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1 Projectbeschrijving 

Title: Effects of the outbreak of COVID-19, wave 1 

Datafile: L_CoronavirusImpact_3p 

Funding sources: Prof. Dr. Hans-Martin von Gaudecker (Bonn University), De 

Nederlandsche Bank 

Investigator: Hans-Martin von Gaudecker (Bonn University); Maarten van Rooij 

and Mauro Mastrogiacomo (DNB) 

Project description: The objective of this research is to obtain a good picture of the 

societal effects of the outbreak of COVID-19 (corona virus) and how 

the outbreak is handled in the Netherlands. The study contains 

questions that are also fielded in similar panels in Germany and in 

the United States so that a comparison is possible. 

Sample: All LISS panel members aged 16 years and older 

Overview of the response:  

Selected number of household members: 6,817 (100%)  

Non-response: 1,273 (18.7%)  

Response: 5,544 (81.3%)  

Complete: 5,453 (80.0%)  

Incomplete: 91 ( 1.3%)  

Date of data collection: Second half of March 2020 (20/03/2020 - 31/03/2020) 

 

Titel: Effects of the outbreak of COVID-19, wave 1 

Databestand: L_CoronavirusImpact_3p 

Financiering: Prof. Dr. Hans-Martin von Gaudecker (Bonn University), De 

Nederlandsche Bank 

Onderzoekers: Hans-Martin von Gaudecker (Bonn University); Maarten van Rooij en 

Mauro Mastrogiacomo (DNB) 

Projectbeschrijving: Het doel van dit onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de 

maatschappelijke effecten van de uitbraak van COVID-19 

(coronavirus) en hoe de uitbraak in Nederland wordt aangepakt. De 

studie bevat vragen die ook in vergelijkbare panels in Duitsland en in 

de Verenigde Staten worden beantwoord, zodat een vergelijking 

mogelijk is. 

Steekproef: Alle LISS panelleden vanaf 16 jaar 

Responsoverzicht  

Selectie aantal leden huishouden: 6.817 (100%)  

Nonrespons: 1.273 (18,7%)  

Respons: 5.544 (81,3%)  

Compleet: 5.453 (80,0%)  

Incompleet: 91 ( 1,3%)  

Datum van dataverzameling: Tweede helft van maart 2020 (20/03/2020 - 31/03/2020) 
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2 Inleiding 

In maart 2020 is in het LISS panel1 de vragenlijst “Corona-uitbraak in Nederland” 

afgenomen. 

 

De vragenlijst is voorgelegd aan 6.817 panelleden en 5.453 respondenten vulden de 

vragenlijst volledig in (responspercentage 80%). 

 
1 Verwijzing naar LISS panel data in tekst:  
In this paper we make use of data of the LISS (Longitudinal Internet Studies for the Social sciences) panel 
administered by CentERdata (Tilburg University, The Netherlands). 
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3 Codeboek 

Dit hoofdstuk beschrijft de vragenlijst zoals deze in het LISS panel is afgenomen.  

 

• De variabelennamen worden vet weergegeven en corresponderen met de namen 

in de dataset. 

• De routing van de vragenlijst wordt bij de desbetreffende variabele cursief 

weergegeven. 

• Open: antwoordvak; geen limiet aan lengte van het antwoord 

• String: antwoordvak waarbij een maximum aantal karakters kan worden 

ingevoerd (standaard 255) 

• Text: antwoordvak; geen limiet aan lengte van het antwoord 

• Empty: vraag kan onbeantwoord gelaten worden 

• De range waarbinnen de respondent een antwoord kon geven bij numerieke 

variabelen is cursief afgebeeld in het codeboek wanneer deze niet zichtbaar was 

voor de respondent. Wanneer geen grenzen waren gesteld aan de range 

waarbinnen een antwoord kon vallen, staat dit in het codeboek weergegeven als 

‘integer’. 

• De zogenoemde ‘fills’ (variabele tekst) worden tussen rechte haken [] 

weergegeven. 

• Variabelen tussen accolades {} maken geen deel uit van de dataset, maar de 

bijbehorende vragen of teksten waren wel onderdeel van de vragenlijst. 

 

nomem_encr2 

Nummer van lid huishouden versleuteld 

  

maandnr 

Jaar en maand van de veldwerkperiode 
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{intro} 

Deze vragenlijst gaat over het coronavirus.  

 

Omdat het LISS panel precies de samenstelling van de Nederlandstalige bevolking heeft, 

krijgen onderzoekers een goed beeld van hoe in Nederland met de uitbraak wordt 

omgegaan. Ook zitten er in dit onderzoek vragen die ook in vergelijkbare panels in 

Duitsland en in de Verenigde Staten worden gesteld zodat kan worden gekeken of 

bepaalde dingen daar anders worden gedaan of beleefd dan in Nederland.  

 

In de komende periode krijgt u nog enkele vragenlijsten over het coronavirus.  

 

Deze keer kijken we onder andere wat u vindt van de maatregelen die de overheid heeft 

genomen. En of u uw sociale contacten beperkt. U krijgt ook vragen over de eventuele 

gevolgen van het virus voor uw financiële situatie. 

 
2 Gebruik nomem_encr als key variable bij het mergen van de data met die van andere LISS panel studies uit 
het LISS Panel Data Archive: https://www.dataarchive.lissdata.nl 
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q1a – q1e 

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende dingen gebeuren in de komende twee 

maanden door het coronavirus? 

  

q1a u wordt besmet 

q1b iemand in uw directe omgeving (familie, vrienden, collega’s) wordt besmet 

q1c u moet naar het ziekenhuis als u wordt besmet 

q1d u moet in quarantaine, ongeacht of u wel of niet besmet bent 

q1e u wordt besmet en u besmet iemand anders 

 

1.  Geen kans 

2.  Zeer kleine kans 

3.  Kleine kans 

4.  Tussen groot en klein in 

5.  Grote kans 

6.  Zeer grote kans 

7.  Absoluut zeker 

8.  Dat is al gebeurd 
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q2a – q2j1 

Hoe groot denkt u dat de kans is dat de volgende personen die besmet zijn met het 

coronavirus in de komende twee maanden door het coronavirus naar het ziekenhuis 

moeten of zullen sterven? 

  

q2a een anders gezonde 30-jarige moet naar het ziekenhuis 

q2b een anders gezonde 30-jarige zal sterven 

q2c1 een anders gezonde 75-jarige moet naar het ziekenhuis 

q2d1 een anders gezonde 75-jarige zal sterven 

q2e1 een anders gezonde 5-jarige moet naar het ziekenhuis 

q2f1 een anders gezonde 5-jarige zal sterven 

q2g1 een 30-jarige met diabetes en chronische hart- en vaatziekten moet naar het 

ziekenhuis 

q2h1 een 30-jarige met diabetes en chronische hart- en vaatziekten zal sterven 

q2i1 een 75-jarige met diabetes en chronische hart- en vaatziekten moet naar het 

ziekenhuis 

q2j1 een 75-jarige met diabetes en chronische hart- en vaatziekten zal sterven 

 

1.  Geen kans 

2.  Zeer kleine kans 

3.  Kleine kans 

4.  Tussen klein en groot in 

5.  Grote kans 

6.  Zeer grote kans 

7.  Absoluut zeker 
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q3__1 - q3__7 

Welke van de volgende adviezen hebt u opgevolgd in de afgelopen week?  

Meerdere antwoorden mogelijk 

  

q3__1  Niet naar drukke plaatsen gaan 

q3__2 Publieke ruimtes vermijden 

q3__3 Afstand houden van anderen (1,5 meter) 

q3__4 Regeling voor school of werk aanpassen 

q3__5 In quarantaine gaan omdat u symptomen hebt 

q3__6 In quarantaine gaan ook al hebt u geen symptomen 

q3__7 Geen van bovenstaande 

0 Nee 

1 Ja 
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q4a - q4j 

Hoe effectief zijn volgens u de volgende zaken als het gaat om jezelf te beschermen 

tegen het coronavirus? 

  

q4a Een mondkapje gebruiken 

q4b Bidden 

q4c Vaak je handen wassen met zeep of een ontsmettingsmiddel gebruiken 

q4d Contact opnemen met een arts als je je ziek voelt 

q4e Contact opnemen met een arts als je je gezond voelt, maar ongerust bent dat je 

bent blootgesteld aan het virus 

q4f Niet naar publieke ruimtes en bijeenkomsten gaan, en drukte vermijden 

q4g Contact met mensen met een hoog risico vermijden 

q4h Niet naar ziekenhuizen of klinieken gaan 

q4i Niet naar cafés en restaurants gaan 

q4j Niet met het openbaar vervoer gaan 

 

1.  Helemaal niet effectief 

2.  Weinig effectief 

3.  Enigszins effectief 

4.  Effectief 

5.  Zeer effectief 
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q5 

Hebt u de afgelopen zeven dagen persoonlijk, sociaal contact gehad met oudere 

mensen? 

  

1.  Helemaal niet 

2.   

3.   

4.   

5.  Heel veel 
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q6a - q6g 

Onder de huidige omstandigheden, hoe effectief zijn, volgens u, de volgende (mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus? 

  

q6a Sluiten van kinderopvang en scholen 

q6b Sluiten van sportclubs, fitnessclubs, enz. 

q6c Sluiten van cafés en restaurants 

q6d Sluiten van alle winkels behalve supermarkten en apotheken 

q6e Geen bezoekers toelaten in ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen 

q6f Verplichten dat mensen van 70 jaar en ouder of met een medische aandoening thuis 

blijven behalve om basisboodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg 

nodig is 

q6g Verplichten dat iedereen die niet werkt in een cruciale beroepsgroep (dat zijn 

bijvoorbeeld mensen die werken in de zorg, het openbaar vervoer, de voedselketen) 

thuis blijft behalve om basisboodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg 

nodig is 

 

1.  Helemaal niet effectief 

2.  Weinig effectief 

3.  Enigszins effectief 

4.  Effectief 

5.  Zeer effectief 
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q8a - q8f 

Onder de huidige omstandigheden, bent u het oneens of eens met de volgende 

(mogelijke) beleidsmaatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus? 

