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Inleiding
“Gezondheid gaat voor alles” is de meest gehoorde reactie op de maatregelen
die afgelopen tijd zijn getroffen om het coronavirus het hoofd te bieden. Maar de
coronacrisis ontwricht mens en maatschappij niet alleen in medische zin. De
gevolgen - veelal ongewenst - zijn breder merkbaar, zeker als we naar de langere
termijn kijken, in de volgende domeinen: gezondheid, economie, sociaal en
politiek. Denk bijvoorbeeld aan de ‘onzichtbare’ kinderen in kwetsbare gezinnen
die tijdens het hoogtepunt van de crisis volop in het nieuws waren (sociale
domein), of de groep ZZP’ers die te maken heeft met een forse terugloop aan
opdrachten en dus inkomen (domein economie).
Hoe de Nederlandse maatschappij een weg vindt in en uit deze crisis is een
actuele vraag. Daarin ligt een belangrijke taak voor gemeenten. Zij kunnen dit
echter niet alleen, maar hebben medewerking van inwoners nodig. Of dat nu de
vorm heeft van het naleven van maatregelen, of het ondernemen van actie zoals
het omkijken naar kwetsbare groepen. Gemeenten zoeken daarom op
verschillende manieren het contact en de interactie met inwoners. De
burgemeester heeft daarin een belangrijke rol, maar ook vanuit andere
gemeentelijke hoeken worden inwoners geïnformeerd en gevraagd een actieve
bijdrage te leveren. Denk bijvoorbeeld aan de afdeling communicatie of de BOA’s
die dagelijks in de wijken actief zijn in het handhaven van de maatregelen.
Tegelijkertijd is het een gegeven dat Nederlanders verschillen in de manier
waarop zij betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving en de mate waarin zij
vertrouwen hebben in de overheid (Van Os, 2019).
Wil je als gemeente inwoners van alle ‘rangen en standen’ betrekken in het
oplossen van de problemen die veroorzaakt worden door de coronacrisis, en niet
alleen de usual suspects die vaak toch al aan boord zijn, dan zul je in het contact
met inwoners moeten aansluiten bij individuele voorkeuren (Steur & Speel,
2019).

Hiervoor is inzicht noodzakelijk. Allereerst in hoe verschillende typen of groepen
Nederlanders aankijken tegen de coronacrisis en de manier waarop de
Nederlandse overheid over de crisis communiceert (Van Doorn & Van Os, 2020).
Maar ook in welke gevolgen zij ervaren op de vier eerder genoemde domeinen:
gezondheid, economie, sociaal en politiek. Op basis van deze inzichten kunnen
gemeenten, en burgemeesters in het bijzonder, gedifferentieerde
communicatieve keuzes maken in hoe ‘de juiste snaar te raken’ bij inwoners.
Zodat inwoners hun gedrag veranderen en in actie komen.
Dit paper geeft een eerste inzicht. We brengen in beeld hoe Nederlanders
aankijken tegen de coronacrisis en de gevolgen voor mens en maatschappij.
Specifiek kijken we naar de interpretaties, of ‘frames’, die Nederlanders
gebruiken op sociale media om duiding te geven aan de coronacrisis in de
domeinen: gezondheid, economie, sociaal en politiek. Daarom is voor dit paper is
de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Welke ‘frames’ bestaan er onder Nederlanders over de coronacrisis, en de
gevolgen die deze heeft in de domeinen gezondheid, economie, sociaal en
politiek?
In het najaar van 2020 verschijnt een tweede paper waarin we inzicht geven in
welke van de geïdentificeerde ‘frames’ uit dit eerste paper het beste aansluiten
bij de voorkeuren van welk(e) type of groep inwoners. We hanteren de 8
betrokkenheidsprofielen uit het Citisensmodel (Citisens, z.d.) om inwoners te
groeperen. In de zomer van 2020 wordt hiervoor een online enquête uitgezet.
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Theorie
Framing en de coronacrisis
Kort gezegd, kan een ‘frame’ gedefinieerd worden als een “cognitief denkraam of
-patroon dat mensen onderling delen en waarmee zij betekenis geven aan een
maatschappelijke kwestie” (Van Gorp, 2019). Een frame vormt als het ware de
‘bril’ van waaruit mensen naar de werkelijkheid kijken. Met archetypes,
metaforen, slogans en andere lexicale elementen wordt duiding gegeven aan een
gebeurtenis of kwestie (Van Os, Van Gorp & Wester, 2008). Daarmee hebben
frames een relatief karakter. Het is immers ‘slechts’ één interpretatie. Er bestaan
dus per definitie meerdere frames over iedere kwestie.
Lezen we in de nieuwsmedia over de coronacrisis, dan worden daarin metaforen
zichtbaar als ‘corona houdt ons in de greep’ (Redactie Trouw, 2020) en slogans als
‘let een beetje op elkaar’ (Smit, 2020). In een recente studie definieerden Wicke
& Bolognesi (preprint) vier frames over de coronacrisis, in Engelstalige berichten
op Twitter:

