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1 Inleiding 

De Gedragsunit heeft gedurende de coronapandemie veel onderzoek 
gedaan om het kabinet te kunnen informeren en 
handelingsperspectieven te bieden om naleving, welzijn en vertrouwen 
in het coronabeleid te ondersteunen. Dat onderzoek is de basis voor de 
kennissyntheses in dit document. Het doel van de kennissyntheses is 
het bijeen brengen van de huidige kennisbasis op zeven inhoudelijke 
thema’s, waarbij de focus ligt op gedragskennis die relevant is voor een 
volgende pandemie.  
 
Dit document is specifiek gericht op gedragswetenschappelijke 
onderzoekers, professionals werkzaam in de publieke gezondheidszorg 
en communicatieprofessionals die deze lessen kunnen gebruiken om 
verder onderzoek uit te voeren of om paraat te staan bij een volgende 
pandemie. Eerder gepubliceerde overstijgende reflecties over de 
effectieve inzet van gedragskennis bij pandemiebestrijding – met name 
voor beleidsmakers – zijn opgenomen in de bijlage.  
 
De belangrijkste geleerde lessen per thema staan aan het begin van 
ieder hoofdstuk in een blauw kader. Vervolgens worden de lessen aan 
de hand van onderzoeksresultaten verder toegelicht. De verschillende 
hoofdstukken zijn los van elkaar te lezen.  
 
De inzichten in deze kennissyntheses zijn gebaseerd op het onderzoek 
dat de Gedragsunit tussen maart 2020 en eind 2022 heeft uitgevoerd. 
We beschrijven de resultaten van de onderzoeken van de Gedragsunit 
en plaatsen deze in context met aanvullingen uit de literatuur, waarbij 
we voor verdere verdieping verwijzen naar de relevante publicaties op 
onze website. De focus ligt daarbij nadrukkelijk op de geleerde lessen 
uit de data verzameld door de Gedragsunit. We presenteren hier dus 
geen volwaardige systematisch reviews van alle beschikbare 
internationale onderzoeken op deze thema’s. Bij elk van de zeven 
thema’s gaan we in op patronen over tijd, verschillen tussen groepen, 
determinanten en interventies.  
 
We starten met draagvlak voor en naleving van vijf verschillende 
clusters maatregelen die tijdens de coronapandemie centraal stonden: 
Testen (hoofdstuk 2); Isolatie en quarantaine (hoofdstuk 3); Vaccinatie 
(hoofdstuk 4); Hygiëne (hoofdstuk 5); en Contactbeperkende 
maatregelen (hoofdstuk 6). Daarbij hebben we primair gekeken naar 
gedrag dat in meer of mindere mate onder controle is van de burger. 
Sluitingen van bijvoorbeeld scholen of culturele instellingen zijn daarbij 
niet meegenomen. 
 
Vervolgens lichten we Welzijn (hoofdstuk 7) uit. Naast effecten op 
besmettingsaantallen kunnen maatregelen ook negatieve effecten 
hebben op het welzijn van mensen, zoals op het psychisch en sociaal 
welbevinden. Mentale gezondheid is niet alleen van groot belang voor 
kwaliteit van leven, maar negatieve effecten op mentale gezondheid 



RIVM, Gedrag, Welzijn en Vertrouwen tijdens de COVID-19 Pandemie: Trends, Verklaringen en Geleerde Lessen  
RIVM Gedragsunit, 17 februari 2023 

   Pagina 5 van 74 

zouden ook de motivatie en capaciteit van mensen om de maatregelen 
langdurig vol te houden kunnen beperken.  
 
Ten slotte gaan we in op Vertrouwen en ervaren rechtvaardigheid 
(hoofdstuk 8). Vertrouwen in het overheidsbeleid onder burgers is 
belangrijk bij effectieve communicatie, draagvlak voor maatregelen en 
naleving van adviezen, waaronder vaccinatie. Inzicht in vertrouwen en 
ervaren rechtvaardigheid gedurende de pandemie en daaruit volgende 
aanknopingspunten voor beleid zijn noodzakelijk om blijvende 
betrokkenheid, motivatie en begrip van burgers te kunnen ondersteunen.  
 
In elk van de zeven thema’s beschrijven we relevante verschillen tussen 
groepen, bijvoorbeeld in de naleving van bepaalde maatregelen, 
welbevinden tijdens de pandemie of vaccinatiebereidheid. Dit soort 
verschillen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld te bepalen welke 
doelgroepen onvoldoende bereikt worden met generieke aandacht en 
maatregelen. De effecten van de coronacrisis kunnen harder aankomen 
bij bevolkingsgroepen in een kwetsbare positie. De Gedragsunit heeft 
daarom een aantal aanvullende onderzoeken gedaan om gerichter te 
begrijpen wat er speelde in verschillende groepen, bijvoorbeeld een 
onderzoek naar het welzijn van jongeren, vaccinatiebereidheid bij 
groepen met een migratieachtergrond en naar sociale isolatie onder 
mensen met een medische kwetsbaarheid. Er zijn ook groepen die in die 
onderzoeken niet goed vertegenwoordigd waren, zoals mensen met een 
licht verstandelijke beperking en mensen zonder vaste verblijfplaats. In 
een vervolgpublicatie zullen we daarom op basis van andere bronnen in 
kaart brengen welke belangrijke lessen er te trekken zijn met betrekking 
tot specifieke doelgroepen. 
 
Context 
De bevindingen in deze kennissyntheses hangen sterk samen met de 
verschillende coronamaatregelen. De zwaarte van die maatregelen was 
weer een reactie op (mogelijk) stijgende ziekenhuisopnames gerelateerd 
aan COVID-19 (Figuur 1.1). Zie ook de Tijdlijn van coronamaatregelen 
voor een meer gedetailleerd overzicht. 

 
Figuur 1.1 Striktheid van de COVID-19-maatregelen en het aantal 
ziekenhuisopnames als gevolg van COVID-19, februari 2020 – oktober 2022 
(Bron: Hale et al., 2021) 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/tijdlijn-maatregelen-covid
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Over de Gedragsunit 
De RIVM Corona Gedragsunit (verder: Gedragsunit) is opgericht door 
het RIVM in maart 2020. Het nieuwe coronavirus greep snel om zich 
heen. Het massaal veranderen van gedrag was noodzakelijk om de 
verspreiding van het virus te beperken. De Gedragsunit heeft gedurende 
de coronapandemie veel onderzoek gedaan om het kabinet te kunnen 
informeren, van duiding voorzien en handelingsperspectieven te bieden 
om naleving, welzijn en vertrouwen in het coronabeleid te 
ondersteunen. Er zijn daarvoor grootschalige vragenlijstonderzoeken 
gedaan, er is kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van interviews en 
focusgroepen onder zowel burgers als organisaties in allerlei sectoren, er 
zijn preferentie- en interventieonderzoeken uitgevoerd en de 
wetenschappelijke literatuur is bijgehouden. De kennis uit deze 
verschillende bronnen werd doorlopend geïntegreerd en vertaald naar 
concrete aandachtspunten voor beleid en communicatie. De resultaten 
zijn ingezet voor het leveren van gedragsreflecties aan het kabinet ter 
voorbereiding op het aanpassen van maatregelen en voor het 
beantwoorden van vragen van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS), het kabinet, het Nationaal Kernteam 
Crisiscommunicatie (NKC), de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), GGD’en, gemeenten, het 
Outbreak Management Team (OMT) en de landelijke media. 
 
Vanaf het voorjaar van 2022 is de Gedragsunit begonnen met 
terugblikken op de voorgaande periode. In een eerste beknopt ‘geleerde 
lessen’ document gericht op beleidsmakers, beschreven we al specifieke 
lessen op de onderwerpen Gedrag en Welzijn, Onderzoeksmethoden en 
Benutting van resultaten (RIVM, 2022. Gedrag als sleutel in de 
pandemie: geleerde lessen, eerste inzichten; zie Bijlage 1 voor een 
aantal overstijgende reflecties). Naast de huidige kennissyntheses, 
waarin we uitgebreider ingaan op lessen over Gedrag, Welzijn en 
Vertrouwen, werkt de Gedragsunit momenteel ook aan enkele andere 
Lessons Learned-publicaties: 

• een internationale case studie naar de effectieve inzet van 
gedragskennis tijdens een pandemie; 

• een publicatie specifiek gericht op moeilijk bereikbare en 
maatschappelijk kwetsbare groepen; en 

• verdiepende analyses en onderzoeken ten behoeve van 
pandemische paraatheid samen met universitaire partners.  

 
Met deze inzichten en methoden, aangevuld met nieuwe inzichten uit de 
wetenschappelijke literatuur, richten we een toolbox ‘Pandemische 
Paraatheid: Gedrags- en Communicatiewetenschappen’ in. 
 
Werkwijze 
De Gedragsunit heeft een theoretisch kader opgesteld (Basisdocument 
preventiegedrag en welzijn) als gedragswetenschappelijke basis voor 
onderzoek naar preventiegedrag en welzijn ten tijde van de 
coronapandemie. 
  

https://www.rivm.nl/documenten/gedrag-als-sleutel-in-pandemie
https://www.rivm.nl/documenten/gedrag-als-sleutel-in-pandemie
https://www.rivm.nl/documenten/basisdocument-preventiegedrag-welzijn
https://www.rivm.nl/documenten/basisdocument-preventiegedrag-welzijn


RIVM, Gedrag, Welzijn en Vertrouwen tijdens de COVID-19 Pandemie: Trends, Verklaringen en Geleerde Lessen  
RIVM Gedragsunit, 17 februari 2023 

   Pagina 7 van 74 

Gedurende de coronapandemie heeft de Gedragsunit verschillende 
onderzoeken uitgevoerd: 

• Het trendonderzoek (vanaf oktober 2020), een langlopend cross-
sectioneel vragenlijstonderzoek onder een demografisch 
representatief panel om frequent gedragsindicatoren op te 
leveren voor het Coronadashboard.  

• Het cohort vragenlijstonderzoek (april 2020-september 2022), 
waarin personen over een periode van meer dan twee en een half 
jaar herhaaldelijk zijn bevraagd over corona-gerelateerd gedrag, 
wat ze vonden van de gedragsmaatregelen van de overheid en 
hoe het fysiek, mentaal en sociaal met hen ging.  

• Kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews, focusgroepen en 
open antwoord analyses: deze vormen van onderzoek bieden de 
mogelijkheid om verdieping te zoeken op specifieke thema’s en 
om inzicht te krijgen in specifieke motivaties en drijfveren van 
mensen voor hun gedrag.  

• Literatuuronderzoek waarmee actuele gedragswetenschappelijke 
literatuur met betrekking tot COVID-19 op frequente basis is 
samengevat.  

 
Hierbij is het relevant om te benoemen dat de deelnemers van het 
cohort vragenlijstonderzoek niet demografisch representatief zijn voor 
de Nederlandse bevolking. De data is echter wel bij uitstek geschikt voor 
het bekijken van patronen over tijd en voor verklarende analyses. De 
groep deelnemers aan het trendonderzoek is daarentegen wel 
demografisch representatief. Dit onderzoek bestaat uit herhaalde cross-
sectionele metingen en is geschikt voor het bekijken van patronen over 
tijd en percentages op een bepaald tijdstip, maar in veel mindere mate 
voor verklarende analyses. Beide vragenlijstonderzoeken vullen elkaar 
dus aan. 
 
Voor een aantal gedragsindicatoren uit het cohort vragenlijstonderzoek 
is de trend over tijd gemodelleerd, rekening houdend met 
demografische kenmerken van de participanten zoals leeftijd en 
geslacht. Gevonden subgroep verschillen worden alleen gerapporteerd 
wanneer er ten minste vijf procentpunt verschil is op de betreffende 
uitkomstmaat. Dit is een (weliswaar arbitrair) afkappunt voor de 
relevantie van een gevonden verschil dat we hanteren bovenop het 
criterium van statistische significantie, omdat in een grote sample zoals 
dit cohort ook heel kleine (niet-relevante) verschillen statistisch 
significant kunnen zijn.  
 
Referenties 
Hale, T., Angrist, N., Goldszmidt, R., Kira, B., Petherick, A., Phillips, T., 
... & Tatlow, H. (2021). A global panel database of pandemic policies 
(Oxford COVID-19 Government Response Tracker). Nature Human 
Behaviour, 5 (4), 529-538. 
  

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/trendonderzoek
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/gedrag
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/interviews
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/voorbeelden-uit-de-praktijk
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/opmerkingen-deelnemers
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/literatuur
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2 Thema Testen 

Een systeem van testen, opsporen en isoleren van (mogelijk) besmette 
personen kan een effectieve bestrijdingsstrategie zijn bij een uitbraak 
van een infectieziekte, waarbij de effectiviteit onder meer afhangt van 
de naleving (Contreras et al., 2021). Om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan werden Nederlanders daarom dringend 
geadviseerd om zich te (laten) testen op het coronavirus als zij corona-
gerelateerde klachten hadden zoals verkoudheidsklachten, hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts, of plots verlies van reuk of smaak. 
Ook als zij in nauw contact waren geweest met een besmet persoon of 
in een risicogebied geweest waren, werd testen aanbevolen. Dit 
hoofdstuk geeft inzicht in hoeveel er getest werd en waarom (niet), door 
wie welke test werd gebruikt en hoe testgedrag veranderde door de tijd 
heen. Hierbij maken we onderscheid tussen het laten doen van een test 
(door de GGD of testbedrijf) en het afnemen van een zelftest.  
 
Geleerde lessen 

• Naleving over tijd: Het aantal mensen dat een test deed bij 
klachten schommelde tussen de zomer van 2020 en het najaar 
van 2022 tussen 4 en 6 op de 10. Een duidelijke stijging in 
naleving was te zien in de periode vlak na de opkomst van de 
zeer besmettelijke omikron variant (nov 2021-mrt 2022). 
Behalve dat mensen de kans op besmetting op dat moment 
hoger inschatten, werd het testadvies aangepast zodat men in 
plaats van een test bij de GGD ook een zelftest mocht doen. In 
de loop van de tijd werden zelftesten vaker gebruikt en nam het 
aandeel GGD testen af.  

• Belangrijke verschillen tussen groepen:  
o Jongere deelnemers testten vaker bij klachten dan oudere 

deelnemers. De gemeten psychosociale determinanten bieden 
geen duidelijke verklaring voor het verschil tussen deze 
groepen. Het is aannemelijk dat het gratis beschikbaar stellen 
van zelftests aan scholieren en studenten hierbij een rol 
speelde. 

o Bij meer dan één milde klacht of zware klachten (koorts, 
benauwdheid) was de kans dat mensen testten twee keer zo 
groot als bij een enkele milde klacht (bijv. alleen 
neusverkoudheid).  

o Oudere (met name 70+) deelnemers rapporteerden veel 
minder vaak dan andere leeftijdsgroepen klachten te hebben 
gehad die kunnen duiden op COVID-19. Het herkennen van 
klachten als mogelijk corona-gerelateerd is een relevante 
eerste stap om de geldende adviezen te kunnen naleven (NB: 
dit verklaart niet het gevonden verschil in naleving tussen 
leeftijdsgroepen, omdat daarvoor gekeken is binnen de groep 
mensen die klachten rapporteerden).   

• Belangrijkste context invloeden: Veranderingen in het beleid 
en daarmee de mate van ondersteuning vanuit de omgeving 
kunnen van invloed zijn op het testgedrag, maar zijn niet altijd te 
onderscheiden van de invloed van de (ervaren) virusdruk. We 
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zagen stijgingen in naleving van testen na massamediale 
communicatie-uitingen over nut en noodzaak van testen 
(persconferentie, campagnespots, media-aandacht voor experts), 
en bij de introductie van de zelftesten. Na het sluiten van de GGD 
testfaciliteiten in april 2022 was juist een sterke daling in 
testgedrag bij klachten zichtbaar, ondanks dat nog steeds werd 
geadviseerd om bij klachten een zelftest af te nemen. Deze 
beleidswijziging ging gepaard met (of was het gevolg van) een 
lage virusdruk. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een causaal 
verband tussen nabijheid van testlocaties en testgedrag. 

• Belangrijkste psychosociale invloeden: Naleving van het 
testadvies bij klachten hing samen met de ingeschatte kans op 
(maar niet ernst van) besmetting, hoe effectief mensen denken 
dat testen is bij het beschermen van naasten of indammen van 
de pandemie (responseffectiviteit) en hoe makkelijk/ingewikkeld 
het was om te testen bij klachten (bijv. i.vm. bereikbaarheid test 
straat; eigen effectiviteit).  

• Effectieve of veelbelovende interventies: Er zijn 
aanwijzingen voor een causaal verband tussen nabijheid van 
testlocaties en testgedrag. Veelbelovend zijn ook onderzoeken 
waaruit blijkt dat het vergroten van de beschikbaarheid van 
zelftesten (door lage kosten en ondersteunen dat mensen deze in 
huis hebben) de kans vergroot dat men een test zal doen bij 
klachten. Tot slot hebben we gezien dat intensieve massamediale 
wetenschappelijk onderbouwde communicatie een positieve 
invloed leek te hebben op testgedrag. 
 

Patronen over tijd 
Patronen over tijd bij volwassenen 
In juni 2020 werden GGD-teststraten geopend voor alle inwoners van 
Nederland met corona-gerelateerde klachten. In de daaropvolgende 
zomer rapporteerde minder dan de helft van de deelnemers aan het 
cohort vragenlijstonderzoek die klachten hadden gehad zich te hebben 
laten testen. Mogelijk had dat te maken met aanvankelijke 
capaciteitsproblemen waardoor het maken van een testafspraak lang 
kon duren. Later liep de naleving op tot ongeveer 6 op de 10 mensen; in 
het demografisch representatieve trendonderzoek zagen we wat lagere 
aantallen (4 tot 6 op de 10, gemeten vanaf december 2020). 
Nadat men in april 2021 voor het eerst een zelftest kon kopen voor 
preventief gebruik, bleek voor het eerst een duidelijke verandering in 
testgedrag. De verhouding tussen zelftesten en andere testen (o.a. bij 
de GGD, testbedrijf of werkgever) verschoof: waar in de lente van 2021 
nog ongeveer 5% van de testen uit zelftesten bestond, en 95% uit GGD-
tests, zagen we in de herfst dat bijna een derde van de afgenomen 
testen uit zelftesten bestond.  
 
Vanaf november 2021 gebruikten veel mensen een zelftest of een 
zelftest in combinatie met een GDD test wanneer zij corona-
gerelateerde klachten hadden. In lijn met het bestaande gedrag werd in 
december 2021 het landelijk advies aangepast naar het toestaan van 
het gebruik van zelftesten bij klachten, met een confirmatietest bij een 
positieve testuitslag bij de GGD. In die periode zagen we een duidelijke 
stijging in de naleving van deze maatregel. 
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Vanaf april 2022 was een daling zichtbaar in testgedrag. De verhouding 
tussen testen bij de GGD en zelftesten verschoof verder naar bijna geen 
GGD-testen en voornamelijk zelftesten. Dit sluit aan op de afnemende 
besmettingsgraad en de aanpassingen in beleidsadviezen in die periode: 
het advies voor een (confirmatie)test bij de GGD kwam te vervallen. 
Alleen voor specifieke doelgroepen werd testen bij de GGD nog 
geadviseerd.  

 
Figuur 2.1 Testen bij klachten die (waarschijnlijk) niet door een onderliggende 
aandoening komen (bron: cohort vragenlijstonderzoek).1 
 
Patronen over tijd bij kinderen 
Bij kinderen verliep het patroon van testen bij klachten ongeveer 
hetzelfde als bij volwassenen, waarbij er een afname was in het laten 
testen en een toename in het gebruik van zelftesten sinds deze op de 
markt waren, zie Figuur 2.2. Voor scholieren en studenten werden 
zelftesten gratis beschikbaar gesteld, en er was een periode dat zij 
gevraagd werden twee keer per week preventief te testen (ook zonder 
klachten). Dit, in combinatie met gerichte communicatie vanuit scholen, 
kan eraan hebben bijgedragen dat naleving van testen bij klachten 
onder kinderen (en jongeren, zie ‘verschillen tussen groepen’) lange tijd 
hoger lag dan onder volwassenen. 

Oudere kinderen (13-17 jaar) leken zich vaker te testen bij klachten 
waarvoor een testadvies gold dan kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot en 
met 3 jaar (met zware klachten) en 4 tot en met 12 jaar (milde en 
zware klachten). 
 

 
1 De manier waarop we de naleving van testen bij klachten berekenden veranderde over tijd: Tot en met ronde 
11 berekenden we een percentage van deelnemers met klachten die zich hadden laten testen (om welke reden 
dan ook). Vanaf ronde 12 vroegen we direct aan deelnemers met klachten of zij zich vanwege de klachten 
hadden laten testen. Met deze nieuwe vraag komt de berekening ongeveer vijf procentpunt lager uit, er is dus 
sprake van een trendbreuk in ronde 12. 
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Figuur 2.2 Testen van kinderen bij klachten (bron: cohort vragenlijstonderzoek) 
 
Verschillen tussen subgroepen 
Vrouwen testten vaker dan mannen, zowel wanneer we kijken naar het 
laten doen van een test (bijv. bij de GGD) als naar zelftesten. Jongeren 
maakten meer gebruik van zelftesten dan ouderen. Het is mogelijk dat 
dit komt omdat jongeren vanuit hun school of studie gratis zelftesten 
ontvingen. Bovendien hadden jongeren meer sociale contacten dan 
ouderen en daardoor wellicht meer aanleiding tot het doen van een 
zelftest. Er waren geen verschillen voor woonsituatie of 
gezondheidsstatus van de deelnemers.   
 