  

q8a Alle kinderopvang en scholen moeten gesloten blijven 

q8b Alle cafés en restaurants moeten gesloten blijven 

q8c Alle winkels behalve supermarkten en apotheken moeten worden gesloten 

q8d Er mogen geen bezoekers komen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en 

bejaardentehuizen 

q8e Iedereen van 70 jaar en ouder of met een medische aandoening moet thuis blijven, 

behalve om basisboodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is 

q8f Iedereen die niet werkt in een cruciale beroepsgroep (dat zijn bijvoorbeeld mensen 

die werken in de zorg, het openbaar vervoer, de voedselketen) moet thuis blijven, 

behalve om basisboodschappen te doen of omdat er dringende medische zorg nodig is 

 

1.  Helemaal mee oneens 

2.  Oneens 

3.  Niet oneens en niet eens 

4.  Eens 

5.  Helemaal mee eens 
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q7 

Tot hoe lang denkt u dat de beperkingen die er nu zijn (in het alledaagse leven) van 

kracht zullen blijven? 

  

1.  tot en met uiterlijk 6 april, zoals aangekondigd op 15 maart 

2.  minstens tot en met 6 april, maar tot minder dan 2 maanden vanaf vandaag 

3.  tussen 2 en 4 maanden vanaf vandaag 

4.  tussen 4 en 8 maanden vanaf vandaag 

5.  tussen 8 en 12 maanden vanaf vandaag 

6.  voor langer dan 12 maanden 
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q9 

Als de overheid morgen iedereen verplicht thuis te blijven (behalve om 

basisboodschappen te doen), hoeveel van de 100 personen die niet werken in cruciale 

beroepsgroepen zouden dit dan doen, denkt u? 

  

Aantal mensen (0-100): 0...100 
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q10 

Zou u dan thuis blijven? 

  

1.  Ja 

2.  Nee 

3.  Ik werk zelf in een cruciale beroepsgroep 
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if q10 = 1: 

q11__1 - q11and 

Om welke redenen zou u dat doen?  

Meerdere antwoorden mogelijk. 

  

q11__1  Het is mijn burgerplicht 

q11__2 Uit angst voor een boete 

q11__3 Om te vermijden dat ik besmet raak 

q11__4 Om te vermijden dat ik mijn dierbaren besmet 

q11__5 Om te vermijden dat ik anderen besmet 

q11__6 Om te vermijden dat ik kwetsbare groepen (bv. ouderen) besmet 

q11__7 Anders, namelijk:  q11and  string  

0 Nee 

1 Ja 
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if q10 = 2: 

q12__1 - q12and 

Om welke redenen zou u dat niet doen? 

Meerdere antwoorden mogelijk. 

  

q12__1 Ik accepteer niet dat mijn vrijheid zo erg wordt beperkt 

q12__2 Ik ben niet bang om een boete te krijgen 

q12__3  Ik geloof niet dat de vermindering van de risico’s zulke grote beperkingen 

rechtvaardigt 

q12__4  Ik heb het gevoel dat ik verplichtingen heb die rechtvaardigen dat ik zulke 

eisen negeer 

q12__5  Ik heb niet het idee dat als de beperkingen worden opgevolgd de verspreiding 

van het virus veel wordt tegengehouden 

q12__6 Ik denk niet dat ik door de uitbraak word geraakt 

q12__7 De hele dag thuis zitten is te saai 

q12__8 Anders, namelijk: q12and   string 

0 Nee 

1 Ja 
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q13 

Welke van de volgende opties beschrijft voor begin maart (of voordat het coronavirus 

invloed had op uw werk) uw situatie het best?  

 

Als er meer opties mogelijk zijn, kiest u dan de hoofdactiviteit of -baan. 

  

1.  Ik verrichtte betaald werk in loondienst, full-time of part-time 

2.  Ik was zelfstandig ondernemer 

3.  Ik was werkloos en was op zoek naar werk 

4.  Ik was (vervroegd) gepensioneerd 

5.  Ik ontving een arbeidsongeschiktheidsuitkering of sociale bijstand en was niet op 

zoek naar werk 

6.  Ik was leerling / student / stagiair en kreeg alleen een onkostenvergoeding 

7.  Ik deed het huishouden 
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if q13 = 1 or q13 = 2:  

q14a - q14d 

Hoeveel uur per week werkte u begin maart (of voordat het coronavirus invloed had op 

uw werk) gemiddeld op uw werkplek en vanuit huis? En in de afgelopen zeven dagen?  

 

Als u altijd thuis werkt, vult u alle uren in bij 'vanuit huis'.  

Vult u nul (0) in als u nooit op uw werkplek of thuis werkt. 

 

 Op uw werkplek Vanuit huis 

Vóór de pandemie q14a 

0..70 

q14c 

0..70 

De afgelopen zeven dagen q14b 

0...70 

q14d 

0..70 
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berekende variable 

sumhrsbefore 

q14a + q14c 

 

berekende variable 

sumhrsnow 

q14b + q14d 

 

if q13 = 1 and sumhrsnow = 0: 

q15__1 - q15and 

Waarom werkt u op dit moment niet?  

Meerdere antwoorden mogelijk 

 

q15__1  Minder zakelijke activiteit in het bedrijf waar ik werk 

q15__2 Moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn 

q15__3 Ik ga niet naar mijn werkplek omdat ik bang ben te worden besmet door het 

coronavirus en ik kan het werk dat ik doe niet thuis doen 

q15__4 Vanwege het besmettingsgevaar stelde mijn werkgever werk uit 

q15__5 Ik werd ontslagen 

q15__6 Anders, namelijk: q15and    string 

0 Nee 

1 Ja 
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if q13 = 1 and sumhrsnow > 0 and sumhrsnow < sumhrsbefore: 

q16__1 - q16and 

Waarom werkt u op dit moment minder?  

Meerdere antwoorden mogelijk  

  

q16__1  Minder zakelijke activiteit in het bedrijf waar ik werk 

q16__2 Moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn 

q16__3 Ik ga minder naar mijn werkplek omdat ik bang ben te worden besmet door 

het coronavirus 

q16__4 Vanwege het besmettingsgevaar heeft mijn werkgever beslist dat er minder 

gewerkt wordt 

q16__5 Anders, namelijk: q16and  string 

0 Nee 

1 Ja 
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if q13 = 2 and sumhrsnow < sumhrsbefore: 

q17__1 - q17and 

Waarom werkt u op dit moment minder of niet? 

Meerdere antwoorden mogelijk 

  

q17__1  Minder zakelijke activiteit in mijn bedrijf 

q17__2 Moet zorgen voor mensen (kinderen, ouders) die van mij afhankelijk zijn 

q17__3 Het hele bedrijf is (voor nu) gesloten vanwege besmettingsgevaar 

q17__4  Anders, namelijk: q17and  string  

0 Nee 

1 Ja 
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if q13 is not 1 and q13 is not 2: 

q18 

Hoe vaak hebt u nu persoonlijke sociale contacten met mensen die nu werken of 

studeren? 

  

1.  Nooit 

2.  Eens per week 

3.  Enkele keren per week 

4.  Elke dag 
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if q13 is not 1 and q13 is not 2: 

q19 

Hebt u een achtergrond of vaardigheid die door ziekenhuizen of de gezondheidszorg 

meteen kan worden gebruikt bij de bestrijding van het coronavirus? 

  

1.  Nee, ik kan geen bijdrage leveren (bv. ben te oud, ziek, enz.) 

2.  Nee, ik heb geen achtergrond of vaardigheid die nuttig kan zijn 

3.  Ik heb enige medische opleiding 

4.  Ik heb enige opleiding in maatschappelijk werk of vergelijkbaar 

5.  Ik heb organisatievaardigheden die nuttig kunnen zijn 
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if q19 = 3 or q19 = 4 or q19 = 5: 

q20 

Stel dat de gezondheidszorg wordt overbelast door patiënten die besmet zijn met het 

coronavirus. In welke mate bent u bereid om in ziekenhuizen of bejaardentehuizen 

vrijwilligerswerk te doen en te zorgen voor personen die heel ziek zijn door het 

coronavirus, ook als dat betekent dat u zelf waarschijnlijk het virus zult oplopen? 

  

0.  Helemaal niet bereid 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  Zeker bereid 
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q21__1 - 21__7 

Bent u van plan de volgende dingen te doen als reactie op de verspreiding van het 

coronavirus?  

Meerdere antwoorden mogelijk 

  

21__1 Meer sparen om iets te hebben om op terug te vallen als dingen erger worden 

21__2 Voor de nabije toekomst de aankoop van duurzame goederen, zoals een auto, 

technische apparaten of meubels, uitstellen 

21__3 De aankoop van een huis of appartement uitstellen 

21__4 Verhuizen naar een kleiner huis of appartement 

21__5 Aandelen verkopen 

21__6 Aandelen kopen 

21__7 Geen van bovenstaande 
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0 Nee 

1 Ja 
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h1 - h5 

Op 17 maart heeft de Amerikaanse regering aangekondigd dat elke burger een 

geldbedrag zal krijgen. Als de Nederlandse regering vandaag zo’n maatregel zou 

aankondigen en u zou volgende week 1000 euro krijgen, waar zou u dat geld dan voor 

gebruiken?  

 

U kunt het geld voor één van de volgende doelen gebruiken of het geld verdelen over 

meerdere doelen. Het bedrag moet optellen tot 1000 euro. 

  

h1 Om kosten van basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen te dekken, 

die ik anders niet zou kunnen betalen (basisvoedsel, energierekening, verzekeringen, 

hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz.) 

h2 Om de kosten te dekken van uitgaven die ik normaal gesproken ook heb, maar die 

niet vallen onder de basisbehoeften en die ik anders niet zou kunnen betalen (bv. 

thuisbezorgen van boodschappen, videostreaming-abonnementen, boeken kopen, enz.) 

h3 De aankoop van duurzame goederen, zoals een auto, technische apparaten of 

meubels in de nabije toekomst 

h4 Sparen (op mijn betaal- of spaarrekening laten, aandelen kopen, enz.) 

h5 Financiële steun geven aan familie en/of vrienden 

{h_totaal} Totaal (bovenstaande bedragen moeten optellen tot 1000 euro) 

 

Bedrag (0-1000): 0...1000 
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q22 

Hoeveel kinderen jonger dan 12 jaar zijn er in uw huishouden? 

integer 
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if q22 > 0: 

q23__1 - q23and 

Voor [dit kind/deze kinderen], hoe gaat u om met sluiting van school en/of kinderopvang 

vanwege het coronavirus?  

