niet op dat deze 
ondersteuning een relevant effect op isolatiegedrag zou hebben gehad. 
 
Effect van de thuisblijftas 
Zeven van de deelnemers die een thuisblijftas kregen aangeboden, 
gaven tijdens het monitoringsgesprek (dag 5) aan tijdens de 
isolatieperiode naar buiten te zijn geweest, tegen twee van de 
deelnemers die geen thuisblijftas kregen aangeboden. Belangrijk is dat 
al deze deelnemers ook een ondersteuningsgesprek kregen.  
 
In de vragenlijst (na tien dagen) gaf 37,7 procent (n=23) van de 
deelnemers die een thuisblijftas kregen aangeboden, aan naar buiten te 
zijn geweest. Dit tegen 18,2 procent (n=4) van de deelnemers die geen 
thuisblijftas kregen aangeboden. Verder gaf iedereen aan geen bezoek 
te hebben ontvangen. Deelnemers die een thuisblijftas aangeboden 
kregen en wel naar buiten gingen, deden dit gemiddeld 5,2 keer CI [2,8-
7,7] ten opzichte van 12,3 keer CI [0,5-24,0] onder mensen die geen 
thuisblijftas kregen aangeboden. Door het kleine aantal deelnemers en 
blootstelling aan verschillende interventies is het niet mogelijk hieraan 
een conclusie te verbinden. 
 
Welk effect hadden interventies op het naleven van quarantaine onder 
huisgenoten? 
Deelnemers in isolatie werd ook gevraagd om op te geven of hun 
huisgenoten thuisbleven of bezoek ontvingen, aangezien ook zij 
gedurende de eerste vijf dagen van de isolatieperiode een quarantaine-
advies ontvingen. Ook hier gaf niemand aan om niet-medische redenen 
bezoek te hebben ontvangen. Ook waren er geen significante verschillen 
in de mate waarin mensen thuisbleven. Dit kwam mede door een 
gebrekkig onderscheidingsvermogen van de toets dat veroorzaakt werd 
door het kleine aantal deelnemers. 
 
Voor gezinsleden of huisgenoten in quarantaine was het aantal mensen 
dat naar buiten was geweest zes (46 procent) van de deelnemers in de 
actieve coping-plan conditie en op vijf (33,3 procent) in de passieve 
conditie. Dit verschil is niet significant (p=0,28, Fisher Exact-test, Odds 
Ratio = 0,59, 95% CI[0, 2,7]).  
 
Voor huisgenoten in quarantaine was het percentage mensen dat naar 
buiten is geweest 37,5 procent (n=18) met thuisblijftas, tegen 18,8 
procent (n=3) van de mensen zonder thuisblijftas. Dit verschil is niet 
significant (p=0,14, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 0.38, 95 procent 
CI[0, 1,4]).  
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3.4 Discussie en procesevaluatie 
Dit deel geeft eerst per interventie aan of er tijdens het proces 
designveranderingen zijn aangebracht, die van invloed kunnen zijn op 
de betrouwbaarheid van het onderzoek (e.g., het introduceren van 
mogelijke confounders). Zo zijn er, in overleg met Gemeente Dronten en 
GGD Flevoland, enkele keuzes gemaakt op praktische, dan wel 
beleidsmatige gronden (bijvoorbeeld de verdeling van thuisblijftassen in 
de eerste drie weken). Deze keuzes hebben een methodologische prijs, 
namelijk dat bepaalde effecten niet goed te herleiden zijn tot 
interventiecomponenten. De volgende beperkingen traden op: 
 

3.4.1 Factoren van invloed op deelname aan condities: 
• Thuisblijftas: In het experimentele design was randomisatie van 

de thuisblijftas over deelnemers opgenomen. De gemeente 
Dronten vond dit niet eerlijk tegenover de inwoners van hun 
gemeente en wilde graag alle inwoners in isolatie een thuisblijftas 
aanbieden. Omdat randomisatie en effectiviteitsmetingen dan 
niet mogelijk zijn, werd besloten om de tas gedurende de eerste 
drie pilotweken wel en tijdens de laatste drie weken niet aan te 
bieden. Gedurende de laatste drie weken was het vanwege 
obstakels omtrent privacy bij de GGD Flevoland niet mogelijk om 
op dezelfde wijze deelnemers te werven voor de 
thuisblijftascontroleconditie. Om deze reden is de 
controleconditie van de thuisblijftas onvoldoende representatief 
om uitspraken te kunnen doen over effectiviteit.  

• Deelnemersaantallen: Om een uitspraak te kunnen doen over het 
effect van beide interventies waren 522 deelnemers voldoende 
om de thuisblijftas te evalueren en 522 voor de 
ondersteuningsgesprekken met thuisblijfplanner. Op basis van de 
toenmalige inschatting van de positieve test-prevalentie, de 
verwachte deelname aan de pilot Grootschalig testen, en het 
verwachte aantal deelnemers aan dit onderzoek, werd dit als 
‘haalbaar’ ingeschat. Dit bleek niet het geval: 
o De aantallen deelnemers aan de pilot Grootschalig testen en 

het percentage mensen dat positief testte, waren uiteindelijk 
lager dan aan het begin van de pilot was ingeschat. Er zijn 
daardoor veel minder mensen geworven voor de onderzoeken 
dan beoogd en noodzakelijk voor een effectanalyse.  

o Van de 149 mensen die wel deel aan de interventies 
deelnamen, heeft een deel de vragenlijst niet ingevuld of het 
telefoongesprek met ZamenEen niet beantwoord (38 
procent).  

Een formele effectanalyse was daarom niet mogelijk. In plaats 
daarvan is de analyse gericht op meer informatieve 
procesindicatoren (bereidheid tot interventiedeelname, gebruik 
en waardering van de interventie). 

• Gedurende de pilot was het aantal positief geteste mensen lager 
dan verwacht. Dit leidde voor een deel tot een lager aantal 
deelnemers. Tijdens de besmettingenpiek op 22 december (67,4 
positieve testen per 100.000 gemiddeld over zeven dagen) zijn 
verwachte aantal particianten voor de studie berekend. Dit 
daalde tijdens de pilotstart naar 21,6 op 100.000. Daarna nam 
het aantal besmettingen langzaam toe tot 36,4 per 100.000 op 
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21 maart 2021. Dit biedt een gedeeltelijke verklaring voor de 
lagere deelnemersaantallen (Coronadashboard Rijksoverheid). 

 
3.4.2 Factoren van invloed op interpretatie en datakwaliteit 

• Vragenlijst: 
o Leeftijdscategorie: De vragenlijst stond bij de 

leeftijdscategorieën standaard ingevuld op de leeftijd ’16-17 
jaar’. Deelnemers moesten deze aanpassen, maar dit lijkt niet 
altijd gedaan te zijn. Om deze reden lijkt er een sterke 
oververtegenwoordiging van deze leeftijdscategorie aanwezig 
te zijn bij de deelnemers. 

o Opslaan van gegevens: De vragenlijst sloeg geen tussentijdse 
data op. Hierdoor waren geen ’incompletes’ beschikbaar. Als 
een deelnemer de vragenlijst tijdelijk afsloot en later besloot 
verder te gaan, was de al ingevulde vragenlijst verdwenen. 
Dit kan de lage respons in de eerste fase van de vragenlijst 
verklaren. Om te zorgen dat toch zo veel mogelijk data 
opgeslagen werd, is de vragenlijst per 10 maart in twee 
segmenten verdeeld. Daarbij werd een beloning (Bol.com 
cadeaubon met een waarde van 5 euro) gekoppeld aan het 
invullen van elk segment (A en B). 

 
3.5 Conclusies voor beleid en communicatie 

Drie op de vier mensen wilden tijdens de isolatieperiode een thuisblijftas 
ontvangen. Vooral het thuisbezorgde ontbijt, de thuisblijftas, het 
‘lichtpuntje’ (waxinelichtje), de informatiebrief en de aangepaste 
isolatie- en quarantainegids bleken populair. Deelnemers beoordeelden 
de tas over het algemeen als ‘neutraal’ en ‘nuttig’. Door de kleine 
aantallen deelnemers is het effect van de tas op de isolatienaleving 
binnen dit onderzoeksdesign niet te bepalen.  
 
Een op de vier mensen wilde een telefonisch ondersteuningsgesprek 
voeren tijdens de isolatieperiode. Hiermee werden negentien hulpvragen 
beantwoord. Ondanks een adequaat design was door te kleine aantallen 
positief geteste deelnemers en de lagere besmettingscijfers dan vooraf 
geanticipeerd een effect-evaluatie niet mogelijk.  
 
Een op de drie mensen bleef niet (volledig) thuis tijdens de 
isolatieperiode. Dit komt met landelijke data overeen. Als mensen 
tijdens de isolatieperiode naar buiten gingen, was dit vaak om de hond 
uit te laten of een frisse neus te halen. De afwegingen hierin waren 
praktische zaken regelen, te kunnen sporten of bewegen, ‘onbekend’ of 
‘een andere reden’.  
 
Kortom, voor beide interventies bleek interesse, maar effecten op 
thuisblijven tijdens de isolatieperiode waren niet aan te tonen.  
  

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/positief-geteste-mensen
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4 Suggesties voor vervolgonderzoek 

4.1 Onderzoek naar doorverwijzingen 
Het huidige onderzoek geeft aan dat actieve doorverwijzing naar een 
hulporganisatie effectiever is dan een passieve verwijzing. Ook blijkt dat 
deelnemers gebruikmaken van ondersteuning gedurende thuisisolatie en 
quarantaine. Voor vervolgonderzoek zou het waardevol zijn om te 
identificeren welke groepen het meest gebaat zijn bij een doorverwijzing 
en welke ondersteuningsvorm(en) bij de desbetreffende groep 
bijdraagt/bijdragen aan naleving. 
 

4.2 Onderzoek naar coping-plannen 
De respons op de vragenlijst was onvoldoende om te concluderen dat 
hulp bij het maken van coping-plannen effectief is voor thuisblijven 
tijdens isolatie of quarantaine (coping-plan; identificeren van knelpunten 
en bedenken van oplossingen op deze situaties). In vervolgonderzoek 
zou het wenselijk zijn om, als de deelnemersaantallen lager zijn dan 
verwacht, de dataverzameling te laten doorlopen, zodat er een betere 
uitspraak kan worden gedaan over de effectiviteit van de interventies. 
Door de vooraf afgesproken pilottermijn was dit nu niet mogelijk. 
 
In vervolgonderzoek zou het ook mogelijk moeten zijn om de coping-
plannen aan te bieden, voordat er sprake is van isolatie of quarantaine. 
Zodoende zijn mensen op een eventuele isolatie- of quarantaineperiode 
voorbereid, voordat hen die overkomt. 
 

4.3 Onderzoek naar thuisblijftassen 
Het onderhavige onderzoek geeft aan dat deelnemers tijdens de isolatie 
of quarantaine de thuisblijftassen gebruikten. Onderdelen zoals het 
ontbijt, de tas zelf en het kaarsje, werden goed gebruikt. Het effect van 
de thuisblijftas op het naleven van de isolatie- en quarantainerichtlijnen 
is niet aangetoond. Dit effect kan anders worden onderzocht met een 
grotere sample. Vervolgonderzoek kan zich richten op het separaat 
meten van het effect van de onderdelen van de thuisblijftas.  
 

4.4 Onderzoek naar andere interventies die thuisblijven gedurende 
isolatie of quarantaine vergemakkelijken 
Ander onderzoek suggereert dat het voor mensen in meer kwetsbare 
omstandigheden (kleine behuizing, een eigen bedrijf, niet in de positie 
zijn om inkomsten te missen of tegen werkgever in te gaan, spanningen 
thuis) extra ingewikkeld is om in quarantaine of isolatie te blijven. 
Vervolgonderzoek kan zich richten op het identificeren van hoe deze 
specifieke groepen het beste geholpen kunnen worden. 
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Bijlage A Diagram randomisatie procedure Bunschoten. 

Toewijzing van conditie vond per dag plaats. 

 

Figuur A1 Diagram randomisatie procedure.   
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Bijlage B Belscript BCO GGD Flevoland, 08-02-2021 t/m 12-
03-2021 

Toestemmingsteksten BCO 
 
BCO doorbellen uitslag – toestemming voor randomisatie De Boei 
 
In dit gesprek wordt de index gebeld door BCO en geïnformeerd over de 
uitslag. Hierin vragen we de index toestemming tot het random verdelen 
van één van de interventies over de index. Dit betekent specifiek 
deelname aan het stuk onderzoek over de interventies en verwijzing 
naar De Boei. 

 
“Wij voeren, zoals u misschien al heeft gehoord, op dit moment 
een onderzoek uit naar het naleven van de vervolg maatregelen 
en het nut van verschillende vormen van ondersteuning tijdens 
de quarantaine. 
 
Door mee te doen geeft u toestemming dat we u verwijzen naar 
Organisatie De Boei. Na afloop van de onderzoeksperiode 
ontvangt de GGD gegevens van De Boei over de gevraagde en 
geboden hulp. Onderzoeksresultaten zijn niet naar u als persoon 
te herleiden, maar worden gebruikt om de landelijke aanpak 
rondom de Coronacrisis te verbeteren. 
 
Wilt u daaraan meedoen? 
 
U krijgt sowieso onze basisondersteuning en kunt op ieder 
moment uitstappen.” 

 
BCO doorbellen uitslag – toestemming voor doorgeven gegevens aan De 
Boei 
 
Na het akkoord hierboven wordt aan de index gerandomiseerd 
een van de manieren van interventie/controle toegewezen en 
wordt dit toegepast. Hierin wordt toestemming gevraagd of het 
akkoord is dat de GGD De Boei vraagt om contact op te nemen 
met de index volgens volgende tekst: 

“Tijdens de isolatie/quarantaine periode kunt u tegen praktische 
problemen aanlopen, want u mag niet het huis uit om bijvoorbeeld 
de hond uit te laten, te werken, boodschappen te doen, of 
mantelzorg te geven. U blijft thuis omdat het risico om anderen te 
besmetten te groot is. 
 
De beste manier om thuis te blijven is door die praktische zaken 
goed op te lossen. 
 
Daarom is Organisatie de Boei ingeschakeld door uw gemeente om 
hiermee te helpen. 
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Ik kan ze uw nummer doorgeven zodat zij u kunnen bellen. Ze 
denken graag even met u en uw huishouden mee over hoe de 
komende periode er voor u uit ziet. Is dat voor u akkoord?” 
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Bijlage C Belscript BCO GGD Flevoland, 12-02-2021 t/m 05-
03-2021 

Toestemmingsteksten BCO 
 
BCO doorbellen uitslag index (en eventuele contacten) – 
toestemming voor randomisatie De Boei 
 
In dit gesprek wordt de index gebeld door BCO en geïnformeerd over de 
uitslag. Hierin vragen we de index toestemming tot het random verdelen 
van één van de interventies over de index. Dit betekent specifiek 
deelname aan het stuk onderzoek over de interventies en verwijzing 
naar De Boei. 

 
“Wij voeren, zoals u misschien al heeft gehoord, op dit moment een 
onderzoek uit naar het naleven van de vervolg maatregelen en het 
nut van verschillende vormen van ondersteuning tijdens de 
quarantaine. 
 
Door mee te doen geeft u toestemming dat we u verwijzen naar 
Organisatie De Boei. Na afloop van de onderzoeksperiode ontvangt 
de GGD gegevens van De Boei over de gevraagde en geboden hulp. 
Onderzoeksresultaten zijn niet naar u als persoon te herleiden, maar 
worden gebruikt om de landelijke aanpak rondom de Coronacrisis te 
verbeteren. 
 
Wilt u daaraan meedoen? 
 
U krijgt sowieso onze basisondersteuning en kunt op ieder moment 
uitstappen.” 

 
BCO doorbellen uitslag index (en eventuele contacten) – 
toestemming voor doorgeven gegevens aan De Boei 
 
Na het akkoord hierboven wordt de index random toegewezen aan 
versie 1 (interventie) of versie 2 (controle). 
 
Versie 1 (De Boei belt index of contact) 

“Tijdens de isolatie/quarantaine periode kunt u tegen praktische 
problemen aanlopen, want u mag niet het huis uit om bijvoorbeeld 
de hond uit te laten, te werken, boodschappen te doen, of 
mantelzorg te geven. U blijft thuis omdat het risico om anderen te 
besmetten te groot is. 
 
De beste manier om thuis te blijven is door die praktische zaken 
goed op te lossen. 
 
Daarom is Organisatie de Boei ingeschakeld door uw gemeente om 
hiermee te helpen. 
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Ik kan ze uw nummer doorgeven zodat zij u kunnen bellen. Ze 
denken graag even met u en uw huishouden mee over hoe de 
komende periode er voor u uit ziet. Is dat voor u akkoord?” 

 
Als de index/contact akkoord gaat: 

“Fijn, u wordt door De Boei gebeld.” 
 
Als de index/contact niet akkoord gaat: 

“Dat is geen probleem. Mocht u toch contact met hen willen dan kunt 
u bellen met 033-299 29 22. U kunt dit nummer noteren” 

 
Versie 2 (Index of contact wordt gewezen op de boei en 
uitgenodigd zelf te bellen) 

“Organisatie de Boei kan ondersteuning bieden aan inwoners in 
Bunschoten tijdens de isolatie/quarantaine periode. 
  
Mocht u tegen praktische problemen aanlopen, of als u behoefte 
heeft aan een luisterend dan kunt contact met hen opnemen. Zij 
kunnen u dan hulp bieden. 
  
Mocht u hier gebruik van willen maken zijn kunt u bellen met: 033-
299 29 22” 
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Bijlage D Belscript BCO GGD Flevoland, 06-03-2021 t/m 20-
03-2021 

Toestemmingsteksten BCO 
 
BCO doorbellen uitslag index (en eventuele contacten) – 
toestemming voor randomisatie De Boei 
 
In dit gesprek wordt de index gebeld door BCO en geïnformeerd over de 
uitslag. Hierin vragen we de index toestemming tot het random verdelen 
van één van de interventies over de index. Dit betekent specifiek 
deelname aan het stuk onderzoek over de interventies en verwijzing 
naar De Boei. 

 
“De GGD voert, zoals u misschien al heeft gehoord, op dit moment 
onderzoek uit naar verschillende vormen van ondersteuning tijdens 
de isolatieperiode. 
  
Onderzoeksresultaten zijn niet naar u als persoon te herleiden, maar 
worden gebruikt om de landelijke aanpak rondom de Coronacrisis te 
verbeteren.  

 
Door mee te doen geeft u toestemming dat we u verwijzen naar 
hulporganisatie De Boei. 
 
Wilt u daaraan meedoen? 
U krijgt sowieso onze basisondersteuning en kunt op ieder moment 
uitstappen.” 

  
BCO doorbellen uitslag index (en eventuele contacten) – 
toestemming voor doorgeven gegevens aan De Boei 
 
Na het akkoord hierboven wordt de index random toegewezen aan 
versie 1 (interventie) of versie 2 (controle). 
 
Versie 1 (De Boei belt index of contact) 

“Tijdens de isolatie/quarantaine periode kunt u tegen praktische 
problemen aanlopen, want u mag niet het huis uit om bijvoorbeeld 
de hond uit te laten, te werken, boodschappen te doen, of 
mantelzorg te geven. U blijft thuis omdat het risico om anderen te 
besmetten te groot is. 
 
De beste manier om thuis te blijven is door die praktische zaken 
goed op te lossen. 
 
Daarom is Organisatie de Boei ingeschakeld door uw gemeente om 
hiermee te helpen. 
 
Ik kan ze uw nummer doorgeven zodat zij u kunnen bellen. Ze 
denken graag even met u en uw huishouden mee over hoe de 
komende periode er voor u uit ziet. Is dat voor u akkoord?” 



RIVM-rapport 2021-0090 

Pagina 65 van 163 

Als de index/contact akkoord gaat: 
“Fijn, u wordt door De Boei gebeld.” 

 
Als de index/contact niet akkoord gaat: 

“Dat is geen probleem. Mocht u toch contact met hen willen dan kunt 
u bellen met 033-299 29 22. U kunt dit nummer noteren” 

  
Versie 2 (Index of contact wordt gewezen op de boei en 
uitgenodigd zelf te bellen) 

“Organisatie de Boei kan ondersteuning bieden aan inwoners in 
Bunschoten tijdens de isolatie/quarantaine periode. 
 
Mocht u tegen praktische problemen aanlopen, of als u behoefte 
heeft aan een luisterend dan kunt contact met hen opnemen. Zij 
kunnen u dan hulp bieden. 
 
Mocht u hier gebruik van willen maken zijn kunt u bellen met: 033-
299 29 22” 

  



RIVM-rapport 2021-0090 

Pagina 66 van 163 

Bijlage E Werkinstructie Monitoringgesprek dag 5 – GGD 
Utrecht Gemeente Bunschoten 

1. Geef aan dat je belt in het kader van monitoring. 
 
2. Stel de standaard monitoring vragen. 
 
3. Toestemming vragen: 
 
“Wij voeren, zoals u misschien al heeft gehoord, op dit moment een 
onderzoek uit naar het naleven van de vervolg maatregelen en het nut 
van verschillende vormen van ondersteuning tijdens de quarantaine. 
Voor dit onderzoek leggen we graag uw antwoorden op onze vragen in 
dit gesprek vast. Deze antwoorden gebruiken we dan voor het 
onderzoek.  
 
Onderzoeksresultaten zijn niet naar u als persoon te herleiden, maar 
worden gebruikt om de landelijke aanpak rondom de Coronacrisis te 
verbeteren.” 
 
Geeft u akkoord dat we uw antwoorden vastleggen en gebruiken voor 
dit onderzoek? 
 

Ja/Nee (toestemming invullen in vragenlijst) 
 
4. Vervolgens toestemming vragen voor toesturen van vragenlijst op 
dag 10. 
 
“In het kader van ditzelfde onderzoek willen we u ook graag vragen over 
vijf dagen een vragenlijst in te vullen over uw ervaringen in de 
quarantaineperiode. Geeft u akkoord dat we u over vijf dagen hiervoor 
een vragenlijst sturen?” 
 

Ja/nee” 
 
5. Indien akkoord bij punt 3 vul na afloop van gesprek dan vragenlijst in 
via link in inclusief de toestemming van punt 3 
https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=qefkh0yu3u. 
 
6. Indien akkoord punt 4 Pre-set action aanmaken 
  

https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=qefkh0yu3u
https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=qefkh0yu3u
https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=qefkh0yu3u
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Bijlage F Monitoringsvragenlijst dag 5 Bunschoten 

Vragen GGD Utrecht na afronding monitorgesprek 
 
Nadat de monitoringsvragenlijst is afgenomen en de beller het gesprek 
heeft beëindigd, worden 2 vragen ingevuld door de monitoringsbeller 
over het afgeronde gesprek. 
 
Toestemming 
“Wij voeren, zoals u misschien al heeft gehoord, op dit moment een 
onderzoek uit naar het naleven van de vervolg maatregelen en het nut 
van verschillende vormen van ondersteuning tijdens de quarantaine. 
Voor dit onderzoek leggen we graag uw antwoorden op onze vragen in 
dit gesprek vast. Deze antwoorden gebruiken we dan voor het 
onderzoek.  
 
