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Samenvatting
Het coronavirus
Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 53%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".
Maatregelen
Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 66% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".
Op stelling 3 'Ik ben bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne sinds de komst van het coronavirus'
antwoordt in totaal 36% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt 26% van de
respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
85% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".
Supermarkten
Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt
75% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".
Informatievoorziening
Op vraag "6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 74% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 9% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".
Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 72% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 14% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".
Toerisme
Op vraag "8 In hoeverre denkt u dat het coronavirus effect heeft op het Texelse toerisme?"
antwoordt in totaal 36% van de respondenten: "(zeer) negatief effect". In totaal antwoordt 12% van
de respondenten: "(zeer) positief effect". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Tot slot
Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 52% van de respondenten: "Weet niet" en geeft 28% aan een suggestie
te hebben.
Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipTexel, waarbij 408 deelnemers zijn geraadpleegd.

2

1. Resultaten
Het coronavirus
Afgelopen december brak er een nieuw virus uit in China, genaamd het nieuwe
coronavirus. Het coronavirus kan worden overgedragen van dieren op mensen en van
mensen op mensen. De meeste patiënten met dit coronavirus hebben koorts en
luchtwegklachten, zoals keelpijn en hoesten. Het totaal aantal besmetting in Nederland staat
volgens het RIVM inmiddels op 38.

1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het
coronavirus?
Ik maak mij veel zorgen

(n=406)

13%

Ik maak mij weinig zorgen

53%

Ik maak mij geen zorgen

33%

Weet niet
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Op vraag "1 In hoeverre maakt u zich zorgen over de komst van het coronavirus?" antwoordt 53%
van de respondenten: "Ik maak mij weinig zorgen".

Toelichting
Ik maak
mij veel
zorgen

•
•
•
•
•

•

Zolang er geen vaccin of geneesmiddel tegen is, en zolang onduidelijk is wie gevaar
loopt en wie besmet is, beschouw ik het als een zeer gevaarlijk virus.
De zorgen zijn economisch
Ik ben 70!
Ik ken nogal wat oudere mensen die wat minder weerstand hebben en die zijn
kwetsbaar
Ik vraag mij af waarom de Texelse Courant hier onderzoek naar doet. Wat denkt de
krant daarmee te bereiken? Pure informatieverstrekking aan de lezers van de
Texelse Courant hoe de stemming onder de Texelaars is? Draagvlak voor
verdergaande maatregelen onderzoeken? Ongerustheid onder de bevolking, c.q.
ondernemers uit de toeristensector, peilen met het risico dat dit paniekgevoelens
zal aanwakkeren? M.a.w.: draagt dit onderzoek op één of andere manier positief
bij aan het wereldwijde probleem van deze pandemie? Of is het meeliften op de
hype?
Mijn zorgen betreffen familieleden met luchtwegproblemen. Zelf denk ik het virus
te overleven. De Nederlandse overheid, via het Centrum voor Infectieziekten,
schiet enorm tekort in het indammen van het virus. Zwalkend beleid, onvoldoende
testen en een directeur die een rondje 'handjes geven' doet: een van de beste
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•
•
•
Ik maak
mij weinig
zorgen

•
•
•
•
•
•
•

Ik maak
mij geen
zorgen

•
•
•
•

•
•

methoden om het virus te verspreiden. Juist in NL kan zo gemakkelijk een epidemie
ontstaan.
Misschien is dit opzet om te kijken hoe snel de mensheid uitgeschakeld kan
worden
Niet eens zozeer dat ikzelf ziek wordt, maar in hoeverre dit impact gaat hebben op
de economie in Nederland (en dan natuurlijk in het bijzonder Texel)
Omdat ik als dit jaar 86-jarige niet zoveel weerstand heb.
Het virus zelf is het probleem niet maar de reactie van de mensen die totaal
onvoorbereid zijn.
Ik maak me niet zo veel zorgen over het virus, maar over de paniek die ontstaat en
de maatregelen die daarop volgen.
Ik maak me zorgen om het gedoe er om heen, en de economische consequenties
daarvan. Niet om het virus zelf
Nu dat het steeds meer in Nederland is, maak ik mij er steeds meer zorgen over,
maar nog wel weinig.
Omdat ik kanker heb en een potentieele slachtoffer ben
Wel zorgelijk voor oudere en kwetsbare mensen
Zorgen hebben over je dierbaren met ernstig verminderde weerstand, is iets heel
anders dan paniekerig gedoe over je eigen gezonde situatie. Baggataliseren is fout,
net zo als jezelf isoleren als het niet nodig is.
Aan een griepvirus mensen dood ? !
Al denk ik wel dat mijn ouders (die op Texel wonen) kwetsbaar kunnen zijn.
Door de media wordt dit allemaal erger gemaakt!
Jaarlijks vallen er miljoenen slachtoffers aan de griep en dit komt niet op het
nieuws!
Het is net zoals met een gewone griepgolf, nu misschien iets erger, maar we
worden volledig gek gemaakt door de media. 17 miljoen mensen in Nederland en
38 gevallen van Corona geconstateerd. Waar hebben we het over? Op alle fronten
worden we bang gemaakt, nu weer Corona en morgen weer het klimaat. Help de
wereld vergaat, wat een kul.
Het virus is niet zo gevaarlijk
Overdreven mediaberichten
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Maatregelen
Om te voorkomen dat u ziek wordt, kunt u diverse maatregelen nemen. Volgens het RIVM
(Rijksinistituut voor Volksgezondheid en Milieu) is het belangrijk om uw handen regelmatig te
wassen, te hoesten en te niezen aan de binnenkant van uw elleboog en papieren zakdoeken
te gebruiken.