Meerdere antwoorden mogelijk 

  

 

q23__1  Ik blijf thuis om voor [het kind/deze kinderen] te zorgen 

q23__2 Mijn partner blijft thuis om voor [het kind/deze kinderen] te zorgen 

q23__3 Oudere broer(s) of zus(sen) zorgen voor [het kind/deze kinderen] 

q23__4 De grootouders zorgen voor [het kind/deze kinderen] 

q23__5 Andere familieleden of vrienden zorgen voor [het kind/deze kinderen] 

q23__6 Ik regel de kinderopvang samen met vrienden/buren (afwisselend de 

kinderen opvangen) 

q23__7 Ikzelf en/of mijn partner horen tot de cruciale beroepsgroep en er is daarom 

nood(kinder)opvang beschikbaar 
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q23__8 Mijn ex-partner zorgt voor [het kind/deze kinderen] 

q23__9 [Dit kind blijft/Deze kinderen blijven] alleen thuis 

q23__10 Anders, namelijk:  q23and  string  

0 Nee 

1 Ja 
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if q23__7 = 1: 

q24 

Bent u goed geholpen met deze nood(kinder)opvang? 

  

1.  Nee, helemaal niet 

2.   

3.   

4.   

5.  Ja, heel goed 

 
Pagina 27 

 

if q23__7 = 1: 

q25a – q25b 

Als u nog iets kwijt wilt over deze nood(kinder)opvang, over wat misschien nog 

verbeterd kan worden volgens u, dan kunt u dat hier kwijt. 

  

q25a   

text 

 

q25b Ik heb niets om op te merken 

0 Nee (niet geselecteerd) 

1 Ja (geselecteerd) 
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if q13 = 1: 

q26a - q26d 

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich begin juni voordoen? 

 

U kunt deze vragen beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat 

voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100. 

  

q26a Ik behoud mijn baan omdat mijn werkgever / het bedrijf financieel niet sterk 

wordt geraakt door het coronavirus of financieel gezond genoeg is om de lonen te 

kunnen blijven betalen 

q26b Ik behoud mijn baan omdat de overheid hulp biedt aan mijn werkgever / het 

bedrijf (bv. door een tegemoetkoming in de loonkosten) 

q26c Ik heb dan mijn baan verloren of het aantal uren zal voor onbepaalde tijd zijn 

teruggebracht naar 0 (bv. gedwongen onbetaald verlof, ik werk in een restaurant en 

word per uur betaald) 

q26d Iets anders gebeurt 

{q26_totaal} Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100) 
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Kans (1-100): 0...100 

 

 
 

Pagina 29 

 

if q13 = 2: 

q27a - q27e 

Hoe groot is volgens u de kans dat de volgende situaties zich begin juni voordoen?  

 

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat 

voor zeker niet en 100 voor zeker wel. Let op, uw antwoorden moeten optellen tot 100. 

  

q27a Mijn bedrijf gaat gewoon verder als eerst 

q27b Mijn bedrijf zal minder werkzaamheden hebben, maar zal geen steun nodig 

hebben van de overheid 

q27c Mijn bedrijf zal moeten sluiten, op z’n minst tijdelijk, maar steun van de overheid 

zal mij helpen het hoofd boven water te houden (bv. door de versoepeling uitstel van 

belastingbetaling of de aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud) 

q27d Mijn bedrijf zal moeten sluiten, op z’n minst tijdelijk, en ik krijg geen of niet 

voldoende steun van de overheid 

q27e Iets anders gebeurt 

{q27_totaal} Totaal (kansen van bovenstaande situaties moeten optellen tot 100) 

 

Kans (1-100): 0...100 
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q28 

Wat is de kans dat de coronavirus-crisis leidt tot een situatie waarin u geen inkomsten 

hebt of waarin uw inkomsten lager zijn dan wat u nodig hebt om basisbehoeften en 

openstaande betalingsverplichtingen te dekken?  

 

Onder basisbehoeften en betalingsverplichtingen vallen basisvoedsel, energierekening, 

verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz. 

 

Het gaat hier om de totale inkomsten van uw huishouden.  

 

U kunt deze vraag beantwoorden op een schaal van 0 tot en met 100, waarbij 0 staat 

voor zeker niet en 100 voor zeker wel. 

  

0...100 
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q29__1 - q29and 

Als de crisis leidt tot een situatie waarin u geen inkomsten hebt of waarin de inkomsten 

lager zijn dan wat u nodig hebt om basisbehoeften en openstaande 

betalingsverplichtingen te dekken, hoe gaat u of uw huishouden hier dan mee om?  

 

Onder basisbehoeften en betalingsverplichtingen vallen basisvoedsel, energierekening, 

verzekeringen, hypotheek en andere leningen, medische kosten, enz. 

 

Het gaat hier om de totale inkomsten van uw huishouden.  
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Meerdere antwoorden mogelijk  

 

Ik zal / wij zullen... 

  

q29__1  spaargeld moeten gebruiken 

q29__2 een lening moeten afsluiten / de hypotheek moeten verhogen 

q29__3 op familie moeten steunen 

q29__4 een werkloosheidsuitkering / arbeidsongeschiktheidsuitkering moeten 

aanvragen 

q29__5 met (vervroegd) pensioen gaan 

q29__6 moeten steunen op de sociale bijstand 

q29__999 anders, namelijk:   q29and  string 

0 Nee 

1 Ja 
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q30a - q30e 

De volgende vraag gaat over hoe u zich voelde in de afgelopen zeven dagen. Geeft u 

het antwoord dat het best uw gevoel weergeeft.  

 

De afgelopen zeven dagen... 

  

q30a was ik erg zenuwachtig 

q30b zat ik zo erg in de put dat niets mij kon opvrolijken 

q30c voelde ik me kalm en rustig 

q30d voelde ik me neerslachtig en somber 

q30e voelde ik me gelukkig 

 

1.  Nooit 

2.  Zelden 

3.  Soms 

4.  Vaak 

5.  Meestal 

6.  Voortdurend 
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q31a - q31h 

Als u denkt aan de komende vier weken, hoe bezorgd bent u dan over het volgende? 

  

q31a Dat ik me heel erg ga vervelen 

q31b Dat ik besmet word met het coronavirus en heel erg ziek word of dood ga 

q31c Dat ik besmet word met het coronavirus en anderen besmet 

q31d Dat dierbaren besmet worden met het coronavirus en heel ziek worden of dood 

gaan 

if q13 = 1: q31e1 Dat ik mijn baan zal verliezen 

if q13 = 2: q31e2 Dat mijn bedrijf in financiële problemen terechtkomt 

if q13 = 3: q31e3 Dat ik geen nieuwe baan kan vinden 

q31f Dat ik niet in staat ben voldoende eten te kopen 

q31g Dat ik geen goede gezondheidszorg zal krijgen 

q31h Dat mijn favoriete restaurant/café failliet gaat 
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1.  Helemaal niet bezorgd 

2.   

3.   

4.   

5.  Heel erg bezorgd 
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q32 

Hoe is, in het algemeen, uw vertrouwen in de overheid? 

  

1.  Helemaal geen vertrouwen 

2.   

3.   

4.   

5.  Heel veel vertrouwen 
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q33a - q33d 

Vindt u dat de overheid te weinig of te veel maatregelen neemt om de coronavirus-crisis 

te bestrijden als het gaat om de volgende gebieden? 

  

q33a Het garant staan voor de medische zorg 

q33b Het beperken van de sociale contacten, bv. door het sluiten van openbare ruimtes 

en winkels 

q33c Het beperken van de economische schade 

q33d Communicatie met de bevolking 

 

1.  Te weinig 

2.  Eerder te weinig dan te veel 

3.  Precies voldoende 

4.  Eerder te veel dan te weinig 

5.  Te veel 
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q34a - q34b 

Wilt u nog iets opmerken over de uitbraak van het coronavirus? Bijvoorbeeld over dingen 

die u belangrijk vindt en waarover we geen vragen hebben gesteld, of waarover u graag 

meer toelichting had willen gegeven? 

  

q34a   

text 

 

q34b Ik heb niets om op te merken 

0 Nee (niet geselecteerd) 

1 Ja (geselecteerd) 
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{intro_CP} 

De laatste paar vragen worden gesteld vanwege de vergelijkbaarheid met eerdere 

vragenlijsten en gaan over de mogelijke economische gevolgen en onzekerheden 

rondom de uitbraak van het coronavirus in heel Europa, o.a. in Nederland. 
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v1 

Hoe lang zal volgens u de economische crisis duren? Wij begrijpen dat deze vraag lastig 

te beantwoorden is, maar wij zijn geïnteresseerd in uw eerste inschatting. 

  

1.  Minder dan 1 maand 

2.  1 tot 3 maanden 

3.  3 tot 6 maanden 

4.  6 tot 12 maanden 

5.  1 tot 2 jaar 

6.  2 tot 3 jaar 

7.  3 jaar of langer 
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v2a - v2f 

Hoe waarschijnlijk is het dat de volgende economische effecten van de coronavirus-crisis 

zich in de komende 12 maanden voor u gaan voordoen? 

  

v2a Verlies van mijn baan als werknemer 

v2b Geen opdrachten meer als zelfstandig ondernemer 

v2c Korten van mijn pensioen 

v2d Mijn bezittingen zullen fors in waarde dalen 

v2e Mijn bank zal failliet gaan 

v2f Ik zal moeite hebben om schulden terug te betalen 

 

1.  Zeer onwaarschijnlijk 

2.  Onwaarschijnlijk 

3.  Waarschijnlijk 

4.  Zeer waarschijnlijk 

-7.  Niet van toepassing (missing value) 
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v3 

Op welk niveau zullen de huizenprijzen over 12 maanden zijn in vergelijking met de 

huizenprijzen in februari (dat wil zeggen voor de uitbraak van het coronavirus)? 

  

1.  Huizenprijzen zullen lager zijn 

2.  Huizenprijzen zullen gelijk zijn 

3.  Huizenprijzen zullen hoger zijn 
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if (v3 = 1) or (v3 = 3): 

v4 

Hoeveel procent [if v3 = 1: lager / if v3 = 3: hoger]? 

  

1.  Minder dan 2% 

2.  2% tot 5% 

3.  5% tot 10% 

4.  10% tot 20% 

5.  20% tot 30% 

6.  30% of meer 

 
Pagina 42 

 

v5a - v5f 

Als u denkt aan de uitbraak van het coronavirus op dit moment en dan vooruit kijkt naar 

de komende 12 maanden bent u het dan eens met de volgende uitspraken (op een 

schaal van 0 tot 10 waarbij 0 betekent ”helemaal oneens” en 10 betekent “helemaal 

eens”)? 