Onderzoeksresultaten zijn niet naar u als persoon te herleiden, maar 
worden gebruikt om de landelijke aanpak rondom de Coronacrisis te 
verbeteren.”  

❏ Nee 
❏ Ja   

 
Patientnummer 

1. Wat is het HPzone nummer van index? 
<<OPEN TEKST>> 

 
2.1 Is tijdens het gesprek ter sprake gekomen dat de persoon naar 
buiten is geweest? 

❏ Nee 
❏ Ja   2.2. Als ja => om welke reden(en)? 

[open tekstvak] 
 
3.1 Is tijdens het gesprek ter sprake gekomen dat de persoon bezoek 
heeft ontvangen? 

❏ Nee 
❏ Ja   3.2. Als ja => om welke reden(en)? 

 
 
 
 

[open tekstvak] 
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Bijlage G Email vragenlijst dag 10 Bunschoten 

Format Onderwerpregel: Pilot Grootschalig testen: vragenlijst  
 
Format email 
 
Geachte mevrouw/meneer [pas aanhef aan en vul naam index in], 
 
In verband met de pilot grootschalig testen, nodigen we u uit om deel te 
nemen aan een korte vragenlijst. Deze vragenlijst gaat over hoe u, 
eventueel samen met uw huishouden, de afgelopen periode heeft 
ervaren. We hopen van harte dat u bereid bent om mee te werken. Door 
uw ervaringen te delen krijgen wij meer inzicht in hoe mensen het best 
geholpen kunnen worden tijdens de isolatie- en quarantaineperiode.  
 
Hoe? 
 
U kunt meedoen door via de onderstaande link de vragenlijst in te 
vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Alvast hartelijk dank 
voor het invullen van de vragenlijst. 

•  U zult eerst meer informatie over gegevensverwerking en het 
onderzoek vinden. Hierna kunt u de vragenlijst invullen. U kunt 
het invullen van de vragenlijst op elk moment afbreken. 

•  Wij vragen u om het volgende onderzoeksnummer in te vullen in 
de vragenlijst: [invoegen HP Zonenummer]. Hierdoor kunnen we 
u herkennen binnen het onderzoek en hoeft u geen dubbele 
informatie in te vullen. 

 
U kunt onderstaande QR-code scannen of deze link typen in uw 
webbrowser: https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=z3szo6p5bg  
  
Vragen 
 
Voor vragen over deze vragenlijst of rondom pilot Bunschoten kunt 
bellen met het speciale pilot Grootschalig testen telefoonnummer van de 
GGDrU: 030 – 800 2899.  
 
Met vriendelijke groet, 
Team Onderzoek Pilot Grootschalig Bunschoten 
GGD regio Utrecht 
Telefoonnummer 030 – 800 2899 (dagelijks bereikbaar tussen 8:00 en 
20:00) 
  

https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=z3szo6p5bg
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Bijlage H Vragenlijst dag 10 Bunschoten 

Hartelijk dank voor uw interesse in het onderzoek naar uw situatie en 
welbevinden tijdens de pilot Grootschalig Testen in de gemeente 
Bunschoten.  
  
In ons systeem staat dat u in de afgelopen periode een quarantaine of 
isolatie advies heeft ontvangen en mee wilde doen aan ons onderzoek. 
Daarom ontvangt u deze vragenlijst. Het doel van het onderzoek is om 
meer te leren over hoe voor u de afgelopen periode is verlopen en wat u 
in deze periode heeft geholpen. We willen graag weten hoe u de 
quarantaine of isolatie periode ervaart en op welke manieren u hierbij 
het beste geholpen kan worden.  
  
Voor vragen, opmerkingen, zorgen of klachten voorafgaand, tijdens, of 
na het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met GGD regio Utrecht 
op het speciale telefoonnummer voor de gemeente Bunschoten 030 – 
800 2899. 
 
Toestemming deelname 
U kunt meedoen aan dit onderzoek als u 16 jaar of ouder bent en 
afgelopen periode een quarantaine of isolatie advies heeft ontvangen 
van GGD regio Utrecht. U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek en 
deelname is geheel vrijwillig.  
  
Uw gegevens worden verzameld door GGD regio Utrecht. Al uw 
gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt volgens de richtlijnen van 
wetenschappelijk onderzoek. Uw persoonsgegevens worden versleuteld 
en apart van uw onderzoeksgegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn 
voor de onderzoekers niet naar u te herleiden als persoon. De data 
wordt dus volledig anoniem verwerkt.  
De gegevens worden alleen gebuikt ten behoeve van wetenschappelijke 
doeleinden en gedurende 10 jaar nauwkeurig bewaard. Uw naam of 
andere persoonsgegevens worden nergens vermeld. De 
onderzoeksresultaten worden samengevat weergegeven en zijn op 
verzoek van de deelnemers verkrijgbaar. Geanonimiseerde data wordt 
gedeeld met het RIVM en de Universiteit van Amsterdam. Deze 
gegevens zijn niet toegankelijk voor de gemeente Bunschoten. 
  
Als u wilt dat we uw gegevens verwijderen, ook na het invullen van de 
vragenlijst, kunt u contact opnemen met GGD regio Utrecht via 
telefoonnummer 030 – 800 2899.  
 

Als u akkoord gaat met deelname en de vragenlijst invult, dan geeft u 
onder de volgende voorwaarden toestemming dat wij uw gegevens voor 
dit onderzoek verwerken: (Verplicht) 

● Uw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig en u kunt 
zich op ieder moment zonder opgaaf van redenen terugtrekken 
uit het onderzoek en uw toestemming intrekken. U wordt met het 
besluit om met het onderzoek te stoppen niet in uw rechten 
aangetast. 
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● Uw gegevens worden uitsluitend voor het doel van het onderzoek 
en volgens de geldende privacyverklaring verwerkt. 

● De onderzoeksgegevens worden minimaal 10 jaar bewaard na 
afronding van het onderzoek. 

 
1. Geeft u toestemming tot deelname aan dit onderzoek 

❏ Ik ga akkoord met bovenstaande en vul de vragenlijst in  
❏ Ik ga niet akkoord met bovenstaande (u neemt niet deel aan 

deze vragenlijst)  
 
Algemene vragen 
We willen u eerst enkele algemene vragen stellen over uzelf en uw 
huishouden.  

 
2. Wat is uw onderzoeksnummer?  

Post: Uw onderzoeksnummers staat voorop de envelop (bij uw 
adres) waarin u deze vragenlijst hebt ontvangen. Digitaal: Deze 
staat in de mail die u heeft ontvangen van GGD regio Utrecht  
 

 
3. Wat is uw hoogst (met diploma) afgeronde opleiding? 

❏ Geen opleiding   
❏ Basisonderwijs/lager onderwijs  
❏ Lbo (ambachtsschool, huishoudschool, lts, leao, etc.) 
❏ Vmbo/mavo/(m)ulo 
❏ Havo/vwo 
❏ Mbo 
❏ Hbo 
❏ Universiteit 
❏ Anders, namelijk: _________________________________ 

 
***Als u alleen woont kunt u de onderstaande vraag (vraag 4) overslaan***  

 
4. Hoeveel huisgenoten heeft u?  

Vul het aantal huisgenoten in. Tel uzelf niet mee  
 

_________________________________________________
__________________________ 

 
5. Met welke personen woont u samen?  

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
❏ Met een partner 
❏ Met een kind of kinderen t/m 3 jaar 
❏ Met een kind of kinderen van 4 t/m 12 jaar 
❏ Met een kind of kinderen van 13 t/m 17 jaar 
❏ Met een kind of kinderen van 18 jaar en ouder 
❏ Met mijn ouder(s) 
❏ Met andere volwassene(n) 
❏ Met anderen in een verpleeghuis of een verzorgingstehuis 
❏ Met andere student(en) in een studentenhuis 
❏ Ik woon niet samen met een partner, maar heb een 

duurzame relatie 
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❏ Ik woon alleen 
 

6. Heeft u de tijdens de pilot periode (vanaf 8 februari) in 
Bunschoten een positieve testuitslag ontvangen?  
❏  Ja 
❏  Nee  

 
7. Bent u tijdens de pilotperiode (vanaf 8 februari) ook met de 

mondspoelkit getest?  
❏  Ja 
❏  Nee  
❏ Weet ik niet 

 
 
***Als u alleen woont kunt u de onderstaande twee vragen overslaan (vraag 8 en 9)***  
 

8. Zijn uw huisgenoten ook getest? 
❏ Ja 
❏ Nee  
❏ Een deel van mijn huisgenoten is getest 

 
 

9. Wat was de testuitslag van uw huisgenoten? 
❏ Allemaal positief getest 
❏ Allemaal negatief getest  
❏ Sommige positief, sommige negatief 

 
Ga verder op de volgende pagina  
 
Bij een positieve testuitslag is het advies om tenminste 7 dagen nadat 
de klachten zijn begonnen, thuis te blijven en geen bezoek te 
ontvangen. De klachten moeten ook 24 uur over zijn voordat u weer 
naar buiten gaat. U zit dan in isolatie. Ook bij quarantaine is het advies 
om 10 dagen thuis te blijven nadat u in contact bent geweest met 
iemand die besmet is met het coronavirus. Als u op of na dag 5 een 
coronatest doet en de uitslag is negatief, hoeft u niet meer in 
quarantaine te blijven. 
 

10. Het kan best lastig zijn om niet naar buiten te gaan als u 
geen of milde klachten hebt, niemand uw boodschappen kan 
doen, of als u een frisse neus wilt halen. Bent u in die 
isolatie of quarantaineperiode naar buiten geweest, 
bijvoorbeeld om boodschappen te doen, te werken, een 
frisse neus te halen, of mensen te bezoeken?  

 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  
* Als u het niet precies weet, probeer dan een zo goed mogelijke 
inschatting te maken 

❏ Ja, om me te laten testen 
❏ Ja, om boodschappen te doen 

ongeveer (aantal keer): ______ keer 
❏ Ja, om te werken,  

ongeveer (aantal keer): ______ keer 
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❏ Ja, om een frisse neus te halen,  
ongeveer (aantal keer): ______ keer 

❏ Ja, om de hond uit te laten,  
ongeveer (aantal keer): ______ keer 

❏ Ja, om een andere reden, namelijk 
__________________________________________,  

ongeveer (aantal keer):  ______ keer 
❏ Ja, om een andere reden, namelijk 

__________________________________________,  
ongeveer (aantal keer):  ______ keer 

❏ Ja, om een andere reden, namelijk 
__________________________________________,  

ongeveer (aantal keer):  ______ keer 
❏ Nee  
❏ Weet ik niet  

 
11. Waren één of meerdere van de onderstaande afwegingen 

een reden om naar buiten te gaan?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

❏ Ik wist niet dat ik niet naar buiten mocht (met uitzondering 
van tuin, balkon, dakterras) 

❏ Ik dacht dat het niet risicovol zou zijn 
❏ Ik moest naar mijn werk en kon dit niet vanuit huis doen 
❏ Ik voelde (sociale) druk van anderen 
❏ Ik wilde heel graag naar feestje, bruiloft, of etentje met 

vrienden gaan 
❏ Ik moest praktische dingen regelen, zoals boodschappen 

doen, naar de apotheek, of de hond uitlaten 
❏ Ik wilde/moest naar buiten omdat het mentaal zwaar was om 

binnen te zijn 
❏ Ik wilde naar buiten om te kunnen sporten of bewegen 
❏ Ik moest iemand anders helpen (bijv. kinderen naar school 

brengen, mantelzorg geven) 
❏ Ik kon/wilde anderen niet om hulp vragen 
❏ Weet ik niet 
❏ Om een andere reden ___________________ 

 
Ga verder op de volgende pagina  
 
Bezoek ontvangen  
 

12. Heeft u bezoek ontvangen tijdens de isolatie of 
quarantaineperiode? Bijvoorbeeld omdat u zich eenzaam 
voelde of, u dacht niet meer besmettelijk te zijn, of zorg 
nodig had. 
❏ Ja, vanwege medische noodzaak (zoals van de huisarts, 

thuiszorg of mantelzorg)  
❏ Ja, ongeveer (aantal keer): ______ keer  
❏ Nee  
❏ Weet ik niet  

 
13. Wat waren de redenen dat u wel bezoek heeft ontvangen?  
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Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 
❏ Ik wist niet dat ik geen bezoek mocht ontvangen 
❏ Ik voelde mij eenzaam 
❏ Ik dacht dat het niet risicovol zou zijn 
❏ Ik voelde (sociale) druk van anderen 
❏ Om te laten testen 
❏ Om medische redenen (persoon had zorg nodig) 
❏ Om een andere reden 
❏ Weet ik niet 

 
Huisgenoten  
 
***Als u alleen woont kunt u de onderstaande 4 vragen (vraag 14 tot en met 17) 
overslaan.***  
 
Als u een positieve testuitslag ontving dan geldt voor uw huisgenoot een 
quarantaine advies. Bij quarantaine is het advies voor uw huisgenoot om 
10 dagen thuis te blijven nadat ze met u of iemand anders die besmet is 
met het coronavirus voor het laatst in contact zijn geweest. Op of na 
dag 5 kan uw huisgenoot dan een coronatest doen en als de uitslag is 
negatief, hoeft hij/zij niet meer in quarantaine te blijven. Het kan ook 
zijn dat uw huisgenoot tijdens de quarantaine periode een positieve 
testuitslag ontvangt. Dan begint voor op dit moment voor uw 
huisgenoot de isolatie periode.  
 

14. Ook voor een huisgenoot kan het lastig zijn om niet naar 
buiten te gaan als u geen of milde klachten hebt, niemand 
de boodschappen kan doen, of om een frisse neus te halen.  

Is uw huisgenoot of zijn uw huisgenoten tijdens hun isolatie 
of quarantaineperiode naar buiten geweest, bijvoorbeeld om 
boodschappen te doen, te werken, een frisse neus te halen, of 
mensen te bezoeken?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  
* Als u het niet precies weet, probeer dan een zo goed mogelijke inschatting te 
maken 
 

❏ Ja, om zich te laten testen,  
door (aantal) _____ huisgenoten 

❏ Ja, om boodschappen te doen,  
ongeveer (aantal keer) _____ keer door (aantal) _____ 
huisgenoten 

❏ Ja, om te werken,  
ongeveer (aantal keer) _____ keer door (aantal) _____ 
huisgenoten 

❏ Ja, om een frisse neus te halen 
ongeveer (aantal keer) _____ keer door (aantal) _____ 
huisgenoten 

❏ Ja, om de hond uit te laten,  
ongeveer (aantal keer) _____ keer door (aantal) _____ 

huisgenoten 
❏ Ja, om een andere reden, namelijk 

________________________________,  
ongeveer (aantal keer) _____ keer door (aantal) _____ 

huisgenoten 
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❏ Nee  
❏ Weet ik niet  

 
***Als uw huisgenoot niet naar buiten is geweest, kunt u de volgende vraag overslaan 
(vraag 15)***  
 

15. Wat waren de redenen dat één of meer huisgenoten wel 
naar buiten ging(en)?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

Mijn huisgenoot of huisgenoten: 
❏ Wist niet dat hij/zij niet naar buiten mocht (met uitzondering 

van tuin, balkon, dakterras) 
❏ Dacht dat het niet risicovol zou zijn 
❏ Moest naar werk en kon dit niet vanuit huis doen 
❏ Voelde (sociale) druk van anderen 
❏ Wilde heel graag naar feestje, bruiloft, of etentje met 

vrienden gaan 
❏ Moest praktische dingen regelen, zoals boodschappen doen, 

naar de apotheek, of de hond uitlaten 
❏ Wilde/moest naar buiten omdat het mentaal zwaar was om 

binnen te zijn 
❏ Wilde naar buiten om te kunnen sporten of bewegen 
❏ Moest iemand anders helpen (bijv. kinderen naar school 

brengen, mantelzorg geven) 
❏ Kon/wil anderen niet om hulp vragen 
❏ Weet ik niet 
❏ Om een andere reden ________ 

 
16. Heeft uw huisgenoot of hebben uw huisgenoten bezoek 

ontvangen tijdens de isolatie of quarantaineperiode? 
Bijvoorbeeld omdat zij zich eenzaam voelden of, zij dacht 
niet (meer) besmettelijk te zijn, of zorg nodig hadden. 

* Als u het niet precies weet, probeer dan een zo goed mogelijke inschatting te maken 
 

❏ Ja, vanwege medische noodzaak (zoals van de huisarts, 
thuiszorg of mantelzorg)  

❏ Ja, om een andere redenen, ongeveer (aantal keer): _____ 
door _____ huisgenoten 

❏ Nee  
❏ Weet ik niet  
***Als uw huisgenoot geen bezoek heeft ontvangen kunt u de volgende vraag 
overslaan (vraag 17)*** 

 
17. Wat waren de redenen dat één of meer huisgenoten bezoek 

ontvangen hebben?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

❏ Mijn huisgenoot wist niet dat hij/zij geen bezoek mocht 
ontvangen 

❏ Mijn huisgenoot was eenzaam 
❏ Mijn huisgenoot dacht dat het niet risicovol zou zijn 
❏ Mijn huisgenoot voelde (sociale) druk van anderen 
❏ Om te laten testen  
❏ Om medische redenen (persoon had zorg nodig) 
❏ Om een andere reden 
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❏ Weet ik niet  
 
Ga verder op de volgende pagina  
 
Welzijn op dit moment 
De volgende vragen gaan weer over u. Voor sommige mensen hebben 
de corona-maatregelen misschien weinig invloed op hun leven. Voor 
anderen kan de invloed groter zijn. De volgende vragen gaan over hoe u 
zich voelt in deze tijd.  
 

18. Welk rapportcijfer geeft u uw leven op dit moment?  
❏ 1. Zeer slecht  
❏ 2.  
❏ 3.  
❏ 4.  
❏ 5.  
❏ 6.  
❏ 7.  
❏ 8.  
❏ 9.  
❏ 10. Uitstekend 

 
19. Welk rapportcijfer geeft u uw gezondheid op dit moment?  

❏ 1. Zeer slecht  
❏ 2.  
❏ 3.  
❏ 4.  
❏ 5.  
❏ 6.  
❏ 7.  
❏ 8.  
❏ 9.  
❏ 10. Uitstekend 

 
20. Heeft u tijdens de isolatie- of quarantaineperiode last van 

één of meer van de volgende coronagerelateerde klachten 
gehad?  
Meerdere antwoorden mogelijk 

❏ Verhoging (temperatuur tussen 37,5 en 38 graden Celsius) 
❏ Koorts (temperatuur boven 38 graden Celsius) 
❏ Hoesten/niezen  
❏ Neusverkouden 
❏ Loopneus 
❏ Keelpijn 
❏ Plotseling verlies van reuk of smaak 
❏ Moeilijk ademen 
 
o Nee, ik heb geen van deze klachten  

 

Ga verder op de volgende pagina 
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Thuissituatie 
We willen u eerst enkele algemene vragen stellen over uzelf en uw 
thuissituatie. De antwoorden geven ons achtergrondinformatie bij de 
verschillende onderwerpen uit deze vragenlijst.  

 
21. Heeft uw woning toegang tot een balkon of tuin waar u 

tijdens de isolatie of quarantaine gebruik van kon maken? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

❏ Ja, een tuin 
❏ Ja, een balkon 
❏ Ja, anders 
o Nee, ik heb geen buitenruimte 

 
22. Wat is uw werksituatie?  

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
❏ Betaald werk met een dienstverband 
❏ ZZP’er/ eigen bedrijf 
❏ Vrijwilligerswerk 
❏ (Vervroegd) met pensioen 
❏ Werkloos of werkzoekende 
❏ Arbeidsongeschikt 
❏ Bijstandsuitkering 
❏ Huisvrouw of huisman  
❏ Ik volg onderwijs / ik studeer 
❏ Geen van bovenstaande 

 
23. Is het mogelijk uw werkzaamheden (studie of werk) vanuit 

huis uit te voeren? 

❏ Ja 
❏ Nee 
❏ Slechts een deel van mijn werkzaamheden 

 
24. Heeft u een hond? Zo ja, hoe vaak laat u uw hond meestal 

gemiddeld per dag uit?  
❏ Nee 
❏ Ja, _____ keer 

 
25. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke 

familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij 
dagelijkse activiteiten. Levert u mantelzorg? 
❏ Ja 
❏ Nee 

 
26. Ontvangt u zorg aan huis? Bijvoorbeeld thuiszorg, 

huisartsenbezoek of mantelzorg? 
❏ Ja 
❏ Nee 

 
Ga verder op de volgende pagina  
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Coronavirus 
Deze vragen gaan over uw kans om het coronavirus te krijgen. Ook als 
u eerder al besmet bent geweest met het coronavirus, vul deze vragen 
dan alstublieft in. 
 

27. Hoe moeilijk of makkelijk vindt of vond u het om in isolatie 
of quarantaine te zijn?  
❏ Heel moeilijk  
❏ Moeilijk 
❏ Neutraal 
❏ Makkelijk 
❏ Heel makkelijk 
❏ Niet van toepassing 

 
28. Hoe waarschijnlijk is het dat u anderen zal besmetten met 

het coronavirus?  

❏ Zeer onwaarschijnlijk  
❏ Onwaarschijnlijk  
❏ Neutraal  
❏ Waarschijnlijk  
❏ Zeer waarschijnlijk 
 

29. Hoe erg zou u het vinden om iemand anders te besmetten 
met het coronavirus? 

❏ Helemaal niet erg  
❏ Niet erg 
❏ Neutraal  
❏ Erg 
❏ Heel erg 

 

30. Stel dat iedereen met een positieve testuitslag adviezen van 
de overheid nauwgezet op zou volgen en volledig thuis zou 
blijven. Hoe goed zou dat helpen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan?  

 
❏ Helpt niet 
❏ Helpt nauwelijks  
❏ Helpt een beetje  
❏ Helpt veel  
❏ Helpt heel veel  

 

31. In hoeverre bent u het oneens of eens met de volgende 
uitspraak? Ik zie de meeste mensen in mijn naaste omgeving na 
het ontvangen van een positieve testuitslag 7 dagen in isolatie 
blijven, en daarna thuisblijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. 

❏ Helemaal mee oneens  
❏ Mee oneens  
❏ Neutraal  
❏ Mee eens  
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❏ Helemaal mee eens  
❏ Weet ik niet 

 
De Boei 
De Boei is een hulporganisatie in de gemeente Bunschoten die 
ondersteuning kan bieden. 
 