Bij meerdere milde klachten (neusverkouden/loopneus, keelpijn, 
verhoging, hoesten/niezen of plots verlies van reuk of smaak) of 
tenminste één zware klacht (koorts, moeilijk ademen) was de kans dat 
deelnemers zich testten ongeveer twee keer zo groot dan bij een enkele 
milde klacht.  
 
Determinanten 
De volgende psychosociale determinanten kunnen een rol spelen bij 
testgedrag bij klachten: 
 
Kennis en motivatie: 

• Ernst van de klachten: mensen waren eerder geneigd te testen 
bij meerdere lichte of ten minste één zwaardere klacht. 

• Ervaren urgentie: naarmate mensen de kans dat ze besmet 
kunnen raken hoger inschatten, was de kans groter dat zij zich 
later bij klachten lieten testen. De rol van ervaren urgentie was 
ook zichtbaar in de toename van testen tijdens de opmars van de 
omikronvariant en bij het grootschalig testen tijdens een uitbraak 
van de alfa variant op een school in Lansingerland (Rijksoverheid 
Grootschalig testen, 2021). 

• Responseffectiviteit: naarmate mensen meer vertrouwen hadden 
in de effectiviteit van testen bij klachten voor de 
pandemiebestrijding en het beschermen van naasten, was de 
kans groter dat zij zich testten bij klachten.  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/21/risicogericht-grootschalig-testen-helpt-meer-zicht-te-krijgen-op-het-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/21/risicogericht-grootschalig-testen-helpt-meer-zicht-te-krijgen-op-het-coronavirus
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• Deelnemers die zelftesten (heel) duur vonden maakten minder 
gebruik van zelftesten bij klachten, ongeacht opleidingsniveau 
(als indicator van financiële draagkracht). 
 

Eigen effectiviteit: De kans dat deelnemers testten bij klachten was 
groter bij deelnemers voor wie testen gemakkelijker was (bijv. 
bereikbaarheid teststraten, beschikbaarheid zelftesten). 
 
Fysieke context: Nabijheid: De kans dat mensen zich laten testen is 
groter als de testlocatie dichtbij is (Sanders et al., 2022). 
 
Redenen om te testen 
Inzicht in de redenen van mensen om wel of niet te testen bij klachten 
kan helpen bij het effectiever ondersteunen van testgedrag. Uit 
interviews bleek dat in de zomer van 2020, toen GGD testfaciliteiten 
breed beschikbaar waren, deelnemers zich vooral lieten testen omdat zij 
meer zekerheid wilden of ze wel of geen COVID-19 hadden (RIVM, 
2020. Memo thuisblijven, testen en quarantaine). Daarnaast wilden 
deelnemers anderen niet besmetten. In het vragenlijstonderzoek is van 
juni 2021 tot en met november 2021 gevraagd naar redenen om te 
testen of om een zelftest te doen. Daarin werden door deelnemers 
vergelijkbare redenen gegeven: om meer zekerheid te hebben dat ze 
geen COVID-19 hadden en om anderen niet te besmetten. Andere 
redenen om te testen die vaak gekozen werden, waren omdat 
deelnemers klachten hadden of omdat ze in nauw contact waren 
geweest met een besmet persoon. 
 
Redenen om niet testen 
Zowel uit de interviews (zomer 2020) als het vragenlijstonderzoek 
(november 2020 tot en met november 2021) kwam als belangrijkste 
reden om niet te testen naar voren dat deelnemers de klachten niet 
toeschreven aan COVID-19 (RIVM, 2020. Memo thuisblijven, testen en 
quarantaine). Deelnemers gaven bijvoorbeeld aan dat ze maar milde 
klachten hadden of schreven de klachten toe aan andere oorzaken zoals 
hooikoorts of astma. Andere veel genoemde redenen waren dat 
deelnemers de kans klein achtten dat ze besmet waren en dat ze de 
klachten nog even wilden aankijken. Om testbereidheid te verhogen is 
het van groot belang ervoor te zorgen dat mensen goed de klacht(en) 
herkennen waarbij ze zich zouden moeten laten testen. 
 
Gerelateerde literatuur over overige relevante determinanten van 
testgedrag 
Gerelateerde literatuur rapporteert naast de hier besproken factoren, 
andere zaken die invloed kunnen hebben op testgedrag tijdens een 
pandemie. Mogelijk is ook relevant of deelnemers de juiste kennis 
hadden om corona-gerelateerde klachten te herkennen. Uit een 
grootschalige studie uit Engeland (Smith et al., 2021) bleek dat de helft 
van de deelnemers belangrijke corona-gerelateerde klachten (zoals 
hoesten, koorts en verlies van reuk en smaak) niet identificeerden als 
corona-gerelateerde klachten. Een onderwerp dat bij andere 
infectieziekten van belang bleek, is verwachte stigma. Bij andere 
infectieziekten, zoals HIV/AIDS, kan verwachte stigma mensen 
tegenhouden om zich te laten testen (Logie, 2020). Ook bij COVID-19 
waren er mensen die stigmatisering verwachtten bij een positieve 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/thuisblijven-testen-quarantaine
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/thuisblijven-testen-quarantaine
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/thuisblijven-testen-quarantaine
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/thuisblijven-testen-quarantaine
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testuitslag en daarom twijfelden of ze zich wilden laten testen (Dayton 
et al., 2022; Earnshaw et al., 2020).  
 
Interventies 
Interventies uit de literatuur en uit eigen onderzoek 
Er is op dit moment nog geen hoog-kwalitatief bewijs beschikbaar voor 
effectieve interventies gericht op het bevorderen van testgedrag. Er zijn 
wel enkele veelbelovende (richtingen voor) interventies die testen 
kunnen bevorderen. De gevonden interventies zijn vooral gericht op het 
aanpassen van de omgeving om testen daarmee makkelijker te maken. 
Het verkleinen van de afstand tot de testlocatie kan leiden tot hogere 
naleving  (Sanders et al., 2022). De testlocatie voorzien van open inloop 
kan ook helpen om testen laagdrempeliger te maken (GGD Rotterdam-
Rijnmond, 2021). Voor zelftesten kan het goedkoop en laagdrempelig 
beschikbaar stellen leiden tot meer en sneller kiezen voor testen (Zomer 
et al., 2021; Serra-Garcia et al., 2022).  
 
Tot slot bieden de gevonden relaties met determinanten van het gedrag 
implicaties voor interventies. Massamediale boodschappen waarin 
gebruik werd gemaakt van deze inzichten, inspelend op kennis 
(klachtherkenning) en motivatie (nut van testen voor 
pandemiebestrijding, bescherming van naasten), leidden tot een stijging 
in testgedrag. 
 
Suggesties om zelftesten bij kinderen makkelijker te maken 
In het cohort vragenlijstonderzoek hebben ouders enkele strategieën 
benoemd die zij toepasten bij het afnemen van zelftesten bij kinderen, 
toen twee keer per week preventief zelftesten werd geadviseerd voor 
kinderen. Ouders suggereerden onder andere om een gewoonte te 
maken van het testen, informatie te geven aan het kind over de reden 
van testen en het goede voorbeeld te geven. Ook kan het helpen om het 
kind zelf de regie te geven over het testen of om testen leuker te 
maken, bijvoorbeeld door er een beloning aan te koppelen. Het gaat 
hierbij enkel om suggesties van ouders om testen bij kinderen 
gemakkelijker te maken en niet om resultaten van een geteste 
interventie.  
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3 Thema Isolatie en Quarantaine 

Het isoleren van een bron van besmetting uit de populatie en 
preventieve quarantaine van mensen met een verhoogd risico op 
besmetting zijn effectieve strategieën om virusverspreiding af te 
remmen (Ayouni et al, 2021). Quarantaine- en isolatierichtlijnen 
behoorden gedurende de hele pandemie tot de basisset van 
maatregelen om de pandemie te bestrijden. Mensen werd gevraagd 
thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen als zij een positieve 
coronatest of corona-gerelateerde klachten hadden (isolatie). Mensen 
mochten dan alleen naar buiten om zich te laten testen of in geval van 
een (medische) noodsituatie. Ook voor quarantaine gold dat mensen 
werden verzocht thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. De 
situaties waarin quarantaine werd geadviseerd veranderden over de tijd. 
In de beginfase gold de quarantaine-maatregel als iemand uit het 
huishouden positief was getest, als iemand in nauw contact was geweest 
met een positief getest persoon of na terugkomst uit het buitenland. 
Later werd dit vervangen door het advies om contact met kwetsbaren te 
vermijden en extra alert te zijn op klachten in deze situaties. Bij 
terugkeer uit het buitenland bestond ook tijdelijk een testplicht. De duur 
van de isolatie- en quarantaineperiode is in de loop van de pandemie 
aangepast, van een quarantaineperiode van 14 dagen en minimaal 7 
dagen in thuisisolatie bij aanvang van de pandemie tot geen 
quarantaineadvies en minimaal 5 dagen thuisisolatie aan het einde van 
de pandemie. 
 
Quarantaine is een voorzorgsmaatregel indien iemand in contact is 
geweest, of een grote kans heeft in contact te zijn geweest, met iemand 
die (mogelijk) besmet is. 
Isolatie is voor mensen die klachten hebben die op COVID-19 kunnen 
wijzen of die daadwerkelijk positief getest zijn (RIVM, 2022. 
Quarantaine en Isolatie).  
 
Omdat het onderscheid tussen deze termen voor veel mensen niet 
duidelijk was, hebben we in onze onderzoeken steeds gevraagd naar 
‘thuisblijven’ en ‘geen bezoek ontvangen’ in de specifieke situaties. 
 
Let op: Dit hoofdstuk gaat over de naleving van de isolatie- en 
quarantaineadviezen. Gevolgen van isolatie en quarantaine op het 
welzijn van mensen worden besproken in het hoofdstuk Welzijn. 
 
Geleerde lessen 

• Naleving over tijd: De naleving van zelfisolatie na een positieve 
testuitslag was hoog en nagenoeg stabiel gedurende de gehele 
pandemie (70-80%). In de loop van de pandemie gaf wel een 
toenemend percentage mensen aan een frisse neus gehaald te 
hebben tijdens de isolatie periode. De naleving van isolatie en 
quarantaine adviezen in de andere situaties – waarin de kans dat 
mensen daadwerkelijk besmet waren kleiner was – was 
substantieel lager; en mensen namen in deze situaties vaker 
actief deel aan het maatschappelijk verkeer (werken, naar het 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie
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café of boodschappen doen). De naleving van isolatie bij klachten 
nam substantieel toe vanaf het moment dat een negatieve 
zelftest afdoende was om de isolatie te beëindigen. Naleving van 
de enige verplichte quarantaine, na het reizen naar een hoog 
risicogebied, was laag (20-30%). 

• Belangrijke verschillen tussen groepen:  
o Naleving van thuisblijven bij klachten was hoger onder 

vrouwen dan mannen. Naleving van thuisblijven bij klachten 
was lange tijd relatief laag onder ouderen (70+); dit verschil 
verdween tegen het einde van de pandemie (sinds zomer 
2022). 

o Wanneer quarantainerichtlijnen alleen golden of strenger 
waren voor personen die niet gevaccineerd waren, was het 
draagvlak en de naleving onder deze groep relatief laag 
(t.o.v. de hele groep onderzoeksdeelnemers toen de 
maatregelen nog voor iedereen gelijk waren).   

o Ouderen (vooral 70+) rapporteerden veel minder vaak 
mogelijk corona-gerelateerde klachten te hebben. Klachten 
herkennen als mogelijk corona-gerelateerd is een 
noodzakelijke eerste stap om test- en isolatieadviezen na te 
kunnen leven. Dit is met name voor ouderen belangrijk, 
omdat zij relatief veel contact zullen hebben met andere 
ouderen – voor wie de kans groter was op ernstig 
ziekteverloop – en het virus zo onbedoeld kunnen 
verspreiden. 

• Belangrijkste context invloeden:  
o Het niet (tijdig) bezorgd kunnen krijgen van boodschappen of 

medicijnen, sociale druk vanuit de werkgever en spanningen 
binnen het gezin waren redenen om toch naar buiten te gaan 
tijdens een quarantaine- of isolatieadvies. Omgekeerd 
kunnen praktische en sociale steun helpen bij naleving. Inzet 
van sociale netwerken kan daarbij waardevol zijn. 

o Als mensen met een positieve testuitslag direct door de GGD 
gekoppeld werden aan een organisatie die praktische 
isolatie/quarantaine ondersteuning biedt (zoals 
boodschappen doen), maakten veel meer mensen gebruik 
van deze ondersteuning dan wanneer mensen zelf een 
telefoonnummer kregen om contact op te nemen. Er is 
echter geen bewijs gevonden dat dit vervolgens ook invloed 
had op de naleving van het isolatie advies. 

o Bij snelle veranderingen (bijv. wat gold als nauw contact) en 
ervaren inconsistenties in beleid (bijv. ‘Waarom moet ik in 
quarantaine na verblijf in het buitenland waar de virusdruk 
vergelijkbaar of lager was dan in Nederland?’), was 
draagvlak voor maatregelen lager en kennis van de actuele 
adviezen onvolledig. 

• Belangrijkste psychosociale invloeden: Risicoperceptie 
(inschatting van de kans dat men besmet kon worden en de ernst 
van de klachten), eigen effectiviteit (bijv. perceptie van de 
mogelijkheid om praktische zaken zoals boodschappen en 
(thuis)werk te regelen) en responseffectiviteit (hoe effectief men 
denkt dat isolatie of quarantaine is om andere te beschermen) 
hingen samen met naleving. Weinig mensen waren voorbereid op 
een mogelijke isolatie- of quarantaineperiode, bijvoorbeeld door 
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voor een aantal dagen boodschappen in huis te hebben of 
proactief afspraken gemaakt te hebben over werk of mantelzorg.  

• Effectieve of veelbelovende interventies: Er is weinig 
kwalitatief sterk bewijs voor effectieve interventies om isolatie te 
ondersteunen. Veelbelovend zijn interventies die inzetten op 
risicocommunicatie om bewustzijn te verhogen van het waarom 
en hoe van isolatie of quarantaine en op het bieden van financiële 
en praktische ondersteuning. 

• Neveneffecten van maatregelen: Voor mensen zonder vast 
dienstverband kan het missen van werk door quarantaine of 
isolatie financiële consequenties hebben. Quarantaine of isolatie 
kunnen ook leiden tot spanningen in het gezin of tot een minder 
mentaal welbevinden. 

 
Patronen over tijd  
Isolatie na positieve testuitslag 
Een meerderheid van de onderzoeksdeelnemers die een positieve 
testuitslag hadden, gaf aan volledig thuis te zijn gebleven tijdens de 
geldende isolatieperiode. Na verloop van tijd zagen we onder 
deelnemers die we langer volgden in het cohort vragenlijstonderzoek 
wel dat dit aantal daalde. Deze verschuiving liep samen met de 
verspreiding van de omikronvariant die minder ziekmakend bleek (mede 
als gevolg van opgebouwde immuniteit en vaccinatie). Deelnemers die 
wel naar buiten gingen tijdens de isolatieperiode deden dat vooral om 
een frisse neus te halen of om de hond uit te laten. Slechts enkele 
deelnemers gaven aan op plekken te zijn geweest waar veel andere 
mensen waren (‘vliegen naar huis’ of ‘uitvaart’). Deelnemers leefden de 
regel “ontvang geen bezoek” goed na. Bijna niemand ontving bezoek 
tijdens de isolatieperiode.  
 
Het draagvlak voor deze maatregel was relatief hoog en stabiel.  

Figuur 3.1 Thuisblijven bij een positieve test (bron: cohort vragenlijstonderzoek) 
 
Isolatie vanwege corona-gerelateerde klachten 
Naleving van het thuisblijf-advies bij corona-gerelateerde klachten (niet 
veroorzaakt door een onderliggende aandoening) varieerde gedurende 
de pandemie en lag structureel lager dan naleving van thuisblijven bij 
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een positieve test. Ook hier zagen we dat een deel van de deelnemers 
(10-20%) met klachten wel naar buiten ging maar alleen om een frisse 
neus te halen of om de hond uit te laten. Een ruime meerderheid van de 
deelnemers ontving geen bezoek bij klachten. 
 
De naleving van thuisblijven bij klachten nam toe in het najaar van 
2021. Dit is mogelijk te verklaren door de aanpassing in de maatregelen 
die vanaf december 2021 van start gingen, waarbij het gebruik van 
zelftesten ook werd toegestaan bij klachten. Na een negatieve 
testuitslag eindigt de isolatieperiode. Omdat zelftesten sneller resultaat 
geven en toegankelijker in gebruik zijn dan GGD-testen, is het 
aannemelijk dat het toestaan van de zelftest de isolatieperiode voor 
deelnemers met klachten heeft verkort en dat dit het makkelijker 
maakte om de isolatieperiode af te maken zonder naar buiten te gaan. 
Een andere mogelijke invloed in het najaar van 2021 was de opkomst 
van de toen onbekende omikronvariant van het coronavirus. Die zorgde 
voor een stijging in risicoperceptie (in termen van de kans om besmet te 
raken of anderen te besmetten, niet in termen van hoe ernstig een 
besmetting zou zijn) en bovendien werden op dat moment opnieuw 
lockdownmaatregelen ingesteld (thuisblijven is makkelijker als er minder 
te doen is buitenshuis). 

Figuur 3.2 Thuisblijven bij klachten (bron: cohort vragenlijstonderzoek) 
 
Quarantaine na nauw contact 
Gedurende de eerste twee jaar van de coronapandemie bleef ongeveer 6 
op de 10 deelnemers aan het cohort vragenlijstonderzoek thuis na nauw 
contact met een besmet persoon, ongeacht of de melding van de 
persoon zelf, van de GGD of van de CoronaMelder-app kwam. 
 
Zolang deze maatregel algemeen van kracht was, stond meer dan 8 op 
de 10 deelnemers aan het cohort vragenlijstonderzoek daar achter. Het 
draagvlak was daarmee hoger dan voor de maatregel om thuis te blijven 
bij klachten. Vanaf de zomer van 2021 golden enkele 
quarantainemaatregelen alleen voor mensen die niet gevaccineerd 
waren en nog geen infectie hadden doorgemaakt; onder deze groep was 
het draagvlak voor quarantaine na nauw contact met een besmet 
persoon toen relatief laag, 4 op de 10 stond daar achter (5 op de 10 
stond achter de quarantainemaatregel bij een huisgenoot met klachten). 
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Op dat moment speelde een brede maatschappelijke discussie over het 
coronatoegangsbewijs en het daarmee gemaakte onderscheid tussen 
personen die wel en niet gevaccineerd waren. 
 
Quarantaine na terugkeer uit hoogrisicogebied in het buitenland 
De naleving van de quarantaine na terugkeer uit het buitenland was het 
laagst van de quarantainesituaties. Deze maatregel was in sommige 
perioden een verplichting en op andere momenten een dringend advies. 
Voor de naleving leek dat weinig verschil te maken. In de metingen na 
de zomervakantieperiodes in 2020 en 2021 gaven 3 op de 10 
deelnemers die terugkwamen uit een hoogrisicogebied aan niet naar 
buiten te zijn geweest tijdens de quarantaineperiode en 6 op de 10 
deelnemers gaf aan geen bezoek te hebben ontvangen gedurende deze 
periode (alleen gemeten in september 2021).  
 
In januari 2022 gaven 6 op de 10 deelnemers aan thuis te zijn gebleven 
na terugkeer uit het buitenland en ontving 8 op de 10 deelnemers geen 
bezoek. Dit was een sterke toename t.o.v. eerdere metingen, met de 
kanttekening dat een derde van de deelnemers die in het buitenland 
was geweest aangaf dat de quarantainemaatregel op hen niet van 
toepassing was. Mogelijk is de gerapporteerde naleving (door degenen 
die vonden dat de maatregel wel op hen van toepassing was) daardoor 
een overschatting. Ook kan naleving in deze periode zijn beïnvloed door 
de lockdown die toen van toepassing was. Overigens verschilde de lijst 
van hoog-risicolanden (waarvoor een quarantaineadvies gold) tussen 
2020, 2021, en 2022. 
 
Het draagvlak voor deze maatregel was vergelijkbaar met dat voor de 
andere quarantainemaatregelen.  
 
Verschillen tussen groepen in naleving quarantaine en isolatie 
Uit verdiepende analyses bleek dat vrouwen vaker dan mannen 
aangaven het thuisblijf-advies bij klachten na te leven. Tot de zomer 
van 2022 was de naleving van het thuisblijf-advies bij klachten relatief 
laag onder ouderen (70+), maar dit verschil verdween daarna. Er werd 
geen verband gevonden met woonsituatie, werksituatie en 
opleidingsniveau. 
 
Relevant om te vermelden is wel dat er een lineair verband was tussen 
leeftijd en het rapporteren van mogelijk coronagerelateerde klachten: in 
het trendonderzoek werden door oudere deelnemers structureel minder 
klachten gerapporteerd dan door jongere deelnemers. Omdat het 
zelfrapportage betreft, kunnen we niet vaststellen of daadwerkelijk 
minder oudere deelnemers klachten hadden, of zij klachten minder vaak 
herkennen, of dat zij klachten vaker toeschrijven aan een andere 
aandoening. Wanneer mensen klachten niet herkennen als mogelijk 
coronagerelateerd, wordt er minder vaak getest en dus gaan mensen 
dan minder vaak in isolatie. Dat klachtherkenning met name bij ouderen 
lager leek, levert een potentieel risico op omdat zij het meest contact 
hebben met andere ouderen, bij wie de kans op een ernstig 
ziekteverloop bij besmetting groter is. 
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Determinanten 
Uit vragenlijst- en kwalitatief onderzoek vonden we de volgende 
psychosociale determinanten die een rol speelden bij naleving van 
isolatie- en quarantaineadviezen. 
 