  

v5a Ik ga minder uitgeven 

v5c Ik ga meer werken 

v5d Ik ga minder werken 

v5e Ik ga extra lenen 

v5f Ik zou de aankoop van een huis uitstellen 

 

0.  0 helemaal oneens 

1.  1 

2.  2 

3.  3 

4.  4 

5.  5 

6.  6 

7.  7 

8.  8 

9.  9 

10.  10 helemaal eens 

 
  



 

L_CoronavirusImpact 20/54 

Pagina 43 

 

v6a - v6f 

De regering heeft maatregelen genomen om besmettingen te voorkomen en heeft een 

groot pakket neergezet om de economische gevolgen van de uitbraak van het 

coronavirus te beperken. Bent u het dan eens met de volgende uitspraken? 

  

v6a Ik vind het optreden van de regering passend 

v6b Ik vind de genomen maatregelen onvoldoende 

v6e De regering moet bereid zijn banken te redden 

v6f Pensioenfondsen moeten geholpen worden 

 

1.  helemaal oneens 

2.  oneens 

3.  niet oneens, niet eens 

4.  eens 

5.  helemaal eens 
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eva2t1 – eva2t5 

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan 

registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. 

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 

1 = beslist niet 

5 = beslist wel 

  

eva2t1 Vond u het moeilijk om de vragen te beantwoorden? 

eva2t2 Vond u de vragen duidelijk? 

eva2t3 Heeft de vragenlijst u aan het denken gezet? 

eva2t4 Vond u het onderwerp interessant? 

eva2t5 Vond u het plezierig om de vragen in te vullen? 

 

 

1.  1   

2.  2 

3.  3 

4.  4 

5.  5 
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opm 

Hebt u verder nog opmerkingen over deze vragenlijst? 

  

Answer type: Radiobuttons 

Categories: 

1.  ja 

2.  nee 
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if opm = 1: 

evaopm 

U kunt uw opmerking hieronder invullen. 

  

Text 

 
 

DatumB 

Datum begin vragenlijst 

 

TijdB 

Tijd begin vragenlijst 

 

DatumE 

Datum einde vragenlijst 

 

TijdE 

Tijd einde vragenlijst 

 

berekende variabele 

duur 

Duur vragenlijst in seconden 
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4 Achtergrondvariabelen LISS panel 

Dit codeboek beschrijft de algemene achtergrondvariabelen van de huishoudens in het 

LISS panel. De variabelennamen worden vet weergegeven en corresponderen met de 

namen in de dataset. 

 

nohouse_encr Nummer van huishouden versleuteld 

 

geslacht  Geslacht 

1 Man 

2 Vrouw 

 

positie  Positie in het huishouden 

1 Huishoudhoofd* 

2 Gehuwde partner 

3 Ongehuwde partner 

4 (Schoon)ouder 

5 Kind dat thuis woont 

6 Huisgenoot 

7 Familielid of kostganger 

9 Onbekend (missing) 

  

* Het huishoudhoofd is degene op wiens naam het huur- of 

koopcontract van de woning staat. Als dat contract op meerdere 

namen staat, is het huishoudhoofd degene die het hoogste inkomen 

heeft. 

 

gebjaar  Geboortejaar 

1900..heden 

 

leeftijd  Leeftijd van lid huishouden 

 

lftdcat  Leeftijd in CBS-categorieën 

1 14 jaar en jonger 

2 15 - 24 jaar 

3 25 - 34 jaar 

4 35 - 44 jaar 

5 45 - 54 jaar 

6 55 - 64 jaar 

7 65 jaar en ouder 

 

lftdhhh  Leeftijd van het huishoudhoofd 
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aantalhh Aantal leden in het huishouden 

1 Eén persoon 

2 Twee personen 

3 Drie personen 

4 Vier personen 

5 Vijf personen 

6 Zes personen 

7 Zeven personen 

8 Acht personen 

9 Negen personen of meer 

 

aantalki Aantal thuiswonende kinderen in het huishouden, 

kinderen van het huishoudhoofd of zijn/haar partner 

0 Geen 

1 Eén kind 

2 Twee kinderen 

3 Drie kinderen 

4 Vier kinderen 

5 Vijf kinderen 

6 Zes kinderen 

7 Zeven kinderen 

8 Acht kinderen 

9 Negen kinderen of meer 

 

partner Het huishoudhoofd woont samen met een partner (gehuwd of ongehuwd) 

0 Nee 

1 Ja 

 

burgstat Burgerlijke staat 

1 Gehuwd 

2 Gescheiden van tafel en bed 

3 Gescheiden 

4 Weduwe of weduwnaar 

5 Nooit getrouwd 

 

woonvorm Woonvorm huishouden 

1 Alleenstaande 

2 (On)gehuwd samenwonend, zonder kind(eren) 

3 (On)gehuwd samenwonend, met kind(eren) 

4 Alleenstaande, met kind(eren) 

5 Anders 

 

woning Soort woning waarin het huishouden woont 

1 Koopwoning 

2 Huurwoning 

3 Woning in onderhuur 

4 Gratis woning 

9 Onbekend (missing) 
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sted  Stedelijkheid woonplaats 

1 Zeer sterk stedelijk 

2 Sterk stedelijk 

3 Matig stedelijk  

4 Weinig stedelijk  

5 Niet stedelijk 

 

Stedelijkheid: Omgevingsadressendichtheid per km2 

zeer sterk 2.500 of meer 

sterk  1.500 tot 2.500 

matig  1.000 tot 1.500 

weinig  500 tot 1.000 

niet  minder dan 500 

 

belbezig Belangrijkste bezigheid 

1 Verricht betaald werk in loondienst 

2 Werkt of is meewerkend in gezins- of familiebedrijf 

3 Is vrije beroepsbeoefenaar, freelancer of zelfstandige 

4 Zoekt werk na verlies werkkring 

5 Zoekt voor het eerst werk 

6 Vrijgesteld van werkzoeken na verlies van werkkring 

7 Gaat naar school of studeert 

8 Verzorgt de huishouding 

9 Is met pensioen (vervroegd, AOW of VUT) 

10 Is (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt 

11 Verricht onbetaald werk met behoud van uitkering 

12 Verricht vrijwilligerswerk 

13 Doet iets anders 

14 Is te jong, heeft nog geen bezigheden 

 

brutoink Persoonlijk bruto maandinkomen3 in euro’s 

-13 Weet ik niet 

-15 Onbekend (missing) 

 

brutoink_f Persoonlijk bruto maandinkomen in euro’s, geïmputeerd 

Gegevens variabele beschikbaar vanaf juli 2008. Bijgeschat op basis van 

netinc of nettocat indien bruto inkomen niet ingevuld. Zie voor meer 

informatie op onze website: ‘Imputation income LISS until sept 2011.pdf’, 

Klaas de Vos, 2008. Vanaf september 2011 zie bestand: ‘imputation 

income LISS from sept 2011.pdf, Klaas de Vos, 2011. 

 

  

 
3 Omdat niet iedereen even graag wil dat CentERdata beschikt over zijn/haar inkomen, kan een 0 
(nul) twee verschillende dingen betekenen: (1) dat er inderdaad geen inkomen is; en (2) dat een 
panellid een 0 (nul) heeft ingevuld omdat hij/zij het inkomen niet weet of dat hij/zij niet wil dat we 
over het inkomen beschikken. In het tweede geval zouden panelleden aan moeten geven dat zij het 

inkomen niet weten (-13). Helaas doen niet alle panelleden dit, er zijn en blijven panelleden die een 
0 (nul) invullen, terwijl ze wel inkomen hebben. Het is echter onmogelijk te achterhalen wie dat zijn. 
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nettoink Persoonlijk netto maandinkomen in euro’s 

-13 Weet ik niet 

-14 Dat wil ik niet zeggen 

-15 Onbekend (missing) 

 

Indien de respondent geen antwoord gaf op deze vraag, werd het inkomen 

alsnog in categorieën gevraagd (nettocat) en het gemiddelde van de 

aangegeven categorie geïmputeerd in nettoink. Vanaf juli 2008 is ook de 

variabele netinc, exclusief het gemiddelde van nettocat, beschikbaar. 

 

netinc Persoonlijk netto maandinkomen in euro’s (beschikbaar vanaf juli 2008) 

-13 Weet ik niet 

-15 Onbekend (missing) 

 

nettoink_f Persoonlijk netto maandinkomen in euro’s, geïmputeerd (beschikbaar 

vanaf juli 2008) 

Bijgeschat op basis van brutoink indien netto inkomen niet ingevuld. Zie 

voor meer informatie op onze website: ‘Imputation income LISS until sept 

2011.pdf’, Klaas de Vos, 2008. Vanaf september 2011 zie bestand: 

‘imputation income LISS from sept 2011.pdf’, Klaas de Vos, 2011. 

 

brutocat Persoonlijk bruto maandinkomen in categorieën 

0 Geen inkomen 

1 EUR 500 of minder 

2 EUR 501 t/m EUR 1000 

3 EUR 1001 t/m EUR 1500 

4 EUR 1501 t/m EUR 2000 

5 EUR 2001 t/m EUR 2500 

6 EUR 2501 t/m EUR 3000 

7 EUR 3001 t/m EUR 3500 

8 EUR 3501 t/m EUR 4000 

9 EUR 4001 t/m EUR 4500 

10 EUR 4501 t/m EUR 5000 

11 EUR 5001 t/m EUR 7500 

12 Meer dan EUR 7500 

13 Weet ik niet 
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nettocat Persoonlijk netto maandinkomen in categorieën 

0 Geen inkomen 

1 EUR 500 of minder 

2 EUR 501 t/m EUR 1000 

3 EUR 1001 t/m EUR 1500 

4 EUR 1501 t/m EUR 2000 

5 EUR 2001 t/m EUR 2500 

6 EUR 2501 t/m EUR 3000 

7 EUR 3001 t/m EUR 3500 

8 EUR 3501 t/m EUR 4000 

9 EUR 4001 t/m EUR 4500 

10 EUR 4501 t/m EUR 5000 

11 EUR 5001 t/m EUR 7500 

12 Meer dan EUR 7500 

13 Dat weet ik echt niet 

14 Dat wil ik niet zeggen 

 

brutohh_f Bruto maandinkomen huishouden in euro’s 

Geïmputeerde maandinkomens (brutoink_f) van alle huishoudleden bij 

elkaar opgeteld. 

 

nettohh_f Netto maandinkomen huishouden in euro’s 

Geïmputeerde maandinkomens (nettoink_f) van alle huishoudleden bij 

elkaar opgeteld. 

