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Technieken
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Onderzochte onderdelen
• Algemeen covid-19
• Relatie zorg, covid-19 en
bescherming Nederland
• Internationale gezondheidszorg

DOELSTELLING

• Vaccinatiebeleid

Inzicht in de opinie van
Nederland op het gebied van
internationale gezondheidszorg
Doelgroep
N

700 respondenten,
nationaal representatief
49% Man, 51% Vrouw
18-90 Jaar
30% Laag, 37% Midden, 33%
Hoog
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Belangrijke inzichten
De meerderheid van Nederland ziet voordelen voor Nederland in het realiseren van wereldwijde goede en
betaalbare gezondheidszorg

• Allereerst is 67% van mening dat Nederland er bij gebaat is dat iedereen op wereld toegang heeft tot goede en betaalbare
•
•

gezondheidszorg
60% van Nederland denkt zelfs dat de gezondheid van Nederlandse burgers beschermd kan worden door wereldwijd
betaalbare en goede gezondheidszorg te realiseren, terwijl ‘slechts’ 50% denkt dat zijn of haar eigen gezondheid afhankelijk is
van de gezondheid van mensen elders.
Ruim twee derde (69%) is dan ook van mening dat lange termijn investeringen in internationale gezondheid(szorg) nodig zijn.

Ruim twee derde van de Nederlanders denkt dat we pas veilig zijn als de pandemie in ieder land verslagen is en
vindt het belangrijk dat we andere landen helpen als zij zelf te weinig middelen daarvoor hebben

• Allereerst is ruim twee derde (68%) van Nederland van mening dat we pas veilig zijn als de pandemie in ieder land is verslagen.
• 65% vindt het dan ook belangrijk dat we landen helpen die zelf te weinig middelen hebben om het virus te verslaan omdat het
•
•

virus geen rekening houdt met landgrenzen.
Zo is bijna driekwart (71%) van mening dat covid-19 vaccins in een gelijk tempo en eerlijk over alle landen van de wereld
verdeeld moeten worden. Daarnaast vindt zelfs 74% dat farmaceutische bedrijven kennis over het produceren van het vaccin vrij
moeten delen, zodat bedrijven overal ter wereld kunnen beginnen met het produceren en verspreiden van het covid-19 vaccin.
Tevens vindt bijna de helft (48%) dat de schulden voor armere landen bevroren moeten worden om landen zo te helpen
herstellen van de economische impact.
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RESULTATEN
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68% van de Nederlanders vindt dat we pas veilig zijn als de pandemie in
elk land is verslagen
Algemeen covid-19
We zullen pas veilig zijn, wanneer de pandemie in elk land in de wereld is verslagen.

TOP
TOP2:
2:68%
68%

20%

48%

18%

10% 4%

Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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De meerderheid van Nederland ziet voordelen voor Nederland en Nederlands burgers in het
realiseren van wereldwijde goede en betaalbare gezondheidszorg
Verband zorg, pandemie en bescherming burgers (1/1)
De gezondheid van Nederlands burgers kan beschermd worden door voor iedereen in de wereld betaalbare en goede
gezondheidszorg te realiseren.

Een volgende pandemie zou voorkomen kunnen worden door voor iedereen in de wereld betaalbare en goede
gezondheidszorg te realiseren.

Nederland is erbij gebaat bij dat iedereen op de wereld toegang heeft tot goede en betaalbare gezondheidszorg.

Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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60% van de Nederlanders vindt dat de
gezondheid van Nederlandse burgers
beschermd kan worden door voor
iedereen in de wereld betaalbare en
goede gezondheidszorg te realiseren.
Daarnaast is de helft van Nederland
(51%) van mening dat door betaalbare
en goede gezondheidszorg voor
iedereen in de wereld een volgende
pandemie voorkomen zou kunnen
worden. 21% is het daar niet mee eens
en denkt dus dat een volgende
pandemie niet voorkomen kan worden
door een verbetering van de
internationale gezondheidszorg.
Toch denk twee derde van de
Nederlanders (67%) dat Nederland
gebaat is bij goede en betaalbare
gezondheidszorg voor iedereen op de
wereld.

70% van de Nederlanders vindt dat een volgende pandemie wereldwijd moet
worden aangepakt
Verband zorg, pandemie en bescherming burgers (2/2)
Een volgende pandemie moet wereldwijd worden aangepakt, in plaats van dat ieder land zijn eigen plannen maakt.

Mijn gezondheid wordt beïnvloed door de gezondheid van mensen elders.

Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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De ruime meerderheid, maar liefst 70%
van de Nederlanders, vindt dat een
volgende pandemie wereldwijd moet
worden aangepakt, in plaats van dat
ieder land zijn eigen plannen maakt.
Daarnaast is de helft van Nederland
van mening dat hun eigen gezondheid
wordt beïnvloedt door de gezondheid
van mensen elders.