Kennis en motivatie:  

• Klachtherkenning: Specifiek voor de situatie waarin mensen 
thuisbleven wegens klachten, zagen we dat mensen meer 
geneigd waren om thuis te blijven als de klachten recent/nieuw 
waren en nog niet lang duurden. 

• Kosten-baten afweging: In het algemeen vonden we dat mensen 
minder geneigd waren thuis te blijven als de voordelen voor hen 
niet evident waren (lage risicoperceptie of responseffectiviteit) en 
de nadelen als substantieel werden ervaren (praktische zaken 
niet geregeld kunnen krijgen, naar buiten ‘moeten’ vanwege 
werk of vanwege fysiek of mentaal welbevinden). 

• Onduidelijkheid van de maatregelen: Het cohort 
vragenlijstonderzoek toonde aan dat voor een groot deel (tot de 
helft) van de deelnemers onduidelijk was waarom maatregelen in 
sommige situaties wel golden en in anderen niet. Dit zorgde 
ervoor dat een deel van de mensen niet meer wist wat ze 
moesten doen en minder gemotiveerd raakte. Quarantaineregels 
waren daar een voorbeeld van, ook omdat deze regelmatig 
veranderden en wisselende uitzonderingen werden gemaakt. In 
januari 2022 gaven respectievelijk 2 op de 10 deelnemers die in 
isolatie moesten na een positieve test aan dat de ontvangen 
informatie hierover onduidelijk was en 3 op de 10 vond het 
onduidelijk wanneer ze uit isolatie mochten. 

 
Eigen effectiviteit:  

• Haalbaarheid: Hoe makkelijk en haalbaar men het vond de 
isolatie of quarantaine periode thuis te blijven hing samen met 
naleving van de isolatie- en quarantainemaatregelen. Ook in 
interviews gaven mensen die de adviezen niet naleefden vaak als 
reden dat ze niet anders konden vanwege praktische problemen 
(boodschappen, kinderen halen/brengen).  

• Voorbereid zijn: 7 op de 10 ondervraagden uit het cohort 
vragenlijstonderzoek (nov 2020) gaf aan dat ze voldoende 
boodschappen in huis hadden om een paar dagen vooruit te 
komen. Daarnaast had ruim de helft precies bedacht wie ze 
konden inschakelen om boodschappen te doen als dat nodig 
bleek. Minder dan de helft had andere plannen voor het regelen 
van praktische zaken (zoals het uitlaten van de hond) en 
afspraken over het overdragen van werk en mantelzorgtaken 
buitenshuis klaarliggen. Het is nog onduidelijk in hoeverre zulke 
voorbereiding ook zorgt voor een hogere naleving van 
quarantaine- en isolatieadviezen. 

 
Sociale omgeving: Ontvangen van praktische sociale steun van 
vrienden, familie of buren (om bijv. boodschappen te doen of de 
kinderen naar school te brengen) hielp mensen thuis te blijven. Sociale 
druk, bijvoorbeeld vanuit de werkgever, was een reden om juist niet 
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thuis te blijven (RIVM, 2020. Notitie naleven quarantaine en isolatie 
advies).  
 
Fysieke context: Klein behuisd zijn werd genoemd als reden om toch 
naar buiten te gaan ondanks een geldend isolatie- of quarantaineadvies. 
 
Interventies  
De bovenstaande informatie over trends, doelgroepen en verklarende 
factoren kan goed gebruikt worden voor het informeren van beleid en 
overheidscommunicatie in toekomstige situaties. Als we naar de 
wetenschappelijke literatuur kijken, zien we echter dat er weinig formele 
evaluaties van gedragsinterventies zijn uitgevoerd op naleving van 
quarantaine- en isolatieadviezen. 
 
Het RIVM onderzocht in het voorjaar 2021 in de gemeente Dronten en 
gemeente Bunschoten wat mensen zou helpen om zich beter aan de 
thuisblijfmaatregelen te houden. Ongeveer de helft van de deelnemers 
maakte graag gebruik van isolatie-ondersteuning van een lokale 
hulporganisatie. Deelnemers kwamen vaker in contact met de 
hulporganisaties als deze organisaties hen – met hun toestemming – 
daarover belden, in plaats van dat deelnemers zelf contact op moesten 
nemen. 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. Uiteindelijk 
deden aan dit onderzoek te weinig mensen mee om te kunnen bewijzen 
dat zij zich door de ondersteuning beter aan de maatregel hielden 
(Sanders et al., 2021).  
De literatuur over interventies voor het bevorderen van de naleving van 
isolatie- en quarantaineadviezen is beperkt. Wat betreft communicatie is 
er redelijk bewijs voor het inzetten op sterke risicocommunicatie: 
waarom is er in bepaalde gevallen een verhoogd risico op een eventuele 
besmetting met het coronavirus waarbij je vervolgens anderen kunt 
besmetten, waardoor quarantaine noodzakelijk is (Scholz et al., 2021). 
Daarnaast is er redelijk bewijs voor het geven van informatie over hoe, 
wanneer en waarom in quarantaine c.q. isolatie te gaan. Ook wat betreft 
de invloed van context is er redelijk bewijs voor het inzetten op 
financiële en/of praktische ondersteuning, net als voor het ondersteunen 
van psychologisch welzijn en stimuleren van sociale steun en netwerken 
(Patel et al., 2021). 
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4 Thema Vaccinatie 

Sinds januari 2021 worden in Nederland vaccinaties tegen het 
coronavirus ingezet om ziekte en sterfte door corona te voorkomen. 
Vaccineren bleek, net als bij andere infectieziekten, een effectieve 
manier om verspreiding van het coronavirus en in het bijzonder de ernst 
van het verloop van een besmetting met COVID-19 in belangrijke mate 
te verminderen (Zheng et al., 2022).  
 
In aanloop naar en gedurende de opeenvolgende vaccinatiecampagnes 
(basisserie, booster, herhaalprik voorjaar 2022, herhaalprik najaar 
2022) deed de RIVM Gedragsunit onderzoek naar de 
vaccinatiebereidheid voor COVID-19 vaccinaties onder de Nederlandse 
bevolking. Daarbij werd gekeken naar verschillende factoren die 
samenhangen met vaccinatiebereidheid en vaccinatiedeelname. Er werd 
ook gekeken naar mogelijk effectieve interventies om mensen te 
informeren over vaccinaties, mensen te ondersteunen bij het maken van 
vaccinatie-keuzes en vaccineren zo makkelijk en toegankelijk mogelijk 
te maken.  
 
Geleerde lessen 

• Vaccinatie over tijd: In januari 2021 werden de eerste COVID-
19 vaccins in Nederland toegediend. In aanloop naar de 
vaccinatiecampagne gaf tot 77% van de deelnemers aan het 
trendonderzoek aan een vaccin te willen. Medio mei 2021 wilde 
84% van de mensen zich laten vaccineren of had zich laten 
vaccineren. In december 2022 had 59% van de mensen een 
herhaalprik gehaald of was dit nog van plan. In de loop van de 
opeenvolgende vaccinatiecampagnes nam dus de bereidheid af 
om nogmaals te vaccineren; de vaccinatiebereidheid liep 
omgekeerd evenredig met de ernst van de pandemie. Naarmate 
mensen minder ziek werden door opgebouwde immuniteit, nam 
de bereidheid om te vaccineren af.  

• Belangrijke verschillen tussen groepen: De 
vaccinatiebereidheid liep over het algemeen op met leeftijd en 
was het laagst onder jongvolwassenen. Verschillen tussen 
leeftijdsgroepen werden groter bij opeenvolgende 
vaccinatiecampagnes. Ook bij mensen met een 
migratieachtergrond was de bereidheid om te vaccineren over het 
algemeen lager.  

• Belangrijkste psychosociale en context invloeden: 
Vaccinatiedeelname hing samen met:  
o Kennis/risicoperceptie: overtuiging dat het vaccin effectief en 

veilig is; 
o Motivatie: zichzelf en anderen willen beschermen en willen 

bijdragen aan het einde van de pandemie; 
o Fysieke context: aanwezigheid van prikbussen in de wijk; 
o Sociale context: descriptieve norm en algemeen vertrouwen 

in de overheid. 



RIVM, Gedrag, Welzijn en Vertrouwen tijdens de COVID-19 Pandemie: Trends, Verklaringen en Geleerde Lessen  
RIVM Gedragsunit, 17 februari 2023 

Pagina 24 van 74 

• Effectieve of veelbelovende interventies: 
o Informeren (transparant, betrouwbare bron met medische 

expertise, aandacht voor voor- en nadelen van vaccineren en 
niet-vaccineren), keuze-ondersteuning (twijfels serieus 
nemen, ruimte voor vragen/dialoog) en faciliteren (prikken 
zonder afspraak, prikbussen in de wijk) moeten centraal 
staan in een vaccinatiecampagne met een hoge opkomst. 

o Om een homogene vaccinatiegraad te realiseren, is maatwerk 
nodig om verschillende doelgroepen goed te bereiken met 
communicatie en vaccinatie. De bovengenoemde aspecten 
informeren, keuze-ondersteuning en faciliteren moeten 
worden geïmplementeerd in nauwe samenwerking met 
sleutelfiguren die de doelgroep kennen, het vertrouwen 
genieten van de doelgroep en de interactie aan kunnen gaan 
met de doelgroep.  

o In andere landen, pre-COVID, is gevonden dat restrictieve 
maatregelen zoals een verplichting, een prikkel of een verbod 
gebonden aan de vaccinatiestatus kunnen bijdragen aan een 
hogere vaccinatiegraad (Brewer et al., 2017). Met name de 
vaccinatiegraad onder groepen die weinig belangstelling 
hadden voor het betreffende vaccin werd in de betrokken 
onderzoeken groter. In ons onderzoek vonden we 
aanwijzingen in dezelfde richting, maar vonden we 
tegelijkertijd dat dit soort restrictieve maatregelen voor 
sommige deelnemers reden was om zich juist niet te laten 
vaccineren.  

 
Patronen over tijd 
Vaccinatiebereidheid basisserie 
De vaccinatiebereidheid (intentie om te vaccineren) was gemiddeld 
genomen lager voordat de vaccins beschikbaar waren en ging omhoog 
toen de vaccinatiecampagne daadwerkelijk van start ging. Dit is te zien 
in Figuur 3.1, waar de gemeten vaccinatiebereidheid voor de eerste 
vaccinaties een behoorlijk stijging laat zien in de beginperiode en een 
licht stijgende lijn daarna. De stijging in de beginperiode viel samen met 
het beschikbaar komen van de vaccins. Analyses naar veranderingen in 
bereidheid lieten zien dat een deel van de mensen hun definitieve 
afweging pas maakte op het moment dat zij hun persoonlijke 
uitnodiging ontvingen (Sanders et al., 2021).  
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Figuur 4.1 Vaccinatiebereidheid covid-vaccinatie (eerste prik), uitgesplitst naar 
leeftijdsgroepen (bron: trendonderzoek) 
 
Vaccinatiebereidheid booster en herhaalprikken 
Voor de opeenvolgende COVID-19-vaccinatiecampagnes (boosterprik, 
herhaalprik) was de bereidheid om (nogmaals) een prik te halen lager, 
vooral onder jongere leeftijdsgroepen (Figuur 4.2 en 4.3). De 
belangrijkste reden daarvoor lijkt te zijn dat mensen minder de 
noodzaak zagen van nogmaals vaccineren om zichzelf en anderen te 
beschermen (‘wat voegt een extra prik nog toe’). Voor sommige mensen 
speelde ook mee dat een gebruikt argument bij de eerste 
vaccinatiecampagne – dat vaccinatie zou bijdragen aan het einde van de 
crisis – een niet uitgekomen belofte leek (i.e., ook na de eerste 
vaccinatiecampagne kwam Nederland nog in een lockdown terecht). Zie 
verder onder Determinanten (p.24) voor een overzicht van factoren en 
redenen die samenhingen met vaccinatiebereidheid.  

Figuur 4.2 Percentage deelnemers dat eerste boosterprik heeft gehad of bereid 
is die nog te nemen, uitgesplitst naar leeftijd (bron: trendonderzoek) 
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Figuur 4.3 Percentage deelnemers dat herhaalprik heeft gehad of bereid is die 
nog te nemen in het najaar van 2022, uitgesplitst naar leeftijd (bron: 
trendonderzoek) 
 
Verschillen in vaccinatiebereidheid tussen groepen 
De vaccinatiebereidheid was gedurende de verschillende 
vaccinatiecampagnes lager onder jongvolwassenen (vaccinatiebereidheid 
liep over het algemeen op met leeftijd). Ook bij mensen met een 
migratieachtergrond was de bereidheid om te vaccineren over het 
algemeen lager. Wel lijken er (aanzienlijke) verschillen te zijn in 
vaccinatiebereidheid tussen en binnen groepen met verschillende 
migratieachtergronden. Een onderzoek in Amsterdam vond een lagere 
vaccinatie intentie onder Nederlanders met een Marokkaanse, Turkse, 
Surinaamse, of Ghanese achtergrond t.o.v. Nederlanders zonder 
migratieachtergrond. Deelnemers met een Marokkaanse achtergrond 
hadden aan het begin van de eerste vaccinatiecampagne de laagste 
intentie (RIVM, 2021. Memo vaccinatiebereidheid COVID-19 onder 
groepen met een migratieachtergrond). Ook zagen we in meerdere 
onderzoeken verschillen in vaccinatiebereidheid i.r.t. opleidingsniveau, 
waarbij mensen met een lager opleidingsniveau een lagere 
vaccinatiebereidheid hadden.  
Er zijn verschillende verklaringen voor verschillen in 
vaccinatiebereidheid tussen groepen, waarbij een samenspel van 
psychosociale en contextuele factoren zoals risicobeleving, 
toegankelijkheid van de vaccinatielocatie, vertrouwen in de overheid en 
sociale normen een rol speelt. Een toegepaste ‘tailored’ benadering in 
communicatie- en vaccinatieservices is van groot belang in het 
adresseren van de behoeften van verschillende groepen. Zie voor meer 
informatie RIVM, 2021. Memo vaccinatiebereidheid bij jongeren en 
RIVM, 2021. Memo vaccinatiebereidheid COVID-19 onder groepen met 
een migratieachtergrond. 
 
Verschil vaccinatiebereidheid en vaccinatiegraad 
Over het algemeen zien we dat de vaccinatiebereidheid (intentie) hoger 
ligt dan de daadwerkelijke vaccinatiegraad (gedrag): voor de basisserie 
maten we in het trendonderzoek een bereidheid van gemiddeld 92%, 
waar de daadwerkelijke vaccinatiegraad op 83% ligt; voor de 
boostervaccinatie maten we een bereidheid van gemiddeld 85% terwijl 

https://www.rivm.nl/documenten/vaccinatiebereidheid-covid-19-onder-groepen-met-migratieachtergrond
https://www.rivm.nl/documenten/vaccinatiebereidheid-covid-19-onder-groepen-met-migratieachtergrond
https://www.rivm.nl/documenten/vaccinatiebereidheid-bij-jongeren
https://www.rivm.nl/documenten/vaccinatiebereidheid-covid-19-onder-groepen-met-migratieachtergrond
https://www.rivm.nl/documenten/vaccinatiebereidheid-covid-19-onder-groepen-met-migratieachtergrond


RIVM, Gedrag, Welzijn en Vertrouwen tijdens de COVID-19 Pandemie: Trends, Verklaringen en Geleerde Lessen  
RIVM Gedragsunit, 17 februari 2023 

   Pagina 27 van 74 

de vaccinatiegraad rond de 64% ligt (RIVM, 2022. Archief wekelijkse 
update vaccinatiecijfers). Twee verklaringen liggen daarvoor het meest 
voor de hand. Ten eerste een selectiebias in de deelnemers aan 
schriftelijk vragenlijstonderzoek. Bepaalde groepen, zoals mensen die 
laaggeletterd zijn of de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, zullen 
nauwelijks gerepresenteerd zijn bij gebruik van deze 
onderzoeksmethoden. Dat is relevant omdat uit de vaccinatiegraad-
cijfers blijkt dat in wijken waar meer mensen wonen die anderstalig zijn 
of een lage geletterdheid hebben, de vaccinatiegraad gemiddeld lager is 
(RIVM, 2023. Vaccinatieopkomst COVID-19 hangt samen met 
kenmerken van een wijk).  
 
Een tweede mogelijke reden voor de discrepantie tussen 
vaccinatiebereidheid en vaccinatiegraad is dat een deel van de mensen 
die wel bereid zijn zich te laten vaccineren, dat uiteindelijk niet doen. 
We zien dat de discrepantie tussen bereidheid en gedrag groter was bij 
de booster- en herhaalvaccinaties dan bij de eerste vaccinatieserie; een 
verschil dat niet verklaard kan worden door selectiebias in de 
vragenlijstresultaten. De intention-behaviour gap is een zeer bekend 
fenomeen uit de wetenschappelijke literatuur. Het ervaren van 
praktische barrières in combinatie met factoren als vergeetachtigheid en 
inertie (verzuimen in actie te komen) kunnen daarbij een rol spelen, 
zeker als de motivatie niet heel sterk is (voor verdieping over intention 
behaviour gap: Sniehotta et al., 2005).  
 
Determinanten  
Factoren van invloed op vaccinatiebereidheid en vaccinatiedeelname 
Er zijn verschillende factoren op verschillende niveaus (micro, meso en 
macro) van invloed op de vaccinatiedeelname in een populatie. 
Verschillende theoretische modellen bieden houvast voor het beter 
begrijpen van individuele keuzes om wel of niet te vaccineren. Deze 
modellen kunnen deels ook zicht bieden op verklaringen voor 
veranderingen in vaccinatiedeelname in een populatie over tijd en 
verschillen in vaccinatiedeelname tussen mensen of groepen mensen. 
Verschillende factoren werden teruggevonden in periodieke 
literatuuronderzoeken en onze eigen data met betrekking tot de COVID-
19 vaccinatie. Clusters factoren die invloed bleken te hebben zijn:  

• Persoonlijke factoren: leeftijd en medische kwetsbaarheid hingen 
positief samen met vaccinatiebereidheid. 

• Risicoperceptie van de ziekte: percepties van de kans en ernst 
van ziek worden hingen positief samen met vaccinatiebereidheid. 

• Risicoperceptie van het vaccin: zorgen over de veiligheid van de 
nieuw ontwikkelde vaccins (mogelijke onbekende 
langetermijneffecten) en over bijwerkingen hingen samen met 
twijfel en de keuze om niet te vaccineren.  

• Responseffectiviteit: de overtuiging dat het vaccin henzelf en 
andere in de omgeving zou beschermen tegen ernstige ziekte 
was een belangrijke motivatie om te kiezen voor vaccinatie. 

• Sociale omgeving: vaccinatiekeuze van familie/vrienden hing 
samen met vaccinatiebereidheid. 

• Fysieke omgeving: toegankelijkheid van de vaccinatielocatie 
beïnvloedt vaccinatiedeelname. 

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/archief-wekelijkse-update-vaccinatiecijfers-2022
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/archief-wekelijkse-update-vaccinatiecijfers-2022
https://www.rivm.nl/nieuws/vaccinatieopkomst-covid-19-hangt-samen-met-kenmerken-van-wijk
https://www.rivm.nl/nieuws/vaccinatieopkomst-covid-19-hangt-samen-met-kenmerken-van-wijk
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• Maatschappelijke factoren: vertrouwen in de overheid en de 
farmaceutische industrie hing samen met vaccinatiebereidheid; 
desinformatie verspreid via (sociale) media droeg bij aan 
wantrouwen in bepaalde groepen. De overtuiging dat vaccinatie 
zou bijdragen aan het sneller opengaan van de maatschappij was 
een belangrijke motivatie voor het kiezen voor de 
basisvaccinaties. 

 
Een onderzoek waarin we in detail onderzochten welke overtuigingen 
mensen hadden met betrekking tot de COVID-19 vaccinatie (maart 
2021) liet zien dat overtuigingen over de veiligheid van de vaccinaties 
(die veelal samenhingen met de snelle ontwikkeling van de vaccinaties), 
de sociale voordelen van vaccineren (bijv. sneller kunnen leven zonder 
maatregelen), en sociale normen (bijv. hebben familie en vrienden zich 
laten vaccineren) belangrijke voorspellers waren van 
vaccinatiebereidheid. De antwoorden op de stelling ‘Ik denk dat er alleen 
een einde komt aan de coronacrisis als veel mensen zich laten 
vaccineren’ zorgden voor de meeste verklaarde variantie in het model 
(de Vries et al., 2022).  
 
Voor een overzicht van determinanten en aandachtspunten die we op 
basis daarvan hebben meegegeven voor de vaccinatiecampagnes, zie 
gepubliceerde memo’s (RIVM, 2021. Verkenning op factoren van invloed 
op deelname aan COVID-19 vaccinatie; RIVM, 2021. Kennisupdate 
deelname aan COVID-19 vaccinatie – stand van zaken; RIVM, 2021. 
Vaccineren | Inzicht in gedrag).   
 
Redenen en overtuigingen: verloop over tijd 
Gedurende de pandemie veranderde het relatieve belang van de 
redenen om te vaccineren. Op hoofdlijnen zien we dat naarmate de 
ernst van de pandemie afnam, het belang van de ziekte-specifieke 
redenen afnamen, terwijl de praktische en maatschappelijke redenen 
gemiddeld genomen toenamen in belang. Enkele van deze redenen 
zagen we gedurende iedere vaccinatiecampagne terugkomen (zoals 
beschermen van eigen en andermans gezondheid en twijfels over 
veiligheid van het vaccin) en anderen waren, afhankelijk van de context, 
in periodes in meer of mindere mate aanwezig (zoals het krijgen van 
een QR code na vaccinatie of het niet willen blijven prikken). Eind 2021 
(na het eind van de eerste grote vaccinatiecampagne) zagen we 
onderstaande redenen als meest genoemd om wel of niet te vaccineren 
(RIVM, 2021. Vaccineren | Inzicht in gedrag): 
 
Redenen om wel te vaccineren eind 2021 

• Ik wilde mensen in mijn omgeving beschermen tegen corona. 
• Ik wilde mezelf beschermen tegen corona. 
• Ik wilde bijdragen aan het bestrijden van de coronacrisis. 