 

oplzon Hoogste opleiding ongeacht diploma 

1 basisonderwijs 

2 vmbo 

3 havo/vwo 

4 mbo 

5 hbo 

6 wo 

7 anders 

8 Nog geen onderwijs afgerond* 

9 (Nog) geen onderwijs (gevolgd) 
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oplmet Hoogste opleiding met diploma 

1 basisonderwijs 

2 vmbo 

3 havo/vwo 

4 mbo 

5 hbo 

6 wo 

7 anders 

8 (Nog) geen onderwijs afgerond 

9 Volgt nog geen onderwijs* 

 

*) Sinds december 2008 zijn de antwoordcategorieën 8 en 9 gewijzigd. Bij 

de vraag ‘oplzon’ wordt categorie 8 en bij ‘oplmet’ categorie 9 niet meer 

aangeboden als antwoordmogelijkheid. De codes blijven ongewijzigd. 

 

oplcat  Opleiding in CBS-categorieën 

1 basisonderwijs 

2 vmbo 

3 havo/vwo 

4 mbo 

5 hbo 

6 wo 

 

account Doet de financiële zaken 

0 Nee 

1 Ja 
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5 Descriptives 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

maandnr Jaar en maand van 

de veldwerkperiode 

5544 202003 202003 202003,00 ,000 

q1a Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende dingen 

gebeuren in de komende twee 

maanden door het 

coronavirus? u wordt besmet 

5544 1 8 4,08 1,151 

q1b Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende dingen 

gebeuren in de komende twee 

maanden door het 

coronavirus? iemand in uw 

directe omgeving (familie, 

vrienden, collega’s) wordt 

besmet 

5544 1 8 4,52 1,300 

q1c Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende dingen 

gebeuren in de komende twee 

maanden door het 

coronavirus? u moet naar het 

ziekenhuis als u wordt besmet 

5543 1 8 3,68 1,211 

q1d Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende dingen 

gebeuren in de komende twee 

maanden door het 

coronavirus? u moet in 

quarantaine, ongeacht of u wel 

of niet besmet bent 

5543 1 8 4,22 1,463 

q1e Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende dingen 

gebeuren in de komende twee 

maanden door het 

coronavirus? u wordt besmet 

en u besmet iemand anders 

5543 1 8 3,96 1,184 
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q2a Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende 

personen die besmet zijn met 

het coronavirus in de komende 

twee maanden door het 

coronavirus [...]? een anders 

gezonde 30-jarige moet naar 

het ziekenhuis 

5514 1 7 3,22 ,974 

q2b Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende 

personen die besmet zijn met 

het coronavirus in de komende 

twee maanden door het 

coronavirus [...]? een anders 

gezonde 30-jarige zal sterven 

5514 1 7 2,74 ,930 

q2c1 Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende 

personen die besmet zijn met 

het coronavirus in de komende 

twee maanden door het 

coronavirus [...]? een anders 

gezonde 75-jarige moet naar 

het ziekenhuis 

5514 1 7 4,68 ,964 

q2d1 Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende 

personen die besmet zijn met 

het coronavirus in de komende 

twee maanden door het 

coronavirus [...]? een anders 

gezonde 75-jarige zal sterven 

5514 1 7 4,44 1,028 

q2e1 Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende 

personen die besmet zijn met 

het coronavirus in de komende 

twee maanden door het 

coronavirus [...]? een anders 

gezonde 5-jarige moet naar 

het ziekenhuis 

5514 1 7 2,70 1,076 
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q2f1 Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende 

personen die besmet zijn met 

het coronavirus in de komende 

twee maanden door het 

coronavirus [...]? een anders 

gezonde 5-jarige zal sterven 

5514 1 7 2,44 ,978 

q2g1 Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende 

personen die besmet zijn met 

het coronavirus in de komende 

twee maanden door het 

coronavirus [...]? een 30-jarige 

met diabetes en chronische 

hart- en vaatziekten moet naar 

het ziekenhuis 

5514 1 7 4,87 1,001 

q2h1 Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende 

personen die besmet zijn met 

het coronavirus in de komende 

twee maanden door het 

coronavirus [...]? een 30-jarige 

met diabetes en chronische 

hart- en vaatziekten zal 

sterven 

5514 1 7 4,47 1,034 

q2i1 Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende 

personen die besmet zijn met 

het coronavirus in de komende 

twee maanden door het 

coronavirus [...]? een 75-jarige 

met diabetes en chronische 

hart- en vaatziekten moet naar 

het ziekenhuis 

5514 1 7 5,56 1,006 

q2j1 Hoe groot denkt u dat de 

kans is dat de volgende 

personen die besmet zijn met 

het coronavirus in de komende 

twee maanden door het 

coronavirus [...]? een 75-jarige 

met diabetes en chronische 

hart- en vaatziekten zal 

sterven 

5514 1 7 5,37 1,015 
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q3__1 Welke van de volgende 

adviezen hebt u opgevolgd in 

de afgelopen week? Niet naar 

drukke plaatsen gaan 

5512 0 1 ,95 ,228 

q3__2 Welke van de volgende 

adviezen hebt u opgevolgd in 

de afgelopen week? Publieke 

ruimtes vermijden 

5512 0 1 ,81 ,395 

q3__3 Welke van de volgende 

adviezen hebt u opgevolgd in 

de afgelopen week? Afstand 

houden van anderen (1,5 

meter) 

5512 0 1 ,92 ,273 

q3__4 Welke van de volgende 

adviezen hebt u opgevolgd in 

de afgelopen week? Regeling 

voor school of werk aanpassen 

5512 0 1 ,47 ,499 

q3__5 Welke van de volgende 

adviezen hebt u opgevolgd in 

de afgelopen week? In 

quarantaine gaan omdat u 

symptomen hebt 

5512 0 1 ,07 ,262 

q3__6 Welke van de volgende 

adviezen hebt u opgevolgd in 

de afgelopen week? In 

quarantaine gaan ook al hebt u 

geen symptomen 

5512 0 1 ,17 ,373 

q3__7 Welke van de volgende 

adviezen hebt u opgevolgd in 

de afgelopen week? Geen van 

bovenstaande 

5512 0 1 ,01 ,099 

q4a Hoe effectief zijn volgens u 

de volgende zaken als het gaat 

om jezelf te beschermen tegen 

het coronavirus? Een 

mondkapje gebruiken 

5510 1 5 2,47 ,975 

q4b Hoe effectief zijn volgens u 

de volgende zaken als het gaat 

om jezelf te beschermen tegen 

het coronavirus? Bidden 

5510 1 5 1,78 1,188 
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q4c Hoe effectief zijn volgens u 

de volgende zaken als het gaat 

om jezelf te beschermen tegen 

het coronavirus? Vaak je 

handen wassen met zeep of 

een ontsmettingsmiddel 

gebruiken 

5510 1 5 4,32 ,743 

q4d Hoe effectief zijn volgens u 

de volgende zaken als het gaat 

om jezelf te beschermen tegen 

het coronavirus? Contact 

opnemen met een arts als je je 

ziek voelt 

5510 1 5 3,50 1,012 

q4e Hoe effectief zijn volgens u 

de volgende zaken als het gaat 

om jezelf te beschermen tegen 

het coronavirus? Contact 

opnemen met een arts als je je 

gezond voelt, maar ongerust 

bent dat je bent blootgesteld 

aan het virus 

5510 1 5 1,98 1,019 

q4f Hoe effectief zijn volgens u 

de volgende zaken als het gaat 

om jezelf te beschermen tegen 

het coronavirus? Niet naar 

publieke ruimtes en 

bijeenkomsten gaan, en drukte 

vermijden 

5510 1 5 4,47 ,694 

q4g Hoe effectief zijn volgens u 

de volgende zaken als het gaat 

om jezelf te beschermen tegen 

het coronavirus? Contact met 

mensen met een hoog risico 

vermijden 

5510 1 5 4,48 ,746 

q4h Hoe effectief zijn volgens u 

de volgende zaken als het gaat 

om jezelf te beschermen tegen 

het coronavirus? Niet naar 

ziekenhuizen of klinieken gaan 

5510 1 5 4,13 ,914 
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q4i Hoe effectief zijn volgens u 

de volgende zaken als het gaat 

om jezelf te beschermen tegen 

het coronavirus? Niet naar 

cafés en restaurants gaan 

5510 1 5 4,50 ,707 

q4j Hoe effectief zijn volgens u 

de volgende zaken als het gaat 

om jezelf te beschermen tegen 

het coronavirus? Niet met het 

openbaar vervoer gaan 

5510 1 5 4,24 ,821 

q5 Hebt u de afgelopen zeven 

dagen persoonlijk, sociaal 

contact gehad met oudere 

mensen? 

5510 1 5 2,10 1,256 

q6a Onder de huidige 

omstandigheden, hoe effectief 

zijn, volgens u, de volgende 

(mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Sluiten van 

kinderopvang en scholen 

5506 1 5 3,95 ,885 

q6b Onder de huidige 

omstandigheden, hoe effectief 

zijn, volgens u, de volgende 

(mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Sluiten van 

sportclubs, fitnessclubs, enz. 

5506 1 5 4,38 ,717 

q6c Onder de huidige 

omstandigheden, hoe effectief 

zijn, volgens u, de volgende 

(mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Sluiten van cafés 

en restaurants 

5506 1 5 4,48 ,681 
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q6d Onder de huidige 

omstandigheden, hoe effectief 

zijn, volgens u, de volgende 

(mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Sluiten van alle 

winkels behalve supermarkten 

en apotheken 

5506 1 5 3,93 ,923 

q6e Onder de huidige 

omstandigheden, hoe effectief 

zijn, volgens u, de volgende 

(mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Geen bezoekers 

toelaten in ziekenhuizen, 

verpleeghuizen en 

bejaardentehuizen 

5506 1 5 4,36 ,734 

q6f Onder de huidige 

omstandigheden, hoe effectief 

zijn, volgens u, de volgende 

(mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Verplichten dat 

mensen van 70 jaar en ouder 

of met een medische 

aandoening thuis blijven [...] 

5506 1 5 4,23 ,815 

q6g Onder de huidige 

omstandigheden, hoe effectief 

zijn, volgens u, de volgende 

(mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Verplichten dat 

iedereen die niet werkt in een 

cruciale beroepsgroep [...] 

thuis blijft [...] 

