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Sinds een aantal maanden is de situatie voor de meeste Europeanen drastisch 

veranderd. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis beheersen het nieuws en 

confronteren verschillende groepen in onze samenleving in ongelijke mate met de 

gevolgen van de energiecrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kondigde in 

oktober haast ongemerkt het einde van de coronapandemie aan, maar tegelijk worden 

we aangemoedigd om waakzaam te blijven en een tweede boosterprik te laten plaatsen. 

In dit 42ste rapport uit de motivatiebarometer maken we een stand van zaken op van de 

zorgen, risicoperceptie en het welbevinden van de bevolking. Dit deden we via de 

gegevens van 18425 deelnemers uit Nederlands- en Franstalig België. 

Take home boodschappen 

• Risicoperceptie en prikbereidheid:  

o Het risico op besmetting stijgt sinds de zomer licht bij gevaccineerden, 

maar blijft onveranderd bij ongevaccineerden. 

o Hoe meer dosissen men reeds ontving, hoe groter de intentie om in het 

geval van symptomen voorzichtigheid te vertonen, bijvoorbeeld door het 

dragen van een mondmasker of het (laten) uitvoeren van een zelf- of 

PCR-test. Echter, ook ongevaccineerden leggen bij symptomen meer 

voorzichtigheid aan de dag: tot bijna 7/10 zou thuisblijven.  

o Meer dan 8/10 van personen met vier prikken zijn bereid tot een jaarlijkse 

prik. Dit percentage neemt stelselmatig en snel af in functie van een 

dalend aantal ontvangen prikken. Optimisme rond de bereidheid tot een 

bijkomende prik is vooral bij personen met drie prikken gerechtvaardigd 

daar tot 2/3de gelooft in de effectiviteit en veiligheid van het vaccin.  

 Besluit: Hoewel de bereidheid tot een bijkomende of jaarlijkse prik sterk 

afhankelijk is van het aantal ontvangen prikken, valt te verwachten dat deze 

bereidheid bij partieel gevaccineerden opnieuw toeneemt als het risico op 

ernstige ziekte na besmetting zou stijgen. De afwachtende houding van 

partieel gevaccineerden wijst dus niet op een weigering tot een bijkomende 

prik.  
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• Zorgen 

o Zorgen rond de globale evolutie van de situatie en de eigen financiële 

situatie zijn aanzienlijk gestegen, waarbij deze laatste nooit zo hoog 

waren sinds het begin van de metingen in maart 2020. Ook bezorgdheid 

rond de eigen gezondheid nam licht toe, terwijl zorgen op macrovlak, met 

name rond de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering, sinds de zomer 

afnamen.  

o Enkel financiële zorgen en zorgen rond de eigen gezondheid hangen 

samen met angst- en depressieve klachten en verminderde vitaliteit, 

levenstevredenheid en slaapkwaliteit. De toegenomen financiële zorgen 

helpen ook de toename in angst- en depressieve klachten en afname in 

vitaliteit sinds deze zomer te verklaren.   

 Besluit: De energiecrisis en de inflatie zorgt ervoor dat de financiële zorgen 

meer dan ooit pieken. Deze financiële zorgen tasten – samen met zorgen 

rond de gezondheid – de mentale gezondheid aan.  Dit betekent niet dat dat 

macro-evoluties, zoals de klimaatverandering of de oorlog in Oekraïne, de 

bevolking niet preoccuperen. Dit is wel het geval. Echter, deze zorgen rond 

macro-evolutie beïnvloeden slechts het welbevinden voor zover deze 

ingrijpen in het dagelijks leven en raken aan onze portemonnée of 

gezondheid.  

Sociodemografische en medische informatie 

In de laatste meetgolf, tussen 2022-10-11 en 2022-10-31 vulden 18425 deelnemers 

(13402 Nederlandstaligen, 73%, en 5023 Franstaligen, 27%) de vragenlijst in. De 

gemiddelde leeftijd is 52.55 jaren met 60% vrouwelijke deelnemers. In totaal gaf 75% aan 

momenteel een partner te hebben. 18% gaf aan een of meerdere comorbiditeiten te 

hebben.  

Van deze groep heeft 26% geen diploma of een lagereschooldiploma, 37% is afgestudeerd 

in het secundair onderwijs, terwijl de overige 37% een Master diploma heeft. Het 

merendeel werkt full-time (42%), een kleinere groep is gepensioneerd (33%), werkt part-

time (15%), is werkloos (6%) en/of thuiswerkend of studerend.  