32. Heeft u contact gehad met de Boei? 

❏ Ja 
❏ Nee 

 
***Indien u geen telefonisch contact heeft gehad met de Boei kunt u verder gaan naar 
vraag 47***  
 

33. Heeft u zelf contact gezocht of bent u benaderd door de 
Boei? 

❏ Ik heb zelf contact gezocht 
❏ Ik ben benaderd door de Boei zelf 

 
34. Hoe vaak heeft u contact gehad? 

❏ 1 keer 
❏ 2 keer 
❏ 3 keer 
❏ 4 keer 
❏ Vaker 

 
35. Hoe lang duurde uw totale contact ongeveer? (tel alle 

gesprekken met de Boei bij elkaar op) 

❏ 0-15 minuten 
❏ 15-30 minuten 
❏ 30-60 minuten 
❏ Langer dan een uur 

 
36. Heeft u ondersteuning ontvangen van de Boei? 

❏ Ja 
❏ Nee 

 
37. Welke ondersteuning heeft u ontvangen? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

❏ Luisterend oor (of andere emotionele ondersteuning 
❏ Praktische hulp (zoals boodschappen doen, naar de apotheek, 

of de hond uitlaten) 
❏ Quarantaine buddy 
❏ Ik weet het niet 
❏ Anders, namelijk:___________________________ 

 
38. Vond u het contact met de Boei prettig? 

Kruis het cijfer aan wat het beste bij uw ervaring past 
❏ 1. Heel onprettig 
❏ 2 
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❏ 3 
❏ 4 
❏ 5 . Heel prettig 

 
39. Vond u het contact met de Boei nuttig? 

Kruis het cijfer aan wat het beste bij uw ervaring past 
❏ 1. Helemaal niet nuttig 
❏ 2 
❏ 3 
❏ 4 
❏ 5 . Heel nuttig 

 
40. Vond u het contact met de Boei informatief? 

Kruis het cijfer aan wat het beste bij uw ervaring past 
❏ 1. Helemaal niet informatief 
❏ 2 
❏ 3 
❏ 4 
❏ 5 . Heel informatief 

 
41. Vond u het contact met de Boei informatief? 

Kruis het cijfer aan wat het beste bij uw ervaring past 
❏ 1. Heel onpraktisch 
❏ 2 
❏ 3 
❏ 4 
❏ 5 . Heel praktisch 

 
42. Heeft het gesprek bijgedragen aan uw isolatie of 

quarantaine? 
❏ Helemaal niet bijdragen 
❏ Een beetje bijdragen 
❏ Neutraal 
❏ Goed bijdragen  
❏ Heel goed bijdragen 

 
43. Wat vond u van de besproken onderwerpen? 

❏ Heel zinloos  
❏ Zinloos 
❏ Neutraal 
❏ Nuttig 
❏ Heel nuttig 

 
44. Het contact opnemen met mensen in isolatie of quarantaine 

ter bestrijding van het virus vind ik: 
❏ Helemaal niet bijdragen 
❏ Een beetje bijdragen 
❏ Neutraal 
❏ Goed bijdragen  
❏ Heel goed bijdragen 
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45. Heeft het gesprek u geholpen in het thuisblijven tijdens de 
isolatie of quarantaine periode? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

❏ Ja 
❏ Nee 
❏ Beide 

 
46. Waarom heeft de ondersteuning van de Boei u wel of niet 

geholpen in het thuisblijven tijdens de isolatie of  

quarantaineperiode? 

 
Ervaringen in het algemeen  
Wij horen ook graag meer over uw ervaringen in het algemeen.  
 

47. Heeft u nog opmerkingen over uw isolatie of quarantaine 
periode in het algemeen, dan kunt u dat hieronder schrijven. 

 

48. Heeft u nog opmerkingen over de grootschalig testen pilot in 
Dronten, dan kunt u dat hieronder schrijven. 
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49. Heeft u nog opmerkingen over de vragenlijst, dan kunt u dat 
hieronder schrijven. 

Ook al ontvangt u geen reactie van ons, we waarderen uw 
feedback zeer. Uw opmerkingen worden zorgvuldig verwerkt en 

meegenomen voor de verbetering van de vragenlijst. 

 
Einde onderzoek  
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!  
 
Post: Wij ontvangen graag de ingevulde vragenlijst. Gebruik hiervoor de 
bijgeleverde retourenvelop.  
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Bijlage I Herinnering email vragenlijst Bunschoten - Dag 15 

Beste lezer,  
 
Wij hebben u na afloop van uw quarantaine of isolatie-periode gevraagd 
een vragenlijst in te vullen over deze periode. Hartelijk dank aan allen 
die de vragenlijst al hebben ingevuld! Uw bijdrage is zeer waardevol in 
de bestrijding van het coronavirus.  
 
Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, zou u dat dan nog 
willen doen? Uw bijdrage helpt bij het bestrijden van de pandemie en 
sneller openen van de samenleving: door uw ervaringen te delen krijgen 
wij meer inzicht in hoe mensen het best geholpen kunnen worden 
tijdens de isolatie- en quarantaineperiode.  
 
Uw deelname is natuurlijk geheel vrijwillig. We begrijpen dat het 
invullen van de korte vragenlijst u tijd kost.  
 
Om onze waardering te tonen, ontvangt iedereen die de 
vragenlijst invult een Spakenburgse Cadeaupas ter waarde van 
10 euro, voor ongeveer 10 minuten van uw tijd.  
 
U kunt meedoen door via de onderstaande link de vragenlijst in te 
vullen. De vragenlijst invullen kost de meeste mensen 10 minuten. 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 
 
Klik hier om de vragenlijst te openen  
 
Indien de bovenstaande link niet werkt, kopieer de onderstaande link en 
plak deze in de adresbalk van uw browser. 
 
https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=z3szo6p5bg 
 
Om u de cadeaupas te kunnen sturen is het belangrijk uw 
onderzoeksnummer in te vullen bij vraag 2 van de vragenlijst. Uw 
persoonlijke onderzoeksnummer is: xxxxxx  
  
Alvast hartelijk dank voor uw deelname!  
  
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact 
opnemen met de GGDrU door te mailen naar bunschoten@ggdru.nl of 
bellen met 030-800 2899  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Team onderzoek Pilot Grootschalig Testen Bunschoten  
GGD regio Utrecht  
 
Telefoonnummer 030 – 800 2899 (dagelijks bereikbaar tussen 8:00 en 
20:00)  

https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=z3szo6p5bg
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Bijlage J Herinnering brief vragenlijst Bunschoten - Dag 15 

Beste lezer, 
 
Wij hebben u na afloop van uw quarantaine of isolatie-periode gevraagd 
een vragenlijst in te vullen over deze periode. Hartelijk dank aan allen 
die de vragenlijst al digitaal hebben ingevuld! Uw bijdrage is zeer 
waardevol in de bestrijding van het coronavirus. 
 
Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, zou u dat nog willen 
doen? Uw bijdrage helpt bij het bestrijden van de pandemie en sneller 
openen van de samenleving: door uw ervaringen te delen krijgen wij 
meer inzicht in hoe mensen het best geholpen kunnen worden tijdens de 
isolatie- en quarantaineperiode. 
 
Uw deelname is natuurlijk geheel vrijwillig. We begrijpen dat het 
invullen van de korte vragenlijst u tijd kost. 
 
Om onze waardering te tonen, ontvangt iedereen die de 
vragenlijst invult (per post of email) een Spakenburgse 
Cadeaupas ter waarde van 10 euro, voor ongeveer 10 minuten 
van uw tijd. Ook hebben we om u alvast de bedanken een klein 
cadeautje bij deze brief gevoegd.  
 
Om u de cadeaupas te kunnen sturen is het belangrijk uw 
onderzoeksnummer in te vullen bij vraag 2 van de vragenlijst. Dit 
nummer vindt u voorop de envelop (bij uw adres) waarin u deze 
vragenlijst hebt ontvangen. U kunt kiezen op welke manier u de 
vragenlijst wilt invullen:  

1. Papieren vragenlijst invullen en per post retour 
U kunt de bijgesloten vragenlijst invullen en deze met de 
retourenvelop gratis versturen naar de GGDrU.  

2. Digitale vragenlijst ontvangen via e-mail 
Wenst u de vragenlijst digitaal in te vullen? U heeft een email 
ontvangen van de GGDrU met als onderwerp: Pilot Grootschalig 
testen: vragenlijst. In deze mail staat een link naar de 
vragenlijst.  

 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname!  
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact 
opnemen met de GGDrU door te mailen naar bunschoten@ggdru.nl of 
bellen met 030-800 2899  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team onderzoek Pilot Grootschalig Testen Bunschoten 
 
GGD regio Utrecht 
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Bijlage K Databewerking gemeente Bunschoten 

De onderzoekers hebben vier verschillende datasets ontvangen van 
GGD-regio Utrecht: (1) een dataset met antwoorden van het 
monitorgesprek op dag 5 (2) een dataset met antwoorden op de 
vragenlijsten na dag 10, (3) een dataset met testgegevens, 
demografische gegevens en antwoorden op de vragenlijsten voor 
positief geteste personen, en (4) een dataset met contacten en hun 
demografische gegevens. Om de data gereed te maken voor verdere 
statistische analyses zijn steeds drie datasets samengevoegd. De 
antwoorden van het monitorgesprek werden gekoppeld aan de 
demografische gegevens voor positief geteste personen en contacten, 
en de antwoorden op de vragenlijst werden gekoppeld aan 
demografische gegevens voor positief geteste personen en contacten. 
De verschillende datasets konden aan elkaar worden gekoppeld op basis 
van een geanonimiseerd participantnummer. Hiermee werd de 
anonimiteit van de deelnemers gewaarborgd. 
 
Ondanks nauwkeurige koppeling van deze databases ten behoeve van 
de analyses, bleek het niet mogelijk de databestanden volledig op elkaar 
aan te laten sluiten. 24 van de ontvangen ingevulde monitor 
vragenlijsten, en 21 van de ingevulde vragenlijsten, konden op basis 
van de ontvangen data niet worden herleid tot een positief geteste 
persoon of een contact11. De niet te koppelen antwoorden voor het 
monitorgesprek of vragenlijst zijn dan ook niet meegenomen in verdere 
analyses.  
 
Monitoringsgesprek (dag 5) 
Na koppeling van de demografische gegevens aan de data uit het 
monitoringsgesprek (dag 5) bevonden zich op basis van het 
geanonimiseerde participantnummer 89 dubbelen in de data (dat wil 
zeggen dat hetzelfde participantnummer meerdere keren in de data 
voorkomt). Alle dubbele vragenlijsten zijn door één van de onderzoekers 
nader geïnspecteerd. In vrijwel alle gevallen ging het om een directe 
duplicaat (een directe duplicaat doet zich voor wanneer twee rijen in de 
dataset, die bij verschillende individuen zouden moeten horen, volledig 
identiek zijn). Wanneer dubbelen identiek aan elkaar waren is ervoor 
gekozen de eerste vragenlijst mee te nemen in de verdere analyses. In 
enkele gevallen (n=3) bleken de dubbelen het resultaat van een niet 
afgesloten vragenlijst. In deze gevallen is gekozen voor het behoud van 
de vragenlijst die als “afgesloten” was gemarkeerd. Na excluderen van 
dubbelen bleven er 148 unieke deelnemers over voor de monitor 
vragenlijst.  
 
Vragenlijst (vanaf dag 10) 
Na koppeling van de demografische gegevens aan de vragenlijstdata 
(vanaf dag 10) bevonden zich op basis van het geanonimiseerde 
participantnummer 165 dubbelen in de data. Wederom zijn alle dubbele 

 
11 In de validatie van de gegevens zijn verschillende redenen voor de verschillen naar voren gekomen. 
Koppeling is met name niet mogelijk doordat mensen buiten de onderzoekspopulatie vielen vanwege leeftijd, 
testaanbieder of testperiode, maar zij wel een vragenlijst hadden ingevuld of wanneer hun contacten wel aan 
de inclusiecriteria voldeden. 
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vragenlijsten door één van de onderzoekers nader geïnspecteerd. Het 
ging hier niet alleen om directe dubbelen, . Antwoorden op de 
vragenlijsten verschilden dusdanig van elkaar dat, ondanks het feit dat 
deze antwoorden te koppelen waren aan hetzelfde participantnummer, 
het verschillende personen betrof (leeftijd, gender). Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat meerdere mensen in een huishouden hetzelfde 
participantnummer gebruikt hebben. Helaas is er geen evident correcte 
manier om dit probleem op te lossen. Daarnaast bevonden zich nog 11 
directe dubbelen in de uiteindelijke dataset. Bij deze gevallen is ervoor 
gekozen om steeds de eerste vragenlijst te gebruiken voor de 
uiteindelijke analyses. In een enkel geval (n=3) is hierop een 
uitzondering gemaakt, omdat de eerste vragenlijst niet volledig was 
ingevuld. Eerdere antwoorden kwamen daarbij volledig overeen. Na 
excluderen van dubbelen zijn er van 91 unieke deelnemers 
vragenlijstgegevens gebruikt voor verdere analyses. 
 
Om de robuustheid van de conclusies te garanderen is er daarom voor 
gekozen om drie verschillende data-analyses uit te voeren, waarbij op 
verschillende manieren met dubbelen in de data om werd gegaan:  

1. alle dubbele vragenlijsten zijn in hun geheel verwijderd, 
resulterend in n=71 unieke deelnemers,  

2. voor alle dubbele vragenlijsten is de eerste vragenlijst 
meegenomen in de analyse, resulterend in n=91 unieke 
deelnemers, en  

3. aangezien naast een geanonimiseerd participantnummer 
(toegewezen door de GGD) deelnemers over een tweede 
participantnummer beschikten die zij dienden in te vullen bij 
aanvang van de vragenlijst, werd op basis van dit 
participantnummer steeds de eerste vragenlijst meegenomen 
voor analyse, resulterend in n=103 unieke deelnemers.  

 

De hierna in de tekst gerapporteerde analyses zijn gebaseerd op data 
verkregen met optie 2; analyses voor optie 1 en 3 zijn gerapporteerd in 
Bijlage K en Bijlage L. 
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Bijlage L Alternatieve analyses voor dubbele vragenlijsten- 
Bunschoten 

Vragenlijstresultaten met alle dubbelen verwijderd 
Wanneer dubbelen volledig verwijderd worden, gelden de volgende 
resultaten:  
 
Wie namen deel?  
71 unieke deelnemers die toegewezen waren aan de actieve 
verwijzingsconditie (62 procent, n=44), of de passieve 
verwijzingsconditie (38 procent, n=27) vulden de vragenlijst in. Van de 
deelnemers in de vragenlijstdata die toegewezen zijn aan een van de 
verwijzingscondities (n=71), is 54,9 procent vrouw (n=39). De modale 
gerapporteerde leeftijd van de deelnemers zijn 30-39 en 60-69 jaar 
(minimum: 16-17 jaar, maximum:80-110 jaar). Het grootste deel van 
de deelnemers is index 69 procent, n=49). De demografische variabelen 
hangen wederom niet significant samen met de conditie verwijzing 
(sekse: chi-kwadraat(1) = 0,03, p = 0,87, leeftijd: chi-kwadraat(8) = 
10,2, p = 0,25) of met reden van thuisblijven (sekse: chi-kwadraat(1) = 
0,53, p = 0,47, leeftijd: chi-kwadraat(8) = 3,53, p = 0,9). Van de 
deelnemers geeft 91,5 procent (n=65) aan samen te wonen met één of 
meer mensen. 25,4 procent (n=17) heeft een hond.  
 
In hoeverre leefden deelnemers isolatieadvies na? 
Van de 267 deelnemers, vulden 71 de vragenlijst in. In de vragenlijst 
werd gevraagd: 1. Of mensen thuisbleven of 2, bezoek ontvingen en zo 
ja 3. hoe vaak, en 4. wat hun redenen en 5. afwegingen waren.  
 
59,2 procent (n=42) bleef naar eigen zeggen volledig thuis gedurende 
de isolatie- of quarantaineperiode. Mensen die wel zonder medische 
reden naar buiten gingen (40,8 procent; n=29) deden dat gemiddeld 
6,7 (CI: 4,74-8,73) keer tijdens de isolatie- of quarantaineperiode op 
basis van enkel 26 mensen die de vraag beantwoordden. De 
gerapporteerde redenen om naar buiten te gaan, staan in figuur K1. De 
afwegingen om naar buiten te gaan, zijn te zien in figuur K2. 1,4 
procent (n=1) gaf aan (niet-medisch) bezoek te hebben ontvangen 
tijdens de isolatie- of quarantaineperiode. 
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Figuur K.1 Door deelnemers (n=71) gerapporteerde redenen om naar buiten te 
gaan, als percentage van totaal aantal deelnemers dat naar buiten is gegaan. 45 
mensen deden dit om zich te laten testen. 32 mensen gaven een niet-medische 
redenen aan om naar buiten te gaan. 
 

 
Figuur K.2 Door deelnemers (n=41) gerapporteerde afwegingen om naar buiten te 
gaan, als percentage van totaal aantal deelnemers dat een reden heeft 
opgegeven. 
 
Effect van verwijzing  
Op basis van de vragenlijstdata (dag 10), gaven zeventien mensen 
(23,9 procent) in de actieve verwijzing aan dat ze naar buiten zijn 
geweest, tegen twaalf (16,9 procent) in de passieve verwijzingsconditie. 
Dit verschil is niet significant (p= 0,77, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 
1,27, 95 procent CI:(0,46-3,43)). Mensen in de actieve 
verwijzingsconditie die wel naar buiten gingen, deden dit gemiddeld acht 
keer (95 procent CI:(5,05-10,94)). Mensen in de passieve 
verwijzingsconditie die wel naar buiten gingen, deden dit gemiddeld 
5,25 keer (95 procent, CI:(2,72-7,78)). Ook hier zagen we geen 
verschillen (Mann Whitney U-test, W = 73,5, p = 0,6). Een persoon(4,2 
procent) gaf aan niet-medisch bezoek te hebben ontvangen in de 
passieve verwijzingsconditie, tegen 0 personen in de actieve 
verwijzingsconditie. Data aantallen zijn onvoldoende voor een 
statistische toets. 
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Effect van verwijzingsconditie 
Op basis van de aan de onderzoekers geleverde ggd-data waren 160 
mensen toegewezen aan de actieve verwijzingsconditie. In de 
vragenlijstdata (na 10 dagen) gaven vijftien mensen aan een 
ondersteuningsgesprek te hebben gehad in de actieve 
verwijzingsconditie, tegen nul mensen met een passieve verwijzing. Dit 
effect is ook significant (p<0.05, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 0, 95 
procent CI:(0-0,42)). 
 
Effect van reden van thuisblijven 
Op basis van de vragenlijstgegevens (dag 10), gaf 54,5 procent (n=12) 
van de mensen in quarantaine aan dat ze naar buiten was geweest, 
tegen 34,7 procent (n=17) in isolatie. Dit op basis van 81 personen die 
deze vraag hebben beantwoord. Dit verschil is niet significant (p= 0,97, 
Fisher Exact-test, Odds Ratio = 2,23, 95 procent CI:(0-6,1)). Mensen in 
quarantaine die wel naar buiten gingen, deden dit gemiddeld 8,36 keer 
(95 procent CI:(3,68-13,04)), tegen gemiddeld 5,53 keer in isolatie (95 
procent, CI:(3,81-7,26)). Ook hier zagen we geen verschillen (Mann 
Whitney U-test, W = 73,5, p = 0,65). Slechts 1 procent (n=1) van de 
mensen in quarantaine gaf aan dat ze bezoek had ontvangen, tegen 0 
procent van de mensen in isolatie. Er waren onvoldoende data voor een 
statistische toets. 
 
Welk effect hadden interventies op naleven van quarantaine 
onder huisgenoten? 
Voor gezinsleden of huisgenoten in quarantaine ligt het aantal mensen 
dat naar buiten was geweest op acht mensen (28,57 procent) voor de 
mensen in de actieve verwijzingsconditie en op twee mensen (16,7 
procent) in de passieve verwijzingsconditie. (Deze percentages zijn 
gebaseerd op veertig deelnemers die deze vraag hebben beantwoord.) 
Dit verschil is niet significant (p<0.05, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 
0,51, 95 procent CI:(0,07-3,21)). Huisgenoten die wel naar buiten 
gingen, deden dit gemiddeld zeven keer (95 procent CI:(4,98, 9,02)) in 
de actieve verwijzingsconditie, tegen gemiddeld drie keer in de passieve 
verwijzingsconditie (95 procent, CI:(1,57, 4,43)). Ook hier zagen we 
geen significante verschillen (Mann Whitney U-test, W = 5,5, p = 0,59). 
 
Vragenlijst resultaten met dubbelen verwijderd op basis van 
tweede persoonsnummer - Bunschoten 
Wanneer dubbelen worden verwijderd op basis van toegewezen 
persoonsnummer gelden de volgende resultaten.  
 
Wie namen deel?  
103 unieke deelnemers die toegewezen waren aan de actieve 
verwijzingsconditie (62,1 procent, n=64), of de passieve 
verwijzingsconditie (37,9 procent, n=39) vulden de vragenlijst in. Van 
de deelnemers in de vragenlijstdata die toegewezen zijn aan een van de 
verwijzingscondities (n=103), is 54,4 procent vrouw (n=56). De modale 
gerapporteerde leeftijd van de deelnemers zijn 30-39 (minimum: 16-17 
jaar, maximum:70-79 jaar). Het grootste deel van de deelnemers is 
index 83,5 procent, n=86). De demografische variabelen hangen 
wederom niet significant samen met de conditie verwijzing (sekse: chi-
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kwadraat(1) = 0,01, p = 0,9, leeftijd: chi-kwadraat(7) = 5,48, p = 0,6) 
of met reden van thuisblijven (sekse: chi-kwadraat(1) = 0,45, p = 0,5, 
leeftijd: chi-kwadraat(7) = 7,99, p = 0,34). Van de deelnemers geeft 
91,2 procent (n=93) aan samen te wonen met een of meer mensen. 
23,2 procent (n=22) heeft een hond.  
 
In hoeverre leefden deelnemers isolatieadvies na? 
Van de 267 deelnemers vulden 103 de vragenlijst in. In de vragenlijst 
werd gevraagd: 1. Of mensen thuisbleven of 2. bezoek ontvingen en zo 
ja, 3. hoe vaak, en 4. wat hun redenen en 5. afwegingen waren.  
 
68 procent (n=70) bleef naar eigen zeggen volledig thuis gedurende de 
isolatie- of quarantaineperiode. Mensen die wel naar buiten gingen, 29,1 
procent (n=30) zonder medische reden, deden dat gemiddeld 5,42 
(CI:4,18-6,66) keer tijdens de isolatie- of quarantaineperiode. Dit is op 
basis van enkel veertien mensen die de vraag beantwoordden. De 
gerapporteerde redenen om naar buiten te gaan, staan in figuur L1. De 
afwegingen om naar buiten te gaan, zijn te zien in figuur L2. Eén 
persoon (0,99 procent) gaf aan niet-medisch bezoek te hebben 
ontvangen in de passieve verwijzingsconditie, tegen nul personen in de 
actieve verwijzingsconditie. Data aantallen zijn onvoldoende voor een 
statistische toets. 
 

 
Figuur L.1 Door deelnemers (n=100) gerapporteerde redenen om naar buiten te 
gaan, als percentage van totaal aantal deelnemers dat naar buiten is gegaan. 60 
mensen deden dit om zich te laten testen. 32 mensen gaven een niet-medische 
redenen aan om naar buiten te gaan. 
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Figuur L.2 Door deelnemers (n=54) gerapporteerde afwegingen om naar buiten 
te gaan, als percentage van totaal aantal deelnemers dat een reden heeft 
opgegeven. 
 
