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Samenvatting 

Achtergrond. Meer dan de helft van alle infectieziektes stammen af van dieren. Zoönosen 

vormen tegenwoordig een belangrijk maatschappelijk probleem. Omdat mensen vaak te 

weinig of onvoldoende kennis hebben over zoönosen, zijn ze zich niet bewust over de 

gevaren van de ziektes. Deze onkunde resulteert in ineffectieve gedragingen van het publiek. 

De mensen weten niet hoe ze zich kunnen beschermen tegen de infectie of welke acties 

belangrijk zijn als ze besmet raken. Het gebrek aan kennis is het gevolg van ineffectieve 

informatievoorziening. De gegeven informatie over zoönosen is gebaseerd op het 

kennisniveau van experts. Experts hebben niet alleen een ander begrip van de processen met 

betrekking tot vogelgriep, maar zijn ook in andere onderwerpen geïnteresseerd dan het 

publiek. De expert modellen sluiten niet aan bij de mentale modellen van het publiek, 

waardoor de risicocommunicatie niet het gewenste doel van informeren en beleren bereikt. 

Doel. Het doel van deze studie is de mentale modellen van het publiek met betrekking tot 

vogelgriep te achterhalen om deze met de expert modellen te vergelijken. Door het vergelijk 

kunnen de incorrecte beliefs van het publiek worden bepaald. Uiteindelijk kunnen de 

misvattingen zicht geven op de factoren die de ineffectieve informatievoorziening 

belemmeren. 

Methode. Om de mentale modellen van het publiek met betrekking tot vogelgriep te 

achterhalen werden kwalitatieve in-depth interviews uitgevoerd. Door middel van een 

thematische analyse werden de mentale modellen van de respondenten met betrekking tot de 

verspreiding, besmetting, consequenties en behandeling van vogelgriep gevonden. 

Vervolgens werden de mentale modellen van het publiek met een expert model over 

vogelgriep vergeleken. 

Resultaten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat sommige respondenten correcte beliefs 

hebben over de verspreiding van vogelgriep. Met betrekking tot de besmettingsroute, de 

consequenties en de preventie van vogelgriep vertoonden de respondenten vaak incorrecte 

beliefs. 

Conclusie. De bevindingen tonen het belang van verandering met betrekking tot de 

risicocommunicatie over vogelgriep. Op basis van de gevonden mentale modellen en 

incorrecte beliefs van het publiek kan de informatievoorziening tussen experts en het publiek 

worden verbeterd. Hiervoor kunnen psychologische modellen worden toegepast om de 

mensen met de risicocommunicatie te bereiken. 
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Abstract 

Background. More than half of all infectious diseases originate from animals. Today, 

zoonoses form a crucial social problem. Due to the insufficiency of knowledge, people are not 

aware of the risks from zoonoses and thereby act ineffectively. People do not know how to 

protect themselves against zoonoses and what they should do in case of an infection.  The gap 

of knowledge is caused by ineffective transmission of information. The given information 

about zoonoses is based on the level of knowledge and interests of experts. These expert 

models do not fit to the mental models of the general public, because experts have a more 

specific knowledge about zoonoses and are interested in different aspects. Due to the 

discrepancy between expert and public model, the risk communication about zoonoses fails to 

inform and teach the people adequately.  

Objective. The purpose of this study is to investigate the mental models of the general public 

regarding the zoonosis avian influenza. Further, these mental models are compared to an 

expert model of avian influenza to determine the misconceptions of the public. Eventually, 

these misconceptions can reveal insights in the aspects which interfere in the risk 

communication.  

Method. In order to identify the level of knowledge and misconceptions of the public in 

relation to avian influenza, qualitative in-depth interviews were conducted. Through thematic 

analysis, the mental models of the public were found. The models contain information about 

propagation, infection, consequences and treatment. Finally, the mental models were 

compared with an expert model about avian influenza. 

Results. The analysis shows that some participants have correct beliefs about the infection of 

avian influenza. Most misconceptions of the participants were related to propagation, 

consequences and prevention of avian influenza. 

Conclusion. The results show the importance of a change in risk communication of avian 

influenza. Based on the discovered mental models and misconception of the public, the risk 

communication can be improved. Therefore, psychological models can be applied in order to 

reach the public with the given information.  
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Inleiding 

Belangrijke moderne ziektes zoals aviaire influenza (vogelgriep) behoren tot de 

categorie ‘zoönosen’ (Taylor, Latham,& Mark, 2001). Zoönosen zijn infectieziektes welke 

door dieren worden overgedragen op mensen. Tegenwoordig stammen rond 60% van alle 

bekende infectieziektes af van dieren (Kennisnetwerk, 2015). 

In Nederland worden jaarlijks rond 80.000 mensen door campylobacter besmet, 

waarvan meer dan 600 mensen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Naar schatting 

overlijden van deze groep  jaarlijks 30, vooral oudere, patiënten (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu [RIVM], 2011). Aanvullend ontstaan door de besmettingen extra 

kosten vanwege “staffing needs, prolonged hospital stays [and] antibiotic treatments” 

(Verhoeven, Karreman, Bosma, Hendrix, & Gemert-Pijnen, 2009, p.2). Niet alleen ouderen 

hebben een verhoogd risico na een besmetting ernstige schade aan de gezondheid te 

ondervinden. Vooral ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen en 

immuungecompromitteerden hebben meer last wanneer ze een zoönose oplopen (RIVM, 

2015). Voor deze mensen kan een besmetting tot een chronische ziekte, een ongunstige 

zwangerschapsuitkomst of zelfs de dood leiden (RIVM, 2015). 

Het probleem bij het benaderen van zoönosen ligt in de complexiteit van de ziektes. 

Wereldwijd zijn er meer dan 850 verschillende zoönosen bekend, waarvan ruim honderd in 

Nederland voorkomen (Kennisnetwerk, 2015). Symptomen, klachten en de besmettingsroutes 

verschillen van elkaar en zijn afhankelijk van de ziekteverwekker (RIVM, 2015). Bacteriën, 

virussen, parasieten en schimmels kunnen zoönosen veroorzaken en veel verschillende dieren 

kunnen ook ziekteverwekkers bij zich dragen: huisdieren (honden, katten, cavia’s), 

landbouwhuisdieren (kippen, varkens, koeien, geiten), plaagdieren (muizen, ratten) en ook 

wilde dieren (RIVM, 2015). 

Een belangrijk onderscheid kan bij de besmettingsroute worden gemaakt. Mensen 

kunnen via direct of indirect contact besmet raken (RIVM, 2015). Een directe manier is het 

eten van besmette dierlijke producten zoals vlees of eieren, of bij direct contact met een 

besmet dier kan een virus worden overgedragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als pluimvee 

besmet is met het vogelgriepvirus en mensen direct contact met deze dieren hebben 

(Wageningen UR, 2015). Een indirecte besmettingsroute is via een vector. Een vector is een 

dier welke als transportmiddel voor de ziekteverwekker dient (RIVM, 2015). Voor Nederland 

is de ziekte van Lyme een bekend voorbeeld voor deze indirecte route. De ziekte wordt door 
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besmette teken overgebracht naar de mens (Wageningen UR, 2015). Ook via de lucht of door 

muggen en vliegen kunnen ziektes worden overgedragen (RIVM, 2015). 

De ‘One-Health Approach’ benadrukt dat mensen, dieren en hun omgeving onderling 

afhankelijk zijn (Decker et al., 2010). Deze afhankelijkheid komt tot stand omdat mensen en 

dieren bepaalde ziektes met elkaar delen. Bevolkingsgroei, globalisering en aantasting van de 

habitat van dieren leiden tot een toename aan zoönosen (Vaske et al, 2009). Als er geen 

aandacht aan de gezondheid van dieren wordt besteed, wordt niet alleen het welbevinden van 

dieren maar ook dat van mensen verminderd (Decker et al., 2010). 

De bestrijding van zoönosen wordt daarom – ook in Nederland - steeds belangrijker 

om de gezondheid van de mensen te beschermen. Een effectieve strategie om zoönosen te  

voorkomen en te controleren is een systeem dat vroegtijdig signalen van zoönotische 

aandoeningen herkent (Van der Giessen, van der Giessen,& Braks, 2010). Tot nu toe zijn er 

een aantal systemen beschikbaar voor de herkenning van signalen bij mensen en 

landbouwhuisdieren. Maar “voor wilde, exotische dieren, gezelschapsdieren en paarden zijn 

geen early warning-systemen aanwezig” (Van der Giessen et al., 2010, p. 19). Een andere 

manier om zoönosen te bestrijden zijn adequate treatments, zoals vaccinaties en medicaties 

(Pittet & Donaldson, 2006). Naast deze strategieën vormt risicocommunicatie over zoönosen 

een essentieel onderdeel ter bescherming van mensen (Verhoeven et al., 2009). 

Verhoeven et al. (2009) stellen dat risicocommunicatie is bedoeld om het publiek 

zodanig te informeren dat zij individuele, wel overwogen beslissingen over het risico met 

betrekking tot hun gezondheid kunnen nemen. Het is belangrijk om  de mensen op het bestaan 

en de gevaren van zoönosen attent te maken. Daardoor kunnen ze gezondheid gerelateerde 

gedragingen ter preventie en controle ontwikkelen (Verhoeven et al., 2009). 

Hoewel het belang van risicocommunicatie voor het publiek bekend is, laat onderzoek 

zien dat mensen tegenwoordig weinig of verkeerde kennis over zoönosen hebben (Decker et 

al., 2010). Door het gebrek aan kennis van de mensen kunnen misvattingen ontstaan. 

Verhoeven et al. (2009) vonden in hun onderzoek dat mensen misvattingen over herkomst, 

verspreiding, consequenties en preventie van zoönosen hebben. Het gebrek aan kennis en de 

daardoor ontstaande misvattingen vormen een groot probleem bij de bestrijding van 

zoönosen. Mensen hebben daardoor of geen belang aan preventieve maatregelen tegen 

zoönosen of geen kennis over beschermende gedragingen.  

Volgens Damman en Timmermans (2012) zijn onkunde en misvattingen het gevolg 

van ineffectieve informatievoorziening. Ze stellen dat de educatieve informatie over zoönosen 

alleen gebaseerd is op de mentale modellen van experts. Deze modellen sluiten niet aan bij de 
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mentale modellen van het publiek (Decker et al., 2010). Damman en Timmermans (2012) 

definiëren mentale modellen als persoonlijke cognitieve overtuigingen van mensen. In de 

context van zoönosen houden mentale modellen in hoe mensen denken over de ernst van de 

ziekte, de oorzaken, de gevolgen en welk gedrag beschermend kan uitwerken. Deze 

overtuigingen bepalen hoe mensen nieuwe informatie over een risico verwerken en begrijpen 

(Damman & Timmermans, 2012). Verschillende onderzoeken bevestigen dat experts en het 

publiek risico’s anders waarnemen en daardoor ook anders verwerken (Morgan et al., 2002). 

In tegenstelling tot het publiek, wegen experts de waarschijnlijkheid en ernst van een risico op 

een rationele manier af. Het publiek wordt voornamelijk door waarden, attitudes en beliefs 

gestuurd (Decker et al., 2010). Bovendien benadrukken Damman en Timmermans (2012) dat 

de risicocommunicatie over zoönosen niet alleen gebaseerd is op de concepts van experts, 

maar ook op de aspecten die experts als belangrijk achten. Dit wetenschappelijk perspectief 

op zoönosen sluit niet aan bij wat het publiek belangrijk vindt, waardoor de boodschap van de 

risicocommunicatie niet overkomt.  