In totaal gaf 57% aan besmet te zijn geweest met het coronavirus, waarvan 43% van de 

besmette groep de besmetting opliep in de afgelopen 6 maand. 8.1% is niet gevaccineerd 

of heeft één dosis gekregen. 6.6% heeft twee dosissen gehad. 33% kreeg drie dosissen 

en iets meer dan de helft (52%) kreeg vier dosissen.  
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Vraag 1: Hoe is de risicoperceptie geëvolueerd en is dit een 

voorspeller van ons gedrag? 
 

Doorheen de ganse pandemie werden verschillende indicatoren van risicobesef in kaart 

gebracht: zowel de kans om besmet te worden als om ernstig ziek te worden na besmetting, 

en dit zowel voor zichzelf als voor de gehele bevolking. Figuur 1 weerspiegelt de evolutie in 

risicobesef over de tijd, uitgesplitst in functie van vaccinatiestatus. De ingeschatte risico’s 

op besmetting stijgen in de gevaccineerde maar niet in de ongevaccineerde groep 

(bovenste helft Figuur 1). De kans op besmetting werd begin dit jaar – toen Omicron 

circuleerde – nog hoger ingeschat. Bij zowel gevaccineerden als ongevaccineerde personen 

stabiliseert de kans die men meent te lopen om ernstig ziek te worden na besmetting 

(onderste helft Figuur 1). De figuur in bijlage (i.c., Figuur 1A) laat de trend voor beide 

aspecten van risicoperceptie zien (kans en ernst), uitgesplitst volgens aantal 

vaccinatiedosissen. Hoe vaker iemand gevaccineerd is, hoe hoger zijn of haar ingeschatte 

risicoperceptie.1  

 

Figuur 1. Verschillen in evolutie risicobesef over tijd bij (on)gevaccineerde personen 

 
Note. Klik hier om de figuur online te bekijken 

 
1 Bij het nagaan van verschillen tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen werd uitgezuiverd voor 

de rol van andere relevante socio-demografische karakteristieken, zoals leeftijd, geslacht, en opleidingsniveau. 
 

https://public.flourish.studio/visualisation/11707554/
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Dit risicobesef voorspelt de mate waarin mensen bereid zijn om hun gedrag aan te passen 

als ze COVID-symptomen hebben.  In het bijzonder voorspelt de ingeschatte ernst van een 

mogelijke besmetting meer veilig gedrag, zoals het uitvoeren van een zelftest of PCR test, 

het dragen van een mondmasker of het thuis blijven. De bereidheid tot voorzichtigheid 

varieert in functie van de vaccinatiestatus van de deelnemers (Figuur 2)2. Hoe meer 

dosissen iemand reeds ontving, hoe groter de kans dat deze persoon bereid is om een zelf- 

of PCR-test af te nemen en om een mondmasker te dragen als hij/zij symptomen heeft. 

Interessant genoeg blijkt deze trend minder uitgesproken voor het thuisblijven in geval van 

symptomen, een alternatieve veiligheidsstrategie. Circa 7/10 geeft aan dit (heel) zeker te 

zullen doen, een percentage dat veel minder schommelt in functie van het aantal dosissen. 

Deze cijfers tonen aan dat ongevaccineerde personen niet op eigenbelang zijn gericht en 

wel degelijk rekening houden met anderen.   

Figuur 2. Procentuele verschillen in veilig gedrag bij symptomen in functie van 

vaccinatiestatus 

 
Note. Klik hier om de figuur online te bekijken 

 
2 De verzamelde steekproeven zijn niet representatief voor de socio-demografische spreiding van de 

bevolking. Toch werden sinds december 2020 zowel Nederlandstalige als Franstalige deelnemers gerekruteerd 

en zijn de gepresenteerde bevindingen gewogen voor leeftijd, regio, opleidingsniveau en geslacht om 

