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Voorwoord 

Voor u ligt de Masterscriptie ’’Goede gezondheid is meer waard dan de grootste rijkdom.’’ Deze 

scriptie is geschreven als onderdeel van de beleidsevaluatie naar de financiële tegemoetkoming 

voor (nabestaanden van) Q-koorts patiënten in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid 

Welzijn en Sport (VWS). Het is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Master 

Sociology: Contemporaty Social Problems aan de Universiteit Utrecht. Van februari 2019 tot en 

met juni 2019 heb ik er alles aan gedaan me het onderwerp zo goed mogelijk eigen te maken en 

de focus te behouden. Dit proces was naar eigen zeggen een heuse ‘Bumpy Road’ waarbij ik 

mezelf beter heb leren kennen en naar meer heb geleerd over onderzoek, Q-koorts en sentimenten. 

Mijn langgekoesterde wens om een beleidsevaluatie in de dagelijkse praktijk mee te kunnen maken 

heb ik in deze thesis tot uiting kunnen brengen. Toen ik via de media voor het eerst met het 

onderwerp Q-koorts in aanraking kwam, was dit niet direct het onderwerp waarvan ik had 

verwacht me een periode van vijf maanden dagelijks mee bezig te houden. Ik zag het als een 

interessante en maatschappelijk relevante casus. Maar tegelijkertijd is het een grillige ziekte 

waarvan ik dacht, als ik er dagelijks mee bezig ben, zal ik er niet vrolijker op worden. Maar juist 

hierdoor heb ik het onderwerp gezien als uitdaging, het is namelijk de dagelijkse realiteit van 

mensen die van de een op andere dag besmet geraakt zijn met Q-koorts. Hierdoor zag ik het belang 

van goede analyse met het doel om bij te dragen aan een beter beeld van de behoeften van deze 

doelgroep.  

 

Graag zou ik de mensen die dit onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt bedanken. Allereerst 

Joyce Delnooij, mijn thesisbegeleider vanuit de Universiteit Utrecht. Ik keek altijd uit naar onze 

afspraken waarna ik met een concreet plan weer aan de slag kon. Ook gaat mijn dank uit naar mijn 

collega’s van het Q-koorts evaluatieproject. Het werkt heel enthousiasmerend om deel uit te mogen 

maken van zo’n mooi samengesteld team met diverse input. Mijn dank gaat in het bijzonder uit 

naar mijn stagebegeleider Fons van der Lucht, jouw ‘helikopterview’ heeft me geholpen het 

grotere plaatje niet uit het oog te verliezen. Daarnaast Mirjam Busch, heel fijn dat ik bij jou zelfs 

in het weekend terecht kan voor vragen!  

 

Ik wens u veel leesplezier toe,  

28 juni 2019, Mathilde Beekelaar   
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Samenvatting 

Financiële tegemoetkomingen worden steeds vaker ingezet als beleidsinstrument. Het is echter 

niet duidelijk wat de effecten zijn op de doelgroep en wat de sentimenten zijn die hierbij spelen. 

In dit onderzoek zijn dergelijke sentimenten met betrekking tot de financiële tegemoetkoming voor 

(nabestaanden van) Q-koorts patiënten in kaart gebracht. Dit is gedaan aan de hand van de 

volgende vraagstelling: Wat zijn de sentimenten betreffende de financiële tegemoetkoming 

voor(nabestaanden van) Q-koorts patiënten. Deze vraag is beantwoord door gebruik te maken van 

een enquête en sociale media analyse aan de hand van stellingen en codes gebaseerd op 

literatuuronderzoek en expertinterviews. Vervolgens is gekeken of de sentimenten van de sociale 

media overeenkomen met de sentimenten in de enquête. Dit is gedaan aan de hand van de volgende 

vraag: Zijn de sentimenten over de tegemoetkoming in de sociale media representatief voor de 

groep (nabestaanden van) Q-koorts patiënten? 

Allereerst blijkt uit dit onderzoek dat niet alle verwachte sentimenten terug komen in de enquête. 

12 van de 17 verwachte sentimenten komen hier naar voren. Het blijkt dat de mensen erg boos 

zijn. Daarnaast zijn boosheid en het vertrouwen in de overheid door de tegemoetkoming niet 

onveranderd. Daarnaast zijn mensen overwegend positief over het feit dat er een tegemoetkoming 

in het leven geroepen is sentimenten als blijdschap steun en erkenning komen uit de enquete naar 

voren. Op sociale media komen minder verschillende sentimenten naar voren. Hier komen maar 6 

van de 17 verwachte sentimenten naar voren. Deze sentimenten zijn overwegend negatief, 

positieve sentimenten komen op sociale media vrijwel niet naar voren.  Vooral sentimenten die 

onder het concept closure vallen zijn op beide bronnen vrijwel niet terug te zien. Een mogelijke 

verklaring hiervoor kan zijn dat dit komt omdat mensen de tegemoetkoming nog niet ontvangen 

hebben. Dit is ook direct de belangrijkste aanbeveling voor vervolgonderzoek: Onderzoeken of dit 

sentiment na verloop van tijd wel speelt.  

Aan het RIVM wordt  op basis van dit onderzoek om sociale media monitoring te gebruiken als 

indicatie en niet als representatie van wat er speelt in de samenleving. Dat hierbij niet blindelings 

afgegaan moet worden op sentimentenanalyses door middel van de computer maar dat er altijd 

gebruik moet worden gemaakt van een menselijke analist. En tot slot dat de belangrijke 

sleutelpersonen gevolgd kunnen worden tijdens dit monitoren om beter in te kunnen spelen .  

 

Trefwoorden: 

Sentimenten-analyse, sociale media analyse, Q-koorts, beleidsevaluatie, financiële 

tegemoetkomingen, beleidsinstrumenten, vertrouwen, erkenning, closure, Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu, sociale media monitoring 
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1.Inleiding 

De uitdrukking ‘’ Bona valetudo melior est quam maximae divitiae. "Goede gezondheid is meer 

waard dan de grootste rijkdom" raakt de kern van deze Masterscriptie. Ondanks dat deze uitspraak 

al eeuwen oud is, is het tot op de dag van vandaag toepasbaar op deze casus. De drie 

hoofdelementen uit dit onderzoek komen namelijk in deze uitdrukking naar voren; gezondheid, 

sentimenten en de financiële tegemoetkoming. Deze uitspraak kan gezien worden als een mogelijk 

sentimenten wat rondom de tegemoetkoming zou kunnen spelen.  

§1.1 Aanleiding 

Halverwege 2018 wordt bekend gemaakt dat er een financiële tegemoetkoming komt voor 

(nabestaanden van) Q-koorts patiënten (Rijksoverheid, 2018). Hierbij spelen drie 

veronderstellingen: de tegemoetkoming dient als blijk van erkenning voor het leed bij de Q-koorts 

slachtoffers, daarnaast zou het een middel zijn om het vertrouwen van burgers in de overheid te 

herstellen en tot slot dat slachtoffers het dossier af kunnen sluiten. (Geels , 2019). Dit is echter een 

veronderstelling, het is niet duidelijk wat de daadwerkelijke effecten van de financiële 

tegemoetkoming op (nabestaanden van) Q-koorts patiënten. Om hier meer zicht op te krijgen heeft 

het ministerie van VWS het RIVM gevraagd om de financiële tegemoetkoming te evalueren. Om 

een goed beeld te krijgen van de reacties op de tegemoetkoming is een van de onderdelen van de 

evaluatie een analyse om de sentimenten onder (nabestaanden van) patiënten en op sociale media 

in kaart te brengen.  

§1.2 Wetenschappelijke relevantie 

Dit onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat er nog weinig bekend is over de reacties op niet 

verplichte financiële tegemoetkomingen. Het uitkeren van vrijwillige financiële 

tegemoetkomingen door de Nederlandse overheid, is een beleidsinstrument dat de laatste jaren 

vaker ingezet wordt (NOS,2018; van Heerde, 2019; Geels, 2019; van Rijn, 2017; Schadefonds 

geweldsmisdrijven, 2019). Het is echter onduidelijk of een financiële tegemoetkoming een 

geschikt instrument is om gedupeerde/getroffen burgers of patiënten verder te helpen. Er is 

nauwelijks onderzoek gedaan naar de sociale effecten op de doelgroep van deze financiële 

tegemoetkomingen. Bestaand onderzoek focust  op de psychologische effecten en niet naar 

(maatschappelijke) reacties. Hierdoor is het niet duidelijk wat dit instrument doet/teweeg brengt 

bij de doelgroep, bij hun omgeving en wat voor reacties dit oproept in de samenleving. 
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Daarnaast komt uit de literatuur naar voren dat er veel wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd is 

naar Q-koorts. Dit betreft voornamelijk medisch biologisch onderzoek, waarbij de nadruk ligt op 

de medische kant, de epidemiologie, en de biologische kant van Q-koorts bijvoorbeeld het klinisch 

beeld (Richardus et al,1984), diagnostiek (van der Hoek, et al., 2010), therapie, gezondheidsstatus 

(Persoon, 2012), Q-koorts bij kinderen (Slok, et al., 2012). Verder is er onderzoek uitgevoerd naar 

Q-koorts zoals de economische effecten van Q-koorts (Tempelman et al, 2011; van der Velden et 

al., 2010; van de Camp,2013; Haazen, 2011) Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de 

sociale effecten van Q-koorts voor patiënten (en hun naasten/omgeving) en naar de emoties over 

de financiële tegemoetkoming die leven bij Q-koorts patiënten.  

 

Naar financiële tegemoetkomingen is wel onderzoek gedaan, alleen ligt hierbij de nadruk op de 

psychologische effecten in plaats van op de sociale effecten waar in dit huidige onderzoek de 

nadruk op ligt. Het huidige onderzoek is vernieuwend omdat het kijkt naar de maatschappelijke 

reacties (met emotionele lading; sentiment) die bij het in het leven roepen van een tegemoetkoming 

tot uiting worden gebracht. Naast maatschappelijke reacties wordt gekeken naar individuele 

reacties die bij de aanvragers van de tegemoetkoming. In dit onderzoek is een vergelijkende studie 

gedaan tussen verschillende bronnen om te kijken of het beeld dat in de samenleving speelt 

representatief is voor hoe respondenten van de enquête tegen de tegemoetkoming aankijken.  
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§1.3 Maatschappelijke relevantie 

Wanneer te snel gegrepen wordt naar een financiële tegemoetkoming als beleidsinstrument zou 

het kunnen zijn dat dit een averechts effect heeft op de doelgroep (Howlett et al, 2009). Soms 

hebben slachtoffers namelijk behoefte aan andere ‘nazorg’ dan aan een financiële 

tegemoetkoming. Een voorbeeld van een veelgenoemde behoefte  bij dit soort situaties is excuses 

(Akkermans, 2014). Naast deze andere behoeften heeft ook de manier waarop een 

tegemoetkoming tot stand komt invloed op hoe mensen tegen deze regeling aankijken, dit wordt 

in het theoretisch kader van huidig onderzoek nader toegelicht. 

 

Een financiële tegemoetkoming kan veel effect hebben op de aanvragers hiervan. Vooral bij 

diegene die (net) niet in aanmerking komt voor de tegemoetkoming kan dit emoties oproepen zoals 

teleurstelling en boosheid. Op langere termijn kunnen deze effecten resulteren in een negatief 

maatschappelijk draagvlak. Mensen die niet in aanmerking komen kunnen zich negatief gaan over 

de regeling en hiermee maatschappelijke onrust creëren (Boedeltje & De Graaf, 2004). Door de 

komst van sociale media is het gemakkelijker om een groot deel van de samenleving te bereiken, 

ieder individu krijgt hier als het ware een podium om zijn of haar mening te delen. Wanneer 

mensen zich negatief uiten op sociale media zal dit een negatieve invloed kunnen hebben op de 

mate van vertrouwen van anderen (de volgers op sociale media) op het vertrouwen in de overheid  

Q-koorts brengt groot leed met zich mee. Patiënten worden dagelijks geconfronteerd met de 

gevolgen van hun aandoening. Dit speelt niet alleen bij de patiënten zelf maar ook bij de omgeving 

van deze patiënten. Bij Q-koorts kan het al stressvol zijn om bij een geitenboerderij in de buurt te 

wonen doordat de bacterie gemakkelijk  via de lucht verspreid kan worden (RIVM, 2019d). Door 

vele berichten in de media over de gevaren en gevolgen van Q-koorts kan zorgen voor stress. 

Naast sociale effecten heeft de aandoening ook economische effecten zoals productiedaling, daling 

van werkgelegenheid toename van productiekosten, omzetdaling, en toename van de werkloosheid 

dit zijn aanvullende factoren die het leven van iemand met Q-koorts verslechteren (Tempelman, 

Prins , & Koopmans, 2011) Hierdoor is het erg belangrijk dat er meer onderzoek komt naar de 

sentimenten en behoeften van deze patiëntengroep, zodat er beter op ingespeeld kan worden en het 

leed van de patiënten verzacht kan worden.  
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§ 1.4 Onderzoeksdoel en onderzoeksvragen 

Dit huidige onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen wat de sentimenten zijn die spelen 

rondom de financiële tegemoetkoming. Dit wordt onderzocht door te kijken naar wat de 

sentimenten zijn die spelen rondom deze regeling aan de hand van de drie concepten vertrouwen 

in de overheid, erkenning en closure. De overkoepelende onderzoeksvraag is als volgt: Wat zijn 

de sentimenten betreffende de financiële tegemoetkoming voor(nabestaanden van) Q-koorts 

patiënten.  

§1.4.1 Beschrijvende onderzoeksvraag 

In voorgaande paragraaf is de overkoepelende vraag reeds besproken. In de beschrijvende vraag 

wordt hier stapsgewijs antwoord op gegeven. Deze vraag wordt beantwoord door middel van een 

enquête welke uitgezet is onder patiënten met Q-koorts en de nabestaanden van deze patiënten. In 

de enquête wordt gebruik gemaakt van 17 stellingen (onderverdeeld in vertrouwen, erkenning en 

closure) waarin respondenten aan kunnen geven in hoeverre ze het eens zijn met deze stellingen, 

dit geeft een beeld in hoeverre een bepaald sentiment leeft onder de doelgroep. Met deze stellingen 

wordt de volgende vraag beantwoord: Welke sentimenten leven bij de (nabestaanden van) 

patiënten zelf?  

Daarnaast wordt gekeken naar de data op sociale media, hier zijn de kanalen Twitter en Facebook 

meegenomen. De berichten zijn gecontroleerd op bruikbaarheid en daarna gecodeerd. Deze zijn 

met behulp van Atlas TI gecodeerd aan de hand van codes (onderverdeeld in vertrouwen, 

erkenning en closure). Deze codes komen overeen met de stellingen die gebruikt zijn in de enquête. 

Er wordt gekeken welke sentimenten er gedeeld worden en naar de mate waarin sentimenten 

wel/niet gedeeld worden. Hiermee wordt de volgende vraag beantwoord: Welke sentimenten over 

de financiële tegemoetkoming voor (nabestaanden van) Q-koorts patiënten leven op sociale 

media?  
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§1.4.2 Verdiepende onderzoeksvraag 

De verdiepende onderzoeksvraag geeft antwoord op de vraag in hoeverre de sentimenten op 

sociale media representatief zijn voor de sentimenten die onder (nabestaanden van) Q-koorts 

patiënten spelen/naar voren komen. Dit is gedaan aan de hand van de data van de beschrijvende 

onderzoeksvraag. De sentimenten zijn naast elkaar gezet en er is gekeken welke sentimenten er 

overeenkomen en welke sentimenten verschillen. Daarnaast zijn er nog aanvullende vragen in de 

enquête opgenomen over sociale media gebruik onder de respondenten van de enquête, dit is een 

aanvulling op de mate van representativiteit. De totale data beoogt uiteindelijk de volgende 

onderzoeksvraag te beantwoorden: Zijn de sentimenten over de tegemoetkoming in de sociale 

media representatief voor de groep (nabestaanden van) Q-koorts patiënten?  

§1.4.3 Beleidadviserende onderzoeksvraag 

In de beleidsadvies wordt een advies gegeven over hoe het RIVM sociale media monitoring kan 

gebruiken om te kijken wat de sentimenten onder de doelgroep zijn. Deze onderzoeksvraag wordt 

beantwoord door middel van de data voortkomend uit de beschrijvende en verdiepende vraag. 

Daarnaast wordt het beleidsadvies nog aangevuld door literatuur en aanvullende vragen uit de 

enquête over sociale media gebruik. Deze data beogen uiteindelijk de volgende onderzoeksvraag 

te beantwoorden: Waar kan het RIVM rekening mee houden om in de toekomst het sociale media 

monitoring proces zo goed mogelijk in te kunnen zetten om sentimenten in de maatschappij te 

meten? 

§1.5 Leeswijzer 

In dit document wordt stapsgewijs antwoord gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek. In het 

tweede hoofdstuk komt de context van het onderzoek aan bod waarin de Q-koorts epidemie en het 

hoofdonderzoek naar de financiële tegemoetkoming voor Q-koorts patiënten centraal staan. 