 
Redenen om niet te vaccineren eind 2021 

• Ik voel me onder druk gezet om me te laten vaccineren. 
• Ik maak me zorgen over mogelijke langetermijneffecten van de 

vaccinatie. 
• Ik heb vertrouwen in mijn eigen immuunsysteem of goede 

gezondheid. 
 

https://www.rivm.nl/documenten/verkenning-factoren-van-invloed-op-deelname-aan-covid-19-vaccinatie
https://www.rivm.nl/documenten/verkenning-factoren-van-invloed-op-deelname-aan-covid-19-vaccinatie
https://www.rivm.nl/documenten/deelname-aan-covid-19-vaccinatie-stand-van-zaken
https://www.rivm.nl/documenten/deelname-aan-covid-19-vaccinatie-stand-van-zaken
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/vaccineren-inzicht-in-gedrag
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/vaccineren-inzicht-in-gedrag
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/vaccineren-inzicht-in-gedrag
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We hebben ook onderzocht hoe verschillende overtuigingen en 
contextuele factoren van invloed waren op verandering binnen personen 
in vaccinatiebereidheid over tijd, oftewel: veranderen mensen in hun 
intentie om zich te laten vaccineren. Veranderingen in 
vaccinatiebereidheid van twijfelen over vaccinatie naar wel willen 
vaccineren (gemeten tussen november 2020 en maart 2021) kwamen 
vaker voor onder mensen die minder onzeker waren of minder zorgen 
hadden over bijwerkingen (op de korte en lange termijn), meer 
vertrouwen hadden in instituties en meer overtuigd waren dat 
vaccineren anderen beschermt tegen ziekte. Ook het ontvangen van een 
vaccinatie-uitnodiging hing sterk samen met een verandering in intentie, 
van twijfel naar wel willen vaccineren (Sanders et al., 2021).   
 
Opvallende inzichten COVID-19 vaccinatie t.o.v. andere vaccinaties 
Veel van de factoren die de bereidheid voor een COVID-19 vaccinatie 
beïnvloeden komen overeen met die van andere vaccinaties. 
(Gepercipieerde) ernst en kans op besmetting met de ziekte, en 
(gepercipieerde) veiligheid en effectiviteit van de vaccins zijn belangrijke 
overeenkomstige factoren. Daarnaast vonden we ook een aantal 
factoren specifiek relevant voor COVID-19 vaccinaties (RIVM, 2021. 
Kennisupdate deelname aan COVID-19 vaccinatie – stand van zaken). 
Ten eerste, kwam de coronavaccinatie met zogenoemde sociale en 
maatschappelijke voordelen voor mensen (zoals ook genoemd in 
bovenstaande alinea). Voorbeelden waren het krijgen van een QR-code 
waarmee men toegang kreeg tot bepaalde faciliteiten of naar het 
buitenland kon reizen en de hoop dat bij een hoge vaccinatiegraad de 
pandemie zou eindigen en men weer zonder coronarestricties kon leven 
(‘terug naar het oude normaal’). Deze specifieke sociale en 
maatschappelijke voordelen zijn uniek voor de keuze van mensen wat 
betreft COVID-19 vaccinaties en zien we niet terug in onderzoek naar 
andere vaccinaties. Belangrijk om te noemen is dat de QR-code, en de 
daarmee geassocieerde druk vanuit de overheid om te vaccineren, voor 
een deel van de mensen een reden was om zich wel te laten vaccineren 
en voor een ander deel van de mensen een reden was om zich niet te 
laten vaccineren. En dat, toen bleek dat een hoge vaccinatiegraad met 
de basisserie niet voldoende was om een nieuwe lockdown te 
voorkomen, de overtuiging dat vaccineren de enige uitweg uit de crisis 
was verminderde en daarmee mogelijk ook de vaccinatiebereidheid voor 
opeenvolgende campagnes.  
 
Een tweede factor die van invloed was op COVID-19 vaccinatiekeuzes en 
die relatief uniek was voor de COVID-19 vaccinaties, was de snelle 
ontwikkeling en goedkeuring van de vaccins. In verschillende 
onderzoeken werden zorgen gevonden over de veiligheid van de relatief 
nieuwe vaccins die werden gerelateerd aan de snelle ontwikkeling, en 
die zorgen lijken een negatief effect te hebben gehad op 
vaccinatiedeelname. Zo gaf in de eerdergenoemde studie (de Vries et 
al., 2022) 28% van de respondenten aan te denken dat de bijwerkingen 
van vaccinaties onvoldoende waren onderzocht en dacht ook 28% dat 
de vaccinaties te snel ontwikkeld waren. Deze overtuigingen waren 
belangrijke verklarende factoren van vaccinatiebereidheid.  
 
Tot slot wierpen de COVID-19 vaccinatiecampagnes meer licht op 
verschillen in vaccinatiedeelname bij verschillende groepen mensen. 

https://www.rivm.nl/documenten/deelname-aan-covid-19-vaccinatie-stand-van-zaken
https://www.rivm.nl/documenten/deelname-aan-covid-19-vaccinatie-stand-van-zaken
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Vooral het initieel (aanzienlijk) achterblijven van vaccinatiedeelname in 
wijken en regio’s waar relatief meer mensen met een 
migratieachtergrond woonden en waar gemiddeld meer mensen wonen 
met een lager inkomen en beperkte formele scholing (lage sociaal-
economische positie) waren hierin opvallend en zorgelijk. Hoewel in 
eerder onderzoek, pre-COVID-19, vergelijkbare verschillen tussen 
groepen werden gevonden in vaccinatiedeelname, leek de COVID-19 
pandemie dit onderwerp meer op de kaart te zetten. In het verklaren 
van deze verschillen werd duidelijk dat het belangrijk is om goed te 
kijken naar het bereik en de toegankelijkheid van het communicatie- en 
vaccinatieaanbod bij/voor de achterblijvende groepen en niet alleen te 
kijken naar vaccinatiebereidheid en onderliggende sociaalpsychologische 
factoren (van Lier et al., 2014).  
 
Interventies 
Effectieve interventies uit de literatuur  
In de literatuur staan verschillende interventies beschreven om 
vaccinatiedeelname te verhogen. Voor deze kennissynthese hebben we 
gekeken naar de effectiviteit van interventies in termen van 
vaccinatiedeelname/vaccinatiegraad. Deels zijn de inzichten gebaseerd 
op onderzoeken die pre-COVID (dus voor andere vaccinaties) zijn 
uitgevoerd. Zie voor een uitgebreider overzicht de interventietabellen 
(RIVM, 2023. Interventie-overzicht bevordering naleving 
gedragsmaatregelen). Er is bewijs gevonden voor de effectiviteit van 
interventies die de kloof tussen vaccinatie-intentie en -gedrag 
verkleinen. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van herinneringen 
(bijv. via sms of digitale pushberichten; Batteux et al., 2022; Atkinson 
et al., 2019; Vann et al., 2018). Er zijn aanwijzingen dat "Het vaccin is 
voor u gereserveerd" een boodschap is die mensen stimuleert zich te 
laten vaccineren. Dit kan ook nog op de ochtend van de afspraak zelf. 
Een ander voorbeeld is het makkelijk en toegankelijk maken om de 
vaccinatie te halen, bijvoorbeeld door vrije inloop (zonder afspraak) en 
vaccinatielocaties op makkelijk bereikbare plekken (Zhang et al., 2022). 
Een derde voorbeeld is het gebruik van een standaardoptie voor een 
vaccinatieafspraak (default) bij de uitnodiging, met een laagdrempelige 
mogelijkheid om deze af te zeggen of te verplaatsen (opt-out) 
(Bonander et al., 2022). 
 
De inzet van een coronapaspoort, waarbij vaccinatie een van de opties is 
voor toegang tot evenementen of reizen heeft ook geleid tot hogere 
vaccinatiedeelname (Mills & Rüttenauer, 2022; Karaivanov et al., 2022). 
 
Tot slot zijn er aanwijzingen voor de effectiviteit van interventies waarbij 
misperceptie over vaccinatietwijfel bij artsen worden gecorrigeerd. 
Communiceren over de consensus bij artsen over het nut en veiligheid 
van vaccinaties kan bijdragen aan hogere vaccinatiedeelname (Bartoš et 
al., 2022). 
 
Er zijn ook vaccinatie-interventies waarvan de effectiviteit wat betreft 
vaccinatiedeelname/graad (in de literatuur) niet kon worden 
aangetoond. Zo geven interventies die vaccinaties willen stimuleren met 
financiële prikkels gemengde resultaten (Batteaux et al., 2022; Campos-
Mercade et al., 2021; Lang et al., 2021; Brehm et al., 2022; Dave et al., 

https://www.rivm.nl/documenten/interventie-overzicht-bevordering-naleving-gedragsmaatregelen
https://www.rivm.nl/documenten/interventie-overzicht-bevordering-naleving-gedragsmaatregelen


RIVM, Gedrag, Welzijn en Vertrouwen tijdens de COVID-19 Pandemie: Trends, Verklaringen en Geleerde Lessen  
RIVM Gedragsunit, 17 februari 2023 

   Pagina 31 van 74 

2021; Wong et al., 2022; Sehgal et al., 2021; Jacobson et al., 2022). 
Tegelijkertijd zijn er zorgen over mogelijke negatieve neveneffecten 
zoals ondermijning van toekomstige vaccinatiebereidheid, versterken 
van wantrouwen over de veiligheid van vaccinatie, ervaren oneerlijkheid 
bij wie zich eerder liet vaccineren zonder vergoeding en averechtse 
effecten bij mensen die twijfelen over vaccinatie (Campos-Mercade et 
al., 2021; Chang et al., 2021; Higgins et al., 2021). Er is ook nog geen 
eenduidig bewijs gevonden voor het effect op de vaccinatiegraad van 
het bieden van persuasieve boodschappen die de voordelen en veiligheid 
van vaccinatie, de sociale norm of de gevolgen van zich niet laten 
vaccineren benadrukken (Batteux et al., 2022; Jacobson et al., 2022; 
Burger et al., 2022; Rabb et al., 2022).  
Interventies gericht op het optimaliseren van een vaccinatiecampagne 
kunnen op veel aspecten aangrijpen en op verschillende uitkomsten 
worden geëvalueerd (bijv. leidt een interventie tot meer kennis over 
vaccinatie, leidt een interventie tot beter geïnformeerde keuzes over 
vaccinatie en leidt de interventie tot een hogere vaccinatiegraad). Niet 
voor alle interventies is het makkelijk om effectiviteit op de 
vaccinatiegraad te meten. Dit geldt zeker voor communicatie-
interventies, waarbij een effect moet worden gemeten van een 
informatiestroom in een landschap van veel verschillende 
informatiestromen. Ook zijn er veel verschillende aspecten of 
interventies nodig voor een goede vaccinatiecampagne en is maatwerk 
voor verschillende groepen van belang. Voor een geïntegreerde 
vaccinatieaanpak zijn meerdere interventies of aspecten nodig (Brewer 
et al., 2017). 
 
Drie pijlers  
Gebaseerd op de literatuur, eigen onderzoek naar determinanten van de 
vaccinatiekeuze in de COVID-19 pandemie en expertopinie, heeft de 
RIVM Gedragsunit drie pijlers geformuleerd die in ieder geval van belang 
zijn voor een geïntegreerde vaccinatiecampagne: informeren, keuze 
ondersteunen en faciliteren (RIVM, 2021. Drie pijlers voor een effectieve 
en evenwichtige vaccinatiecampagne): 

• Informeren: 
o Geef informatie over de vaccins op een begrijpelijke en 

transparante manier.  
o Heldere, inclusieve communicatie kan bereikt worden door 

het betrekken van de doelgroep bij communicatie. De 
informatie moet (zo veel mogelijk) consistent zijn, tijdig 
vernieuwd worden en uitgedragen worden door bronnen die 
het vertrouwen hebben van de burgers. De informatie bevat:
  
 De voor- en nadelen en risico’s van de keuze om wel te 

vaccineren; 
 De voor- en nadelen en risico’s van de keuze om niet te 

vaccineren; 
 De effectiviteit van vaccins om (ernstige) 

gezondheidsklachten door COVID-19 te verminderen. 
o Formele en informele sleutelfiguren kunnen een belangrijke 

rol spelen in het bereiken van groepen in een kwetsbare 
positie. Aangepast voorlichtingsmateriaal maar vooral 
kwalitatieve ‘face-to-face’ contacten zijn onontbeerlijk om 
deze groepen te bereiken (Kolner et al., 2022). Begrijpelijke 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/drie-pijlers-voor-effectieve-en-evenwichtige-vaccinatiecampagne
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/drie-pijlers-voor-effectieve-en-evenwichtige-vaccinatiecampagne
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informatie in verschillende talen kan verspreid worden via 
bestaande kanalen en vertrouwde locaties. 

• Keuze ondersteunen: 
o Stel mensen in staat om die informatie te overdenken: wat 

betekent de keuze voor mijzelf en voor mijn omgeving? Geef 
mensen ook ruim de tijd hiervoor. Begin dus vroegtijdig met 
communicatie gericht op doelgroepen die nog niet direct aan 
de beurt zijn. Het bieden van mogelijkheden om vragen te 
stellen (aan medische experts, op locaties in de buurt of bijv. 
met een ‘twijfeltelefoon’) kan hierbij helpen. Vooral in de 
grote steden, waar bijna de helft van de inwoners een 
migratieachtergrond heeft, draagt een laagdrempelige, 
wijkgerichte, outreachende benadering naar verwachting bij 
aan het informeren en ondersteunen van het keuzeproces 
voor COVID-19 vaccinatie onder groepen met een 
migratieachtergrond. 

• Faciliteren: 
o Wanneer mensen besloten hebben zich te laten vaccineren, is 

het belangrijk om het vaccineren zo gemakkelijk mogelijk te 
maken.  
• De uitnodiging moet voor iedereen goed te begrijpen 

zijn. 
• Zonder afspraak een vaccinatie mogelijk maken verlaagt 

de drempel. 
• Een uitnodiging met een standaardoptie voor een 

afspraak (gereserveerd tijdstip) kan uptake verhogen. 
• De locatie waar gevaccineerd wordt, moet goed 

bereikbaar zijn, ook zonder auto. Ook de afstand tot de 
vaccinatielocatie is een belangrijk aandachtspunt. 

• Een afspraak maken moet gemakkelijk zijn, op allerlei 
manieren kunnen en op veel momenten in de week 
kunnen. 

• Het sturen van een herinnering op de dag voorafgaand 
aan de vaccinatie met informatie over locatie en 
bereikbaarheid helpt de daadwerkelijke opkomst, evt. 
ook nog in de ochtend op de dag van vaccinatie zelf. 
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5 Thema Hygiëne-adviezen 

Tijdens de coronapandemie zijn verschillende preventieve hygiëne-
adviezen ingevoerd om verspreiding van het coronavirus te beperken. 
Om dit effect te bereiken, is het van belang dat de adviezen zo goed 
mogelijk worden nageleefd. Mensen werden geadviseerd regelmatig 
handen te wassen, te hoesten en niezen in de elleboog, papieren 
zakdoekjes te gebruiken en geen handen te schudden. Dit zijn ook 
adviezen die bij infectieziektenpreventie in bredere zin nuttig zijn. Later 
in de pandemie kwam daar ook het advies om goed te ventileren (een 
LCI advies dat ook al gold voor een gezond luchtklimaat binnenshuis) en 
het gebruik van mondkapjes bij. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 
naleving van en het draagvlak voor de hygiëne-adviezen.  
 
Geleerde lessen 

• Naleving over tijd: De naleving van de hygiëne-adviezen 
hoesten en niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes 
gebruiken was redelijk stabiel tijdens de pandemie. Andere 
gedragingen vertoonden wel behoorlijke variatie over tijd: 1) het 
ventileren van de woning, wat vooral sterk samenhing met de 
buitentemperatuur, 2) handen wassen na thuiskomst en bij 
bezoek, wat hoog was tijdens de eerste golf en daarna geleidelijk 
daalde, 3) geen handen schudden, wat daalde toen de meeste 
maatregelen werden afgeschaald en 4) het dragen van 
mondkapjes, wat vooral werd gedaan ten tijde van verplichting.  

• Belangrijke verschillen tussen groepen: De kans dat mannen 
de hygiëne-adviezen naleefden was kleiner dan voor vrouwen. 
Tussen leeftijdsgroepen was het beeld gemengd: jongere 
deelnemers gaven vaker te hoesten of niezen in de elleboog dan 
ouderen, terwijl ouderen aangaven vaker handen te wassen dan 
jongeren.  

• Belangrijke psychosociale invloeden: De naleving van 
hygiëne-adviezen hing met name samen met eigen effectiviteit. 
Over alle hygiëne gedragingen heen, zien we dat sommige 
mensen het gemakkelijker vonden om de adviezen na te leven 
dan anderen. Hygiëne gedrag hing daarnaast – in mindere mate 
– samen met de verwachte effectiviteit van het gedrag in het 
remmen van virusverspreiding en met de gepercipieerde sociale 
norm.  

• Effectieve of veelbelovende interventies: Er zijn 
verschillende effectieve interventies ontwikkeld om handhygiëne 
en mondkapjesgebruik te bevorderen. Daarbij is het meeste 
bewijs gevonden voor interventies waarbij zowel wordt ingezet op 
communicatie als het aanpassen van de sociale norm en fysieke 
omgeving om het gedrag makkelijker te maken. Zorg 
bijvoorbeeld voor gemakkelijke mogelijkheden om handen te 
wassen, of verstrek gratis mondkapjes. Zowel voor het 
bevorderen van handen wassen als gebruik van mondkapjes is 
het zinvol om daarbij instructies te geven (correct gebruik) en 
informatie over de gezondheidsgevolgen (zoals effectiviteit). Er is 

https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19#:%7E:text=Ventileer%2024%20uur%20per%20dag,gedurende%2010%20tot%2015%20minuten.
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onvoldoende literatuur beschikbaar over interventies die inspelen 
op ventilatie.  

• Neveneffecten van maatregelen: Er was aan het begin van de 
pandemie de zorg dat het gebruik van mondkapjes zou kunnen 
leiden tot minder afstand houden. In verscheidene onderzoeken 
is voor deze hypothese geen bewijs gevonden.  

 
Patronen over tijd 
Hoewel we niet weten hoeveel mensen hun handen wasten vóór de 
pandemie, is het wel duidelijk dat handen schudden vóór corona zeer 
normaal was, terwijl niezen in de elleboog juist geen veelvoorkomend 
gedrag was. Bij de start van de monitoring, tijdens de eerste golf, was 
de grote verandering die ook te zien was in het dagelijks leven 
zichtbaar: bijna niemand gaf meer aan handen te schudden en 7 op de 
10 gaf aan te hoesten/niezen in de elleboog (Figuur 5.1). De 
verkoopcijfers van zeep waren in deze periode ook extreem hoog, dus 
het handen wassen zal waarschijnlijk ook aanzienlijk toegenomen zijn 
bij aanvang van de pandemie. Deze gedragingen waren over tijd 
behoorlijk stabiel – voor velen leek dit een gewoonte geworden – ook in 
periodes met sterk dalende infectiedruk. Dit bleek ook uit 
interviewresultaten van juni 2022: handen schudden was niet langer 
vanzelfsprekend en de meeste deelnemers wasten nog vaker hun 
handen dan voor de pandemie. Een uitzondering daarop was handen 
wassen op momenten dat het virus van buiten mee naar binnen kan 
worden genomen: nadat mensen thuis kwamen of als mensen bij elkaar 
op bezoek gingen. Op deze momenten nam het handen wassen in de 
periode van april 2020 tot september 2022 wel fors af (van 7 tot 8 op de 
10 naar 3 tot 5 op de 10 personen; Figuur 5.2). 

Figuur 5.1 Naleving van de hygiëne-adviezen; (1)=percentage van aantal keren; 
(2)=percentage van deelnemers (bron: cohort vragenlijstonderzoek) 
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Figuur 5.2 Handen wassen in verschillende situaties (bron: cohort 
vragenlijstonderzoek) 
 
In de periode van grootschalige vaccinatie en afnemende virusdruk in 
het voorjaar van 2021 nam met name het handen schudden weer toe. 
Deze toename stagneerde tijdelijk met de introductie van de 
omikronvariant (najaar 2021), maar vervolgens gingen weer meer 
mensen handen schudden bij dalende druk op de ziekenhuizen en het 
afschalen van maatregelen in de loop van 2022 (Figuur 5.1).  
 
Vanaf het najaar van 2021 werd ook ventilatie van de eigen woning 
gemeten: dit werd pas laat in de pandemie geadviseerd. Opvallend 
hierbij is dat de ventilatie curve bijna 1-op-1 de curve van de 
buitentemperatuur volgt (Figuur 5.3), ook wanneer specifiek naar 
ventilatie van de woning rondom het ontvangen van bezoek wordt 
gekeken. Het is dus maar de vraag of hier sprake van naleving van een 
advies is, of dat dit gedrag ook plaats had gevonden zonder dit advies. 

Figuur 5.3 Ventilatie van de eigen woning en buitentemperatuur (bron: cohort 
vragenlijstonderzoek). Ventileren is gedefinieerd als meestal/altijd een raam of 
ventilatierooster open gehad plus minstens twee keer ramen en deuren wijd 
open gezet. 
 
