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Technieken
Online vragenlijst

Onderzochte onderdelen
• Right to health
• Internationale gezondheidszorg

DOELSTELLING
Inzicht krijgen in Nederlanders hun
mening betreffende internationale
gezondheid (m.b.t. de pandemie).

Doelgroep
N

759 respondenten,
nationaal representatief
49% Man, 51% Vrouw
18-75 Jaar
27% Laag, 38% Midden, 35%
Hoog
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Belangrijke inzichten
De meerderheid van de respondenten vindt dat wij in Nederland kennis en middelen zouden moeten delen met armere landen om
het coronavirus te bestrijden.

Twee derde van de respondenten is van mening dat om het coronavirus volledig te verslaan, het in elk land in de wereld verslagen moet worden.
Daarbij vindt 7 op de 10 mensen het belangrijk om klaar te staan voor landen die weinig middelen hebben om het virus te verslaan. Drie kwart van de
respondenten is het ermee eens dat alle landen eerlijke en gelijke toegang zouden moeten krijgen tot middelen en behandelingen tegen het
coronavirus, om zo de coronacrisis te verslaan.
Drie kwart van de respondenten is van mening dat kennis over coronavaccins en medicijnen meer gedeeld zouden moeten worden met landen die
afhankelijk zijn van rijke landen, om meer onafhankelijkheid te creëren in de productie van vaccins en medicijnen.

Ook vindt de meerderheid van de respondenten dat de kloof in vaccinatiegraad tussen arme en rijke landen niet te rechtvaardigen
is

7 op de 10 respondenten is het ermee eens dat de huidige verdeling over de wereld van vaccinaties, medicijnen en behandelingen tegen het
coronavirus oneerlijk is, waarbij veel afhankelijkheid van rijke landen wordt gecreëerd. 3 op de 5 respondenten vindt dat Nederland draagkracht moet
bijdragen om de vaccinatiegraad ook in armere landen te laten stijgen. Meer dan de helft van de respondenten vindt dat we de landen moeten
helpen die economisch zijn gaan lijden door de pandemie, maar niet de middelen hebben om hiervan te herstellen.
Daarbij vindt 3 op de 5 respondenten dat wij meer moeten investeren in gezondheidssystemen in arme landen, om beter voorbereid te zijn op de
volgende pandemie. Hoewel de strijd tegen de huidige coronapandemie op dit moment prioriteit heeft in de wereld, vindt meer dan drie vierde van
de respondenten dat de strijd tegen corona niet ten koste mag gaan van de strijd tegen ziektes waar al jaren tegen gevochten wordt.
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RESULTATEN
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Drie kwart van de respondenten vindt dat alle landen gelijke en eerlijke toegang zouden moeten
hebben tot COVID-19 bestrijdende medische behandelingen.
Right to health
We zijn pas echt klaar met corona als het Coronavirus in elk land in de wereld is verslagen.
TOP 2: 67%

27%

39%

19%

9%

6%

Omdat corona zich niets aantrekt van landsgrenzen is het belangrijk dat we landen helpen die zelf te weinig middelen
hebben om het virus te verslaan.
TOP 2: 73%

28%

45%

19%

4% 4%

Twee derde van de respondenten is
van mening dat om het coronavirus te
verslaan, het in elk land in de wereld
worden verslagen moet worden.
Daarbij vindt 7 op de 10 mensen het
belangrijk om klaar te staan voor
landen die weinig middelen hebben
om het virus te verslaan.
Drie kwart van de respondenten is het
ermee eens dat alle landen eerlijke en
gelijke toegang zouden moeten krijgen
tot middelen en behandelingen tegen
het coronavirus, om zo de coronacrisis
te verslaan.