Vervolgens komt in het derde hoofdstuk het theoretisch kader aan bod. Hierin wordt het begrip 

sentiment nader gedefinieerd waarna vervolgens de mogelijke sentimenten met betrekking tot 

beleid of beleidsinstrumenten worden toegelicht. In het vierde hoofdstuk komt de methodologie 

aan bod en wordt besproken hoe de gegevens verwerkt zijn. In het vijfde hoofdstuk komen de 

resultaten van de verschillende vragen aan bod. Welke in het zesde en zevende hoofdstuk de 

worden omgezet tot een conclusie. Vervolgens wordt in discussie gereflecteerd op het onderzoek. 

Het beleidsadvies is te vinden in hoofdstuk 9. De literatuurlijst en de bijlagen zijn aan het einde 

van het document te vinden. 
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2. Contextueel kader 

§2.1 Achtergrond Q-koorts 

Q-koorts is een infectieziekte veroorzaakt door het micro-organisme Coxiella Burnetii (RIVM, 

2019c ). 60% van de besmettingen met Coxiella Burnetti verloopt asymptomatisch (zonder 

symptomen). Daar staat tegenover dat 40% van de besmette individuen wel symptomen ervaren. 

Deze symptomen uiten zich als griepachtige verschijnselen met in het ergste geval de dood als 

gevolg (RIVM, 2019d). Q-koorts is een zoönose- een infectieziekte die van dieren op mensen 

overgaat (RIVM, 2019c ). Mede door de komst van de intensieve veeteelt in Nederland, waarbij 

veel dieren dicht op elkaar zitten, kan de bacterie gemakkelijk verspreid worden (Timmer & van 

Triet, 2017). In de literatuur worden meerdere Q-koorts uitbraken genoemd maar die in Nederland 

is tot op heden gekenmerkt als de grootste. Met uitsluiting van Nieuw Zeeland komt de ziekte 

overal ter wereld. Sinds 1975 is het in Nederland een meldingsplichtige ziekte. Voor de uitbraak 

en na de epidemie werden er jaarlijks gemiddeld 17 gevallen van Q-koorts gemeld (RIVM, 2019b).  

 

Er zijn verschillende manieren waarop Q-koorts zich kan manifesteren. Ten eerste is er acute Q-

koorts. Bij deze variant is er sprake van een acute infectie met als belangrijkste symptomen koorts, 

moeheid, hoofdpijn, nachtzweten, kortademigheid en algehele malaise (RIVM, 2019a). Bij deze 

variant is er maar een korte periode sprake van symptomen die daarna vanzelf weer overgaan. 

Wanneer de acute Q-koorts klachten aanhouden is er sprake van de chronische Q-koorts variant, 

hier lijdt ongeveer 2% van de met acute Q-koorts besmette mensen aan. Hierbij heeft de patiënt 

chronische klachten en in het ergste geval risico op overlijden (RIVM, 2019b). Ten slotte is er het 

Q-koorts vermoeidheidssyndroom (QVS), de symptomen hiervan zijn langere perioden van 

vermoeidheidsverschijnselen zoals abnormale vermoeidheid, concentratie- en slaapproblemen. 

Deze variant van Q-koorts heeft veel invloed op het dagelijks leven van de patiënten. De ene dag 

functioneert de patiënt aanzienlijk beter dan de andere dag door episoden van extreme 

vermoeidheid. Dit soort verschijnselen leiden regelmatig tot onbegrip in de sociale omgeving van 

de desbetreffende patiënt. Over het algemeen is acute Q-koorts dus een ziekte die vanzelf overgaat 

maar in het geval van het Q-koorts vermoeidheidssyndroom en de chronische variant van Q-koorts 

is dit niet het geval. De ziekteverschijnselen houden aan en er zijn vaak bijkomende klachten zoals 

cardiovasculaire problematiek (RIVM, 2019a). 
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§2.1.1 Behandeling van Q-koorts 

Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor de behandeling van Q-koorts. Acute Q-koorts en 

chronische Q-koorts worden behandeld met antibiotica. Hierbij is Doxycycline het eerste keus 

geneesmiddel. Bij QVS heeft behandelen met antibiotica geen zin. Hier wordt gekozen voor 

cognitieve gedragstherapie. Het doel van deze therapie is om patiënten te leren omgaan met de 

vermoeidheidsklachten (RIVM, 2019a). 

§2.1.2 Q-koorts epidemie (2007-2011) in chronologische volgorde 

Op een geitenboerderij in het Brabantse dorp Herpen worden in mei 2007 de eerste verschijnselen 

van Q-koorts geconstateerd. Deze verschijnselen uiten zich als abortusproblematiek bij bedrijven 

met melkgeiten. Uiteindelijk zullen deze verschijnselen leiden tot de grootste Q-koorts epidemie 

ooit (Oomen, Roest , & van Steenbergen, 2018).  

 

In 2007 worden verschillende veterinaire maatregelen genomen. Maar in 2008 keert de epidemie 

terug.  Vervolgens neemt in 2009 de geografische spreiding aanzienlijk toe (Oomen, Roest , & van 

Steenbergen, 2018). Waarna eind 2009 nieuwe maatregelen genomen worden: Mest- en 

hygiënemaatregelen (deze waren er al in 2008 maar in 2009 aanzienlijk verhoogd), vaccinatie van 

dieren, tankmelk monitoring, aan- en afvoerverbod van geiten en schapen, uitbreidingsverbod en 

bouwstop, ruimingen van dieren, en ten slotte een fokverbod van geiten en schapen (Nederlandse 

Voedsel en Warenautoriteit , 2019). 

 

In 2009 wordt Q-uestion, een stichting voor Q-koorts patiënten opgericht. Met het doel 

belangenbehartiging van mensen met Q-koorts. Daarnaast staan het organiseren van 

informatieverstrekking en lotgenotencontacten centraal. Deze stichting draait op vrijwilligers 

(Stichting Q-uestion, 2019).  

 

In 2010 krijgen de geitenboeren die hun stal hebben moeten laten ontruimen een financiële 

tegemoetkoming. De overheid heeft in totaal 60 miljoen euro uitgetrokken als compensatie voor 

de boeren (van der Zande , 2018). 
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Daarnaast komt Commissie van Dijk (Evaluatie Commissie Q-koorts)  in 2010 met het rapport 

‘Van verwerping tot verheffing, het Q-koortsbeleid in Nederland van 2005 tot 2010.’ In dit rapport 

komt het (gebrekkig) handelen van de overheid naar voren, de nadruk ligt op het feit dat de patiënt 

én geitenhouder slachtoffer is van de Q-koortsepidemie (Commissie van Dijk, 2010).  

 

De Nationale Ombudsman zet de Q-koorts problematiek op de agenda als reactie op het rapport 

van de Commissie van Dijk. In 2012 komt het eerste rapport over het verloop en de nasleep van 

de epidemie. De centrale boodschap in dit rapport is dat de overheid de burger onvoldoende 

betrokken heeft. Tijdens de epidemie heeft de overheid de burger te weinig op het netvlies gehad. 

Daarnaast is zij onvoldoende oplossingsgericht door de burgers geen duidelijkheid te verschaffen. 

Aanbevolen wordt om een steunpunt op te richten voor patiënten met Q-koorts. Dit is ook gebeurd; 

Q-support (wordt beschreven in de volgende alinea). Daarnaast wordt voorgesteld dat de staat met 

een compensatie komt voor de getroffen patiënten (Ombudsman, 2012).  

 

Verder komt in het rapport naar voren dat er sprake is van verschillende perspectieven op de Q-

koorts problematiek. Dit zijn voornamelijk de perspectieven van de burger en de overheid, deze 

staan lijnrecht tegenover elkaar. Zo is gebleken dat de patiënten het gevoel hebben dat de overheid 

geen open kaart heeft gespeeld en niet voldoende moeite heeft genomen om excuses te maken. 

Daartegenover heeft de overheid het gevoel dat zij er alles aan gedaan heeft wat kon. Zij heeft 

ervoor gekozen alleen de huisartsen in de besmette gebieden op de hoogte te brengen over de 

risico’s. Het perspectief van de overheid was dat Q-koorts niet gezien werd als nieuwe gevaarlijke 

ziekte maar als een ziekte die altijd al in Nederland voorkomt als beroepsziekte. In het verleden 

had de ziekte in Nederland nooit tot grote problemen geleid. Er werd verwacht dat de ziekte in 

2008 vanzelf wel weer zou ‘overwaaien’. Vervolgens zag de overheid geen reden om te zorgen 

voor onrust of paniek (Ombudsman, 2012). 

 

In 2013 wordt Q-support opgericht, een stichting voor Q-koorts patiënten in opdracht van het 

ministerie van VWS. Met het oorspronkelijke doel om patiënten met Q-koorts individueel te 

begeleiden en adviseren en onderzoek naar Q-koorts te initiëren. In 2018 heeft Q-support als 

nieuwe taak gekregen Q-koorts patiënten over te dragen aan de gemeente waar zij wonen, en 

daarbij de verschillende gemeenten bij te staan (Q-support , 2019). 
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In 2014 komt patiëntenorganisatie Q-uestion samen met de juridische organisatie Q-koortsclaim 

met het initiatief om de Nederlandse Staat aan te klagen. De reden hiervoor is het feit dat de Staat 

betrokkenen onvoldoende gewaarschuwd en geïnformeerd heeft over de bij hem/haar bekende 

gevaren van Q-koorts. Daarnaast is er te lang gewacht heeft adequate maatregelen te treffen om 

eisers tegen die gevaren te beschermen (van Doorn, 2014). Dit doen zij met ruim 300 patiënten 

(Q-koortsclaim, 2019).  

 

In 2015 wordt Q-koorts Inside opgericht, een Facebookgroep die mensen met Q-koorts wil vinden 

en verbinden, om samen te kijken wat er wel of niet werkt wat betreft behandelingen.  

 

De landsadvocaat komt met de uitspraak dat oud ministers Klink (Ministerie VWS) en Verburg 

(Landbouw) tijdens de Q-koorts epidemie geen fouten gemaakt hebben. Hierdoor kan de 

Nederlandse Staat niet gedwongen worden om een financiële tegemoetkoming uit te keren of 

excuses te maken. De keuzes die Minister Klink en Verburg tijdens de epidemie gemaakt hebben 

hadden weliswaar niet het beoogde effect, maar zij hebben destijds wel gedaan wat van hun werd 

verwacht (de Graaf , 2017). 

In maart 2017 komt de Nationale Ombudsman met een vervolgrapport over de Q-koorts 

problematiek. Hierin staan de lessen die de overheid uit de Q-koorts problematiek heeft getrokken 

centraal. Er wordt geconcludeerd dat de overheid al goed op weg is met de aanbevelingen die 

voortkwamen uit het rapport wat in 2012 gepubliceerd is. Voornamelijk het oprichten en 

financieren van de patiënten stichting Q-support en de investering in onderzoek naar de ziekte 

hebben veel opgeleverd. De ketensamenwerking, de kennis over Q-koorts bij medisch personeel 

en het bouwen en uitbreiden van megastallen zou nog aandacht behoeven (Nationale Ombudsman, 

2017). 

 

In november 2017 wordt: ‘Q-koorts, For Those Who Care’ opgericht, Dit is een besloten groep op 

Facebook voor lotgenotencontact.  

Mede naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman. Komt de rijksoverheid in 

september 2018 met het bericht dat in totaal 14,5 miljoen euro beschikbaar is voor patiënten met 

het QVS, chronische Q-koorts of nabestaanden van deze patiënten. Een van de voorwaarden is dat 

zij dit opgelopen moeten hebben tijdens de epidemie (tussen 2007 en 2011). 
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De 14,5 miljoen euro zal verdeeld worden over alle Q-koorts patiënten en nabestaanden. Hiervoor 

moeten zij zich aan aanmelden en aan de gestelde criteria voldoen (Patiënten met een diagnose 

van chronische Q-koorts, het QVS of een vergelijkbaar beeld van QVS, opgelopen tijdens de 

epidemie). Hierbij kunnen patiënten maximaal 15.000 euro per persoon ontvangen (Rijksoverheid, 

2018). Deze tegemoetkoming is geen schadevergoeding maar een gebaar van erkenning (Geels , 

2019). Tot slot is 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om de regeling uit te voeren en wordt 3,5 

miljoen euro voor patiëntenorganisatie Q-support en onderzoek (Geels , 2019). 

De tegemoetkoming kan vanaf 1 oktober 2018 tot en met 1 februari 2019 de tegemoetkoming 

aangevraagd worden via de website van DUS-I (Dienst Uitvoeringen Subsidies aan Instellingen)  

Op 1 februari 2019, één dag na de sluitingstermijn van de financiële tegemoetkoming wordt de 

beleidsregel van de tegemoetkoming aangepast (Rijksoverheid, 2019). Het bedrag van maximaal 

15.000 euro per persoon (kan dus nog lager uitvallen afhankelijk van het aantal aanvragers) is 

aangepast in een vast bedrag van 15.000 per persoon. Deze aanpassing komt voort uit het feit dat 

er halverwege januari al zoveel patiënten en nabestaanden waren die een aanvraag ingediend 

hadden, dat het bedrag aanzienlijk lager zou uitvallen dan het maximum van 15.000 euro per 

persoon die de minister beloofd had (Rijksoverheid, 2019). Het doel van de tegemoetkoming is 

het afsluiten van een periode, zorgen voor erkenning en herstel van vertrouwen. Met een lager 

bedrag van 15.000 euro zou dit een averechts effect kunnen hebben, was de veronderstelling (Geels 

, 2019). 

 

Op 12 maart 2019 vindt in de Tweede kamer een debat plaats over de financiële tegemoetkoming 

voor Q-koorts patiënten. Tijdens dit debat komen verschillende Kamerleden aan het woord over 

de financiële tegemoetkoming voor Q-koorts patiënten en nabestaanden. Hierbij wordt gesproken 

over de hoogte van de tegemoetkoming, de doelgroep, kennis over de aandoening en de oorzaak. 

De meerderheid van de sprekers is voor een hogere tegemoetkoming die de schade van patiënten 

beter uit zou drukken . Daarnaast vinden vrijwel alle sprekers dat er opnieuw naar de regeling 

gekeken moet worden. Er zijn namelijk erg strikte regels waardoor sommige mensen buiten de 

boot vallen omdat ze ‘niet op het juiste moment’ ziek geworden zijn. De tegemoetkoming is 

namelijk alleen voor patiënten en nabestaanden waarbij de ziekte is opgelopen tussen 1 januari 

2007 en 31 december 2011. Hiervoor is gekozen omdat de tegemoetkoming alleen bedoeld is voor 

mensen die tijdens de Q-koorts epidemie ziek geworden zijn. Verder staat centraal dat er gebrek 
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is aan kennis waardoor de aanvraag van zorg en ondersteuning vooralsnog moeizaam verloopt. 

Een andere uitspraak is dat er meer geld vrijkomt voor onderzoek naar het Q-koorts 

vermoeidheidssyndroom bij kinderen. Ten slotte staat tijdens het debat centraal dat de oorzaak van 

Q-koorts ook in de toekomst aangepakt moet worden, waarbij door verschillende Kamerleden het 

voorstel wordt gedaan om de komst van megastallen zoveel mogelijk in te perken (Tweede Kamer 

, 2019). Op 13 maart komt de uitspraak dat de regeling verruimd wordt, ook mensen met Q-koorts 

waarbij later dan 2010 Q-koorts is vastgesteld komen in aanmerking voor een tegemoetkoming.  

In totaal raakten er tijdens de hele epidemie ongeveer 4000 mensen besmet met Q-koorts (alle 

varianten meegenomen) (Tweede Kamer , 2019).  

§2.2 Het onderzoek 

§2.2.1 De onderzoeksorganisatie: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Het RIVM zet zich al 100 jaar in voor een gezonde bevolking en een gezonde leefomgeving. Dit 

wordt gedaan door wetenschappelijke kennis te verzamelen en toe te passen, regelmatig gebeurt 

dit in opdracht van ministeries, inspecties en internationale organisaties (RIVM, 2019e). Binnen 

het RIVM zijn er verschillende domeinen, waaronder het domein Volksgezondheid en Zorg waar 

het centrum Gezondheid en Maatschappij onder valt. Dit centrum ondersteunt beleid, toezicht, 

(lokale) professionals en burgers met toepasbare kennis en informatie op het gebied van gezond 

leven, publieke gezondheid en gezondheidszorg (RIVM, 2019f). Dit huidige onderzoek wordt 

uitgevoerd binnen de afdeling Kennisintegratie Volksgezondheid en Zorg, in samenwerking met 

centra van andere domeinen namelijk het Centrum Infectieziekten Bestrijding van domein 

Infectieziekten bestrijding en Milieu en Veiligheid van domein Milieu.  

§2.2.2 Het hoofdonderzoek en de sentimentenanalyse 

Binnen het RIVM is een multidisciplinair projectteam samengesteld waarbij verschillende 

domeinen van het RIVM zijn vertegenwoordigd zoals hierboven reeds beschreven. Het doel is om 

de financiële tegemoetkoming voor Q-koorts patiënten te evalueren. Dit project is opgezet in 

opdracht van het Ministerie van VWS. De centrale onderzoeksvraag van dit project is: Wat 

betekent de financiële tegemoetkoming voor patiënten en/of nabestaanden van patiënten van de 

Q-koorts uitbraak die zijn besmet tussen 1 januari 2007 en 31 december 2011? Dit wordt 

onderzocht door middel van patiënten interviews, expertinterviews, literatuuronderzoek en een 

enquête. Deze sentimentenanalyse maakt deel uit van het hoofdonderzoek. De toegevoegde waarde 
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van dit huidige onderzoek richt zicht op wat er onder patiënten leeft en hoe dit zich verhoudt tot 

wat terug te zien is op sociale media.  