Een oorlogsframe benadrukt de urgentie van een gebeurtenis of kwestie. De
gebeurtenis of kwestie wordt geduid als iets waar je je maar beperkt tegen kunt
verzetten. Mensen hebben wapens nodig om de strijd aan te gaan, de vijand te
bestrijden. In het geval van de coronacrisis zijn dit bijvoorbeeld mondkapjes of
andere (medische) beschermingsmiddelen. Ook in het onderzoek waarover de
we in dit paper verslag doen is een oorlogsframe geïdentificeerd (zie volgende
paragraaf).
Een frame dat een gebeurtenis of kwestie omschrijft als een storm of
tsunami(golf), benadrukt ook dat de situatie bedreigend is, maar geeft
tegelijkertijd aan: je kunt ervoor zorgen dat het water/de storm je niet bereikt.
Niet door er tegen te strijden, maar door – in het geval van de coronacrisis –
thuis te blijven. Ook dit frame is geïdentificeerd in het onderzoek waarover dit
paper verslag doet.

1. Oorlog (in het Engels: war), met lexicale elementen als ‘slagveld’ (battlefield /
combat zone), ‘verdedigen’ (defend), ‘vechten’ (fight), ‘vijand’ (enemy),
‘wapens’ (weapons), ‘frontlinie’ (front).
2. Storm (in het Engels: storm), met lexicale elementen als ‘onweersbui’
(thunderstorm), ‘wervelstorm’ (tornado) en ‘overstroming’ (flood).
3. Tsunami (in het Engels: tsunami), met lexicale elementen als ‘golf’ (wave),
‘ramp’ (disaster), ‘cycloon’ (cyclone) en ‘tragedie’ (tragedy).
4. Monster (in het Engels: monster), met lexicale elementen als ‘verschrikking’
(horror), ‘beest’ (beast), ‘demon’ (deamon) en duivel (devil).
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In een recent blogartikel benoemt Baldwin van Gorp (2020) enkele andere
frames die door de nieuwsmedia gebruikt worden om de coronacrisis te duiden:
1. Virus. Van Gorp zegt hierover: “het virus-frame vormt op zichzelf al een frame
dat gebruikt wordt om aan te geven dat iets als een onzichtbare vijand is die
onder ons is en bijna niet te bestrijden is”. De nadruk op het onzichtbare
karakter van corona biedt mensen de gelegenheid het bestaan ervan te
ontkennen.