Effect van verwijzing  
Op basis van de vragenlijstdata (dag 10), gaven twintig mensen (19,4 
procent) in de actieve verwijzing aan dat ze naar buiten waren geweest, 
tegen tien (9,71 procent) in de passieve verwijzingsconditie. Dit verschil 
is niet significant (p= 0,37, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 0,8, 95 
procent CI:(0,31-1,96)). Mensen in de actieve verwijzingsconditie die 
wel naar buiten gingen, deden dit gemiddeld 5,31 keer (95 procent 
CI:(3,83-6,79)). Mensen in de passieve verwijzingsconditie die wel naar 
buiten gingen, deden dit gemiddeld 5,6 keer (95 procent, CI:(3,31-
7,89)). Ook hier zagen we geen verschillen (Mann Whitney U-test, W = 
82, p = 0,94). Eén persoon (2,56 procent) gaf aan niet-medisch bezoek 
te hebben ontvangen in de passieve verwijzingsconditie, tegen nul 
personen in de actieve verwijzingsconditie. Deze data-aantallen zijn 
onvoldoende voor een statistische toets. 
 
Effect van verwijzingsconditie 
Op basis van de aan de onderzoekers geleverde ggd-data zijn 160 
mensen toegewezen aan de actieve verwijzingsconditie. In de 
vragenlijstdata (na 10 dagen) gaven 21 mensen aan een 
ondersteuningsgesprek te hebben gehad in de actieve 
verwijzingsconditie. Dit tegen 0 mensen met een passieve verwijzing. 
Dat effect is ook significant (p<0.05, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 0, 
95 procent CI:(0-0,35)). 
 
Effect van reden van thuisblijven 
Op basis van de vragenlijstgegevens (dag 10), gaf 41,2 procent (n=7) 
van de mensen in quarantaine aan dat ze naar buiten was geweest, 
tegen 26,7 procent (n=23) in isolatie. Dit verschil is niet significant (p= 
0,92, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 1,81, 95 procent CI:(0,58-5,46)). 
Mensen in quarantaine die wel naar buiten gingen, deden dit gemiddeld 
7,17 keer (95 procent CI:(2,73-11,6)), tegen gemiddeld 4,9 keer in 
isolatie (95 procent, CI:(3,74-6,06)).  
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Welk effect hadden interventies op naleven van quarantaine 
onder huisgenoten? 
Voor gezinsleden of huisgenoten in quarantaine ligt het aantal mensen 
dat naar buiten was geweest op twaalf mensen (26,6 procent) voor de 
mensen in de actieve verwijzingsconditie en op twee mensen (8,3 
procent) in de passieve verwijzingsconditie. (Deze percentages zijn 
gebaseerd op 69 deelnemers die deze vraag hebben beantwoord.) Dit 
verschil is niet significant (p<0.05, Fisher Exact-test, Odds Ratio = 0,25, 
95 procent CI:(0,4-1,26)). Huisgenoten die wel naar buiten gingen, 
deden dit gemiddeld 5,92 keer (95 procent CI:(4,53-7,3)) in de actieve 
verwijzingsconditie, tegen gemiddeld 3 keer in de passieve 
verwijzingsconditie (95 procent, CI:(2,02-4)). Ook hier zagen we geen 
significante verschillen (Mann Whitney U-test, W = 8,5, p = 0,57). 
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Bijlage M Tijdlijn evenementen Bunschoten 

08-02: Pilot start. 
25-02: Kinderen worden niet meer verwezen naar hulporganisatie  
 De Boei. 
15-03: Toevoegingen beloning voor het invullen van de    
 vragenlijst en herinneringsbrieven. 
19-03: Laatste dag testen pilot. 
29-03: Laatste vragenlijst verstuurd. 
06-04: Vragenlijst gesloten. 
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Bijlage N Origineel onderzoeksdesign Bunschoten 

Vanaf de week van 8 februari ontvangen alle inwoners van de gemeente 
Bunschoten van 12 jaar en ouder een uitnodigingsbrief om zich in zes 
weken tijd drie keer te laten testen op COVID-19, mét of zonder 
klachten. Tijdens de pilot zijn er verschillende gedragsinterventie ingezet 
om inzicht te krijgen op (1) het bevorderen van deelname aan testen en 
(2) het naleven van isolatievoorschriften bij een positieve testuitslag. 
 
Test bereidheid 
Test bereidheid richt op het stimuleren van deelname aan testen. Deze 
interventies behelzen (A) het gemak waarmee testlocaties toegankelijk 
zijn en (B) variaties in de wijze waarop het belang van testen wordt 
gecommuniceerd. 

1. Toegankelijkheid. De toegankelijkheid van testlocaties wordt 
gevarieerd. Dit gebeurt door naast de teststraat die voor 
iedereen toegankelijk is een extra testlocatie te plaatsen in het 
centrum en in de verder van de centrale teststraat gelegen wijk 
Swifterbant.  

2. Communicatie. Communicatie wordt gevarieerd door in de 
informatiebrief ofwel een eenvoudige tekst te geven waarin 
inwoners van Bunschoten opgeroepen worden zich te laten 
testen, ofwel een uitgebreidere rationale van het onderzoek te 
geven waarin het belang van meedoen benadrukt wordt. 
Deelnemers worden per huishouden aselect toegewezen aan de 
condities. 

 
Het effect van deze maatregelen wordt nagegaan door te registreren (1) 
hoeveel unieke mensen zich laten testen en (2) hoe vaak mensen zich 
laten testen. Deze twee uitkomstvariabelen worden vergeleken tussen 
de verschillende wijken en tussen de verschillende condities om het 
effect van wijze van communicatie te toetsen. Daarnaast worden deze 
twee uitkomstmaten vergelijken tussen de buitenwijken Swifterbant 
(wel een extra testlocatie) en Biddinghuizen (geen extra testlocatie) om 
het effect van toegankelijkheid te toetsen. 
 
Naleven van de isolatie voorschriften (compliance) 
Ondersteuning is gericht op het bevorderen van het navolgen van het 
isolatieprotocol na positief testen (i.e., compliance). Deze ondersteuning 
behelst (A) het wel of niet ontvangen van een thuisblijf tas en (B) het 
wel of niet actief doornemen van het ondersteuningsplan bij isolatie.  

1. Thuisblijf tas. Ondersteuning bij isolatie wordt verschaft via een 
thuisblijf tas. De thuisblijf tas wordt gedurende de eerste drie 
weken aangeboden, terwijl het experiment zes weken loopt, 
zodat het gedrag voor en na week 3 vergeleken kan worden. 

2. Ondersteuningsplan. Daarnaast wordt er aan een aselect 
toegewezen helft van de positief geteste deelnemers die 
toestemming geeft mee te doen aan het onderzoek een lang 
ondersteunend gesprek aangeboden door de organisatie 
ZamenEen. De andere helft krijgt een kort ondersteunend 
gesprek aangeboden. 
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Het effect van de interventie op de mate waarin de isolatie wordt 
nageleefd wordt nagegaan door middel van een vragenlijst na de 
quarantaine periode. Daarbij zijn drie vragen uit de vragenlijst uitermate 
belangrijk om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Deze 
vragen behelzen of iemand naar buiten is geweest tijdens de 
isolatie/quarantaine periode, en indien dit het geval was, de reden 
daartoe, en of iemand tijdens de isolatie/quarantaine periode bezoek 
heeft ontvangen.  
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Bijlage O Onderzoeksinformatiebrief ZamenEen - Dronten 
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Bijlage P Belscript BCO GGD Utrecht, 08-02-2021 t/m 04-
03-2021 

Betreft het BCO kinderen t/m 15 jaar en niet de ouder/voogd aan de 
telefoon, start bij 1.  

1. Hiermee eindigen mijn vragen voor het BCO-onderzoek voor jou 
verder. Voor het volgende onderdeel zou ik graag het gesprek 
met een van je ouders/voogd willen voeren. Kan je me één van 
hen aan de telefoon geven? 
a. Antwoord Ja; Hallo meneer/mevrouw, omdat uw huishouden 

in isolatie moet willen we u nog spreken over ondersteuning 
die u kan ontvangen. Ga naar a) 

b. Antwoord nee; Registreer in ‘Diagnostic Notes’ voor zowel 
ondersteuning door ZamenEen nee, als voor thuisblijftas nee. 
Dan eindigt het gesprek verder, bedankt voor je tijd.  

 
Script hieronder script altijd met alleen ouder (samen met kind) en 
alleen ter ondersteuning van het huishouden.  
 
a. Hiermee eindigen mijn vragen verder voor het BCO-onderzoek.  
b. Wel nog iets anders, tijdens isolatieperiode merken wij dat mensen 

tegen praktische problemen aanlopen bijv. bij het uitlaten van de 
hond, gebied van uw werk, boodschappen doen of mantelzorg 
geven. Thuisblijven wordt makkelijker als u ondersteuning ontvangt. 
Ik als BCO medewerker kan u daar niet actief bij helpen, maar 
gelukkig heeft de Gemeente Dronten als onderdeel van de pilot 
ondersteuningsorganisatie ZamenEen ingeschakeld. We zien 
namelijk dat wanneer er de juiste hulp wordt geboden het 
thuisblijven gemakkelijker wordt.  

c. Organisatie ZamenEen kan samen met u en uw huishouden bekijken 
over hoe de komende periode er voor u uitziet en welke oplossingen 
er zijn. Ik kan ZamenEen uw nummer doorgeven zodat zij contact 
met u kunnen opnemen. Het is natuurlijk vrijwillig is, en u kunt ook 
na het eerste contact met ZamenEen besluiten of u mee wil doen. 
Zou u dit willen?  
1. Antwoord Ja: ZamenEen neemt hiervoor contact met u op, 

hiervoor geven we dan uw naam en telefoonnummer door. Is 
dat akkoord? Antwoord Ja: Registreer het antwoord in 
‘Diagnostic Notes’ � tabel Pilot Dronten Dan geven wij met uw 
toestemming deze informatie door aan ZamenEen, en dan 
nemen zij snel contact met u op. 

2. Antwoord nee: Registreer in ‘Diagnostic Notes’. 
d. Als tweede heeft de gemeente Dronten ook een gratis thuisblijftas 

met informatie over uw isolatieperiode en met leuke spullen voor u 
gemaakt om het thuisblijven gemakkelijker te maken. We sturen u 
dan nog informatie toe over dit gedeelte van de pilot grootschalig 
testen. Ook dit is natuurlijk vrijwillig. Zou u die willen ontvangen?  
1. Thuisblijftas = ja. De tas wordt gestuurd door ZamenEen, 

mogen wij uw adres en email doorgeven aan ZamenEen? 
Antwoord Ja: Registreer het antwoord in ‘Diagnostic Notes’ � 
tabel Pilot Dronten. Dan geven wij met uw toestemming na dit 
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gesprek deze informatie door aan ZamenEen, dan kunt u binnen 
een dag de thuisblijftas verwachten.  

2. Antwoord nee: Registreer in ‘Diagnostic Notes’. 
e. Mocht u een van bovenstaande antwoorden willen intrekken, kan dit 

door te bellen naar Contactpunt ZamenEen via 088-2802802 
 

Q/A 
Wat zit er in de thuisblijftas? 
● De thuisblijftas is zorgvuldig samengesteld door de Gemeente en 

bevat spullen die de isolatieperiode makkelijker maken, zoals iets om 
u bezig te houden (spelletje), een hart onder de riem te steken (een 
cadeautje uit de buurt), maar ook vouchers om digitaal sportlessen 
bij te wonen, een kalender om de dagen bij te houden en nog veel 
meer. 

● Script c, wat is het nut van deze informatie? 
We willen meer leren over hoe mensen het best geholpen kunnen 
worden tijdens de isolatie- en quarantaineperiode in de periode na 
het testen. Daar is de thuisblijftas voor ontwikkeld. Dus belangrijk 
dat u daarvan op de hoogte bent.  

 
Script d, wat is het nut van deze informatie? 
● We willen meer leren over hoe mensen het best geholpen kunnen 

worden tijdens de isolatie- en quarantaineperiode in de periode na 
het testen. Er staat hierover meer uitleg in de brief. 

● Waarom mag moet jij mijn ouders spreken? Mag mijn kind 
deze vragen niet alleen beantwoorden? 
We bieden in dit geval de ondersteuning alleen aan het hele gezin 
aan. Als uw gezin deze ondersteuning wil ontvangen dan hebben we 
hiervoor persoonsgegevens nodig om dit te kunnen verlenen. Een 
kind onder de 16 jaar mag dit volgens de wet niet zonder 
ouder/voogd hier toestemming voor geven.  

● Als ik mijn gegevens doorgeef, meld ik me dan aan voor 
onderzoek? 
Nee 
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Bijlage Q Belscript BCO GGD Utrecht, 05-03-2021 t/m 21-
03-2021 

Betreft het BCO kinderen t/m 15 jaar en niet de ouder/voogd 
aan de telefoon, start bij 1.  

1. Hiermee eindigen mijn vragen voor het BCO-onderzoek voor jou 
verder. Voor het volgende onderdeel zou ik graag het gesprek 
met een van je ouders/voogd willen voeren. Kan je me één van 
hen aan de telefoon geven? 
a. Antwoord Ja; Hallo meneer/mevrouw, omdat uw huishouden 

in isolatie moet willen we u nog spreken over ondersteuning 
die u kan ontvangen. Ga naar a) 

b. Antwoord nee; Registreer in ‘Diagnostic Notes’ voor 
ondersteuning door ZamenEen nee. Dan eindigt het gesprek 
verder, bedankt voor je tijd.  

 
Script hieronder altijd met alleen ouder (samen met kind) en alleen ter 
ondersteuning van het huishouden.  

a. Hiermee eindigen mijn vragen verder voor het BCO-onderzoek.  
b. Wel nog iets anders, tijdens isolatieperiode merken wij dat 

mensen tegen praktische problemen aanlopen bijv. bij het 
uitlaten van de hond, gebied van uw werk, boodschappen doen of 
mantelzorg geven. Thuisblijven wordt makkelijker als u 
ondersteuning ontvangt. Ik als BCO medewerker kan u daar niet 
actief bij helpen, maar gelukkig heeft de Gemeente Dronten als 
onderdeel van de pilot ondersteuningsorganisatie ZamenEen 
ingeschakeld. We zien namelijk dat wanneer er de juiste hulp 
wordt geboden het thuisblijven gemakkelijker wordt.  

c. Organisatie ZamenEen kan samen met u en uw huishouden 
bekijken over hoe de komende periode er voor u uitziet en welke 
oplossingen er zijn. Ik kan ZamenEen uw nummer doorgeven 
zodat zij contact met u kunnen opnemen. Het is natuurlijk 
vrijwillig, en u kunt ook na het eerste contact met ZamenEen 
besluiten of u mee wil doen. 

Zou u dit willen?  
1. Antwoord Ja: ZamenEen neemt hiervoor contact met u op, 

hiervoor geven we dan uw naam en telefoonnummer door. Is dat 
akkoord? Antwoord Ja: Registreer het antwoord in ‘Diagnostic 
Notes’ —> tabel Pilot Dronten Dan geven wij met uw 
toestemming deze informatie door aan ZamenEen, en dan nemen 
zij snel contact met u op. 

1. Antwoord nee: Registreer in ‘Diagnostic Notes’. 
 

a. We sturen u nog graag informatie toe over dit gedeelte van de 
pilot grootschalig testen. Kunnen we daarvoor uw e-mailadres en 
adres doorgeven?  

1. Antwoord Ja: Registreer het antwoord in ‘Diagnostic Notes’ —> 
tabel Pilot Dronten (Dan geven wij met uw toestemming na dit 
gesprek deze informatie door aan ZamenEen.  

1. Als nee. Registreer in ‘Diagnostic Notes’. 
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b. Mocht u een van bovenstaande antwoorden willen intrekken, kan dit 
door te bellen naar Contactpunt ZamenEen via 088-2802802 
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Bijlage R Belprotocol ZamenEen - Dronten 
Script A: Controleconditie 

! Noteer hoe laat je begint met bellen en ook wanneer je het gesprek 
afrondt! 
 
Introductie 
Stel jezelf voor: “Goedendag, u spreekt met Voornaam Achternaam, ik 
bel u namens  
Contactpunt ZamenEen. U hebt bij de GGD aangegeven dat u meer zou 
willen weten over waar wij u mee kunnen helpen. Komt het op dit 
moment gelegen dat ik u even bel?”  

� Ja: vervolg het gesprek.  
� Nee: probeer een nieuw moment af te spreken waarop we 

opnieuw bellen. Vanwege de voortgang van het onderzoek is het 
belangrijk dat je op dezelfde dag terug belt! 

 
“Allereerst nog even ter controle: klopt het dat u een positieve 
testuitslag hebt ontvangen van de GGD en dat u toestemming hebt 
gegeven om mee te werken aan Bron- en Contactonderzoek? ZamenEen 
helpt bij het doen van onderzoek naar het nut van verschillende vormen 
van ondersteuning. Wilt u daaraan meedoen? U krijgt sowieso onze 
basisondersteuning* en u kunt op ieder moment stoppen.” 

� Bij ‘nee’: “Geen probleem! We wijzen u graag op een plan dat u 
op de website ‘dronten.nl ik test mee’ zelf kunt invullen en dat 
het u gemakkelijker maakt om door de quarantaineperiode heen 
te komen.”  

o Noteer bij kenmerken ‘ProjectX 06. Geen toestemming 
vervolgonderzoek’ -> Contact is afgerond. 

*De basisondersteuning bestaat naast de Isolatietas (die de beller al dan niet heeft 
aangevraagd) uit eventuele ondersteuning bij (praktische) problemen via het ZamenEen 
Contactpunt.  
 

� Bij ‘ja’ Noteer bij kenmerken ‘ProjectX 06. Wel toestemming 
vervolgonderzoek’.  
Ga eerst het gesprek aan zoals je dat voor het Contactpunt ook 
zou doen, door in algemene zin te vragen hoe het met de ander 
gaat. Let op: begin zelf niet over eventuele problemen die de 
isolatie met zich mee zou kunnen brengen. Hou het algemeen en 
reageer op wat de ander mogelijk naar voren brengt.  
o Vink de kenmerken aan als er spontaan bepaalde 

belemmeringen worden geuit.  
▪ Zet eerst in op zelfredzaamheid als hulp gewenst wordt; 

als hulp van ZamenEen nodig is pak je dit op zoals je 
gewend bent. 

� Geef bij de afronding van je gesprek aan dat je benieuwd bent 
hoe het hem/haar vergaat en dat je daarom over een paar dagen 
graag nog eens terugbelt. 
o “Vindt u het fijn dat wij over een paar dagen nog eens 

terugbellen?” -> en maak een taak aan voor Melvin of Lisa. 
Voeg ook de juiste kenmerken toe bij ja of nee.  
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o Check of het e-mailadres al ingevuld is. Vraag hiernaar als 
dat niet het geval blijkt: na het gesprek wordt ook nog een 
e-mail gestuurd. 
▪ Vraag naar het huisadres als iemand geen e-mail heeft, 

dan wordt de informatie per post verstuurd 
� Bij ‘nee’: rond het contact af. 

 
(ACHTERGROND)INFORMATIE VOOR DE BELLER  
De contactpersoon wordt na 5 dagen (indien zij dat wensen (Kenmerk: 
10. Wil na 5 dagen wel teruggebeld worden)) voor een tweede 
meetmoment gebeld. Na 10 dagen volgt een enquête per e-mail. 

Zie ook pagina 2 
 
Eventuele weerstand tegen het opslaan van privacygegevens 
Hou er rekening mee dat deelnemers de GGD vanwege het recente 
datalek wellicht wantrouwen waar het op het opslaan van 
privacygegevens aankomt. Wanneer hier vragen/opmerkingen over  
 
Komen kun je benadrukken dat men er juist om die reden echt alles aan 
gedaan heeft om nieuwe fouten te voorkomen en dat er uiterst 
zorgvuldig met gegevens wordt omgegaan. De data die uit het 
onderzoek waar jij aan meewerkt voorkomen zijn overigens volledig 
geanonimiseerd.  
Op de website ‘dronten.nl ik test mee’ worden vragen rondom de 
privacy bij de pilot duidelijk beantwoord, verwijs daarnaar. 
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Bijlage S Belprotocol ZamenEen – Dronten 
Script B: Interventie Thuisblijfplanner (coping-plan) 

! Noteer hoe laat je begint met bellen en ook wanneer je het gesprek 
afrondt! 
 
(ACHTERGROND)INFORMATIE VOOR DE BELLER  
De contactpersoon wordt na 5 dagen (indien zij dat wensen (Kenmerk: 
10. Wil na 5 dagen wel teruggebeld worden)) voor een tweede 
meetmoment gebeld. Na 10 dagen volgt een enquête per e-mail mits zij 
toestemming geven voor het vervolgonderzoek. 
 
Eventuele weerstand tegen het opslaan van privacygegevens 
Hou er rekening mee dat deelnemers de GGD vanwege het recente 
datalek wellicht wantrouwen waar het op het opslaan van 
privacygegevens aankomt. Wanneer hier vragen/opmerkingen over 
komen kun je benadrukken dat men er juist om die reden echt alles aan 
gedaan heeft om nieuwe fouten te voorkomen en dat er uiterst 
zorgvuldig met gegevens wordt omgegaan. De data die uit het 
onderzoek waar jij aan meewerkt voorkomen zijn overigens volledig 
geanonimiseerd.  

� Op de website ‘dronten.nl ik test mee’ worden vragen rondom de 
privacy bij de pilot duidelijk beantwoord, verwijs daarnaar.  

 
Introductie 
Stel jezelf voor: “Goedendag, u spreekt met Voornaam Achternaam, ik 
bel u namens  
Contactpunt ZamenEen. U hebt bij de GGD aangegeven dat u meer zou 
willen weten over waar wij u mee kunnen helpen. Komt het op dit 
moment gelegen dat ik u even bel?”  

� Ja: vervolg het gesprek.  
� Nee: probeer een nieuw moment af te spreken waarop we 

opnieuw bellen. Vanwege de voortgang van het onderzoek is het 
belangrijk dat je op dezelfde dag terug belt! 

 
“Allereerst nog even ter controle: klopt het dat u een positieve 
testuitslag hebt ontvangen van de GGD en dat u toestemming hebt 
gegeven om mee te werken aan Bron- en Contactonderzoek? ZamenEen 
helpt bij het doen van onderzoek naar het nut van verschillende vormen 
van ondersteuning. Wilt u daaraan meedoen? U krijgt sowieso onze 
basisondersteuning* en u kunt op ieder moment stoppen.” 

� Bij ‘nee’: “Geen probleem! We wijzen u graag op een plan dat u 
op de website ‘dronten.nl ik test mee’ zelf kunt invullen en dat 
het u gemakkelijker maakt om door de quarantaineperiode heen 
te komen.”  

o Noteer bij kenmerken ‘ProjectX 06. Geen toestemming 
vervolgonderzoek’ -> Contact is afgerond. 

� Bij ‘ja’ Noteer bij kenmerken ‘ProjectX 06. Wel toestemming 
vervolgonderzoek’. 
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*De basisondersteuning bestaat naast de Isolatietas (die de beller al dan 
niet heeft aangevraagd) uit eventuele ondersteuning bij (praktische) 
problemen via het ZamenEen Contactpunt.  
 