§2.2.3 Beoogde beleidseffecten 

De financiële tegemoetkoming is in het leven geroepen met drie beoogde beleidsuitkomsten. Een 

eerste beoogd effect is  dat de tegemoetkoming als een blijk van erkenning zal dienen. De minister 

van Medische Zorg en Sport geeft aan dat hij hoopt dat (nabestaanden van) Q-koorts patiënten 

zich door middel van het instrument erkend voelen door de overheid. Een tweede beoogde 

uitkomst is dat het vertrouwen van burgers in de overheid hersteld wordt. Uit de vele berichten in 

de media en door de ruim 300 mensen die de Nederlandse staat hebben aangeklaagd blijkt namelijk 

dat het vertrouwen in de overheid geschaad is. De tegemoetkoming zou als een instrument 

fungeren om dit vertrouwen te herstellen. Een derde beoogde beleidsuitkomst is het zorgen voor 

closure; het afsluiten van de vervelende periode en weer verder kunnen na de Q-koorts epidemie. 

Deze beleidsuitkomsten worden in dit onderzoek als leidraad gebruikt. De sentimenten die uit de 

theorie naar voren komen worden onderverdeeld aan de hand van deze drie concepten.   
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3. Theoretisch kader 

§3.1 Sentimenten definities 

Het begrip sentiment wordt door verschillende onderzoekers op verschillende manieren 

gedefinieerd. Voor de onderzoeksvraag is het van belang om dit begrip verder uit te werken. In dit 

onderzoek wordt naar sentimenten gekeken als maatschappelijke reacties met emotionele lading. 

Om dit begrip nader toe te lichten worden eerst de definities vanuit de wetenschap gegeven. 

Vervolgens wordt ingegaan op emoties waarna factoren voor het delen van deze sentimenten aan 

de orde komen. Deze paragraaf wordt afgesloten met een stuk over sentimenten op sociale media.  

Definities 

Sentimentenonderzoek is veelvoorkomend. In deze paragraaf wordt geïnventariseerd hoe andere 

onderzoekers het begrip definiëren om uiteindelijk tot een definitie te komen die in dit onderzoek 

wordt aangehouden. In het onderzoek van Liu (2012, p1) wordt sentimentenonderzoek 

gedefinieerd als ‘the field of study that analyzes people's opinions, sentiments, evaluations, 

attitudes, and emotions from written language’. In een onderzoek van Zhang, Wang en Liu (2018, 

p1) wordt de volgende definitie aangehouden: ‘study of people's opinions, sentiments, emotions, 

appraisals, and attitudes towards entities such as products, services, organizations, individuals, 

issues, events, topics, and their attributes.’ Niet alle onderzoekers definiëren specifiek het woord 

sentiment maar Kim en Hovy (2004) hebben dit gedaan als: ‘the affective parts of opinions’ 

(Pagina 1).  Rahman en Wang (2016 p. 3)  spreken over ‘Sentiment represents a user’s emotional 

feelings about a particular entity.’ Bravo-Marquez, Mendoza en Popblete (2012, p1) definiëren 

sentimenten als ‘Meningen en emoties als reacties op gebeurtenissen, onderwerpen en entiteiten.’. 

De meerderheid van de onderzoekers deelt de sentimenten in een sentimentenanalyse in in positief 

of negatief of neutraal (Pang & Lee, 2008). In vrijwel alle definities komt het woord ‘emotie’ naar 

voren. Daarnaast gaat het vrijwel altijd over een mening of reactie. Omdat in dit onderzoek 

gekeken wordt naar de reacties vanuit de maatschappij wordt in dit huidige onderzoek de definitie 

voor sentiment ‘maatschappelijke reacties met emotionele lading’ aangehouden. 
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Emoties 

In deze paragraaf wordt het begrip emotie nader uitgewerkt omdat dit van belang is om de definitie 

helder te krijgen. Emotie is een uiteenlopend begrip met vele verschillende betekenissen. Om het 

begrip helder te krijgen heeft Frijda (2005) het begrip opgesplitst in drie verschillende 

verschijnselen. Het eerste verschijnsel is emotie als gedragsverschijnsel, de tweede is emotie als 

fysiologische verschijnsel en ten slotte emotie als subjectieve beleving. In dit onderzoek wordt 

gekeken naar emoties als subjectieve beleving. Bij emoties als subjectieve beleving doen mensen 

zelf uitspraken over hoe ze zich voelen. Voorbeelden hiervan zijn ‘’ ik voel me verdrietig’’ of ‘’ 

ik voel me blij’’ (Frijda, 2005). 

§ 3.2 Factoren delen sentimenten 

Voor de onderzoeksvraag is het van belang om te weten wat factoren zijn voor het wel of niet 

delen van sentimenten. Dit kan een mogelijke verklaring bieden waarom sentimenten gedeeld 

worden (op sociale media). Er zijn verschillende redenen waarom mensen hun emoties delen met 

anderen. De voornaamste reden om emoties met anderen te delen is om beter met deze emoties om 

te kunnen gaan. Sinds de komst van sociale media is het ook mogelijk om emoties via deze kanalen 

te delen. Er is onderzoek gedaan naar hoe mensen sociale media gebruiken om hun emoties te 

delen en er mee om te kunnen gaan. De resultaten laten zien dat mensen sociale media vooral 

gebruiken om hun emoties te reguleren (Bazarova et al, 2015). De verwachting is dat dit ook terug 

te zien is bij Q-koorts patiënten en nabestaanden.   

 

In de literatuur komen verschillende verklaringen naar voren waarom mensen wel of geen 

sentimenten delen over een bepaald onderwerp. Een eerste verklaring kan gevonden worden in de 

Construal Level Theory of Psychological Distance. In deze theorie wordt gesteld dat aan- of 

afwezigheid van uitingen van sentimenten verklaard kan worden door de psychologische afstand 

die iemand heeft tot een bepaalde gebeurtenis. Er is sprake van een psychologische afstand als 

bepaalde zaken niet in de directe omgeving worden waargenomen. Deze theorie stelt dat wanneer 

er sprake is van een grotere psychologische afstand er minder sentimenten gedeeld worden en dan 

wanneer er sprake is van een kleinere psychologische afstand (Trope & Liberman , 2010). Hieruit 

komt de verwachting naar voren dat mensen met een grotere psychologische afstand tot Q-koorts 

minder sentimenten over de tegemoetkoming voor Q-koorts patiënten zullen delen dan mensen 

met een kleinere psychologische afstand tot Q-koorts.  
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Een tweede verklaring waarom mensen sentimenten wel of niet delen kan gevonden worden komt 

naar voren in het onderzoek van Tom, Pollmann en Goudbeek (2018). Hier wordt gesteld dat 

berichten die rijk zijn aan emotie meer reacties oproepen dan berichten waarin minder emotie naar 

voren komt. Hieruit komt de verwachting naar voren dat wanneer er berichten met emotionele 

lading in de sociale media gedeeld worden over de financiële tegemoetkoming voor Q-koorts 

patiënten er meer reacties zullen komen dan wanneer er berichten gedeeld worden met minder 

emotionele lading. Dit wordt ook teruggezien in het onderzoek van Tom, Pollmann en Goudbeek 

(2018) Berichten met meer emotionele headlines leiden tot meer reacties dan neutrale headlines. 

Headlines met een negatieve emotie leiden vaker tot negatieve respons op sociale media (Tom, 

Pollmann , & Goudbeek, 2018). Hieruit komt de verwachting naar voren dat wanneer er veel 

negatieve berichtgeving is over de tegemoetkoming voor Q-koorts patiënten dit tot negatievere 

maatschappelijke reacties met emotionele lading zal leiden. 

§3.2.1 Sentimenten delen op sociale media 

Voor de beschrijvende onderzoeksvraag op sociale media is het van belang om te kijken hoe 

mensen sociale media gebruiken om hun sentimenten te delen. Sociale media leent zich goed om 

sentimenten te delen. In de voorgaande paragraaf is reeds beschreven dat emotionele berichten 

meer reacties oproepen. Stieglitz en Dang-Xuan (2013) hebben onderzocht of de emotie- en 

informatie overdacht op Twitter afhankelijk is van emotioneel geladen berichten. Uit het 

onderzoek komt naar voren dat berichten die meer emotioneel geladen zijn vaker gedeeld worden 

op Twitter dan neutrale berichten (Stieglitz & Dang-Xuan, 2013 ). Hieruit komt de verwachting 

naar voren dat Twitter berichten over de tegemoetkoming die emotioneel geladen zijn vaker 

gedeeld zullen worden dan neutrale berichten. Verder komt uit het onderzoek van Bobkowski 

(2015) naar dat er twee verschillende groepen zijn op sociale media. Ten eerste zijn er 

opinieleiders. Dit zijn degene die de publieke opinie proberen te sturen door middel van selectieve 

berichten te sturen op hun sociale netwerk. Daarnaast zijn er sociale media gebruikers die 

voornamelijk nieuws volgen en delen vanuit informatief nut. Wanneer een nieuwsbericht rijk is 

aan informatief nut zal deze informatie ervoor zorgen dat degene die het nieuws volgen kennis 

zullen opdoen, een mening laten vormen of een actie laten uitvoeren. Uit dit onderzoek komt voren 

dat mensen die het nieuws volgen vooral nieuws delen vanuit informatief nut. De opinieleiders 

wisselen nieuws uit ongeacht het informatieve nut van de nieuwsberichten. Hieruit komt de 

verwachting naar voren dat er twee verschillende soorten sociale media gebruikers actief zijn in 

het online debat over de tegemoetkoming voor (nabestaanden van) Q-koorts patiënten. Waarbij er 
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opinieleiders zijn die proberen de publieke opinie (mogelijk de maatschappelijke reacties) te sturen 

(Bobkowski, 2015).  

 

Sociale media 

Het onderzoek van Ceron, Curini, Lacus en Porro (2014) kijkt hoe je aan de hand van sociale 

media politieke voorkeuren kunt voorspellen. In dit onderzoek komt naar voren dat 

internetgebruikers niet altijd representatief zijn voor de gehele bevolking maar dat het in hun 

analyse wel mogelijk is om resultaten te voorspellen. In dit geval verkiezingsresultaten. Er was 

hierbij een duidelijke correlatie tussen de resultaten uit de enquête die zij gedaan hebben en de 

data op sociale media. Daarnaast tonen zij aan dat de voorspelbaarheid van de sociale media 

analyse toeneemt wanneer het aantal burgers dat op sociale media actief is en hierbij hun mening 

online uitbrengt toeneemt. Een voorwaarde hierbij is dat deze burgers wel consequent moeten zijn 

in hun uitingen Wanneer meer burgers actief zijn op sociale media en hun mening uitbrengen zal 

de voorspelbaarheid van de sociale media analyse toenemen. (Ceron, Curini, Lactus, & Porro, 

2013). Er zijn verschillende factoren waarom bepaalde online content wel viraal gaat en andere 

niet. Positieve berichtgeving gaat vaker viraal dan berichtgeving met negatieve inhoud De 

specifieke emoties die hierbij vaker viraal gaan zijn angstaanjagende of woedende emoties. Bij 

verdriet wordt dit juist niet teruggezien.  Dit is interessant wanneer er gekeken wordt naar het delen 

van berichten over de tegemoetkoming. Hieruit komt de verwachting naar voren dat wanneer er 

sprake is van angstaanjagende of woedende emoties, berichten vaker gedeeld worden (Berger & 

Milkman, 2012).  
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§3.3 Sentimenten als reacties op beleidsprocessen 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag is het van belang de mogelijke sentimenten als 

reacties op beleid in kaart te brengen. Aangezien er weinig informatie beschikbaar is over 

mogelijke sentimenten met betrekking tot financiële tegemoetkomingen, wordt in dit hoofdstuk 

gekeken naar mogelijke reacties zijn op algemene beleidsmaatregelen. Deze reacties kunnen een 

mogelijke voorspeller voor sentimenten met betrekking tot financiële tegemoetkomingen.  

 

3.3.1 Beleidsprocessen zijn niet rationeel; Beleidsperspectieven 

De manier waarop beleid ontwikkeld en geïmplementeerd wordt, heeft invloed op hoe 

verschillende actoren tegen het beleid aankijken en de uiteindelijke reacties op het beleid. 

Volgens Knill & Tosun (2012) bestaan er verschillende perspectieven op het ontwikkelen van 

beleid. Ten eerste wordt gesproken over een rationeel perspectief, bij dit perspectief ligt de focus 

op beleid als oplossing voor problemen. Hierbij is er sprake van rationeel keuzegedrag. Dit is 

beleid waarbij verschillende beleidsfasen elkaar stapsgewijs opvolgen zoals in de beleidscyclus in 

figuur 2. De cyclus met de agenda setting, hierbij wordt het probleem op de agenda gezet en komt 

er aandacht voor het probleem. Vervolgens wordt in de volgende fase het beleid geformuleerd, in 

de fase die hierop volgt wordt het beleid geaccepteerd en kan het geïmplementeerd worden. Na de 

beleidsimplementatie volgt de beleidsevaluatie. In deze fase wordt het beleid geëvalueerd waarna 

vervolgens weer een nieuw probleem op de agenda komt.  

  

 

Figuur 1. Beleidscyclus gebaseerd op Knill & Tosun (2012)  
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Een tweede perspectief op beleid is het incrementeel perspectief. Hier wordt verondersteld dat het 

proces minder gestructureerd verloopt dan bij het rationele perspectief. De reden hiervoor is dat 

beleidsprocessen niet louter rationeel zijn. Hier wordt eerder gekeken naar ‘ The science of 

muddling through’. Beleid wordt bij deze benadering gezien als een politiek resultaat van de 

interactie van verschillende actoren die verschillende informatie bezitten en samenbrengen. 

Vergeleken met de rationele benadering is deze benadering realistischer als het gaat om het maken 

van beleid. Door gebrek aan volledige informatie, gebrek aan tijd en cognitieve restricties is het 

niet altijd mogelijk om rationele keuzes te maken (Knill & Tosun,2012). 

 

Aandacht voor beleid  de Issue Attention Cycle 

Aandacht voor beleid is in iedere fase van het beleidsproces terug te zien en begint bij de 

probleemdefinitie en agendasetting. De mate van aandacht voor een beleidsinstrument in de 

maatschappij heeft invloed op de hoeveelheid en de vorm reacties aangaande dit beleid. Down’s 

(1972) heeft een cyclus ontwikkeld die de verschillende fasen van aandacht voor een 

beleidsprobleem beschrijft. De cyclus focust op de achterliggende karakteristieken van publieke 

percepties in het geval van problemen of crisis. In deze cyclus worden 5 verschillende fasen 

besproken welke terug te zien zijn in figuur 3. 

 

 

 

Figuur 2. Issue attention cycle gebaseerd op de Issue Attention Cycle van Down’s (1972 
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In de eerste fase (Pre-problem fase) bestaat een probleem waarvan het publiek nog niet op de 

hoogte is. Belangengroepen en experts zijn op dit moment wel op de hoogte van het probleem, 

maar er is nog geen sprake van publieke opinie. Deze fase gaat over in de tweede fase van de 

cyclus (Alarmed discovery and euphoric enthousiasm fase). In deze fase is het algemene publiek 

op de hoogte gebracht van het probleem en is het algemene publiek gealarmeerd om dit probleem 

op te lossen. Dit is de fase waarin de publieke opinie over het probleem langzamerhand gevormd 

wordt. Deze fase gaat over in de derde fase ( Realization of the costs of significant progress). In 

deze fase worden mogelijke oplossingen aangedragen en worden de kosten van deze oplossingen 

helder. De publieke opinie is vergelijkbaar met fase 2. Vervolgens gaat deze fase over in de 

volgende fase (Gradual decline of intense public interest). In deze fase realiseert de maatschappij 

zich dat de oplossing gepaard gaat met hoge kosten en daarnaast dat het probleem niet zo 

gemakkelijk op te lossen is als in eerste instantie gedacht. De meerderheid van de maatschappij 

raakt gedemotiveerd. Een klein deel van de maatschappij gaat verder met het oplossen van het 

probleem, de rest raakt verveeld en verlies de aandacht.  

Deze fase gaat over in de laatste fase van de cyclus (Post-problem fase) waarin het probleem 

minder maatschappelijke aandacht krijgt. Het probleem krijgt in deze fase echter wel meer 

maatschappelijke aandacht dan in de eerste fase van de cyclus. Deze aandacht leidt tot nieuw beleid 

om het probleem op te lossen.  