Ook Verhoeven et al. (2009) stellen dat het publiek andere denkbeelden heeft dan 

experts, waardoor onverschilligheid bij het publiek ontstaat: “it is not surprising that 

audiences often miss the point and become confused, annoyed or disinterested.” (p.2). Als de 

obstakels om aan informatie te komen te hoog wordt en mensen het niet kunnen begrijpen, 

stoppen ze met zoeken naar deze informatie (Brashers, Goldsmith, Hsieh,& 2002). Er bestaan 

expert modellen over de verschillende zoönosen waarop de risicocommunicatie tot nu toe is 

gebaseerd. Door een expert model over zoönosen te betrekken, kunnen de discrepanties tussen 

experts en publiek duidelijk worden gemaakt. 

Om de communicatie voor leken te verbeteren moet de gegeven informatie aansluiten 

bij hun mentale modellen over zoönosen. Mensen vormen mentale modellen op basis van hun 

individuele perceptie van een gebeurtenis of onderwerp. Decker et al. (2010) beschrijven drie 

belangrijke invloeden op de individuele perceptie van een risico zoals een ziekte. Ten eerste 

bepaalt de culturele achtergrond van iemand hoe mensen denken en beslissingen nemen. In 

sommige culturen worden bijvoorbeeld eerder heuristieken gebruikt dan in andere culturen. 

Door veel gebruik te maken van heuristieken kunnen foute denkbeelden ontstaan, omdat 

daarbij de beslissingen op onvolledige informatie zijn  gebaseerd (Meer, 2015). Ten tweede 

stellen Decker et al. (2010) dat risicocommunicatie een sterke invloed heeft op wat mensen 

denken en hoe zij denken. Deze uitspraak wordt door de ‘Social Amplification of Risk 

Framework’ ondersteund. Als de media veel aandacht aan een onderwerp besteed, wordt dit 

onderwerp ook voor het publiek belangrijker. Als laatste aspect noemen Decker et al. (2010) 



Bacheloropdracht   Marie Wehming 

   s1289020 

7 

 

dat de reactie van het publiek ook van grote invloed is op de risico perceptie. Als een risico 

door het publiek als niet ernstig wordt geacht, ervaren zij deze ook minder als een bedreiging. 

Ook het gedrag van mensen hangt samen met de risicoperceptie en de mentale 

modellen (Brewer, Chapman, Gibbons, Gerrard, McCaul, & Weinstein, 2007). Syed, 

Sopwith, Regan en Bellis (2003) vonden dat gezondheids-beschermend gedrag gedurende een 

epidemie toeneemt zoals bijvoorbeeld handen wassen, gezichtsmaskers dragen en sociale 

distantie bewaren. Deze bevindingen kunnen worden verklaard door de verhoogde 

risicoperceptie tijdens een epidemie. De media en het publiek besteden veel aandacht aan 

zulke gebeurtenissen en daardoor wordt het risico versterkt waargenomen. Door het 

waarnemen van een risico worden mentale modellen gevormd die weer invloed hebben op het 

gedrag (Damman & Timmermans, 2012). 

Het ‘Health-Belief Model’ verklaart hoe de cognities van mensen betrokken zijn bij 

het ontwikkelen van bepaalde gedragingen (Janz, Champion, & Stretcher, 2002). Volgens het 

model zullen mensen pas preventieve en beschermende gedragingen uitvoeren als zij de 

situatie als bedreigend inschatten (perceiverd susceptibility) en denken dat de situatie ernstige 

consequenties voor hen heeft (perceived severity). Verder tonen ze geschikt gedrag als ze 

denken dat deze gedragingen effectief zijn om de situatie te vermijden (perceived benefits) of 

als ze denken dat de voordelen groter zijn dan de obstakels (perceived barriers) (Janz et al., 

2002). Een ander belangrijk concept binnen het model is “self-efficacy”: mensen moeten 

zichzelf in staat achten om gezondheid gerelateerde gedragingen uit te kunnen voeren 

(Buglar, White, & Robinson, 2010). 

Volgens dit model bepaalt de waarneming van een risico hoe mensen over dit risico 

denken en hoe ze zich gedragen. Uit deze bevindingen blijkt dat de manier waarop informatie 

over een risico aan de mensen wordt gegeven invloed heeft op hun denkbeelden en hun 

gedrag. Omdat de risicocommunicatie tot nu toe niet aansluit bij de mentale modellen van het 

publiek, is het van belang eerst denkbeelden te achterhalen om vervolgens de communicatie 

hier op aan te passen. 

Deze studie richt zich op het in kaart brengen van mentale modellen van mensen met 

betrekking tot de zoönose Vogelgriep. Deze mentale modellen kunnen de basis vormen voor 

een effectieve risico communicatie. De onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de mentale modellen 

van mensen uit de algemene populatie met betrekking tot vogelgriep? Met algemene populatie 

worden Nederlanders bedoeld die qua demografische gegevens en opleiding verschillen. 

Daarbij worden de volgende subvragen benaderd: 
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- Wat zijn preventieve maatregelen tegen vogelgriep volgens de algemene populatie? 

- Hoe denkt de algemene populatie over de verspreiding en origine van vogelgriep? 

- Wat zijn risicofactoren en consequenties van vogelgriep volgens de algemene 

populatie? 

- Wat denkt de algemene populatie over de behandeling van vogelgriep en de invloed 

van de ziekte op het dagelijks leven? 

- Wat willen mensen uit de algemene populatie te weten komen over vogelgriep? 

Door de analyse van mentale modellen worden foutieve denkbeelden van de mensen 

achterhaald. Daarbij wordt de volgende vraag beantwoordt: 

- Zijn er verschillen te vinden tussen de mentale modellen van de algemene populatie en 

die van het expert model met betrekking tot vogelgriep? 
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Methode 

Design 

Met behulp van een kwalitatieve onderzoeksmethode worden de mentale modellen van 

mensen achterhaald. Daarbij wordt gebruik gemaakt van semigestructureerde in-depth 

interviews. Tijdens een in-depth interview gaat de interviewer intensief in gesprek met de 

respondent om zo de persoonlijke opvattingen en de mentale modellen te bepalen. Het 

interview gaat om vooraf bepaalde onderwerpen met betrekking tot vogelgriep, maar kan 

inhoudelijk op de respondent worden aangepast. 

Participanten 

Deze studie richt zich op mensen uit de algemene bevolking. De deelnemers moeten 

ten minste 18 jaar of ouder zijn. Bij het werven van de respondenten wordt geprobeerd vooral 

ouderen en zwangere vrouwen te betrekken. Om er zeker van te zijn dat er een grote variatie 

tussen de respondenten qua demografische gegevens bestaat, worden ze op verschillende 

locaties geworven. Daarvoor worden mensen op straat, in cafés en in parken in verschillende 

steden in Nederland geworven. De respondenten worden gevraagd of ze mee willen doen aan 

een interview in het kader van een bachelor opdracht van de Universiteit Twente. 

Materialen 

Voor de semigestructureerde interviews is een interviewschema nodig om zeker te 

stellen, dat alle relevante onderwerpen met de respondent worden besproken. Het 

interviewschema wordt ontwikkeld op basis van het expert model met betrekking tot 

vogelgriep. De vragen hebben betrekking op preventie, verspreiding, origine, risicofactoren, 

consequenties, behandeling en informatiebehoefte. Het interview begint met algemene vragen 

over de demografische gegevens van de respondenten, het opleidingsniveau en het bezit van 

huisdieren. Vervolgens wordt een open vraag gesteld over wat mensen algemeen weten over 

zoönosen. Het resterende deel van het schema draait om de zoönose vogelgriep.  

Er wordt gebruik gemaakt van audio-opname apparatuur om de interviews volledig op 

te nemen. Met behulp van de opnames kunnen de interviews vervolgens worden 

getranscribeerd en geanalyseerd. Voorafgaand aan het opnemen en het gebruiken van het 

interview wordt er gevraagd om toestemming van de respondenten. Daarom is een ‘informed 

consent’ nodig, waarin duidelijk staat dat de data vertrouwelijk wordt behandeld en 

geanonimiseerd wordt. 
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Procedure 

Als mensen bereid zijn om mee te doen aan het interview, wordt kort aan hen 

uitgelegd waarover het onderzoek in grote lijnen gaat. Daarbij wordt nog niet te veel 

informatie gegeven om de antwoorden niet te beïnvloeden. Vervolgens wordt aan de 

respondenten verteld dat het interview ongeveer twintig minuten zal duren. De interviewer 

benadrukt dat ze alles mogen zeggen en dat er geen goede en foute antwoorden zijn. Na het 

lezen en ondertekenen van de informed consent kan de audio opname worden gestart. De 

interviewer begint met de vragen uit het interviewschema. De vragen kunnen op basis van de 

antwoorden worden aangepast en veranderen qua inhoud, diepgang en structuur. 

Aan het eind van het interview kan aan de respondent worden gevraagd of er nog iets 

toegevoegd zou moeten worden. Vervolgens wordt de geïnterviewde bedankt en de opname 

kan stop worden gezet. De respondent wordt door de interviewer over het doel van het 

onderzoek geïnformeerd en alle vragen worden beantwoord. 

Na het interview schrijft de interviewer op waar het interview heeft plaatsgevonden en 

maakt wanneer nodig extra aantekeningen over de respondent. Met behulp van de audio-

opnames kan het interview letterlijk worden getranscribeerd. De data wordt geanonimiseerd 

opgeslagen.  

Analyseplan 

De getranscribeerde verhalen worden door één onderzoeker thematisch geanalyseerd. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een beschrijvende thematische analyse. Deze begint met 

‘open coding’ om de data te categoriseren. Dat betekent er een inductieve werkwijze wordt 

gehanteerd, omdat er vooraf nog geen theorie is gebruikt. Bij het open coderen geeft de 

onderzoeker codes aan de uitspraken van de respondent. Vervolgens worden deze codes op 

basis van onderliggende aspecten gesorteerd en tot overkoepelende categorieën geclusterd. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de categorieën uit het interviewschema: preventie, 

verspreiding, origine, risicofactoren, consequenties, behandeling en informatiebehoefte. Op 

basis van deze categorieën kan antwoord worden gegeven op de onderzoeksvragen. 

Uiteindelijk worden de mentale modellen van het publiek vergeleken met een expert 

model over vogelgriep (Bijlage 4). Daardoor kunnen verschillen tussen leken en experts met 

betrekking tot besef van vogelgriep worden aangetoond en misconcepties worden gevonden. 

Denkfouten die in een interview naar voren komen worden binnen de tabellen met “F” (fout) 

gekenmerkt. Correcte uitspraken worden met “J” (juist) kenbaar gemaakt. 
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Resultaten 

1. Beschrijving onderzoeksgroep 

De geïnterviewde, heterogene groep bestond uit 5 vrouwen en 4 mannen. In Tabel 1 

zijn de demografische gegevens van de respondenten weergegeven. De gemiddelde leeftijd 

bedroeg 50 jaar. De oudste respondent was 84 jaar en de jongste respondent was 34 jaar. Het 

opleidingsniveau loopt van geen opleiding tot een universitaire opleiding, waarbij zes van de 

negen respondenten hoger opgeleid zijn. Verder wordt aangegeven of de respondenten 

kinderen en huisdieren hebben. 