5506 1 5 3,98 ,913 
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q8a Onder de huidige 

omstandigheden, bent u het 

oneens of eens met de 

volgende (mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Alle kinderopvang 

en scholen moeten gesloten 

blijven 

5503 1 5 4,02 ,881 

q8b Onder de huidige 

omstandigheden, bent u het 

oneens of eens met de 

volgende (mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Alle cafés en 

restaurants moeten gesloten 

blijven 

5503 1 5 4,38 ,719 

q8c Onder de huidige 

omstandigheden, bent u het 

oneens of eens met de 

volgende (mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Alle winkels 

behalve supermarkten en 

apotheken moeten worden 

gesloten 

5503 1 5 3,76 1,046 

q8d Onder de huidige 

omstandigheden, bent u het 

oneens of eens met de 

volgende (mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Er mogen geen 

bezoekers komen in 

ziekenhuizen, verpleeghuizen 

en bejaardentehuizen 

5503 1 5 4,20 ,796 
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q8e Onder de huidige 

omstandigheden, bent u het 

oneens of eens met de 

volgende (mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Iedereen van 70 

jaar en ouder of met een 

medische aandoening moet 

thuis blijven [...] 

5503 1 5 4,19 ,835 

q8f Onder de huidige 

omstandigheden, bent u het 

oneens of eens met de 

volgende (mogelijke) 

beleidsmaatregelen tegen het 

verspreiden van het 

coronavirus? Iedereen die niet 

werkt in een cruciale 

beroepsgroep [...] moet thuis 

blijven [...] 

5503 1 5 3,84 1,004 

q7 Tot hoe lang denkt u dat de 

beperkingen die er nu zijn (in 

het alledaagse leven) van 

kracht zullen blijven? 

5500 1 6 2,81 ,777 

q9 Als de overheid morgen 

iedereen verplicht thuis te 

blijven (behalve om 

basisboodschappen te doen), 

hoeveel van de 100 personen 

die niet werken in cruciale 

beroepsgroepen zouden dit dan 

doen, denkt u? 

5498 0 100 72,22 19,855 

q10 Zou u dan thuis blijven? 5498 1 3 1,37 ,730 

q11__1 Om welke redenen zou 

u dat doen? Het is mijn 

burgerplicht 

4315 0 1 ,72 ,448 

q11__2 Om welke redenen zou 

u dat doen? Uit angst voor een 

boete 

4315 0 1 ,09 ,292 

q11__3 Om welke redenen zou 

u dat doen? Om te vermijden 

dat ik besmet raak 

4315 0 1 ,75 ,431 
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q11__4 Om welke redenen zou 

u dat doen? Om te vermijden 

dat ik mijn dierbaren besmet 

4315 0 1 ,68 ,468 

q11__5 Om welke redenen zou 

u dat doen? Om te vermijden 

dat ik anderen besmet 

4315 0 1 ,75 ,436 

q11__6 Om welke redenen zou 

u dat doen? Om te vermijden 

dat ik kwetsbare groepen (bv. 

ouderen) besmet 

4315 0 1 ,67 ,470 

q11__7 Om welke redenen zou 

u dat doen? Anders, namelijk: 

4315 0 1 ,03 ,175 

q12__1 Om welke redenen zou 

u dat niet doen? Ik accepteer 

niet dat mijn vrijheid zo erg 

wordt beperkt 

354 0 1 ,33 ,470 

q12__2 Om welke redenen zou 

u dat niet doen? Ik ben niet 

bang om een boete te krijgen 

354 0 1 ,06 ,231 

q12__3 Om welke redenen zou 

u dat niet doen? Ik geloof niet 

dat de vermindering van de 

risico’s zulke grote 

beperkingen rechtvaardigt 

354 0 1 ,28 ,449 

q12__4 Om welke redenen zou 

u dat niet doen? Ik heb het 

gevoel dat ik verplichtingen 

heb die rechtvaardigen dat ik 

zulke eisen negeer 

354 0 1 ,14 ,352 

q12__5 Om welke redenen zou 

u dat niet doen? Ik heb niet 

het idee dat als de beperkingen 

worden opgevolgd de 

verspreiding van het virus veel 

wordt tegengehouden 

354 0 1 ,26 ,438 

q12__6 Om welke redenen zou 

u dat niet doen? Ik denk niet 

dat ik door de uitbraak word 

geraakt 

354 0 1 ,08 ,275 

q12__7 Om welke redenen zou 

u dat niet doen? De hele dag 

thuis zitten is te saai 

354 0 1 ,27 ,447 
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q12__8 Om welke redenen zou 

u dat niet doen? Anders, 

namelijk: 

354 0 1 ,40 ,490 

q13 Welke van de volgende 

opties beschrijft voor begin 

maart (of voordat het 

coronavirus invloed had op uw 

werk) uw situatie het best ? Als 

er meer opties mogelijk zijn, 

kiest u dan de hoofdactiviteit 

of -baan. 

5496 1 7 2,85 2,059 

q14a Hoeveel uur per week 

werkte u begin maart (of 

voordat het coronavirus 

invloed had op uw werk) 

gemiddeld op uw werkplek? 

Vóór de pandemie - Op uw 

werkplek 

2918 0 70 29,18 12,865 

q14b Hoeveel uur per week 

werkte u in de afgelopen zeven 

dagen gemiddeld op uw 

werkplek? De afgelopen zeven 

dagen - Op uw werkplek 

2918 0 70 14,59 16,661 

q14c Hoeveel uur per week 

werkte u begin maart (of 

voordat het coronavirus 

invloed had op uw werk) 

gemiddeld vanuit huis? Vóór de 

pandemie - Thuis 

2918 0 70 4,01 8,962 

q14d Hoeveel uur per week 

werkte u in de afgelopen zeven 

dagen gemiddeld vanuit huis? 

De afgelopen zeven dagen - 

Thuis 

2918 0 70 14,39 16,786 

sumhrsbefore Sum variable 2918 0 140 33,18 13,315 

sumhrsnow Sum variable 2918 0 140 28,98 16,629 

q15__1 Waarom werkt u op dit 

moment niet? Minder zakelijke 

activiteit in het bedrijf waar ik 

werk 

240 0 1 ,20 ,398 
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q15__2 Waarom werkt u op dit 

moment niet? Moet zorgen 

voor mensen (kinderen, 

ouders) die van mij afhankelijk 

zijn 

240 0 1 ,07 ,257 

q15__3 Waarom werkt u op dit 

moment niet? Ik ga niet naar 

mijn werkplek omdat ik bang 

ben te worden besmet door het 

coronavirus en ik kan het werk 

dat ik doe niet thuis doen 

240 0 1 ,13 ,336 

q15__4 Waarom werkt u op dit 

moment niet? Vanwege het 

besmettingsgevaar stelde mijn 

werkgever werk uit 

240 0 1 ,28 ,450 

q15__5 Waarom werkt u op dit 

moment niet? Ik werd 

ontslagen 

240 0 1 ,04 ,190 

q15__6 Waarom werkt u op dit 

moment niet? Anders, 

namelijk: 

240 0 1 ,53 ,500 

q16__1 Waarom werkt u op dit 

moment minder? Minder 

zakelijke activiteit in het bedrijf 

waar ik werk 

460 0 1 ,38 ,485 

q16__2 Waarom werkt u op dit 

moment minder? Moet zorgen 

voor mensen (kinderen, 

ouders) die van mij afhankelijk 

zijn 

460 0 1 ,17 ,379 

q16__3 Waarom werkt u op dit 

moment minder? Ik ga minder 

naar mijn werkplek omdat ik 

bang ben te worden besmet 

door het coronavirus 

460 0 1 ,07 ,262 

q16__4 Waarom werkt u op dit 

moment minder? Vanwege het 

besmettingsgevaar heeft mijn 

werkgever beslist dat er 

minder gewerkt wordt 

460 0 1 ,31 ,464 
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q16__5 Waarom werkt u op dit 

moment minder? Anders, 

namelijk: 

460 0 1 ,34 ,473 

q17__1 Waarom werkt u op dit 

moment minder of niet? Minder 

zakelijke activiteit in mijn 

bedrijf 

151 0 1 ,55 ,499 

q17__2 Waarom werkt u op dit 

moment minder of niet? Moet 

zorgen voor mensen (kinderen, 

ouders) die van mij afhankelijk 

zijn 

151 0 1 ,13 ,333 

q17__3 Waarom werkt u op dit 

moment minder of niet? Het 

hele bedrijf is (voor nu) 

gesloten vanwege 

besmettingsgevaar 

151 0 1 ,30 ,459 

q17__4 Waarom werkt u op dit 

moment minder of niet? 

Anders, namelijk: 

151 0 1 ,25 ,432 

q18 Hoe vaak hebt u nu 

persoonlijke sociale contacten 

met mensen die nu werken of 

studeren? 

2576 1 4 2,16 1,074 

q19 Hebt u een achtergrond of 

vaardigheid die door 

ziekenhuizen of de 

gezondheidszorg meteen kan 

worden gebruikt bij de 

bestrijding van het 

coronavirus? 

2575 1 5 1,92 ,968 

q20 In welke mate bent u 

bereid om in ziekenhuizen of 

bejaardentehuizen 

vrijwilligerswerk te doen en te 

zorgen voor personen die heel 

ziek zijn door het coronavirus, 

ook als dat betekent dat u zelf 

waarschijnlijk het virus zult 

oplopen? 

385 0 10 5,63 3,056 
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q21__1 Bent u van plan de 

volgende dingen te doen als 

reactie op de verspreiding van 

het coronavirus? Meer sparen 

om iets te hebben om op terug 

te vallen als dingen erger 

worden 

5491 0 1 ,23 ,419 

q21__2 Bent u van plan de 

volgende dingen te doen als 

reactie op de verspreiding van 

het coronavirus? Voor de 

nabije toekomst de aankoop 

van duurzame goederen, zoals 

een auto, technische apparaten 

of meubels, uitstellen 

5491 0 1 ,18 ,387 

q21__3 Bent u van plan de 

volgende dingen te doen als 

reactie op de verspreiding van 

het coronavirus? De aankoop 

van een huis of appartement 

uitstellen 

5491 0 1 ,06 ,233 

q21__4 Bent u van plan de 

volgende dingen te doen als 

reactie op de verspreiding van 

het coronavirus? Verhuizen 

naar een kleiner huis of 

appartement 

5491 0 1 ,02 ,124 

q21__5 Bent u van plan de 

volgende dingen te doen als 

reactie op de verspreiding van 

het coronavirus? Aandelen 

verkopen 

5491 0 1 ,01 ,121 

q21__6 Bent u van plan de 

volgende dingen te doen als 

reactie op de verspreiding van 

het coronavirus? Aandelen 

kopen 

5491 0 1 ,06 ,237 

q21__7 Bent u van plan de 

volgende dingen te doen als 

reactie op de verspreiding van 

het coronavirus? Geen van 

bovenstaande 

5491 0 1 ,63 ,484 
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h1 Waar zou u dat geld dan 

voor gebruiken? Om kosten 

van basisbehoeften en 

openstaande 

betalingsverplichtingen te 

dekken, die ik anders niet zou 

kunnen betalen [...]) 