(gedeeltelijk) te corrigeren voor het niet-representatieve karakter van de steekproeven. Meer informatie over 

de wijze waarop omgesprongen wordt met de zelfselectie bias in de verzamelde data kan gevonden worden 

op de website: https://motivationbarometer.com/en/methodologie_reflecties/ 

https://public.flourish.studio/visualisation/11708365/
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Dit risicobesef voorspelt niet enkel het stellen van veilig gedrag maar ook de bereidheid voor 

een nieuwe prik of zelfs een jaarlijkse dosis. Ook hier geldt dat de geschatte ernst van een 

mogelijke besmetting de meest voorspellende waarde heeft. Omdat oudere of kwetsbare 

personen zichzelf meer risico’s op ernstige ziekte toedichten helpt dit verklaren waarom het 

enthousiasme voor een vierde of jaarlijkse prik verschilt tussen groepen. Meer specifiek 

blijkt uit Figuur 3 dat, respectievelijk, 85% en 84% van diegenen die reeds vier dosissen 

kregen bereid zijn tot een bijkomende en een jaarlijkse prik. Dit percentage om een extra of 

jaarlijkse prik te krijgen ligt de helft lager bij diegenen die drie dosissen hebben ontvangen 

(resp. 46% en 42%), en daalt tot 1/6 bij hen die die tot nog toe slechts twee dosissen 

ontvingen (resp. 16% en 14%). Van diegenen die geen of slechts één dosis ontvingen, geeft, 

respectievelijk, 97% en 96% aan de uitnodiging voor een eerste of jaarlijkse prik te zullen 

weigeren.  

 

Figuur 3 

Procentuele verschillen in intentie booster- en jaarlijkse prik in functie van vaccinatiestatus 

 
Note. Klik hier om de figuur online te bekijken 

 

Er valt te verwachten dat de bereidheid tot een bijkomende prik opnieuw zal toenemen als 

de kans op ernstige ziekte stijgt. Zoals Figuur 1 aantoont is risicobesef geen statisch 

gegeven. Uit analyses over de ganse pandemie blijkt dat risicobesef systematisch mee 

varieert met het aantal gehospitaliseerde personen. Als opnieuw meer patiënten in het 

ziekenhuis worden opgenomen, valt dus te verwachten dat in het bijzonder personen met 

drie ontvangen dosissen bereid zijn tot een bijkomende prik. Dit optimisme is ook 

https://public.flourish.studio/visualisation/11708489/
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gerechtvaardigd door het feit dat de ingeschatte effectiviteit en veiligheid van het vaccin vrij 

hoog ligt bij hen die tot op heden drie prikken kregen. Zoals Figuur 4 aangeeft blijkt 67% en 

66% van diegenen die drie dosissen ontvingen vertrouwen te hebben in de effectiviteit en 

de veiligheid van het vaccin. Dit percentage ligt een stuk lager bij hen die slechts twee of 

nul prikken kregen en een stuk hoger bij hen die reeds vier prikken kregen. 

 

Figuur 4. Procentuele verschillen in waargenomen effectiviteit en veiligheid van vaccin in 

functie van vaccinatiestatus 

 
Note. Klik hier om de figuur online te bekijken 

 

  

https://public.flourish.studio/visualisation/11708530/
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Vraag 2: Hoe zijn onze zorgen geëvolueerd en tasten deze 

het welbevinden aan?  

 
De zorgen van de bevolking werden sinds het begin van de pandemie nauwkeurig in kaart 

gebracht. Het gaat dan om zorgen omtrent hun gezondheid en de gezondheid van hun 

naasten, financiële zorgen, en zorgen om de situatie in het algemeen. Sinds een aantal 

maanden hebben we ook gepeild naar zorgen over klimaatverandering en de oorlog in 

Oekraïne. Figuur 5 geeft een overzicht van deze verschillende zorgen doorheen de tijd. 

Hieruit blijkt dat financiële zorgen sterk zijn toegenomen en op geen enkel moment sinds 

het begin van de metingen zo sterk aanwezig waren. De stijging van de energieprijzen en 

de hoge inflatie houdt hier vanzelfsprekend verband mee. Vooral vrouwen, deelnemers met 

een lager opleidingsniveau en werklozen rapporteren meer financiële zorgen. Verder zien 

we ook een sterke stijging in de zorgen over de situatie in het algemeen, waarbij nu 

nagenoeg hetzelfde niveau bereikt wordt als tijdens de tweede lockdown in oktober ’20 en 

tijdens de periode van de oprukkende omicronvariant in januari ’22.  De zorgen rond de 

eigen gezondheid stijgen tevens licht, terwijl zorgen over de gezondheid van anderen blijken 

te stabiliseren. Ten slotte blijken zorgen rond de oorlog en klimaatverandering – 

gebeurtenissen op een macroniveau - af te nemen, hoewel deze in absolute zin wel sterker 

voorkomen dan sommige andere zorgen (bijv. eigen gezondheid).  