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

(n=395)

29%

Ik was zeer regelmatig de handen met zeep

66%

Ik houd een flesje desinfectiegel bij de hand

14%

Ik gebruik desinfecterende oplossing voor…
Ik draag een mondkapje

1%
0%

Ik nies aan de binnenkant van mijn elleboog

43%

Ik gebruik papieren zakdoekjes

40%

Andere maatregel, namelijk:
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Weet niet
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Op vraag "2 Welke maatregelen neemt u ter voorkoming van het coronavirus?" antwoordt 66% van
de respondenten: "Ik was zeer regelmatig de handen met zeep".

Andere maatregel, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen papierenhandoekjes op het werk
Geef even geen hand
Geen
Geen handen geven.
Gewoon in je handen niezen en dat direct reinigen
Ik blijf thuis
Ik doe voor niemand nog de deur open, blijf thuis, en indien toch overmijdelijk naar buiten dan
houd ik 2 meter afstand van overkaanters.
Ik ga niet in volle menigte staan
Ik ga niet naar plaatsen met veel mensen als dat niet nodig is
Ik gebruik mijn GEZOND verstand!
Ik geef geen handen meer
Ik geef minder mensen een hand
Ik mijd zo mogelijk drukke winkels, grote gezelschappen
Ik neem echinaforce om weerstand te versterken
Ik omhels niet en geef geen hand en blijf ruim uit de buurt van mijn medemens
Ik reis niet en vermijd plekken met veel mensen
Ik relativeer de gekte er omheen, bij zieke kwetbare mensen ben ik me extra bewust van
hygiene.
Ik schud geen handen meer
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik vermijd plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen
Mijd groepen
Neem voldoende nachtrust
Ontwijk plekken
Vermijd contact met mensen, heb weken geleden al veel voedsel ingeslagen, zodat ik niet naar
een winkel hoef te gaan, wanneer het virus hier echt uitbreekt.
Volg het nieuws gegeven door RIVM
Voorlopig geen handen schudden en zoen op be verjaardagen
Wij desinfecteren deurklinken van onze winkel
Zoveel mogelijk afstand houden, mensenmassa's vermijden

Toelichting
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De kapjes zijn niet te koop in de apotheek, want dat heb ik al gevraagd.
De maatregelen zijn vanzelfsprekend. Ik was altijd regelmatig mijn handen. Als ik verkouden
ben nies of hoest ik in mijn elleboog en gebruik ik wanneer nodig papieren zakdoekjes. BASISopvoeding m.b.t. persoonlijke hygiëne als je het mij vraagt.
Dit doe ik altijd al dus het is geen extra maatregel.
Hwt is gewoon een soort griep..
Ik denk dat het prima is dat kinderen op school, extra gewezen worden op handen wassen.
Ik heb deze winter griep gehad en bronchitus vandaar al deze maatregelen
Ik heb nog geen maatregel genomen, maar ben wel alert en volg het nieuws.
Ik nieste altijd al aan de binnenkant van mijn elleboog en was ook sowieso al vaak mijn handen
Ik was al met hygiëne bezig voordat hele coronavirus gedoe
Ivm werk in het onderwijs was ik altijd al vaak mn handen, nies ik in elleboogholte etc.
Je wordt geïnfecteerd of niet; dat is bij gewone griep ook zo. Bij deze niet anders.
Maatregelen die ik altijd neem in het griepseizoen
Werk in de zorg, dus houd altijd hygiëne in het oog
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Volgens de GGD en het RIVM is persoonlijke hygiëne, en de bewustwording daarvan, van
belang.

3 'Ik ben bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne sinds
de komst van het coronavirus'
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
Zeer mee eens

8%

Mee eens

28%

Neutraal

38%

Mee oneens

16%

Zeer mee oneens
Weet niet

(n=389)
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Op stelling 3 antwoordt in totaal 36% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal antwoordt
26% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

Deed ik ook al voor het virus
Niet alleen nu, maar al mijn hele leven ben ik me ervan bewust.