 

Tabel 1 

Overzicht van de demografische gegevens van de respondenten 

Respondent Geslacht Leeftijd Huisdieren Kinderen Opleiding 

1 Man 84 Onbekend 2 Gymnasium; 

Conservatorium 

2 Vrouw 34 Geen 1 (net 

geboren) 

Universitair 

3 Vrouw 34 Eén hond Geen Universitair 

4 Man 61 Eén hond Geen Middelbare 

school 

5 Man 42 Eén kat Geen Onbekend 

6 Vrouw 47 Geen 2 HBO 

7 Man 38 Ja 1 HAVO 

8 Vrouw 44 Ja 2 HBO 

9 Vrouw 64 Geen 2 HBO 

 

2. Mentale modellen van de algemene populatie over vogelgriep 

2.1. Preventieve maatregelen tegen vogelgriep 

In het begin van het interview wordt aan de respondenten gevraagd wat ze kunnen 

doen om te voorkomen dat ze vogelgriep krijgen. In Tabel 2.1 zijn de verschillende 
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maatregelen weergegeven die door de geïnterviewden zijn genoemd. De meeste respondenten 

gaven aan dat afstand en vermijding een effectieve manier zal zijn om vogelgriep te 

voorkomen. Daarmee wordt bedoeld dat de respondenten uit de buurt van vogels of fokkers 

willen blijven en dat ze proberen niet in aanraking te komen met vogels. Ongeveer de helft 

van geïnterviewden noemden handen wassen en hygiëne als preventie tegen vogelgriep. Deze 

respondenten zeiden dat ze het belangrijk vinden om de handen te wassen als ze iets hebben 

aangeraakt. “Als ik andere mensen of dingen aanraak, dan moet ik mijn handen wassen.” 

(respondent 5). Sommige respondenten benoemden niet alleen handen wassen, maar ook een 

algemeen goede hygiëne als belangrijk maatregel. “Ik denk dat een goede hygiëne gewoon 

belangrijk is” (respondent 8). 

Vier van de negen respondenten gaven aan dat het dragen van een mondkapje kan 

beschermen tegen vogelgriep. Als deze mensen het niet kunnen voorkomen uit de buurt van 

vogels te blijven, zullen ze een mondkapje ter bescherming dragen. 

 

Tabel 2.1  

Preventieve maatregelen tegen de besmetting met vogelgriep  

Maatregel Aantal Citaat J/F 

Afstand en vermijden 7 “[...] zorgen dat je er niet mee in aanraking 

komt.” (respondent 8) 

J 

Hygiëne  

Handen wassen 

 

 

 

Algemene reinheid 

 

4 

 

 

 

4 

 

“[...] gewoon goed je handen moet wassen en 

de kinderen ook goed handen moeten wassen. 

[...] Het best wel lastig om een kind echt goed 

handen te laten wassen.” (respondent 2) 

“Moet je zeker letten op, op reinheid 

bijvoorbeeld.” (respondent 1) 

J 

 

Dokter raadplegen 2 “Elk zes maanden moet ik checken of alles 

gezond is [bij de dokter]” (respondent 5) 

 

Mondkapje dragen 4 “Mondkapje wellicht [...] mondkapje denk ik ja 

eh op de TV euh zag ik ze ook altijd met 

mondkapje rondlopen.” (respondent 7) 

J 
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Geen preventie 

Geen maatregelen 

Verantwoordelijkheid 

van externe 

 

2 

3 

 

“Wat ik daar zelf in doe? Ja niet zo veel.” 

(respondent 3) 

“Ik vind dat met name de fokker van de 

pluimvee zich beter moet [..] manifesteren. Zij 

zijn de mensen die daarvoor verantwoordelijk 

zijn. Zij moeten daar voor zorgen, zodat wij 

dus als consument, niet met deze ziekte in 

aanraking komen.” (respondent 4) 

F 

 

Opvallend was dat één respondent zei dat er geen preventieve maatregelen zijn tegen 

vogelgriep. “Ik denk niks. [...]Tenzij uit de buurt van vogels blijven. En dat betekent binnen 

blijven  en dat gaat niet natuurlijk , heh?” (respondent 1). Een andere respondent gaf aan dat 

ze zelf niks doet om zich tegen vogelgriep te beschermen. Drie geïnterviewden noemden de 

verantwoordelijkheid van externen als belangrijk maatregel om vogelgriep te voorkomen. De 

respondenten refereerden aan de fokkers die verantwoordelijk zijn voor de bescherming. “En 

ja als daar vogelgriep is op een bedrijf moet er ook natuurlijk alles [worden] afgemaakt” 

(respondent 9). Twee respondenten gaven medische voorzorg als preventie aan. Inentingen en 

regelmatig naar de dokter gaan zullen beschermend werken tegen vogelgriep. 

2.2. Verspreiding en origine van vogelgriep 

Op de vraag hoe een mens besmet kan raken kwamen verschillende manieren naar 

voren. Tabel 2.2 geeft de uitspraken van de respondenten weer over de verspreiding van 

vogelgriep. Met betrekking tot de verspreiding gaven zes van de negen respondenten aan dat 

je door direct contact met een zieke vogel besmet raakt. “Ik denk door aanraking van besmette 

dieren, vogels, kippen” (respondent 6). Hierbij was opvallend dat één respondent zei dat het 

virus niet direct op hem kan worden overgedragen, omdat hij niet in direct contact staat met 

vogels. “Als die besmet zijn met een bepaald virus, dat dat niet direct op ons wordt [...]. Ik 

heb met een duif niks.” (respondent 4). 

Verder gaven vier respondenten aan dat je besmet kan raken door de uitwerpselen van 

vogels. Daarmee wordt bedoeld dat de ziekte kan worden overgedragen als een mens in 

aanraking komt met uitwerpselen van een besmet dier. Drie van de vier respondenten waren 
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niet helemaal zeker of vogelgriep op deze manier kan worden verspreid. “Misschien via 

uitwerpselen van de vogels.” (respondent 6). 

De geïnterviewden noemden verder diverse andere manieren hoe mensen besmet 

kunnen raken met vogelgriep. Drie respondenten gaven aan dat vogelgriep door de lucht kan 

worden overgedragen. “Door de lucht misschien, maar je moet wel dichtbij zo’n vogel zijn 

om daar ziek van te worden.” (respondent 1). De andere overdracht mogelijkheden water, 

bloed en speeksel werden telkens door slecht een enkele respondent genoemd. De besmetting 

via bloed en speeksel werden niet verder uitgelegd. Respondent 1 zei dat je het water waarin 

de vogels zwemmen binnen moet krijgen om besmet te raken. 

Twee respondenten gaven aan dat ze geen kennis hebben over de verspreiding van 

vogelgriep. Eén van de twee wist niet of het überhaupt overdraagbaar is. “Vogelgriep, weet ik 

eigenlijk niet eens. Of dat overdraagbaar is, weet ik niet” (respondent 3). 

Tabel 2.2  

Hoe kan vogelgriep worden verspreid?  

Verspreiding 

dieren  

Aantal Citaat J/F 

Contact met besmet 

dier 

6  “ [...] vogel aanraken en dan krijgt je zeker de ziekte.” 

(respondent 5) 

J 

Via lucht 

 

Via water 

 

3 

 

1 

 “Ik denk dat je van een hapje lucht al ziek kunt 

worden, als je in slechte conditie bent” (respondent 9) 

“Misschien ook via water, [...]. Water waarin die 

vogels zwemmen of liggen, [...] door het water binnen 

te krijgen” (respondent 1) 

J 

 

 

J 

Via speeksel 

Via bloed 

1 

1 

“ [...] eh via eh speeksel, haren.” (respondent 8) 

“Via de lucht, via het bloed?” (respondent 6) 

 

J 

Via uitwerpselen 4 “Door uitwerpselen. Denk ik. Dat als je daar mee in 

aanraking komt en je gaat dan aan je gezicht”, “[...] en 

die poept op je hand bijvoorbeeld, wat dan eventueel, 

of dat in mijn huid dringt” (respondent 4) 

J 

Geen kennis 2 “Ik weet verder helemaal niet hoe de vogelgriep zich F 
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verspreid of je echt in de buurt van de kippen moet 

zijn of echt kippen aan moet raken...” (respondent 7) 

Verspreiding 

tussen mensen 

Aantal Citaat J/F 

Van mens op mens 

Wel 

mogelijk 

 

Niet 

mogelijk 

 

Geen kennis 

 

 

3 

 

3 

 

2 

 

 

“Naja als je contact met elkaar hebt, bijvoorbeeld.” 

(respondent 8) 

“Maar normaal niet voor de andere mensen.” 

(respondent 5) 

“Als dat zo zou zijn, dan zou ik daar oppassen, maar 

dat weet ik niet. Dat hoop ik te horen van die mens 

zelf.” (respondent 4) 

 

 

 

F 

 

 

 

J 

 

 

F 

 

Op de vraag of vogelgriep van een mens naar een ander mens kan worden 

overgedragen kwamen verschillende meningen op. Twee geïnterviewden gaven aan dat ze het 

niet weten of een mens een ander mens met vogelgriep kan besmetten. Drie respondenten 

zeiden dat mensen elkaar met deze ziekte niet kunnen besmetten. “[...] gehoord dat het niet 

van mens op mens overdraagbaar  is.” (respondent 9). Drie andere respondenten gaven aan 

dat het wel mogelijk is. “Mensen denk ik wel, net als met een andere vorm van griep, euh of 

ziektevorm.” (respondent 6). 

Naast de verspreiding werd in het interview gevraagd welke dieren vogelgriep met 

zich mee dragen en waar de ziekte aanwezig kan zijn. Tabel 2.2.1 geeft de antwoorden van de 

respondenten weer. Over het algemeen werden wilde dieren en pluimvee door de 

respondenten genoemd. De meeste respondenten noemden pluimvee, vogels, kippen en 

eenden. Twee respondenten gaven aan dat vogelgriep het meest zou voorkomen in fokkerijen 

en pluimveebedrijven. “Waar dieren gefokt worden. Denk maar aan een plaats zoals 

Barneveld.” (respondent 1). Eén respondent zei dat vogelgriep gewoon op straat aanwezig is. 

“Vogels zijn op straat, en die eten dat wat op straat ligt.” (respondent 5). Andere locaties die 

worden genoemd zijn dierentuinen, kinderboerderijen en “de hele omgeving van zo’n beest” 

(respondent 8). 
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Tabel 2.2.1    

Wat denkt de algemene populatie over de origine van vogelgriep?  

Origine Aantal Citaat J/F 

Dragende dieren 

Wilde 

dieren 

Pluimvee 

 

2 

 

 

4 

 

“[...] overgebracht waarschijnlijk door andere wilde 

dieren” (respondent 9) 

“pluimvee, kuikens, kippen, ehm vast ook wel 

kalkoenen. Eenden, weet ik niet” (respondent 8) 

 

J 

 

 

 

J 

Locaties 

Fokkerijen 

 

Straat 

Andere 

 

2 

 

1 

2 

 

“Pluimveebedrijven, ook gewoon de particuliere 

pluimveehouder.”  (respondent 6) 

 

 “[...] dierentuinen, kinderboerderijen.” (respondent 6) 

 

J 

 

 

 

F 

 

J 

 

2.3. Risicofactoren en consequenties van vogelgriep 

In Tabel 2.3 zijn de uitspraken van de respondenten over de risicofactoren van 

vogelgriep weergegeven. Bijna alle geïnterviewden noemden een zwak immuunsysteem een 

belangrijke risicofactor voor het krijgen van vogelgriep. De respondenten zeiden dat mensen 

met een lage weerstand meer vatbaar zijn en ernstiger ziek worden. “Wellicht hoe lager je 

weerstand, hoe groter de kans, dat je zelf ziek wordt.” (respondent 7).  

Verder gaven drie respondenten aan dat mensen die veel contact met dieren hebben 

een hoger risico lopen om besmet te raken. Daarbij werd vooral aan fokkers gedacht. Ook 

mensen die dichtbij dieren leven zullen meer betrokken zijn. “Fokkers van vogels. En die wel 

buiten leven of boerderijen, bijvoorbeeld [...]” (respondent 1). 