Globaal blijkt dus dat zorgen rond het eigen functioneren (financieel, gezondheid, 

situatie) toenemen, terwijl zorgen omtrent anderen (gezondheid) en de globale situatie 

(oorlog, klimaatverandering) stabiliseren dan wel afnemen. Als zorgen om het eigen 

functioneren danig veel energie en aandacht vergen, dan lijkt het normaal dat andere zorgen 

relatief minder aandacht kregen in de afgelopen maanden.  

 

Figuur 5. Evolutie in verschillende bronnen van zorgen  

 
Note. Klik hier om de figuur online te bekijken 

https://public.flourish.studio/visualisation/11452044/
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Niet alle zorgen blijken een reden te zijn tot angst of depressieve klachten (zie Figuur 6). 

Zorgen over de oorlog (roze balk) of de klimaatverandering (licht groene balk) hangen 

bijvoorbeeld niet samen de mentale gezondheid als ook de andere zorgen in rekening 

worden gebracht. Vooral financiële zorgen (donkergroen) en zorgen over de eigen 

gezondheid (oranje balk) hangen positief samen met   angst- en depressieve klachten en 

een verminderde levenstevredenheid en vitaliteit. Figuur 7 toont de evolutie in diverse 

indicatoren van mentale gezondheid. Parallel met de toename in financiële zorgen blijkt dat 

respondenten sinds de zomer meer angstklachten en minder vitaliteit rapporteren. 

Tegelijkertijd stond de mentale gezondheid tijdens andere periodes (bijv. januari-maart 

2021, tweede lockdown) meer onder druk dan vandaag.  

 

Figuur 6. Unieke samenhang tussen diverse zorgen en diverse indicatoren van mentale 

gezondheid  

 
Note. Deze verbanden kunnen variëren tussen -1 en +1, waarbij een grotere coëfficiënt 

wijst op een sterkere unieke samenhang. Klik hier om de figuur online te bekijken 

 

  

https://public.flourish.studio/visualisation/11716101/
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Figuur 7. Evoluties in diverse indicatoren van mentale gezondheid sinds maart 2020 

 
Note. Klik hier om de figuur online te bekijken 

 

Kortom, vooral zorgen die het betrekking hebben op het persoonlijk functioneren (i.c., 

financieel, gezondheid) nemen toe en hangen samen met een verminderde mentale 

gezondheid aan.  Dit betekent niet dat dat macro-evoluties, zoals de klimaatverandering of 

de oorlog in Oekraïne, de bevolking niet preoccuperen. Dit is wel het geval. Echter, deze 

zorgen tasten het welbevinden maar aan voor zover deze ook direct voelbaar zijn en 

ingrijpen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld omdat deze macro-evoluties een energiecrisis 

of inflatie in de hand werken en op deze manier financiële zorgen meebrengen.   

 

  

https://public.flourish.studio/visualisation/11451785/
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Bijlage 
Figuur 1A. Risicoperceptie over tijd (in maanden) per aantal vaccinatie dosissen 

  
Note. Klik hier om de figuur online te bekijken 

 

https://public.flourish.studio/visualisation/11707668/


                                            Rapport 42: zorgen en risicoperceptie in herfst 2022 

 

 

www.motivatiebarometer.com 

 

 

12 

 

CONTACT INFORMATIE 

 

• Hoofdonderzoeker:  

Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste (Maarten.Vansteenkiste@ugent.be) 

 

• Mede-onderzoekers:  

Prof. Dr. Omer Van den Bergh (Omer.Vandenbergh@kuleuven.be) 

Prof. Dr. Olivier Klein (Olivier.Klein@ulb.be) 

Prof. Dr. Olivier Luminet (Olivier. Luminet@uclouvain.be) 

Prof. Dr. Vincent Yzerbyt (Vincent.Yzerbyt@uclouvain.be) 

 

• Ontwikkeling en verspreiding van de vragenlijst: 

Drs. Sofie Morbee (Sofie.Morbee@ugent.be) 

Drs. Pascaline Van Oost (Pascaline.Vanoost@uclouvain.be) 

Drs Marie Brisbois (Marie.brisbois@ulb.be) 

Drs. Eveline Raemdonck (Eveline.Raemdonck@ugent.be) 

 

• Gegevens en analyse:  

Drs. Joachim Waterschoot (Joachim.Waterschoot@ugent.be) 

Dr. Mathias Schmitz (Mathias.Schmitz@uclouvain.be) 

www.motivationbarometer.com                  


	Contact informatie
	www.motivationbarometer.com
	www.motivationbarometer.com

