OPINIEONDERZOEK
Global Fund

Gericht aan:
Datum:
Projectnummer:
Opgeleverd door:

Adriana Parejo Pagador &
Rosana Lescrauwaet Noboa, Cordaid
25 augustus 2022
1158-15
Jordy Roomeijer
Esmee van Garderen
1

Index
Doelstelling onderzoek

3

Conclusies

4

Resultaten

5

Verdieping – Leeftijd

11

Onderzoeksverantwoording

14

Contact

16

2

Technieken
Online vragenlijst

Onderzochte onderdelen
•
•
•
•

Impact van COVID-19
Investeren
Inspraak
Gelijkheid

DOELSTELLING
De opinie van Nederlanders achterhalen over de rol
van Nederland is het financieren van multilaterale
organisaties zoals Global Fund.

Doelgroep
N

978 respondenten,
nationaal representatief
48% Man, 52% Vrouw
18-75 Jaar

26% Laag, 36% Midden, 38%
Hoog
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Belangrijke inzichten
Twee derde van de respondenten vindt het belangrijk dat Nederland bijdraagt aan het herstellen van de terugval in het bestrij den van
hiv/aids, tuberculose en malaria.
Ruim 1 op de 3 (35%) geeft aan dat de coronacrisis hun visie op de wenselijkheid van financiële steun die Nederland geeft aan internationale
gezondheidsorganisaties heeft veranderd. Dit is voornamelijk zo onder de leeftijdsgroepen 18-34 (38%) en 35-54 (37%). Bij de leeftijdsgroep 55-75 is dit aandeel
kleiner (30%).
Ruim een kwart (28%) is door de coronacrisis positiever geworden over financiële steun van Nederland aan internationale gezondheidsorganisaties. Voor bijna 1 op
de 3 (31%) geldt dit niet.
Ongeveer 4 op de 10 is onveranderd gebleven in hun houding t.o.v. financiële steun vanuit Nederland ondanks de corona crisis.

Meer dan de helft van de respondenten vindt dat Nederland meer moet investeren in zorgstelsels in lage - en middeninkomenslanden en
samen met de rest van de wereld moet strijden tegen hiv, tuberculose en malaria omdat gezondheid een mensenrecht is.
Bijna 4 op 10 (38%) vindt dat Nederland meer financiële steun moet geven aan internationale organisaties die zich bezighouden met de wereldwijde
volksgezondheid. Dit draagvlak is onder jongeren het grootst (45%) en onder ouderen het kleinst (33%).
Ongeveer een kwart van de respondenten (23%) vindt dat Nederland minstens evenveel financiële steun moet bieden, ondanks het oplopende begrotingstekort.
Ruim 4 op de 10 (42%) vindt dan dat Nederland juist minder financiële steun moet bieden. Dit gevoel is onder jongeren groter (46%) dan onder ouderen (38%).
Twee derde (65%) van de respondenten vindt het belangrijk dat gemeenschappen inspraak hebben in het besluitvormingsproces.

Driekwart van de respondenten vindt dat gezondheidszorg voor alle mensen toegankelijk moet zijn.
Vooral ouderen vinden dit belangrijk (85%). Onder jongeren leeft dit thema minder (66%).
6 op 10 (59%) vindt het belangrijk om te investeren in internationale organisaties die ervoor zorgen dat gediscrimineerde bevolkingsgroepen gelijke toegang
hebben tot gezondheidszorg.
Bijna de helft (45%) van de respondenten geeft aan dat Nederland moet investeren in internationale organisaties om reproducti eve gezondheid te bevorderen voor
alle mensen in lage- en middeninkomenslanden. Dit draagvlak is groter onder de leeftijdsgroepen 18-34 (50%) en 35-54 (48%) dan onder ouderen (39%).
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RESULTATEN
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Twee op de drie vindt het belangrijk dat Nederland bijdraagt aan herstel. Corona heeft een kwart van
de respondenten positiever gemaakt over financiële steun vanuit Nederland.
Impact van COVID-19
Het is belangrijk dat Nederland en de rest van de wereld eraan bijdragen de terugval in het bestrijden van
hiv/aids, tuberculose en malaria te herstellen.

De coronacrisis heeft mijn visie op de wenselijkheid van de financiële steun van Nederland aan internationale
gezondheidsorganisaties veranderd.