 

Beleidsimplementatie 

Voor de onderzoeksvraag is het van belang te kijken wat belangrijke aspecten zijn in de 

beleidsimplementatie. De manier waarop beleid geïmplementeerd wordt geeft ruimte voor 

sentimenten. In de implementatiefase wordt het beleid geïmplementeerd. Beleidsoutput wordt 

omgezet in de beleidsuitkomst. Bij het analyseren van beleidsimplementatie wordt gekeken naar 

de bedoelde beleidsuitkomsten en de daadwerkelijke uitkomsten(Knill & Tosun, 2012). Bij 

beleidsimplementatie spelen verschillende criteria een rol. Zoals tijdspanne, compleetheid en de 

correcte integratie in de regelgevende context. Daarnaast wordt gekeken naar de praktische 

toepassing van beleid. Hierbij is aandacht voor het controleren en handhaven, voorziening van 

beleidsgerelateerde diensten en de vrijblijvendheid van de naleving (Knill & Tosun, 2012).  
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Howlett et al. (2009) hebben een model ontwikkeld voor beleidsimplementatie. De centrale 

boodschap van dit model is dat wanneer  en geen match is tussen het beleidsinstrument, de 

beleidsomgeving en de capaciteit van de overheid, het beleid zal falen. Belangrijke factoren ter 

evaluatie zijn de complexiteit van de beleidsomgeving en de capaciteit van de staat om 

veranderingen door te voeren. In het geval van overheden met lage capaciteit en complexe 

problemen grijpen snel terug op financiële tegemoetkomingen als instrument. Bij het inzetten van 

een verkeerd beleidsinstrument wordt het lastiger om gewenste doelstellingen te behalen.   

 

3.3.2 Bedoelde en onbedoelde beleidseffecten 

Doordat beleid niet altijd rationeel is, geeft dit ruimte voor sentimenten. Deze sentimenten geven 

op hun beurt weer ruimte voor bedoelde en onbedoelde beleidseffecten. In deze paragraaf wordt 

beschreven wat de te verwachte bedoelde en onbedoelde beleidseffecten zijn voor algemeen 

beleid.  

 

Een van de bedoelde beleidseffecten is vertrouwen in de overheid. Dit concept staat sinds jaar en 

dag hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Hierbij gaat het om het vertrouwen dat 

burgers hebben in de overheid en degenen die de overheid vertegenwoordigen. Basisvertrouwen 

in de overheid is van groot belang voor beleidsontwikkeling en verbetering. Burgers zullen zich 

minder snel inzetten voor het algemeen belang als er gebrek is aan dit basisvertrouwen (van den 

Bos, 2011). In dit onderzoek wordt de definitie van vertrouwen aangehouden die gebaseerd is op 

de definitie van Sztompka (1999)  Bij vrouwen vertrouwen gaat men ervan uit dat anderen ons niet 

direct kwaad zullen doen, het beste met ons voor hebben en wanneer het mogelijk is rekening 

houden met onze belangen. Vertrouwen kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Er kan sprake 

zijn van horizontaal of verticaal vertrouwen. Horizontaal vertrouwen is vertrouwen van burgers 

onderling. Hierbij is direct contact een belangrijke component. Verticaal vertrouwen is het 

vertrouwen van burgers in de overheid of van de overheid in haar burgers. In dit onderzoek wordt 

alleen gekeken naar verticaal vertrouwen van de burger in de overheid. Dit (gebrek aan) 

vertrouwen wordt gebaseerd op interacties met vertegenwoordigers van de overheid. Indien er 

geen sprake is van deze interacties wordt het gebaseerd op informatie die over de betreffende 

vertegenwoordiger van de overheid te vinden is. Om deze informatie te vergaren gebruiken burgers 

onder andere media, verhalen, ervaringen van vrienden, familie en bekenden en daarnaast lezingen 

en presentaties. Als er op deze kanalen weinig informatie beschikbaar is  vallen zij terug op 
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stereotypen die gelden voor vertegenwoordigers van de overheid. (vertegenwoordigers worden 

onder andere ambtenaren genoemd): ambtenaren zijn lui, doen helemaal niets en zijn niet langer 

aan het werk dan nodig (9 tot 5).Drie verschillende reacties zijn mogelijk wat betreft vertrouwen. 

Allereerst: de burger weet  zeker dat de overheid te vertrouwen is. Ten tweede: de burger weet 

zeker dat de overheid niet te vertrouwen is. Tot slot: de burger weet niet zeker of hij de overheid 

wel of niet kan vertrouwen.  

Vertrouwen in de overheid 

Professionaliteit en bekwaamheid zijn factoren die het vertrouwen in de gevestigde orde (de 

overheid) positief kunnen beïnvloeden. Daarnaast hebben mensen met een hogere sociale status 

over het algemeen meer vertrouwen in de overheid dan mensen met een lagere sociale status (van 

den Bos, 2011) 

Geen vertrouwen in de overheid 

Een onbedoeld beleidseffect is wantrouwen in de overheid. Er is nog weinig onderzoek gedaan 

naar het wantrouwen van burgers in de overheid. Van den Bos (2007) en Klandermans (1997) 

schrijven dat wantrouwen in de overheid kan leiden tot boosheid, wrok, agressie en individueel en 

collectief protest. In dit soort gevallen wordt de overheid als grote boosdoener gezien van de 

problemen die de burgers ervaren. Dit resulteert in wantrouwen van de burger in de overheid (Van 

den Bos, 2007) Het Sociaal Cultureel Planbureau stelt dat mensen met minder menselijk kapitaal 

(een slechtere gezondheid, vaker problemen met werk, veiligheid en opleidingen)  minder 

vertrouwen hebben in de overheid (met als vertegenwoordigers politici). Reacties die veelal terug 

te zien zijn: ‘de politiek toch doet wat ze wil’ en ‘ze zitten er alleen voor hun eigenbelang’ (Putters, 

2016). In het geval van wantrouwen kan het helpen om de verschillende groepen in de samenleving 

te herkennen en de informatie hierop af te stemmen. Verder kunnen laagdrempelige 

inspraakbijeenkomsten een oplossing zijn om het vertrouwen te herstellen  (Putters, 2016).  

 

Verklaringen invloed vertrouwen 

Bovens en Willie (2006) hebben onderzoek gedaan naar mogelijke factoren die leiden tot een 

afname van vertrouwen in de overheid. De mediamalaise theorie zou een verklaring kunnen zijn 

voor de afname van vertrouwen in de overheid. Doordat de media voortdurend een negatief beeld 

van politici neerzetten,  kan de maatschappij zich cynisch tegen de overheid gaan keren. Uit dit 

onderzoek blijkt dit wel mee te vallen, wat vooral naar voren komt is dat vooral de mediavoorkeur 

van burgers de invloed bepaald (Bovens & Willie, 2006). 
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In onderzoek van Elchardus (2002) wordt geconcludeerd dat de komst van commerciële zenders 

ervoor gezorgd heeft voor een afname van maatschappelijk vertrouwen in de westerse wereld. Op 

deze zenders ligt de nadruk op sensatie waardoor er meer sprake is van maatschappelijk onbehagen  

(Elchardus, 2002). Een laatste verklaring betreft verwachtingen vanuit de samenleving. In een 

meer heterogene samenleving liggen de verwachtingen van burgers van de overheid verder uit 

elkaar. Hierdoor is het lastiger om in te spelen op de burgers. Het is namelijk onmogelijk om met 

alle groepen rekening te houden. Wanneer de ene groep in zijn behoeften wordt voorzien, kan het 

al snel zijn dat het voor de andere groep juist het tegenovergestelde bereikt wordt (Pharr & Putnam, 

2000). 

Bedoelde en onbedoelde beleidseffecten: Maatschappelijk draagvlak 

Naast vertrouwen is maatschappelijk draagvlak een bedoeld effect van beleid. Het verwerven van 

draagvlak wordt gezien als het tegengaan van weerstand tegen beleid. Wanneer er draagvlak is, 

zal beleid meer legitiem en effectiever zijn dan wanneer dit niet het geval. Bij aanwezigheid van 

draagvlak wordt beleid gesteund en is er geen sprake van verzet (Boedeltje & De Graaf, 2004). De 

definitie van draagvlak volgens Ruelle en Bartels (1998, p405) is: ‘Draagvlak kan omschreven 

worden als een door belangen ingegeven evaluatie van de politieke situatie door doelgroepen van 

een beleid, waaraan een doelgroep actieve of passieve steun verleent of juist weerstand biedt’. 

(Bartels, Nelissen, & Ruelle, 1998). 

 

Van der Pligt en de Vries (1995) hebben gekeken naar de attitude die burgers kunnen hebben ten 

aanzien van beleid. Volgens hun onderzoek worden attitudes gevormd door een instantie, persoon, 

gebeurtenis of object. Ze worden doorgaans negatief, positief of neutraal geuit. Daarnaast wordt 

het gevormd door een afweging van de negatieve en positieve kenmerken van het beleid. En het 

wordt gebaseerd op affectieve reacties ten aanzien van het beleid. Wanneer de attitude positief of 

neutraal is bestaat er draagvlak, dit kan minimaal zijn (bij neutraal) of maximaal (bij positieve 

attitudes) (van der Pligt & de Vries, 1995). Er is sprake van gebrek aan draagvlak wanneer er 

negatieve attitudes richting het beleid zijn (Boedeltje & De Graaf, 2004). 

 

 In elke fase van het proces kan de attitude van mensen ten aanzien van het beleid veranderen. 

Wanneer mensen hun attitude over het beleid uiten is er sprake van gedrag, dit kan gedaan worden 

in protest of steunacties ten aanzien van het beleid (Boedeltje & De Graaf, 2004). Draagvlak kan 

in twee soorten verdeeld worden: inhoudelijk en procesdraagvlak.  Inhoudelijk draagvlak gaat over 
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de inhoud van het beleid en het procesdraagvlak gaat over het proces van het beleid. Het proces 

gaat erover in hoeverre de belanghebbenden betrokken worden bij het beleidsproces. Bij de 

inhoudelijke acceptatie wordt gekeken naar het verschil tussen hoe het beleid geformuleerd wordt 

door beleidsmakers en hoe belanghebbenden het beleid zouden willen zien (Hoogerwerf , 1993).   

§ 3.4 Sentimenten met betrekking tot financiële tegemoetkomingen 

In voorgaande paragraaf zijn mogelijke bedoelde en onbedoelde effecten beschreven. In deze 

paragraaf nader gekeken wat deze effecten betekenen voor een beleidsinstrument als een financiële 

tegemoetkoming . Hier worden mogelijke sentimenten verkend of concepten waaraan mensen 

sentimenten koppelen. Deze concepten en sentimenten worden verderop in de analyse gebruikt om 

mogelijke sentimenten te identificeren.  

 

Stress en spanning 

Het aanvragen van een financiële tegemoetkoming kan gezien worden als een stressvolle 

gebeurtenis wat invloed kan hebben op de mentale gesteldheid. Elbers et al (2013) hebben 

onderzoek gedaan naar de effecten van het betrokken zijn in een compensatieproces.  

De groep die deel uitmaakt van het aanvraagproces van een compensatie heeft in eerste instantie 

al meer mentale gezondheidsklachten dan de controlegroep. Daarnaast verbeterd de mentale 

gesteldheid minder goed dan bij de controlegroep. Een verklaring voor de slechtere mentale 

gesteldheid tijdens het aanvraagproces kan secundaire ziektewinst zijn. Dit is een  onbewuste 

financiële stimulans waarbij een individu zich niet beter wil voelen zolang het aanvraagproces 

duurt. (Secundaire ziektewinst) (Shuman, 1994). Er wordt een voordeel aan de ziekte ontleent. 

Zolang de aanvrager van de tegemoetkoming nog klachten heeft zal het waarschijnlijker zijn dat 

hij materiële en immateriële voordelen zal ontvangen (zoals een tegemoetkoming). 

 

Secundair slachtofferschap en nare herinneringen 

Tijdens een aanvraagproces kan secundair slachtofferschap optreden. Hierbij vindt een 

herbeleving van de eerdere stressvolle gebeurtenis (aanleiding van de aanvraag) plaats. Dit 

herbeleven komt voort uit de vele vragen die de aanvragers moeten beantwoorden om de 

tegemoetkoming aan te vragen (Elbers et al, 2013). In de wetenschap zijn verschillende definities 

van secundair slachtofferschap. Volgens Wijers & de Boer (2010) is de definitie: ‘’ Verergering 

van het leed of de schade die door het oorspronkelijke misdrijf (de primaire victimisatie) is 

toegebracht. Kern is (het gevoel van) hernieuwd slachtofferschap teweeggebracht door het 
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strafproces zelf en het negatieve effect hiervan voor het slachtoffer. Of het slachtoffer 

daadwerkelijk extra leed of schade door het strafproces ondervindt hangt niet alleen af van het 

strafproces en het optreden van de betrokken autoriteiten daarbinnen, maar ook, zoals deze studie 

laat zien, van de aard en ernst van het misdrijf, persoonlijke eigenschappen van het slachtoffer en 

de sociale context.’’ (Wijers & de Boer, 2010, p. 2 ). Kortom, secundair slachtofferschap wordt 

teruggezien bij verschillende procedures die te maken hebben met slachtoffers. Dit kan ontstaan 

door een lange wachttijd waarbij de aanvrager lang in spanning zit met de vraag of de aanvraag 

goedgekeurd wordt. Deze onzekerheid kan ontstaan door gebrek aan communicatie en informatie, 

waardoor ze het gevoel kunnen krijgen dat ze de aanvraag niet naar waarheid indienen (Orth, 

2002). 

Vertrouwen en tegemoetkomingen 

In voorgaand hoofdstuk is al geschreven over vertrouwen in de overheid. Financiële 

tegemoetkomingen kunnen mogelijk het vertrouwen in de overheid herstellen of verslechteren in 

deze paragraaf wordt nader gekeken wat hierover al bekend is. Desmet, de Cremer en van Dijk 

(2010) hebben gekeken naar of de hoogte van een tegemoetkoming invloed heeft op de mate van 

vertrouwen van de ontvanger in de uitkerende partij. Het heeft namelijk invloed of de 

tegemoetkoming vrijwillig wordt verstrekt. Uitkomsten uit dit onderzoek laten zien dat een hogere 

tegemoetkoming alleen leidt tot meer vertrouwen wanneer er sprake is van een vrijwillige 

tegemoetkoming. Indien een tegemoetkoming gedwongen verstrekt wordt zal de hoogte van het 

bedrag geen verschil maken in het vertrouwen.  

 

Erkenning en gerechtigheid 

Uit onderzoek van Mulder (2010) komt naar voren dat schadevergoedingen kunnen leiden tot 

gevoelens van erkenning en gerechtigheid. Daarnaast kan het uitkeren van een schadevergoeding 

zelfs leiden tot het verlichten van lijden en verzachten van de pijn bij slachtoffers van 

geweldsmisdrijven. Er is gekeken of mensen met een geldbedrag in hun emotionele behoeften 

voorzien kunnen worden. Interessante bevindingen zijn dat de hoogte van het smartengeld niet 

uitmaakt voor de mate van tevredenheid, ongeacht de hoogte van het inkomen van het slachtoffer. 

Factoren die de mate van tevredenheid kunnen beïnvloeden zijn uiteenlopend. Ten eerste heeft de 

mate van verwachtingen invloed op de mate van tevredenheid. De aanvragers die meer 

verwachtingen hebben van de hoogte van de financiële tegemoetkoming zijn minder tevreden dan 

slachtoffers die een lagere verwachting hebben van de hoogte van de tegemoetkoming Een op de 
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drie aanvragers krijgt namelijk meer geld dan dat ze verwacht hadden. Aanvragers zijn meer 

tevreden wanneer zij meer op de hoogte gehouden worden van de vorderingen van hun zaak en als 

daarnaast ook rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden (Mulder , José, 2010) 

 

Erkenning, excuses en verantwoordelijkheid 

In een lezing van Akkermans (2016) wordt gereflecteerd op valkuilen met betrekking tot 

schadevergoedingen. Hierbij staat de vraag centraal of een schadevergoeding leidt tot het 

verergeren van schade. Mogelijke behoeften van slachtoffers na rampen zijn erkenning van 

verantwoordelijkheid,  excuses, consequenties voor de veroorzaker,  voorkomen van herhaling en 

een schadevergoeding. Veroordeling en het uitkeren van een schadevergoeding zijn oplossingen 

vanuit het  juridisch systeem. Over het algemeen bestaat er een hiaat tussen de verwachtingen en 

de uitkomsten van een vergoeding. Factoren die deze verwachtingen kunnen verhogen zijn 

maatschappelijke aandacht, onderlinge interactie en framing van het probleem en de vergoeding. 