2. Straf van God en De natuur stelt orde op zaken. Over beide frames vermeldt
Van Gorp: “bij ieder maatschappelijk issue wordt de dwingende vraag gesteld
naar wat de causale oorzaak is. De mens wil alles verklaard zien en er móet
ook een reden te vinden zijn. Zo ontstaan er complottheorieën – bijvoorbeeld
dat het virus afkomstig is uit een Chinees laboratorium en doelbewust
gemaakt is”.
3. Technocratie vs. democratie. Hierover zegt Van Gorp: “regelmatig wordt het
advies van experts niet opgevolgd door de regering, zowel in de aanloop naar
en tijdens de coronacrisis als bij het bepalen van de exit strategie”. Dit frame
borduurt hierop voort, door de vraag te stellen bij wie de macht ligt in de
bestrijding van het coronavirus: bij de technocratie (beslissingen worden
ingegeven vanuit de wetenschappelijke waarheid) of de democratie
(electoraal gespin beïnvloedt de besluitvorming)? Wie is superieur?

Reasoning en framing devices
Zoals gezegd, geeft een frame duiding aan een gebeurtenis of maatschappelijke
kwestie. Deze duiding komt tot uiting in zowel reasoning devices als framing
devices, twee typen indicatoren die wijzen op de aanwezigheid van een frame in
een tekst of andersoortig bericht. Gezamenlijk vormen ze de “interpretatieve
verpakking” waarmee duiding wordt gegeven aan een gebeurtenis of kwestie
(Van Os, Van Gorp & Wester, 2008).
1.

Framing devices: lexicale elementen als metaforen, hyperbolen en slogans.

2.

Reasoning devices: causale statements die verbonden zijn aan de vier
functies van framing in het communicatieve proces, zoals gefineerd door
Entman (1993): definiëren van het probleem, toewijzen van
verantwoordelijkheid, een moreel oordeel vellen en oplossingen zoeken.

Reasoning devices kunnen latent aanwezig zijn in een tekst of andersoortig
bericht. Framing devices zijn altijd manifest aanwezig.
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Methode
Om zicht te krijgen op de ‘frames’ die Nederlanders gebruiken om duiding te
geven aan de coronacrisis hebben we in dit onderzoek een big data analyse van
sociale media berichtgeving gecombineerd met een handmatige inhoudsanalyse
van een beperkte selectie berichten. Beide bespreken we hieronder kort.

• Word Cloud. Deze geeft – voor iedere gewenste (deel)periode – inzicht in
welke woorden in welke frequentie voorkomen in de berichtgeving, in
combinatie met de gebruikte zoektermen. Hoe groter en dikgedrukter het
lettertype, hoe frequenter het woord gebruikt is door Nederlanders op sociale
media.

Big data: Coosto
Om een eerste indruk te krijgen van de aard en omvang van de berichtgeving op
Nederlandse sociale media over de coronacrisis in de periode 1 maart t/m 31
mei 2020 is een big data analyse uitgevoerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van het
softwarepakket Coosto (Coosto, z.d.).
• Gebruikte zoekterm: corona* OR covid*.
• Bronnen die doorzocht zijn: Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, reviewsites,
online fora en online blogs. Coosto geeft geen inzage in Facebook. Berichten
geschreven door de nieuwsmedia zijn niet meegenomen in de selectie.
Doel was inzichtelijk te maken welke onderwerpen door Nederlanders in verband
worden gebracht met de coronacrisis. Met Coosto zijn twee datavisualisaties
gemaakt:

• Trendgrafiek. Deze toont de totale activiteit (= berichten over de coronacrisis,
weergegeven op een tijdlijn) op sociale media gedurende de
onderzoeksperiode. Er kan ingezoomd worden op een dag of deelperiode.

