
RIVM Corona Gedragsunit, verdiepende interviews - 13 mei 2020

Ronde 1: Maatregelen opvolgen lukt, meer sociale contacten gewenst 

Onderstaande analyse is gebaseerd op (telefonische) interviews met 31 respondenten, 17 
cohort respondenten en 14 eenmalige respondenten. De interviews zijn gehouden tussen 1 en 
6 mei 2020. 

Maatregelen opvolgen lukt maar kost moeite 
De meeste mensen zeggen dat het goed met ze gaat en weten zich aan de maatregelen te 
houden. Dit kost wel de nodige moeite. Bijna iedereen mist de face-to-face sociale contacten. 
Een derde ervaart moeilijkheden, wat varieert van het soms hebben van een dipje of zorgen 
over de toekomst tot het ervaren van eenzaamheid of rouw door verlies van een naaste door 
corona.  

Kans op besmetting wordt laag ingeschat 
Een meerderheid van de mensen (inclusief mensen met een kwetsbare gezondheid) denkt dat 
de kans klein is dat ze zelf besmet raakt of dat zij anderen zullen besmetten. Als meest 
genoemde reden noemen ze dat ze de maatregelen naleven. Mogelijk hebben deze mensen 
ervoor gekozen om de maatregelen op te volgen, omdat ze aanvankelijk dachten een hoge 
kans te hebben om besmet te worden of anderen te besmetten. Met het naleven van de 
maatregelen gaan mensen ervan uit dat ze de kans op besmetting verkleinen. Interessant is 
dat de helft van de mensen die aangeven een kleine kans op besmetting te hebben doordat ze 
de maatregelen goed naleven, ook verwachten dat de gevolgen niet ernstig zijn als ze toch 
besmet worden. Ze verwachten niet heel ziek te worden omdat ze naar eigen zeggen gezond 
en fit zijn. Voor deze groep lijken er andere redenen te spelen om zich aan de maatregelen te 
houden.  

Het kleine aantal mensen dat de kans groot acht om zelf besmet te worden of anderen te 
besmetten, verwacht dit omdat ze op plekken komt waar veel mensen zijn (bijvoorbeeld het 
OV of de supermarkt) of een beroep uitoefenen waarbij er contact is met anderen.  

“In de supermarkt is er een kans dat je besmet raakt, omdat het soms lastig is om afstand 
te bewaren. Om de kans op besmetting te verkleinen, loop ik gewoon heel snel langs 
iemand heen.”  

Toekomst: meer sociale contacten gewenst 
Bijna alle mensen denken de maatregelen nog wel een tijd vol te kunnen houden, mits er meer 
bewegingsvrijheid komt, perspectief wordt geboden en mogelijkheden komen voor sociale 
contacten.  

“Ik kan de maatregelen nog makkelijk een tijdje volhouden. Ik denk dan ‘mijn opa moest 
tijdens de Tweede Wereldoorlog naar het front’. Dat van ons nu slechts gevraagd wordt om 
op de bank te gaan zitten en Netflix te kijken, dat kan toch niet zo lastig kan zijn.” 

Meer dan de helft van de mensen maakt zich geen zorgen over de eigen toekomst of de 
toekomst in het algemeen. Als mensen wel zorgen hebben, dan gaan die over baan, financiën, 
gezondheid van zichzelf of familie of over een nieuwe uitbraak.  

“Ik ben bang dat als de regels versoepeld worden, dat mensen dan denken dat het achter 
de rug is, het virus weer terugkomt en we weer helemaal terug bij af zijn.”  
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De helft van de mensen ziet de anderhalvemetermaatschappij op de langere termijn voor zich, 
mits er meer ruimte is voor sociale activiteiten.  

“De anderhalvemetermaatschappij voelt afstandelijk, maar is wel iets waar we aan moeten 
geloven.” 

“Ik vind de anderhalvemetermaatschappij geen schrikbeeld, mits het op termijn wel 
mogelijk is om weer eens naar een restaurant te gaan.” 

De andere helft lijkt het praktisch of sociaal niet haalbaar. 

“Ik denk dat veel dingen niet gemaakt zijn op de anderhalvemetermaatschappij, zoals 
sportevenementen, bioscopen en concerten. Ik verwacht ook dat de maatregelen 
uiteindelijk zullen verwateren en mensen steeds makkelijker worden.” 

Meerdere geïnterviewden noemen de anderhalvemetermaatschappij een verarming van de 
samenleving. Mensen hebben behoefte aan persoonlijk contact en aanraking.  
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