Factoren die teleurstellingen kunnen verergeren zijn beperkingen in aansprakelijkheid, 

beperkingen in mogelijkheid tot uitbetalen en de werkelijke herstelbehoeften die mogelijk anders 

zijn dan een financiële tegemoetkoming (Akkermans, 2016)  

 

Tevredenheid 

Roschk en Gelbrich (2017) hebben door middel van de social resource theory onderzocht hoe 

gereageerd wordt op een financiële compensatie bij wanneer er een gebrek is aan ‘service’. Hier 

wordt het aanbieden van geld als resource gezien. Een resource is ‘’ alles wat overgedragen kan 

worden tussen mensen. ‘’ In deze theorie wordt gekeken naar de twee uitkomsten: tevredenheid 

en wederzijds gedrag. Mensen wisselen resources uit om tevredenheid te bereiken. De verplichting 

om wederzijds gedrag te beantwoorden is terug te zien in het feit dat de ontvanger van de 

tegemoetkoming zich verplicht voelt om iets terug te doen voor de tegemoetkoming die ze 

ontvangen hebben. In deze casus wordt gekeken naar het geven van een fooi (Roschk & Gelbrich, 

2017). Wanneer gekeken wordt naar sentimenten betreffende de tegemoetkoming kan dit ook een 

rol spelen. Stel dat door de financiële tegemoetkoming die zij krijgen zij bepaalde sentimenten 

koesteren en deze delen op bijvoorbeeld sociale media. De algemene conclusie van dit onderzoek 

is dat klanten verschillende betekenissen toekennen aan de financiële compensatie door positieve 

of negatieve respons (Roschk & Gelbrich, 2017).  
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4. Methodologisch kader 

In deze sectie wordt de methode van het huidige onderzoek nader beschreven. Hier wordt 

gebruik gemaakt van mixed methods, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden 

worden gebruikt. In het kwantitatieve deel van de analyse is gebruik gemaakt van enquêtes. Bij 

de sociale media analyse is gebruik gemaakt van een kwalitatieve benadering. De mogelijke 

sentimenten/concepten zijn naar voren gekomen uit literatuuronderzoek en expertinterviews. 

Deze zijn onderverdeeld in de concepten vertrouwen, erkenning en closure. Onder het concept 

vertrouwen in de overheid vallen:  het gevoel van serieus genomen worden, vergroten van 

frustratie, toename van boosheid, het gevoel van afkoping en het gevoel dat de samenleving 

solidair met je is. Onder erkenning vallen erkenning, gerechtigheid, niet in verhouding tot leed 

en tot slot blijdschap. En tot slot vallen onder closure stress en spanning, nare herinneringen, 

ondersteuning verwerking nasleep, dat de tegemoetkoming minder betekenis heeft, geen verschil 

maakt en zorgt voor spanning in de familie.  

§4.1 Patiënten enquêtes 

Om te achterhalen hoe (nabestaanden van) Q-koorts patiënten tegen de tegemoetkoming aankijken 

is gebruik gemaakt van een webenquête. Voor de enquête zijn onder meer achttien stellingen over 

sentimenten opgesteld op basis van de uitkomsten van literatuuronderzoek aangevuld met 

expertinterviews. Dit zijn experts op het gebied van nazorg, tegemoetkomingen en Q-koorts. Het 

projectteam van het RIVM dat de tegemoetkoming evalueert, heeft de enquête opgesteld. De 

enquête is getest op bruikbaarheid bij de doelgroep door twee patiënten te vragen deze in te vullen.  

 

Dataverzameling 

De enquête is aangemaakt in FormDesk. Hij is uitgezet in de periode van maart 2019 tot en met 

april 2019. Dit is gedaan bij ongeveer 1.000 (nabestaanden van) Q-koorts patiënten. De enquête is 

verspreid via de twee patiëntenorganisaties (Q-uestion en Q-support) door middel van een link op 

hun website en een vermelding in de nieuwsbrief. Op deze manier is getracht een zo groot mogelijk 

deel van de doelgroep te bereiken, namelijk (nabestaanden van) patiënten met Q-koorts. .  
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Respons 

Alleen volledig ingevulde en afgeronde enquêtes zijn meegenomen in het onderzoek, in tabel 1 

zijn de responsaantallen van de web enquête terug te zien. Er zijn nog 44 respondenten die door 

de routing de vragen over de tegemoetkoming niet hebben ingevuld.  Deze respondenten zijn ook 

niet meegenomen en verwijderd uit de data. Na het verwijderen van deze respondenten blijven er 

in totaal nog 359 respondenten over. Deze responsrate is ongeveer 40% dit is ruim een derde van 

de doelgroep. Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat er vooral mensen met een 

uitgesproken mening van zich laten horen in de enquête. De mogelijkheid is namelijk dat zij 

denken nog invloed uit te kunnen oefenen op de regeling. Verder is er ook een groot deel van de 

respondenten betrokken bij de rechtszaak tegen de overheid. Dit laat zien dat dit respondenten zijn 

met een uitgesproken mening en het belang invloed uit te oefenen op de regeling.  

 

Respons  Aantal  

Niet volledig  62 

Totale respons  421 

Compleet  359 

Tabel 1 Responsaantallen webenquête (N=421)  

 

Meetinstrument 

De sentimenten zijn gemeten door gebruik te maken van achttien stellingen. Deze stellingen zijn 

gebaseerd op bestaande literatuur zoals in het theoretisch kader aangegeven. Dit is aangevuld door 

interviews met experts op het gebied van Q-koorts, tegemoetkomingen en nazorg. In tabel 2 zijn 

de stellingen inclusief antwoord categorieën te zien.  
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Stelling  Antwoordopties 

Concept 1 Vertrouwen in de overheid   

Voelt als dat ik/mijn naaste serieus 

genomen wordt door de overheid 

6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet  

Vergroot mijn frustratie  6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet  

Ik ben boos op de overheid  2 categorieën 

Ja/Nee  

Door de financiële tegemoetkoming is mijn 

boosheid  

Toegenomen  

Afgenomen  

Hetzelfde gebleven 

Voelt als afkoping  6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 

Geeft me het gevoel dat de Nederlandse 

samenleving solidair is met mij 

6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 

Het vertrouwen in de overheid  6 punts likert 

Toegenomen, afgenomen en verdwenen 

Concept 2 Erkenning    

Voelt als erkenning van mijn leed/het leed 

van mijn naaste door Q-koorts  

6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 

Voelt als een vorm van gerechtigheid  6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 

Staat niet in verhouding tot het leed wat 

ik/mijn naaste van Q-koorts ondervind/ 

heeft ondervonden 

6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 

Ik ben blij dat de overheid een financiële 

tegemoetkoming verstrekt  

6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 

Geeft met steun  6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 

Concept 3 Closure   

Bezorgt met stress en spanning  6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 
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Brengt nare herinneringen naar boven 6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 

Helpt me om (de nasleep van) Q-koorts te 

verwerken 

6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 

Zonder excuses heeft de financiële 

tegemoetkoming voor mij minder betekenis 

6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 

Zorgt voor onderlinge spanningen in de 

familie  

6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 

Heeft voor mij geen betekenis/maakt voor 

mij geen verschil 

6 punts likert  

Helemaal eens- Helemaal oneens + weet niet 

Tabel 2 stellingen en antwoord categorieën enquête 

Gegevensverwerking 

De uitkomsten uit de enquête zijn in het programma SPSS Statistics 24 verwerkt. Hiervoor zijn 

van de 17 stellingen percentages en frequenties uitgedraaid. Met als doel kijken wat de verdeling 

is op bovenstaande stellingen. Het sentiment wordt gemarkeerd als ‘veelvoorkomend’ wanneer 

een meerderheid van de respondenten het (helemaal) eens is met deze stelling of (helemaal) 

oneens is met de stelling. Dit is een teken dat dit sentiment speelt bij de respondenten. Een 

stelling wordt gemarkeerd als niet veel voorkomend wanneer de respondenten neutraal zijn of als 

ze aangeven dat ze het niet weten wat ze ervan vinden.  

§4.2 Sociale media analyse 

De sociale media analyse beoogt te meten wat de (maatschappelijke) reacties op en de percepties 

over de financiële tegemoetkoming voor (nabestaanden van) Q-koorts patiënten zijn.  Om dit te 

meten zijn Facebookberichten en Tweets meegenomen van de afgelopen 10 jaar.  

Twitter leent zich uitstekend voor het meten van percepties en reacties. Op Twitter staat 

openbare informatie mits de gebruiker een ‘open’ account heeft, in tegenstelling tot andere 

sociale media kanalen waarbij een bepaald soort van “geheimhouding” verondersteld wordt. 

Daarnaast is gekeken naar berichten over de tegemoetkoming op openbare Facebookpagina’s. 

Facebook is een populair sociaal medium. De verwachting is dat een groot deel van de doelgroep 

actief is op Facebook. Dit is ook gemeten door een vraag over activiteit mee te nemen in de 

enquête. Er is naast Twitter en Facebook geen ander sociaal medium meegenomen in de analyse. 

De reden hiervoor is dat er (te) weinig activiteit plaatsvindt over Q-koorts op deze netwerken. 
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Dataverzameling 

Berichten zijn verzameld met behulp van het monitoringsprogramma Coosto. (www.coosto.com). 

Dit programma wordt bij het RIVM gebruikt om sociale media te monitoren. Hier zijn de 

zoektermen ‘’Q-koorts’’ OR ‘‘q-koorts’’ or ‘’ Qkoorts’’ or ‘’qkoorts’’ AND, ‘‘tegemoetkoming’ 

‘OR ‘’subsidie’ ’OR ‘’vergoeding’’ OR ’’ geld’’ OR ‘‘subsidie’’ ingevoerd. De periode waarop 

gezocht wordt is alles van 10 jaar terug tot en met 21 mei 2019. Tabel 3 laat de frequenties van 

berichten zien. De vetgedrukte aantallen zijn de aantallen die meegnomen zijn in de analyse. 

Bron Frequentie 

Blog  1554 

Facebook 102 

Forum 417 

Instagram 1 

Nieuws 4823 

Pinterest  1  

Twitter  2213 

YouTube 35 

Totaal  9146 

Tabel 3. Frequenties dataverzameling sociale media analyse  

Gegevensverwerking 

De berichten uit de sociale media analyse zijn volledig gecodeerd met behulp van Atlas-TI. 

Allereerst is gecodeerd aan de hand van de deductieve methode waarbij codes gebaseerd zijn op 

expert interviews en literatuur (deze zijn ook gebruikt in de enquête). Waarna vervolgend aan de 

hand van inductieve codes de overige berichten zijn gecodeerd. Tijdens het coderen zijn de 

berichten handmatig gecontroleerd op bruikbaarheid. Berichten zonder sentimenten over de 

tegemoetkoming zijn gecodeerd als niet bruikbaar. Berichten met alleen nieuwsfeiten zonder 

sentiment zijn gecodeerd als nieuws zonder sentiment. Retweets zijn wel meegenomen in de 

analyse aangezien deze bruikbare informatie kunnen bevatten over het belang van sentimenten.  
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§4.3 Verdiepende vraag 

Ter beantwoording van de verdiepende vraag zijn de sentimenten uit de twee bronnen vergeleken. 

Ten eerste is gekeken naar de aanwezigheid van een sentiment in de desbetreffende bron. In de 

enquête is dit gedaan door te kijken of er sprake is van een meerderheid die het (helemaal) eens of 

(helemaal) oneens is met de stelling. Wanneer dit het geval is wordt deze gemarkeerd als 

‘aanwezig’. Bij een meerderheid aan antwoorden als ‘neutraal’ en ‘weet niet’ of wanneer het 

antwoord erg verdeeld is wordt dit sentiment gemarkeerd als ‘afwezig’. Bij de data van sociale 

media is dit gedaan aan de hand van frequenties van de codes. Aangevuld door te kijken in hoeverre 

een bericht geretweet wordt of gedeeld op Facebook. Dit zijn berichten die vaker voorkomen en 

ook sentimenten die leven in op sociale media. Tot slot zijn de sentimenten in een tabel gezet. Bij 

aanwezigheid krijgt dit sentiment een ‘+‘ en bij afwezigheid ‘-’.  

§4.4 Beleidsadvies 

Door middel van literatuur is het begrip sociale media monitoring verder toegelicht. Vervolgens is 

het monitoringsbeleid zoals dat momenteel bij het RIVM gehanteerd wordt toegelicht. Tot slot zijn 

aanbevelingen gedaan op basis van dit onderzoek. Deze gegevens worden ondersteund door 

bevindingen uit de literatuur en gegevens over sociale media gebruik welke opgenomen zijn in de 

enquête.  

§4.4.1 Privacy en ethische aspecten 

Door het gebruik van bijzondere persoonsgegevens (gegevens over gezondheid van respondenten)  

wordt extra aandacht besteed aan de verwerking van deze gegevens. Antwoorden in de enquête 

worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Hierdoor kunnen respondenten niet herleid worden. 

Dit wordt ook gedaan op sociale media; namen en accounts worden weggelaten en Tweets en 

Facebookberichten worden maar gedeeltelijk opgenomen als citaat. 

 

§4.4.2 Betrouwbaarheid 

Bij betrouwbaarheid is het van belang dat iedere keer hetzelfde gemeten wordt. De data is 

verzameld door middel van een online vragenlijst. Dit zorgt ervoor dat de herhaalbaarheid 

verhoogd wordt aangezien de vragenlijst gemakkelijk opnieuw gebruikt kan worden. De 

steekproef bevat ruim een derde van de populatie. Dit zal resulteren in grotere betrouwbaarheid 

omdat er een relatief groot deel van de populatie opgenomen is. De enquête is samengesteld door 

een groep experts op basis van literatuuronderzoek en expertinterviews dit resulteert in hogere 
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betrouwbaarheid. Sociale media berichten zijn gezocht door middel van het 

monitoringsprogramma Coosto. Doordat dit met een computerprogramma gedaan is, is de 

betrouwbaarheid verhoogd omdat het gemakkelijker is om dezelfde berichten terug te vinden dan 

wanneer dit handmatig gedaan zou zijn. De sociale media data zijn in ATLAS-TI verwerkt. Dit 

zorgt voor een grotere betrouwbaarheid. Door het overzicht en de mogelijkheid van tevoren codes 

aan te brengen zal dit zorgen voor meer betrouwbare analyse.  

§4.4.3 Validiteit 

De enquête is door de doelgroep zelf getest, vervolgens zijn de stellingen hierop aangepast. Dit 

resulteert in hogere validiteit omdat hierdoor gecontroleerd wordt of het juiste gemeten wordt bij 

de desbetreffende doelgroep. Doordat een heldere definitie gehanteerd wordt van het begrip 

sentiment zal dit resulteren in hogere validiteit. De vooraf opgestelde codes zorgen voor hogere 

validiteit doordat het van te voren helder is welke sentimenten er gemeten wordt.  

Naast factoren die zorgen voor een verhoogde validiteit zijn er ook nog factoren die resulteren in 

afname van validiteit. Een eerste factor is het feit dat respondenten kunnen denken dat zij nog 

invloed kunnen uitoefenen op de regeling. Aangezien op het moment van de enquête de 

tegemoetkoming nog niet uitgekeerd is. Kan een respondent het idee hebben dat zij er met het 

beantwoorden van de vragen nog voor kunnen zorgen dat de regeling uitgebreid wordt.  

Dit geldt ook voor sociale media. Het kan zijn dat bepaalde sleutelpersonen het debat bepalen. 

Hierdoor zijn er veel berichten van een of een klein groepje sleutelpersonen die het debat sturen.  
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5. Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Allereerst komen de resultaten van de 

beschrijvende vraag aan bod. Vervolgens worden de resultaten van de verdiepende vraag gegeven.  Hierin 

worden de resultaten van de beschrijvende vraag gecombineerd. De uitkomsten van de verdiepende vraag 

leiden tot het beleidsadvies. 

§5.1 Resultaten beschrijvende vraag; enquête 

In deze paragraaf worden de resultaten van de beschrijvende vraag beschreven. In tabel 4 wordt duidelijk 

hoe de verhouding in antwoorden is wat betreft de sentimenten die spelen aangaande de tegemoetkoming.  

Sentiment  Helemaal 

mee eens  

Mee eens  Neutraal  Niet mee 

eens  

Helemaal 

oneens  

Weet ik niet 

Concept 1 Vertrouwen in de overheid  

Serieus 

nemen  

22.8 28.1 17.5 18.1 13.1 0.3 

Frustratie 

vergroten 

8.4 20.6 37.6 21.2 10.3 1.9 

Afkopen 27.8 24.2 28.7 12.8 4.7 1.7 

Solidariteit  2 13.1 32 22 21.4 4.2 

Concept 2 Erkenning 

Erkenning 20.3 30.1 17.3 14.8 16,7 0.5 

Gerechtigheid  20.1 31 18.4 17.3 12.5 0.8 

Niet in 

verhouding 

tot leed   

75.5 15.5 6.4 0.8 1.1 1.4 

Blijdschap  47.9 31 15 2.3 1.2 2.5 

Steun 13.9 32 29,5 13,1 9.7 1.9  

Concept 3 Closure 

Stress en 

spanning 

8.4 21 28.7 27 13.4 1.4 

Nare 

herinneringen  

11.9 17 35.1 22.8 11.4 1.7 

Nasleep 

verwerken  

11.1 19 24 23.1  20.9 1.7 

Spanning 

familie 

2.8 7.5 28 30.4 27 4.2 

Geen 

betekenis  

3.3 2.2 32.03 34.3 19.8  3.3 

Zonder 

excuses  

26.2 33.4 27.9 8.1 1.9 9 

Tabel 4. Uitkomsten web enquête in percentages. N= 359 voor alle stellingen 

Groen = veelvoorkomend, blauw = af en toe voorkomend , geel = weinig voorkomend  
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§5.1.1 Concept 1 vertrouwen in de overheid 

Serieus genomen voelen 

Stelling 1. Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming voelt als dat ik/mijn naaste serieus 

genomen wordt door de overheid.  

