
Questionnaire on the corona virus in the LISS panel – fieldwork March 2-19, 2020

(Dutch text below)

Intro
The next questions are about the new corona virus. There is currently an outbreak of the 
virus in China. Now, also people in the Netherlands and in other countries have become ill.

Q1
What do you think is the chance that you … in the next two months? 

1a become infected with this corona virus
1b get severely ill, if you become infected with this corona virus
1c have to be quarantined because of the corona virus, irrespective of being infected or not

1. No chance at all
2. Very small chance
3. Small chance
4. Between a big and small chance
5. Big chance
6. Very big chance
7. Absolutely certain

Q2
In the past two months, did you do things to prevent infection by this corona virus as much 
as possible?

1. Yes
2. No

Q2YES
Which things did you do? 

More than one answer possible

1. The purchase of mouth masks
2. Wash hand more often and longer
3. Not going to certain (busy) places
4. Cancelled a journey
5. Otherwise, namely …



Q2NO
Which statement applies to you?

More than one answer possible
 
No, I did not do anything …

1. because I do not know what I should do
2. but maybe I will do this still
3. because I have not thought about it yet
4. because I find it nonsense
5. because, namely …

DUTCH / NEDERLANDS

Vragenlijst over het corona virus in het LISS panel – veldwerk 2-19 maart 2020

Intro
De volgende vragen gaan over het nieuwe corona-virus. Er is nu een uitbraak van dit virus in
China. Er zijn nu ook mensen ziek geworden in Nederland en in andere landen.

V1
Hoe groot denkt u dat de kans is dat u in de komende 2 maanden:

1a besmet wordt door dit corona-virus?
1b ernstig ziek wordt, als u besmet wordt door dit corona-virus?
1c in quarantaine moet vanwege dit corona-virus, ongeacht of u wel of niet besmet bent?

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

V2
Hebt u in de afgelopen 2 maanden dingen gedaan om besmetting door dit corona-virus 
zoveel als mogelijk te voorkomen?

 
1. ja
2. nee



V2ja
Welke dingen hebt u gedaan?
Meerdere antwoorden mogelijk

1. de aanschaf van mondkapjes
2. vaker en langer handen wassen
3. ik ga niet naar bepaalde (drukke) plaatsen toe
4. ik heb een reis afgezegd
5. anders, namelijk...

V2nee
Welke uitspraak is op u van toepassing?
Meerdere antwoorden mogelijk

Nee, ik heb helemaal geen dingen gedaan ...
 
1. omdat ik niet weet wat ik zou moeten doen
2. maar wil dat misschien nog wel gaan doen
3. omdat ik daar nog niet over heb nagedacht
4. omdat ik dat onzin vind
5. omdat anders, namelijk ...
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