5470 0 1000 224,94 327,382 

h2 Waar zou u dat geld dan 

voor gebruiken? Om de kosten 

te dekken van uitgaven die ik 

normaal gesproken ook heb, 

maar die niet vallen onder de 

basisbehoeften en die ik 

anders niet zou kunnen betalen 

[...] 

5470 0 1000 88,22 171,032 

h3 Waar zou u dat geld dan 

voor gebruiken? De aankoop 

van duurzame goederen, zoals 

een auto, technische apparaten 

of meubels in de nabije 

toekomst 

5470 0 1000 58,65 174,895 

h4 Waar zou u dat geld dan 

voor gebruiken? Sparen (op 

mijn betaal- of spaarrekening 

laten, aandelen kopen, enz.) 

5470 0 1000 487,89 410,196 

h5 Waar zou u dat geld dan 

voor gebruiken? Financiële 

steun geven aan familie en/of 

vrienden 

5470 0 1000 140,29 260,075 

q22 Hoeveel kinderen jonger 

dan 12 jaar zijn er in uw 

huishouden? 

5469 0 12 ,26 ,706 

q23__1 Voor [dit kind / deze 

kinderen], hoe gaat u om met 

sluiting van school en/of 

kinderopvang vanwege het 

coronavirus? Ik blijf thuis om 

voor [het kind / deze kinderen] 

te zorgen 

866 0 1 ,63 ,482 
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q23__2 Voor [dit kind / deze 

kinderen], hoe gaat u om met 

sluiting van school en/of 

kinderopvang vanwege het 

coronavirus? Mijn partner blijft 

thuis om voor [het kind / deze 

kinderen] te zorgen 

866 0 1 ,48 ,500 

q23__3 Voor [dit kind / deze 

kinderen], hoe gaat u om met 

sluiting van school en/of 

kinderopvang vanwege het 

coronavirus? Oudere broer(s) 

of zus(sen) zorgen voor [het 

kind / deze kinderen] 

866 0 1 ,07 ,256 

q23__4 Voor [dit kind / deze 

kinderen], hoe gaat u om met 

sluiting van school en/of 

kinderopvang vanwege het 

coronavirus? De grootouders 

zorgen voor [het kind / deze 

kinderen] 

866 0 1 ,08 ,275 

q23__5 Voor [dit kind / deze 

kinderen], hoe gaat u om met 

sluiting van school en/of 

kinderopvang vanwege het 

coronavirus? Andere 

familieleden of vrienden zorgen 

voor [het kind / deze kinderen] 

866 0 1 ,05 ,207 

q23__6 Voor [dit kind / deze 

kinderen], hoe gaat u om met 

sluiting van school en/of 

kinderopvang vanwege het 

coronavirus? Ik regel de 

kinderopvang samen met 

vrienden/buren (afwisselend de 

kinderen opvangen) 

866 0 1 ,02 ,135 
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q23__7 Voor [dit kind / deze 

kinderen], hoe gaat u om met 

sluiting van school en/of 

kinderopvang vanwege het 

coronavirus? Ikzelf en/of mijn 

partner horen tot de cruciale 

beroepsgroep en er is daarom 

nood(kinder)opvang 

beschikbaar 

866 0 1 ,12 ,323 

q23__8 Voor [dit kind / deze 

kinderen], hoe gaat u om met 

sluiting van school en/of 

kinderopvang vanwege het 

coronavirus? Mijn ex-partner 

zorgt voor [het kind / deze 

kinderen] 

866 0 1 ,04 ,194 

q23__9 Voor [dit kind / deze 

kinderen], hoe gaat u om met 

sluiting van school en/of 

kinderopvang vanwege het 

coronavirus? [Dit kind blijft / 

Deze kinderen blijven] alleen 

thuis 

866 0 1 ,05 ,212 

q23__10 Voor [dit kind / deze 

kinderen], hoe gaat u om met 

sluiting van school en/of 

kinderopvang vanwege het 

coronavirus? Anders, namelijk: 

866 0 1 ,10 ,296 

q24 Bent u goed geholpen met 

deze nood(kinder)opvang? 

102 1 5 3,92 1,264 

q25b Ik heb niets om op te 

merken 

102 0 1 ,65 ,480 

q26a Hoe groot is volgens u de 

kans dat de volgende situaties 

zich begin juni voordoen? Ik 

behoud mijn baan omdat mijn 

werkgever / het bedrijf 

financieel niet sterk wordt 

geraakt door het coronavirus 

[...] 

2584 0 100 72,38 34,446 
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q26b Hoe groot is volgens u de 

kans dat de volgende situaties 

zich begin juni voordoen? Ik 

behoud mijn baan omdat de 

overheid hulp biedt aan mijn 

werkgever / het bedrijf (bv. 

door een tegemoetkoming in 

de loonkosten) 

2584 0 100 17,04 26,807 

q26c Hoe groot is volgens u de 

kans dat de volgende situaties 

zich begin juni voordoen? Ik 

heb dan mijn baan verloren of 

het aantal uren zal voor 

onbepaalde tijd zijn 

teruggebracht naar 0 [...] 

2584 0 100 4,71 14,488 

q26d Hoe groot is volgens u de 

kans dat de volgende situaties 

zich begin juni voordoen? Iets 

anders gebeurt 

2584 0 100 5,87 17,640 

q27a Hoe groot is volgens u de 

kans dat de volgende situaties 

zich begin juni voordoen? Mijn 

bedrijf gaat gewoon verder als 

eerst 

321 0 100 53,87 35,698 

q27b Hoe groot is volgens u de 

kans dat de volgende situaties 

zich begin juni voordoen? Mijn 

bedrijf zal minder 

werkzaamheden hebben, maar 

zal geen steun nodig hebben 

van de overheid 

321 0 100 23,95 27,436 

q27c Hoe groot is volgens u de 

kans dat de volgende situaties 

zich begin juni voordoen? Mijn 

bedrijf zal moeten sluiten, op 

z’n minst tijdelijk, maar steun 

van de overheid zal mij helpen 

het hoofd boven water te 

houden [...] 

321 0 100 9,85 20,445 
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q27d Hoe groot is volgens u de 

kans dat de volgende situaties 

zich begin juni voordoen? Mijn 

bedrijf zal moeten sluiten, op 

z’n minst tijdelijk, en ik krijg 

geen of niet voldoende steun 

van de overheid 

321 0 100 5,87 16,522 

q27e Hoe groot is volgens u de 

kans dat de volgende situaties 

zich begin juni voordoen? Iets 

anders gebeurt 

321 0 100 6,46 17,544 

q28 Wat is de kans dat de 

coronavirus-crisis leidt tot een 

situatie waarin u geen 

inkomsten hebt of waarin uw 

inkomsten lager zijn dan wat u 

nodig hebt om basisbehoeften 

en openstaande 

betalingsverplichtingen te 

dekken? 

5462 0 100 22,76 31,140 

q29__1 Als de crisis [...], hoe 

gaat u of uw huishouden hier 

dan mee om? Ik zal / wij zullen 

spaargeld moeten gebruiken 

5461 0 1 ,77 ,418 

q29__2 Als de crisis [...], hoe 

gaat u of uw huishouden hier 

dan mee om? Ik zal / wij zullen 

een lening moeten afsluiten / 

de hypotheek moeten 

verhogen 

5461 0 1 ,07 ,251 

q29__3 Als de crisis [...], hoe 

gaat u of uw huishouden hier 

dan mee om? Ik zal / wij zullen 

op familie moeten steunen 

5461 0 1 ,17 ,379 

q29__4 Als de crisis [...], hoe 

gaat u of uw huishouden hier 

dan mee om? Ik zal / wij zullen 

een werkloosheidsuitkering / 

arbeidsongeschiktheidsuitkerin

g moeten aanvragen 

5461 0 1 ,22 ,412 
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q29__5 Als de crisis [...], hoe 

gaat u of uw huishouden hier 

dan mee om? Ik zal / wij zullen 

met (vervroegd) pensioen 

gaan 

5461 0 1 ,03 ,167 

q29__6 Als de crisis [...], hoe 

gaat u of uw huishouden hier 

dan mee om? Ik zal / wij zullen 

moeten steunen op de sociale 

bijstand 

5461 0 1 ,13 ,336 

q29__999 Als de crisis [...], 

hoe gaat u of uw huishouden 

hier dan mee om? Anders, 

namelijk: 

5461 0 1 ,09 ,286 

q30a De afgelopen zeven 

dagen was ik erg zenuwachtig 

5461 1 6 2,38 1,109 

q30b De afgelopen zeven 

dagen zat ik zo erg in de put 

dat niets mij kon opvrolijken 

5461 1 6 1,73 ,944 

q30c De afgelopen zeven 

dagen voelde ik me kalm en 

rustig 

5461 1 6 4,13 1,144 

q30d De afgelopen zeven 

dagen voelde ik me 

neerslachtig en somber 

5461 1 6 2,13 1,054 

q30e De afgelopen zeven 

dagen voelde ik me gelukkig 

5461 1 6 3,81 1,126 

q31a Als u denkt aan de 

komende vier weken, hoe 

bezorgd bent u dan over het 

volgende? Dat ik me heel erg 

ga vervelen 

5461 1 5 2,08 1,215 

q31b Als u denkt aan de 

komende vier weken, hoe 

bezorgd bent u dan over het 

volgende? Dat ik besmet word 

met het coronavirus en heel 

erg ziek word of dood ga 

5461 1 5 2,54 1,068 
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q31c Als u denkt aan de 

komende vier weken, hoe 

bezorgd bent u dan over het 

volgende? Dat ik besmet word 

met het coronavirus en 

anderen besmet 

5461 1 5 2,97 1,031 

q31d Als u denkt aan de 

komende vier weken, hoe 

bezorgd bent u dan over het 

volgende? Dat dierbaren 

besmet worden met het 

coronavirus en heel ziek 

worden of dood gaan 

5461 1 5 3,41 1,074 

q31e1 Als u denkt aan de 

komende vier weken, hoe 

bezorgd bent u dan over het 

volgende? Dat ik mijn baan zal 

verliezen 

2583 1 5 1,86 1,071 

q31e2 Als u denkt aan de 

komende vier weken, hoe 

bezorgd bent u dan over het 

volgende? Dat mijn bedrijf in 

financiële problemen 

terechtkomt 

320 1 5 2,84 1,299 

q31e3 Als u denkt aan de 

komende vier weken, hoe 

bezorgd bent u dan over het 

volgende? Dat ik geen nieuwe 

baan kan vinden' 

145 1 5 2,90 1,423 

q31f Als u denkt aan de 

komende vier weken, hoe 

bezorgd bent u dan over het 

volgende? Dat ik niet in staat 

ben voldoende eten te kopen 

5461 1 5 1,83 1,007 

q31g Als u denkt aan de 

komende vier weken, hoe 

bezorgd bent u dan over het 

volgende? Dat ik geen goede 

gezondheidszorg zal krijgen 

5461 1 5 2,32 1,140 
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q31h Als u denkt aan de 

komende vier weken, hoe 

bezorgd bent u dan over het 

volgende? Dat mijn favoriete 

restaurant/café failliet gaat 

5461 1 5 1,73 1,069 

q32 Hoe is, in het algemeen, 

uw vertrouwen in de overheid? 