Mee eens

•
•
•
•
•

't is altijd belangrijk je handen te wassen.
Altijd
Altijd al, zie boven
Dat deed ik ook al voor de uitbraak
Het kost zo weinig extra moeite. En wat minder iedereen kussen kan ook een
voordeel zijn. haha..
Ik doe dat altijd al!
Maar dat doe ik altijd al.
Maar niet extra door het virus

•
•
•
Neutraal

•
•
•
•
•
•

Altijd bewust met hygiëne bezig. Niet speciaal voor of door Corona.
Ben hier nu niet meer bewust mee bezig
Dat was ik al
De maatregelen die ik tref moet je altijd nemen. Ik heb jarenlang in de
gezondheidszorg gewerkt waar dat normaal was voor mij.
Hygiëne zit in mijn systeem, dan ga ik het nog niet extra doen. En te veel hygiëne
kan ook averechts werken waardoor je vatbaarder wordt voor ziektes.
Ik ben altijd bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne. Dat is door het
coronavirus niet veranderd.
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•
•
•
•
•
•
Mee oneens •
•
•
•
•
•
•
•
Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•
•

Ik ben evengoed erg bewust bezig met mn persoonlijke hygiene....Ik vind dat vrij
normaal maar dat is niet voor iedereen zo.Wat voor mij normaal is is voor een
ander overdreven of te kort...
Ik vind het normaal om bewust met mn eigen hygiene om te gaan.Ook zonder
Coronavirus
Ik was al bewust van mijn persoonlijke hygiene dus dat heb ik niet hoeven
veranderen
Ik was altijd bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne.
Niet echt nieuwe info, maar omdat mijn gemiddelde collega 50+ is en dit virus
juist voor die groep gevaarlijker is doe ik wel ietsje beter mn best.
Ook als er een griepvirus rondwaart was ik meer mijn handen.
Ben altijd bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne....
Dat deed ik altijd al.... zouden met mensen moeten doen...
Dat doe ik altijd al (regelmatig goed de handen wassen en hoesten/niezen in
elleboog.
Gewone normale persoonlijke hygiëne en daar hoort handen wassen gewoon bij.
Ik ben wel bewust bezig met mijn persoonlijke hygiëne Ook voor het virus
We moeten gewoon doen zoals we elke dag doen voordat het coronavirus er
was
Wij zijn al lang bewust bezig met onze hygiene
Zou niet weten wat ik meer niet doen dan eerder.
Altijd al bezig met de hygiëne
Altijd bewust v hygiëne
Deed ik daarvoor al
Doe ik altijd al.
Ik ben er niet extra mee bezig, niet meer dan ik al deed
Ik let daar altijd op, het is niet het eerste noch het enige griepvirus en als
buschauffeur zie je veel mensen
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Momenteel is een run gaande op de mondkapjes en sommige branches (zoals ziekenhuizen
en tandartsen) dreigen met een tekort aan mondkapjes. Volgens deskundigen is het dragen
van een mondkapje niet nodig voor de gemiddelde gezonde Nederlander.

4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus
mondkapjes aangeschaft?
Ja, deze heb ik aangeschaft

3%

Deze had ik al in huis voor de komst van het
Coronavirus

3%

Misschien schaf ik ze later aan

(n=385)

8%

Nee, deze ga ik niet aanschaffen

85%

Weet niet
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Op vraag "4 Heeft u zelf sinds de komst van het coronavirus mondkapjes aangeschaft?" antwoordt
85% van de respondenten: "Nee, deze ga ik niet aanschaffen".

Toelichting
Deze had ik al
in huis voor de
komst van het
Coronavirus

•

Nee, deze ga
ik niet
aanschaffen

•
•

•

•
•
•
•

•

Deze ga ik voorlopig niet dragen. Heeft alleen zin in die situaties waar je echt
een verhoogd risico loopt, bijv. bij bezoek aan een besmette omgeving, indien
je dit bezoek echt niet kan vermijden.
Omdat ik beeldhouwer ben, beschik ik over mondkapjes die zeer fijn stof
tegen houden (geen bouwmarktkwaliteit). Of ze tegen corona helpen???
Waarschijnlijk niet.
Alles wordt behoorlijk overdreven
Een mondkapje lijkt mij eerder een middel om te voorkomen dat je anderen
besmet, dan dat het voorkomt dat je besmet raakt.
Gewoon beschikbaar houden voor de beroepsgroepen die dit echt moeten
gebruiken.
Helpen toch niet.
Het is ook al duidelijk dat je daarmee niet voorkomt dat je t oploopt
Op het moment dat duidelijk is dat de besmettingskans lokaal heel groot is,
vermoed ik dat er nergens meer een mondkapje te krijgen is. En sowieso
moeten artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners absoluut voorrang
hebben. Er is op dit moment al een tekort aan de juiste mondkapjes. Uit
ziekenhuizen worden ze zelfs gejat.
Totale onzin!
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Supermarkten
Afgelaste evenementen en levensmiddelen inslaan in de supermarkt, het coronavirus leidt
soms tot paniekreacties. Sommige mensen slaan vast voldoende voedsel in voor de komst
van het coronavirus, zodat ze twee weken vooruit kunnen.

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

(n=386)

75%

Voorlopig kan ik al vooruit

19%

Ja, dit ga ik (zeker) doen

3%

Weet niet
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Op vraag "5 Slaat u voldoende voedsel (twee weken) voor de komst van het coronavirus?" antwoordt
75% van de respondenten: "Nee, dit ben ik niet van plan".