69% van de Nederlanders is van mening dat lange termijn investeringen in
internationale gezondheid(szorg) nodig zijn
Internationale gezondheidszorg (1/2)

De helft van Nederland is van mening
dat er meer budget zou moeten gaan
naar ontwikkelingssamenwerking om
wereldwijd de covid-19 pandemie en
andere voorkombare ziektes te
verslaan. Verder vindt 69% dat lange
termijn investeringen in internationale
gezondheid(szorg) nodig zijn. 56% vindt
dat de covid-19 pandemie laat zien dat
onze huidige inzet op internationale
gezondheidszorg onvoldoende is.

Er zou meer budget moeten naar ontwikkelingssamenwerking om wereldwijd de covid-19 pandemie en
andere voorkombare ziektes te verslaan.

Lange termijn investeringen in internationale gezondheid(szorg) zijn nodig.

De covid-19 pandemie laat zien dat onze huidige inzet op internationale gezondheidszorg onvoldoende is.

Top 2: 56%
Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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65% vindt het belangrijk dat armere landen geholpen moeten worden om covid-19 te verslaan, maar
minder dan de helft denkt dat het bevriezen van de schulden een geschikte oplossing daarvoor is
Internationale gezondheidszorg (2/2)
Omdat covid-19 zich niets aantrekt van landsgrenzen is het belangrijk dat we landen helpen die zelf te weinig middelen
hebben om het virus te verslaan.

Om te herstellen van de economische impact van covid-19 moeten de schulden voor armere landen bevroren worden. Zo
kunnen ze het vrijgekomen budget steken in gezondheidszorg, dokters, ziekenhuizen en klinieken.

Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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65% van de Nederlanders is van
mening dat het belangrijk is dat we
landen helpen die zelf te weinig
middelen hebben om het virus te
verslaan. Iets minder dan de helft (48%)
van Nederland vindt dat schulden voor
arme landen bevroren moeten worden
zodat de meer budget kunnen steken
in gezondheidszorg. Hier is echter ook
weerstand voor, bijna een vijfde (19%)
is het hier niet mee eens.

Bijna drie kwart van de Nederlanders vindt dat farmaceutische bedrijven de
kennis over het produceren van het vaccin vrij moeten delen
Vaccinatiebeleid
Het tempo waarop rijke en arme landen doses van de covid-19 vaccins ontvangen zou gelijk moeten zijn

TOP 2: 71%

20%

50%

22%

5%2%

Om de pandemie overal ter wereld te verslaan moet het covid-19-vaccin eerlijk over alle landen verdeeld worden

TOP 2: 71%

22%

49%

20%

5% 3%

Farmaceutische bedrijven moeten de kennis over het produceren van het vaccin vrij delen, zodat bedrijven overal ter wereld
kunnen beginnen met het produceren en verspreiden van het covid-19 vaccin

TOP 2: 74%

35%

39%

18%

6% 3%

Helemaal eens
Eens
Neutraal
Oneens
Helemaal oneens
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71% van Nederland is van mening dat
het tempo waarop rijke en arme landen
doses van de covid-19 vaccins
ontvangen gelijk zou moeten zijn. Een
even grote groep vindt dat om de
pandemie overal ter wereld te verslaan,
het covid-19-vaccin eerlijk over alle
landen verdeeld moet worden. Bijna
drie kwart van de Nederlanders (74%)
vindt daarnaast dat farmaceutische
bedrijven de kennis over het
produceren van het vaccin vrij moeten
delen, zodat bedrijven overal ter wereld
kunnen beginnen met het produceren
en verspreiden van het covid-19 vaccin.
Deze stelling heeft van alle stellingen
uit het onderzoek het grootse
draagvlak in Nederland.

VERDIEPING

Politieke voorkeur en leeftijd
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Samenvattende tabel politieke voorkeur
Links

N=177

Algemeen covid-19

Relatie zorg, covid-19
en bescherming
burgers

Internationale
gezondheidszorg

Totaal

N=153

N=262

75%

67%

65%

68%

70%

62%

53%

60%

62%

47%

49%

51%

Nederland is erbij gebaat bij dat iedereen op de wereld toegang heeft tot goede en betaalbare gezondheidszorg.

78%

67%

61%

67%

Een volgende pandemie moet wereldwijd worden aangepakt, in plaats van dat ieder land zijn eigen plannen maakt.

80%

71%

64%

69%

Mijn gezondheid wordt beïnvloed door de gezondheid van mensen elders.

60%

44%

51%

50%

Er zou meer budget moeten naar ontwikkelingssamenwerking om wereldwijd de covid-19 pandemie en andere
voorkombare ziektes te verslaan.

64%

55%

40%

50%

Lange termijn investeringen in internationale gezondheid(szorg) zijn nodig.