Om de coronacrisis overal ter wereld te verslaan moeten alle landen gelijk en eerlijk toegang krijgen tot het
coronavaccin, de medicijnen, en de behandelingen.
TOP 2: 75%

32%

Helemaal eens

43%

17%

5% 3%

Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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Drie kwart van de respondenten vindt dat er meer kennis gedeeld moet worden rondom de
productie van coronavaccins en medicijnen
Right to health
Bedrijven die coronavaccins en medicijnen hebben uitgevonden, moeten hun kennis veel meer
delen, zodat landen die nu afhankelijk zijn van rijke landen voor coronavaccins en medicijnen deze
veel meer zelf kunnen produceren.
TOP 2: 75%

33%

42%

17%

5% 4%

Drie kwart van de respondenten is van
mening dat kennis over coronavaccins
en medicijnen meer gedeeld zou
moeten worden met landen die
afhankelijk zijn van rijke landen, om
meer onafhankelijkheid te creëren in de
productie van vaccins en medicijnen.
3 op de 5 respondenten is van mening
dat de coronapandemie laat zien dat
de huidige inzet op internationale
gezondheidzorg onvoldoende is.

De coronapandemie laat zien dat de onze huidige inzet op internationale gezondheidszorg onvoldoende is.
TOP 2: 62%

20%

42%

27%

7% 4%
Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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7 op de 10 respondenten vindt het oneerlijk dat de vaccinaties tegen het coronavirus ongelijk over
de wereld zijn verdeeld
Internationale gezondheidszorg
Het is niet rechtvaardig dat in arme landen slechts 8% van de mensen volledig gevaccineerd zijn
tegen corona, terwijl in rijke landen 73% van de mensen volledig gevaccineerd zijn.
TOP 2: 68%

27%

40%

24%

5% 3%

Het is niet eerlijk dat coronavaccins, medicijnen, en behandelingen ongelijk verdeeld zijn over de wereld en veel
landen daarvoor afhankelijk zijn van rijke landen.
TOP 2: 71%

25%

46%

22%

4%4%

Twee derde van de respondenten vindt
de kloof in vaccinatiegraad tussen arme
en rijke landen niet te rechtvaardigen.
Daarnaast is 7 op de 10 respondenten
het ermee eens dat de huidige
verdeling over de wereld van
vaccinaties, medicijnen en
behandelingen tegen het coronavirus
oneerlijk is, waarbij veel afhankelijkheid
van rijke landen wordt gecreëerd.
3 op de 5 respondenten vindt dat
Nederland draagkracht moet bijdragen
om het vaccinatiegraad ook in armere
landen te laten stijgen.

Nederland moet naar draagkracht bijdragen aan het internationale doel om ook in armere landen tenminste 70%
van de bevolking te vaccineren voor medio 2022.
TOP 2: 60%

19%

Helemaal eens

40%

27%

8%

6%

Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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Meer dan drie vierde van de respondenten vindt dat de strijd tegen het coronavirus niet ten koste
mag gaan van de strijd tegen andere ziektes
Internationale gezondheidszorg
We moeten veel meer investeren in gezondheidssystemen in arme landen zodat die bij een
volgende pandemie veel sterker zullen zijn.
TOP 2: 60%

19%

42%

27%

8% 4%

De strijd tegen corona mag niet ten koste gaan van de strijd tegen andere te voorkomen ziektes, zoals tuberculose,
hiv/aids en malaria.
TOP 2: 78%

32%

46%

17%

4%2%

3 op de 5 respondenten vindt dat wij
meer moeten investeren in
gezondheidssystemen in arme landen,
om beter voorbereid te zijn op de
volgende pandemie.
Meer dan drie vierde van de
respondenten vindt dat de strijd tegen
corona niet ten koste mag gaan van de
strijd tegen ziektes waar al jaren tegen
gevochten wordt.
Meer dan de helft van de respondenten
vindt dat we de landen moeten helpen
die economisch hebben geleden door
de pandemie maar niet de middelen
hebben om hiervan te herstellen.

We moeten landen helpen die door de pandemie in economisch zwaar weer zijn gekomen maar niet de middelen
hebben hiervan te herstellen.
TOP 2: 55%

16%

Helemaal eens

40%

32%

8% 4%

Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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VERDIEPING
Leeftijd
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Samenvattende tabel leeftijd (1/2)
Leeftijd

Right to health

18-34 jaar
N=227

35-54 jaar
N=276

55-75 jaar
N=256

Totaal

We zijn pas echt klaar met corona als het coronavirus in elk land in de wereld is verslagen.