Toelichting
Nee, dit ben ik
niet van plan

•

•
•
•
•

2 blikken soep, maar dat is meer vanuit het idee dat je met elektriciteitstoring
of geen water/gas ook al de Sjaak bent anders (of je bent een keer te laat
naar de supermarkt gegaan...)
Ik heb daar nog geen plannen voor, mogelijk als het een langdurige kwestie
word.
Ik vertrouw er op dat er dan iemand is die af en toe verse boodschappen in
mijn voortuin wil zetten
Ik vind de supermarktkarretjes onhygiënisch
Ontzettend paniek voetbal overal
Paniekreactie van de mens,belachelijk
Wat een onzin, hoe gek willen ze ons maken, ik doe niet mee

•

Ik heb altijd wat voorraad. Gewoon handig. Niks met Corona oid te maken

•

Standaard hier, kunnen ook andere rampen gebeuren

•
•

Er zijn bezorgdiensten, zoals Plus in de Cocksdorp
Ik weet nog niet wat ik precies ga doen als het ook op Texel aankomt.

•
•

Voorlopig kan
ik al vooruit
Ja, dit ga ik
(zeker) doen
Weet niet
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Informatievoorziening
Het coronavirus is op dit moment onderwerp van gesprek in ons land. Via de website van
bijvoorbeeld de GGD, het RIVM en het (lokale) nieuws kunt u terecht voor informatie en
vragen.

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

(n=383)

25%

Voldoende

49%

Neutraal

15%

Onvoldoende

6%

Zeer onvoldoende

3%

Weet niet
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Op vraag "6 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de maatregelen die u kunt nemen ter
voorkoming van besmetting met het coronavirus?" antwoordt in totaal 74% van de respondenten:
"(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 9% van de respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het
middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Zeer
voldoende

•
•
•
•
•

Voldoende

•
•
•

Neutraal

•
•

De media speelt graag in op paniek zaaien. Voorlichting geven prima, maar
mensen angst inboezemen is erger dan het virus
Ik vind het wel even te veel..men maakt elkaar gek.
Niet alle informatie over de te kunnen maatregelen zijn juist, dus ik ben me er
wel van bewust dat niet alle informatie juist is.
Overdreven veel!!als er live-uitzendingen via de nos zijn over het virus dan
vraag ik me af waar we in godsnaam mee bezig zijn
Veel teveel , het is een “hype” , lastig maar net als de griep , er overlijden
helaas mensen aan. Het leid de mensen wel af van de echt serieuze problemen
, in de wereld ...
Teveel informatie kan ook nog....
Volgens mij moet je overal een lijstje bekend maken van wanneer je de GGD
moet bellen; je moet er echt wel even naar zoeken
Zet de TV uit als het weer hier over gaat, we weten het nu wel
Bij het begin van de uitbraak , was het volgens mij beter geweest om de
hygiëne maatregelen gelijk duidelijk te maken.
De (rijks)overheid mag veel sterker aandringen op het handhaven van goede
hygiene. Geen handen geven, handen wassen etc. Dit i.v.m. het grote belang
11

•

•
•
•

Onvoldoende

•
•

van het vertragen van de epidemie en het voorkomen dat de zorg overbelast
wordt. Er is nu een ‘laat je niet gek maken’ mentaliteit, die prima is om paniek
te voorkomen, maar zeker niet werkt om de verspreiding van het virus tegen
te gaan.
Er was een ingelaste uitzending met de minister, het RIVM en een ziekenhuis.
Dat kwam allemaal niet zo professioneel over. Later gingen ze apart van elkaar
nog maar wat duiding geven. Maar je moet ook gewoon zelf nadenken. Het is
opvallend dat het UMC en Radbout bijvoorbeeld iedereen testen met dit soort
klachten. terwijl andere ziekenhuizen veel trager protocollair zijn.
Ik heb het vermoeden dat er veel mensen zijn die (willen) denken dat het virus
niet gevaarlijker is dan een griepje. Dus ergens schiet de informatievoorziening
tekort.
Ik kijk geen nieuws en lees geen krant dus ik weet niks van voorzorg
maatregelen
Vind dat er vaak tegenstrijdige zaken worden gemeld en dat bv de Duitse
overheid en de Nederlandse overheid niet genoeg met elkaar in overleg zijn
Vanuit Texel geen info tot nu toe! En dat met al die toeristen uit Duitsland !
onbegrijpelijk!
We krijgen tegenstrijdige voorlichting

Zeer
onvoldoende

•

Chaotische en tegenstrijdige informatie en echt effectieve methoden om
verspreiding te voorkomen (zie boven) worden niet vermeld.

Weet niet

•

Ik houd er mij niet mee bezig
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7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de
klachten van het coronavirus?
Zeer voldoende

(n=380)

20%

Voldoende

52%

Neutraal

12%

Onvoldoende

10%

Zeer onvoldoende

3%

Weet niet

2%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de klachten van het coronavirus?"
antwoordt in totaal 72% van de respondenten: "(zeer) voldoende". In totaal antwoordt 13% van de
respondenten: "(zeer) onvoldoende". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Voldoende".