In de resultatenparagraaf is één trendgrafiek opgenomen voor de totale
onderzoeksperiode. In deze trendgrafiek zijn (grofweg) vier fasen zichtbaar. Voor
iedere fase is een aparte Word Cloud samengesteld.
• Fase 1 6 maart t/m 14 maart 2020: beginfase
• Fase 2 15 maart t/m 6 april: verscherping maatregelen (ter bestrijding van het
coronavirus)
• Fase 3 7 april t/m 5 mei 2020: consolidatiefase
• Fase 4 6 mei t/m 31 mei 2020: versoepeling maatregelen
Voor iedere piek in de trendgrafiek is uitgezocht welke persconferentie van de
Nederlandse regering of ander actuele gebeurtenis in binnen- òf buitenland tot
deze (extra) berichtgeving op sociale media heeft geleid. Hiervoor is het overzicht
van persconferenties op internet geraadpleegd (Rijksoverheid, z.d.). Aanvullend
zijn voor specifieke dagen (waarop in de trendgrafiek pieken te zien zijn die niet
verklaard kunnen worden vanuit het overzicht van persconferenties) Word Clouds
uitgedraaid in Coosto.
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Small data: handmatige inhoudsanalyse
Met als doel om interpretatie(s) te kunnen identificeren over de coronacrisis in
berichtgeving op Nederlandse sociale media, is op een beperkte selectie
berichten een kwalitatieve, handmatige inhoudsanalyse toegepast. De selectie –
die vooral breed moest zijn qua interpretaties, en niet zozeer omvangrijk qua
aantallen – is als volgt tot stand gekomen:

• Per fase is met een specifieke zoekopdracht ingezoomd op de eerste drie
dagen: de dag waarop de persconferentie van de Nederlandse regering
plaatsvond (die steeds een nieuwe fase inluidde) plus twee dagen daarna.

Deze 60-70 berichten per fase (260 in totaal) zijn eerst gelabeld aan de hand van
de sensitizing concepts: gezondheid, economie, sociaal en politiek (Wester &
Peters, 2003). Dit zijn de domeinen (uit de inleiding) waarop Nederlanders
gevolgen ervaren van de coronacrisis. Aan sommige berichten is een vijfde
domein ‘algemeen’ toegekend.
• Binnen ieder domein zijn deze berichten vervolgens ‘open’ gecodeerd op
interpretaties van Nederlanders over de coronacrisis. Zowel letterlijke citaten
als meer impliciete omschrijvingen zijn genoteerd als label. Dit heeft geleid tot
het overzicht van 20 frames in de bijlage.

• Voor deze drie dagen laat Coosto zelf een aselecte verzameling van ongeveer
4.000-4.200 berichten zien, op 201-211 pagina’s per fase (820 in totaal).
Hieruit zijn op systematische wijze (waarbij iedere tiende pagina is bekeken)
60-70 berichten per fase geselecteerd.

• In dit overzicht is per frame uitgewerkt: de uitleg/definitie van het probleem +
de oplossing (de reasoning devices). Ook zijn voorbeelden opgenomen van
gebruikte metaforen/hyperbolen/slogans (de framing devices). Dit is conform
de methode van Van Gorp en collega’s (Pan, Opgenhaffen & Van Gorp, 2019;
Van Gorp, 2007).

• Hierbij was het selectiecriterium dat er (enige) ‘duiding’ aan de coronacrisis
wordt gegeven in het bericht. Zo zijn berichten waarin alleen actuele cijfers
gedeeld worden van coronapatiënten op de Nederlandse IC’s niet
meegenomen.

In de resultatenparagaaf presenteren we de 20 frames. We geven inzicht in welke
frames in welke fase voorkomen (periode 1 maart – 31 mei 2020), en waar het
zwaartepunt ligt qua domein. Ook zoomen we in op enkele sprekende
voorbeelden.
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Resultaten
Resultaten big data
Over de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 is met behulp van softwarepakket
Coosto een trendgrafiek gemaakt die inzicht geeft in de activiteit op Nederlandse
sociale media over het coronavirus. Veel pieken – zeker in het begin – kunnen
direct gelinkt worden aan een persconferentie van de Nederlandse regering (de
witte items). Maar ook andere actuele gebeurtenissen die te maken hebben met
de coronacrisis, in binnen- òf buitenland (grijze items), leveren pieken op in de
berichtgeving op sociale media. Zie figuur 1.