Eén respondent wist door haar zwangerschap dat ook zwangeren een groter risico 

lopen als ze met de ziekte in contact komen. “Omdat ik wist dat als je zwanger bent dat je 

daar ook extra moet opletten.” (respondent 2). Verder noemden twee respondenten ouderen en 

jonge kinderen als risicogroep. 
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Opvallend was dat één respondent culturele aspecten als risicofactor aangaf. Volgens 

hem zijn de mensen in Zuidoost-Azië en Afrika meer vatbaar voor de ziekte. “Zuidoost-Azië, 

Afrika. Denk ik. Die mensen zijn heel, die hebben een andere, eh, levensvorm, zoals wij, en 

zijn denk ik ook sneller eh, vatbaar voor bepaalde dingen, denk ik.” (respondent 4). Eén 

andere respondent zei dat alle mensen een groter risico lopen als zij niet voldoende letten op 

hun gezondheid. 

Tabel 2.3  

Welke mensen lopen een groter risico besmet te raken door vogelgriep?  

Risicofactor Aantal Citaat J/F 

Veel contact hebben 

met dieren 

3 “En natuurlijk de mensen die met het beest [vogel] 

werken.” (respondent 8) 

J 

YOPI’s 

Zwangeren 

Ouderen/jonge 

kinderen 

 

Weerstand laag 

 

1 

2 

 

 

6 

 

 

 

 

 “Ik weet zeg maar dat heel jonge kinderen ook 

bevattelijker kunnen zijn en ja misschien mensen die 

ook ziek zijn of mensen met een laag weerstand, of 

ouderen.” (respondent 2) 

“Ehm ja natuurlijk mensen die een mindere 

weerstand hebben. Ik denk aan mensen in het 

ziekenhuis of mensen eh, oudere mensen hebben 

vaak een mindere weerstand.” (respondent 8) 

 

J 

 

J 

 

 

 

 

 

J 

 

Cultuur 1 “Zuidoost-Azië, Afrika. Denk ik. Die mensen zijn 

heel, die hebben een andere, eh, levensvorm, zoals 

wij, en zijn denk ik ook sneller eh, vatbaar voor 

bepaalde dingen, denk ik.” (respondent 4) 

F 

Persoonlijke 

verantwoordelijkheid 

1 “Ja als je zelf in je leven niet oplet, dan ga je ook 

ziek worden.” (respondent 5) 

F 

 

Over de consequenties van vogelgriep was weinig bekend onder de respondenten. 

Tabel 2.3.1 geeft de assumpties met betrekking tot de consequenties van de ondervraagden 

weer. Drie respondenten gaven koortsverschijnselen en griepachtige symptomen als 
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consequenties aan. “Griepverschijnselen lijkt mij, koorts, eh, hoesten.” (respondent 6). Eén 

respondent vermoedde dat vogelgriep een dodelijke uitkomst heeft voor mensen. 

 

Tabel 2.3.1    

Wat zijn de consequenties voor mensen die besmet raken met vogelgriep?  

Consequentie Aantal Citaat J/F 

Griepverschijnselen 3 “Van griep in het algemeen weet ik dat 

koortsverschijnselen, als het een virus is dan heb ja 

natuurlijk weer andere verschijnsel en die soort 

dingen.” (respondent 2) 

J 

Dodelijk 1 “Ik weet niet eens of het dodelijk is trouwens. Volgens 

mij wel, maar dat weet ik niet helemaal.” (respondent 

3) 

J 

 

2.4. Behandelingsmogelijkheden en invloed van vogelgriep op dagelijks leven 

Tabel 2.4 toont de antwoorden van de respondenten met betrekking tot de 

behandelingsmogelijkheden van vogelgriep. Bijna alle respondenten gaven aan dat iemand 

met vogelgriep naar de dokter moet gaan. “Naar de dokter.[...] moet de dokter zeggen.” 

(respondent 1). De dokter zal vervolgens de noodzakelijke stappen voor verdere genezing 

bepalen. Eén respondent zei dat het belangrijk is om direct met de behandeling van vogelgriep 

te beginnen. “Zodra je merkt dat je ziek bent.” (respondent 6). Twee van de negen 

geïnterviewden zouden niet naar de dokter gaan, maar zonder medische hulp thuis genezen. 

“Kijk eens in zijn algemeenheid bij griep zou ik zeggen: uitzieken.” (respondent 2). De twee 

respondenten benadrukten dat rust helpt om weer gezond te worden. 

Vijf respondenten noemden medicijnen als behandelingsmogelijkheid. Vooral 

antibiotica werd vaak genoemd door de respondenten. “Naja als het een bacterie is of een 

virus, dat is natuurlijk een groot verschil. Naja, antibiotica, ik weet het niet.” (respondent 8). 

Daarbij twijfelden twee respondenten of vogelgriep een virus of een bacterie is, omdat dit feit 

invloed heeft op de behandeling. 
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Opvallend was dat twee ondervraagden erover nadachten dat mensen met vogelgriep 

in quarantaine moeten. “Of in quarantaine of zo.” (respondent 3). De respondenten gaven 

daarbij aan dat ze onzeker waren of dit zou moeten gebeuren. 

 

Tabel 2.4  

Behandelingsmogelijkheden van vogelgriep  

Behandeling Aantal Citaat J/F 

Dokter opzoeken 8  “Naar de dokter gaan moet je. Ja. Je weet nooit wat je 

voor een ziekte hebt, daar met je gewoon de dokter 

vragen.” (respondent 5) 

J 

Uitzieken 2 “Je eigen lichaam zal het ook deels moeten doen. 

Misschien moet je door rust beter worden. Ik zou een 

beetje in het alternatieve circuit gaan zoeken. Nou ja, 

zorgen dat je weer lekker in je vel zit he enzo.” 

(respondent 9) 

F 

Medicijn/antibiotica 5 “Antibiotica.” (respondent 6) F 

Quarantaine 

 

2 “[...] weet niet of mensen in quarantaine worden 

gelegd.” (respondent 8) 

F 

 

Tabel 2.4.1 geeft verder weer in hoeverre vogelgriep invloed kan hebben op het 

dagelijks leven van de respondenten. Als iemand uit de omgeving van de respondent 

vogelgriep zou hebben, zouden ze hun gedrag op verschillende manieren veranderen. Vier 

respondenten gaven aan dat ze sterker op hygiëne zouden letten en beschermende kleding 

zouden dragen als ze op bezoek gaan bij een besmette persoon. “Je kunt best wel iemand op 

bezoek en dan nou oppassen dat je niet te veel in de buurt komt, desnoods zo’n mondkapje 

dragen.” (respondent 9). Twee ondervraagden zeiden dat ze eerst informatie zouden opzoeken 

als een bekende vogelgriep zou hebben. Drie geïnterviewden dachten dat het beter zou zijn 

om geen contact te hebben met de besmette persoon. “Want je mag bij mij niet in huis komen 

of je mag niet uit hetzelfde kopje drinken.” (respondent 4). 

Eén respondent gaf aan dat als jezelf vogelgriep zou hebben, je minder goed kan 

functioneren in het dagelijks leven. “Ik denk wel dat je daardoor wat minder functioneert. 
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Vermoeidheid, en dat soort klachten.” (respondent 6). Een ander ondervraagde zei dat het veel 

tijd kost als je dieren met vogelgriep besmet raken. 

 

Tabel 2.4.1    

Invloed van vogelgriep op het dagelijks leven van de mensen  

Invloed Aantal Citaat J/F 

Gedrag bij contact met 

besmette mensen 

Hygiëne/beschermende 

kleding 

 

Informatie inwinnen 

 

 

Geen contact 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

“Als je op bezoek gaat moet je zeker letten 

op, op reinheid bijvoorbeeld. Goed handen 

wassen.” (respondent 1) 

“En zeker met jonge kinderen ben ik daar nu 

veel alerter op. Ja, ik zou de informatie 

navragen.” (respondent 2) 

“Maar als je, ehm, de virus wel door contact 

krijgt, dan natuurlijk niet. [niet op bezoek 

gaan]” (respondent 5) 

 

 

 

F 

 

 

 

 

J 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

Verminderd functioneren 1 “Ik denk wel dat je daardoor wat minder 

functioneert. Vermoeidheid, en dat soort 

klachten.” (respondent 6) 

J 

Dieren binnen halen 1 “Ik weet van iemand die had voor haar 

plezier ganzen, een paar ganzen in haar tuin. 

Die waren van haar. En die ganzen mochten 

niet meer buiten zijn. Die moesten naar 

binnen. 2 maanden.” (respondent 1) 

 

 

2.5. Informatiebehoefte 

Aan het eind van het interview werd aan de respondenten gevraagd waar ze op zoek 

zullen gaan als ze informatie over vogelgriep willen hebben. Tabel 2.5 geeft de verschillende 

kanalen weer die de respondenten zouden gebruiken. Zes van de negen ondervraagden gaven 

aan dat ze “internet” of “google” zullen gebruiken om informatie te vinden. “Nou in ieder 
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geval dat je kunt googelen, natuurlijk, he. Dat er een goeie website is waar je de gegevens 

kunt vinden.” (respondent 9). Twee respondenten zouden de informatie liever op papier 

willen krijgen zoals in een krant of op een folder. Drie respondenten zouden instanties zoals 

de GGD of de huisarts raadplegen om informatie in te winnen. “[...] dat zou ik wel proberen 

of ik informatie kan vinden via de GGD. Of ik zou het consultatiebureau [bellen].” 

(respondent 2).  

Tabel 2.5 

Waar gaan mensen op zoek naar informatie en welke informatie willen ze vinden? 

Voorkeur kanaal Aantal Citaat 

Krant/Folder 

 

 

 

 

 

 

Instanties/arts raadplegen 

 

 

 

 

 

 

Internet 

2 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 
 

 
 

6 

“Ik zou dat dan het liefst in een folder hebben. Want 

als het op TV komt, dan is het ook maar net de vraag 

of ik op dat moment aan het kijken ben. Dus daarom 

zou ik het liefst op papier zien. [...] Euh, misschien in 

een huis-aan-huisblad of zo. Of op een folder die eh 

door de bus gaat.” (respondent 7) 

“Dan zou ik de gemeente bellen. En wat voor mij een 

belangrijk instantie is, is de Nederlandse Voedsel en 

Warenwet. [...] Dan zou ik daarvoor zorgen dat ik 

informatie inwin via een arts of een ziekenhuis, [...] ,ja 

nou een dierenarts zou ik misschien bellen.” 

(respondent 4) 

“Ik zou misschien wel even googelen of zo, of op de 

website van huisarts.nl of zoiets.” (respondent 2) 

Soort informatie Aantal Citaat 

Algemeen 2 “Eigenlijk alle informatie.” (respondent 5) 

Besmetting 2 “Op vogelgriep, eh, overdraagzaamheid naar de mens 

toe, in ieder geval op dat onderwerp.” (respondent 6) 

Gedragingen 2 “Ik weet dat wij met eten te maken hebben, dat wij die 
hier werken aan bepaalde regels moeten doen 

[eigenaar van een cafe]” (respondent 4) 
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Verder werd aan de respondenten gevraagd welke informatie ze willen krijgen als ze 

op zoek gaan. Tabel 5.1 geeft verder de onderwerpen weer die de ondervraagden belangrijk 

vinden om te weten. Twee ondervraagden zeiden dat ze alle informatie willen hebben om een 

algemeen beeld van de ziekte te krijgen. Sommige respondenten gaven aan dat ze vooral over 

de besmetting van vogelgriep informatie willen vinden en over beschermende gedragingen. 

“Ja inderdaad wel of het besmettelijk is, welke manier dan als het zo is en ehm, naja wat je als 

eerste moet doen om het te genezen.” (respondent 3). 

3. Vergelijk expert modellen en mentale modellen van de algemene populatie  

In Tabel 3.1 zijn de correcte en incorrecte beliefs van de respondenten met betrekking 

tot vogelgriep weergegeven. De juistheid van de uitspraken wordt beoordeeld op basis van 

een expert model van vogelgriep. 