1. Herhaling van isolatie voorwaarden 
“Omdat u een positieve testuitslag hebt gehad, is de kans groot dat u op 
dit moment andere mensen zou kunnen besmetten. Dat kan ook als u 
zelf nog geen klachten heeft. Hopelijk krijgt u ook helemaal geen 
klachten, maar u moet er ook rekening mee houden dat u die nog wel 
zou kunnen ontwikkelen. Ik herhaal dus nog even dat het tijdens de 
thuisisolatie nadrukkelijk niet de bedoeling is om naar buiten te gaan. 
Dit om ervoor te zorgen dat we het virus niet doorgeven aan onze 
vrienden, familie, buren of collega’s.” 

� Hebt u huisgenoten of woont u alleen?  
o ‘Alleen’ -> door naar de volgende vraag. 
o ‘Met huisgenoten’ -> “Ook uw huisgenoten moeten in 

quarantaine en mogen dus niet naar school, werk supermarkt 
of apotheek. We geven het virus namelijk vaak door binnen 
het huishouden. Ook zij kunnen dus besmettelijk zijn.”  

 
2. Introductie coping-plan 
“Ons doel is dus om samen met u u zo goed en veilig mogelijk de 
isolatieperiode te doorlopen. Dat betekent allereerst dat u binnenblijft 
voor tenminste 7 dagen en ook pas naar buiten gaat als u ten minste 24 
uur klachtenvrij bent. We kijken concreet naar uw behoeften in deze 
periode, zoals boodschappen doen bijvoorbeeld.”  

o Bij een eenpersoonshuishouden: door naar de volgende 
vraag. 

� In het geval van huisgenoten: “We kijken daarnaast ook hoe we 
de kans dat uw huisgenoten besmet raken, kunnen verkleinen. 
Het gaat daarbij om hoe u uw huishouden zo in kunt richten dat 
u de kans op besmetting binnenshuis zo klein mogelijk maakt.” 

 
3. Doorlopen van redenen waarom thuis blijven (mogelijk) lastig 

is 
“Er zijn een aantal redenen waarvoor mensen gewoonlijk naar buiten 
moeten. Dat kan nu dus even niet meer. Kunt u aangeven of de 
volgende situaties bij u van toepassing zijn?”  

� Doorloop alle vragen. -> Noteer bij kenmerken ‘ProjectX 
Hulpvragen’  
 

● Heeft u voldoende eten en drinken in huis voor de hele 
isolatieperiode? -> Noteer bij kenmerken ‘ProjectX 11. Hulp 
boodschappen’ 

● Heeft u voldoende medicijnen in huis voor de komende periode? -
> -> Noteer bij kenmerken ‘ProjectX 12. Hulp medicijnen’  

● Heeft u een alternatief voor buiten sporten? -> Noteer bij 
kenmerken ‘ProjectX 13. Hulp sport of bewegen’ 

● Heeft u een hond die moet worden uitgelaten? -> Noteer bij 
kenmerken ‘ProjectX 14. Hulp hond’  

● Moet u naar buiten voor werk (denk ook aan vrijwilligerswerk!)? -
> Noteer bij kenmerken ‘ProjectX 15. Hulp werk’ 

● Heeft u een alternatief voor een frisse neus halen? -> Noteer bij 
kenmerken ‘ProjectX 16. Hulp frisse neus/luchtje scheppen’ 
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● Heeft u kinderen die verzorging of begeleiding nodig hebben? -> 
Noteer bij kenmerken ‘ProjectX 17. Hulp vervoer’ 

● Staat u in contact met mensen met wie u digitaal of telefonisch 
contact kunt hebben? -> Noteer bij kenmerken ‘ProjectX 18. Hulp 
bij eenzaamheid’ 

● ALLEEN IN GEVAL VAN HUISGENOTEN: Lukt het u om in huis 
voldoende afstand tot uw huisgenoten te houden? -> Noteer bij 
kenmerken ‘ProjectX 19. Hulp huisindeling’ 

● Heeft u een alternatief voor uw vuilnis? -> Noteer bij kenmerken 
‘ProjectX 20. Hulp vuilnis’ 

● Levert of ontvangt u mantelzorg? -> Noteer bij kenmerken 
‘ProjectX 21. Hulp mantelzorg’ 

● Hebt u de komende week afspraken gepland staan die u af moet 
zeggen?  
o  (Zie naast de interne sociale kaart ook de op pagina 4 en 5 

van dit document toegevoegde checklist met oplossingen 
voor veel voorkomende probleemsituaties.) 
 

4. Het koppelen van oplossingen aan lastige situaties 
“U gaf als eerste aan dat u …. (niet voldoende boodschappen is huis 
heeft) 
Is er een manier waarop u thuis kunt blijven en toch uw boodschappen 
ontvangt?” [Oftewel: hoe kan dit probleem worden verholpen?] 
Voorbeeld van reactie: “Ik zou mijn buurvrouw om hulp kunnen vragen.” 
-> Herhaal/benoem het probleem en de oplossing. -> “Laten we 
doorgaan met het bedenken van oplossingen voor (eventuele) andere 
situaties.” -> Herhaal/benoem het probleem en de oplossing. 
 
5. Koppeling naar vervolgcontact en vragenlijst  
“Goed, ik ga richting de afronding van het gesprek. Hebt u nog vragen?” 
(…) “We blijven graag op de hoogte van hoe het met u gaat, daarom 
bellen we u graag over een paar dagen nog eens terug. Vindt u dat 
fijn?”  

� Ja: noteer 10. Wil na 5 dagen wel teruggebeld worden 
o “We sturen u graag via de mail alvast wat meer informatie 

over het onderzoek. Is dat akkoord?” -> Check of het e-
mailadres al ingevuld is. Vraag hiernaar als dat niet het geval 
blijkt: na het gesprek wordt ook nog een e-mail gestuurd. 
▪ Vraag naar het huisadres als iemand geen e-mail heeft, 

dan wordt de informatie per post verstuurd 
� Nee: noteer 10. Wil na 5 dagen niet teruggebeld worden en rond 

het contact af.  
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Oplossingen voor veel voorkomende probleemsituaties 
Geen 
boodschappen in 
huis 

1. Bestel de boodschappen online. Bijvoorbeeld bij Jumbo, AH, 
Picnic, Hello Fresh.  
2. Bel de lokale supermarkt en vraag naar mogelijkheden:  
AH Dronten Beursplein: 0321 31 89 02. 
AH Dronten Suydersee: 0321 31 82 59. 
Deen Dronten: 0321 38 62 50. 
Jumbo Suydersee: 0321 33 96 74. 
Jumbo Dronten-Zuid: 0321 38 63 60. 
AH Biddinghuizen: 0321 33 55 50. 
AH Swifterbant: 0321 32 12 23. 
Deen Swifterbant: 0321 32 12 25. 
3. Neem contact op met het sociaal netwerk (familie, buren, 
vrienden, collega’s) om voor u boodschappen te halen. 
4. Zet de vraag bij het Contactpunt ZamenEen uit. 
 

Onvoldoende 
medicijnen 

1. Bel uw apotheek om de medicijnen aan huis te bezorgen.  
2. Vraag aan uw vrienden, familie om de medicijnen op te halen 
en bij u in de brievenbus te doen of voor de deur te zetten. 
 

Sporten of 
bewegen 

1. Op het YouTube-kanaal ’Alles is sport’ staan instructiefilmpjes 
voor thuis sporten voor iedereen. 
2. Speciaal voor ouderen is er de website Golden Sports. Elke 
ochtend van maandag tot donderdag wordt hier een gratis 
sportles aangeboden http://www.goldensports.nl/online-
trainingen.  
3. De lokale sport- of fitnessclub biedt vaak online trainingen 
aan. Neem contact op met uw coach/trainer voor 
thuistrainingen. 
 

Hond uitlaten Tijdens de isolatieperiode mag u niet naar buiten om zelf de 
hond uit te laten. 
1. Laat de hond ophalen door zijn vaste vakantieadres, zoals het 
pension. 
2. Laat de hond bij vrienden of familie logeren. 
3. Zet de vraag bij het Contactpunt ZamenEen uit. 
 

Werk 
(vrijwilligers-
werk) 

1. Zolang u zich goed genoeg voelt om te werken, kunt u uw 
werkzaamheden vanuit huis voortzetten.  
2. Bij werk voor een werkgever: Als u niet thuis kunt werken, 
neem dan contact op met uw manager. Bespreek welke 
werkzaamheden u kunt overdragen. Uw werkgever mag u niet 
verplichten om naar het werk te komen en in de meeste gevallen 
wordt uw loon doorbetaald. U kunt de bedrijfsarts hierover 
informeren.  
3. Bij een eigen bedrijf: neem contact op met een werknemer in 
het veld die tijdelijk uw werkzaamheden kan overnemen. 
Meer informatie is te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/werkgevers-en-
ondernemers/werknemers-in-thuisquarantaine. 
 
 

http://www.goldensports.nl/online-trainingen
http://www.goldensports.nl/online-trainingen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/werkgevers-en-ondernemers/werknemers-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/werkgevers-en-ondernemers/werknemers-in-thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/werkgevers-en-ondernemers/werknemers-in-thuisquarantaine


RIVM-rapport 2021-0090 

Pagina 107 van 163 

Luchtje 
scheppen 

Tijdens de isolatie is het zelfs op ongewone tijden niet 
toegestaan om toch naar buiten te gaan. 
1.Wie een tuin of balkon heeft, kan hier wat frisse lucht 
scheppen. 
2. Lucht het huis goed door, bijvoorbeeld door even de ramen 
goed open te zetten.  
 

Kinderen 
halen/brengen  
Kinderen willen 
buiten spelen 

2. Als u in isolatie bent, gaan uw huisgenoten in quarantaine. Zij 
mogen dan dus ook niet naar buiten of naar school. 
2. Neem contact op met vrienden of familie voor het halen en 
brengen van de kinderen. 
 

Eenzaam 1. Het is fijn om regelmatig contact te houden met vrienden en 
familie. Probeer met hen te bellen of zelfs te videobellen. Plan 
met hen momenten in om samen contact te hebben en bij te 
praten.  
2. Stel voor om de ander aan te melden bij het Contactpunt van 
ZamenEen, opdat hij/zij regelmatig gebeld wordt. 
 

Huis inrichten 
op voldoende 
afstand  

1. Probeer één kamer of een deel van het huis in huis in te 
richten voor alleen uzelf. Deze ruimte wordt alleen door u 
gebruikt voor zowel het slapen, eten en werken. Zo voorkomt u 
dat u anderen in uw huishouden besmet. 
2. Maak afspraken over spullen die alleen u gebruikt. Denk aan 
uw tandenborstel, bestek en servies.  
3. Spreek tijden af met uw huisgenoten waarop u gebruik maakt 
van de ruimtes in huis. Zo voorkomt u dat u elkaar tegen komt 
in krappe ruimtes. Maak de ruimtes die u samen gebruikt wel 
goed schoon. 
Extra tips zijn beschikbaar op: https://lci.rivm.nl/covid-19-
huisgenoten. 
 

Vuilnis 
buitenzetten 

1. Neem contact op met uw buren. Als u het vuilnis voor de deur 
zet, kunnen zij dit voor u wegbrengen. Zij kunnen ook de kliko 
aan de straat zetten. 
2. Zet de vraag bij het Contactpunt ZamenEen uit. 
 

Corona-
gerelateerde 
vragen 

Telefoonnummer GGD Flevoland: 088 002 99 10. 
RIVM: 0800 13 51. 

 
  

https://lci.rivm.nl/covid-19-huisgenoten
https://lci.rivm.nl/covid-19-huisgenoten
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Bijlage T E-mail ZamenEen 1.1: Thuisblijftas Controle en 
Interventie (dag 1) - Dronten 

Beste [naam mailmerge], 
 
U gaf aan dat u meer informatie wilde ontvangen over dit deel van het 
onderzoek naar grootschalig testen. In de bijlage staat meer informatie 
over dit deel van de grootschalig testen pilot in Dronten en welke 
partijen betrokken zijn. Lees de informatiebrief daarom rustig door. 
 
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact 
opnemen met Contactpunt ZamenEen door te mailen naar Info@zamen-
een.nl of bellen met 088-2802802. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Contactpunt ZamenEen, in samenwerking met het RIVM 
T 088 280 28 02 
E info@zamen-een.nl 
 
 
 

https://gateway.perfectview.nl/Gateway?Id=103067123102-b474-4526-9362-b3b7a7f0f5f200000000-0000-0000-0000-0000000000007dff08df-0881-45aa-84d0-cae1fc3d8448mailto%3ainfo%40zamen-een.nl
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Bijlage U E-mail ZamenEen 1.2: Interventie 
Thuisblijfplanner ondersteuningsgesprek (dag 1) - Dronten 

Beste [naam],  
 
Naar aanleiding van ons contact sturen wij een pdf-versie van de 
thuisblijfplanner mee. We hebben dit telefonisch al doorgesproken, maar 
u kunt het ook nog invullen mocht dit nuttig zijn.  
 
Ook sturen we, zoals genoemd, een bijlage mee met meer informatie 
over dit deel van de grootschalig testen pilot in Dronten en welke 
partijen betrokken zijn. Lees de informatiebrief daarom rustig door. 
 
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact 
opnemen met Contactpunt ZamenEen door te mailen naar Info@zamen-
een.nl of bellen met 088-2802802. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Contactpunt ZamenEen, in samenwerking met het RIVM 
T 088 – 2802802 
E info@zamen-een.nl 
 

https://gateway.perfectview.nl/Gateway?Id=103067123102-b474-4526-9362-b3b7a7f0f5f200000000-0000-0000-0000-0000000000007dff08df-0881-45aa-84d0-cae1fc3d8448mailto%3ainfo%40zamen-een.nl
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Bijlage V E-mail ZamenEen 1.3: Controle Thuisblijfplanner 
ondersteuningsgesprek (dag 1) – Dronten 

Beste [naam mailmerge],  
 
Naar aanleiding van ons contact sturen wij een bijlage mee met meer 
informatie over dit deel van de grootschalig testen pilot in Dronten en 
welke partijen betrokken zijn. Lees de informatiebrief daarom rustig 
door. 
 
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact 
opnemen met Contactpunt ZamenEen door te mailen naar Info@zamen-
een.nl of bellen met 088-2802802. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Contactpunt ZamenEen, in samenwerking met het RIVM 
T 088 – 2802802 
E info@zamen-een.nl 
 

  

https://gateway.perfectview.nl/Gateway?Id=103067123102-b474-4526-9362-b3b7a7f0f5f200000000-0000-0000-0000-0000000000007dff08df-0881-45aa-84d0-cae1fc3d8448mailto%3ainfo%40zamen-een.nl
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Bijlage W Thuisblijftas: Tas, Lichtpuntje en spelletje 

Canvas thuisblijftas (logo gemeente Dronten) 

 
 
Kaars (lichtpuntje), spelletje (Escaperoom The Game) 
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Bijlage X Thuisblijftas: Informatiebrief Gemeente Dronten 
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Tekst Thuisblijftas: Informatiebrief Gemeente Dronten 
Geachte inwoner van de gemeente Dronten, 
 
U heeft van de GGD bericht ontvangen dat u positief getest bent op het coronavirus. 
Dat is natuurlijk vervelend nieuws. Daarom ontvangt u van ons een thuisblijftas. 
Deze is bedoeld om de komende periode voor u en uw huisgenoten wat makkelijker 
te maken. We hopen natuurlijk dat uw klachten mild blijven. En zo niet, dat u zich 
snel beter voelt. 
 
Voor langere tijd thuisblijven kan lastig zijn. Er zijn veel praktische zaken die u niet 
zelf kunt doen, zoals boodschappen, buiten de deur werken of een frisse neus halen. 
Om u hierbij te ondersteunen heeft de gemeente Dronten deze thuisblijftas voor u en 
uw huisgenoten samengesteld. 
 
Wat vindt u in de thuisblijftas en wat kunt u daarmee? 

- Een isolatie- en quarantaine-informatiegids en I-coach. De 
quarantainegids (folder) en I-coach (app) bevatten adviezen en 
ondersteuningsopties in de gemeente Dronten. Zo kan iemand voor u de hond 
uitlaten, boodschappen doen, of u even bellen om te horen hoe het gaat.  

- Beweging in huis of tuin. Beweging is belangrijk voor lichaam en geest. U 
kunt nu alleen niet naar buiten. In de thuisblijftas zit daarom een flyer van 
Zameneen en De Meerpaal met, onder andere, links naar online leuke 
sportlessen voor alle leeftijden. 

- Een GGD-verklaring met informatie voor uw werkgever. Soms is het 
lastig om afspraken af te zeggen, bijvoorbeeld als u zelf geen klachten heeft. 
Ook zonder klachten kunt u toch besmettelijk zijn. Werkgevers kunnen dit 
lastig vinden en u vragen om toch te komen werken. Om uw werkgever of 
andere mensen te laten weten dat u niet naar buiten mag hebben we een 
GGD-verklaring bijgesloten om uitleg te geven. 

- Een kalender om uw symptomen op bij te houden. We hebben een 
kalender bijgevoegd om de dagen mee af te tellen tot u weer naar buiten 
kunt.  

- Een vers ontbijtje om uw gezondheid een handje te helpen. Lokale 
ondernemers en de gemeente Dronten hebben de handen ineengeslagen om 
u een ontbijtje met producten uit onze streek cadeau te doen. Op het flesje 
biologische fruitdrank de informatie die u nodig heeft om dit pakket bij u thuis 
te laten bezorgen. 

- Een spelletje of cursus doen om bezig te blijven. Binnen blijven kan saai 
zijn. Het helpt om afleiding te zoeken door iets betekenisvols te doen. Begin 
bijvoorbeeld een nieuwe hobby door online taallessen te volgen, of speel het 
bijgesloten spelletje. 

- Een letterlijk lichtpuntje om u te bedanken. We werken samen al heel 
hard om onze naasten en onze gemeente te beschermen tegen het virus. 
Thuisblijven tot u niet meer besmettelijk bent is hier een heel belangrijk 
onderdeel van.  

 
Sterkte de komende tijd. Wij hopen dat deze thuisblijftas verlichting biedt tijdens uw 
isolatie of quarantaine. Vanuit de Gemeente Dronten, de GGD Flevoland en ZamenEen 
leven wij met u mee en staan we klaar om u te ondersteunen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester Jean Paul Gebben 
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Bijlage Y Thuisblijftas: ggd-brief informeren werknemers 
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Tekst Thuisblijftas: ggd-brief informeren werknemers 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
U ontvangt deze brief omdat u zelf of een huisgenoot positief getest is op 
coronavirus. Om deze reden gelden er voor u en/of uw huisgenoten enkele 
maatregelen. Een belangrijke maatregel is dat u, en eventuele 
huisgenoten, gedurende een bepaalde tijd thuis moet blijven.  
 
Het komt soms voor dat dat mensen problemen ervaren in de afstemming 
een werkgever of opleiding over tijdelijke afwezigheid. Als werknemer of 
leerling/student heeft u recht op privacy. De werkgever of opleiding mag 
daarom officieel niet vragen naar de oorzaak voor het ziek melden. De 
arbodienst of bedrijfsarts mag dit wel. De informatiemail en/of de 
testuitslag die u heeft gekregen van de GGD kunt u doorsturen naar de 
bedrijfsarts. Als u dat zelf wel wilt, kunt u deze informatie ook naar de 
werkgever of opleiding sturen. 
 
Bent u zelf positief getest via de GGD en heeft u een DigID? Dan is het 
mogelijk om uw uitslag zelf in te zien en te printen. Dit kan via 
www.coronatest.nl. Mocht het niet lukken om de uitslag uit te printen, 
dan kan GGD Flevoland uw op verzoek de uitslag per post toesturen. U 
kunt deze uitslag ook gebruiken als uw werkgever of opleiding vraag om 
een bewijs van de testuitslag.  
 
GGD Flevoland stuurt positief geteste mensen en hun huisgenoten een 
mail met uitgebreide informatie over de maatregelen. In deze mail staat 
tot wanneer u thuis moet blijven. U dient zelf uw werkgever of opleiding 
te informeren dat u tijdelijk niet aanwezig kunt zijn. Mocht u deze 
informatie niet hebben ontvangen en heeft u dit nodig, kunt u contact 
opnemen met GGD Flevoland.  
  
Heeft u nog hulp nodig van de GGD of heeft u nog vragen over de adviezen 
die de GGD heeft gegeven? Dan kunt u contact dan opnemen via 
coronacontact@ggdflevoland.nl of via 0880029919.  
  
Met vriendelijke groet,  
 
Team Bron- en Contactonderzoek  
GGD Flevoland 
 
  

http://www.coronatest.nl/
mailto:coronacontact@ggdflevoland.nl
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Bijlage Z Thuisblijftas: Gemeente Dronten Quarantaine- en 
Isolatiegids 
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Tekst in Thuisblijftas: Gemeente Dronten Quarantaine- en 
Isolatiegids 
Hulp en steun bij thuisquarantaine 
U gaat in (thuis)quarantaine of in isolatie. Dit betekent dat u binnen 
blijft en geen bezoek ontvangt. Hiermee voorkomt u verspreiding van 
het coronavirus. We begrijpen dat het voor u lastig kan zijn om binnen 
te moeten blijven. Er is steun en hulp beschikbaar in deze periode als u 
dat nodig heeft. In deze gids leest u waar u hulp kunt vragen. 
 
Wat is quarantaine? 
Als u coronagerelateerde klachten heeft dan laat u zich testen en gaat u 
in quarantaine. Ook als u contact hebt gehad met een positief geteste 
persoon, dan laat u zich testen en blijft u in quarantaine totdat u de 
uitslag heeft. De meeste mensen die ziek worden krijgen de klachten 
binnen 10 dagen na het laatste contact. Daarom moeten zij gedurende 
10 dagen voor de zekerheid thuis blijven, om zo de verspreiding van het 
virus tegen te gaan. 
 
Als u coronagerelateerde klachten hebt en u wacht op uw uitslag en als 
u huisgenoot bent van een bewezen COVID-19 patiënt, dan moet u 
thuisblijven. U mag alleen naar buiten op uw eigen balkon of in uw eigen 
tuin. U mag dus geen boodschappen doen en ook niet de hond (buiten 
de eigen tuin) uitlaten. U mag geen bezoek ontvangen. 
 
Voor nauwe contacten (mensen die in contact zijn geweest met een 
positief getest persoon) zijn de regels iets soepeler. Dan moet u zo veel 
mogelijk thuisblijven. U mag niet naar uw werk, op bezoek of op 
vakantie, maar u mag wel voor een boodschap naar buiten, mits u 
minstens 1,5 meter afstand houdt tot anderen en u geen klachten hebt 
die passen bij corona. 
 
Heeft 1 van uw huisgenoten corona? Dan gaat diegene in isolatie en u 
en eventuele andere huisgenoten gaan in quarantaine. 
 