COVID-19 heeft invloed gehad op de
hoeveelheid financiële steun die Nederland
geeft aan internationale organisaties als
Global Fund. Zo heeft COVID-19 een enorme
terugval veroorzaakt in het bestrijden van
hiv/aids, tuberculose en malaria.
Twee derde van de respondenten vindt het
belangrijk dat Nederland bijdraagt aan het
herstellen van de terugval in het bestrijden
van de verschillende ziektes.
1 op de 3 geeft aan dat de coronacrisis hun
visie op de wenselijkheid van financiële steun
die Nederland geeft aan internationale
gezondheidsorganisaties heeft veranderd.

De coronacrisis heeft me positiever gemaakt over financiële steun van Nederland aan internationale
gezondheidsorganisaties.

Ruim een kwart is hier positiever over
geworden. Bijna 1 op de 3 is het hier niet mee
eens.
Helemaal eens
Eens

Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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Meer dan de helft van de respondenten vindt dat Nederland meer moet investeren in zorgstelsels in lageen middeninkomenslanden en samen met de rest van de wereld moet strijden tegen hiv, tuberculose en
malaria omdat gezondheid een mensenrecht is.
Investeren (1/2)
Nederland zou meer moeten investeren in zorgstelsels in lage- en middeninkomenslanden, zodat zij
efficiënt kunnen reageren op bekende gezondheidsbedreigingen, zoals hiv/aids, tuberculose en malaria, en
tijdig kunnen reageren op nieuwe pandemieën, zoals COVID-19

De impact van gezondheidsbedreigingen is vaak
zwaarder voor lage- en middeninkomenslanden.
Maar de wereld is tegenwoordig steeds meer
met elkaar verbonden en
gezondheidsbedreigingen houden geen rekening
met de grenzen van landen.
Meer dan de helft van de respondenten vindt
dat Nederland meer moet investeren in
zorgstelsels in lage- en middeninkomenslanden.

Nederland en de rest van de wereld zouden meer moeten investeren in de strijd tegen hiv, tuberculose en malaria, want
gezondheid is een fundamenteel mensenrecht.

Daarnaast vinden ze dat Nederland en de rest
van de wereld meer moet investeren in de strijd
tegen hiv, tuberculose en malaria omdat
gezondheid een fundamenteel mensenrecht is.

Helemaal eens
Eens

Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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Bijna 4 op 10 is vindt dat Nederland meer financiële steun aan internationale organisaties moet geven.
Wanneer het begrotingstekort wordt genoemd daalt dit aantal naar minder dan een kwart.
Investeren (2/2)
Nederland moet in de toekomst meer financiële steun aan internationale organisaties geven die zich
bezighouden met de bevordering van wereldwijde volksgezondheid.

De impact van gezondheidsbedreigingen is
vaak zwaarder voor lage- en
middeninkomenslanden. Maar de wereld is
tegenwoordig steeds meer met elkaar
verbonden en gezondheidsbedreigingen
houden geen rekening met de grenzen van
landen.
Bijna 4 op 10 vindt dat Nederland in de
toekomst meer financiële steun aan
internationale organisaties moet geven.
Bijna een kwart is het hier niet mee eens.

Ik vind dat internationale gezondheidsorganisaties vanuit Nederland minder financiële steun moeten ontvangen omdat
Nederland kampt met een oplopend begrotingstekort.

Ruim 4 op de 10 vindt dat Nederland
minder financiële steun moet bieden
vanwege het oplopende begrotingstekort.
Tevens is een kwart het hier niet mee eens.

Helemaal eens
Eens

Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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Twee derde van de respondenten vindt het belangrijk gemeenschappen inspraak hebben in het
besluitvormingsproces.
Inspraak
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gemeenschappen, waar gezondheidsprogramma's worden
uitgevoerd, inspraak hebben in het besluitvormingsproces.

Twee derde van de respondenten vindt het
belangrijk dat gemeenschappen inspraak
hebben in het besluitvormingsproces.

Helemaal eens
Eens

Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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Driekwart van de respondenten vindt dat gezondheidszorg voor alle mensen toegankelijk moet zijn. 6 op 10
vindt het belangrijk om te investeren in internationale organisaties die ervoor zorgen dat gediscrimineerde
bevolkingsgroepen gelijke toegang hebben tot gezondheidszorg.
Gelijkheid
Nederland zou moeten investeren in internationale organisaties die het recht op seksuele en reproductieve
gezondheid bevorderen voor alle mensen in lage- en middeninkomenslanden.

Wanneer we zorgstelsels verbeteren dan moeten we ervoor zorgen dat gezondheidszorg voor alle mensen toegankelijk is,
ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie en andere sociaaleconomische factoren.