 

Tabel 3.1 

Correcte en incorrecte beliefs van de algemene populatie met betrekking tot vogelgriep 

Expert model  Incorrect beliefs Aantal Correct beliefs Aantal 

Preventie Geen maatregelen 2 Afstand en vermijding van 

dieren 

7 

Geen eigen 

verantwoordelijkheid 

3 Hygiëne (handen wassen, 

reinheid) Hygiëne 

4 

  Mondkapje dragen 4 

   Inentingen 1 

Verspreiding Geen kennis  2 Contact met besmet dier 6 

Van mens naar mens 

overdraagbaar 

3 Via lucht, water, bloed, 

speeksel 

6 

  Via uitwerpselen 4 

   Niet van mens naar mens 

overdraagbaar 

3 

Origine Op straat 1 Wilde dieren, pluimvee 6 

  Fokkerijen, 4 
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kinderboerderijen 

Risicofactor Culturele factoren 

(levensvorm) 

1 Veel contact met dieren 3 

Persoonlijke 

verantwoordelijkheid 

1 YOPI’s 8 

Consequentie Geen kennis over 

symptomen 

6 Griepverschijnselen 3 

  Dodelijk 1 

    

Behandeling uitzieken 2 Dokter opzoeken 8 

antibiotica 2 medicijnen 2 

quarantaine 2   

Invloed op 

dagelijks leven 

Geen contact met 

besmette mens 

3 Verminderd functioneren 1 

Beschermende kleding bij 

contact met besmet mens 

4 Eigen dieren binnen halen 1 

 

3.1. Preventie 

Volgens het expert model zijn preventieve maatregelen tegen vogelgriep vaccinaties 

en het voorkomen van contact met pluimvee. Respondent 3 gaf “inentingen” aan als 

preventie. De andere acht respondenten noemden deze optie niet. Het vermijden van contact 

met pluimvee werd door zeven ondervraagden genoemd. Een groot deel van de respondenten 

gaf hygiëne, handen wassen en een mondkapje dragen als maatregel aan. Volgens het expert 

model wordt vogelgriep door de lucht en direct contact op de mens overgedragen. Deze 

maatregelen zijn daarom effectief. Hoewel er preventieve maatregelen bestaan gaven vijf 

respondenten aan dat ze zelf weinig kunnen doen om vogelgriep te voorkomen. 

3.2. Verspreiding en origine 

Met betrekking tot de verspreiding van vogelgriep hadden enkele respondenten een 

duidelijk idee over hoe de ziekte wordt verspreid. De meeste respondenten noemden direct 
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contact als besmettingsroute. Daarnaast werden lucht en ontlasting vaker genoemd. Twee van 

de geïnterviewden hadden geen kennis over de besmettingsroute. De respondenten noemden 

geen foute manier besmet te raken met vogelgriep. 

Drie respondenten hadden foutieve kennis met betrekking tot de overdracht van 

vogelgriep tussen mensen. Ze gaven aan dat vogelgriep wel van mens op mens kan worden 

overgedragen. 

Bijna alle respondenten wisten welke dieren vogelgriep met zich mee dragen. Vijf 

respondenten gaven geen antwoord op locaties waar vogelgriep het meest zou voorkomen. In 

tegenstelling tot het expert model noemde respondent 5 “straat” als specifieke locatie. 

3.3. Risicofactoren en consequenties 

Acht respondenten noemden ten minste één groep mensen van de risicogroepen uit het 

expert model. De meeste respondenten gaven “lage weerstand” als risicofactor aan. Eén 

respondent gaf aan dat een door cultuur bepaalde levensstijl het risico kan verhogen. Deze 

assumptie is niet juist volgens het expert model. Een andere respondent zei dat mensen die 

niet voldoende op hun gezondheid letten een hoger risico lopen. Deze uitspraak is heel vaag 

en kan niet als concrete risicofactor worden gezien. 

Met betrekking tot de consequenties noemden drie respondenten griepachtige 

symptomen. Andere symptomen zoals diarree en spierpijn werden niet genoemd. Zes 

respondenten hadden geen kennis over mogelijke symptomen. Respondent 3 gaf aan dat 

vogelgriep dodelijk kan verlopen. Volgens het expert model is de mortaliteit 60%. 

3.4. Behandeling 

Om vogelgriep effectief te behandelen is het noodzakelijk om naar de dokter te gaan 

en geneesmiddelen te krijgen. Zeven respondenten gaven aan naar de dokter te gaan. Twee 

ondervraagden zouden eerst proberen thuis uit te zieken. Deze manier van behandeling is 

gevaarlijk, omdat vogelgriep dodelijk kan verlopen zonder medicatie. Drie respondenten 

noemden antibiotica als geneesmiddel voor vogelgriep. Antibiotica kan niet helpen om 

vogelgriep te bestrijden omdat het een virus is. Respondent 6 benadrukt als enige dat men met 

de behandeling direct moet beginnen. Twee ondervraagden gaven aan dat mensen met 

vogelgriep onder quarantaine moeten staan. Onder normale omstandigheden is deze maatregel 

niet noodzakelijk. 
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Drie van de negen respondenten denken dat ze geen contact mogen hebben met 

mensen die met vogelgriep zijn besmet. Vier ondervraagden gaven aan dat ze alleen met 

beschermende kleding op bezoek zouden gaan bij een besmet persoon. Deze assumptie is 

incorrect, omdat vogelgriep niet van mens op mens kan worden overgedragen.  
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Discussie 

Deze studie is uitgevoerd om de mentale modellen van de algemene populatie met 

betrekking tot vogelgriep te achterhalen en misvattingen te vinden. Uit de interviews komt 

naar voren dat sommige respondenten kennis hebben over  preventieve maatregelen zoals 

contact vermijden met besmette dieren. Verder weet de meerderheid van de respondenten dat 

pluimvee vogelgriep bij zich kan dragen. Acht van de negen respondenten zouden naar de 

dokter gaan als ze besmet raken. 

Uit de interviews kwam duidelijk het gebrek aan kennis en incorrecte beliefs van de 

respondenten over sommige onderwerpen naar voren. Veel respondenten hebben foutieve 

kennis met betrekking tot de besmettingsroute en de consequenties van vogelgriep. Verder 

zijn de respondenten onzeker welke preventieve maatregelen daadwerkelijk effectief zijn. 

Deze bevindingen komen overeen met de resultaten uit de studie van Verhoeven et al. (2009). 

Hier werd gevonden dat mensen incorrecte beliefs vertonen met betrekking tot origine, 

verspreiding, consequenties en preventie van MRSA.  

Volgens Damman en Timmermans (2012) ontstaan deze misvattingen door 

risicocommunicatie die gebaseerd is op expert modellen. Als de gegeven informatie niet 

aansluit bij de mentale modellen van de algemene populatie, wordt er door mensen minder 

aandacht aan besteed of begrijpen ze het bijvoorbeeld minder goed. Desondanks vormen 

mensen een eigen visie over een onderwerp en gedragen zij zich daaraan overeenkomstig 

(Decker et al., 2010). Mensen zijn geneigd complexe situaties te simplificeren om zodoende 

een beslissing te kunnen nemen. Daarvoor passen ze heuristieken toe die gebaseerd zijn op 

eerdere kennis (Meer, 2015). Als de risicocommunicatie te complex is, gaan mensen 

heuristieken gebruiken. Soms zijn de beslissingen die op heuristieken zijn gebaseerd juist, 

maar soms vormen mensen daardoor ook incorrecte beliefs en vertonen foute gedragingen 

(Gutteling, 1999).  

Uit dit onderzoek blijkt dat mensen enkele incorrecte beliefs hebben met betrekking 

tot vogelgriep waaruit ineffectieve gedragingen volgen. Bij de bevindingen moet rekening 

worden gehouden met de limitaties van deze studie. Tijdens de analyse van de afgenomen 

interviews kwam naar voren dat sommige antwoorden inhoudelijk niet duidelijk waren. 

Daardoor werd het soms lastig de correcte van de incorrecte beliefs te differentiëren. De 

interviewer zou in deze gevallen door moet hebben gevraagd om te achterhalen wat de 

respondent met de uitspraak heeft bedoeld. Verder ontstonden moeilijkheden bij het 

categoriseren van de correcte en incorrecte beliefs tijdens het vergelijk tussen de uitspraken 
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van de respondenten en het expert model. Het expert model bevatte niet alle onderwerpen die 

in de interviews naar voren kwamen, waardoor de juistheid van de uitspraken niet kon worden 

vastgesteld. 

Een andere belangwekkende limitatie van het onderzoek heeft betrekking tot het 

opleidingsniveau van de respondenten. Zes van de negen deelnemers zijn hoog opgeleid, 

waardoor het niveau van kennis van de algemene populatie wellicht wordt overschat. 

Desondanks lijkt het niet noodzakelijk om aanvullende kwalitatieve interviews met laag 

opgeleide mensen te voeren. Uit de afgenomen interviews kwamen verschillende incorrecte 

beliefs naar voren die ook door andere onderzoeken zijn bevestigd. Bij aanvullende 

interviews zullen laag opgeleide mensen of dezelfde categorieën noemen of geen kennis over 

de onderwerpen hebben. Om deze reden is aansluitend kwantitatief onderzoek meer geschikt. 

Door kwantitatief onderzoek kan de prevalentie van de gevonden incorrecte beliefs 

worden bepaald. Bovendien kan door survey worden gekeken of er bepaalde groepen mensen 

zijn die dezelfde incorrecte beliefs vertonen. Op deze manier kunnen niet alleen de resultaten 

van het onderzoek worden bevestigd, maar ook belangrijke informatie over de mensen 

worden verzameld die de incorrecte beliefs hebben. Verder biedt kwantitatief onderzoek de 

mogelijkheid om de attitude van mensen met betrekking tot vogelgriep te achterhalen. Dit kan 

belangrijke inzichten over de risicoperceptie en het gedrag van de mensen geven. 

De informatie uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek kan worden gebruikt om de 

risicocommunicatie aan het publiek aan te passen en de incorrecte beliefs van mensen te 

veranderen. Verhoeven et al. (2009) benadrukken het belang van passende 

risicocommunicatie die aansluit bij de doelgroep. Om dit bereiken zijn er binnen de 

gezondheidszorg verschillende methoden ontwikkeld die de communicatie tussen experts en 

leken kunnen verbeteren. 

Het Health-Belief Model stelt dat mensen pas beschermende gedragingen zullen 

uitvoeren als ze het risico als ernstig waarnemen en ze hun eigen gedrag als effectief 

inschatten (Buglar et al., 2010). Om het gedrag van mensen met betrekking tot vogelgriep te 

veranderen is het daarom essentieel om hun risicoperceptie en hun zelfverzekerdheid te 

betrekken (Brewer et al., 2007). Daarvoor zijn volgens het Health-Belief Model vijf factoren 

belangrijk: perceived susceptibility, perceived severity, perceived barriers, perceived benefits 

en self-efficacy (Buglar et al., 2010). Door kwantitatief onderzoek kan worden achterhaald 

hoe het publiek het risico en hun eigen gedrag met betrekking tot vogelgriep inschat. 
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Onderzoek naar zoönosen laat zien dat mensen de situatie meestal niet als bedreigend 

inschatten (low perceived susceptibility) en denken dat de consequenties niet heel ernstig zijn 

(low perceived severity) (Anderson Bosch, Leong, Musgrave, Powers, & Wong, 2010). Het 

Health Belief Model stelt dat lage scores op deze twee factoren tot het negeren van het risico 

leiden en de mensen geen gezondheid bevorderende gedragingen zullen uitvoeren (Buglar et 

al., 2010).  Bovenop ervaren mensen de barrières als te groot om effectieve gedragingen te 

kunnen uitvoeren. Daaruit blijkt dat hun self-efficacy laag is (Abood, Black, & Feral, 2003). 

