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Kenmerken van de meting

Veldwerkperiode: 16 t/m 23 juni 2021

Steekproef: 50-minners

Aantal respondenten: 700

In algemene zin geldt bij dit aantal respondenten een foutmarge van (afgerond) ±4%. 

Stel als uitkomst ‘80% is tevreden’, dan ligt dit werkelijkheid tussen 76% en 84%. 

NB. Bij deze meting zijn panelleden benaderd die jonger zijn dan 50 jaar.

Rapportindeling

Deze rapportage toont de uitkomsten grafisch op hoofdlijnen, zonder verdere 

interpretatie, met als thema’s:

• Vaccinatie: status en bereidheid

• Zij die al gevaccineerd zijn

• Zij die nog gevaccineerd worden

• De groep die twijfelt

• Overige beeldvorming 

Respondenten: 700
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Vaccinatie: status en bereidheid
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Conform het beleid is de vaccinatiegraad leeftijdsafhankelijk:

• <29 jaar: 17%

• 30-39 jaar: 37%

• 40-49 jaar: 78%

De mate van twijfel en weerstand verschilt niet tussen de leeftijdsgroepen.
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Ja Nee, maar ik wil wel Nee, maar ik twijfel of ik
dat wil

Nee, ik wil geen
vaccinatie

Heeft u al één of meerdere vaccinaties tegen het coronavirus gehad?
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Zij die al gevaccineerd zijn
(60% van de 50-minners)
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Geen van deze

Anders

Reis ik vaker met het openbaar vervoer

Draag ik mijn mondkapje minder vaak op openbare plekken

Ga ik vaker naar het winkelcentrum, winkelstraten of naar de binnenstad

Ga ik vaker een dagje weg

Bezoek ik vaker feestjes, verjaardagen en andere fysieke bijeenkomsten

Ga ik vaker naar mijn werk

Houd ik vaker geen 1.5 meter afstand van mensen

Spreek ik vaker met mensen af

Maak ik mij minder zorgen over besmet raken

Hou ik mij nog steeds aan de geldende coronamaatregelen

Nu ik gevaccineerd ben tegen het coronavirus...
(kruis aan wat voor u van toepassing is, meerdere mogelijk)

v2 Ik ben gevaccineerd, en nu .. [anders]: 

- Maak ik mij minder zorgen over anderen besmetten (4x genoemd)

- Pas na 2e prik ga ik mij minder zorgen maken (4x genoemd)

- Doe ik alles w at ik daarvoor ook deed.

- Hoop ik bij te dragen aan een w ereld die w eer w at normaler kan gaan functioneren

- Hoop ik dat alle Corona toestanden snel voorbij zijn

- Ik ben minder voorzichtig gew orden.

- Ben ik meer gerust en krijg ik meer bew egingsvrijheid, w at ik erg fijn vind.

- Mag ik morgen voor het eerst in meer dan 1 jaar  mijn grootmoeder zien.

- Weer begonnen met teamsport

- Wil ik graag mijn ouders in het buitenland kunnen bezoeken zonder test/quarantaine

- Zie ik w eer positiever uit naar vakanties
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Zij die nog gevaccineerd worden
(30% van de 50-minners)

5

2%

7%

7%

12%

20%

23%

24%

29%

33%

40%

47%

60%

0% 20% 40% 60% 80%

Geen antwoord

Geen van deze

Anders

Mijn mondkapje minder vaak te dragen op openbare plekken

Vaker te reizen met het openbaar vervoer

Minder vaak 1.5 meter afstand te houden van mensen

Vaker naar het winkelcentrum, winkelstraten of naar de binnenstad te gaan

Vaker naar mijn werk te gaan

Vaker een dagje weg te gaan

Vaker naar feestjes, verjaardagen en andere fysieke bijeenkomsten te gaan

Vaker af te spreken met mensen

Om mij nog steeds te houden aan de geldende coronamaatregelen

Als ik de vaccinatie tegen het coronavirus heb gehad, dan ben ik van plan...
(kruis aan wat voor u van toepassing is, meerdere mogelijk)

Als ik straks gevaccineerd ben, dan.. [anders]:

- Ga ik naar het buitenland voor vakantie (14x genoemd)

- Ga ik normaal verder

- Ga ik vaker sporten

- M'n moeder een dikke knuffel geven
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Zij die twijfelen
(6% van de 50-minners)
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Anders

Mensen in mijn omgeving die mij laten twijfelen

Niet de informatie kunnen vinden die ik nodig heb om een beslissing te maken

Wantrouwen over nut en noodzaak van een coronaprik

Of ik het nodig heb als gezond persoon

Mogelijke bijwerkingen van het vaccin op langere termijn

Mijn twijfel over het vaccin tegen corona heeft te maken met: 
(meerdere antwoorden mogelijk)

v4.6 Mijn twijfel heeft te maken met [anders]:

- Het is onduidelijk hoe lang de vaccinatie w erkt

- Priklocaties zijn ver w eg. Drempel is hoog voor mensen met prikangst.

- Ik heb al Corona gehad

- Ik geef borstvoeding en w il w eten of dit schadelijk kan zijn (hier is w einig info over)

- Het verplichtende karakter staat me tegen; maw  de overheidscommunicatie, sociale druk, overal moeten testen w ant buitengesloten

- Tw ijfel over w at het doet bij een evt zw angerschap bijv. binnen een jaar na vaccinatie

- Is nog in fase 3

- Ik vind het ethisch niet verantw oord dat de overheid ons dw ingt om een vaccinatie te nemen die vervolgens mij meer vrijheid biedt zoals 

toegang tot bepaalde locaties of de keus om een reis naar het buitenland te maken.
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Overige beeldvorming
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Vertrouwen in zomervakantie zonder belemmeringen - mei

juni

Iedereen moet zijn eigen keuze maken t.a.v. vaccineren - mei

juni

Ik weet informatie over vaccineren goed te vinden - mei

juni

In mijn omgeving denkt iedereen hetzelfde over vaccineren - juni

Ik vind het belangrijk om gevaccineerd te zijn voordat ik op vakantie ga - juni

In welke mate bent u het met deze stellingen eens of oneens? 

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens w.n.
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Stadspanel Den Haag contactinformatie
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Meer informatie? 
Wat zijn de mogelijkheden van Stadspanel Den Haag voor uw onderzoeksvraag? 

Neem dan contact op met de coördinator of kijk op www.stadspaneldenhaag.nl

De coördinatie van Stadspanel Den Haag gebeurt door de afdeling Communicatie & 

Citybranding. De algemene contactpersoon is dhr. A. Guns (Arnout). 

Heeft u vragen of opmerkingen, mail dan s.v.p. naar newsroom@denhaag.nl