Draagvlak 
In hoeverre gedragsadviezen worden nageleefd, kan gedeeltelijk worden 
verklaard door het draagvlak dat mensen hebben voor die specifieke 
maatregelen. Monitoren van draagvlak geeft daarmee inzichten in de te 
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verwachten naleving. Het draagvlak voor de hygiëne-adviezen was 
relatief hoog: aan het begin van de pandemie stonden 9 op de 10 
mensen achter deze adviezen. Gedurende de pandemie was de afname 
in draagvlak beperkt (Figuur 5.4). Die daling was sterker aanwezig voor 
het advies om geen handen te schudden en om regelmatig handen te 
wassen (van 9 op de 10 in april 2020 naar 7 op de 10 mensen in de loop 
van 2022). Infectiedruk lijkt daarbij een rol te spelen. Alhoewel beperkt, 
daalde het draagvlak voor de hygiëne adviezen met name in perioden 
dat er minder besmettingen en ziekenhuisopnames waren en andere 
maatregelen werden afgeschaald (voorjaar 2021 en najaar 2021). 
Vergelijkbaar aan het patroon in naleving, veerde ook het draagvlak 
voor de hygiëne-adviezen tijdelijk weer terug ten tijde van de 
introductie van de omikronvariant (november 2021). De beperkte daling 
in draagvlak voor de hygiëne-adviezen lijkt erop te wijzen dat mensen 
bereid zijn om nieuwe hygiëne gedragingen langer vol te houden. 

Figuur 5.4 Patronen in draagvlak voor hygiëne-adviezen over tijd (bron: cohort 
vragenlijstonderzoek) 
 
Verschillen in hygiëne gedrag tussen groepen 
Voor effectievere ondersteuning van hygiëne gedrag kan het relevant 
zijn naar verschillende doelgroepen te kijken. De kans dat mannen de 
hygiëne-adviezen naleefden was kleiner dan voor vrouwen: vrouwen 
stonden meer achter de hygiëne-adviezen, wasten vaker hun handen en 
hoesten/niesten vaker in hun elleboog. Bovendien gingen mannen vanaf 
het voorjaar van 2021 in sterkere mate weer wel handen schudden dan 
vrouwen.  
 
Voor verschillen tussen leeftijdsgroepen zien we een gemengd beeld: er 
zijn met name grote verschillen in het hoesten of niezen in de elleboog 
(Figuur 5.5). Dit werd beduidend vaker gedaan door jongeren dan door 
ouderen. Onder jongeren was het draagvlak voor deze adviezen ook 
hoger. Bij het ondersteunen van deze hygiëne gedragingen behoeven 
oudere leeftijdsgroepen de meeste aandacht. Het verschil was andersom 
voor handen schudden: jongeren (16 t/m 24 jaar) gingen toen de 
infectiedruk afnam weer vaker handen schudden dan oudere 
leeftijdsgroepen (55+). 
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Figuur 5.5 Leeftijdsverschillen in gemiddeld aantal keer a) hoesten/niezen in de 
elleboog en b) handen schudden, gecontroleerd voor demografische kenmerken 
(bron: cohort vragenlijstonderzoek) 
 
Mondkapjes  
Bovenop de basis hygiëne-adviezen is het gebruik van mondkapjes 
verplicht geweest gedurende meerdere perioden in de coronapandemie. 
Tussen juni 2020 en februari 2022 was het verplicht om een mondkapje 
te dragen in het openbaar vervoer. Bovendien gold van december 2020 
tot juni 2021 en van november 2021 tot februari 2022 een 
mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes. Het ging hier niet om een 
advies, maar om een regel waarop werd gehandhaafd: wie deze regel 
niet naleefde, kon een boete riskeren. Deze controle droeg 
waarschijnlijk bij aan de hoge naleving van de maatregel, terwijl het 
draagvlak relatief laag was (bij aanvang). Gedurende de periodes waarin 
het dragen van een mondkapje verplicht was, werd dit door vrijwel alle 
deelnemers uit het cohort vragenlijstonderzoek nageleefd (>90%), 
zowel in het openbaar vervoer als in publieke binnenruimtes.  
 
Uit het cohort vragenlijstonderzoek bleek dat na het vervallen van de 
verplichting tussen juni en november 2021 een klein deel alsnog een 
mondkapje bleef dragen (1 op de 10 mensen). Uit interviews van maart 
2022 bleek dat onder andere personen die medisch kwetsbaar zijn, ook 
na de versoepelingen nog een mondkapje bleven dragen om een 
besmetting te voorkomen. 
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Figuur 5.6 Patronen in a) naleving en b) draagvlak voor mondkapjesgebruik 
(bron: cohort vragenlijstonderzoek) 
 
De effectiviteit van het gebruik van mondkapjes hangt onder andere af 
van a) het type mondkapje, b) het gedrag van de gebruiker (bijv. hoe 
het mondkapje wordt gedragen) en c) van de mensen in zijn/haar 
fysieke omgeving (bijv. of men afstand houdt van anderen). Er is in de 
wetenschappelijke literatuur geen direct bewijs gevonden dat het dragen 
van mondkapjes ertoe leidt dat mensen zich veiliger voelen en daardoor 
andere gedragsmaatregelen minder goed naleven (risicocompensatie; 
Liebst et al., 2022). Ook voor het omgekeerde – een toename in afstand 
houden als gevolg van het dragen van een mondkapje – vonden we 
geen duidelijk wetenschappelijk bewijs (RIVM, 2020. 
Gedragswetenschappelijke literatuur rond mondkapjes). 
 
Determinanten  
Om de naleving van hygiëne-adviezen te ondersteunen is het belangrijk 
om te begrijpen welke factoren hygiëne gedrag voorspellen. Naast de 
samenhang met draagvlak, blijkt uit verdiepende analyses op de data 
van het cohort vragenlijstonderzoek dat hygiëne gedrag samenhing met 
een aantal psychosociale factoren. Naleving van de meeste hygiëne-
adviezen hing het sterkst samen met eigen effectiviteit. De kans was 
groter dat mensen de adviezen naleefden wanneer zij dit gemakkelijker 
vonden. Dat kan doordat ze bepaalde strategieën hanteerden (bijv. 
standaard papieren zakdoekjes in je tas hebben) of omdat de omgeving 
meer ondersteunend was ingericht (bijv. mogelijkheden om handen te 
wassen).  
 
Hygiëne gedrag hing ook samen met, al zij het in mindere mate, de 
verwachte effectiviteit van dat gedrag in het remmen van de 
virusverspreiding. Dit verband was enkel aanwezig voor het gebruik van 
papieren zakdoekjes en geen handen schudden. De samenhang met de 
percipieerde sociale norm bleek in ons onderzoek beperkt. In 
internationaal onderzoek is wel een verband tussen hygiëne gedrag en 
de percipieerde sociale norm aangetoond (Liang et al., 2022). Het 
belang van de sociale omgeving blijkt ook uit open antwoord analyses 
van zomer 2021, toen enkel nog werd geadviseerd om 1,5 meter 
afstand te houden, maar het geen verplichting meer was. Deelnemers 

https://www.rivm.nl/documenten/gedragswetenschappelijke-literatuur-over-mondkapjes
https://www.rivm.nl/documenten/gedragswetenschappelijke-literatuur-over-mondkapjes
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aan het onderzoek gaven toen aan dat sociale druk het moeilijker 
maakte om een uitgestoken hand te weigeren bij een begroeting. 
 
Een andere factor die gerelateerd is aan de naleving van hygiëne-
adviezen is risicoperceptie. Deelnemers die de ernst van een besmetting 
hoger inschatten bleken meer hygiëne gedrag te vertonen. Ook het 
beschermen van anderen in de omgeving lijkt daarbij relevant; de 
ingeschatte ernst om een ander te besmetten speelde een grotere rol 
dan de ingeschatte ernst van een eigen besmetting. De samenhang 
tussen hygiëne gedrag en de ingeschatte kans op een eigen besmetting 
bleek in dezelfde analyse minimaal. Uit een recente meta-analyse blijkt 
ook dat risicoperceptie (vatbaarheid) gerelateerd is aan handhygiëne (in 
westerse landen) (Liang et al., 2022).  
 
Tot slot blijkt uit literatuur dat meer gezondheidskennis (bijv. over 
gezondheidsrisico’s) voorspellend is voor de naleving van handhygiëne-
adviezen en mondkapjesgebruik (Liang et al., 2022).  
 
Interventies 
Deze inzichten over determinanten van naleving geven implicaties voor 
mogelijke interventies. Zo kan hygiëne gedrag ondersteund worden door 
mensen strategieën en middelen te bieden om hygiëne gedrag 
makkelijker te maken. Daarnaast kan worden uitgelegd hoe en hoe goed 
hygiëne-adviezen werken tegen verspreiding van pathogenen en een 
positieve sociale norm worden gecommuniceerd. In de 
wetenschappelijke literatuur worden verschillende effectieve interventies 
beschreven op het gebied van handhygiëne en mondkapjesgebruik. Een 
overzicht van interventies is beschreven in de interventietabellen (RIVM, 
2023. Interventie-overzicht bevordering naleving gedragsmaatregelen). 
Hieronder worden de interventies met de meeste evidentie toegelicht.  
 
Handhygiëne 
Een meta-analyse en systematische review hebben aangetoond dat het 
inrichten van de fysieke en sociale omgeving (context), in combinatie 
met het geven van voorlichting (communicatie) kan zorgen voor een 
toename in handen wassen (Perski et al., 2022; White et al., 2020). Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het zorgen voor toegankelijke, openbare en 
gemakkelijke mogelijkheden om de handen te wassen, met een visuele 
boodschap om handen te wassen. Daarbij kunnen instructies worden 
gegeven over hoe, wanneer en hoe vaak handen moeten worden 
gewassen en over de gezondheidsgevolgen van handen wassen. Ook 
kan er worden geadviseerd om in huis zeep en papieren zakdoekjes 
gemakkelijk beschikbaar te hebben, om handen wassen makkelijk te 
maken. Daarnaast is er beperkter bewijs voor het effect van 
alcoholdispensers met tekstuele nudges (‘Gelieve uw handen te 
desinfecteren’ of ‘Handen desinfecteren redt levens. Desinfecteer jij je 
handen?’) bij de ingang van de supermarkt (Van Dessel et al., 2022). 
Tot slot geeft een studie uit het Verenigd Koninkrijk enig bewijs voor de 
effectiviteit van educatief materiaal om correct handen wassen bij 
kinderen te stimuleren (Younie et al., 2020). Resultaten van deze laatste 
twee onderzoeken zijn nog niet gerepliceerd.  
 

https://www.rivm.nl/documenten/interventie-overzicht-bevordering-naleving-gedragsmaatregelen
https://www.rivm.nl/documenten/interventie-overzicht-bevordering-naleving-gedragsmaatregelen
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Mondkapjes 
Ook voor het dragen van mondkapjes is er bewijs voor de effectiviteit 
van interventies gericht op context én communicatie. Door mondkapjes 
gratis beschikbaar te stellen en daarbij ook instructies te geven over 
correct gebruik en informatie over de gezondheids-gevolgen kan het 
gebruik van mondkapjes worden gestimuleerd (Fretheim et al., 2021; 
Perski et al., 2022). Beperkter bewijs is er voor interventies die enkel 
gericht zijn op communicatie, context óf controle: Enkele onderzoeken 
hebben aangetoond dat het mondkapjesgebruik kan worden vergroot 
door 1) het adviseren van het gebruik van mondkapjes op gewenste 
plaatsen en in gewenste omstandigheden (communicatie; Goldberg et 
al., 2020), 2) het verstrekken van gratis mondkapjes waar ze 
noodzakelijk zijn (context; Fretheim et al., 2021) en 3)  het verplicht 
stellen van het gebruik van mondkapjes (controle; Jørgensen et al., 
2021; Liebst et al., 2022).  
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6 Thema Contactbeperkende maatregelen 

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, werden er 
gedurende de pandemie veel contactbeperkende maatregelen 
ingevoerd. Bijvoorbeeld 1,5m afstand houden, het vermijden van 
drukte, een beperkt aantal toegestane bezoekers in de thuissituatie, 
sluiting van horeca, culturele sector, scholen en thuiswerken. In februari 
2021 golden de meest strikte regels: winkels en scholen waren 
gesloten; er gold een bezoekersregel van één persoon per dag en er was 
een avondklok tussen 21.00 - 4.30 uur. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 
op vier contactbeperkende maatregelen waarvan meerdere metingen 
beschikbaar zijn in het cohort vragenlijstonderzoek en waarbij er sprake 
kon zijn van de keuze de maatregel wel of niet na te leven: afstand 
houden, drukte mijden, beperkt aantal toegestane bezoekers in de 
thuissituatie en thuiswerken. Bij sluitingen was er geen keuzevrijheid 
dus die zijn hier niet meegenomen. 
 
Geleerde lessen 

• Naleving over tijd: Naleving van het advies om 1,5 meter 
afstand te houden verschilde sterk tussen settings en veranderde 
over tijd: er werd door meer mensen afstand gehouden op 
plekken met beperkte drukte (aantal mensen per m2), zoals 
buiten of in de culturele sector. Als plekken drukker werden (bijv. 
toename toegestane aantal mensen op terras) nam afstand 
houden naarmate af. Ook drukte mijden lukte beter als er minder 
drukte was (bijv. door beperkingen aan het aantal mensen per 
m2). Over tijd zagen we dat meer mensen afstand hielden bij een 
hogere virusdruk (bijv. ten tijde van de opkomst van de 
omikronvariant). Na het afschaffen van dit advies in maart 2022, 
hielden al snel veel minder mensen afstand. Het beperken van 
thuisbezoek werd in hoge mate nageleefd (ruim 9 van de 10 deed 
dat bij een maximum van 6 of 4 bezoekers) totdat een maximum 
van 1 bezoeker werd geadviseerd (7 op de 10 deelnemers 
ontving toen niet meer dan 1 bezoeker tegelijk). (Gedeeltelijk) 
thuiswerken, voor wie dat kon, werd door een meerderheid 
geaccepteerd en nageleefd en zelfs gezien als een positief gevolg 
van de pandemie.  

• Belangrijke verschillen tussen groepen:  
o Ouderen (70+) hielden meer afstand en kwamen minder vaak 

op drukke plekken dan mensen uit jongere leeftijdsgroepen. 
o Thuiswerken is niet voor alle beroepen mogelijk. Deelnemers 

met een hoger opleidingsniveau konden meer thuiswerken 
dan deelnemers met een lager of middelbaar 
opleidingsniveau; ouderen meer dan jongeren.  

• Belangrijkste context invloeden:  
o Drukte: drukte in de openbare ruimte, die wordt beïnvloed 

door beleidskeuzes zoals een maximaal aantal mensen per 
m2, heeft grote invloed op de mate waarin mensen afstand 
houden.  



RIVM, Gedrag, Welzijn en Vertrouwen tijdens de COVID-19 Pandemie: Trends, Verklaringen en Geleerde Lessen  
RIVM Gedragsunit, 17 februari 2023 

   Pagina 45 van 74 

o Fysieke inrichting van de omgeving: aanpassingen in de 
omgeving (bijv. looproutes, eenrichtingverkeer) zorgen voor 
meer afstand houden. 

o Sociale context: bij nauwe contacten houden mensen minder 
afstand. Ook in bepaalde werkcontexten is afstand houden 
niet altijd mogelijk (bijv. tussen arts of verzorger en patiënt).  

• Belangrijkste psychosociale invloeden: Naleving van de vier 
contactbeperkende maatregelen hing positief samen met 
draagvlak, eigen effectiviteit (ervaren complexiteit van het 
gedrag in die context) en responseffectiviteit (perceptie van hoe 
effectief het gedrag is in het voorkomen van virustransmissie). 
Naleving van drukte mijden, afstand houden en thuiswerken hing 
daarnaast samen met de ervaren sociale norm. Dat 
beleidswijzigingen over hoeveel mensen in een bepaalde ruimte 
zijn toegestaan, een effect heeft op afstand houden, is ook terug 
te zien aan dat mensen dan aangeven dat afstand houden 
lastiger wordt gemaakt en anderen minder afstand houden 
(verschuiving sociale norm). Een duidelijk breekpunt voor de 
maatregelen omtrent thuisbezoek was te zien toen het maximum 
aantal bezoekers dat men mocht ontvangen werd verlaagd van 2 
naar 1. Op dat moment daalde de eigen effectiviteit, 
responseffectiviteit en het draagvlak en daarmee ook de naleving 
van deze maatregel. 

• Effectieve of veelbelovende interventies: Er zijn meerdere 
interventies die afstand houden en drukte mijden kunnen 
bevorderen, waarbij in eerste instantie ingezet zou moeten 
worden op de fysieke context zodat het gedrag mogelijk wordt 
gemaakt (bijv. beperken of reguleren van bezoekersstromen en 
eenrichtingsverkeer). Voor het bevorderen van de naleving van 
de bezoekersregels en thuiswerken zijn geen interventies 
gevonden, dit zou verder onderzocht moeten worden.   

• Neveneffecten van maatregelen: De strenge bezoekersregels 
hadden voor sommigen een grote impact op het ervaren welzijn. 
Mensen gaven ook aan eigen afwegingen te gaan maken toen zij 
de regels te streng vonden worden. Het is daarom belangrijk om 
de afgenomen naleving van een strengere maatregel af te wegen 
tegen betere naleving van een minder strenge regel.  

 
Patronen over tijd 
Afstand houden en drukte mijden  
Vanaf het begin van de pandemie tot eind februari 2022 gold de 
basismaatregel om 1,5 meter afstand te houden van mensen buiten het 
eigen huishouden. Later bleef dit gelden als advies (i.p.v. verplichting) 
voor een veilige afstand. Het percentage mensen dat afstand hield in 
alle situaties waarin zij waren geweest nam af over tijd en was 
afhankelijk van de fysieke en sociale context: meer mensen hielden 
afstand toen Nederland in een lockdown was aan het begin van de 
pandemie (april 2020, Figuur 6.1a) en tijdens de andere twee lockdowns 
(december 2020 tot april 2021, januari 2022), minder mensen hielden 
afstand toen maatregelen werden afgeschaald en er bijvoorbeeld geen 
beperkingen meer waren aan groepsgroottes (zie bijv. zomer 2020), en 
naleving was het laagste in de laatste drie meetronden toen afstand 
houden enkel bleef gelden als een advies maar er verder geen 
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contactbeperkende maatregelen waren. De trend van drukte mijden laat 
eenzelfde soort patroon zien als afstand houden (Figuur 6.1b). 
 
De mate waarin mensen afstand (konden) houden, verschilde per 
situatie (Figuur 6.2). Over het algemeen werd door de meeste mensen 
afstand gehouden in de buitenruimte als men een frisse neus ging halen 
of bijvoorbeeld een rondje ging fietsen. Op plekken waar veel mensen 
komen of waar men met anderen samen was, zoals in de supermarkt, 
op het werk of op een feestje, was het aantal mensen dat afstand hield 
het laagst. 

Figuur 6.1 a) Naleving van afstand houden (percentage dat men afstand heeft 
gehouden over alle locaties waarin men zich begaf in de afgelopen week) en b) 
gemiddeld aantal keer op een drukke plek geweest, gecontroleerd voor 
demografische kenmerken (bron: cohort vragenlijstonderzoek) 

Figuur 6.2 Naleving van afstand houden (%) per situatie. *Buiten = frisse neus 
halen, een rondje fietsen of hardlopen, hond uitlaten of met de kinderen 
buitenspelen (bron: cohort vragenlijstonderzoek) 
 
Bezoekersregels  
In tegenstelling tot de 1,5 meter maatregel die ruim twee jaar bleef 
gelden, veranderde het aantal thuis toegestane bezoekers regelmatig, 
met name in de eerste helft van de pandemie (zie Figuur 6.3). Het 
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varieerde van één bezoeker in combinatie met een avondklok (strengste 
periode) tot geen beperkingen.  

Figuur 6.3 Verandering van de bezoekersregels (rood = wel restricties, groen = 
geen restricties) en de striktheid van alle ingezette maatregelen (0-100) over 
tijd. Cijfers tussen haakjes refereren aan het maximum aantal bezoekers dat 
vanaf dat moment gold. 
 
Het percentage deelnemers dat in de week voorafgaand aan een meting 
in het cohort vragenlijstonderzoek minimaal 1 keer bezoek ontving 
varieerde van 49% in april 2020 tot 73% rond kerst 2020. Sinds maart 
2021 schommelde het percentage tussen de 60% en 67% (RIVM, 2021. 
Memo maatregelen die bezoek in de thuissituatie beperken). 
 
De naleving van de maatregel om niet meer dan een maximum aantal 
bezoekers te ontvangen hing af van het aantal toegestane bezoekers. 
Zowel het draagvlak als de naleving daalden substantieel op het 
moment dat de adviesmaatregel werd aangepast van een maximum van 
twee bezoekers per dag naar maximaal één bezoeker per dag (RIVM, 
2021. Memo maatregelen die bezoek in de thuissituatie beperken). Uit 
interviews bleek dat mensen deze maatregel op dat moment niet meer 
haalbaar vonden en eigen afwegingen gingen maken. In Figuur 6.4 is de 
naleving weergegeven van het ontvangen van een maximum aantal 
bezoekers. Hierin is een sterke daling te zien vanaf februari 2021, toen 
er maximaal 1 bezoeker was toegestaan. Vanaf mei 2021 nam het 
maximaal aantal bezoekers dat was toegestaan weer toe en daarmee 
was er ook weer toename in naleving van en draagvlak voor deze 
maatregel. 
 

https://www.rivm.nl/documenten/maatregelen-die-bezoek-in-thuissituatie-beperken
https://www.rivm.nl/documenten/maatregelen-die-bezoek-in-thuissituatie-beperken
https://www.rivm.nl/documenten/maatregelen-die-bezoek-in-thuissituatie-beperken
https://www.rivm.nl/documenten/maatregelen-die-bezoek-in-thuissituatie-beperken
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Figuur 6.4 Draagvlak, naleving, responseffectiviteit, sociale norm en eigen 
effectiviteit van de bezoekersregel (bron: cohort vragenlijstonderzoek). Cijfers in 
grafiek refereren naar maximaal aantal bezoekers dat was toegestaan op 
moment van meting. 
 