Als kwantitatief onderzoek naar vogelgriep toont dat het publiek dezelfde inschattingen 

maakt, is het belangrijk de reden daarvoor te kennen en een methode te vinden om deze 

inschattingen te veranderen. 

 Een essentieel reden voor de lage risicoperceptie en self-efficacy lijkt inadequate 

kennis over de zoönose te zijn (Abood et al., 2003). Abood et al. (2003) stellen dat mensen 

eerst de processen en consequenties van het risico moeten begrijpen voordat ze hun attitude 

en gedrag willen veranderen. Ook Anderson Bosch et al. (2010) geven inadequate kennis als 

reden voor een lage score op perceived susceptibility en perceived severity aan. De auteurs 

(2010) stellen dat ook de zelfverzekerdheid van de mensen met betrekking tot hun gedrag kan 

worden vergroot als de mensen voldoende kennis over het risico krijgen. Uit de onderzoeken 

blijkt dat het geven van educatieve informatie de meest succesvolle methode is om de attitude 

en het gedrag van de mensen te veranderen (Abood et al., 2003; Anderson Bosch et al., 2010). 

 Ook uit deze studie blijkt dat mensen geen toereikende kennis hebben met betrekking 

tot vogelgriep. Het vergroten van de kennis door educatieve informatie lijkt daarom een 

geschikte methode te zijn. Het geven van informatie kan op verschillende manieren gebeuren, 

bijvoorbeeld via lessen (face-to-face) of via een E-health tool (website) (Atkinson & Gold, 

2002). Tijdens het interview gaf het grootste deel van de respondenten aan op internet naar 

informatie over vogelgriep te zoeken. 2014 hadden in Nederland 96% van de mensen een 

internettoegang en negen van tien mensen maakten dagelijks gebruik van het internet 

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2015). Daaruit blijkt dat door een website een groot 

aantal mensen kan worden bereikt. In tegenstelling tot een face-to-face methode, kan een 

website altijd en overal worden gebruikt. Dat is niet alleen kosten- en tijdbesparend, maar 

wordt ook vanwege de tijdelijke onafhankelijkheid door de mensen als prettig ervaren 

(Atkinson & Gold, 2002). Bovendien kan de informatie op een website steeds worden 

aangepast aan nieuw opgedane kennis en de mensen kunnen de informatie altijd weer 

teruglezen (Atkinson & Gold, 2002). Vooral in het begin is het belangrijk een groot aantal 
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mensen te bereiken, omdat veel mensen niet bewust zijn van het risico. Als meer mensen 

attent worden gemaakt op het probleem wordt het door het publiek als belangrijker ervaren 

(Decker et al., 2010). 

 Om te verzekeren dat de mensen de informatie van de website aannemen en begrijpen, 

moet bij het ontwerpen rekening worden gehouden met de doelgroep. Verder zullen de 

mensen van de inhoud overtuigd worden om een attitude- en gedragsverandering te kunnen 

bereiken. Atkinson en Gold (2002) stellen dat door een website interpersoonlijke en 

persuasieve communicatie kan plaatsvinden. Daarvoor zijn verschillende strategieën bedacht 

die de informatie zodanig presenteren dat het interesse van de mensen wordt gewekt en dat ze 

de inhoud goed kunnen begrijpen. Oinas-Kukkonen en Harjumaa (2009) beschrijven in hun 

‘Persuasieve Design Model’ features die een op internet gebaseerd systeem moet hebben om 

informatie effectief en persuasief over te brengen. De belangrijkste features zijn reductie, 

tunneling, tailoring en personalisatie. Door deze features te gebruiken wordt de gegeven 

informatie op de individuele eigenschappen van de doelgroep toegepast, waardoor de mensen 

de informatie als meer relevant en begrijpelijk ervaren (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). 

Bij het uitwerken van de features kan rekening worden gehouden met de resultaten uit 

het kwantitatief onderzoek. Als blijkt dat bepaalde groepen mensen dezelfde incorrecte beliefs 

vertonen, kunnen op de website bijvoorbeeld verschillende categorieën met relevante 

informatie voor die groep worden gemaakt. Op deze manier worden de mensen direct 

benaderd en krijgen ze alleen die informatie die ze nodig hebben en als relevant achten 

(Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009). Daardoor wordt verder bereikt dat de 

risicocommunicatie niet alleen op expert modellen is gebaseerd, maar op de belangen en 

incorrecte beliefs van het publiek. Een belangrijk voorwaarde om de website met de 

persuasieve features effectief op het publiek toe te passen is kwantitatief onderzoek. Door 

groepen mensen te identificeren die bepaalde eigenschappen delen en dezelfde informatie 

over vogelgriep nodig hebben, kan de website de mensen op een individuele manier 

betrekken. 

 Een uitdaging bij het ontwikkelen van een effectieve risicocommunicatie is het 

bereiken van zo veel verschillende groepen mensen. Bij het gebruiken van een E-health 

methode blijken vooral oudere mensen een ‘hard-to-reach’ groep te vormen (Atkinson & 

Gold, 2002). Omdat ouderen met betrekking tot zoönosen tot de risicogroep behoren, is het 

belangrijk om zeker te stellen dat ook deze groep voldoende geïnformeerd wordt. Deze studie 

laat zien dat ook oudere mensen tegenwoordig gebruik maken van zoekmachines op internet. 
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Als de website een logische en simpel structuur biedt zullen ook ouderen ervan gebruik 

kunnen maken. Pruitt en Grudin (2003) stellen dat bij het ontwerpproces van een website de 

toekomstige gebruikers zullen worden betrokken om de usability te verhogen. Door ouderen 

actief bij het ontwerpen van een website over vogelgriep mee laten te werken kan worden 

verzekerd dat ze de website effectief kunnen gebruiken en voldoende informatie krijgen. 

 Op basis van het Health-Belief Model wordt duidelijk dat kennis een belangrijk 

component is bij het veranderen van attitude en gedrag. Een E-health tool zoals een website is 

een effectieve manier om educatieve informatie aan het publiek over te brengen. Om de 

risicocommunicatie te verbeteren moet bij het ontwerpen van een website rekening worden 

gehouden met de mentale modellen en incorrecte beliefs van het publiek. 
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1. Informed consent 

 
 Toestemmingsverklaringformulier (informed consent)  

 

 

Titel onderzoek:  

ePublic Health: an interactive Platform for tailored Risk Communication to prevent non-alimentary Zoonotic 

Diseases.  

 

Verantwoordelijke onderzoeker:  

Melle R. Lorijn 

 

In te vullen door de deelnemer 

 

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en [indien aanwezig] 

de risi o’s e  elasti g a  het o derzoek. Ik eet dat de gege e s e  resultate  a  het o derzoek allee  
anoniem en vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt zullen worden. Mijn vragen zijn naar tevredenheid 

beantwoord.  

 

[indien van toepassing] Ik begrijp dat film-, foto, audio- en videomateriaal of bewerking daarvan uitsluitend 

voor analyse en/of wetenschappelijke presentaties zal worden gebruikt.  

 

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor om op elk 

moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen.  

 

Naa  deel e er: …………………………………………………………………………..  
 

 

Datu : …………… Ha dteke i g deel e er: …...………………………………….  
 

 

 

 

In te vullen door de uitvoerende onderzoeker 

 

Ik heb een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende vragen over het 

onderzoek naar vermogen beantwoorden. De deelnemer zal van een eventuele voortijdige beëindiging van 

deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden.  

 

Naa  o derzoeker: …………………………………………………………………………………..…………..  
 

 

Datum: …………… Handtekening onderzoeker: ...…………………………………. 
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2. Interviewschema 

The interview will be done by the primary researcher. Both the interviewing and the operation 

of the audio-recording device will be handled by said researcher.   

 

The main target groups of this interview are what are called “YOPI’s” (young, old, pregnant, 

immunodeficient). Locations for interview can be for instance child daycare centers, the 

market in Enschede and Hengelo, petting farms, nursing homes and the like.   

Before the interview starts, the participant will be given a brief introduction on the interview-

procedure.  It will be explained that the interview takes between 5-20 minutes and that all the 

information from the interview will be handled anonymously. The participant will be asked if 

there are additional questions.    

 

The topic will introduced by saying that we are going to ask questions about Human/Animal 

transmitting diseases, what the participant knows about them, their spread, perceived risk, 

prevention measures, etcetera. After the introduction, the participant will be given the chance 

to ask procedural related questions.   

 

There are 5 zoonoses that are of interest. During an interview you will chose 1 of these. If the 

participant does not know anything about that zoonosis, continue with one of the other.  

 

Pet related  

Toxoplasmose 

Salmonella 

 

Other 

Aviaire Influenza     (Vogelgriep, H5N1)  

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus  (MRSA) 

West-Nijlvirus 
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Algemeen 

 

- Plaats afname interview (zelf invullen) 

- Geslacht (zelf invullen) 

- Leeftijd 

- Opleidingsniveau 

- Heeft u huisdieren ja / nee? 

- ) a ger zelf i ulle …  

- Heeft u ki dere : ja/ ee… leeftijd a  de ki dere ?  
   

- Wat kunt u mij vertellen over ziektes die van dieren op mensen worden overgebracht?  

 

 

Wat is *SPECIFIEKE ZIEKTE* 

 

 Heeft u wel eens gehoord van * SPECIFIEKE ZIEKTE*?  

o Kunt u mij vertellen wat u allemaal weet over *SPECIFIEKE ZIEKTE*? 

 

PREVENTIE 

Gedrag  

 Wat kan u doen om te voorkomen dat u *SPECIFIEKE ZIEKTE* krijgt? 

o Hoe weet u dat?  

o Indien geen idee: Waar zou u de informatie zoeken om te weten wat u moet doen? 

(Voorbeelden: Websites, apps, Facebook, nieuwssites, etc.) 

o Hoe effectief denkt u dat uw eigen gedrag is in het voorkomen van *SPECIFIEKE 

ZIEKTE* 

 

VERSPREIDING / RESERVOIR / CONTAMINATIE 

 Hoe zou een mens ziek kunnen worden door * SPECIFIEKE ZIEKTE*? 

o (Voor i ter ie er: op elke a ier ku t u es et  rake ? de k aa  ia lu ht, 
uitwerpselen, speeksel, bloed, etc.) 

o Zijn er nog andere manieren om * SPECIFIEKE ZIEKTE* op te lopen? 

o Hoe kan  *SPECIFIEKE ZIEKTE* ontstaan? 

o Kan een mens een dier besmetten?  

 Hoe dan? 

ORIGINE                                                                                                                                                                     

 Welke dieren dragen * SPECIFIEKE ZIEKTE* met zich mee? 

 

 Waar is de * SPECIFIEKE ZIEKTE* nog meer aanwezig? 

(Voor Interviewer: Bijvoorbeeld in water, vleermuizen, urine, uitwerpselen, ziekenhuis, 
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kra e ……..et .  

 

RISICOFACTOREN                                                                                                                                                                

 Hebben bepaalde groepen mensen een grotere kans om *SPECIFIEKE ZIEKTE* te krijgen?  

o Zo ja: Welke groepen / op welke manier / waarom denk je dat ? 

o Zo nee: Waarom niet? 

CONSEQUENTIES                                                                                                                                                      

Ziekteverschijnselen 

 Als iemand *SPECIFIEKE ZIEKTE*heeft,  wordt deze persoon dan ook ziek?  

o Zo ja: wat voor een ziekte symptomen krijgt hij / zij dan?  

o Zo ja: Gaan er ook mensen aan dood? 

 

 Wanneer denk je dat iemand met *SPECIFIEKE ZIEKTE* besmettelijk is?  

o Voor wie dan?  

o Waarom denk je dat? 

(voor interviewer: bepaalde groepen mensen? Dieren?)  

 

BEHANDELING 

 Als iemand *SPECIFIEKE ZIEKTE* heeft, wat kan die dan doen om beter te worden?  