Toelichting
Zeer voldoende

•
•

Neutraal

•
•

Je kan er niet omheen, wordt doodgegooid met informatie. Te veel naar
mijn idee
Tot vervelens toe
Omdat incubatietijd steeds lijkt te worden bijgesteld vraag ik mij af of
herkenning op basis van klachten/symptomen relevant is.
Onze dochter aan de overkant heeft al twee jaar een ernstig vorm van
kanker. Levensverlengende behandelingen maken dat zij nog hopelijk
langer leeft. Haar gezin met jonge kinderen heeft het al heel zwaar. Hoe
moeilijk is het om rekening te houden met de heel kwetsbare mensen?

Onvoldoende

•

Het dringt nog onvoldoende door dat dit geen gewoon griepje is. Mensen
uit risicogroepen zijn vaak ingeënt tegen de gewone seizoensgriep, maar
hiertegen is geen immuniteit, bij niemand. Er is daarnaast nog niet breed
genoeg bekend gemaakt dat er bij een deel van de patiënten ernstige en
blijvende complicaties zijn na genezing. Het risico dat de zorg ernstig
overbelast raakt wanneer er veel zieken zijn, wordt onderschat. Juist
onder zorgverleners was in China de besmettingsgraad hoog, wat dit nog
verergerd.

Zeer onvoldoende

•

In een Brabants ziekenhuis zou een assistent-arts ziek zijn geworden op
dezelfde dag dat een patient hem besmet zou hebben. Dus geen
incubatietijd, zoals eerder beweerd. Of is die arts toch lekker aan het
hossen geweest met carnaval? Ook kan men niet aangeven hoe lang virus
besmettelijk blijft op materialen, zoals pakken in de supermarkt, of een
kopje, dat je wordt aangereikt. Eigenlijk weten de 'deskundigen' niks.
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Toerisme
Ook de toerismesector wordt getroffen door het coronavirus. Toeristen vragen zich af of het
veilig is om op vakantie te gaan en dat heeft effect op het toerisme. Op Texel zijn sommige
mensen afhankelijk van het toerisme.

8 In hoeverre denkt u dat het coronavirus effect heeft op het
Texelse toerisme?
Zeer negatief effect

(n=379)

4%

Negatief effect

32%

Neutraal

45%

Positief effect

11%

Zeer positief effect

1%

Weet niet
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Op vraag "8 In hoeverre denkt u dat het coronavirus effect heeft op het Texelse toerisme?"
antwoordt in totaal 36% van de respondenten: "(zeer) negatief effect". In totaal antwoordt 12% van
de respondenten: "(zeer) positief effect". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer
negatief
effect

•
•

•

Negatief
effect

•
•
•
•
•

Logisch, toeristen komen van uit de hele wereld naar Texel. Zou dus gek zijn als
het ons bespaard zou blijven. Juist hier lijkt me duidelijk.
Mensen gaan er zelf voor kiezen niet op reis te gaan en er komen negatieve
reisadviezen van overheden. Gelegenheden waar veel mensen bij elkaar komen,
zoals café’s en restaurants worden plekken waar besmetting makkelijk plaats kan
vinden. Om te zien wat het effect is: kijk maar op de uitgestorven pleinen van
Rome.
Vooralsnog niet heel erg aan de orde, zodra er iemand geïnfecteerd raakt op het
eiland zal dit wel gevolgen hebben. Overigens ben ik zelf werkzaam in de horeca
en hebben wij de eerste annulering al gehad die te maken had met het Corona
virus
Als het lukt om het coronavirus buiten het eiland te houden zal het juist een
positief effect hebben op het toerisme
Als het op texel aanwezig is
Als hier het corona opduikt zal dat waarschijnlijk een negatief effect hebben
Antwoord alleen geldig in het geval dat. Ik denk, dat paniekhandelen meer
negatieve effecten te weeg brengt als het virus.....
Er zullen minder mensen naar het buitenland gaan dus meer mensen op Texel
komen. Voor wat betreft verspreiding Corona lijkt me dat een negatief effect
hebben.
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•
•
•
•
•

