
6-4-2020 print

https://www.panelwizard.com/rapportage/surveyreport.aspx?sid=12961&print=true 1/2

Achter de deuren (april 2020)
Doelgroep: Inwoners van Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel; 16 jaar en ouder

Vraag 1
Deze vragenlijst gaat over de maatregelen die in Nederland genomen zijn vanwege het Coronavirus en de mogelijk invloed die dit heeft
op het dagelijks leven, bijvoorbeeld doordat er is opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. 
Gaat u bij het beantwoorden van de vragen alstublieft uit van hoe de situatie op dit moment in Nederland en voor uzelf is.

In hoeverre bent u het eens met onderstaande uitspraken over het dagelijks leven sinds de Corona-maatregelen van kracht zijn?

Stelling 4 is niet gesteld aan eenpersoonshuishoudens.
Stelling 6 is alleen gesteld aan huishoudens met kinderen.
 Helemaal niet mee eens  Niet mee eens  Neutraal  Mee eens  Helemaal mee eens  Weet niet/geen mening  Niet van toepassing

Vraag 2
Gelden onderstaande uitspraken wel of niet voor u? 
N.B. Het gaat hierbij om de nu geldende situatie, ten tijde van de Corona-crisis en de hierdoor geldende maatregelen in Nederland.

Stelling 2 is alleen gesteld indien men werk heeft (o.b.v. vraag 1, stelling 3).
 Ja, geldt wel voor mij  Nee, geldt niet voor mij

Vraag 3
Maakt u zich in deze tijden weleens zorgen over anderen? Zo ja, over wie maakt u zich het meest zorgen? U kunt maximaal 3 antwoorden
geven. 
N.B. Het gaat hierbij om de nu geldende situatie, ten tijde van de Corona-crisis en de hierdoor geldende maatregelen in Nederland. *

* Bij deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk, waardoor de percentages sommeren tot meer dan 100%

Vraag 4
De huidige situatie rondom het Corona-virus en de geldende maatregelen kan ook invloed hebben op uw gemoedstoestand. In hoeverre
merkt u een verandering in onderstaande zaken sinds de maatregelen van kracht zijn? 

Geef alstublieft per regel aan hoe deze zaken zijn veranderd door het schuifje naar links of naar rechts te verplaatsen. Hoe verder u deze
naar de uiteinden verplaatst, hoe sterker dit veranderd is sinds de invoering van de maatregelen. Is dit niet veranderd, dan kunt u het
schuifje in het midden zetten.
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Vraag 5
Afsluiting:
U heeft zojuist deelgenomen aan het onderzoek over uw huidige situatie. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe het
met Nederlanders gaat ten tijde van de Corona-crisis.

Mocht u nog opmerkingen hebben over dit onderzoek of over PanelWizard, dan kunt u dat in onderstaand tekstveld invullen. Wanneer u
verder geen opmerkingen heeft, kunt u het vakje aanvinken bij 'Ik heb geen opmerkingen'.