(voor interviewer: Ziekenhuis, huisarts, gezond eten, thuis blijven) 

 

 Is er een behandeling mogelijk voor *SPECIFIEKE ZIEKTE*?  

o Zo ja: Wat voor behandeling? 

 Wanneer moet je dan starten met deze behandeling? 

 

 Denk je dat *SPECIFIEKE ZIEKTE* van invloed is op je dagelijks leven?  

o Zo ja: Moet je je anders gedragen?  

 

  Stel een familie lid heeft *SPECIFIEKE ZIEKTE*, mag je dan op bezoek? 

o Zo ja: Moet je dan nog ergens op letten? 

Zo nee: Waarom niet? 

 

Informatiebehoefte 

 Welke informatie zou u willen krijgen als u informatie zoekt over *SPECIFIEKE ZIEKTE* 

 

 Zou u deze informatie zelf opzoeken?  

o Hoe zou u dat doen? 

o Of van wie zou u deze willen krijgen? 

(Bijvoorbeeld: Dokter, radio, TV, nieuwssites, alerts op mobiel, etc.)



Bacheloropdracht   Marie Wehming 

   s1289020 

39 

 

3. Thema’s met bijhorende citaten 

A. Preventieve maatregelen tegen de besmetting met vogelgriep 

Tabel 2.1 

Preventieve maatregelen tegen de besmetting met vogelgriep 

Maatregel Aantal Citaat 

Geen preventie 2 “Wat ik daar zelf in doe? Ja niet zo veel.” (respondent 3) 

Afstand en vermijden 7 “Tenzij uit de buurt van vogels blijven. En dat betekent 

binnen blijven [...]” (respondent 1) 

“Mijn kind niet buiten laten spelen en dan ben ik niet bij 

de kinderboerderij geweest.” (respondent 2) 

“Dan blijf ik thuis. Dan ga ik niet buiten, ik ga niet 

contact nemen, [...], dan moet ik in ieder geval afstand 

nemen.” (respondent 5) 

“Geen dieren, geen vogels geen kippen houden zelf.” 

(respondent 6) 

“Ik zou uit de buurt van de grote fok euh stal voor kippen 

blijven.” (respondent 7) 

“[...] zorgen dat je er niet mee in aanraking komt.” 

(respondent 8) 

“Dieren een beetje “binnen houden.” en  “Minder vaak 

naar de kinderboerderij zou gaan of zo.” (respondent 9) 

Handen wassen 4 “Goed handen wassen.” (respondent 1) 

“[...] gewoon goed je handen moet wassen en de 

kinderen ook goed handen moeten wassen.”; “Het best 

wel lastig om een kind echt goed handen te laten 

wassen.”; “Maar toen ik zwanger was, was ik er heel 

precies op.” (respondent 2) 

 “[...] en dan handen wassen.” (respondent 6) 

Medische voorzorg 2 “Inentingen?” (respondent 3) 

“Elk zes maanden moet ik checken of alles gezond is [bij 
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de dokter]” (respondent 5) 

Hygiëne 4 “Moet je zeker letten op, op reinheid bijvoorbeeld.” 

(respondent 1) 

“Gewoon zorgen voor een goede hygiëne.” (respondent 

4) 

 “[...] moet je lichaam goed in de gaten houden.” 

(respondent 9) 

Verantwoordelijkheid 

van externe 

3 “Ik vind dat met name de fokker van de pluimvee zich 

beter moet [..] manifesteren. Zij zijn de mensen die 

daarvoor verantwoordelijk zijn. Zij moeten daar voor 

zorgen, zodat wij dus als consument, niet met deze ziekte 

in aanraking komen.” (respondent 4) 

  “Dieren worden afgemaakt om verdere besmetting te 

voorkomen.” (respondent 8)  

Mondkapje dragen 4 “Misschien een mondkapje?” (respondent 6) 

“Mondkapje wellicht [...] mondkapje denk ik ja eh op de 

TV euh zag ik ze ook altijd met mondkapje rondlopen.” 

(respondent 7) 

“Maar misschien met een mondkap en eh beschermende 

kleding.” (respondent 8) 

“Zo’n mondkapje dragen.” (respondent 9) 

 

B. Verspreiding en origine 

Tabel 2.2 

Hoe kan vogelgriep worden verspreid en waar is vogelgriep te vinden? 

Verspreiding  Aantal Citaat 

Contact met besmet 

dier 

6 “Als hij in aanraking komt met een zieke vogel 

aanraking met die dieren” (respondent 1) 

“[...] dat als je zelf contact hebt gehad met dieren” 

(respondent 2) 
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 “ [...] vogel aanraken en dan krijgt je zeker de ziekte.” 

(respondent 5) 

 “zorgen dat je er niet mee in aanraking komt”  (respondent 

8) 

Via lucht 

 

 

 

Via water 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

“Via de lucht, via het bloed?”, “En ik denk dan ook 

overdracht door hoesten” (respondent 6) 

“Ik denk dat je van een hapje lucht al ziek kunt worden, als 

je in slechte conditie bent” (respondent 9) 

“Misschien ook via water, [...]. Water waarin die vogels 

zwemmen of liggen, [...] door het water binnen te krijgen” 

(respondent 1) 

Via speeksel 

Via bloed 

1 

1 

“ [...] eh via eh speeksel, haren.” (respondent 8) 

“Via de lucht, via het bloed?” (respondent 6) 

Via uitwerpselen 4 “[...] dat als je zelf contact hebt gehad met dieren, of 

dierenuitwerpselen.” (respondent 2) 

“Door uitwerpselen. Denk ik. Dat als je daar mee in 

aanraking komt en je gaat dan aan je gezicht”, “[...] en die 

poept op je hand bijvoorbeeld, wat dan eventueel, of dat in 

mijn huid dringt” (respondent 4) 

“Het zit natuurlijk ook in de ontlasting van de dieren. Ik ik 

weet dus niet als je dat vlees zou eten of die kip of wat dat 

dat dat misschien dat je daarmee besmet kunt worden.” 

(respondent 9) 

Geen kennis 2 “Ik weet verder helemaal niet hoe de vogelgriep zich 

verspreid of je echt in de buurt van de kippen moet zijn of 

echt kippen aan moet raken...” (respondent 7) 

Origine Aantal Citaat 

Dragende dieren 

Wilde dieren 

 

 

2 

 

 

“Dieren die in het wild leven, [...], daarbij kunt u denken 

aan alle vogels in het wild. Ook eenden bijvoorbeeld. 
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Pluimvee 

 

 

 

4 

Eenden en ganzen.” (respondent 1) 

“[...] overgebracht waarschijnlijk door andere wilde 

dieren” (respondent 9) 

“pluimvee neem ik aan” (respondent 2) 

“Vogels” (respondent 3) 

“vogels die vliegen of kippen, [...] pluimvee” (respondent 

6) 

“pluimvee, kuikens, kippen, ehm vast ook wel kalkoenen. 

Eenden, weet ik niet” (respondent 8) 

Locaties 

Fokkerijen 

 

 

 

Straat 

Andere 

 

2 

 

 

 

1 

2 

 

“Waar veel vogels zijn is de kans het grootste, [...] waar 

fokkerijen zijn” (respondent 1) 

“Pluimveebedrijven, ook gewoon de particuliere 

pluimveehouder.”  (respondent 6) 

 

“[...] dierentuinen, kinderboerderijen.” (respondent 6) 

 

 

 

C. Risicofactoren en consequenties 

Tabel 2.3 

Welke mensen lopen een groter risico besmet te raken door vogelgriep en wat zijn de 

consequenties als je besmet bent? 

Risicofactor Aantal Citaat 

Veel contact met dieren 3 “Ik vermoed dat hoe meer je in de buurt van de kippen 

bent of van die vogels, hoe grotere kans je loopt. Dus de 

kippenfokker en eierboer, denk ik.” (respondent 7) 

“En natuurlijk de mensen die met het beest werken.” 

(respondent 8) 

YOPI’s   
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Zwangeren 

Ouderen/jonge 

kinderen 

 

 

Laag weerstand 

1 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Ik weet zeg maar dat heel jonge kinderen ook 

bevattelijker kunnen zijn en ja misschien mensen die ook 

ziek zijn of mensen met een laag weerstand, of ouderen.” 

(respondent 2) 

“Mensen die misschien al minder weerbaar zijn of al ziek 

zijn, dat dat dan heftige impact heeft.” (respondent 3) 

“Ik denk mensen met een zwak immuunsysteem. Die zijn 

denk ik bevattelijk.” (respondent 4) 

“Ik denk mensen met een verminderde weerstand, die al 

een beetje ziek zijn. Oudere mensen, jonge kinderen.” 

(respondent 6) 

“Ehm ja natuurlijk mensen die een mindere weerstand 

hebben. Ik denk aan mensen in het ziekenhuis of mensen 

eh, oudere mensen hebben vaak een mindere weerstand.” 

(respondent 8) 

“Ja ik denk dat het met je eigen weerstand te maken 

heeft. Als als jij een hele slechte weerstand hebt, dan 

moet je gewoon beter uitkijken.” (respondent 9) 

Cultuur 1  

Persoonlijke 

Verantwoordelijkheid 

1 “Ja als je zelf in je leven niet oplet, dan ga je ook ziek 

worden.” (respondent 5) 

Consequentie Aantal Citaat 

Griepverschijnselen 3 “Van griep in het algemeen weet ik dat 

koortsverschijnselen, als het een virus is dan heb ja 

natuurlijk weer andere verschijnsel en die soort dingen.” 

(respondent 2) 

“En vogelgriep lijkt me griep of zo, dat je hoog koorts 

krijgt.” (respondent 3) 

Dodelijk 1 “Ik weet niet eens of het dodelijk is trouwens. Volgens 

mij wel, maar dat weet ik niet helemaal.” (respondent 3) 
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Van mens naar mens 

Wel mogelijk 

 

 

 

 

 

Niet mogelijk 

 

 

Geen kennis 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

“Ja volgens mij wel direct, denk ik.” (respondent 3) 

“Dat denk ik wel, dat dat mogelijk is. Ja bij vogelgriep 

heb je dan natuurlijk nog wel een incubatietijd bij die 

iemand anders.” (respondent 6) 

“Naja als je contact met elkaar hebt, bijvoorbeeld.” 

(respondent 8) 

“Maar normaal niet voor de andere mensen.” (respondent 

5) “Nou ik heb er nog euh nooit iets gehoord over dat de 

ziekte van mens op mens overdragen wordt. Maar...” 

(respondent 7) “Dat weet ik niet.” (respondent 1) 

“Als dat zo zou zijn, dan zou ik daar oppassen, maar dat 

weet ik niet. Dat hoop ik te horen van die mens zelf.” 

(respondent 4) 

 

D. Behandeling en invloed 

Tabel 2.4 

Behandelingsmogelijkheden en invloed van vogelgriep 

Behandeling Aantal Citaat 

Dokter opzoeken 7  “En als het gewoon te lang duurt dan zou ik de huisarts 

bellen.” (respondent 2) 

“Ja volgens mij moet je naar de huisarts of medicijn.” 

(respondent 3) 

“Als iemand besmet is, dan hoop ik dat hij of zij dat 

kenbaar makt en dan naar een dokter gaat.” (respondent 4) 

“Naar de dokter gaan moet je. Ja. Je weet nooit wat je voor 

een ziekte hebt, daar met je gewoon de dokter vragen.” 

(respondent 5) 

“Naar de huisarts.. Kijken of er medicatie is.” (respondent 

6) 
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“Nou ik zou een arts bezoeken.” (respondent 8) 

Zelfbehandeling 2 “Je eigen lichaam zal het ook deels moeten doen. 

Misschien moet je door rust beter worden. Ik zou een 

beetje in het alternatieve circuit gaan zoeken. Nou ja, 

zorgen dat je weer lekker in je vel zit he enzo.” 