50%

69%A

79%AB

67%

Omdat corona zich niets aantrekt van landsgrenzen is het belangrijk dat we landen helpen die
zelf te weinig middelen hebben om het virus te verslaan.

62%

73%A

83%AB

73%

Om de coronacrisis overal ter wereld te verslaan moeten alle landen gelijk en eerlijk toegang
krijgen tot het coronavaccin, de medicijnen, en de behandelingen.

64%

74%A

84%AB

75%

60%

77%A

86%AB

75%

59%

63%

63%

62%

Bedrijven die coronavaccins en medicijnen hebben uitgevonden, moeten hun kennis veel meer
delen, zodat landen die nu afhankelijk zijn van rijke landen voor coronavaccins en medicijnen
deze veel meer zelf kunnen produceren.
De coronapandemie laat zien dat de onze huidige inzet op internationale gezondheidszorg
onvoldoende is.

A/B/C Significant hoger dan de andere groep, A=18-34 jaar; B=35-54 jaar; C=55+ jaar
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Top 2 scores: mee eens + helemaal mee eens

Samenvattende tabel leeftijd (2/2)
Leeftijd

Internationale
gezondheidszorg

18-34 jaar
N=227

35-54 jaar
N=276

55-75 jaar
N=256

Totaal

Het is niet rechtvaardig dat in arme landen slechts 8% van de mensen volledig gevaccineerd
zijn tegen corona, terwijl in rijke landen 73% van de mensen volledig gevaccineerd zijn.

57%

68%A

77%AB

68%

Het is niet eerlijk dat coronavaccins, medicijnen, en behandelingen ongelijk verdeeld zijn over
de wereld en veel landen daarvoor afhankelijk zijn van rijke landen.

58%

71%A

83%AB

71%

Nederland moet naar draagkracht bijdragen aan het internationale doel om ook in armere
landen tenminste 70% van de bevolking te vaccineren voor medio 2022.

50%

57%

71%AB

60%

We moeten veel meer investeren in gezondheidssystemen in arme landen zodat die bij een
volgende pandemie veel sterker zullen zijn.

52%

60%

68%A

60%

De strijd tegen corona mag niet ten koste gaan van de strijd tegen andere te voorkomen
ziektes, zoals tuberculose, hiv/aids en malaria.

67%

80%A

84%A

78%

We moeten landen helpen die door de pandemie in economisch zwaar weer zijn gekomen
maar niet de middelen hebben hiervan te herstellen.

51%

55%

59%

55%

A/B/C Significant hoger dan de andere groep, A=18-34 jaar; B=35-54 jaar; C=55+ jaar
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Top 2 scores: mee eens + helemaal mee eens

ONDERZOEKSVERANTWOORDING

13

Steekproefsamenstelling
Panelleverancier:
Dynata
Veldwerk uitgevoerd in: Week 8/9
Aantal respondenten: 759

Geslacht

Leeftijd

30%

18-34

36%

34%

35-54

55-75

Opleiding

51%

49%

27%

Man

Vrouw

14

Laag

38%

35%

Midden

Hoog

Steekproefsamenstelling
Panelleverancier:
Dynata
Veldwerk uitgevoerd in: Week 8/9
Aantal respondenten: 759

Vaccinatie

62%

17%
3%
Ik ben deels
gevaccineerd; 1
vaccinatie m.u.v.
Janssen vaccin)

3%
Ik ben deels
gevaccineerd; 2
vaccinaties of 1
Janssen vaccin

Ik ben volledig
gevaccineerd,
inclusief booster
vaccin

12%

Ik twijfel nog om mij Ik ben niet van plan
te laten vaccineren
om mij te laten
vaccineren
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3%
Zeg ik liever niet

Voor inhoudelijke vragen:

Vragen over vervolgonderzoeken:
Maartje van Will
Insights Consultant
maartje.vanwill@validators.nl

Quinten Molenaar
Client Consultant
quinten.molenaar@validators.nl

Daria Malareva
Insights Consultant
daria.malareva@validators.nl

Contact:
Johan van Hasseltweg 39c
1021KN Amsterdam
020 716 3775
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