Wat is isolatie?  
Als u een positieve uitslag van de coronatest heeft gekregen, dan blijft u 
thuis. U mag niet naar school, werk en ook niet naar de winkel voor een 
boodschap of naar buiten om de hond uit te laten.  
 
Ook voor de omgang met uw huisgenoten zijn er strenge adviezen. U 
blijft zoveel mogelijk in een eigen kamer. U eet en slaapt daar, in uw 
eentje. U heeft zo weinig mogelijk contact met de andere mensen in 
huis. U zorgt voor minimaal 1,5 meter afstand als u de kamer echt uit 
moet. 
 
Isolatie duurt in het algemeen minimaal 7 dagen, geteld na de eerste 
ziektedag (dag waarop uw klachten begonnen). U mag pas weer naar 
buiten als u 24 uur klachtenvrij bent.  
Neem voor meer informatie over uw isolatieperiode contact op met de 
GGD. 
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Algemeen 
Laat uw directe omgeving weten dat u in quarantaine/isolatie gaat. 
Bijvoorbeeld via e-mail of sociale media. Durf om hulp te vragen, 
bijvoorbeeld van bekenden of familie in de buurt. Hieronder vindt u 
meer informatie over waar u terecht kunt voor hulp. 
 
Hulp nodig? 
Bel het Corona Contactpunt ZamenEen: 088-2802802 
Loopt u toch vast met het regelen van praktische zaken, of heeft u 
behoefte aan een luisterend oor? Doe dan een beroep op het Corona 
Contactpunt ZamenEen. Een groot aantal lokale organisaties zijn 
verbonden aan dit Contactpunt. Met elkaar proberen we u dan met uw 
verzoek te helpen. Voorbeelden van situaties waarbinnen u hulpvragen 
aan het Contactpunt kunt stellen: 

- U heeft moeite met het zelf regelen van boodschappen, eten of 
medicijnen 

- U kunt in uw omgeving niemand vinden om de hond uit te laten 
of om het vuilnis buiten zetten of weg te brengen  

- U kunt het vervoer van kinderen van en naar school niet zelf 
oplossen 

- U bent mantelzorger en loopt tegen problemen aan bij uw 
zorgtaken 

- U heeft behoefte aan een luisterend oor (bellen om gewoon een 
praatje te maken mag!) 

- U loopt met vragen rond waarvan u niet weet aan wie u ze moet 
stellen 

 
Het Corona Contactpunt ZamenEen is te bereiken op: 088 280 28 02 
(via WhatsApp op nummer 085 086 26 71) 
 
Maandag t/m vrijdag:  8.00 – 19.00 uur 
Zaterdag:    9.30 – 16.00 uur 
(Is het dringend en belt u daarom buiten deze tijden? Spreek uw 
gegevens in, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.) 
 
Probeer zelf maatregelen te nemen  
Natuurlijk is het belangrijk om zelf zoveel mogelijk hulp en 
ondersteuning in uw omgeving te regelen wanneer u een periode in 
isolement bent. Denk bijvoorbeeld aan een basisvoorraad eten om de 
quarantaine- en isolatieperiode goed door te komen, ook voor uw 
huisdieren. Bij de meeste supermarkten kunt u boodschappen online 
bestellen en thuis laten bezorgen. 
 
Medicijnen 
Wanneer u medicijnen gebruikt, vraag dan de apotheek om deze thuis 
te bezorgen. Aarzel ook niet om in uw omgeving hulp te vragen: veel 
mensen zijn graag bereid om te helpen, maar weten niet dat u wel wat 
ondersteuning kunt gebruiken. 
 
Contact: blijf contact houden met mensen die u dierbaar zijn, zoals 
familie, vrienden, kennissen en collega’s. Bel, e-mail, chat of gebruik 
sociale media. Vindt u het fijn om regelmatig gebeld te worden door een 
betrokken buitenstaander en vrijuit te praten? De medewerkers van het 
Contactpunt spreken u graag. 



RIVM-rapport 2021-0090 

Pagina 121 van 163 

Contact 
Blijf contact houden met vrienden, familie en collega’s via sociale media, 
e-mail, chat of telefoon. 
 
Corona Contactpunt ZamenEen: 
Voor mensen met praktische vragen, zoals hulp bij boodschappen en/of 
mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of advies. 088-
2802802, WhatsApp op nummer 085-0862671)  
Maandag t/m vrijdag: 8.00 - 19.00 uur.  
Zaterdag: 9.30 - 16.00 uur. 
 
Rode Kruis Hulplijn in andere talen  
Het Rode Kruis heeft ook een Whatsapp- Hulplijn in andere talen: 
Turks (06-48158053), Arabisch (06-48158055), Tamazight (06-
48158055),  
Chinees (0-648158057) en Portugees (06-48158083). 
Berichten worden beantwoord op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 
uur. 
 
Tozo 
Voor aanvraag van de TOZO-regeling KVK Coronaloket 0800-2117. 
Informatie voor 
ondernemers Ma t/m vr, 08.30-17.00 uur 
 
Steunpunt Coronazorgen 
www.rivm.nl/ivccorona 
 
Slachtofferhulp Nederland 
0900-0101 Voor slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken, 
rampen en calamiteiten Ma t/m vr van 08.00-20.00 uur en op za van 
10.00- 
17.00 uur. Gebruikelijke telefoonkosten. 
 
De Kindertelefoon  
0800-0432 voor kinderen, 7 dagen per week bereikbaar van 11.00-21.00 
uur. 
Gratis. 
 
MIND Korrelatie 
0900-1450. Voor hulp bij psychische en/of psychosociale problemen. 
Ma t/m vr, 09.00-18.00 uur. Gebruikelijke telefoonkosten. 
 
Gratis Alzheimer Telefoon 
0800-5088 Voor een luisterend oor en advies bij dementie 7 dagen per 
week, 
09:00-23:00 uur. 
 
ARQ Contactpunt Gezin 
088-3305599 Voor extra hulp aan gezinnen tijdens corona  
Ma t/m vr, 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00. Gebruikelijke 
telefoonkosten. 
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Veilig Thuis 0800-2000 
Voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling 7 dagen per week, 24 uur per dag. 
 
Gratis Hulplijn ADF Stichting 
0343 -753 009 Voor mensen met angst-, dwang- en fobieklachten 
Ma t/m zo, 09.00-13.30 uur. Gebruikelijke telefoonkosten. 
 
113 zelfmoordpreventie 
0800-0113 Voor wie denkt aan zelfmoord of met iemand te maken 
heeft die daaraan denkt 7 dagen per week, 24 uur per dag. Gratis. 
 
De gemeente Dronten 
Telefoonnummer: 14 0321 
 
Zorg en ondersteuning thuis  
Krijgt u zorg en ondersteuning thuis zoals wijkverpleging of 
huishoudelijke hulp? Vertel uw contactpersoon dat u in 
quarantaine/isolatie gaat. Bekijk samen hoe de (medische) zorg en 
ondersteuning door kunnen blijven gaan.  
 
Zorgverleners hebben van het RIVM richtlijnen gekregen om de zorg en 
ondersteu-ning zoveel mogelijk te kunnen blijven verlenen. Houd u altijd 
aan die richtlijnen en neem bij twijfel contact op met de zorgorganisatie 
en/of uw gemeente.  
 
Heeft u (los van de quarantaine/isolatieperiode) ondersteuning nodig op 
het ter-rein van zorg? Neem dan contact op met uw gemeente, huisarts 
en/of zorgverze-keraar. Zij kunnen voor u bekijken wat er mogelijk is. 
 
Sporten en bewegen 
U kunt even niet naar de sportschool, zwembad of sportvereniging. Door 
te blijven bewegen, blijft u geestelijk en lichamelijk fit. Ook al moet het 
nu vanuit huis. Uw sport - vereniging kan misschien iets anders 
aanbieden, bijvoorbeeld online oefe-ningen of een thuispakket. 
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van websites die helpen om thuis 
in beweging te blijven. Zowel landelijk als lokaal zijn er nog veel meer 
initiatieven.  
 
Het YouTube kanaal van ‘Alles is Sport’. Instructiefilmpjes voor iedereen 
die thuis sportoefeningen wil doen. Ga naar YouTube.nl en zoek het 
kanaal op van ‘Alles is Sport’. 
 
Golden Sports Een serie sporttrainingen voor ouderen.  
www.goldensports.nl/online-trainingen. 
 
TOPFIT Sportoefeningen voor mensen met een beperking.  
www.ikwordtopfit.nl/trainingen.html.  
 
Inkomen  
Vertel uw werkgever en/of opdrachtgever dat u in 
thuisquarantaine/isolatie gaat. Informeer ook de bedrijfsarts als u 
werknemer bent. Maak duidelijke afspraken over uw werkzaamheden 
tijdens deze periode. Kunt u niet thuiswerken? Dan is het meestal zo dat 

http://www.goldensports.nl/online-trainingen
http://www.ikwordtopfit.nl/trainingen.html
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u recht heeft op het loon voor uw vaste uren, zolang uw dienstverband 
doorloopt. Maar het kan in uw situatie anders zijn. Kijk voor meer 
informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/werknemers.  
 
Bent u zelfstandig ondernemer en kunt u niet werken door de 
quarantaine? Probeer dan na 10 dagen de werkzaamheden weer op te 
pakken, of wijzig de periode van de opdracht. Kan dat niet? Probeer dan 
een vervanger te regelen.  
 
Heeft u financiële schade? Dan kunt u misschien gebruik maken van de 
TOZO-regeling. U vraagt deze regeling aan bij uw gemeente. De TOZO-
regeling is een aanvulling op uw inkomen tot aan sociaal 
bijstandsniveau. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt of u 
aan de criteria voldoet. Meer informatie vindt u op 
rijksoverheid.nl/financiele-regelingen. Voor andere regelingen kunt u 
contact opnemen met het KVK Coronaloket (www.kvk.nl/corona). Houd 
uw KVK-nummer bij de hand.  
 
Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Kijk dan op de website 
van MDF Flevoland: www.mdflevoland.nl. 
 
Vermaak en daginvulling 
U kunt niet naar school of werk. U kunt ook geen bezoek ontvangen of 
afspraken maken. Probeer toch thuis uw dagelijkse werkzaamheden 
zoveel mogelijk te laten doorgaan. Dat helpt om de dag met een 
tevreden gevoel af te sluiten. Maak bijvoorbeeld gebruik van het online 
cultuur- en entertainmentaanbod. Hieronder vindt u enkele voorbeelden. 
Dit is slechts een klein deel, zowel landelijk als lokaal is er online nog 
meer te vinden. 
 
De luisterbieb biedt (gratis) online luisterboeken aan 
www.onlinebibliotheek.nl.  
 
Het Rijksmuseum biedt een (gratis) online rondleiding aan  
www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families. 
 
Oud Geleerd Jong Gedaan organiseert gratis online colleges op 
verschillende onderwerpen: 
www.oudgeleerdjonggedaan.nl/onlinecolleges.  
 
Het LKCA biedt een overzicht van het culturele aanbod, zoals 
kamerkoren, online musea, concerten, creatieve workshops voor het 
gezin en theaterproducties. 
www.lkca.nl/artikel/corona-initiatieven.  
 
Internet en computervaardigheden 
Veel aanbod van hulp en vermaak is toegankelijk via internet en met uw 
smartphone, laptop of computer. Heeft u geen internet en kunt u nu ook 
geen gebruikmaken van openbare wifimogelijkheden? Telecombedrijven 
hebben internetkaarten beschikbaar tegen betaling. Is dit financieel niet 
haalbaar voor u, neem dan contact op met uw gemeente. Heeft u hulp 
nodig bij het gebruiken van uw computer of telefoon? Neem dan contact 
op met een van de volgende organisaties: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/werknemers
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/werknemers
http://www.kvk.nl/corona
http://www.mdflevoland.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/
http://www.rijksmuseum.nl/nl/online-rijksmuseum-voor-families
http://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/onlinecolleges
http://www.lkca.nl/artikel/corona-initiatieven
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Regelhulp voor computer en internet: www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-
nodig/leren-werken-met-computer-en-internet.  
 
Helpdesk Welkom Online (voor ouderen) is bereikbaar op ma t/m vr van 
09.00-17.00 uur via 088 344 20 00, www.welkomonline.nl.  
 
Digitale alliantie: www.allemaal-digitaal.nl/#vraag.  
 
Heeft u hulp nodig met videobellen, social media of een andere 
computervraag? U kunt 3 maanden gratis SeniorWeb-lid worden. 
Vrijwilligers van PCHulp staan voor u klaar via internet en per telefoon. 
Meld u aan via www.seniorweb.nl/drie-maanden of neem contact op via 
(030)276 99 65. Het lidmaatschap stopt automatisch na 3 maanden. 
 
Meer informatie:  
www.rijksoverheid.nl/corona  
www.rivm.nl  
www.steunpuntcoronazorgen.nl  
www.rodekruis.nl/contact  
www.who.int  
www.lci.rivm.nl/leefregels  
www.eentegeneenzaamheid.nl/houdcontact  
 
 
  

http://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/leren-werken-met-computer-en-internet
http://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/leren-werken-met-computer-en-internet
http://www.welkomonline.nl/
http://www.allemaal-digitaal.nl/#vraag
http://www.seniorweb.nl/drie-maanden
http://www.rijksoverheid.nl/corona
http://www.rivm.nl/
http://www.steunpuntcoronazorgen.nl/
http://www.rodekruis.nl/contact
http://www.who.int/
http://www.lci.rivm.nl/leefregels
http://www.eentegeneenzaamheid.nl/houdcontact
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Bijlage AA Thuisblijftas: Quarantaine-Kalender 
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Tekst Thuisblijftas: Quarantaine-Kalender 
 
Voor uw huisgenoten 
Quarantaine is een voorzorgsmaatregel: u bent niet ziek, maar wel in 
nauw contact geweest met iemand die (mogelijk) besmet is met het 
coronavirus. Dan bestaat de kans dat u ook besmet bent geraakt. U 
kunt dan al anderen besmetten en eventueel zelf nog ziek worden. Het 
advies is om daarom 10 dagen thuis te blijven, óók als u geen klachten 
heeft. Daarom blijft u dus thuis en houdt u afstand van u huisgenoten. 
Dat wordt quarantaine genoemd. 
  
Na 5 dagen testen 
Omdat bijna iedereen binnen 7 dagen klachten krijgt, kun je vanaf de 5e 
dag de infectie bij bijna iedereen die besmet is geraakt aantonen. Als de 
testuitslag negatief is, mag u uit quarantaine. Krijgt u na een negatieve 
testuitslag nog klachten, laat u dan opnieuw testen. Eerder dan de 5e 
dag testen heeft geen zin. Het kan dan namelijk zijn dat u te vroeg test 
om het virus aan te kunnen tonen. 
 
Testuitslag negatief – Uit quarantaine  
Bent u op of na vijf dagen getest en is de uitslag negatief? Dan mag u 
uit quarantaine. Als uw gezondheid verandert en u (opnieuw) klachten 
krijgt, laat u dan nog een keer testen. Blijf weer thuis tot de uitslag 
bekend is. 
 
Vermijd contact met kwetsbaren 
Vermijd uit voorzorg contact met kwetsbare mensen tot en met dag tien 
na het laatste contact met een COVID- 19-patiënt. Overleg met uw 
werkgever als u in de zorg werkt en daar nodig bent. 
 
Testuitslag positief – Ga in isolatie 
Is de testuitslag positief? Dan heeft u COVID-19. U blijft dan thuis. Ook 
als u geen klachten heeft. Dit heet isolatie. Zodat u het virus niet verder 
verspreidt en anderen niet besmet. 
 
Contact met GGD 
De GGD in uw omgeving neemt contact met u op als u COVID-19 hebt. 
Zij beginnen dan met bron- en contactonderzoek en vertellen u wat u 
moet doen. Bel de GGD als u vragen hebt over uw persoonlijke situatie. 
 
Dag en datum van het laatste contact met de besmette persoon.  
 
Dag 0 
Weekdag:  
Datum: 
 
Dag 1 van quarantaine 
Weekdag:  
Datum:  
Uw klachten: 
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Dag 2 van quarantaine 
Weekdag:  
Datum:  
Uw klachten: 
 
Dag 3 van quarantaine 
Weekdag:  
Datum:  
Uw klachten: 
 
Dag 4 van quarantaine 
Weekdag:  
Datum:  
Uw klachten:  
 
Dag 5 van quarantaine 
Weekdag:  
Datum:  
Uw klachten: 
 
Vandaag is de eerste dag dat u zich kunt laten testen, ook 
zonder klachten. Is uw test negatief? Dan kunt u weer naar 
buiten! 
let op: Lukt het niet om 1,5 meter afstand te houden en zo weinig mogelijk 
in dezelfde ruimte te zijn als uw positief geteste huisgenoot met klachten? 
Overleg dan met de ggd vanaf wanneer deze laatste vijf dagen tellen. 
 
Dag 6 van quarantaine 
Weekdag:  
Datum:  
Uw klachten: 
 
Dag 7 van quarantaine 
Weekdag:  
Datum:  
Uw klachten: 
 
Dag 8 van quarantaine 
Weekdag:  
Datum:  
Uw klachten: 
 
Dag 9 van quarantaine 
Weekdag:  
Datum:  
Uw klachten: 
 
Dag 10 van quarantaine 
Weekdag:  
Datum:  
Uw klachten: 
 
Dag 11 van quarantaine 
Nog steeds geen klachten? Dan kunt u weer naar buiten! 
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Bijlage AB Thuisblijftas: Isolatiecoach 
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Tekst Thuisblijftas: Isolatiecoach  
Isolatie of quarantaine: Wat nu? 

 

De Isolatiecoach app ondersteunt u tĳdens de periode van quarantaine 
of isolatie. U krĳgt advies afgestemd op uw situatie. Want wat kan wel 
en wat niet in isolatie? En in quarantaine? Hoe organiseert u isolatie in 
huis? En waar moet u op letten? Maak de isolatie of quarantaine 
gemakkelĳker met de isolatie coach. 
 
IsolatieCoach 
Interactieve eCoach voor ondersteuning bij isolatie en Quarantaine. 
 
• Actieve modules:  

- Praktische tips 
In deze module vindt u praktische tips over boodschappen, gezin 
en hygiene.  

- Weet u wat u moet doen? 
Weet u wat kan en niet kan terwijl u wacht op het resultaat van 
de test.  

• Afgeronde modules: 
- Hoe voelt u zich?  

Beantwoord een paar korte vragen over uw situatie. Hiermee 
kunnen we u beter adviseren.  

 
Gebruik de coach  
De Isolatiecoach kunt u in twee eenvoudige stappen installeren.  

1. Ga naar bmslab.utwente.nl/dronten en meld je aan voor de 
coach. 

2. Download de TIIM app uit de Apple app store of Google Play 
store. 
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Bijlage AC Thuisblijftas: Gratis ontbijt - lokale ondernemers 
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Bijlage AD Activiteitenoverzicht De Meerpaal en OpenJeHart; 
Beweging in huis of tuin 
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Tekst in folder Activiteiten overzicht in De Meerpaal en 
OpenJeHart; Beweging in huis of tuin. 
 
Speciaal voor alle inwoners van Dronten, wij zijn er voor u. 
 
In een periode dat u (verplicht) moet thuisblijven, kan het fijn zijn om 
wat afleiding te hebben. We hebben voor u enkele online activiteiten op 
een rij gezet, samengesteld uit het aanbod van Meerpaal Welzijn en 
OpenJeHart. Meedoen met een pubquiz of online bingo, meebewegen met 
een online gymnastiekles, het kan allemaal. Daarnaast zijn er leerzame 
en creatieve activiteiten. Het programma vindt u op de achterzijde. 
 
Hulp nodig? 
Loopt u vast met het regelen van praktische zaken, of heeft u behoefte 
aan een luisterend oor? Bel het Corona Contactpunt ZamenEen: 088 280 
28 02. WhatsApp +31 850 86 26 71 Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 19.00 
uur, zaterdag: 9.30 – 16.00 uur 
 
Activiteiten De Meerpaal  
‘De Sneeuwman’|Tekenfilm met livemuziek 
Bekijk dit prachtige familieconcert ‘De Sneeuwman’, uitgevoerd door 
docenten van De Meerpaal Academie via: 
https://youtu.be/TNbSZROsbtA. 
 
Een gratis online proefles yoga of dans. Een gratis individuele 
online proefles zang. Én… heb je thuis een muziekinstrument? 
Dan kun je ook een gratis online proefles aanvragen op dat instrument. 
Vanaf 4 jaar tot 100+. Check de website voor informatie over het aanbod: 
www.meerpaal.nl/cursus/. Aanmelden of vragen? Neem contact op via 
activiteiten@meerpaal.nl met als onderwerp ‘gratis online proefcursus’. 
 
Online activiteiten 
Elke vrijdagavond vanaf 20.30 uur een online activiteit voor jong én 
oud. Check het aanbod op de Instagram van jongerenwerker Michelle: 
@michelle.jongerenwerk. 
 
Bewegen voor 55-plussers 
Acht weken lang, elke week een nieuwe bewegingsvideo in 
samenwerking met verschillende verenigingen. De link naar deze 
beweeglessen is te vinden op de website van Sport in Dronten. Bepaal 
zelf wanneer en hoe vaak je de oefeningen wilt uitvoeren!  
 
Sporten en bewegen via Zoom 
Sport- en beweegactiviteiten voor volwassen van 20 tot 40 jaar via 
Zoom. Start: elke woensdagavond om 19.00 uur. Meedoen? Vanaf elke 
woensdagmiddag vind je de Zoomlink op de website van Sport in 
Dronten. www.sportindronten.nl.  
 
Activiteiten OpenJeHart 
Meedoen met deze online activiteiten? Geef je op via 088 280 28 02 of 
mail je voorkeur naar events@lwpc.nl. Voorwaarden voor online 
deelname: u moet in het bezit zijn van 

https://youtu.be/TNbSZROsbtA
http://www.meerpaal.nl/cursus/
mailto:activiteiten@meerpaal.nl
http://www.sportindronten.nl/
mailto:events@lwpc.nl
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laptop/computer/smartphone/tablet met internetverbinding waarop de 
Zoom-app geïnstalleerd is. 
 
Februari 2021 
Woensdag 17 • 13.30 - 16.00 uur 
Creatieve Salon Flessen versieren. Een creatieve ode aan moois van 
glas.  
 
Donderdag 18 • 10.00 - 12.30 uur. 
Creatieve Salon Flessen versieren. Een creatieve ode aan moois van 
glas. 
 
Vrijdag 19 • 13.30 - 16.00 uur 
Themabijeenkomst Verspreid het geluksvirus!  
Wat maakt blij terwijl de wereld op zijn kop staat? 
 
Dinsdag 23 • 19.00 - 21.30 uur 
Themabijeenkomst Verspreid het geluksvirus!  
Wat maakt blij terwijl de wereld op zijn kop staat?  
 
Zondag 28 • 13.00 - 15.30 uur 
Pubquiz Weet jij wat er in 2020 op allerlei gebieden gebeurde? 
 
Maart 2021 
Woensdag 10 • 14.00 - 16.30 uur 
Themabijeenkomst Verspreid het geluksvirus! 
 