(respondent 9) 

Medicijn/antibiotica 5 “Ik weet niet of het een virus is of een bacterie. Dus of 

antibiotica toedienen werkt dan toch niet.” (respondent 2) 

“[...] of medicijn.” (respondent 3) 

“Dan krijg je medicijn of zo.” (respondent 5) 

“Antibiotica.” (respondent 6) 

Quarantaine 

 

2 “[...] weet niet of mensen in quarantaine worden gelegd.” 

(respondent 8) 

Start behandeling 1  

Invloed Aantal Citaat 

Verminderd 

functioneren 

1 

 

 

Tijdsbesteding 1 “Ik weet van iemand die had voor haar plezier ganzen, een 

paar ganzen in haar tuin. Die waren van haar. En die 

ganzen mochten niet meer buiten zijn. Die moesten naar 

binnen. 2 maanden.” (respondent 1) 

Gedrag aanpassen bij 

contact 

Hygiëne/besch

ermende 

kleding 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

“Als je op bezoek gaat moet je zeker letten op, op reinheid 

bijvoorbeeld. Goed handen wassen.” (respondent 1) 

“Misschien een mondkapje?  En dan handen wassen. Dat 

soort maatregelen.” (respondent 6) 

“Ik eh ik verwacht van wel, dat je wel op bezoek kunt, 

maar misschien met een mondkap en eh beschermende 

kleding.” (respondent 8) 

“En zeker met jonge kinderen ben ik daar nu veel alerter 
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Informatie 

inwinnen 

 

 

Geen contact 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

op. 

Ja, ik zou de informatie navragen.” (respondent 2) 

“[...] informatie inwin via een arts of een ziekenhuis” 

(respondent 4) 

“[...] en ik zou me informeren.” (respondent 9) 

“Nee denk ik niet. [op bezoek gaan]” (respondent 3) 

 “Maar als je, ehm, de virus wel door contact krijgt, dan 

natuurlijk niet. [niet op bezoek gaan]” (respondent 5) 

 

E. Informatiebehoefte 

Tabel 2.5 

Wat vinden mensen belangrijk bij het zoeken naar informatie over vogelgriep? 

Gebruikte kanalen Aantal Citaat 

Bron van actuele kennis 

Voorlichting 

 

 

 

 

Media/nieuws/TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ja, bij de kinderboerderij hangt het in briefjes dus 

daarom weet ik daarover.” (respondent 2) 

“En de hondsdolheid omdat ik afgelopen jaar naar 

Indonesië ben gegaan en daar in de voorlichting 

wordt daarvoor gewaarschuwd.” (respondent 3) 

“Van de vogelgriep meer uit de media.” (respondent 

3) 

 “Daar hoor je veel van en daar lezen we veel over. 

Veel in de nieuws.” (respondent 4) 

“Nou, ik kijk elk avond nieuws, ik lees nieuws, ik 

kijk elk dag internet. En ik ga vaak naar de dokter.” 

(respondent 5) 

“Nou ja alleen wat ik op ‘t journaal hoorde, [...], 

mondkapje denk ik ja eh op de TV euh zag ik ze ook 
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Krant 

 

 

1 

 

altijd met mondkapje rondlopen.” (respondent 7) 

“Je leest het in de kranten en je leest er heel veel over 

[te veel informatie].” (respondent 9) 

Voorkeur kanaal 

Krant/Folder 

 

 

 

 

 

 

Instanties/Arts 

raadplegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

“Men leest de krant.” (respondent 1) 

“Ik zou dat dan het liefst in een folder hebben. Want 

als het op TV komt, dan is het ook maar net de vraag 

of ik op dat moment aan het kijken ben. Dus daarom 

zou ik het het liefst op papier zien. [...] Euh, 

misschien in een huis-aan-huisblad of zo. Of op een 

folder die eh door de bus gaat.” (respondent 7) 

“Dan zou ik de gemeente bellen. En wat voor mij een 

belangrijk instantie is, is de Nederlandse Voedsel en 

Warenwet.”; “Dan zou ik daarvoor zorgen dat ik 

informatie inwin via een arts of een ziekenhuis, [...] 

,ja nou een dierenarts zou ik misschien bellen.” 

(respondent 4) 

“Ik zou misschien wel even googelen of zo, of op de 

website van huisarts.nl of zoiets. Of de huisarts 

raadplegen.” (respondent 2) 

 “Misschien een arts, of een, weet ik veel, instituut dat 

daarin gespecialiseerd is.” (respondent 6) 

 “Ik denk ik zou het gaan googelen denk ik.” 

(respondent 3) 

“Nou, via internet.” (respondent 5) 

“Internet. Ik zou googelen. [...] Ik zou eerst 

waarschijnlijk op wikipedia kijken, de encyclopedie, 

daar staat natuurlijk al een heleboel op, en dan van 

daaruit verder , als dat nog vragen oproept.” 

(respondent 6) 
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“Op internet.” (respondent 8) 

Soort informatie Aantal Citaat 

Algemeen 2 

 

 

“Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd van wat is 

eigenlijk het beeld van de vogelgriep.” (respondent 2) 

“Eigenlijk alle informatie.” (respondent 5) 

Besmetting 2 “Op vogelgriep, eh, overdraagzaamheid naar de mens 

toe, in ieder geval op dat onderwerp.” (respondent 6) 

Gedragingen 2  “Ik weet dat wij met eten te maken hebben, dat wij 

die hier werken aan bepaalde regels moeten doen 

[eigenaar van een cafe]” (respondent 4) 

Sterkte van behoefte Aaantal Citaat 

Voldoende geïnformeerd 1 

 

 

 

 

“Ik denk ook dat er voldoende informatie te vinden is 

eh op het internet, maar als je gewoon nieuws volgt 

krijg je ook veel informatie. Dus nehm ik denk dat het 

voldoende is. Ik kom wel aan mijn informatie, als ik 

die nodig heb.” (respondent 8) 

Van plan informatie op te 

zoeken 

2 “Nou, als ik jouw vragen hoor en het gebrek aan 

echte antwoorden van mij komt, denk ik dat er 

inderdaad nog wel wat informatie nodig is, ja.” 

(respondent 7) 
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4. Expert model: Vogelgriep 



50 

 

Toelichting expertmodel Aviaire Influenza (AI, H5N1) 

 

Algemene toelichting: 

 Bij wilde vogels en pluimvee, te weten kippen, eenden, ganzen en kalkoenen, spreekt men 

van aviaire influenza. 

 Aviaire influenza geeft bij eenden, ganzen, duiven en struisvogels meestal weinig 

symptomen, maar kunnen tot ernstige ziekteverschijnselen leiden waarbij verschillende 

orgaansystemen kunnen worden aangetast, zoals hart of zenuwstelsel. 

 H5N1 wordt veroorzaakt door het het influenza virus (A- type). Binnen de groep van 

influenza A-virussen zijn er 18 verschillende H- en 10 verschillende N- subtypes, waarvan 

tot nu toe slechts 3H- en 2N-subtypes gevonden worden bij de bekende humane 

influenzavirussen. 

 Vogels / pluimvee kunnen preventief worden gevaccineerd, maar dit mag alleen met 

toestemming van de Europese Commissie.  

 Vooral subtypen H5N1 en H7N9 kunnen een ernstig ziektebeeld veroorzaken. 

 Influenza is vooral besmettelijk binnen de eigen soort. 

 Als een virus overspringt van dieren naar mensen vormt dit in de eerste plaats een risico 

voor de persoon zelf, die (ernstig) ziek kan worden. 

 Door mutaties of vermenging van virustypes kan plaatsvinden als de desbetreffende 

persoon tegelijk is geïnfecteerd met een humaan influenzavirus en een dierlijk 

influenzavirus (reassortment). 

 Ziekteverschijnselen zijn in het algemeen mild en variëren per subtype en zelfs per 

epidemie: koorts, neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid, 

(kerato)conjunctivitis, hoofdpijn, spierpijn en soms diarree. 

 Over de immuniteit van de mens voor influenzavirussen van dierlijke oorsprong is nog 

zeer weinig bekend. 

 De mens raakt geïnfecteerd door het inademen van bijvoorbeeld stof met mestpartikels of 

dierlijke secreta die vrijkomen bij de verzorging van besmette dieren of bij het 

slachtproces. 

 Watervogels en pluimvee dragen AI vooral fecaal-oraal over (via het wateroppervlak). 

 Pluimveebedrijven kunnen via infectieuze mest ook indirect besmet worden via bezoekers 

of materiaal (vrachtwagens kratten, schoeisel). Ook het verplaatsen van levende dieren 

leidt tot verspreiding. Daarnaast kunnen wind en de mechanische ventilatie van een bedrijf 

een rol spelen in besmetting van omliggende bedrijven. 

 Zogeheten ‘wet markets’ waar (wilde) vogels in grote getalen en in stressvolle 
omstandigheden aanwezig zijn en worden geslacht, vormen een bron van infectie voor 

mensen. In theorie betekent dat, dat mensen die intensief en langdurig contact hebben met 

een dier dat influenza kan verspreiden (zoals pluimvee en varkens) risico lopen. 

 

Rol van voorlichting: 

 Zorgt voor betere risico inschatting vanuit de algemene bevolking. 

 Kan de relatie tussen pluimveehouders en omwonende verbeteren. 

 Geeft inzicht in achterliggende redenen van getroffen maatregelen van overheid.  
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Hieronder worden de variabelen uit het expertmodel in meer detail toegelicht. 

Transmissiewegen aviaire influenza 

Voor  AI zijn de volgende risicofactoren bekend: 

 Ontlasting: in de feces van vogels kan het virus aanwezig zijn. 

 Slacht: dierlijke secreta die vrijkomen bij slacht kunnen het virus bevatten en zodoende 

overgedragen worden bij direct contact.  

 Bloed: bij slacht de meest waarschijnlijke secreta om mee in aanraking te komen. 

 Water / uitloop: voor pluimvee / wilde vogels de meest waarschijnlijke plek om 

geïnfecteerd te raken met aviaire influenza.  

 Preventief: Vaccinatie pluimvee / vogels: Voor pluimvee geldt dat in Europa vaccinatie 

verboden is, tenzij toestemming wordt verleend door de Europese Unie. 

 Stof in pluimvee stallen: opgedroogde feces komt als stofdeeltjes in de lucht. Deze kunnen 

makkelijk verspreiden of ingeademd worden en zodoende tot besmetting leiden. 

 

Klachten 

 Meestal is een humane infectie met een dierlijk influenzavirus ‘self-limiting’, dat wil 
zeggen dat de persoon vanzelf weer hersteld.  

 Symptomen zijn gelijk aan ‘gewone’ influenza infectie.  
 

Klachten: Immuno-incompetente 

 Bij immuno-incompetente personen zoals transplantatiepatienten en hiv- of aidspatienten 

is de kans op ernstig beloop groot.  

 

Behandeling Aviaire influenza bij mensen 

Oseltamivir stopt de virus(re)productie binnen enkele uren wanneer het virus gevoelig is voor 

Oseltamivir. Behandeling met oseltamivir moet binnen 48 uur, maar idealiter binnen 30 uur 

na het begin van de klachten starten. 

Voorlichting 

De voorlichting over aviaire influenza kan op verschillende manieren plaatsvinden: 

 Algemene voorlichting voor potentiële patiënten moet de kennis over aviaire influenza 

verhogen en de angst tegengaan.  

 Objectieven en duidelijke informatie over het daadwerkelijke gevaar. Dit betekend dat 

onder andere duidelijk wordt gemaakt dat overdracht van dier naar mens niet snel 

plaatsvindt.  

 Duidelijkheid verschaffen over eventuele maatregelen die de overheid inzet bij 

verdenking van een geval van aviaire influenza binnen de dierpopulatie.  
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