79%

73%

63%

69%

De covid-19 pandemie laat zien dat de onze huidige inzet op internationale gezondheidszorg onvoldoende is.

68%

56%

52%

56%

77%

69%

57%

65%

66%

43%

42%

48%

81%

70%

66%

71%

80%

72%

65%

71%

80%

72%

72%

74%

We zullen pas veilig zijn, wanneer de pandemie in elk land in de wereld is verslagen.
De gezondheid van Nederlands burgers kan beschermd worden door voor iedereen in de wereld betaalbare en goede
gezondheidszorg te realiseren.
Een volgende pandemie zou voorkomen kunnen worden door voor iedereen in de wereld betaalbare en goede
gezondheidszorg te realiseren.

Omdat covid-19 zich niets aantrekt van landsgrenzen is het belangrijk dat we landen helpen die zelf te weinig middelen
hebben om het virus te verslaan.
Om te herstellen van de economische impact van covid-19 moeten de schulden voor armere landen bevroren worden.
Zo kunnen ze het vrijgekomen budget steken in gezondheidszorg, dokters, ziekenhuizen en klinieken.
Het tempo waarop rijke en arme landen doses van de covid-19 vaccins ontvangen zou gelijk moeten zijn.

Vaccinatiebeleid

Politieke voorkeur
Midden
Rechts

Om de pandemie overal ter wereld te verslaan moet het covid-19-vaccin <strong>eerlijk over alle landen</strong>
verdeeld worden.
Farmaceutische bedrijven moeten de kennis over het produceren van het vaccin vrij delen, zodat bedrijven overal ter
wereld kunnen*beginnen met het produceren en verspreiden van het covid-19 vaccin.

Top 2 scores: helemaal eens + eens
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Samenvattende tabel leeftijd
18-44

45-90

Totaal

57%

76%

68%

53%

66%

60%

46%

55%

51%

Nederland is erbij gebaat bij dat iedereen op de wereld toegang heeft tot goede en betaalbare gezondheidszorg.

57%

74%

67%

Een volgende pandemie moet wereldwijd worden aangepakt, in plaats van dat ieder land zijn eigen plannen maakt.

59%

77%

69%

Mijn gezondheid wordt beïnvloed door de gezondheid van mensen elders.

48%

51%

50%

Er zou meer budget moeten naar ontwikkelingssamenwerking om wereldwijd de covid-19 pandemie en andere
voorkombare ziektes te verslaan.

50%

50%

50%

Lange termijn investeringen in internationale gezondheid(szorg) zijn nodig.

63%

73%

69%

De covid-19 pandemie laat zien dat de onze huidige inzet op internationale gezondheidszorg onvoldoende is.

54%

58%

56%

63%

67%

65%

45%

51%

48%

64%

75%

71%

60%

79%

71%

63%

82%

74%

N=287

Algemeen covid-19

Relatie zorg, covid-19
en bescherming
burgers

Internationale
gezondheidszorg

We zullen pas veilig zijn, wanneer de pandemie in elk land in de wereld is verslagen.
De gezondheid van Nederlands burgers kan beschermd worden door voor iedereen in de wereld betaalbare en goede
gezondheidszorg te realiseren.
Een volgende pandemie zou voorkomen kunnen worden door voor iedereen in de wereld betaalbare en goede
gezondheidszorg te realiseren.

Omdat covid-19 zich niets aantrekt van landsgrenzen is het belangrijk dat we landen helpen die zelf te weinig middelen
hebben om het virus te verslaan.
Om te herstellen van de economische impact van covid-19 moeten de schulden voor armere landen bevroren worden.
Zo kunnen ze het vrijgekomen budget steken in gezondheidszorg, dokters, ziekenhuizen en klinieken.
Het tempo waarop rijke en arme landen doses van de covid-19 vaccins ontvangen zou gelijk moeten zijn.

Vaccinatiebeleid

Leeftijd

Om de pandemie overal ter wereld te verslaan moet het covid-19-vaccin <strong>eerlijk over alle landen</strong>
verdeeld worden.
Farmaceutische bedrijven moeten de kennis over het produceren van het vaccin vrij delen, zodat bedrijven overal ter
wereld kunnen*beginnen met het produceren en verspreiden van het covid-19 vaccin.

N=413

Top 2 scores: helemaal eens + eens
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING
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Steekproefsamenstelling
Panelleverancier:
Dynata
Veldwerk uitgevoerd in: Week 5/6
Aantal respondenten: 700

Leeftijd

Geslacht
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Opleiding

Voor inhoudelijke vragen:

Vragen over vervolgonderzoeken:
Joris van der Zwan
Client Consultant
Joris.vanderzwan@validators.nl

Marceline Veen
Insights Consultant
Marceline.veen@validators.nl

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