Vrijdag 12 • 14.00 - 16.30 uur 
Themabijeenkomst Verspreid het geluksvirus! 
 
Woensdag 17 • 10.00 - 12.30 uur 
Creatieve Salon Flessen versieren 
 
Donderdag 18 • 13.30 - 16.00 uur 
Creatieve Salon Flessen versieren 
 
Zondag 28 • 10.30 - 13.00 uur 
Bingo Lukt het jou om als eerste ‘bingo!’ te roepen? 
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Bijlage AE Digitale thuisblijfplanner 

Website Gemeente Dronten (controle conditie) en als bijlage in de  
e-mail (interventie conditie).
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Tekst in Digitale thuisblijfplanner  
Quarantaine- en isolatie Thuisblijfplanner  
Dit is een planner om uw thuisblijftijd makkelijker te maken. Als u 
positief bent getest op het coronavirus kunt u het virus doorgeven aan 
anderen. Daarom wordt u verzocht om in isolatie te gaan. U blijft dan 
thuis en gaat het huis niet uit. Ook niet om boodschappen te doen, de 
hond uit te laten of mantelzorg te verlenen. Ook uw huisgenoten blijven 
thuis. Zij gaan in quarantaine en dus ook niet naar school, werk, 
supermarkt of apotheek. Thuisblijven kan soms lastig zijn. Daarom helpt 
deze planner u met nadenken over oplossingen die bij u passen. Wees 
hierbij specifiek: wie kan helpen zodat u niet de deur uit hoeft en 
wanneer? 
 
Door van te voren al te bedenken wanneer u hulp nodig heeft, 
wordt het makkelijker u aan het advies voor isolatie of 
quarantaine te houden. 
 
Voorbeeld: Wat als uw boodschappen op zijn? 
 
Als ik boodschappen nodig heb, dan vraag ik mijn buurvrouw Ans, zij 
zet dan een tas voor mijn deur  
 
Wat als uw 
 
1 Wat als uw boodschappen op zijn? 
Als ik geen boodschappen meer in huis heb, dan: 
___________________________________________________ 
 
2 Wat als u naar de apotheek moet? 
Als ik medicijnen nodig heb, dan 
___________________________________________________ 
 
3 Wat als u wilt bewegen of sporten? 
Als ik graag wil bewegen, dan 
___________________________________________________ 
 
4 Wat als u een hond heeft en die moet uitgelaten worden? 
Als ik mijn hond moet uitlaten, dan 
___________________________________________________ 
 
 
5 Wat als u moet werken (en dit kan niet thuis)? 
Als ik moet werken (en het kan niet thuis), dan 
___________________________________________________ 
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Bijlage AF Monitorgesprek dag 5, ZamenEen Dronten  

Vragen ZamenEen monitorgesprek (afgenomen na enkele dagen 
ondersteunend copingplan) 
 
Nadat het monitoringsgesprek is afgenomen en de beller het gesprek 
heeft beëindigd, worden de vragen ingevuld door de monitoringsbeller 
over het afgeronde gesprek.  
 
1. Hoe gaat het met de persoon? 

❏ Op basis van het gesprek kan ik hier geen inschatting van maken 
(hoe gaat het?)(51.0) 

❏ Heel goed (51.1) 
❏ Goed (51.2) 
❏ Noch goed, noch slecht (51.3) 
❏ Slecht (51.4) 
❏ Heel slecht (51.5) 

 
2. Heeft de persoon op dit moment (nog) coronaklachten? 

❏ Op basis van het gesprek kan ik hier geen inschatting van maken 
(52.0) 

❏ Nee (52.1) 
❏ Ja (52.2) 

 
3. Heeft de persoon medische ondersteuning nodig gehad? 

❏ Op basis van het gesprek kan ik hier geen inschatting van maken 
(53.0) 

❏ Nee (53.1) 
❏ Ja (53.2) 

 
4. Hoe gaat het met de isolatie van de persoon, is dit goed 

verlopen? 
❏ Op basis van het gesprek kan ik hier geen inschatting van maken 

(54.0) 
❏ Nee (54.1) 
❏ Ja (54.2) 

 
5. Zijn alle verdere afspraken voor de persoon over isolatie 

duidelijk? 
❏ Op basis van het gesprek kan ik hier geen inschatting van maken 

(55.0) 
❏ Nee (55.1) 
❏ Ja (55.2) 

 
1.1 Is tijdens het gesprek ter sprake gekomen dat de persoon 

naar buiten is geweest? 
❏ Op basis van het gesprek kan ik hier geen inschatting van maken 

(61.0) 
❏ Nee (61.1) 
❏ Ja  �  1.2. & 1.3 
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1.2 Als ja => om welke reden(en)? Er zijn meerdere antwoorden 
mogelijk 

o Ik weet niet waarom (61.2) 
o Om boodschappen te doen (61.2) 
o Om een frisse neus te halen (61.2) 
o Om te bewegen/sporten (61.2) 
o Om de hond uit te laten (61.2) 
o Om te laten testen (61.2) 
o Om medische redenen (61.2) 
o Om een andere reden (61.2) 

 
1.3. Als ja => welke beredenering gaf de persoon hiervoor? Er 

zijn meerdere antwoorden mogelijk 
o De persoon wist niet dat hij/zij niet naar buiten mocht (met 

uitzondering van tuin, balkon, dakterras) (61.3) 
o De persoon dacht dat het niet risicovol zou zijn (61.3) 
o De persoon moest naar haar/zijn werk en kon dit niet vanuit 

huis doen (61.3) 
o De persoon voelde (sociale) druk van anderen (61.3) 
o De persoon wilde heel graag naar feestje, bruiloft, of etentje 

met vrienden gaan (61.3) 
o De persoon moest praktische dingen regelen, zoals 

boodschappen doen, naar de apotheek, of de hond uitlaten 
(61.3) 

o De persoon wilde/moest naar buiten omdat het mentaal 
zwaar was om binnen te zijn (61.3) 

o De persoon wilde naar buiten om te kunnen sporten of 
bewegen (61.3) 

o De persoon moest iemand anders helpen (bijv. kinderen naar 
school brengen, mantelzorg geven) (61.3) 

o De persoon kon/wilde anderen niet om hulp vragen (61.3) 
o Om een andere reden (61.3) 
o Weet ik niet (61.3) 

 
2  Is tijdens het gesprek ter sprake gekomen dat de persoon 

bezoek heeft ontvangen? 
❏ Op basis van het gesprek kan ik hier geen inschatting van 

(70.0) 
❏ Nee (70.1) 
❏ Ja  �  2.2.  

 
2.2. Als Ja => om welke reden(en)? Er zijn meerdere 

antwoorden mogelijk 
❏ De persoon wist niet dat hij/zij geen bezoek mocht ontvangen 

(70.2) 
❏ De persoon voelde zich eenzaam (70.2) 
❏ De persoon dacht dat het niet risicovol zou zijn (70.2) 
❏ De persoon voelde (sociale) druk van anderen (70.2) 
❏ Om te laten testen (70.2) 
❏ Om medische redenen (persoon had zorg nodig) (70.2) 
❏ Om een andere reden (70.2) 
❏ Weet ik niet (70.2). 
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Gespreksduur 
❏ 5 minuten (80.) 
❏ 10 minuten (80.1) 
❏ 15 minuten (80.2) 
❏ 30 minuten (80.3) 
❏ 45 minuten (80.4) 
❏ 60 minuten (80.5) 
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Bijlage AG Dag 10 e-mailuitnodiging vragenlijst (ZamenEen, 
Dronten) 

Geachte <<persoonlijke aanhef, ouder, voogd>>, 
 
In verband met de Pilot Grootschalig Testen, nodigen we u uit om deel 
te nemen aan een korte vragenlijst over hoe u de afgelopen periode 
voor uw huishouden heeft ervaren. We hopen van harte dat u bereid 
bent om mee te werken. Door uw ervaringen te delen krijgen wij meer 
inzicht in hoe mensen het best geholpen kunnen worden tijdens de 
isolatie- en quarantaineperiode. 
 
Om onze waardering te tonen, ontvangt u dan ook een cadeaubon voor 
bol.com ter waarde van 10 euro voor ongeveer 10 minuten van uw tijd. 
 
Vragenlijst 
 
Om onze waardering te tonen, ontvangt u dan ook een 
cadeaubon voor bol.com ter waarde van 10 euro voor ongeveer 
10 minuten van uw tijd. 
 
U kunt meedoen door via de onderstaande link de vragenlijst in te 
vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot met dinsdag 6 april 2021 
11:00. De vragenlijst bestaat uit twee delen, u ontvangt dan ook 5 euro 
per onderdeel. De vragenlijst invullen kost de meeste mensen 10 
minuten. Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 
 
«REL_SM_weblog» 
 
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact 
opnemen met het Contactpunt ZamenEen door te mailen naar 
info@zamen-een.nl of bellen met 088-2802802. Meer informatie over 
Grootschalig Testen kunt u vinden op www.Dronten.nl/iktestmee. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Contactpunt ZamenEen, in samenwerking met het RIVM 
 
T 088 – 2802802 
E info@zamen-een.nl 
  

http://www.dronten.nl/iktestmee
https://gateway.perfectview.nl/Gateway?Id=103067123102-b474-4526-9362-b3b7a7f0f5f200000000-0000-0000-0000-0000000000007dff08df-0881-45aa-84d0-cae1fc3d8448mailto%3ainfo%40zamen-een.nl
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Bijlage AH Brief ter begeleiding van papieren vragenlijst dag 
10 per post (ZamenEen, Dronten) 

 Beste [naam], 
 
In verband met het onderzoek naar grootschalig testen nodigen we u als 
inwoner van Dronten uit om een korte vragenlijst in te vullen over hoe u 
de afgelopen isolatieperiode met uw huishouden heeft ervaren. Zou u 
daarom de bijgesloten vragenlijst willen invullen? Uw bijdrage 
helpt bij het bestrijden van de pandemie: Door uw ervaringen te delen 
krijgen wij meer inzicht in hoe mensen het best geholpen kunnen 
worden tijdens de isolatie- en quarantaineperiode. 
 
Uw deelname is natuurlijk geheel vrijwillig, en we begrijpen dat het 
invullen van de korte vragenlijst toch tijd kost. 
 
Om onze waardering te tonen ontvangt u dan ook een cadeaubon 
van bol.com ter waarde van 10 euro, voor ongeveer 10 minuten 
van uw tijd. Deze wordt bij ontvangst van de vragenlijst per post naar 
u gestuurd. 
 
Vragenlijst 
 
U kunt meedoen door de vragenlijst in te vullen. De ingevulde 
vragenlijst kan dan met de retourenvelop gratis worden verstuurd naar 
ZamenEen. De vragenlijst invullen kost de meeste mensen 10 minuten. 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 
 
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact 
opnemen Contactpunt **** door te mailen naar **** of bellen met 
****. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Contactpunt ZamenEen, in samenwerking met het RIVM 
 
T 088 – 2802802 
E info@zamen-een.nl 
  

https://www.bol.com/nl/#modal_open
https://www.bol.com/nl/#modal_open
https://gateway.perfectview.nl/Gateway?Id=103067123102-b474-4526-9362-b3b7a7f0f5f200000000-0000-0000-0000-0000000000007dff08df-0881-45aa-84d0-cae1fc3d8448mailto%3ainfo%40zamen-een.nl
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Bijlage AI Dag 15 en 18 e-mailherinnering vragenlijst 
(ZamenEen, Dronten) 

 Geachte <<persoonlijke aanhef>>, 
 
We hebben van u nog geen ingevulde vragenlijst ontvangen. Zou 
u dat nog kunnen doen? 
 
In verband met het onderzoek naar grootschalig testen nodigen we u als 
inwoner van Dronten uit om een korte vragenlijst in te vullen over hoe u 
de afgelopen periode met uw huishouden heeft ervaren. 
 
Uw deelname is heel waardevol. U draagt hiermee bij aan de pandemie 
bestrijding: door uw ervaringen te delen krijgen wij meer inzicht in hoe 
mensen het best geholpen kunnen worden tijdens de isolatie- en 
quarantaineperiode. Uw deelname is natuurlijk geheel vrijwillig, en we 
begrijpen dat het invullen van de korte vragenlijst toch tijd kost. 
 
Om onze waardering te tonen, ontvangt u dan ook een 
cadeaubon voor bol.com ter waarde van 10 euro voor ongeveer 
10 minuten van uw tijd. 
 
Vragenlijst 
 
U kunt meedoen door via de onderstaande link de vragenlijst in te 
vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot met dinsdag 6 april 2021 
11:00. De vragenlijst bestaat uit twee delen, u ontvangt dan ook 5 euro 
per onderdeel. De vragenlijst invullen kost de meeste mensen 10 
minuten. Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 
 
«REL_SM_weblog» 
 
Indien u nog vragen heeft over dit bericht of zou willen aangeven dat u 
geen berichten meer wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met 
het Contactpunt ZamenEen door te mailen naar info@zamen-een.nl of te 
bellen met 088-2802802. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Contactpunt ZamenEen, in samenwerking met het RIVM 
 
T 088 – 2802802 
E info@zamen-een.nl 
 
  

https://gateway.perfectview.nl/Gateway?Id=103067123102-b474-4526-9362-b3b7a7f0f5f200000000-0000-0000-0000-0000000000007dff08df-0881-45aa-84d0-cae1fc3d8448mailto%3ainfo%40zamen-een.nl
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Bijlage AJ Belprotocol Dag 20; herinnering vragenlijst 
ZamenEen, Dronten. Instructie voor belmedewerker.  

1. Stel jezelf en ZamenEen even voor 
a. Vertel dat je belt vanwege de pilot grootschalig testen 

2. Contact maken:  
a. Hoe gaat het nu met je, na de infectie? (fysiek, mentaal).  
b. Hoe is de isolatie periode voor je geweest? 

3. Vertel waarom het belangrijk is dat wij leren van onderzoek: 
a. Wij willen heel graag leren van uw ervaringen, zo krijgen wij 

meer inzicht in hoe mensen het best geholpen kunnen worden 
tijdens de isolatieperiode.  

b. Het is een kleine moeite maar door uw ervaring te delen draagt u 
bij aan bestrijding van de pandemie. Het zou geweldig zijn als u 
kan bijdragen. 

4. Vragenlijst 
a. Vertel dat we een grotere vragenlijst per e mail hebben gestuurd 

voor onderzoek. Heeft u deze vragenlijst goed ontvangen? 
[Ja/Nee] 
❏ We we hebben nog geen reactie op uw vragenlijst gehad. Kan 

dat?” 
❏ LET OP: het kan zijn dat men de vragenlijst wel deels heeft 

ingevuld, maar niet heeft verzonden. Dan is het verzoek of ze 
dit nogmaal zouden kunnen doen.  

b. Als bedankje voor het invullen van deze vragenlijst krijgt u dan 
een cadeaubon van een tientje, gewoon voor iets leuks.” 

5. Biedt hulp aan met invullen vragenlijst (als participant hier 
tijd voor heeft) 
a. “Eerste deel duurt maar een paar minuten, dus als u mogelijk 

een paar minuten heeft, kunnen we even op weg helpen met met 
inloggen op computer of telefoon?” 

b. “We kunnen de link naar de vragenlijst ook opnieuw even sturen, 
of als u dat liever heeft sturen we de vragenlijst op papier toe.” 

6. Een belangrijk onderwerp in dit onderzoek is of het mensen 
ook is gelukt om de hele isolatie periode ook thuis te blijven. 
Het kan namelijk soms best lastig zijn om niet naar buiten te 
gaan tijdens isolatie of quarantaine.  
a. Nu ik u toch aan de telefoon heb, mag ik gelijk deze vraag 

stellen?  
De vraag moet goed gesteld worden dus ik lees hem even voor. 
Ik noteer uw antwoord dan alvast. Zoals u weet, wordt dit 
helemaal anoniem verwerkt: niemand weet straks dat u dit 
antwoord heeft gegeven. 

 
1. Bent u naar buiten geweest tijdens uw isolatieperiode? 

❏ Ja 
❏ Nee 
 Indien vraag 1 = ja → ga door met vraag 2 & 3 

2. Waarvoor bent u naar buiten geweest? (Er zijn meerdere 
antwoorden mogelijk) 
❏ om me te laten testen 
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❏ om boodschappen te doen  
❏ om te werken,  
❏ om een frisse neus te halen 
❏ om de hond uit te laten 
❏ Anders 
❏ Nee  
❏ Weet ik niet  

3. Weet u nog hoe vaak u naar buiten bent geweest in totaal? 
___________________________ keer 

 
4. Heeft u bezoek ontvangen tijdens de isolatie of 

quarantaineperiode?  
❏ Ja, vanwege medische noodzaak (zoals huisarts, thuiszorg 

of mantelzorg) 
❏ Ja, om een andere reden. 
❏ Nee 
❏ Weet ik niet 

 
7. Bedanken  

a. “Dankjewel, ik stuur zo de vragenlijst nog een keertje door. 
Heel fijn als u die in kunt vullen.” 

 
In geval van vragen: 
8. Moet ik mee doen en wat gebeurt er met de data? 

Inhoud van de vragenlijst is anoniem, wij kunnen alleen zien 
of de vragenlijst is ingevuld 

9. Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd? Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en de Universiteit 
van Amsterdam 

10. Waar gaat het onderzoek over? Het onderzoek kijkt naar 
ondersteuningsvormen voor quarantaine en isolatie 
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Bijlage AK Vragenlijst dag 10 (ZamenEen, Dronten) 

Onderzoek naar uw situatie en welbevinden tijdens pilot 
grootschalig testen 
 
Toestemming deelname  
U kunt meedoen aan dit onderzoek als u 16 jaar of ouder bent en 
afgelopen periode een quarantaine of isolatie advies heeft ontvangen 
van GGD regio Flevoland. U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek 
en deelname is geheel vrijwillig.  
 
Uw gegevens worden verzameld door Contactpunt ZamenEen. Al uw 
gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt volgens de richtlijnen van 
wetenschappelijk onderzoek. Uw persoonsgegevens worden versleuteld 
en apart van uw onderzoeksgegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn 
voor de onderzoekers niet naar u te herleiden als persoon. De data 
wordt dus volledig anoniem verwerkt.  
 
De gegevens worden alleen gebuikt ten behoeve van wetenschappelijke 
doeleinden en gedurende 10 jaar nauwkeurig bewaard. Uw naam of 
andere persoonsgegevens worden nergens vermeld. De 
onderzoeksresultaten worden samengevat weergegeven en zijn op 
verzoek van de deelnemers verkrijgbaar. Geanonimiseerde data wordt 
gedeeld met het RIVM en de Universiteit van Amsterdam. Deze 
gegevens zijn niet toegankelijk voor de gemeente Dronten. 
 
Als u wilt dat we uw gegevens verwijderen, ook na het invullen van de 
vragenlijst, kunt u contact opnemen met Contactpunt ZamenEen door te 
mailen naar Info@zamen-een.nl of bellen met 088-2802802. 

1. Als u akkoord gaat met deelname en de vragenlijst invult, dan 
geeft u onder de volgende voorwaarden toestemming dat wij uw 
gegevens voor dit onderzoek verwerken:  
● Uw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig en u kunt 

zich op ieder moment zonder opgaaf van redenen 
terugtrekken uit het onderzoek en uw toestemming intrekken. 
U wordt met het besluit om met het onderzoek te stoppen 
niet in uw rechten aangetast. 

● Uw gegevens worden uitsluitend voor het doel van het 
onderzoek en volgens de geldende privacyverklaring 
verwerkt. 

● De onderzoeksgegevens worden minimaal 10 jaar bewaard na 
afronding van het onderzoek. 

 
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw deelname!  

Voor de privacy verklaring verwijzen we u naar de reeds ontvangen 
bericht m.b.t. Meer informatie over Grootschalig Testen van contactpunt 
ZamenEen. 

Geeft u toestemming tot deelname aan dit onderzoek 
❏ Ik ga akkoord met bovenstaande en vul de vragenlijst in  
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❏ Ik ga niet akkoord met bovenstaande (u neemt niet deel aan 
deze vragenlijst)  

 
We willen u eerst enkele algemene vragen stellen over uzelf en uw 
huishouden.  

1. Wat is uw geslacht?  
❏ Man 
❏ Vrouw 
❏ Anders 

 
2. Wat is uw leeftijd?  

❏ 18-19 jaar   
❏ 30-34 jaar  
❏ 45-49 jaar 
❏ 60-64 jaar  
❏ 75-79 jaar  
❏ 20-24 jaar 
❏ 35-39 jaar 
❏ 50-54 jaar 
❏ 65-69 jaar  
❏ 80-84 jaar 
❏ 25-29 jaar 
❏ 40-44 jaar 
❏ 55-59 jaar 
❏ 70-74 jaar  
❏ 85 jaar of ouder 
 

3. Wat is uw hoogst (met diploma) afgeronde opleiding? 
❏ Geen opleiding   
❏ Basisonderwijs/lager onderwijs  
❏ Lbo (ambachtsschool, huishoudschool, lts, leao, etc.) 
❏ Vmbo/mavo/(m)ulo 
❏ Havo/vwo 
❏ Mbo 
❏ Hbo 
❏ Universiteit 
❏ Anders, namelijk: _________________________________ 

 
4. Met welke personen woont u samen?  

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
❏ Met een partner 
❏ Met een kind of kinderen t/m 3 jaar 
❏ Met een kind of kinderen van 4 t/m 12 jaar 
❏ Met een kind of kinderen van 13 t/m 17 jaar 
❏ Met een kind of kinderen van 18 jaar en ouder 
❏ Met mijn ouder(s) 
❏ Met andere volwassene(n) 
❏ Met anderen in een verpleeghuis of een verzorgingstehuis 
❏ Met andere student(en) in een studentenhuis 
❏ Ik woon niet samen met een partner, maar heb een 

duurzame relatie 
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❏ Ik woon alleen  
 

5. Heeft u de tijdens de pilot periode in Dronten (vanaf 8 
februari) een positieve testuitslag ontvangen?  
❏  Ja 
❏  Nee  

 
Bij een positieve testuitslag is het advies om tenminste 7 dagen 
nadat de klachten zijn begonnen, thuis te blijven en geen bezoek 
te ontvangen. De klachten moeten ook 24 uur over zijn voordat u 
weer naar buiten gaat. U zit dan in isolatie. Ook bij quarantaine 
is het advies om 10 dagen thuis te blijven nadat u in contact bent 
geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Als u op 
of na dag 5 een coronatest doet en de uitslag is negatief, hoeft u 
niet meer in quarantaine te blijven.  
 

6. Het kan best lastig zijn om niet naar buiten te gaan als u 
geen of milde klachten hebt, niemand uw boodschappen kan 
doen, of als u een frisse neus wilt halen. Bent u in die 
isolatie of quarantaineperiode naar buiten geweest, 
bijvoorbeeld om boodschappen te doen, te werken, een 
frisse neus te halen, of mensen te bezoeken?  