Thuiswerken 
Aan het begin van de coronapandemie gold het advies om zoveel 
mogelijk thuis te werken. Het specifieke thuiswerkadvies is gedurende 
de pandemie vaak aangepast: ‘zoveel mogelijk’ (12 maart 2020), 
‘minimaal de helft van de werkuren’ (26 juni 2021) en ‘werk thuis tenzij 
het niet anders kan’ (19 juli en 12 november 2021), zie ook de Tijdlijn 
van coronamaatregelen. In het begin van 2021 gold een (tweede) 
lockdown en werden de meeste werkuren thuisgewerkt (Figuur 6.5)2. 
Vanaf dat moment was er een daling zichtbaar. Van augustus tot 
oktober 2021 bleef het percentage dat werd thuisgewerkt stabiel en in 
de loop van 2022 daalde dit weer. Sinds 15 maart 2022 geldt geen regel 
of advies meer voor thuiswerken. 
 
Een meerderheid van de deelnemers aan het cohort vragenlijst 
onderzoek stond achter deze maatregel; dit aantal daalde wel van ruim 
80% aan het begin van de pandemie tot krap 60% na de zomer van 
2021. Toen de op dat moment onbekende omikronvariant opkwam in 
het najaar van 2021 steeg het draagvlak voor de thuiswerkmaatregel 
ook weer. In verdiepende analyses op open antwoorden die mensen 
gaven over de positieve en negatieve gevolgen van de coronapandemie 
werd thuiswerken relatief vaak als positief gevolg genoemd (RIVM, 
2021. Memo ervaren positieve en negatieve effecten de van 
coronapandemie). Ook in preferentie onderzoeken naar voorkeuren voor 
mogelijke toekomstige maatregelen bleek thuiswerken een maatregel 
waar een meerderheid achter zou staan in het geval van nieuwe 
oplevingen van het virus (RIVM, 2022. Memo de langetermijnaanpak 
van het coronabeleid: voorkeur van burgers en het maatschappelijk 
middenveld). 
  

 
2 Thuiswerken is in het cohort vragenlijst onderzoek uitgevraagd vanaf meetronde 7 (september 2020). 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/tijdlijn-maatregelen-covid
https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/tijdlijn-maatregelen-covid
https://www.rivm.nl/documenten/ervaren-positieve-en-negatieve-effecten-van-coronapandemie
https://www.rivm.nl/documenten/ervaren-positieve-en-negatieve-effecten-van-coronapandemie
https://www.rivm.nl/documenten/ervaren-positieve-en-negatieve-effecten-van-coronapandemie
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-04/De%20langetermijnaanpak%20van%20het%20coronabeleid%20-%20voorkeur%20van%20burgers%20en%20het%20maatschappelijk%20middenveld.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-04/De%20langetermijnaanpak%20van%20het%20coronabeleid%20-%20voorkeur%20van%20burgers%20en%20het%20maatschappelijk%20middenveld.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-04/De%20langetermijnaanpak%20van%20het%20coronabeleid%20-%20voorkeur%20van%20burgers%20en%20het%20maatschappelijk%20middenveld.pdf
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Figuur 6.5 Naleving van thuiswerkmaatregel over tijd onder participanten in het 
cohort vragenlijstonderzoek die aangaven te kunnen thuiswerken, in gemiddeld 
percentage werkuren thuiswerken, gecontroleerd voor demografische 
kenmerken (bron: cohort vragenlijstonderzoek) 
 
Verschillen tussen subgroepen  
De mate van naleving van contactbeperkende maatregelen verschilde 
tussen subgroepen in de bevolking. Ten opzichte van 70-plussers 
hielden jongere mensen (leeftijdsgroepen van 16 tot 69 jaar) minder 
afstand en kwamen zij vaker op een drukke plek (Figuur 6.6). Ten 
opzichte van vrouwen vertrokken mannen minder vaak als zij op een 
drukke plek waren. We vonden geen bewijs voor verschillen in naleving 
van afstand houden en drukte mijden tussen de andere onderzochte 
subgroepen. Ook is er geen bewijs dat leeftijd, geslacht, onderliggende 
gezondheidsproblemen en opleidingsniveau een (grote) rol spelen in de 
naleving van de bezoekersmaatregel. 

Figuur 6.6 Naleving van a) afstand houden (%) en b) drukte mijden (gemiddeld 
aantal keer NIET omgedraaid op een drukke plek) naar leeftijd, gecontroleerd 
voor demografische kenmerken (bron: cohort vragenlijstonderzoek) 
 
De mate van thuiswerken hing samen met opleidingsniveau. Ten 
opzichte van deelnemers met een hoger opleidingsniveau, werkten 
deelnemers met een middelbaar- en lager opleidingsniveau minder vaak 
thuis. In de trend over tijd (Figuur 6.7a en 6.7b) zien we dit terug, maar 
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lijken verschillen tussen opleidingsgroepen ook kleiner te worden 
gedurende de pandemie. Ten opzichte van hoger opgeleiden en 70-
plussers was er bovendien minder draagvlak voor deze regel onder 
middelbaar- tot lager opgeleiden en jongeren. Een mogelijke verklaring 
hiervoor zou kunnen zijn dat lager opgeleiden en jongeren minder 
makkelijk kunnen thuiswerken (Figuur 6.7c en 6.7d). 

Figuur 6.7 Percentage van werkuren dat werd thuisgewerkt onder deelnemers 
die kunnen thuiswerken naar a) leeftijd en c) opleiding (gecontroleerd voor 
demografische kenmerken), en mogelijkheid tot thuiswerken naar b) leeftijd en 
d) opleiding (bron: cohort vragenlijstonderzoek) 
 
Determinanten  
Afstand houden en drukte mijden  
Voor naleving van afstand houden en drukte mijden was eigen 
effectiviteit (in hoeverre men het makkelijk vond om zich aan deze 
maatregelen te houden) de belangrijkste determinant. Voor afstand 
houden hing ook de ervaren sociale norm (wat zie je anderen doen) 
samen met naleving. Deze factoren worden beïnvloed door fysieke 
context en sociale context (setting, drukte, inrichting van de omgeving). 
Daarnaast bleek draagvlak een rol te spelen: hoe meer men achter een 
maatregel stond, hoe groter de kans dat men die maatregel ook 
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naleefde. De relatie met responseffectiviteit of ervaren dreiging van het 
virus was duidelijk minder sterk. 
 
Bezoekersregels  
Het naleven van de op dat moment geldende bezoekersmaatregel hing 
samen met eigen effectiviteit. Deelnemers ervoeren de maatregel om 
een maximum aantal bezoekers per dag te ontvangen als duidelijk en 
het draagvlak en de bereidheid voor naleving bleken hoog (RIVM, 2021. 
Memo maatregelen die bezoek in de thuissituatie beperken). Draagvlak 
en naleving voor deze maatregel daalden wel substantieel op het 
moment dat de maatregel werd aangepast van een maximum van twee 
bezoekers per dag naar maximaal één bezoeker per dag (Figuur 6.4). 
 
Uit interviews bleek dat voor sommigen de bezoekersregels een grote 
impact hadden op welzijn waarbij voor sommige geïnterviewden de 
impact op hun welzijn aanleiding gaf tot het niet meer naleven van de 
bezoekersregels (Arrahmani et al., in voorbereiding). De 1-
bezoekersmaatregel leek een breekpunt te zijn; een bezoekersaantal 
van vier of twee personen was volgens geïnterviewden beter praktisch 
uitvoerbaar. Anderen hadden minder last van de regel, bijvoorbeeld 
omdat ze de situatie accepteerden, een eigen interpretatie aan de regel 
gaven (door bijv. 1 bezoeker als 1 huishouden te interpreteren) of juist 
sociale rust ervoeren.  

 
Thuiswerken  
Thuiswerken was gerelateerd aan eigen effectiviteit: mensen die 
aangaven dat thuiswerken voor hen gemakkelijk is gaven aan vaker 
thuis te werken.  
 
Kortom, voor alle contactbeperkende maatregelen is eigen effectiviteit 
(perceptie van de complexiteit van het gedrag in een bepaalde context) 
een belangrijke factor. Eigen effectiviteit kan worden beïnvloed door de 
fysieke en sociale omgeving. Hieronder worden interventies in de fysieke 
omgeving beschreven die naleving van contactbeperkende maatregelen 
makkelijker maken. 
 
Interventies  
Afstand houden en drukte mijden  
Er zijn verschillende interventie onderzoeken gedaan naar het 
bevorderen van afstand houden en drukte mijden (RIVM, 2023. 
Interventie-overzicht bevordering naleving gedragsmaatregelen). Het 
bewijs voor de effectiviteit is echter nog beperkt omdat veel resultaten 
nog niet zijn gerepliceerd. Onderzoeken in de Verenigde Staten toonden 
aan dat beperkingen opgelegd door de overheid (bijv. in de horeca, of 
een algemeen advies om thuis te blijven) zorgen voor verminderde 
mobiliteit van burgers (Abouk & Heydari, 2021; Bourassa, 2021). Dat 
sluit aan bij de bevindingen in onze data dat afstand houden en drukte 
mijden bij meer mensen lukte als het ook minder druk was buitenshuis 
door beperkingen aan het openbare leven (max aantal mensen per m2). 
Afstand houden zou ook kunnen worden bevorderd door het inzetten 
van looproutes, en eventueel buzzers (met voldoende instructie; 
Blanken et al., 2021). 
 

https://www.rivm.nl/documenten/maatregelen-die-bezoek-in-thuissituatie-beperken
https://www.rivm.nl/documenten/maatregelen-die-bezoek-in-thuissituatie-beperken
https://www.rivm.nl/documenten/maatregelen-die-bezoek-in-thuissituatie-beperken
https://www.rivm.nl/documenten/interventie-overzicht-bevordering-naleving-gedragsmaatregelen
https://www.rivm.nl/documenten/interventie-overzicht-bevordering-naleving-gedragsmaatregelen
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Er is ook bewijs uit een Duitse studie voor de effectiviteit van het 
plaatsen van gezondheidsboodschappen ter bevordering van afstand 
houden in de supermarkt; specifiek boodschappen geformuleerd in 
termen van eigenbelang (bijv. “Voor je eigen gezondheid...”) en 
boodschappen met een verliesframe (bijv. “Het kan dodelijk voor je 
zijn...”) waren effectief (Neumer et al., 2022). 
 
Bezoekersregel  
Er zijn bij ons geen interventies bekend die het naleven van de 
bezoekersregel kan bevorderen. Wel zijn er inzichten bekend over hoe 
het ontvangen van bezoekers op een veilige manier kan worden 
uitgevoerd, zoals door thuis te luchten, afstand te houden en handen te 
wassen (RIVM, 2020. Factsheet veilige feestdagen voor communicatie- 
en beleidsprofessionals). 
 
Thuiswerken  
Er zijn geen interventies bij ons bekend die het thuiswerken kunnen 
bevorderen. Aannemelijk is dat technologische interventies (zoals Zoom 
en MS Teams) die het thuiswerken mogelijk en/of makkelijker hebben 
gemaakt, ook de beleving van thuiswerken hebben verbeterd. Het is 
echter niet bekend in hoeverre dit de naleving heeft verhoogd. 
 
Een andere situatie ontstaat wanneer het mogelijk is weer vaker naar 
kantoor te gaan, maar niet iedereen dat weer wil. Mensen die in sociale 
isolatie leven (om blootstelling aan het coronavirus zoveel mogelijk te 
voorkomen) kunnen druk ervaren om weer naar het werk te gaan of 
weer te moeten gaan reizen naar het werk (RIVM, 2022. Memo in 
sociale isolatie als gevolg van de coronacrisis).  
 
Uit een vragenlijstonderzoek van de Schotse overheid blijkt dat een 
risicobeoordeling van de werkplek voor sommige mensen met een 
klinisch hoog risico kan helpen om weer terug naar het werk te durven 
gaan (Gov.scot, 2021a). Twee derde van de respondenten vond het een 
nuttig instrument, maar ook na het gebruik ervan voelde 55% zich nog 
steeds niet veilig genoeg om weer aan het werk te gaan na versoepeling 
van de maatregelen. Ze voelden zich onveilig en niet ondersteund door 
hun werkgever (Gov.scot, 2021a). Onderzoek door het Office for 
National Statistics (2020) laat zien dat, als er beschermende 
maatregelen op de werkplek zijn genomen, twee derde van de mensen 
die klinisch extreem kwetsbaar zijn het wel prettig vindt om weer 
buitenshuis te gaan werken.  
  
Naast deze onderzochte interventies geven de bovenstaande 
bevindingen over determinanten van gedrag implicaties voor 
interventies. Zo kan afstand houden of drukte mijden worden 
ondersteund door aanpassingen in de fysieke context door organisaties, 
bedrijven of instellingen. Organisaties kunnen bijvoorbeeld aan 
klanten/bezoekers communiceren wanneer drukte wordt verwacht, 
werkgevers kunnen werknemers gefaseerd op locatie laten werken, en 
er kan gebruik gemaakt worden van looproutes en verspreide 
zitplaatsen zodat afstand houden mogelijk wordt gemaakt. Ook in de 
thuissituatie kunnen mensen worden ondersteund met adviezen over 
het inrichten van de ruimte (zie bijv. RIVM, 2020. Factsheet veilige 
feestdagen). 

https://www.rivm.nl/media/201215-Factsheet-Veilige-feestdagen.pdf
https://www.rivm.nl/media/201215-Factsheet-Veilige-feestdagen.pdf
https://www.rivm.nl/documenten/mensen-in-sociale-isolatie-als-gevolg-van-coronacrisis
https://www.rivm.nl/documenten/mensen-in-sociale-isolatie-als-gevolg-van-coronacrisis
https://www.rivm.nl/media/201215-Factsheet-Veilige-feestdagen.pdf
https://www.rivm.nl/media/201215-Factsheet-Veilige-feestdagen.pdf
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7 Thema Welzijn 

De COVID-19 pandemie en de bijbehorende ingezette gedragsregels en 
-adviezen hebben effect gehad op het dagelijks leven en daarmee op het 
welzijn van mensen. Welzijn is op zijn beurt, volgens de literatuur en 
het theoretisch kader Preventiegedrag van de Gedragsunit, ook relevant 
voor het langdurig volhouden van maatregelen. In het cohort 
vragenlijstonderzoek van de Gedragsunit zijn vragen opgenomen die 
inzicht gaven in de psychische gezondheid van de deelnemers en hoe 
eenzaam zij zich voelden. Daarnaast zijn in meerdere interviewrondes 
en focusgroepen verdiepende inzichten opgehaald over effecten van de 
maatregelen op het welzijn. In dit hoofdstuk gaan we in op psychische 
gezondheid en eenzaamheid gedurende de pandemie en op positieve 
effecten die deelnemers hebben ervaren als gevolg van corona en de 
maatregelen. 
 
Geleerde lessen 

• Welzijn over tijd:  
o Mentaal welbevinden, psychische gezondheid en eenzaamheid 

veranderden met de striktheid van de ingezette maatregelen 
in de pandemie. Naarmate de maatregelen het sociale leven 
sterker beperkten, was er een toename in eenzaamheid en 
een afname in psychische gezondheid. Bij versoepelingen 
veerde dit deels wel weer terug. Ook op lange(re) termijn zijn 
er groepen in de samenleving van wie het mentaal en sociaal 
welzijn niet volledig herstelt na het vervallen van de 
maatregelen.  

o De coronapandemie en -maatregelen hebben voor een deel 
van de deelnemers aan ons onderzoek ook positieve effecten 
teweeggebracht, zoals het ervaren van rust, dankbaarheid en 
thuiswerken.  

• Belangrijke verschillen tussen groepen: De sociaal 
beperkende maatregelen hadden meer impact op het welzijn 
onder jongeren dan onder ouderen. Meer jongeren rapporteerden 
eenzaamheid en problemen met hun psychische gezondheid. Het 
verschil met andere leeftijdsgroepen nam toe naarmate 
maatregelen en de pandemie langer duurden. Een jaar na het 
vervallen van de laatste maatregelen zijn deze verschillen 
nauwelijks afgenomen. Na de versoepelingen in 2022 vonden we 
een verband tussen gezondheidsstatus en het ervaren van sociale 
isolatie: angst voor een besmetting was voor sommige mensen 
met (een dierbare met) een kwetsbare gezondheid reden om 
minder aan de maatschappij deel te nemen.  

• Effectieve of veelbelovende interventies: Door bij het 
bepalen van beleid ook de mogelijke (nadelige) gevolgen voor 
het sociaal en mentaal welzijn mee te wegen, naast virusdruk en 
acute druk op de zorg, kunnen mogelijk nadelige gevolgen voor 
het welzijn van burgers worden voorkomen of beperkt, zowel op 
de korte als lange termijn. Daarbij is aandacht voor mogelijke 
positieve en negatieve effecten van maatregelen op verschillende 
groepen van belang. Effectieve interventies gericht op het 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-05/2020_05_17_Basisdocument_preventiegedrag_welzijn_eindredactieV6%20GB4%20beveiligd.pdf
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verminderen van eenzaamheid bestaan vaak uit cognitieve of 
educatieve componenten of het vergemakkelijken van de 
communicatie tussen leeftijdsgenoten. Tijdens een pandemie is 
het van belang dat de GGZ goed toegankelijk blijft voor het 
bieden van evidence based interventies wanneer daar een 
indicatie voor is. 
 

Patronen over tijd 
Psychische gezondheid en eenzaamheid 
Het totale percentage deelnemers dat aangaf psychisch gezond te zijn 
schommelde gedurende de pandemie. De psychische gezondheid was 
gerelateerd aan de striktheid van de geldende maatregelen (Figuur 7.1 
en 7.2). Tijdens de lockdowns, waarin het sociale leven sterk werd 
beperkt, was er een daling in psychische gezondheid. Na het afschalen 
van de maatregelen was er weer enig herstel zichtbaar. Wel zien we dat 
het herstel in psychische gezondheid vertraagt met toename van het 
aantal lockdowns. Omdat het onderzoek van de RIVM Gedragsunit pas is 
gestart na het begin van de pandemie, kan op basis van deze data geen 
vergelijking worden gemaakt met de periode voor de pandemie.  
 
Vergelijkbare gevolgen voor de psychische gezondheid worden 
gevonden in andere onderzoeken. Een eerdere literatuurstudie 
concludeerde dat in vergelijking met vóór de pandemie, de psychische 
gezondheid gedurende de coronapandemie over het algemeen is 
gedaald (Nivel & RIVM, 2022. De gevolgen van de coronapandemie voor 
de gezondheid en het welzijn van de bevolking deel 2). Uit recent ander 
onderzoek blijkt bovendien een verband tussen psychische gezondheid, 
het aantal corona infecties en de zwaarte van de maatregelen (Salanti et 
al., 2022).  
  

https://www.rivm.nl/publicaties/gevolgen-van-coronapandemie-voor-gezondheid-en-welzijn-deel-2-literatuurstudie#abstract_en
https://www.rivm.nl/publicaties/gevolgen-van-coronapandemie-voor-gezondheid-en-welzijn-deel-2-literatuurstudie#abstract_en
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Figuur 7.1 Gemiddelde psychische gezondheid over tijd (schaal 0-100; hoe lager 
hoe slechter de gezondheid), a) overall en naar b) leeftijd en c) 
opleidingsniveau, gecontroleerd voor demografische kenmerken (bron: cohort 
vragenlijstonderzoek) 

Figuur 7.2 Striktheid van de geldende maatregelen en wanneer de 1,5 meter 
afstand houden maatregel gold. In rood zijn de drie lockdown periodes 
weergegeven. 
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Net als psychische gezondheid bewoog ook eenzaamheid mee met de 
striktheid van de maatregelen, maar liet een tegengesteld verband zien: 
de eenzaamheid nam toe wanneer de maatregelen strikter werden 
(Figuur 7.2 en 7.3). Zo hebben deelnemers aan het cohort 
vragenlijstonderzoek bijvoorbeeld aangegeven zich tijdens de lockdown 
van begin 2022 opgesloten of gevangen te voelen door de maatregelen.  

Figuur 7.3 Gemiddelde ervaren eenzaamheid over tijd (schaal 0-6; hoe hoger, 
hoe meer eenzaam), a) overall, en naar b) leeftijd en c) opleidingsniveau, 
gecontroleerd voor demografische kenmerken (bron: cohort 
vragenlijstonderzoek) 
 
Door middel van open antwoord analyse in mei 2021 zijn verdiepende 
inzichten opgedaan over ervaringen van deelnemers tijdens de 
pandemie (RIVM, 2021. Memo ervaren positieve en negatieve effecten 
van coronapandemie). Hieruit bleek dat over het algemeen ervaren 
negatieve effecten vaker werden veroorzaakt door maatregelen (of 
zonder genoemde oorzaak), dan door het virus. De meest genoemde 
negatieve effecten van de pandemie bleken gerelateerd aan de 
contactbeperkende maatregelen: de impact op het sociale leven (zoals 
het missen van sociale contacten), verminderd mentaal welzijn 
(eenzaamheid, angst, somberheid) en het missen van uitjes en 
activiteiten. Van de deelnemers die een negatief effect hadden ervaren 
tijdens de pandemie, ervaarden gemiddeld 4 op de 10 dit effect nog 
steeds in juni 2022.  
 