De volgende stellingen gaan over de
toegankelijkheid van gezondheidszorg.
Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat
Nederland moet investeren om reproductieve
gezondheid te bevorderen voor alle mensen in
lage- en middeninkomenslanden.
Driekwart van de respondenten vindt het
belangrijk dat gezondheidszorg voor alle mensen
toegankelijk is.
6 op de 10 vindt het belangrijk dat er wordt
geïnvesteerd in internationale organisaties zodat
gediscrimineerde bevolkingsgroepen gelijke
toegang hebben tot gezondheidszorg.

Het is belangrijk om te investeren in internationale organisaties die ervoor zorgen dat gediscrimineerde
bevolkingsgroepen, waaronder LGBTQI+-mensen, vrouwen en meisjes, gelijke toegang hebben tot gezondheidszorg
Helemaal eens
Eens

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

Impact van COVID-19

Investeren (1/2)

18-34 jaar
N=269

35-54 jaar
N=353

55-75 jaar
N=356

Totaal

Het is belangrijk dat Nederland en de rest van de wereld eraan bijdragen de terugval in het bestrijden
van hiv/aids, tuberculose en malaria te herstellen.

60%

66%

67%

65%

De coronacrisis heeft mijn visie op de wenselijkheid van de financiële steun van Nederland aan
internationale gezondheidsorganisaties veranderd.

38%C

37%C

30%

35%

De coronacrisis heeft me positiever gemaakt over financiële steun van Nederland aan internationale
gezondheidsorganisaties.

32%

27%

26%

29%

Nederland zou meer moeten investeren in zorgstelsels in lage-en middeninkomenslanden, zodat zij
efficiënt kunnen reageren op bekende gezondheidsbedreigingen, zoals hiv/aids, tuberculose en malaria,
en tijdig kunnen reageren op nieuwe pandemieën, zoals COVID-19 .

54%

51%

53%

53%

Nederland en de rest van de wereld zouden meer moeten investeren in de strijd tegen hiv, tuberculose
en malaria, want gezondheid is een fundamenteel mensenrecht.

49%

52%

52%

51%

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
18-34 jaar
N=269

35-54 jaar
N=353

55-75 jaar
N=356

Totaal

Nederland moet in de toekomst meer financiële steun aan internationale organisaties geven die zich
bezighouden met de bevordering van wereldwijde volksgezondheid.

45%C

39%C

33%

39%

Ik vind dat internationale gezondheidsorganisaties vanuit Nederland minder financiële steun moeten
ontvangen omdat Nederland kampt met een oplopend begrotingstekort.

46%C

42%

38%

42%

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gemeenschappen, waar gezondheidsprogramma's worden
uitgevoerd, inspraak hebben in het besluitvormingsproces.

68%

64%

63%

65%

Nederland zou moeten investeren in internationale organisaties die het recht op seksuele en
reproductieve gezondheid bevorderen voor alle mensen in lage- en middeninkomenslanden.

50%C

48%C

39%

46%

66%

77%A

85%A

76%

57%

58%

60%

58%

Investeren (2/2)

Inspraak

Gelijkheid

Wanneer we zorgstelsels verbeteren dan moeten we ervoor zorgen dat gezondheidszorg voor alle
mensen toegankelijk is, ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, religie en andere
sociaaleconomische factoren.
Het is belangrijk om te investeren in internationale organisaties die ervoor zorgen dat gediscrimineerde
bevolkingsgroepen, waaronder LGBTQI+-mensen, vrouwen en meisjes, gelijke toegang hebben tot
gezondheidszorg.

A/B/C Significant hoger dan de andere groep, A=18-34 jaar; B=35-54 jaar; C=55+ jaar
13

Top 2 scores: mee eens + helemaal mee eens

ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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Steekproefsamenstelling
Panelleverancier:
Veldwerk uitgevoerd in:
Aantal respondenten:

*Er is gestreefd om N=1000 te behalen. Echter, is het ingewikkeld om de doelgroep
18-34 te werven. Binnen het tijdsbestek was het niet mogelijk om meer jongeren te
bereiken. De missende respondenten opvullen uit de leeftijdsgroepen 35-54 en 5575 zou de verdeling minder representatief maken. Daarom is besloten de laatste 22
respondenten niet te werven.

Dynata (Sampilfy)
Week 32/33
978*

Geslacht

Leeftijd

36%

36%

28%

18-34

Opleiding

52%

48%

36%

38%

Midden

Hoog

26%

35-54

55-75

Man

Vrouw
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Laag

Voor inhoudelijke vragen:

Vragen over vervolgonderzoeken:
Jordy Roomeijer
Insights Consultant
jordy.roomeijer@validators.nl

Quinten Molenaar
Client Consultant
quinten.molenaar@validators.nl

Esmee van Garderen
Insights Consultant
esmee.vangarderen@validators.nl

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