De meerderheid (51%) van de respondenten voelt zich serieus genomen door de overheid door het 

verstrekken van de financiele tegemoetkoming. Een grafische weergave van deze verdeling is te 

zien in bijlage 1, figuur 3. 

 

Frustratie vergroten 

Stelling 2. Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming vergroot mijn frustratie. 

Respondenten verschillen sterk van mening over het feit dat de tegemoetkoming hun frustratie zou 

vergroten. Een groot deel van de respondenten (37%) is neutraal hierover. Een grafische weergave 

van deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 4. 

Boos op overheid 

Stelling 3: Ik ben boos op de overheid (2 antwoordcategorieën) 

De overgrote meerderheid van de respondenten is boos op de overheid (90%). Een grafische 

weergave van deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 5.  

 

Effect tegemoetkoming op boosheid 

Stelling 4 Door de tegemoetkoming is mijn boosheid (afgenomen, toegenomen, hetzelfde gebleven) 

Een meerderheid (65%) van de respondenten geeft aan dat hun boosheid niet is veranderd na het 

tot stand komen van de tegemoetkoming. Hierbij moet wel in ogenschouw genomen worden dat 

er geen voormeting is gedaan over hoe boos respondenten waren voordat de tegemoetkoming in 

het leven geroepen was. Een grafische weergave van deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 

6.  

Afkoping 

Stelling 5: Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming voelt als afkoping 

De meerderheid van de respondenten vindt dat de financiële tegemoetkoming voelt als afkopen 

(52%). Dit is dus een stelling die wel voorkomt onder de doelgroep. Een grafische weergave van 

deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 7. 
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Solidariteit 

Stelling 6 Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming geeft me het gevoel dat de 

Nederlandse samenleving solidair is met mij. 

De meerderheid (43%) van de respondenten geeft aan dat zij niet het gevoel hebben dat de 

Nederlandse samenleving solidair met ze is. Daarnaast is een groot deel (32%) neutraal. Een 

grafische weergave van deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 8.  

 

Vertrouwen overheid 

Stelling 7: Mijn vertrouwen in de overheid …  

De meerderheid (53%) van de respondenten geeft aan dat het vertrouwen in de overheid gelijk 

blijft. Een grafische weergave van deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 9.  

§5.1.2 Concept 2 Erkenning 

Erkenning 

Stelling 8: Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming voelt als erkenning van mijn leed/het 

leed van mijn naaste door Q-koorts 

De tegemoetkoming voelt voor bijna de helft van de respondenten als erkenning. Daarnaast is er 

ook een deel van de respondenten (30%) die juist vinden dat de tegemoetkoming niet als erkenning 

voelt. Een grafische weergave van deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 10.  

 
Gerechtigheid 

Stelling 9: Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming voelt als een vorm van 

gerechtigheid. 

De meerderheid (51 %) van de respondenten vindt dat de tegemoetkoming voelt als een vorm van 

gerechtigheid. Daarnaast is er nog een gedeelte van 26% dat aangeeft dat de tegemoetkoming niet 

voelt als een vorm van gerechtigheid.  Een grafische weergave van deze verdeling is te zien in 

bijlage 1, figuur 11.  
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In verhouding tot leed 

Stelling 10: Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming staat niet in verhouding tot het leed 

wat ik/mijn naaste van Q-koorts ondervind/heeft ondervonden 

De ruime meerderheid (91%) vindt dat de tegemoetkoming niet in verhouding staat tot het leed 

wat zij/hun naaste hebben ondervonden. Een grafische weergave van deze verdeling is te zien in 

bijlage 1, figuur 12.  

 

Blijdschap 

Stelling 11: Ik ben blij dat de overheid een financiële tegemoetkoming verstrekt 

 De meerderheid  (79%) van de respondenten die de tegemoetkoming aangevraagd hebben zijn blij 

met de tegemoetkoming. Een grafische weergave van deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 13.  

Steun 

Stelling12: Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming geeft me steun 

De meeste respondenten hebben het gevoel dat de tegemoetkoming ze steun geeft (46%). Een 

grafische weergave van deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 14.  

 

§5.1.3 Concept 3 Closure 

 

Spanning en stress 

Stelling 13: Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming bezorgt me spanning en stress. 

Gemiddeld gezien zijn de meeste respondenten het oneens met deze stelling namelijk (40%). 

Daarnaast is 30% van de respondenten het wel eens met de stelling. Een grafische weergave van 

deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 15.  

 

Nare herinneringen 

Stelling 14: Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming brengt nare herinneringen naar 

boven.  

De respondenten verschillen sterk van mening over het feit dat er nare herinneringen naar boven 

komen. Een groot deel (35%) van de respondenten geeft aan neutraal te zijn hierover. Een grafische 

weergave van deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 16.  
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Nasleep verwerken 

Stelling 15. Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming helpt me om (de nasleep van) Q-

koorts te verwerken. 

De meerderheid (44%) van de respondenten geeft aan dat het verstrekken van de financiele 

tegemoetkoming ze niet helpt om de nasleep van Q-koorts te verwerken. Verdere respondenten 

verschillen sterk van mening hierover. Een grafische weergave van deze verdeling is te zien in 

bijlage 1, figuur 17.  

Spanningen in familie 

Stelling 16: Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming zorgt voor onderlinge spanningen 

in de familie 

De meerderheid (57%) van de respondenten is van mening dat de tegemoetkoming niet zorgt voor 

onderlinge spanningen in de familie. Verder is een groot deel van de respondenten hier neutraal 

over. Een grafische weergave van deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 18.  

 

Geen betekenis 

Stelling 17: Het verstrekken van de financiële tegemoetkoming heeft voor mij geen betekenis/maakt 

voor mij geen verschil 

De meerderheid van de respondenten (54%) vindt dat de tegemoetkoming wel betekenis 

heeft/verschil maakt. Een grafische weergave van deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 19.  

 

Betekenis tegemoetkoming (excuses) 

Stelling 18: Het verstrekken van de financiele tgemoetkoming heeft zonder exuses minder 

betekenis.  

De meerderheid van de respondenten (59%) vindt dat de tegemoetkoming minder beteknis heeft 

zonder excuses. Een grafische weergave van deze verdeling is te zien in bijlage 1, figuur 20.  

 

§5.2 Resultaten sociale media analyse 

Hieronder volgt een blik op de Twitter en Facebook berichten die op sociale media gedeeld zijn. 

Deze berichten schetsen een beeld van hoe op sociale media tegen de financiële tegemoetkoming 

aangekeken wordt. In bijlage 2 is de tabel met frequenties van alle verschillende codes terug te 

vinden.  
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§5.2.1 Concept 1 Vertrouwen in de overheid 

Serieus genomen voelen 

Sentimenten betreffende het feit dat patiënten zich serieus genomen voelen door de overheid worden niet 

gedeeld op Facebook en Twitter. Er is wel overlap tussen bepaalde andere sentimenten. Wanneer er 

bijvoorbeeld aangegeven wordt dat het bedrag ontzettend laag is kan dit ook gezien worden als dat mensen 

zich niet serieus genomen voelen. 

Boosheid, toename boosheid en frustratie 

Boosheid is een sentiment dat breed gedeeld wordt op sociale media. Vaak uiten mensen hun 

boosheid niet expliciet over de tegemoetkoming. Indirect wordt wel veel boosheid geuit via 

uitspraken over de vergoeding die de boeren hebben gekregen toen hun stallen ontruimd moesten 

worden en dat dit veel meer is dan de vergoeding die mensen nu krijgen. Er wordt hierin ook 

benadrukt dat veel mensen buiten de boot vallen. 

‘’ NOS journaal Over Q-koorts. 'De veroorzaker (de geitenboer) krijgt al in 2010 een grote zak 

geld, mind you, en het slachtoffer krijgt een zakcentje'. Zo gaat dat in neoliberaal Nederland: het 

kapitaal bepaalt, de burger betaalt.’’ 

 

Vertrouwen overheid 

Sentimenten met betrekking tot het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben worden breed 

gedeeld.  De vertegenwoordigers van de overheid worden afgeschilderd als nalatig. De nadruk in 

deze reacties ligt erop dat de overheid alleen maar voor geld gaat en dat het verder niet uitmaakt 

hoe het met de slachtoffers van de Q-koorts epidemie gaat. Mensen spreken over dat er niets 

gedaan wordt voor de slachtoffers.  

‘’ Zelfs bij menselijke doden kijkt men liever weg, geld gaat bij hen boven alles. #Q-koorts’’  

Daarnaast wordt veelvuldig over de vergoeding voor de boeren gesproken. Er wordt continu een 

vergelijking gemaakt met het bedrag wat de boeren kregen en het moment dat voor de patiënten beschikbaar 

gesteld is. Dat de overheid meer overheeft voor de boeren en de economie dan voor de volksgezondheid.  

‘’Vergoeding Q-koorts. Voor de boeren: 55 miljoen. Vergoeding Q-koorts voor mensen die ziek 

werden: 14 miljoen. Deze regering is er niet voor de burgers, maar voor de bedrijven. 

#Eenvandaag’’ 

 



 

Pagina 45 van 74 

 

Een groot deel van de reacties gaan over het feit dat de overheid niets doet aan de problemen van 

de Q-koorts patiënten. Er worden veel loze beloften gedaan waar niets van terecht komt:  

‘‘Dit Kabinet lost niets echt op. Geen visie, geen daadkracht. Wel veel woorden.’’ 

Dit wordt heel breed gedeeld. Naast nieuwe berichten  

’’4 uur Kamerdebat over de #Q-koorts. Veel woorden, weinig daden. Het Kabinet blijft meten met 

twee maten: geitenboer veroorzaakt catastrofe en krijgt vergoeding van zijn schade, nabestaanden 

en zieken zijn voor hun leven getekend en worden afgescheept. Dus weer naar de rechter’’ 

Het begrip vertrouwen wordt louter gedeeld in negatieve context. Hierbij is er dus sprake van 

wantrouwen in de overheid.  

 

Afkoping 

Sentimenten met betrekking tot afkoping worden heel af en toe gedeeld op sociale media. Reacties 

gaan voornamelijk over het feit dat het onmogelijk is om door een geldbedrag de epidemie achter 

je te laten. Het wordt gezien als een regeling waarmee de overheid zich er gemakkelijk vanaf 

maakt.  

  ‘’AFKOOPSOM IS EEN FOOI’’ 

En daarnaast wordt ook door anderen gesproken dat het onmogelijk is om de epidemie achter je 

te laten door het geld er wordt gesproken over je kop houden als je geld gekregen hebt. 

‘’ Mits je aan de voorwaarden voldoet en dan voortaan je kop houden als je geld hebt gekregen!’ 

  ‘’ Kabinetsbeleid heeft geval bij preventie. Niet alles is met geld recht te zetten’’ 

 

Solidariteit 

Sentimenten met betrekking tot solidariteit worden regelmatig gedeeld. Wat betreft solidariteit is 

er sprake van gunnen en misgunnen van de tegemoetkoming voor de gedupeerden betaald uit 

collectieve middelen. Er zijn gebruikers van sociale media die ervan overtuigd zijn dat solidariteit 

belangrijk is zoals: 

‘’#Q-KOORTS SOLIDARITEIT MET JE EIGEN VOLK IS DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDE 

VOOR EEN GEZONDE SAMENLEVING!’’ 

Aan de andere kant zijn er ook veel mensen die hun onbegrip over de financiële tegemoetkoming 

uiten zoals: 

‘’#Q-koorts dat alles mag #Nederlander arm of rijk gaan betalen door belasting of #zorgpremie. 

Hoe solidair is #Nederlander als het geld ruikt.’’  
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Verder wordt er negatief gesproken over de mensen die de tegemoetkoming aanvragen. Zij worden 

door sommige sociale media gebruikers afgeschilderd als graaiers die geld komen innen. Dit is 

over het algemeen niet een reactie die heel breed gedeeld wordt.  

 

‘’ Slachtoffers Q-koorts eisen schadevergoeding van overheid. En ja hoor de graaiers zijn er weer. 

2 jaar na dato, hey we kunnen geld innen!’’ 

 

Af en toe komen er ook reacties langs waarbij aangegeven wordt dat het niet mogelijk is om een 

tegemoetkoming te krijgen voor Q-koorts slachtoffers maar dat er wel geld gaat naar 

vluchtelingen. Dit is een sentiment wat af en toe gedeeld wordt.  

‘’Geen geld voor gedupeerden Q-koorts geld voor ons eigen volk is er niet. Maar wel heel veel geld 

voor de gelukzoekers.’’. 

§5.2.2 Concept 2 Erkenning 

Erkenning van leed 

Sentimenten met betrekking tot het feit dat de tegemoetkoming zou zorgen voor erkenning van het 

leed worden breed gedeeld op sociale media. Deze discussie is tweeledig. Er zijn mensen die 

aangeven zich juist wel erkend voelen door de tegemoetkoming van de overheid. Maar daar staat 

tegenover dat er ook een grote groep is die aangeeft dat zij zich nog steeds niet erkend voelen. Dit 

onderwerp wordt door veel verschillende actoren gedeeld. Niet alleen door patiënten zelf maar ook 

door politici, belanghebbenden zoals patiëntenorganisaties en burgers.  

‘’Beetje geld voor slachtoffers, maar overheid erkent nog altijd niet dat ze Q-koorts laks aanpakte.’’  

 

Gerechtigheid en rechtvaardigheid 

Sentimenten met betrekking tot rechtvaardigheid of gerechtigheid worden niet breed gedeeld op 

sociale media Het is weinig en het is te laat. Daarnaast kan de overheid wel met geld komen maar 

als ze de ziekte zelf niet erkennen dan heeft dat volgens de sociale media gebruikers weinig zin:  

‘’ Bedroevend dat er zo weinig erkenning en medeleven is met deze slachtoffers, Het gebaar van 

erkenning is voor veel slachtoffers niet voldoende.’’ 

Zo spreken ook familieleden van Q-koorts patiënten over de tegemoetkoming:  

“Goede zorg? Ja, zolang je een ziekte hebt die door de regering erkent wordt en je hulp krijgt. 

Maar wij betalen ons blauw aan de belasting. Onze dochter heeft Q-koorts en we moeten zelf geld 

bij elkaar zoeken voor onderzoek. Wat moet ik daar nu van denken?’’ 
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Staat niet in verhouding tot leed en te weinig 

Sentimenten met betrekking tot het feit dat de tegemoetkoming niet in verhouding staat tot het leed 

dat Q-koorts patiënten ervaren en dat de tegemoetkoming te weinig is worden zeer breed gedeeld 

op sociale media. Veel mensen geven aan dat het veel te weinig is voor het leed waar de 

slachtoffers dagelijks mee te maken hebben. Dit komt op verschillende manieren naar voren. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorwerpen om uit te drukken wat deze tegemoetkoming 

betekend in verhouding tot het leed wat ze hebben. Het wordt beschreven als ‘een fooitje’, ‘een 

lachertje’ ‘een grote bos bloemen’ of ‘een camperbusje’. Er wordt aangegeven dat mensen blij 

gemaakt worden met een dode mus.  

‘’ 15 duizend euro vergoeding als je chronische Q-koorts of Q-koorts vermoeidheidssyndroom hebt 

opgelopen is een fooitje…’’ 

‘’ Al heel lang wil ik een camperbusje. Met de tegemoetkoming van de overheid voor Q-koorts 

patiënten komt deze droom een stuk dichterbij en heb ik eindelijk een vette bus gevonden die ik kan 

betalen. #Lachertje #ietsmeteendooiemus #Q-koorts’’  

 

Verder worden berichten gedeeld over dat het überhaupt onmogelijk is om het leed van patiënten 

weg te nemen. En er wordt ruimschoots aangegeven dat het leed van de patiëntengroep heel groot 

is.   

‘’ Maar ik geloof niet dat er een bedrag is om het leed van Q-koorts patiënten weg te nemen.’’ 

‘’ Daar kun je nu ook de vergoeding voor de Q-koorts bijzetten. Worden met een fooi afgescheept 

terwijl een deel van de patiënten of nabestaande niets ontvangen #tuig’’  

Kortom, sentimenten met betrekking tot het bedrag en in hoeverre dit in verhouding is tot het leed 

wat Q-koorts patiënten hebben wordt breed gedeeld op sociale media.  

Blijdschap 

Sentimenten met betrekking tot blijdschap naar aanleiding van de tegemoetkoming worden 

opvallend genoeg niet of nauwelijks gedeeld wordt op sociale media. Maar weinig mensen geven 

aan blij te zijn door de tegemoetkoming. Een van de respondenten geeft wel aan blijdschap te 

voelen na bericht dat de tegemoetkoming goedgekeurd is.  

‘’ Na 10 jaar eindelijk #erkenning dat ik #QVS heb. Vanochtend een telefoontje gekregen 

dat ik een #vergoeding ga ontvangen. #blijei #opgelucht #Q-koorts’’ 

Daarnaast wordt nog gesproken over blijdschap, dat er eindelijk iets gaat gebeuren voor patiënten. Maar in 

deze berichten wordt vervolgens direct het handelen van de overheid volledig afgekraakt. Er wordt niet 
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louter gesproken over blijdschap in positieve zin maar ook in negatieve zin. Hier wordt bijvoorbeeld 

genoemd dat er geen sprake is van blijdschap naar aanleiding van de tegemoetkoming. 