Neutraal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Positief
effect

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is niet te traceren waar de toeristen wegkomen.
Indien het door zet zal het effect hebben op het gehele land en dus ook Texel.
Nu nog geen negatief effect, maar bij verdere verspreiding verwacht ik dat er
minder gereisd zal worden en dat ook Texel dat zal gaan merken. Evenementen
zullen vermeden gaan worden, drukke toeristische plaatsen ook.
Op t moment dat t hier ook zou zijn of verder uitbreidt in Nederland
Sterk afhankelijk van publiciteit omtrent besmetting op Texel. Zodra de
besmetting ook op Texel zal zijn, dan is er een sterk negatief effect op de toerisme
Als dat coronavirus hier zal komen dan heeft het ongetwijveld een negatief effect
maar nu zijn gasten daar nog niet bang voor maar ja wat als er duitse gasten
komen uit een gebied waar dit virus rond gaat?
Correctie: Op Texel zijn ALLE mensen afhankelijk van het toerisme. Niet "sommige
mensen". Degene die beweert van niet is een struisvogel... Hoe het verder gaat
hangt af van de ontwikkelingen.
Erwordt best gemopperd over de hoeveelheid toeristen hier en daar...Dus
misschien op sommige plekken iets rustiger inderdaad.maar dan ook niet
mopperen dan...ff n pauze gewoon,positief blijven.
Hangt af van het tijdstip waaropbC het eiland bereikt. Is dat vroeg, dan is er een
negatief effect; laat of niet, dan is het positief.
Hangt er helemaal vanaf hoe lang het duren gaat, Tenzij Texel virusvrij blijft
beleven we gouden tijden.
Het is zoals het is. Als het negatief is komen er ook wel weer betere tijden.
Ik denk dat de toeristen het zelf juist meenemen dus meer een zorg voor de
Texelaars zelf
Ik denk dat het mee zal vallen in de winter hebben veel mensen de griep en in de
zomer hoor ik hier weinig van . Maar je moet er wel een klein beetje rekening mee
houden
Ik denk op dit moment van het invullen geen invloed
Ik vrees dat Texel er last van gaat krijgen. Paniek om weinig. Maar dat is de media
Misschien komen er wat minder buitenlanders naar Texel.
Daarnaast zullen Nederlanders die niet naar het buitenland willen/durven nu
wellicht naar Texel komen.
Alles uiteraard afhankelijk van hoelang het duurt voor deze hype is overgewaaid.
Tenzij iedereen in deze hype meegesleurd wordt. Ik denk dat de toestanden er
omheen meer stress veroorzaken als het hele virus
Wanneer er hier een besmet persoon zou zijn, zal dat helaas zeker invloed hebben
Zolang hier geen ernstige uitbraak is geen reden tot paniek.
"Waar is het zonnig en is geen corona? Texel, jeeej!"
Al die mensen die naar Italië willen, kunnen beter naar Texel komen.
Als mensen niet naar het buitenland durven of vluchten niet doorgaan kijken ze
misschien naar een vakantie in eigen land
Denk dat meer mensen nu voor een (last minute) in eigen land kiezen.
Er komen zeker minder toeristen, en dat is wel een positief effect!
Ik denk dat mensen eerder in eigen land op vakantie gaan.
Ik vermoed dat mensen in eigen land blijven.
Ipv naar Italie komen mensen naar Texel
Niet naar buitenland. Maar stel dat er een geval op Texel wordt geconstateerd.
Dan is het effect heel erg negatief.
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•

•

Reizen met het vliegtuig worden geannuleerd of niet geboekt. Dan ga je toch
lekker naar Texel! Hoewel het hele eiland staat langzamerhand vol met huisjes!
Vliegvakanties naar verre oorden zijn minder in trek. Met eigen vervoer naar Texel
is wellicht een aantrekkelijk alternatief.
Zolang het hier niet is

•

Ja nu komen ze naar Texel ipv het buitenland

•

Als het virus in Nederland echt toe slaat zou dat kunnen betekenen dat er minder
mensen naar Texel komen, anderzijds kan het ook zo zijn dat veel mensen dan
niet willen vliegen en dat er juist meer mensen naar Texel komen,...
Hangt af van wat er gaat gebeuren in gebieden waar de meeste toeristen vandaan
komen / heen gaan. En van de verspreiding op Texel.

•

Zeer
positief
effect
Weet niet

•
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Tot slot
9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen
van verdere verspreiding van het coronavirus?

Suggestie:

(n=368)
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De gemeente doet al genoeg
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Op vraag "9 Wat kan uw gemeente volgens u bijdragen aan het stoppen van verdere verspreiding van
het coronavirus?" antwoordt 52% van de respondenten: "Weet niet" en geeft 28% aan een suggestie
te hebben.