Verschillen tussen subgroepen  
Het welzijn gedurende de coronapandemie verschilde tussen subgroepen 
in de bevolking. We zien in ons onderzoek verschillen tussen 
leeftijdsgroepen over de tijd. Voor de oudste leeftijdsgroep (70+) was 
het percentage dat rapporteerde psychisch gezond te zijn het hoogst en 

https://www.rivm.nl/documenten/ervaren-positieve-en-negatieve-effecten-van-coronapandemie
https://www.rivm.nl/documenten/ervaren-positieve-en-negatieve-effecten-van-coronapandemie
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het meest stabiel. Onder jongere deelnemers (16-24 jaar) daarentegen 
was het percentage gedurende de hele pandemie het laagst. Het verschil 
tussen de jongste leeftijdsgroep en de andere leeftijdsgroepen was met 
name zichtbaar vanaf het moment dat maatregelen weer strikter werden 
en uiteindelijk een tweede lockdown werd ingezet (vanaf het najaar van 
2020). Vergelijkbare leeftijdsverschillen zijn gevonden voor 
eenzaamheid (en zie ook Nivel & RIVM, 2022. De gevolgen van de 
coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking 
deel 2). Mogelijk hadden met name contactbeperkende maatregelen 
tijdens de pandemie een grotere impact op het welzijn van jongeren, 
omdat jongeren sociaal het meest actief zijn. Een voorbeeld van zo’n 
maatregel is het verplicht in quarantaine gaan, die over het algemeen 
leidde tot minder stress en negatieve emoties onder ouderen dan onder 
jongeren (Sterina et al., 2022). Daarnaast rapporteerden jongeren 
vaker last te hebben van stagnatie in hun ontwikkeling, terwijl ouderen 
vaker het niet kunnen ondernemen van activiteiten benoemden als 
nadelig effect van de coronapandemie (RIVM, 2021. Memo ervaren 
positieve en negatieve effecten van de coronapandemie). Ook 
benadrukken jongeren het belang van de mentale gezondheid: daarvoor 
vinden ze het belangrijk dat sociaal contact mogelijk blijft. Veel jongeren 
zijn dan ook tegen contact-beperkende maatregelen en willen meer 
aandacht voor mentale gezondheid terugzien in beleid. Figuur 7.4 laat 
zien dat ruim 1 op de 4 jongeren aangaf behoefte te hebben aan hulp of 
steun tijdens de coronaperiode, waarvan het overgrote deel aangaf 
behoefte te hebben aan mentale hulp en hulp met school (Integrale 
gezondheidsmonitor COVID-19, 2022. Kwartaalonderzoek jongeren). 
 

Figuur 7.4 Hulpbehoeftes onder jongeren, september 2021 – 2022 (bron: 
Integrale gezondheidsmonitor COVID-19, 2022. Kwartaalonderzoek jongeren) 
 
Uit een ander vragenlijstonderzoek onder jongeren (12-25 jaar) bleek 
dat jongeren met psychische klachten, jongeren die stress ervaren en 
jongeren met weinig vertrouwen in de toekomst, de grootste kans 
hebben op het ervaren van eenzaamheid. Naar school of werk gaan 
beschermde juist tegen eenzaamheid, terwijl nog last hebben van een 
corona gerelateerde gebeurtenis een grotere kans op eenzaamheid gaf 
(Integrale gezondheidsmonitor COVID-19, 2022. Kwartaalonderzoek 
jongeren). Uit ditzelfde onderzoek bleek dat de mentale gezondheid 

https://www.rivm.nl/publicaties/gevolgen-van-coronapandemie-voor-gezondheid-en-welzijn-deel-2-literatuurstudie#abstract_en
https://www.rivm.nl/publicaties/gevolgen-van-coronapandemie-voor-gezondheid-en-welzijn-deel-2-literatuurstudie#abstract_en
https://www.rivm.nl/publicaties/gevolgen-van-coronapandemie-voor-gezondheid-en-welzijn-deel-2-literatuurstudie#abstract_en
https://www.rivm.nl/documenten/ervaren-positieve-en-negatieve-effecten-van-coronapandemie
https://www.rivm.nl/documenten/ervaren-positieve-en-negatieve-effecten-van-coronapandemie
https://www.rivm.nl/gezondheidsonderzoek-covid-19/kwartaalonderzoek-jongeren/behoefte-aan-steun
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https://www.rivm.nl/gezondheidsonderzoek-covid-19/kwartaalonderzoek-jongeren/behoefte-aan-steun
https://www.rivm.nl/gezondheidsonderzoek-covid-19/kwartaalonderzoek-jongeren/mentale-gezondheid
https://www.rivm.nl/gezondheidsonderzoek-covid-19/kwartaalonderzoek-jongeren/mentale-gezondheid
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onder jongeren vooralsnog weinig herstelt, ook na het afschalen van de 
meeste maatregelen.   
 
Naast jongeren komt uit ons onderzoek bovendien naar voren dat 
deelnemers met een lager opleidingsniveau, meer kans hadden op 
psychische problemen en eenzaamheid dan deelnemers met een hoger 
opleidingsniveau (Van Den Boom et al., in pre-print). Binnen ons 
onderzoek waren er geen verschillen tussen mannen en vrouwen in 
welzijn gedurende de pandemie. Wel rapporteerden zij verschillende 
negatieve effecten: vrouwen benoemden vaker het missen van sociale 
contacten en een verslechtering van het mentaal welzijn, terwijl voor 
mannen vooral het gemis van spontaniteit of het niet meer kunnen 
reizen een rol speelde (RIVM, 2021. Memo ervaren positieve en 
negatieve effecten van de coronapandemie)  

 
In de loop van 2022 zijn veel coronamaatregelen komen te vervallen. 
Echter, voor mensen met een (dierbare met een) kwetsbare gezondheid, 
waren de versoepelingen juist aanleiding om minder aan de 
maatschappij deel te nemen uit angst voor een besmetting (RIVM, 
2022. Memo in sociale isolatie als gevolg van de coronacrisis)3. Mensen 
die we hierover interviewden zeiden dat sociale isolatie heeft geleid tot 
negatieve gevolgen voor hun mentale gezondheid (bijv. het hebben van 
een opgesloten gevoel en het gevoel hun vrijheid kwijt te zijn), maar 
ook het gemis van sociale contacten, eenzaamheid, het gevoel zich 
regelmatig onbegrepen te voelen en negatieve gevolgen voor de fysieke 
gezondheid. Personen die zich sociaal geïsoleerd voelden hadden 
bijvoorbeeld behoefte aan het herinvoeren van (basis)maatregelen, 
breder beschikbare (herhaal)vaccinaties, maatschappelijke initiatieven 
om sociaal contact weer op gang te brengen en meer begrip onder de 
bevolking voor de positie van hoog risicogroepen.  
 
Positieve effecten  
Naast negatieve effecten, kan de pandemie ook positieve effecten 
hebben gehad op het leven van mensen. Zo kwam uit het 
cohortvragenlijstonderzoek naar voren dat ongeveer de helft van de 
mensen aangaf een positieve ontwikkeling te hebben doorgemaakt, 
zoals ervaren hoe geweldig mensen kunnen zijn, dat het leven meer 
waarde heeft gekregen, en/of ervaren dat men sterker is dan gedacht 
Ook rapporteerde ongeveer 1 op de 6 mensen in mei 2021, en 1 op de 5 
mensen in juni 2022, een positief effect op hun leven of dat de 
pandemie hen positieve dingen heeft opgeleverd (Figuur 7.5).  

 
3 Een klein deel van de deelnemers aan het vragenlijstonderzoek (2%) leeft in sociale isolatie om blootstelling 
aan het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Sociale isolatie komt vaker voor onder deelnemers met een 
ernstige afweerstoornis (7,5%) of met een andere medische aandoening (3,4%), dan onder deelnemers zonder 
medische aandoening (1,3%). 

https://www.rivm.nl/documenten/ervaren-positieve-en-negatieve-effecten-van-coronapandemie
https://www.rivm.nl/documenten/ervaren-positieve-en-negatieve-effecten-van-coronapandemie
https://www.rivm.nl/documenten/mensen-in-sociale-isolatie-als-gevolg-van-coronacrisis
https://www.rivm.nl/documenten/mensen-in-sociale-isolatie-als-gevolg-van-coronacrisis
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Uit open antwoord onderzoek bleek dat er door mensen op verschillende 
vlakken positieve effecten werden ervaren (RIVM, 2021. Memo ervaren 
positieve en negatieve effecten van coronapandemie). De meest 
genoemde zijn: rust (algemeen en sociaal (zoals een lege agenda) of 
fysiek (buiten, verkeer)), thuiswerken en waardering en dankbaarheid 
voor wat men heeft. Vrouwen rapporteerden vaker positieve effecten 
dan mannen. Ervaringen van rust leken een belangrijke rol te spelen in 
het ervaren van positieve effecten: vrouwen rapporteerden dit vaker 
dan mannen. Jongeren (16-24 jaar) en ouderen (70+) rapporteerden 
vaker een positieve persoonlijke ontwikkeling door te maken. 
Deelnemers met een hoger opleidingsniveau of tussen de 25 en 54 jaar 
rapporteerden het vaakst profijt te hebben van thuiswerken en het over 
hebben van tijd voor hun naasten.   
 
In juni 2022 werden deelnemers nogmaals gevraagd naar ervaren 
effecten van de pandemie, waarbij eerder gevonden positieve effecten 
als stellingen werden voorgelegd. Van de deelnemers die een positief 
effect hadden ervaren tijdens de pandemie, ervaarden gemiddeld 6 op 
de 10 dit effect nog steeds in juni 2022. In dezelfde periode bleek ook 
uit het Gezondheidsonderzoek COVID-19 dat een deel van de 
deelnemers nog steeds een positieve invloed van de coronapandemie op 
hun leven ervaren (Integrale gezondheidsmonitor COVID-19, 2022. 
Kwartaalonderzoek). 
 
Ook de literatuur laat zien dat mensen ook positieve gevolgen hebben 
ervaren van de coronapandemie. Uit een online survey studie onder een 
representatieve sample van 1519 Nederlanders, bleek dat meer dan de 
helft van de respondenten ook positieve gevolgen van de COVID-19 
pandemie hadden ervaren, waaronder grotere sociale verbondenheid, 
meer rust en thuiswerken (Gijzen et al., 2020). Deze resultaten sluiten 
aan bij een literatuuronderzoek van het Nivel en RIVM, waaruit bleek dat 
mensen ook positieve effecten van COVID-19 op de mentale gezondheid 
merken, zoals meer rust, minder reistijd, meer tijd voor het gezin en 
minder stress en spanning. Deze positieve effecten leken echter af te 
nemen naarmate de pandemie langer duurde (Nivel & RIVM, 2022. De 
gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn van 
de bevolking deel 2).  

https://www.rivm.nl/documenten/ervaren-positieve-en-negatieve-effecten-van-coronapandemie
https://www.rivm.nl/documenten/ervaren-positieve-en-negatieve-effecten-van-coronapandemie
https://www.rivm.nl/gor-covid-19
https://www.rivm.nl/gor-covid-19
https://www.rivm.nl/publicaties/gevolgen-van-coronapandemie-voor-gezondheid-en-welzijn-deel-2-literatuurstudie#abstract_en
https://www.rivm.nl/publicaties/gevolgen-van-coronapandemie-voor-gezondheid-en-welzijn-deel-2-literatuurstudie#abstract_en
https://www.rivm.nl/publicaties/gevolgen-van-coronapandemie-voor-gezondheid-en-welzijn-deel-2-literatuurstudie#abstract_en
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Interventies  
Op basis van bovenstaande bevindingen over patronen in welzijn 
gedurende de pandemie en verschillen tussen subgroepen kunnen 
aandachtspunten voor beleid worden geformuleerd. Om nadelige 
gevolgen voor het welzijn van burgers te voorkomen of beperken, zowel 
op de korte als lange termijn, zou bij het bepalen van beleid niet alleen 
de virusdruk en acute druk op de zorg moeten worden meegewogen, 
maar ook de mogelijke nadelige gevolgen voor het sociaal en mentaal 
welzijn. Daarbij is aandacht voor mogelijke effecten van maatregelen op 
verschillende groepen van belang. 
 
Daarnaast zijn er zijn verschillende reviews gevonden die interventies 
onderzochten die gericht zijn op het verbeteren van mentale 
gezondheid. Uit een review naar interventies gericht op het reduceren 
van sociale isolatie en eenzaamheid, die toegepast zouden kunnen 
worden tijdens coronamaatregelen (Williams et al., 2021), bleek dat 
veel effectieve interventies bestonden uit cognitieve of educatieve 
componenten of het vergemakkelijken van de communicatie tussen 
leeftijdsgenoten. Tijdens de coronapandemie konden contactbeperkende 
maatregelen het volgen van therapie mogelijk bemoeilijken. Een andere 
review onderzocht zelf begeleide interventies (bijv. mindfulness) voor 
het omgaan met angst, depressie en stress die gebruikt kunnen worden 
in periodes van social distancing (Fischer et al., 2020). Over het 
algemeen bleken zelf begeleide interventies effectief, maar minder 
effectief dan traditionele individuele- of groeps-geleide therapie.  
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8 Thema Vertrouwen en rechtvaardigheid 

Vertrouwen in het coronabeleid is van belang voor het effectief 
bestrijden van de pandemie. Zo hangt vertrouwen sterk samen met in 
hoeverre burgers het beleid en de maatregelen als rechtvaardig ervaren, 
wat op zijn beurt belangrijk is voor het draagvlak voor het beleid en het 
naleven van de maatregelen (RIVM, 2021. Memo draagvlak en 
vertrouwen, het belang van ervaren rechtvaardigheid). Vertrouwen 
werkt namelijk door in de mate waarin burgers bereid zijn een bepaalde 
hoeveelheid van persoonlijke en maatschappelijke lasten en kosten te 
accepteren (Han et al., 2021), maar bijvoorbeeld ook of ze zich laten 
vaccineren. In dit hoofdstuk beschrijven we geleerde lessen over 
vertrouwen en ervaren rechtvaardigheid.  
 
Geleerde lessen 

• Vertrouwen over tijd: Vertrouwen in de Nederlandse overheid 
was hoog aan het begin van de pandemie (7 op de 10 
deelnemers was positief) en daalde daarna gestaag tot eind 
2021/begin 2022 (2 op de 10 deelnemers was positief). Vanaf 
dat omslagpunt is vertrouwen weer enigszins toegenomen (tot 3 
op de 10 deelnemers). Een vergelijkbaar patroon was zichtbaar 
voor ervaren rechtvaardigheid. Er waren sterke veranderingen in 
vertrouwen en ervaren rechtvaardigheid op momenten dat beleid 
zeer effectief was of juist ongewenste effecten had; of als de 
communicatie vanuit de overheid wegviel. 

• Belangrijke verschillen tussen groepen: Binnen ons 
onderzoek vonden we leeftijdsverschillen in zowel vertrouwen als 
ervaren rechtvaardigheid. Hoe ouder men was, hoe hoger het 
vertrouwen in de overheid en hoe meer rechtvaardigheid men 
ervoer. Opleidingsniveau speelde alleen een rol in ervaren 
procedurele rechtvaardigheid. Deelnemers met een lager 
opleidingsniveau ervoeren een consistent lagere kwaliteit van 
besluitvorming. Opleidingsniveau maakte geen verschil in 
vertrouwen, distributieve rechtvaardigheid, transparantie en 
representativiteit. Er werden in onze cohortstudie ook geen 
sterke verschillen in vertrouwen en ervaren rechtvaardigheid 
gevonden op basis van geslacht of gezondheidsstatus. 

• Belangrijkste psychosociale invloeden: Vertrouwen en 
ervaren rechtvaardigheid hingen sterk samen. Daarnaast hing 
een lager vertrouwen samen met een grotere ervaren impact van 
de maatregelen op het dagelijkse leven, het moeilijker vinden 
van het naleven van de maatregelen en een lager draagvlak voor 
maatregelen. Het geloven van misinformatie hing negatief samen 
met vertrouwen in de overheid.  

• Aandachtspunten voor het behouden en bevorderen van 
vertrouwen en ervaren rechtvaardigheid:  
o Voor ervaren distributieve rechtvaardigheid is aandacht voor 

een zo eerlijk mogelijke verdeling van de maatschappelijke 
rechten en middelen – of lusten en lasten van belang. 
Daarbij kunnen maatregelen die onevenredig één groep 

https://www.rivm.nl/documenten/draagvlak-en-vertrouwen-belang-van-ervaren-rechtvaardigheid
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treffen dan wel negatieve (langetermijn)effecten opleveren 
beter worden vermeden.  

o Een eerlijk proces (en uitleg daarvan), het betrekken van 
belangrijke personen/instanties bij de besluitvorming, het 
nemen van beleidskeuzes op basis van feiten en het 
toelichten van de onderbouwing en dilemma’s dragen bij aan 
vertrouwen in het overheidsbeleid. Zo ervaren burgers dat de 
processen van besluitvorming kwalitatief goed onderbouwd 
en transparant zijn (procedurele rechtvaardigheid). 

o Daarbij is aandacht voor verschillen tussen doelgroepen, en 
erkenning aan alle groepen van belang. Jongere 
leeftijdsgroepen en personen die niet gevaccineerd zijn, 
hebben bijvoorbeeld een lager vertrouwen in (het beleid van) 
de overheid.  

o Het is waarschijnlijk dat de verspreiding van misinformatie 
een rol heeft gespeeld bij het vertrouwen in (het beleid van) 
de overheid, maar ook bij het draagvlak en de naleving van 
de maatregelen (incl. vaccinatie). Dit is echter beperkt 
onderzocht. Het is van belang om hier meer onderzoek naar 
te doen. 

 
Patronen over tijd  
Het cohort vragenlijstonderzoek toonde dat in het begin van de 
pandemie nog een ruime meerderheid (7 op de 10) van de mensen 
(veel) vertrouwen had, maar dit daalde gaandeweg tot een dieptepunt 
van minder dan 2 op de 10 in november 2021 (zie Figuur 8.1). Dalingen 
in het vertrouwen lijken mede het gevolg van in die periode gemaakte 
beleidskeuzes, de communicatie over en onderbouwing van het beleid 
en de perceptie van ongelijke verdeling van lasten (RIVM, 2021. Memo 
draagvlak en vertrouwen, het belang van ervaren rechtvaardigheid). Zo 
was er een forse daling in vertrouwen zichtbaar op momenten dat het 
beleid tegenstrijdig leek (ten tijde van “dansen met Janssen”) en 
wanneer de communicatie grotendeels vanuit de overheid wegviel (toen 
in de zomer van 2020 de persconferenties stopten). 

Figuur 8.1 Vertrouwen in de aanpak van de Nederlandse overheid (bron: cohort 
vragenlijstonderzoek) 
 

https://www.rivm.nl/documenten/draagvlak-en-vertrouwen-belang-van-ervaren-rechtvaardigheid
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Een gelijkaardige trend is zichtbaar in ervaren rechtvaardigheid (Figuur 
8.2). Hierbij is een duidelijk verschil te zien in de verschillende 
deelclusters. Ervaren rechtvaardigheid bestaat uit distributieve 
rechtvaardigheid (overheid maakt een eerlijke verdeling van lasten en 
lusten) en procedurele rechtvaardigheid (proces van besluitvorming 
verloopt eerlijk; verder onder te verdelen in kwaliteit van besluitvorming 
(overheid maakt gebruik van de juiste informatie), transparantie 
(overheid geeft voldoende uitleg) en representativiteit (overheid houdt 
rekening met verschillende belangen)). Deelnemers aan het cohort 
vragenlijstonderzoek waren het minst positief over de distributieve 
rechtvaardigheid en het meest positief over de kwaliteit van de 
besluitvorming. 

Figuur 8.2 Ervaren rechtvaardigheid van het beleid (bron: cohort 
vragenlijstonderzoek) 
 
In maart 2022, toen de maatregelen vervielen, namen het vertrouwen 
en de ervaren rechtvaardigheid voor het eerst weer licht toe. Het 
representatieve trendonderzoek dat het RIVM verricht voor het Corona 
Dashboard bevestigt deze trend en toont dat het vertrouwen sinds 
oktober 2022 weer licht is toegenomen, maar nog niet geheel is 
hersteld.  
 
Subgroepen 
Over het algemeen tonen verdiepende analyses aan dat hoe jonger men 
was, hoe minder vertrouwen men tijdens de pandemie in de overheid 
had (zie Figuur 8.3). Deze bevinding wordt bevestigd in een groot 
onderzoek met 108.918 deelnemers uit 178 landen (Gozgor, 2022). Er 
werden in onze cohortstudie geen sterke verschillen in vertrouwen 
gevonden op basis van geslacht, gezondheidsstatus of opleidingsniveau. 
Dit beeld komt overeen met bevindingen uit het eerste 
preferentieonderzoek (RIVM, 2021. Hoe om te gaan met een opleving 
van het virus). 
 
Verder blijkt dat naarmate men jonger was, men ook consistent minder 
distributieve rechtvaardigheid, transparantie en representativiteit 
ervoer. Voor kwaliteit van besluitvorming ging dit eveneens op, behalve 
voor de 16-24-jarigen. Waar zij in november 2021 ook een lagere 
kwaliteit van besluitvorming ervoeren, was er in september 2022 geen 

https://www.rivm.nl/documenten/hoe-om-te-gaan-met-opleving-van-virus-input-van-burgers-en-maatschappelijk-middenveld
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RIVM, Gedrag, Welzijn en Vertrouwen tijdens de COVID-19 Pandemie: Trends, Verklaringen en Geleerde Lessen  
RIVM Gedragsunit, 17 februari 2023 

Pagina 66 van 74 

verschil meer met de 70-plussers. Een andere groep die consistent een 
lagere kwaliteit van besluitvorming ervoer tijdens de pandemie waren 
deelnemers met een lager opleidingsniveau. Er werden geen sterke 
verschillen in ervaren rechtvaardigheid gevonden op basis van geslacht 
of gezondheidsstatus. 