‘’Kabinet begrijpt niets van ellende patiënt geen vreugde na 10 miljoen euro’’ 

 

Steun 

Sentimenten met betrekking tot het feit dat er steun wordt ervaren door de tegemoetkoming voor 

Q-koorts patiënten wordt niet gedeeld op sociale media  

§5.2.3 Concept 3 Closure 

Sentimenten met betrekking tot closure worden vrijwel niet gedeeld op sociale media. Dit zijn 

reacties die betrekking hebben op afsluiten van periode die mensen hebben meegemaakt ten 

gevolge van de Q-koorts epidemie. De tegemoetkoming wordt als een instrument gezien wat 

ervoor kan zorgen dat patiënten en de rest van de burgers verder kunnen na de epidemie. Op sociale 

media wordt vrijwel niet gesproken over het afsluiten van de periode van Q-koorts. Wanneer hier 

wel over gesproken wordt, wordt benadrukt dat het een belachelijk idee is dat verondersteld wordt 

dat mensen de periode kunnen afsluiten of afronden. Daarnaast wordt af en toe aangegeven dat er 

geen bedrag is om deze periode af te sluiten 

  

"De tegemoetkoming is bedoeld als erkenning en, voor zover mogelijk, als afsluiting van deze 

periode." Hoe kun je dit denken Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport als je weet dat 

wij slachtoffers zijn van een levenslange biologische kwelling veroorzaakt door een biologisch 

wapen. Ga je schoenen poetsen man’’ 

‘’ Kabinet wil met tien miljoen euro de kwestie Q-koorts afronden’’  

 

Stress en spanning & Nare herinneringen 

Sentimenten met betrekking tot nare herinneringen en stress en spanning die bovenkomen tijdens 

het aanvraagproces komen niet terug op sociale media.  

 

Ondersteuning verwerking 

Sentimenten met betrekking tot de ondersteuning van verwerking worden niet (letterlijk) gedeeld 

op sociale media. Het enige wat hierbij in de buurt komt is dat mensen veel geld zijn misgelopen 

door de ziekte. Maar voor de rest zijn er geen aanwijzingen dat er sentimenten spelen over het feit 

dat de tegemoetkoming de patiënten ondersteund in hun verwerking van hun ziekte.  
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Zonder excuses geen betekenis & andere behoeften 

Sentimenten met betrekking tot behoefte aan andere nazorg dan alleen een tegemoetkoming 

worden breed gedeeld op sociale media. Er is veel onbegrip over het feit dat de overheid geen 

excuses wil maken voor de manier waarop is gehandeld tijdens de Q-koorts epidemie. Daarnaast 

is er nog een heel aantal mensen dat aangeeft dat zij niet verder kunnen voordat zij excuses hebben 

gehad. Er wordt duidelijk dat het gebaar in het leven is geroepen als gebaar van erkenning, maar 

dit is voor veel van de mensen op Twitter en Facebook niet voldoende. Er is behoefte aan excuses, 

erkenning en vooral meer geld.  

‘’Q-koorts patiënten moeten officieel excuus van overheid met financiële compensatie gedraai 

#CDA minister Klink kost ons geld, stom dus.’’ 

‘’ Ik schaar mij in de menigte die verontwaardigd doet over Blekers Q-koorts Bespottelijk kil. 

Waarom geen geld EN excuses? Alsof dat gek is!?’’ 

§5.2.4 Aanvullende codes naast de drie concepten 

 

Voorwaarden vergelijkbare casus 

Sentimenten over voorwaarden van vergelijkbare casus worden af en toe gedeeld op sociale media. 

Dit zijn casussen waarbij meer, minder of juist helemaal geen geld uitgekeerd is. Een van de 

voorbeelden hiervan is de tegemoetkoming die de boeren kregen en de patiënten jaren met lege 

handen stonden. Waar het bij solidariteit ging over het gunnen of misgunnen van een bedrag en 

het begrip gelukzoekers zijn er veel reacties terug te zien van mensen die een andere aandoening 

hebben die ook geld willen zien. Ze vergelijken de tegemoetkoming voor (nabestaanden van) Q-

koorts patiënten. Een ander voorbeeld is het bedrag dat uitgegeven is aan de Mexicaanse griep 

zoals in de reactie:  

‘’Op datzelfde moment van de Q-koorts gaf het Kabinet (Klink) 750 Miljoen Euro aan niet 

nodige vaccinaties Mexicaanse uit #debat.’’  
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Onbegrip 

Sentimenten met betrekking tot onbegrip worden af en toe gedeeld op sociale media. De reacties 

vinden plaats op verschillende niveaus. Ten eerste zijn dit reacties over hoe de regeling in elkaar 

zit vergeleken met andere vergoedingen:  

‘’Dus de #vergoeding voor #uitzichtbelemmering en #geuroverlast is hoger dan die voor 

#overleden of chronisch zieke #Q-koorts slachtoffers? Krom land.’’ 

 Veder worden ook sentimenten met onbegrip gedeeld over het feit dat er een tegemoetkoming in 

het leven is geroepen voor Q-koorts patiënten of dat Q-koorts patiënten deze tegemoetkoming niet 

aan willen vragen: 

‘’ Mijn moeder kreeg Q-koorts in 2009 en inderdaad alles op tijd ingeleverd maar ja ambtelijke 

molens gaan traag... Dat men geen vergoeding aanvraagt begrijp ikzelf echt niet.’’ 

Daarnaast wordt vol onbegrip gesproken over het onbegrip vanuit het kabinet tegenover de 

patiënten.  

’'Kabinet begrijpt niets van ellende patiënten', geen vreugde na 10 miljoen euro voor Q-koorts.’’ 

En daarnaast is er ook nog onbegrip van burgers die vinden dat het geld beter ergens anders aan besteed 

kan worden dan aan (nabestaanden van) Q-koorts patiënten.  

‘’ BELACHELIJK DAT SLACHTOFFERS Q-KOORTS GELD KRIJGEN. ZE ZIJN NIET ZIELIG. 

GEEF HET GELD LIEVER AAN DE LIEVE ARME VLUCHTELINGEN’’ 
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§ 5.3 Resultaten verdiepende vraag 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de verdiepende onderzoeksvraag beschreven. Hierin 

wordt gekeken of de sentimenten op sociale media representatief zijn voor de sentimenten die in 

de enquête naar voren komen.  

Sentiment    

Concept 1 Vertrouwen in de overheid   

Serieus genomen voelen  + - 

Frustratie  - - 

Vertrouwen in de overheid  + + 

Boosheid  + + 

Afkoping  + -  

Solidariteit  + + 

Concept 2 Erkenning    

Erkenning  + + 

Gerechtigheid  + - 

Niet in verhouding tot leed  + + 

Blijdschap + - 

Steun  + - 

Concept 3 Closure    

Stress en Spanning  - - 

Nare herinneringen  - - 

Ondersteuning in verwerking  - - 

Zonder excuses geen betekenis  + + 

Geen betekenis  + - 

Spanningen in familie  + - 

Tabel 4. Overzicht resultaten vergelijking. + = Aanwezig -  = Afwezig  
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Concept 1: Vertrouwen in de overheid 

Serieus genomen voelen 

Er is een verschil in aanwezigheid van sentimenten met betrekking tot het feit dat respondenten 

zich serieus genomen voelen. Een groot deel van de respondenten voelt zich hier wel serieus 

genomen door de tegemoetkoming. Op sociale media komen dit soort sentimenten niet naar voren.  

 

Frustratie 

Dit sentiment komt op beide bronnen niet naar voren. Een groot deel van de respondenten van de 

enquête is neutraal over het feit gefrustreerd te zijn. Verder zijn de respondenten erg verdeeld. Op 

sociale media komt dit sentiment niet naar voren. Met uitzondering van enige overlap met 

boosheid.  

Vertrouwen in de overheid 

Er is een overeenkomst in aanwezigheid van sentimenten met betrekking tot vertrouwen in de 

overheid. Bij een overgroot deel van de respondenten is het vertrouwen in de overheid door de 

tegemoetkoming hetzelfde gebleven of afgenomen. Sentimenten met betrekking tot vertrouwen in 

de overheid worden zeer breed gedeeld op sociale media.  

 

Boosheid 

Er is een overeenkomst in de aanwezigheid van dit sentiment. Uit de enquête komt naar voren dat 

de meerderheid van respondenten boos is. Boosheid wordt ook zeer breed gedeeld op sociale 

media. 

Solidariteit 

Er is een overeenkomst in aanwezigheid van sentimenten met betrekking tot solidariteit. Uit de 

enquête komt meerderheid naar voren die het gevoel heeft dat de samenleving solidair met ze is. 

Op social media worden ook geregeld sentimenten gedeeld betreffende solidariteit rondom de 

tegemoetkoming.  

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 53 van 74 

 

Concept 2 Erkenning 

Erkenning 

Er is een overeenkomst in de sentimenten met betrekking tot erkenning. In de enquête komt dit 

duidelijk naar voren, de meerderheid van de respondenten ziet de tegemoetkoming niet als 

erkenning. Op sociale media worden sentimenten over erkenning wel breed gedeeld. Hier is het 

debat tweeledig. Een deel voelt zich hier wel erkend en een deel voelt zich niet erkend.  

 

Gerechtigheid 

Sentimenten met betrekking tot gerechtigheid komen wel duidelijk naar voren in de enquête. De 

meerderheid van de respondenten ziet de tegemoetkoming wel als gerechtigheid. Op sociale media 

komen sentimenten betreffende gerechtigheid niet naar voren.  

Niet in verhouding tot leed 

Sentimenten met betrekking tot het wel/niet in verhouding zijn tot leed komen wel naar voren in 

de enquête. De meerderheid van de respondenten vindt dat het niet in verhouding is met het leed 

wat ervaren wordt. Daarnaast wordt dit sentiment ook breed gedeeld op sociale media.  

 

Blijdschap 

Blijdschap komt wel terug in de enquête. De meerderheid van de respondenten geeft aan blij te 

zijn met de tegemoetkoming. Dit sentiment wordt nagenoeg niet gedeeld op sociale media.  

 

Steun 

Sentimenten met betrekking tot steun komen wel naar voren in de enquête. De meerderheid van 

de respondenten geeft aan dat de tegemoetkoming ze steun geeft. Op sociale media wordt dit 

sentiment niet gedeeld.  
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Concept 3. Closure 

Stress en spanning 

Sentimenten met betrekking tot stress en spanning komen op beide bronnen niet naar voren.  

Een groot deel van de respondenten in de enquête is neutraal en verder zijn de resultaten erg 

verdeeld. Op sociale media wordt dit sentiment ook niet gedeeld.  

 

Nare herinneringen 

Sentimenten met betrekking tot nare herinneringen komen in beide bronnen niet naar voren. Het 

merendeel van de respondenten in de enquête is neutraal, verder zijn de resultaten erg verdeeld. 

Op sociale media wordt dit sentiment ook niet gedeeld.  

 

Ondersteuning in verwerking 

Sentimenten met betrekking tot ondersteuning in de verwerking komen niet naar voren op beide 

bronnen. De resultaten in de enquête tonen verdeeldheid. Op sociale media wordt niet gesproken 

over ondersteuning in de verwerking.  

 

Zonder excuses geen betekenis 

Sentimenten met betrekking tot het feit dat de tegemoetkoming zonder excuses geen betekenis 

heeft komen wel terug op beide bronnen. In de enquête vindt de meerderheid dat tegemoetkoming 

geen betekenis heeft zonder excuses. Op sociale media komen sentimenten met betrekking tot dit 

onderwerp ook terug. 

 

Geen betekenis/geen verschil 

Sentimenten met betrekking tot het feit dat de tegemoetkoming geen verschil zou maken komt wel 

naar voren in de enquêtes. Dit is echter niet overduidelijk. Op sociale media komen geen 

sentimenten naar voren.  

 

Spanning in familie 

Sentimenten met betrekking tot spanning in de familie komen wel naar voren in de enquête. De 

meerderheid van de respondenten geeft aan geen spanning te ervaren. Daarnaast is er nog een 

relatief groot deel neutraal. Op sociale media wordt niet gesproken over spanningen in de familie.  
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Samenvatting resultaten 

Uit de resultaten komt naar voren dat vertrouwen in de overheid, boosheid, erkenning, niet in 

verhouding tot leed, solidariteit en zonder excuses geen betekenis zijn wel terug te vinden in beide 

bronnen. Niet alle sentimenten zijn terug te vinden zijn in beide bronnen. Frustratie, stress en 

spanning, nare herinneringen en ondersteuning in de verwerking zijn op beide bronnen niet terug 

te vinden. Opvallend is dat de sentimenten serieus genomen voelen, gerechtigheid en blijdschap, 

en steun , geen betekenis en spanning in familie wel in de enquête terug te vinden zijn maar niet 

op sociale media. Onder erkenning zijn de meeste concepten terug te zien en daar staat tegenover 

dat er onder het concept closure de minste concepten terug te zien zijn.  
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6. Conclusie 

Het doel van dit onderzoek betrof het in kaart brengen van de sentimenten die spelen rondom de 

financiële tegemoetkoming voor (nabestaanden van) Q-koorts patiënten.  Het is van belang inzicht 

te krijgen in deze sentimenten aangezien dit een eerste indicatie kan zijn of dit wel het juiste 

instrument is om de doelgroep verder de helpen. Dit onderzoek levert een bijdrage dit inzichtelijk 

maken. Deze sentimenten zijn inzichtelijk gemaakt door middel van drie onderzoeksvragen. De 

eerste gericht op een enquête en een media analyse. In de tweede onderzoeksvraag wordt gekeken 

naar overeenkomsten van deze bronnen en in de derde onderzoeksvraag wordt een advies gegeven 

waar het RIVM rekening mee moet houden als het gaat om het monitoren van deze sentimenten.  

§6.1 Beantwoording beschrijvende vraag 

Enquête  

De eerste beschrijvende vraag is: Welke sentimenten leven bij de (nabestaanden van) patiënten zelf? 

Om deze vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van een enquête die uitgezet is onder 

(nabestaanden van) Q-koorts patiënten.  

Uit dit onderzoek komt naar voren dat 12 van de 17 verwachte sentimenten relevant lijken te zijn 

wanneer gekeken wordt naar de financiële tegemoetkoming voor (nabestaanden van) Q-koorts 

patiënten. Het overgrote deel van de respondenten geeft aan boos te zijn op de overheid. Hiervan 

geeft een meerderheid aan dat de boosheid onveranderd is na het tot stand komen van de 

tegemoetkoming. Naast boosheid is ook het vertrouwen van de respondenten in de overheid 

onveranderd gebleven, een deel van de respondenten geeft zelfs aan dat het vertrouwen na de 

tegemoetkoming verdwenen is.  

De tegemoetkoming voelt ongeveer de helft van de respondenten als erkenning van het leed dat 

zij door Q-koorts opgelopen hebben. Door een vergelijkbaar aantal respondenten wordt het 

gezien als een teken van gerechtigheid dat zij dit geld ontvangen. Daartegenover staat wel dat 

respondenten dat de tegemoetkoming totaal niet in verhouding staat tot het leed wat 

(nabestaanden van) patiënten met Q-koorts ondervinden. Opvallend is dat ondanks dat de 

tegemoetkoming niet in verhouding is tot het leed wat ervaren wordt, de grote meerderheid wel 

aangeeft blij te zijn met de tegemoetkoming en steun te ervaren. Kortom, er kan voorzichtig 

gesteld worden dat de respondenten zich redelijk erkend en gesteund voelen maar dat ze graag 

meer geld hadden willen ontvangen.  
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Sentimenten die onder het concept closure vallen lijken minder te spelen onder respondenten. 

Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat de tegemoetkoming wel verschil maakt. 

Ondanks dat de tegemoetkoming verschil maakt wordt ook aangegeven dat deze 

tegemoetkoming zonder excuses weinig betekenis heeft. Verder geven zij aan dat de 

tegemoetkoming niet voor onderlinge spanningen in de familie zorgt. De rest van de verwachte 

sentimenten is niet terug te vinden in de enquête. 

Dat de tegemoetkoming zonder excuses weinig verschil maakt heeft te maken met de brede 

behoeften van de aanvragers van de tegemoetkoming. Het uitkeren van een tegemoetkoming is 

een oplossing vanuit het juridische systeem maar uit de literatuur komt naar voren dat er naast 

deze behoeften ook nog andere behoeften zijn (Akkermans, 2016). 

Een opmerkelijk resultaat is het feit dat de sentimenten die wel in de enquête naar voren komen 

overwegend positief zijn ondanks het feit dat men geen vertrouwen heeft in de overheid en zeer 

boos is hier zijn in de literatuur geen directe verklaringen voor te vinden. .  