Suggestie:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adequate maatregelen treffen bij besmetting op Texel (quarantaine faciliteiten creëren o.a.
voor toeristen). De bevolking goed informeren en op de hoogte houden. Communicatie is erg
belangrijk.
Alert blijven en mensen blijven voorlichten. Niet iedereen leest de krant elke keer.
Alert zijn
Alle evenementen verbieden
Alle toeristen weren. Waarschijnlijk geen gewenst antwoord maar wel effectief
Alles en iedereen Desinfecteren bij aankomst van de teso ;)
Als gemeente zelf de bevolking maar informeren dat je de ander niet in het gezicht moet
hoesten (zoals me vandaag bij Gamma overkwam), afzien van lichamelijk contact met vrienden
en bekenden (niet omhelzen, kussen en handen geven) en iedere keer wanneer je in een nietveilige omgeving bent geweest (=buitenshuis) tot je terug bent niet met handen aan mond,
neus en ogen komen en zo snel mogelijk de handen intensief wassen.
Als het op het eiland is , dan kritischere naar evenementen kijken
Als t op Texel komt mensen hier goed informeren over wat wel of niet te doen
Bericht op facebook
Bij de boot controleren op besmetting. Bij twijfel toegang tot Texel weigeren.
Boot eruit gooien
Boot stil leggen
Brief rond sturen met tips.Wat kan je er tegen doen. Wie moet ik dan inschakelen.
Controlen bij of op de boot??
Controleren bij binnenkomst.
Dan moeten die ambtenaren wel aanwezig zijn
Dat is pas aan de orde als het hier is gearriveerd
De boot niet laten varen !! Dat is het mooie van een eiland.
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De boot niet meer laten varen
De juiste informatie naar buiten brengen
De media oproepen to stoppen met deze massahysterie, want dat is erger dan het virus zelf!
De supermarkt adviseren / verplichten de karretjes minimaal1 x per dag te reinigen
Dedinfect dispensers bij alle publieke gebouwen.
Doe iets
Door geen gasten meer op het eiland toe te laten, je weet niet uit welke omgeving ze
komen.ving
Duidelijk verschillende scenario's aangeven; makkelijk om texel vrij te houden van het virus
door controles; welk scenario is daarvoor en hoe zorg je tegelijkertijd dat de veerdienst
doorgaat voor gasten en leveringen...
Duidelijke en correcte informatie geven en verspreiden, zorgen dat de mensen 'rustig' blijven en
niet in 'paniek' raken (ook weer door goede en juiste informatie)
Een noodplan maken voor het geval van een uitbraak.
Eet minstens 400 gram groente per dag en 2 stuks fruit. Zorg voor extra vitamine C in hoge dosis
voor het geval dat. En er zijn echt niet meer doden,dan door een gewone griep. Geen paniek
dus !!
Evenementen annuleren
Evenementen schrappen
Geef heel duidelijk aan wat het BELANG is van de maatregelen. Mensen lijken zich persoonlijk
aangevallen te voelen als je geen hand wil geven, of doen of het allemaal maar gekkigheid is.
Dat is het niet.
Geen
Geen grote evenementen
Geen grote evenementen toestaan
Geen paniek zaaien a la de media
Geen risico nemen en bewust een keuze maken waar wel en waar niet naar toe.
Gewoon blijven doen, in mijn ogen is dit een virus als zovele. Ja helaas sterven aan virussen
mensen en dieren, maar is dat niet het bestaan van ons allen ?
Goed en open communiceren met de bevolking
Goed informeren via social media
Goed voorlichting via de TC
Goede en adequate berichtgeving
Goede voorlichting ook zeker van de regering
Goede voorlichting over de symptomen en hoe te handelen
Grote evenementen aflasten.
Handenschudden (en kussen) afschaffen bij vergaderingen, bijeenkomsten, begroetingen
Handzeep uitdelen op scholen en bij sportclubs.
Heb nog niets gemerkt van de Gemeente.
Helpen om een anti histericum met spoed te verspreiden
Het hoofd koel houden en geen onnodig tumult veroorzaken rondom dit thema.
Het virus zeer serieus nemen en de adviezen van RIVM verspreiden
Hoofd koel houden
Ik ben niet bekend met voorzorg maatregelen van gemeente Texel.
Ik denk dat maatregelen niet veel zin hebben
Informatie via huisartsen of ggd
Jeukt
Kalm blijven
Laat de gemeente hier alsjeblieft buiten. Dat word anders weer heeeel veel vergaderen op niks
af en nemen dan te laat weer allerlei dure maatregelen wat waarschijnlijk nergens op slaat.
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Leg de boot stil
Maak de bekent aan toeristen sector, beheerders van publiek ruimtes dat ze regelmatig en goed
schoonmaken, deuren, wc’s en zo meer. Mensen die hier tijdens het seizoen in quarantaine
moeten zorgen voor een probleem met een sneeuwbal effect.
Meer controle op nederlandse en duitse grens (ik woon in limburg)
Mensen die in infectie gebied zijn geweest,zich laten melden en evtl testen
Met teso in gesprek omtrent weren buitenlanders
NIET de boot uit de vaart halen (tot iig 9 maart)
Niet te veel ophef maken, als het komt dan komt het
Niet teveel ophef over maken.
Niets (2x)
Niets, het virus is niet te stoppen
Niets! Laten we gewoon doen wat we altijd doen en stoppen met zoveel paniek te zaaien.
Niets!!
Niks (2x)
Nooit geweten, dat dit onder de taken van de gemeente valt: snel de taak verlegen naar een
instantie, die hier wel verstand van heeft!!
Ook vakantiegasten informeren over de genomen acties op Texel als die al genomen zijn
Op tijd afwegen of geplande evenementen wel kunnen doorgaan. Bij besmettingen op Texel
scholen sluiten, gelegenheden waar veel mensen bij elkaar komen, zoals uitgaansgelegenheden,
sluiten en evenementen afgelasten.
Ophouden met paniek zaaien
Opletten contact houden met de instantie,s
Overheid doet genoeg, gemeente heeft daarin (nog) geen functie
Overwegen grote evenementen af te lassen als het virus zich ook in Nederland de komende
twee weken sterk uitbreidt
Richtlijnen volgen van RIVM
Rivm beleid volgen
Scherp opletten en meer kun je ook niet doen. misschien verse broodjes verkoop in de
supermarkten alleen achter de toonbanken. Iedereen zit er met ongewassen handen aan.
Scholen sluiten
Simpele informatie doorgeven
Stoppen met de media gekte
Stoppen met het zaaien van paniek
Supermarkten desinfecterende doekjes bij ingang om handgreep kar schoon te maken alvorens
te gaan winkelen?
Temperaturen op de teso boot.
Temperatuurcontrole bij de boot en bij openbare gebouwen, zoals bibliotheek en
gemeentehuis
Teso stop zetten
Texel isoleren
Tijdig goede info geven zodat je kunt meehelpen het virus te beperken.
Tot nu toe niets
Uitleggen dat er overdreven gereageerd wordt op dit virus.
Veerboot stilleggen(grapje hoewel)
Viade Texelse Courant en de website van de gemeente adviezen geven. Opk aangeven waar je
je moet melden als je bang bent dat je het hebt.Niet naar de huisarts gaan , maatr telefonisch
melden en advies vragen. Speciaal telefoonnummer zou huisartsen ontlasten.
Voldoende en eerlijke informatie geven
Vooral geen paniek veroorzaken. Het is een griepvirus 2.0
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Voorbereiden op diverse senario's, risico inventarisatie maken en een planboek ontwerpen
Voorlichting (2x)
Voorlichting op school en openbare gebouwen
Wees eerlijk ipv zoals de overheid doet: liegen om paniek te voorkomen
Weinig meer dan dat ze nu doet.Hooguit nog vaker benadrukken dat je groepen beter kunt
mijden.
Weinig, voorlichting is volgens mij het enige. De rest is aan ons zelf.
Zorgen dat de GGD/zorginstellingen voldoende is voorbereid op gevallen die hier ongetwijfeld
ook zullen komen.
Zorgen dat op de boot al mensen in alle talen goed worden voorgelicht en er handgel
beschikbaar is.