Figuur 8.3 Vertrouwen in NL overheid naar leeftijd, gecontroleerd voor 
demografische kenmerken (bron: cohort vragenlijstonderzoek) 
 
Determinanten 
Vertrouwen en ervaren rechtvaardigheid hangen sterk samen. 
Verdiepende analyses op data van de RIVM Gedragsunit toonden dat 
vertrouwen in het beleid van de overheid sterk samenhing met de 
ervaren rechtvaardigheid over de beslissingen van de overheid ten 
aanzien van het beleid (RIVM, 2021. Memo draagvlak en vertrouwen, 
het belang van ervaren rechtvaardigheid). Distributieve rechtvaardigheid 
voorspelde hierbij vertrouwen in het beleid iets beter dan procedurele 
rechtvaardigheid. Hoewel procedurele en distributieve rechtvaardigheid 
weliswaar sterk met elkaar samenhangen, vallen ze niet helemaal 
samen. Mensen maken dus onderscheid tussen een eerlijk proces en een 
eerlijke uitkomst, waarbij in dit geval een eerlijke uitkomst van iets 
groter belang bleek te zijn voor vertrouwen dan een eerlijk proces. 
Ander onderzoek naar ervaren rechtvaardigheid wijst uit dat dit zeker 
niet altijd het geval is. Mensen zijn vaak bereid om ongelijkheid te 
accepteren zolang het proces rechtvaardig verlopen is (zie, bijv., 
Hauenstein et al., 2001; Visser & Scheepers, 2022).  
 
Een studie in 23 landen bevestigt onze bevinding dat vertrouwen en 
ervaren rechtvaardigheid sterk samenhangen. Uit deze studie bleek dat 
vertrouwen hoger was als overheden als goed georganiseerd werden 
beschouwd, duidelijke berichten en kennis over COVID-19 verspreidden 
en als beleid als rechtvaardigheid werd ervaren (Han et al., 2021). In 
een preferentieonderzoek vonden we daarnaast ook een samenhang 
tussen een lager vertrouwen en een grotere ervaren impact van de 
maatregelen op het dagelijkse leven, het moeilijker vinden van het 
naleven van de maatregelen en een lager draagvlak voor maatregelen. 
Ook hieruit blijkt het grote belang van ervaren rechtvaardigheid: het 
coronabeleid en de gevolgen daarvan zijn niet voor iedereen even zwaar 

https://www.rivm.nl/documenten/draagvlak-en-vertrouwen-belang-van-ervaren-rechtvaardigheid
https://www.rivm.nl/documenten/draagvlak-en-vertrouwen-belang-van-ervaren-rechtvaardigheid
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en belastend, en naleven is voor sommige mensen en sommige situaties 
(veel) makkelijker dan voor anderen (RIVM, 2021. Hoe om te gaan met 
een opleving van het virus; RIVM, 2021. Memo draagvlak en 
vertrouwen, het belang van ervaren rechtvaardigheid).  
 
Voor ervaren rechtvaardigheid was begrip van de maatregelen een 
sterke determinant, toen de ervaren rechtvaardigheid in het algemeen 
laag was (november 2021). Wie de maatregelen onlogisch of moeilijk te 
begrijpen vond, ervoer zowel een lagere distributieve rechtvaardigheid 
als een lagere procedurele rechtvaardigheid dan gemiddeld. Dit verschil 
was niet meer aanwezig toen bijna alle maatregelen afgeschaald waren 
en ervaren rechtvaardigheid weer wat was toegenomen in september 
2022. Een oordeel van de deelnemers over de omvang van het 
maatregelenpakket hing niet sterk samen met vertrouwen of ervaren 
rechtvaardigheid. 
 
Uit de internationale literatuur blijkt tenslotte dat vertrouwen in de 
overheid en het geloven van misinformatie sterk samenhangen: wie 
sterker in misinformatie gelooft, heeft vaak een lager vertrouwen in de 
overheid (Chowdhury et al., 2021; Magarini 2021; van Mulukom et al., 
2022; zie ook de Bruin et al.; manuscript in voorbereiding). Mensen met 
een lager opleidingsniveau, minder wetenschappelijke kennis, hogere 
gevoelens van depressie, jongere leeftijd, lagere blootstelling aan 
gezondheidsexperts en traditionele media, en hogere blootstelling aan 
digitale media lijken kwetsbaarder te zijn voor het geloven van 
misinformatie (De Coninck et al., 2021; Magarini et al., 2021; de Bruin 
et al.; manuscript in voorbereiding). 
 
Aandachtspunten voor het behouden en bevorderen van 
vertrouwen en ervaren rechtvaardigheid 
Door achterliggende overwegingen voor het gevoerde beleid vanuit het 
oogpunt van rechtvaardigheid uit te leggen, kan vertrouwen in het 
beleid worden vergroot of worden behouden (Leonard & Philippe 2021; 
Ball & Maxmen, 2020). Hoewel er geen beleidskeuzes mogelijk lijken 
waarmee iedereen tevreden is, lijken de volgende punten van belang 
voor de ervaren rechtvaardigheid van beleid, en daarmee ook voor 
draagvlak en vertrouwen (RIVM, 2021. Memo draagvlak en vertrouwen, 
het belang van ervaren rechtvaardigheid): 

• De onderbouwing van beleidskeuzes en dilemma’s helder en 
transparant uitleggen;  

• Perspectieven en expertise van burgers, organisaties en experts 
in de brede zin aan de voorkant meenemen in een transparant 
proces van beleidsvorming en communicatie daarover; 

• Maatregelen die onevenredig één groep treffen dan wel negatieve 
(langetermijn)effecten opleveren waar mogelijk vermijden, en 
wanneer vermijden niet (voldoende) mogelijk is beleid maken om 
de negatieve impact te dempen; 

• Voorkomen van te snelle versoepelingen en vervolgens beleid 
weer terug moeten draaien. 

  
Daarnaast heeft de Gedragsunit in 2021 al enkele beleidsaanbevelingen 
genoemd die vertrouwen en ervaren rechtvaardigheid kunnen 

https://www.rivm.nl/documenten/hoe-om-te-gaan-met-opleving-van-virus-input-van-burgers-en-maatschappelijk-middenveld
https://www.rivm.nl/documenten/hoe-om-te-gaan-met-opleving-van-virus-input-van-burgers-en-maatschappelijk-middenveld
https://www.rivm.nl/documenten/draagvlak-en-vertrouwen-belang-van-ervaren-rechtvaardigheid
https://www.rivm.nl/documenten/draagvlak-en-vertrouwen-belang-van-ervaren-rechtvaardigheid
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bevorderen (RIVM, 2021. Memo draagvlak en vertrouwen, het belang 
van ervaren rechtvaardigheid):  

• Bied erkenning aan alle groepen, zowel wie zich overwegend aan 
de maatregelen houdt als wie aarzelt, bijvoorbeeld door hun 
zorgen serieus te nemen. Houd rekening met de verschillende 
effecten van de pandemie op verschillende subgroepen. Benoem 
expliciet dat beleid voor sommige groepen onrechtvaardig kan 
voelen, maar dat is geprobeerd om alle perspectieven zorgvuldig 
af te wegen.  

• Communiceer inclusief, vermijd het frame van ‘tweedeling’. 
Inclusief beleid dat subgroepen systematisch betrekt bij beleid is 
belangrijk om tweedeling in de samenleving en gevoelens van 
uitsluiting tegen te gaan. Benadruk de overeenkomsten tussen 
mensen, zoals bijvoorbeeld belang hechten aan onze eigen 
gezondheid en de gezondheid van de mensen om wie we geven.  

• Wees zeer terughoudend met (impliciete) drang, omdat deze kan 
leiden tot een lagere ervaren rechtvaardigheid en weerstand en 
verzet bij al twijfelende mensen. Laat deze terughoudendheid 
alleen los op basis van zeer zwaarwegende argumenten en als er 
geen andere effectieve opties zijn. Bij voorkeur gaat het dan om 
maatregelen waarvoor breed draagvlak onder de bevolking 
bestaat. De onderbouwing is voor de ervaren rechtvaardigheid in 
deze situatie extra belangrijk. Benoem de achterliggende 
overwegingen zoals de ruimte die het coronatoegangsbewijs 
(CTB) creëert voor ondernemers om na een financieel moeilijke 
tijd weer inkomsten te verwerven, en het belang van het 
toegankelijk houden van de zorg voor iedereen (gevaccineerd of 
niet, voor COVID-19 of anders).  

 
Gedurende de pandemie is er ten slotte steeds meer bewijs gevonden 
dat het belangrijk is om niet alleen een top-down communicatie 
strategie te hanteren, waarbij de bevolking als homogeen wordt gezien, 
maar ook rekening te houden met de verschillende behoeftes en zorgen 
die er leven in de bevolking (Hargreaves 2020; UN 2020; Anson 2021; 
RIVM, 2021. Memo draagvlak en vertrouwen, het belang van ervaren 
rechtvaardigheid).  
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9 Reflectie op werkwijze 

In deze kennissyntheses zijn geleerde lessen gepresenteerd op zeven 
inhoudelijke thema’s. De onderzoeksdata waar deze lessen op zijn 
gebaseerd zijn door de Gedragsunit gedurende de coronapandemie 
verzameld en gebruikt om handelingsperspectieven te bieden ter 
ondersteuning van het coronabeleid en overheidscommunicatie. De 
snelheid lag daarbij hoog, na de oprichting van de Gedragsunit werd 
bijvoorbeeld binnen enkele weken de eerste vragenlijst over gedrag, 
welzijn en vertrouwen uitgestuurd en ingevuld door bijna 90.000 
deelnemers (zie RIVM. Over dit onderzoek en Van Den Boom et al., in 
pre-print). Analyses moesten vaak binnen 2-7 dagen opgeleverd worden 
om nog relevant te zijn, terwijl het team deels nieuw was en van 
bescheiden omvang.  
 
Ondanks die snelheid, is gepoogd steeds aandacht te houden voor het 
borgen van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek. Zo zijn 
waar mogelijk gevalideerde vragenlijsten gebruikt, externe experts 
ingeschakeld bij het opstellen van nieuwe vragenlijsten en is 
samenwerking gezocht met academische partners met top-expertise in 
specifieke methodologieën. Recent validatie onderzoek laat zien dat zelf-
gerapporteerd gedrag zoals gemeten met deze vragenlijst sterk overeen 
bleek te komen met objectieve metingen (criterium validiteit), direct 
verandering liet zien bij beleidswijzigingen (responsiviteit) en een 
adequate test-hertest betrouwbaarheid had (Bussemakers et al., 2022). 
Ook na uitvoering van het onderzoek werd aandacht besteed aan 
borging van de wetenschappelijke kwaliteit: Kennisintegratie producten 
werden voor publicatie altijd door externe gedragswetenschappelijke 
experts van commentaar voorzien.  
 
Er is ook een aantal beperkingen aan het onderzoek die moeten worden 
benoemd. Ten eerste speelde tijdsdruk, het feit dat de Gedragsunit niet 
bestond bij aanvang van de pandemie, en beperkte capaciteit een rol bij 
de aard, kwaliteit, diepgang en omvang van ons onderzoek. Daarnaast 
zijn er bepaalde typen onderzoek en data die we in crisistijd weinig 
hebben kunnen inzetten. Om uitspraken te kunnen doen over oorzaak-
gevolgrelaties (bijv. ‘als het beleid of de communicatie op deze manier 
wordt aangepast, zal dat voor deze groepen deze gevolgen hebben voor 
draagvlak, naleving of welzijn’) is systematisch en gecontroleerd 
experimenteel onderzoek nodig. Bijvoorbeeld experimenten waarin 
verschillende communicatie-uitingen met elkaar worden vergeleken of 
waarin het effect van een beleidsinterventie wordt gemeten ten opzichte 
van een controleconditie. Ook baseline data (voorafgaand aan de 
pandemie) van bijvoorbeeld welzijn en vertrouwen zouden inzichten 
kunnen hebben gegeven over de impact van de pandemie op deze 
factoren. De meeste inzichten beschreven in deze kennissyntheses 
leveren dus geen direct causaal bewijs. Door het analyseren van 
patronen over tijd en determinanten van gedrag, gebruik te maken van 
aanpalende wetenschappelijke literatuur, en input van nationale en 
internationale experts, hebben we desondanks zo goed mogelijk 
onderbouwde implicaties voor beleid en communicatie kunnen 
formuleren. Uit het beschikbare interventie onderzoek blijkt wel het 

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden/over-dit-onderzoek
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belang van multilevel interventies (zie bijvoorbeeld ook Sniehotta et al., 
2017): om gedrag effectief te kunnen ondersteunen, kan het beste een 
combinatie van verschillende interventies ingezet worden, zoals het 
geven van voorlichting over de effectiviteit van een bepaald gedrag én 
het ondersteunend inrichten van de fysieke omgeving om het gedrag 
gemakkelijker te maken. Een dergelijke integratie van landelijke 
communicatie en lokale organisatie vormt wel een extra uitdaging.  
 
We zijn tijdens de pandemie zeer beperkt aan verdiepende en 
complexere analyses toegekomen. Daarom zijn we nu met academische 
partners in het land bezig om de verzamelde data verder te analyseren. 
In het geval van vaccinatie bijvoorbeeld, waar we op basis van literatuur 
en ons onderzoek naar de nabijheid van testlocaties suggereerden dat 
nabijheid van de priklocaties een belangrijke factor zou zijn bij het 
bepalen van de vaccinatiedeelname, hebben we nu post-hoc een 
effectanalyse kunnen doen over prikbussen. Daaruit blijkt inderdaad dat 
prikbussen in de wijk een sterk positief effect hadden op 
vaccinatiedeelname. Dergelijke verdiepende analyses zouden samen 
met ‘proof of principle’ experimenten en pilot studies (waarin 
bijvoorbeeld in hypothetische scenario’s of op kleine schaal interventies 
worden getest) in de koude fase kunnen zorgen voor een steviger 
onderbouwing van beleidsadviezen bij een volgende pandemie.  
 
Kortom, in de hectiek van het opbouwen van de Gedragsunit en het 
adviseren voor coronabeleid en communicatie, is veel ‘verklarend’ 
onderzoek gedaan en beperkt interventie onderzoek en verdiepende 
analyses. Desondanks is mede met de hulp van vele externe experts 
doorlopend basisinformatie verzameld en benut om beter inzicht te 
krijgen in de impact van de pandemie op Nederlanders en factoren die 
van belang zijn bij het naleven en volhouden van maatregelen. Er is nog 
veel kennis te halen uit verdiepende analyses van deze data, het 
koppelen aan andere data, en het uitvoeren van aanvullende 
onderzoeken in de koude fase om bij een volgende pandemie bij 
aanvang goed beslagen ten ijs te komen. 
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Bijlage 1 Overstijgende reflecties voor een effectieve inzet 
van gedragskennis in de pandemie bestrijding 
Bron: RIVM, 2022. Gedrag als sleutel in de pandemie: geleerde lessen, 
eerste inzichten 

 
Kennisbasis  
 

• Om goed geïnformeerde beleidskeuzes te kunnen maken tijdens 
de hectiek van een pandemie zijn beleidsmakers en 
communicatieprofessionals gebaat bij directe toegang tot actuele 
kennis en inzichten over gedrag, draagvlak, vertrouwen en 
welzijn onder burgers en organisaties. 

• Daarvoor is een structurele actuele kennisbasis nodig waaruit 
doorlopend geput kan worden. Die bestaat uit metingen van 
gedrag, voorspellers van gedrag, draagvlak en welzijn, die in 
tijden van crisis snel opschaalbaar zijn. Daarnaast is ook ruimte 
voor verdiepend strategisch onderzoek (zoals toekomstscenario-
studies), literatuurstudies en ad-hoconderzoek voor de 
beantwoording van urgente vragen (zoals over effectieve 
interventies) van grote waarde gebleken.  

• De integratie van verschillende onderzoeksmethoden en 
inhoudelijke domeinen (multi- en interdisciplinair werken) is 
belangrijk om goed te kunnen duiden op welke punten en met 
welke instrumenten beleid zou kunnen ingrijpen. 

• De Gedragsunit bestond nog niet aan het begin van de 
pandemie. Daardoor was de RIVM-kennisbasis en capaciteit bij 
de start van de pandemie beperkt. Tijdens de pandemie is het 
hierdoor niet altijd gelukt om direct relevant onderzoek uit te 
voeren, ‘open science’ goed in te regelen, en meer geavanceerde 
methoden en analyses toe te passen. 

• Bij het opstarten van de Gedragsunit is meteen gekozen voor het 
betrekken van wetenschappelijke topexperts op het vlak van 
gedrag en communicatie. Dit is zeer waardevol gebleken, zowel 
met oog op de benodigde snelheid als voor de borging van de 
wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid. 

• De gevolgen van een ongezonde leefstijl zijn ook in de COVID-
19-pandemie van belang gebleken voor gezondheidsuitkomsten. 
Omdat het ook bij leefstijl om gedrag gaat, kunnen een 
gedragswetenschappelijke kennisbasis en netwerk ook hierbij 
van belangrijke toegevoegde waarde zijn voor beleid en praktijk. 

 
 
Positionering 
 

• Om gedragsexpertise beter te kunnen benutten in beleid is het 
zinvol om deze expertise structureel aan de voorkant (kennis 
voor beleidsvorming) en aan de achterkant (kennis voor 
beleidsuitvoering) van de besluitvorming te organiseren. 

https://www.rivm.nl/documenten/gedrag-als-sleutel-in-pandemie
https://www.rivm.nl/documenten/gedrag-als-sleutel-in-pandemie
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• Gedragskennis is verspreid over meerdere (inter)nationale 
instituten. Dat vraagt om een actief netwerk, periodieke 
interdisciplinaire kennisuitwisseling en afspraken over 
complementaire samenwerking. Op die manier kan kennis 
effectief en efficiënt ontsloten worden voor beleid en 
communicatie. 

• Voor effectieve gedragswetenschappelijke input voor 
beleidsvorming (de gedragsreflecties), is het belangrijk om goed 
geïnformeerd te zijn over de specifieke maatregelen die 
voorliggen en bijbehorende epidemiologische prognoses. Nu 
liepen de processen van de Gedragsunit en het OMT min of meer 
parallel in twee aparte entiteiten, waardoor de OMT-adviezen en 
prognoses nog onbekend waren. De processen sequentieel 
organiseren, of parallel en bespreken in een multidisciplinair 
overlegorgaan, zou dit probleem kunnen oplossen. 

• De Gedragsunit bij het RIVM is waardevol gebleken als 
aanspreekpunt en kennismakelaar tussen de overheid en de 
gedragswetenschappelijke kennis en expertise in Nederland. 

• Een formele (overleg)structuur met betrokken ministeries is 
nodig voor de inbreng van gedragsexpertise in de beleidscyclus in 
crisistijd op het juiste niveau, op het juiste moment, op de juiste 
manier en bij de juiste personen. 

 
 
Impact 
 

• Om impact te genereren met gedragswetenschappelijke inzichten 
is het belangrijk gebleken om resultaten zo snel, kort en duidelijk 
mogelijk te kunnen delen met relevante beleidsmakers en 
communicatieprofessionals (zoals het NKC). Korte en bondige 
teksten en visuals gedeeld via online webinars en persoonlijke 
contacten zijn hierbij zeer waardevol gebleken voor een 
expertiseveld dat geen deel uitmaakte van de nationale 
crisisstructuur.  

• De gereedschapskist van gedragswetenschappelijke interventies 
is groot. Voor het effectief ondersteunen van gedrag, kan het 
beste een combinatie van verschillende interventies worden 
ingezet. Tijdens de pandemie is bij de bestrijding ervan met 
name gebruik gemaakt van en ingezet op adviezen van het 
kabinet, communicatiecampagnes, sluitingen en verplichtingen. 
Het beleid ten tijde van een pandemie zou gebaat kunnen zijn bij 
een verdere, systematische integratie van 
gedragswetenschappelijke adviezen over communicatie, in 
combinatie met aanpassingen in de fysieke en/of sociale context, 
voorzieningen of controle en handhaving.  

• Bij het opleveren van gedragsreflecties op voorgenomen 
coronamaatregelen heeft de Gedragsunit zowel de impact op 
aspecten zoals welbevinden en eenzaamheid in beeld gebracht, 
als ook de mate waarin impact mogelijk extra negatief uitpakt 
voor specifieke groepen. Dit zijn relevante aspecten om mee te 
wegen bij het bepalen van de brede maatschappelijke impact van 
voorgestelde coronamaatregelen. 

• Er bestaat niet één type burger of doelgroep die met een 
universele benadering kan worden bereikt. Het is daarom van 
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belang om als basis voor beleidskeuzes en communicatie 
rekening te houden met verscheidenheid en met mensen in een 
sociaal-maatschappelijk meer kwetsbare positie. Hiermee wordt 
de pandemie-aanpak inclusiever, de impact ervan vergroot en 
draagt beleid niet of minder bij aan de toename van sociaal-
maatschappelijke gezondheidsverschillen. 

• Om de resultaten van gedragswetenschappelijk onderzoek goed 
ingebed te krijgen in beleid, is het van belang te investeren in de 
relatie en interactie tussen beleidsmakers en onderzoekers. 
Daarmee wordt de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de 
beschikbare gedragswetenschappelijke kennis voor beleid 
(‘science for policy’) vergroot. 

• De opgedane kennis, werkwijzen en ervaringen van de 
Gedragsunit bieden mogelijkheden om ook bij te dragen aan 
andere grote en urgente maatschappelijke vraagstukken, zoals 
het bevorderen van duurzaamheid, een gezonde(re) leefstijl en 
zinnige zorg. 
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