 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  
* Als u het niet precies weet, probeer dan een zo goed mogelijke 
inschatting te maken 

❏ Ja, om me te laten testen 
❏ Ja, om boodschappen te doen 

ongeveer (aantal keer): ______ keer 
❏ Ja, om te werken,  

ongeveer (aantal keer): ______ keer 
❏ Ja, om een frisse neus te halen,  

ongeveer (aantal keer): ______ keer 
❏ Ja, om de hond uit te laten,  

ongeveer (aantal keer): ______ keer 
❏ Ja, om een andere reden, namelijk 

__________________________________________,  
ongeveer (aantal keer):  ______ keer 

❏ Ja, om een andere reden, namelijk 
__________________________________________,  

ongeveer (aantal keer):  ______ keer 
❏ Ja, om een andere reden, namelijk 

__________________________________________,  
ongeveer (aantal keer):  ______ keer 

❏ Nee  
❏ Weet ik niet  

 
***Als u niet naar buiten bent geweest kunt u de volgende 

vraag overslaan (vraag 7)*** 
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7. Wat waren de redenen dat u wel naar buiten ging?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

❏ Ik wist niet dat ik niet naar buiten mocht (met uitzondering 
van tuin, balkon, dakterras) 

❏ Ik dacht dat het niet risicovol zou zijn 
❏ Ik moest naar mijn werk en kon dit niet vanuit huis doen 
❏ Ik voelde (sociale) druk van anderen 
❏ Ik wilde heel graag naar feestje, bruiloft, of etentje met 

vrienden gaan 
❏ Ik moest praktische dingen regelen, zoals boodschappen 

doen, naar de apotheek, of de hond uitlaten 
❏ Ik wilde/moest naar buiten omdat het mentaal zwaar was om 

binnen te zijn 
❏ Ik wilde naar buiten om te kunnen sporten of bewegen 
❏ Ik moest iemand anders helpen (bijv. kinderen naar school 

brengen, mantelzorg geven) 
❏ Ik kon/wilde anderen niet om hulp vragen 
❏ Om een andere reden 
❏ Weet ik niet 

 
8. Heeft u bezoek ontvangen tijdens de isolatie of 

quarantaineperiode? Bijvoorbeeld omdat u zich eenzaam 
voelde of, u dacht niet meer besmettelijk te zijn, of zorg 
nodig had. 

* Als u het niet precies weet, probeer dan een zo goed mogelijke 
inschatting te maken 

❏ Ja, ongeveer (aantal keer): ______ keer  
❏ Ja, vanwege medische noodzaak (zoals van de huisarts, 

thuiszorg of mantelzorg)  
❏ Nee  
❏ Weet ik niet  

 
***Als u geen bezoek heeft ontvangen kunt u de volgende 

vraag overslaan (vraag 9)*** 
 

9. Wat waren de redenen dat u wel bezoek heeft 
ontvangen?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

❏ Ik wist niet dat ik geen bezoek mocht ontvangen 
❏ Ik voelde mij eenzaam 
❏ Ik dacht dat het niet risicovol zou zijn 
❏ Ik voelde (sociale) druk van anderen 
❏ Om te laten testen 
❏ Om medische redenen (persoon had zorg nodig) 
❏ Om een andere reden 
❏ Weet ik niet 

Ga verder op de volgende pagina 
 

 

 



RIVM-rapport 2021-0090 

Pagina 151 van 163 

10. Hoeveel huisgenoten heeft u? 
Vul het aantal huisgenoten in. Tel uzelf niet mee. 

❏ Ik woon alleen 
❏ _____ huisgenoten 

 
***Als u alleen woont kunt u de onderstaande 6 vragen (vraag 11 tot 
16) overslaan.*** 

 
11. Zijn uw huisgenoten ook getest? 

❏ Ja 
❏ Nee  
❏ Een deel van mijn huisgenoten is getest 

 
12. Wat was de testuitslag van uw huisgenoten? 

❏ Allemaal positief getest 
❏ Allemaal negatief getest  
❏ Sommige positief, sommige negatief 

 
Als u een positieve testuitslag ontving dan geld voor uw 
huisgenoot een quarantaine advies. Bij quarantaine is het advies 
voor uw huisgenoot om 10 dagen thuis te blijven nadat ze met u 
of iemand anders die besmet is met het coronavirus voor het 
laatst in contact zijn geweest. Op of na dag 5 kan uw huisgenoot 
dan een coronatest doen en als de uitslag is negatief, hoeft 
hij/zij niet meer in quarantaine te blijven. Het kan ook zijn dat 
uw huisgenoot tijdens de quarantaine periode een positieve 
testuitslag ontvangt. Dan begint voor op dit moment voor uw 
huisgenoot de isolatie periode.  
 

13. Ook voor een huisgenoot kan het lastig zijn om niet naar 
buiten te gaan als u geen of milde klachten hebt, niemand 
de boodschappen kan doen, of om een frisse neus te halen.  

Is uw huisgenoot of zijn uw huisgenoten tijdens hun isolatie 
of quarantaineperiode naar buiten geweest, bijvoorbeeld om 
boodschappen te doen, te werken, een frisse neus te halen, of 
mensen te bezoeken?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.  
* Als u het niet precies weet, probeer dan een zo goed mogelijke 
inschatting te maken 

❏ Ja, om zich te laten testen,  
❏ Ja, om boodschappen te doen,  
❏ Ja, om te werken,  
❏ Ja, om een frisse neus te halen 
❏ Ja, om de hond uit te laten, ongeveer (aantal keer) 
❏ Ja, om een andere reden, namelijk 

__________________________________________,  
❏ Nee  
❏ Weet ik niet  

***Als uw huisgenoot niet naar buiten is geweest kunt u de 
volgende vraag overslaan (vraag 14)*** 
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14. Wat waren de redenen dat één of meer huisgenoten wel 
naar buiten ging(en)? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

 
Mijn huisgenoot of huisgenoten: 
❏ Wist niet dat hij/zij niet naar buiten mocht (met uitzondering 

van tuin, balkon, dakterras) 
❏ Dacht dat het niet risicovol zou zijn 
❏ Moest naar werk en kon dit niet vanuit huis doen 
❏ Voelde (sociale) druk van anderen 
❏ Wilde heel graag naar feestje, bruiloft, of etentje met 

vrienden gaan 
❏ Moest praktische dingen regelen, zoals boodschappen doen, 

naar de apotheek, of de hond uitlaten 
❏ Wilde/moest naar buiten omdat het mentaal zwaar was om 

binnen te zijn 
❏ Wilde naar buiten om te kunnen sporten of bewegen 
❏ Moest iemand anders helpen (bijv. kinderen naar school 

brengen, mantelzorg geven) 
❏ Kon/wil anderen niet om hulp vragen 
❏ Om een andere reden 
❏ Weet ik niet 

 
15. Heeft uw huisgenoot of hebben uw huisgenoten bezoek 

ontvangen tijdens de isolatie of quarantaineperiode? 
Bijvoorbeeld omdat zij zich eenzaam voelden of, zij dacht 
niet (meer) besmettelijk te zijn, of zorg nodig hadden. 

* Als u het niet precies weet, probeer dan een zo goed mogelijke 
inschatting te maken 

 
❏ Ja 
❏ Ja, vanwege medische noodzaak (zoals van de huisarts, 

thuiszorg of mantelzorg)  
❏ Nee  
❏ Weet ik niet  

 
***Als uw huisgenoot geen bezoek heeft ontvangen kunt u 

de volgende vraag overslaan (vraag 16)*** 
 

16. Wat waren de redenen dat één of meer huisgenoten 
bezoek ontvangen hebben?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

❏ Mijn huisgenoot wist niet dat hij/zij geen bezoek mocht 
ontvangen 

❏ Mijn huisgenoot was eenzaam 
❏ Mijn huisgenoot dacht dat het niet risicovol zou zijn 
❏ Mijn huisgenoot voelde (sociale) druk van anderen 
❏ Om te laten testen  
❏ Om medische redenen (persoon had zorg nodig) 
❏ Om een andere reden 
❏ Weet ik niet  
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17. Heeft u de thuisblijftas van de gemeente ontvangen, 
bezorgd door ZamenEen? 

❏ Ja 
❏ Nee � Ga verder met vraag 27 

 
***Als u de thuisblijftas niet heeft ontvangen, dan kunt u door naar 

vraag 27.*** 
 

18. Heeft u de thuisblijftas gebruikt? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

❏ Ja 
❏ Ja, mijn huisgenoot 
❏ Nee 
 

19. Wat vond u of uw huisgenoot van de inhoud van de 
thuisblijftas? 

❏ Heel zinloos  
❏ Zinloos 
❏ Neutraal 
❏ Nuttig 
❏ Heel nuttig 

 
20. Wat was uw reactie of de reactie van uw huisgenoot op het 

ontvangen van de thuisblijftas? 
❏ Helemaal niet blij 
❏ Niet blij 
❏ Neutraal 
❏ Blij 
❏ Heel blij 

 
21. Het uitdelen van de thuisblijftas ter bestrijding van het virus 

vind ik / vindt mijn huisgenoot: 
❏ Helemaal niet bijdragen 
❏ Een beetje bijdragen 
❏ Neutraal 
❏ Goed bijdragen  
❏ Heel goed bijdragen 

 
22. Welke onderdelen van de thuisblijftas heeft u gebruikt? Er 

zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
❏ Informatiebrief van de gemeente over de inhoud van de 

thuisblijftas  
❏ De tas zelf 
❏ GGD brief over afspraken afzeggen 
❏ Voucher voor ontbijt + sapje 
❏ Aanbod voor online sportles en yogales 
❏ Het lichtpuntje (kaarsje) 
❏ Spelletje Breakout room 
❏ Quarantaine- en isolatiegids (Drontense versie) 
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23. Heeft u of uw huisgenoot gebruik gemaakt van de I-Coach 
app met isolatie en quarantaine tips? 

❏ Ja � door naar vraag 24 
❏ Nee � door naar vraag 25 

 
24. U heeft aangegeven dat u of uw huisgenoot de I-Coach app 

wel te hebben gebruikt.  
Wat vond u of uw huisgenoot van de app? 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________ 

 
 

25. U heeft aangegeven dat u of uw huisgenoot de I-Coach app 
niet heeft gebruikt.  

Wat was hiervoor de reden? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
___________________________ 
 

26. Heeft de thuisblijftas u geholpen in het thuisblijven tijdens 
de isolatie of quarantaine periode? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

❏ Ja,omdat:______________________________________
______________________ 
______________________________________________
______________________________________________
____________________________________________ 

❏ Nee, 
omdat:________________________________________
__________________ 
______________________________________________
______________________________________________
____________________________________________ 

 

Ga verder op de volgende pagina 
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27. Heeft ZamenEen telefonisch contact met u opgenomen? 
❏ Nee � ga door naar vraag 36 
❏ Nee, maar ik heb zelf contact met hen opgenomen 
❏ Ja, zij hebben contact met mij opgenomen 

 
*** Als u geen telefonisch contact heeft gehad met ZamenEen kunt 
u verder gaan met vraag 36 *** 
 
Omcirkel het cijfer wat het beste bij uw ervaring past. 

28. Vond u het contact met ZamenEen : 
Heel onprettig   1 2 3 4 5  Heel prettig 
Helemaal niet nuttig  1 2 3 4 5  Heel nuttig 
Helemaal niet informatief 1 2 3 4 5  Heel informatief 
Heel onpraktisch  1 2 3 4 5  Heel praktisch 

 
29. Heeft het gesprek bijgedragen aan uw isolatie of 

quarantaine periode? 
❏ Helemaal niet bijdragen 
❏ Een beetje bijdragen 
❏ Neutraal 
❏ Goed bijdragen  
❏ Heel goed bijdragen 

 
30. Wat vond u van de besproken onderwerpen? 

❏ Heel zinloos  
❏ Zinloos 
❏ Neutraal 
❏ Nuttig 
❏ Heel nuttig 

 
31. Het contact opnemen met mensen in isolatie of quarantaine 

ter bestrijding van het virus vind ik: 
❏ Helemaal niet bijdragen 
❏ Een beetje bijdragen 
❏ Neutraal 
❏ Goed bijdragen  
❏ Heel goed bijdragen 

 
32. Heeft u met ZamenEen een plan opgesteld voor de isolatie of 

quarantaine periode? 
❏ Ja 
❏ Nee � Ga verder met vraag 35 
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***Als u géén plan heeft opgesteld met ZamenEen kunt vraag 33 en 
34 overslaan.  
Ga verder met vraag 35.*** 
 

33. Voor welke situaties heeft u een plan opgesteld?  
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk 

❏ Boodschappen 
❏ Mantelzorg 
❏ Kinderen 
❏ Medicijnen 
❏ Sporten 
❏ Frisse neus halen 
❏ Werken 
❏ Bezoek afzeggen 
❏ Hond uitlaten 
❏ Behoefte aan gesprek (emotionele steun) 
❏ Anders 

namelijk:_______________________________________
________ 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________ 

 
34. In welke mate is het gelukt om de plannen uit te voeren? 

❏ Helemaal niet gelukt 
❏ Een beetje gelukt 
❏ Neutraal 
❏ Goed gelukt 
❏ Heel goed gelukt 

 

35. Heeft het gesprek u geholpen in het thuisblijven tijdens de 
isolatie of quarantaine periode? 

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

❏ Ja,omdat:______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
___________________ 

❏ Nee, 
omdat:________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________ 

 
Ga verder op de volgende pagina 
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De volgende vragen gaan weer over u. Voor sommige mensen hebben 
de corona-maatregelen misschien weinig invloed op hun leven. Voor 
anderen kan de invloed groter zijn. De volgende vragen gaan over hoe u 
zich voelt in deze tijd.  

 
36. Welk rapportcijfer geeft u uw leven op dit moment?  

❏ 1. Zeer slecht  
❏ 2.  
❏ 3.  
❏ 4.  
❏ 5.  
❏ 6.  
❏ 7.  
❏ 8.  
❏ 9.  
❏ 10. Uitstekend 

 
37. Welk rapportcijfer geeft u uw gezondheid op dit moment?  

❏ 1. Zeer slecht  
❏ 2.  
❏ 3.  
❏ 4.  
❏ 5.  
❏ 6.  
❏ 7.  
❏ 8.  
❏ 9.  
❏ 10. Uitstekend 

 
38. Heeft u tijdens de isolatie of quarantaineperiode last van 

één of meer van de volgende coronagerelateerde klachten 
gehad?  

Meerdere antwoorden mogelijk 
❏ Verhoging (temperatuur tussen 37,5 en 38 graden Celsius) 
❏ Koorts (temperatuur boven 38 graden Celsius) 
❏ Hoesten/niezen  
❏ Neusverkouden 
❏ Loopneus 
❏ Keelpijn 
❏ Plotseling verlies van reuk of smaak 
❏ Moeilijk ademen 
 
o Nee, ik heb geen van deze klachten  
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We willen u eerst enkele algemene vragen stellen over uzelf en uw 
thuissituatie. De antwoorden geven ons achtergrondinformatie bij de 
verschillende onderwerpen uit deze vragenlijst.  

 
39. Heeft uw woning toegang tot een balkon of tuin waar u 

tijdens de isolatie of quarantaine gebruik van kon maken? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 

❏ Ja, een tuin 
❏ Ja, een balkon 
❏ Ja, anders 
o Nee, ik heb geen buitenruimte 

 
40. Wat is uw werksituatie?  

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
❏ Betaald werk met een dienstverband 
❏ ZZP’er/ eigen bedrijf 
❏ Vrijwilligerswerk 
❏ (Vervroegd) met pensioen 
❏ Werkloos of werkzoekende 
❏ Arbeidsongeschikt 
❏ Bijstandsuitkering 
❏ Huisvrouw of huisman  
❏ Ik volg onderwijs / ik studeer 
❏ Geen van bovenstaande 

 
41. Is het mogelijk uw werkzaamheden (studie of werk) vanuit 

huis uit te voeren? 
❏ Ja 
❏ Nee 
❏ Slechts een deel van mijn werkzaamheden 

 
42. Heeft u een hond? Zo ja, hoe vaak laat u uw hond meestal 

gemiddeld per dag uit?  
❏ Nee 
❏ Ja, _____ keer 

 
43. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke 

familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij 
dagelijkse activiteiten. Levert u mantelzorg? 
❏ Ja 
❏ Nee 

 
44. Ontvangt u zorg aan huis? Bijvoorbeeld thuiszorg, 

huisartsenbezoek of mantelzorg? 
❏ Ja 
❏ Nee 
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Deze vragen gaan over uw kans om het coronavirus te krijgen. Ook als 
u eerder al besmet bent geweest met het coronavirus, vul deze vragen 
dan alstublieft in.  

 
45. Hoe moeilijk of makkelijk vindt of vond u het om in isolatie 

of quarantaine te zijn?  
❏ Heel moeilijk  
❏ Moeilijk 
❏ Neutraal 
❏ Makkelijk 
❏ Heel makkelijk 
❏ Niet van toepassing 

 
46. Hoe waarschijnlijk is het dat u anderen zal besmetten met 

het coronavirus?  
❏ Zeer onwaarschijnlijk  
❏ Onwaarschijnlijk  
❏ Neutraal  
❏ Waarschijnlijk  
❏ Zeer waarschijnlijk 
 

47. Hoe erg zou u het vinden om iemand anders te besmetten 
met het coronavirus? 
❏ Helemaal niet erg  
❏ Niet erg 
❏ Neutraal  
❏ Erg 
❏ Heel erg 

 
48. Stel dat iedereen met een positieve testuitslag adviezen van 

de overheid nauwgezet op zou volgen en volledig thuis zou 
blijven. Hoe goed zou dat helpen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan?  
❏ Helpt niet 
❏ Helpt nauwelijks  
❏ Helpt een beetje  
❏ Helpt veel  
❏ Helpt heel veel  

 
49. In hoeverre bent u het oneens of eens met de volgende 

uitspraak? Ik zie de meeste mensen in mijn naaste omgeving na 
het ontvangen van een positieve testuitslag 7 dagen in isolatie 
blijven, en daarna thuisblijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. 
❏ Helemaal mee oneens  
❏ Mee oneens  
❏ Neutraal  
❏ Mee eens  
❏ Helemaal mee eens  
❏ Weet ik niet 
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Als laatste horen we graag ook meer over uw ervaringen in het 
algemeen: 

 
50. Heeft u nog opmerkingen over uw isolatie of quarantaine 

periode in het algemeen, dan kunt u dat hieronder schrijven. 

 
51. Heeft u nog opmerkingen over de grootschalig testen pilot  

in Dronten, dan kunt u dat hieronder schrijven. 

 
52. Heeft u nog opmerkingen over de vragenlijst, dan kunt u 

dat hieronder schrijven. 
Ook al ontvangt u geen reactie van ons, we waarderen uw 
feedback zeer. Uw opmerkingen worden zorgvuldig verwerkt en 
meegenomen voor de verbetering van de vragenlijst. 

 
HARTELIJK DANK VOOR HET DELEN VAN UW MENING EN 
ERVARING! 
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Bijlage AL Tijdlijn evenementen  

08-02: Pilot start. 
09-03: 10 euro Bol.com bon aangeboden voor invullen vragenlijst. 
21-03: Laatste dag Grootschalig testen-pilot. 
22-03: Laatste positieve testuitslagen van pilot bekend. 
23-03: Laatste personen voor contact met ZamenEen. 
25-03: Sluittingsdatum toegevoegd in e-mails en herinnerings-e-mails 

voor vragenlijst (dag 10). 
29-03: Laatste dag monitorgesprek. 
02-04: Nabellen grootste groep die nog niet hebben ingevuld. 
03-04: Laatste vragenlijst dag 10 uit, laatste herinneringstelefoontjes. 

Laatste mogelijkheid papieren vragenlijst opsturen. 
06-04: 11.00 uur sluiting vragenlijst. 
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Bijlage AM Origineel onderzoeksdesign Dronten 

Vanaf de week van 8 februari ontvangen alle inwoners van de gemeente 
Dronten van 12 jaar en ouder een uitnodigingsbrief om zich in zes 
weken tijd drie keer te laten testen op COVID-19, mét of zonder 
klachten. Tijdens de pilot zijn er verschillende gedragsinterventie ingezet 
om inzicht te krijgen op (1) het bevorderen van deelname aan testen en 
(2) het naleven van isolatievoorschriften bij een positieve testuitslag. 
 
Test bereidheid 
Test bereidheid richt op het stimuleren van deelname aan testen. Deze 
interventies behelzen (A) het gemak waarmee testlocaties toegankelijk 
zijn en (B) variaties in de wijze waarop het belang van testen wordt 
gecommuniceerd. 

1. Toegankelijkheid. De toegankelijkheid van testlocaties wordt 
gevarieerd. Dit gebeurt door naast de teststraat die voor 
iedereen toegankelijk is een extra testlocatie te plaatsen in het 
centrum en in de verder van de centrale teststraat gelegen wijk 
Swifterbant.  

2. Communicatie. Communicatie wordt gevarieerd door in de 
informatiebrief ofwel een eenvoudige tekst te geven waarin 
inwoners van Dronten opgeroepen worden zich te laten testen, 
ofwel een uitgebreidere rationale van het onderzoek te geven 
waarin het belang van meedoen benadrukt wordt. Deelnemers 
worden per huishouden aselect toegewezen aan de condities. 

 
Het effect van deze maatregelen wordt nagegaan door te registreren (1) 
hoeveel unieke mensen zich laten testen en (2) hoe vaak mensen zich 
laten testen. Deze twee uitkomstvariabelen worden vergeleken tussen 
de verschillende wijken en tussen de verschillende condities om het 
effect van wijze van communicatie te toetsen. Daarnaast worden deze 
twee uitkomstmaten vergelijken tussen de buitenwijken Swifterbant 
(wel een extra testlocatie) en Biddinghuizen (geen extra testlocatie) om 
het effect van toegankelijkheid te toetsen. 
 
Naleven van de isolatie voorschriften (compliance) 
Ondersteuning is gericht op het bevorderen van het navolgen van het 
isolatieprotocol na positief testen (i.e., compliance). Deze ondersteuning 
behelst (A) het wel of niet ontvangen van een thuisblijf tas en (B) het 
wel of niet actief doornemen van het ondersteuningsplan bij isolatie.  

1. Thuisblijf tas. Ondersteuning bij isolatie wordt verschaft via een 
thuisblijf tas. De thuisblijf tas wordt gedurende de eerste drie 
weken aangeboden, terwijl het experiment zes weken loopt, 
zodat het gedrag voor en na week 3 vergeleken kan worden. 

2. Ondersteuningsplan. Daarnaast wordt er aan een aselect 
toegewezen helft van de positief geteste deelnemers die 
toestemming geeft mee te doen aan het onderzoek een lang 
ondersteunend gesprek aangeboden door de organisatie 
ZamenEen. De andere helft krijgt een kort ondersteunend 
gesprek aangeboden. 
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Het effect van de interventie op de mate waarin de isolatie wordt 
nageleefd wordt nagegaan door middel van een vragenlijst na de 
quarantaine periode. Daarbij zijn drie vragen uit de vragenlijst uitermate 
belangrijk om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Deze 
vragen behelzen of iemand naar buiten is geweest tijdens de 
isolatie/quarantaine periode, en indien dit het geval was, de reden 
daartoe, en of iemand tijdens de isolatie/quarantaine periode bezoek 
heeft ontvangen.  
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