Sociale media 

De tweede beschrijvende vraag is: Welke sentimenten over de financiële tegemoetkoming voor 

(nabestaanden van) Q-koorts patiënten leven op sociale media? 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat 6 van de 17 verwachte sentimenten wel terug te vinden zijn 

op sociale media. Het overgrote deel van de berichten laat zien dat mensen op sociale media (zeer) 

negatief zijn over de tegemoetkoming. Zij reageren boos op de totstandkoming van de 

tegemoetkoming, daarnaast zijn er veel mensen die de overheid niet vertrouwen. Er wordt 

aangegeven dat zij nalatig zijn en dat ze alleen maar met geld bezig zijn.  

Veel berichten op sociale media gaan over het feit dat mensen zich niet erkend voelen. Dit is terug 

te zien in het feit dat een overgrote meerderheid van de berichten laat zien dat de tegemoetkoming 

niet in verhouding staat tot het leed en dat het daarnaast veel te weinig is.  

Verder komt bij het concept closure alleen naar voren dat  de tegemoetkoming zonder excuses 

geen betekenis heeft en daarnaast speelt dat patiënten andere behoeften hebben. Een mogelijke 

verklaring voor het ontbreken van sentimenten met betrekking tot de concepten van closure is dat 

de tegemoetkoming op het moment van de analyse nog niet uitgekeerd is. Hierdoor is het 

onwaarschijnlijker dat de tegemoetkoming al het gewenste beleidseffect heeft. Dit is ook terug te 
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zien de theorie. Er wordt gesproken over secundaire ziektewinst, de aanvrager van de 

tegemoetkoming zal meer klachten ervaren zodat het waarschijnlijker is dat hij/zij de 

tegemoetkoming ontvangt en zal er dus geen closure aan de orde zijn (Shuman, 1994).  

Daarnaast waren nog aanvullende concepten gevonden waar mensen sentimenten over delen. Deze 

concepten waren niet als dusdanig verwacht. Dit waren voorwaarden voor vergelijkbare casussen 

en onbegrip. Het feit dat vergelijkbare casussen naar voren komt is niet vreemd, dit kan verklaard 

worden aan de hand van de verwachtingen uit de samenleving zoals beschreven door Pharr en 

Putnam (2000). Doordat er sprake is van een meer heterogene samenleving waar de verwachtingen 

verder uit elkaar liggen. Hierdoor is het onmogelijk om met alle groepen in de samenleving 

rekening te houden. De tegemoetkoming voor (nabestaanden van) Q-koorts patiënten is een relatief 

kleine groep die een tegemoetkoming krijgt. Daarnaast zijn er nog veel andere groepen die voor 

een ander feit een tegemoetkoming zouden willen krijgen en dit wordt op sociale media uitgelicht. 

Tot slot is het zeer opvallend dat vrijwel alle berichtgeving op sociale media negatief naar voren 

komt en dat er maar weinig verschillende sentimenten teruggezien worden. Een mogelijke 

verklaring voor het gebrek aan verschillende sentimenten kan gevonden worden in het onderzoek 

van Bobkowski (2015). In zijn onderzoek werd namelijk verondersteld dat er twee verschillende 

soorten groepen acteren op sociale media. Waarvan een groep de opinieleiders zijn die het debat 

bepalen. Wanneer er onder deze opinieleiders bepaalde sentimenten erg aanwezig zijn wordt de 

publieke opinie sterk gestuurd door de sentimenten die door deze opinieleiders. Dit zou ervoor 

kunnen zorgen dat in het debat maar een klein aantal verschillende concepten/sentimenten 

teruggezien wordt.  
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§6.2 Beantwoording verdiepende vraag  

In dit onderzoek is gekeken naar op de sentimenten de (sociale media) media overeenkomen met 

wat er in de enquête naar voren komt. De vraag die hiervoor gebruik is luidt als volgt: Zijn de 

sentimenten over de tegemoetkoming in de sociale media representatief voor de groep 

(nabestaanden van) Q-koorts patiënten? 

 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat 6 van de 17 sentimenten op beide bronnen voorkomen. 

Hierin zijn de sentimenten die te zien zijn op sociale media wel representatief voor de sentimenten 

die in de enquête te zien zijn. Deze sentimenten hebben betrekking op de concepten vertrouwen in 

de overheid, boosheid, solidariteit, erkenning, niet in verhouding tot leed en tot het feit dat de 

tegemoetkoming zonder excuses geen betekenis heeft.   

 

Daarnaast komt naar voren dat 7 van de 17 sentimenten alleen in de enquête terugkomt en niet op 

sociale media. Hierin zijn de sentimenten niet representatief voor wat er in de enquête teruggezien 

is. Dit zijn sentimenten met betrekking tot serieus genomen voelen, afkoping, gerechtigheid, 

blijdschap, steun, geen betekenis en spanning in de familie. Dit zijn met uitzondering van geen 

betekenis de positievere sentimenten. (er wordt aangegeven dat er geen sprake is van spanning in 

de familie). Hieruit kan opgemaakt worden dat mensen in de enquête overwegend positiever zijn 

dan op sociale media. Dit spreekt de bevindingen uit de literatuur tegen. Uit het onderzoek van 

Berger en Milkman (2012) kwam namelijk naar voren dat positieve berichtgeving vaker viraal 

gaan dan berichtgeving met negatieve inhoud. Wanneer er wel negatieve emoties zijn worden 

angstaanjagende of woedende emoties wel veel gedeeld. Dit verklaard de aanwezigheid van de 

vele boze berichten op sociale media. Een andere mogelijke verklaring zou gevonden kunnen 

worden in de Construal Level Theory of Psychological Distance. Waar verondersteld wordt 

wanneer iets niet in de directe omgeving wordt waargenomen mensen minder snel/andere dingen 

hierover delen (Trope & Liberman , 2010). Het zou kunnen zijn dat doordat er minder 

(nabestaanden van) Q-koorts patiënten actief zijn er minder en andere sentimenten zijn dan in de 

enquête.  
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Tot slot zijn er 4 van de 17 sentimenten die in beide bronnen niet terugkomen. Dit zijn sentimenten 

met betrekking tot frustratie, stress en spanning, nare herinneringen en ondersteuning in de 

verwerking. De meeste van deze sentimenten hebben betrekking tot het hoofdconcept closure.  

Hierin is te zien dat de antwoorden in de enquête ook niet geheel representatief zijn voor deze 

sentimenten. In de conclusie van de beschrijvende vraag is al de verklaring gegeven waarom de 

sentimenten met betrekking tot closure niet terug te zien zijn. 

Een tweede verklaring voor de afwezigheid van sentimenten kan gevonden worden in de issue 

attention cylce van Down’s (1973). Het kan namelijk zijn dat er minder aandacht is voor het 

beleidsinstrument afhankelijk van de fase waar het beleid momenteel inzit. Dit is mogelijk de fase  

‘gradual decline of public interest, in deze fase raakt de meerderheid van de maatschappij 

gedemotiveerd en een klein deel van de maatschappij gaat verder met het oplossen van het 

probleem. Het is vrij zeker dat de respondenten in de enquête (nabestaanden van) Q-koorts 

patiënten zijn  (belanghebbenden) maar op sociale media kan iedereen meedoen aan het debat 

waarbij dus minder maatschappelijke aandacht is.  

Tot slot is er ook uit de resultaten van de enquête gebleken dat een groot deel van de respondenten 

niet actief is op sociale media. Dit is ook een verklaring voor het feit dat er een verschil is in 

sentimenten.  

 

Kortom, er kan geconcludeerd worden dat de sentimenten op sociale media niet geheel 

representatief zijn voor de sentimenten die terug te zien zijn onder (nabestaanden van) patiënten. 

Dat de sentimenten op met betrekking tot de tegemoetkoming op sociale media overwegend 

negatief zijn en de sentimenten in de enquête overwegend positief . Daarnaast kan geconcludeerd 

worden dat onder respondenten van de enquête meer verschillende sentimenten naar voren komen 

dan op sociale media.  
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7. Discussie 

In dit hoofdstuk worden de sterke en de minder sterke kanten van het onderzoek nader toegelicht. 

Verder worden op basis van de limitaties van het onderzoek aanbevelingen gedaan voor 

vervolgonderzoek 

§7.1. Limitaties 

Huidig onderzoek heeft bijgedragen aan de kennis over sociale effecten van financiële 

tegemoetkomingen.  Met name over de drie gewenste beleidsuitkomsten vertrouwen in de 

overheid, erkenning en closure. Dit resulteert in kennisverbreding omdat de sentimenten in kaart 

zijn gebracht door middel van verwachte sentimenten gebaseerd op expertinterviews en 

literatuuronderzoek. De kracht van dit onderzoek ligt in het gebruik van een mixed methods 

onderzoeksopzet. Hierbij zijn verschillende methoden aan bod gekomen om sentimenten onder 

verschillende actoren in kaart te brengen. Dit is een exploratieve manier die veel inzicht biedt in 

mogelijke sentimenten die leven onder de doelgroep. Een andere sterke kant van huidig onderzoek 

is dat naast het programma Coosto er gebruik is gemaakt van een menselijke analist om de 

sentimenten te meten. Dit zorgt voor een hogere betrouwbaarheid in de sentimenten en verhoogt 

daarnaast de validiteit.  

Ondanks dat huidig onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd, zijn er ook een aantal beperkingen die in 

acht genomen dienen te worden. Het kwalitatieve deel van het onderzoek brengt mogelijk 

problemen van interpretatie met zich mee. Doordat sentimenten niet in elk geval letterlijk genoemd 

worden op sociale media en daarnaast sommige sentimenten overlap hebben was het lastiger om 

deze te coderen. Aangezien dit coderen maar door een persoon is gedaan is, kan dit zorgen voor 

minder betrouwbare data wat betreft intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid. Een volgende beperking 

heeft betrekking tot mogelijk vertekende resultaten: Ten eerste kunnen de resultaten uit de enquête 

vertekend zijn door het feit dat deze verstuurd is vanuit het RIVM (onderdeel van de 

Rijksoverheid). Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat respondenten het gevoel hebben dat zij nog 

invloed uit kunnen oefenen op de regeling waardoor zij andere antwoorden zullen geven.  

Daarnaast heeft de timing van het onderzoek mogelijk invloed op de resultaten. Uit huidig 

onderzoek komt naar voren dat voornamelijk sentimenten met betrekking tot het concept closure 

niet terugkomen in de data, dit zou kunnen komen door het feit dat de tegemoetkoming op het 

moment van de enquête nog niet uitgekeerd is. Tot slot kan een van de beperkingen van het 

onderzoek zijn dat mensen in een enquête met gesloten vragen gedwongen een mening vormen 

over een bepaalde stelling. 
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§7.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Voor vervolgonderzoek wordt aangeraden om te kijken hoe de sentimenten op langere termijn 

spelen. Uit dit onderzoek is namelijk gebleken dat sentimenten rondom het concept closure niet of 

nauwelijks naar voren komen op de twee bronnen. Hierdoor wordt aangeraden om een nameting 

te doen om te kijken of sentimenten met betrekking tot de tegemoetkoming over tijd verschillen. 

Er kan gedacht worden aan een vergelijkbare mixed methods onderzoeksopzet. Hierbij wordt 

aangeraden om gebruik te maken een enquête met open vragen en het coderen door meerdere 

analisten.  

Daarnaast zou het nog interessant kunnen zijn om een vergelijkende studie te doen waarbij gekeken 

wordt naar de sentimenten die spelen rondom financiële tegemoetkomingen. Hierbij kan gekeken 

worden naar de casus Q-koorts in combinatie met bijvoorbeeld chroom 6. Bij chroom 6 

slachtoffers is ook een vergelijkbare tegemoetkoming uitgekeerd. Hierbij kan gedacht worden aan 

een onderzoeksopzet met een sociale media analyse of in combinatie met het gebruik van 

interviews of enquêtes.  
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8. Beleidsadvies 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de beleidsvraag. Dit wordt gedaan aan de hand van 

de uitkomsten van de beschrijvende en verdiepende vraag van dit huidige onderzoek. Vervolgens 

worden deze bevindingen aangevuld met literatuur. De vraag die beantwoordt wordt is als volgt: 

Waar kan het RIVM rekening mee houden om in de toekomst het sociale media monitoring proces 

zo goed mogelijk in te kunnen zetten om sentimenten in de maatschappij te meten?  

 

Sociale media monitoring wordt bij organisaties gebruikt om de online omgeving in de gaten te 

houden, te kijken wat er leeft in de samenleving over een specifiek onderwerp of als basis van een 

communicatiestrategie van een organisatie (Reynolds & Seeger, 2005). Het gebruik van sociale 

media monitoring kan ervoor zorgen dat er een idee geschetst wordt van het maatschappelijk debat 

over een bepaald onderwerp en daarnaast geeft het een beeld van de percepties van de 

verschillende belanghebbenden. Verder kan het gebruikt worden voor het meten van de publieke 

veiligheid, politieke voorkeuren en reacties betreffende beleidsmaatregelen (Ruggiero & Vos, 

2014). 

 

Bij het RIVM wordt sociale media monitoring toegepast/uitgevoerd met behulp van de software 

Coosto. Dit programma bepaalde onderwerpen bij op sociale media aan de hand van vooraf 

ingevoerde zoektermen.  Wanneer deze onderwerpen gevolgd worden is er sprake van sociale 

media monitoring. Coosto is ook gebruikt in de methode van dit huidige onderzoek. Waarbij een 

uitdraai is gemaakt van de afgelopen tien jaar. Hieruit komen sociale media berichten met 

bijbehorende sentimentenanalyses naar voren met een indeling in positief, negatief en neutraal. 

Tijdens huidig onderzoek is opgevallen dat sommige sentimenten onterecht ingedeeld worden in 

een van deze drie categorieën. Wanneer blindelings wordt afgegaan op deze indeling zouden de 

uitkomsten van dit onderzoek mogelijk niet betrouwbaar geweest. Opvallend is dat sarcasme en 

cynisme niet worden opgepikt oor het programma. Deze bevindingen worden ondersteund door 

het onderzoek van Broertjes et al (2011). Zij geven namelijk aan dat sentimentenanalyses louter 

gebaseerd op de computer niet accuraat zijn. Hierdoor wordt dus aanbevolen om sociale media 

monitoring via de computer altijd te combineren met een menselijke controleur en niet blindelings 

af te gaan op de uitkomsten van de computer.  
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Uit huidig onderzoek is naar voren gekomen dat sentimenten op sociale media zijn niet altijd 

representatief voor de samenleving, deze uitingen zijn wel indicatief voor sentimenten die in de 

samenleving spelen. Het meten van sentimenten door middel van monitoring kan gedaan worden 

als een eerste scan voor mogelijke sentimenten. Deze sentimenten kunnen vervolgens door middel 

van enquête, een interview of door een focusgroep verder uitgelicht worden . Uit huidig onderzoek 

blijkt namelijk dat op sociale media is namelijk duidelijk meer aandacht voor negatieve 

sentimenten. Wanneer deze sentimenten vergeleken worden met de relatief positieve sentimenten 

die naar voren komen in de enquête is er een duidelijk verschil te zien. Daarnaast toont huidig 

onderzoek aan dat in de enquête meer verschillende sentimenten naar voren komen vergeleken 

met de berichten op sociale media. In de enquête kwam namelijk twee keer zoveel sentiment naar 

voren dan op sociale media. De enquête weglaten en een focus op de sociale media analyse zou 

hiervoor niet volstaan. Wanneer dat gedaan wordt, worden belangrijke sentimenten mogelijk over 

het hoofd gezien.  Een enquête met open vragen kan een oplossing bieden. Hierbij moet wel 

rekening gehouden worden met het feit dat dit geen garantie hoeft te zijn dat mensen eerlijk durven 

te zijn.  

Omdat sociale media de percepties en het gedrag van mensen kan beïnvloeden, wordt aangeraden 

om door middel van een stakeholder analyse de verschillende sleutelpersonen in kaart te brengen 

om hier uiteindelijk op in te kunnen spelen. Wanneer een specifiek onderwerp gevolgd wordt kan 

gekeken worden naar pieken in de berichtgeving. Er wordt dan ook aangeraden om deze pieken te 

identificeren en aan de hand van een tijdlijn te analyseren. Het kan namelijk zijn dat bepaalde 

onderwerpen steeds terugkeren, binnen een onderwerp maar het kan ook een les zijn voor een 

volgende casus.  
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Bijlage 1. Figuren beschrijvende resultaten enquête 
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Bijlage 2. Tabel codes beschrijvende resultaten sociale media analyse  

Code  Frequentie  

Concept 1 vertrouwen in de overheid  

Vertrouwen in de overheid  161  

Boosheid + boosheid vergoeding boeren  20 + 75 = 95 

Serieus genomen voelen  33 

Frustratie  25 

Solidariteit  26 

Concept 2 Erkenning   

Erkenning  49 

Teleurstellend  23 

Gerechtigheid, rechtvaardigheid  11 

Niet in verhouding tot leed  93 

Blijdschap  20 

Concept 3  Closure   

Closure  5 

Afkoping 5 

Stress en Spanning  2 

Nare herinneringen  0 

Nasleep verwerken  0 

Spanning in familie  0 

Andere behoefte: Zonder excuses geen 

betekenis  

54 

Concept 4 extra codes   

Voorwaarden vergelijkbare casus  45 

Nieuws zonder sentiment  500+ 

Niet relevant  29  

Buiten de boot vallen  26 

Onbegrip 29 

 

 