5461 1 5 3,63 ,922 

q33a Vindt u dat de overheid 

te weinig of te veel 

maatregelen neemt om de 

coronavirus-crisis te bestrijden 

als het gaat om de volgende 

gebieden? Het garant staan 

voor de medische zorg 

5458 1 5 2,75 ,698 

q33b Vindt u dat de overheid 

te weinig of te veel 

maatregelen neemt om de 

coronavirus-crisis te bestrijden 

als het gaat om de volgende 

gebieden? Het beperken van 

de sociale contacten, bv. door 

het sluiten van openbare 

ruimtes en winkels 

5458 1 5 2,68 ,739 

q33c Vindt u dat de overheid 

te weinig of te veel 

maatregelen neemt om de 

coronavirus-crisis te bestrijden 

als het gaat om de volgende 

gebieden? Het beperken van 

de economische schade 

5458 1 5 2,85 ,680 

q33d Vindt u dat de overheid 

te weinig of te veel 

maatregelen neemt om de 

coronavirus-crisis te bestrijden 

als het gaat om de volgende 

gebieden? Communicatie met 

de bevolking 

5458 1 5 2,92 ,627 

q34b Ik heb niets om op te 

merken 

5457 0 1 ,75 ,436 
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v1 Hoe lang zal volgens u de 

economische crisis duren? Wij 

begrijpen dat deze vraag lastig 

te beantwoorden is, maar wij 

zijn geïnteresseerd in uw 

eerste inschatting. 

5455 1 7 4,20 1,282 

v2a Hoe waarschijnlijk is het 

dat de volgende economische 

effecten van de coronavirus-

crisis zich in de komende 12 

maanden voor u gaan 

voordoen? Verlies van mijn 

baan als werknemer 

3308 1 4 1,76 ,823 

v2b Hoe waarschijnlijk is het 

dat de volgende economische 

effecten van de coronavirus-

crisis zich in de komende 12 

maanden voor u gaan 

voordoen? Geen opdrachten 

meer als zelfstandig 

ondernemer 

1550 1 4 2,02 1,058 

v2c Hoe waarschijnlijk is het 

dat de volgende economische 

effecten van de coronavirus-

crisis zich in de komende 12 

maanden voor u gaan 

voordoen? Korten van mijn 

pensioen 

3758 1 4 2,68 ,952 

v2d Hoe waarschijnlijk is het 

dat de volgende economische 

effecten van de coronavirus-

crisis zich in de komende 12 

maanden voor u gaan 

voordoen? Mijn bezittingen 

zullen fors in waarde dalen 

4076 1 4 2,60 ,894 

v2e Hoe waarschijnlijk is het 

dat de volgende economische 

effecten van de coronavirus-

crisis zich in de komende 12 

maanden voor u gaan 

voordoen? Mijn bank zal failliet 

gaan 

4857 1 4 1,72 ,603 
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v2f Hoe waarschijnlijk is het 

dat de volgende economische 

effecten van de coronavirus-

crisis zich in de komende 12 

maanden voor u gaan 

voordoen? Ik zal moeite 

hebben om schulden terug te 

betalen 

3823 1 4 1,83 ,807 

v3 Op welk niveau zullen de 

huizenprijzen over 12 maanden 

zijn in vergelijking met de 

huizenprijzen in februari (dat 

wil zeggen voor de uitbraak 

van het coronavirus)? 

5455 1 3 1,64 ,719 

v4 Hoeveel procent [lager / 

hoger]? 

3522 1 6 2,81 1,026 

v5a Als u denkt aan de 

uitbraak van het coronavirus 

op dit moment en dan vooruit 

kijkt naar de komende 12 

maanden bent u het dan eens 

met de volgende uitspraken? 

Ik ga minder uitgeven 

5455 0 10 5,62 2,777 

v5c Als u denkt aan de 

uitbraak van het coronavirus 

op dit moment en dan vooruit 

kijkt naar de komende 12 

maanden bent u het dan eens 

met de volgende uitspraken? 

Ik ga meer werken 

5455 0 10 2,56 2,862 

v5d Als u denkt aan de 

uitbraak van het coronavirus 

op dit moment en dan vooruit 

kijkt naar de komende 12 

maanden bent u het dan eens 

met de volgende uitspraken? 

Ik ga minder werken 

5455 0 10 2,49 2,920 
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v5e Als u denkt aan de 

uitbraak van het coronavirus 

op dit moment en dan vooruit 

kijkt naar de komende 12 

maanden bent u het dan eens 

met de volgende uitspraken? 

Ik ga extra lenen 

5455 0 10 1,07 1,920 

v5f Als u denkt aan de uitbraak 

van het coronavirus op dit 

moment en dan vooruit kijkt 

naar de komende 12 maanden 

bent u het dan eens met de 

volgende uitspraken? Ik zou de 

aankoop van een huis 

uitstellen 

5455 0 10 4,76 4,045 

v6a De regering heeft 

maatregelen genomen om 

besmettingen te voorkomen en 

heeft een groot pakket 

neergezet om de economische 

gevolgen van de uitbraak van 

het coronavirus te beperken. 

[...] Ik vind het optreden van 

de regering passend 

5454 1 5 3,83 ,833 

v6b De regering heeft 

maatregelen genomen om 

besmettingen te voorkomen en 

heeft een groot pakket 

neergezet om de economische 

gevolgen van de uitbraak van 

het coronavirus te beperken. 

[...] Ik vind de genomen 

maatregelen onvoldoende 

5454 1 5 2,69 1,006 

v6e De regering heeft 

maatregelen genomen om 

besmettingen te voorkomen en 

heeft een groot pakket 

neergezet om de economische 

gevolgen van de uitbraak van 

het coronavirus te beperken. 

[...] De regering moet bereid 

zijn banken te redden 

5454 1 5 3,62 ,863 
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v6f De regering heeft 

maatregelen genomen om 

besmettingen te voorkomen en 

heeft een groot pakket 

neergezet om de economische 

gevolgen van de uitbraak van 

het coronavirus te beperken. 

[...] Pensioenfondsen moeten 

geholpen worden 

5454 1 5 3,76 ,852 

eva2t1 Vond u het moeilijk om 

de vragen te beantwoorden? 

5453 1 5 2,31 1,341 

eva2t2 Vond u de vragen 

duidelijk? 

5453 1 5 4,26 ,898 

eva2t3 Heeft de vragenlijst u 

aan het denken gezet? 

5453 1 5 3,63 1,167 

eva2t4 Vond u het onderwerp 

interessant? 

5453 1 5 4,13 ,934 

eva2t5 Vond u het plezierig om 

de vragen in te vullen? 

5453 1 5 3,86 1,016 

opm Hebt u nog opmerkingen 

over de vragenlijst? 

5453 1 2 1,97 ,177 

duur Tijdsduur in secondes 5453 119 948644 11821,89 71730,781 

nohouse_encr Nummer van 

huishouden versleuteld 

5544 500036 599984 549850,02 28765,268 

geslacht Geslacht 5544 1 2 1,54 ,499 

positie Positie in het 

huishouden 

5540 1 7 1,74 1,254 

gebjaar Geboortejaar 5544 1917 2004 1967,17 18,349 

leeftijd Leeftijd van lid 

huishouden 

5544 16 102 52,08 18,343 

lftdcat Leeftijd in CBS-

categorieën 

5544 2 7 5,15 1,686 

lftdhhh Leeftijd van het 

huishoudhoofd 

5540 18 120 55,50 15,903 

aantalhh Aantal leden in het 

huishouden 

5544 1 9 2,45 1,316 

aantalki Aantal thuiswonende 

kinderen in het huishouden 

5544 0 6 ,71 1,084 

partner Het huishoudhoofd 

woont samen met een partner 

(gehuwd of ongehuwd) 

5544 0 1 ,67 ,472 

burgstat Burgerlijke staat 5544 1 5 2,71 1,811 



 

L_CoronavirusImpact 54/54 

woonvorm Woonvorm 

huishouden 

5544 1 5 2,27 ,993 

woning Soort woning waarin 

het huishouden woont 

5533 1 4 1,31 ,524 

sted Stedelijkheid woonplaats 5514 1 5 3,08 1,420 

belbezig Belangrijkste 

bezigheid 

5543 1 13 4,94 3,886 

brutoink Persoonlijk bruto 

maandinkomen in euro’s 

3123 0 233856 2896,29 7357,323 

brutoink_f Persoonlijk bruto 

inkomen, geïmputeerd 

5254 0 503947 2709,45 9008,513 

nettoink Persoonlijk netto 

maandinkomen in euro’s 

5233 0 178677 1881,13 4745,564 

netinc Persoonlijk netto 

inkomen, oorspronkelijke 

waarde 

4460 0 178677 1899,60 5120,173 

nettoink_f Persoonlijk netto 

inkomen, geïmputeerd 

5254 0 178677 1880,82 4738,901 

brutocat Persoonlijk bruto 

maandinkomen in categorieën 

3123 0 12 5,29 3,348 

nettocat Persoonlijk netto 

maandinkomen in categorieën 

5233 0 12 3,84 2,234 

brutohh_f Bruto inkomen van 

het huishouden, geïmputeerd 

5038 0 506484 5106,52 11812,349 

nettohh_f Netto inkomen van 

het huishouden, geïmputeerd 

5038 0 178677 3505,66 5406,737 

oplzon Hoogste opleiding 

ongeacht diploma 

5544 1 9 4,22 1,480 

oplmet Hoogste opleiding met 

diploma 

5544 1 9 4,07 1,584 

oplcat Opleiding in CBS-

categorieën 

5523 1 6 3,83 1,506 

account Doet de financiële 

zaken 

5544 0 1 ,63 ,483 

Valid N (listwise) 0     

 
 