Toelichting
Suggestie:

•
•
•
•

•

•

•
•
•
De gemeente
doet al
genoeg

•

•
•
•
Weet niet

•
•

Dan moeten die ambtenaren wel aanwezig zijn want als er een scheet dwars zit,
zitten ze al thuis.
De gemeente heeft geen enkele invloed op de verspreiding van Corona; zolang
wij eindeloos blijven reizen, dragen we het de wereld rond.
De gemeente kan pas wat bijdragen als het virus in de gemeente is opgedoken.
De gemeente Texel heeft al overal briefjes hangen waarin aangegeven wordt
dat momenteel geen handen worden gegeven en de bekende overige
hygiënische adviezen worden gegeven. De mentaliteit is bij veel mensen nog
dat ze ‘niet mee willen doen aan die hysterie’, en daarmee ondergraven ze het
passende beleid om verspreiding tegen te gaan. Dit is geen griepje. Niemand
heeft immuniteit, de sterfte is behoorlijk hoger dan bij griep en er zijn, ondanks
het milde verloop bij de meerderheid, blijvende ernstige complicaties bij een
deel van de overlevenden.
De gemeente Texel zal zelf de verspreiding van het virus niet kunnen stoppen.
Hooguit verdere verspreiding kunnen vertragen. De gemeente zal niet
zelfstandig maatregelen moeten nemen, maar dit in overleg met RIVM en
centrale overheid moeten doen.
De hele wereld staat in brand, mensen worden gebombardeerd en vermoord,in
Afrika sterven dagelijks honderden kinderen van de honger en wij maken ons
druk over een paar procent die overlijden aan dit virus
Ik begrijp, dat dit niet mogelijk is, maar dan moet ik 14 dagen of de hele zomer
binnen blijven zitten. Dat is ook niet mogelijk.
Mensen moeten zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen
Ook bij de horeca enz dispensers.
Ik denk dat je als gemeente niets kan doen. Het is een virus dat komt of niet
komt. Mensen worden ziek en ook weer beter. Er is al bewezen dat er niet meer
mensen sterven dan aan aan een normale griep. Ik denk dat de gemeente beter
kan zorgen dat de paniek niet groter wordt dan het al is.
Ik heb in de krant gelezen dat er goed onderzoek moet zijn dat is oke.
Vind het totaal overtrokken hoe iedereen reageert... totale paniek voor een
‘zware griep’
Wat kan je de hele wereld toch gek maken met een virus.
Griep prevententie is geen taak van de gemeente
Het virus is hier (nog) niet, dus ik kan niet beoordelen hoe de gemeente zal
handelen als het er wel is
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Laten we zorgen dat de angst en mediahype niet meer schade aanricht dan het
virus zelf.
Nu nog niet van toepassing, mocht iemand geïnfecteerd raken dan zal de
gemeente Texel een belangrijke rol krijgen in voorlichting en preventie voor
Texelaar en toerist
Totaal niets.
Vind dat het allemaal wel erg word overdreven, er overlijden ieder jaar meer
mensen aan de griep of in het verkeer.
Wat een onzinnig idee voor dit moment
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TipTexel
De Texelse Courant
Het coronavirus
Maatregelen
Supermarkten
Informatievoorziening
Toerisme
Tot slot
5 maart 2020 tot 11 maart 2020
11
408
4,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11 maart 2020

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±4,8%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met De Texelse Courant.
Op 05-03-2020 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar geslacht en leeftijd

Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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3. TipTexel
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Texel vergroten. Via het
panel TipTexel.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Texel hun mening kenbaar maken over
onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tiptexel.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd worden
deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipTexel.nl is een gemeenschapspanel, opgezet
vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen over dit
initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipTexel.nl maakt het gemakkelijk om zonder
veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Samenleving, ‘Onderwijs’ en ‘Toerisme’.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.
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