Op basis van de trendgrafiek kan de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 opgedeeld
worden in vier fasen.
Fase 1: BEGIN – corona bereikt Nederland (6 maart t/m 14 maart 2020)
De eerste coronadode in Nederland is een feit. Tijdens de persconferentie op 6
maart 2020 kondigt de Nederlandse regering de eerste maatregelen ter
bestrijding van het coronavirus aan: mensen in Noord-Brabant moeten bij
hoesten en/of verkoudheidsklachten thuisblijven en sociale contacten beperken.
• Deelperiode: 6 t/m 8 maart 2020
• Totaal = 29.664 berichten

Figuur 1: Trendgrafiek Coosto incl. duiding

Figuur 2: Word Cloud Coosto 6 t/m 8 maart 2020
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Fase 2: VERSCHERPING – de intelligente lockdown (15 maart t/m 6 april)

Fase 3: CONSOLIDATIE – het nieuwe normaal (7 april t/m 5 mei 2020)

Tijdens de persconferentie op 15 maart 2020 kondigt de Nederlandse regering
aan: alle cafés, sportclubs etc. sluiten diezelfde avond om 18.00 uur. Ook de
scholen en kinderopvang sluiten. Verpleeghuizen gaan op slot. Er wordt
opgeroepen tot ‘social distancing’ (1,5 meter afstand houden).

Tijdens de persconferentie op 7 april kondigt de Nederlandse regering geen
nieuwe maatregelen aan. Wel worden complimenten gegeven aan alle
Nederlanders, die zich over het algemeen goed houden aan de maatregelen.
Aangekondigd wordt dat de overheid, ter bestrijding van het virus, apps wil laten
ontwikkelen (die registreert wie in contact is geweest met wie).

• Deelperiode: 15 t/m 17 maart 2020

• Totaal = 144.689 berichten

• Deelperiode: 7 t/m 9 april 2020
• Totaal = 74.002 berichten

Figuur 3: Word Cloud Coosto 15 t/m 17 maart 2020

Figuur 4: Word Cloud Coosto 7 t/m 9 april 2020
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Fase 4: VERSOEPELING – licht aan de horizon (6 mei t/m 31 mei 2020)

Resultaten handmatige inhoudsanalyse

Tijdens de persconferentie op 6 mei 2020 worden diverse versoepelingen
aangekondigd, waaronder: de basisscholen gaan weer volledig open en
contactberoepen mogen weer klanten ontvangen. Ook gaan 25 verpleeghuizen
deels weer open. De Nederlandse regering presenteert een routekaart, die vanaf
1 juni inzicht geeft in de planning van de versoepeling van de maatregelen (onder
de voorwaarde ‘als het kan’).

In totaal zijn 20 frames geïdentificeerd, in de vijf domeinen. Zie tabel 1 voor een
overzicht. Een complete uitwerking van alle frames (reasoning devices èn framing
devices) is te vinden in de bijlage.
Domein

Aantal

Voorbeelden

Algemeen

6

Oorlog, Vloedgolf

• Deelperiode 6 t/m 9 mei 2020

Gezondheid

5

Druk op de zorg, Zorghelden

• Totaal = 48.471 berichten

Economie

2

Herbezinning op welvaart

Sociaal

4

Alles op z’n kop, Eenzame ouderen

Politiek

3

Zwenkende koers

Totaal

20

Tabel 1: Overzicht frames per domein

Enkele frames lichten we hieronder kort uit. Ook geven we wat voorbeelden van
berichten waarin het frame voorkomt. Deze komen direct uit Coosto.

Figuur 5: Word Cloud Coosto 6 t/m 9 mei 2020
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Oorlog (domein: algemeen)
Definitie/uitleg

Oplossing

Het virus is de vijand en moet bestreden
worden. We zijn in een oorlogssituatie
beland. Medewerkers in o.a. de zorg, de
supermarkt en het onderwijs staan in de
frontlinie.

Medewerkers in de frontlinie moeten
zichzelf kunnen beschermen, de overheid
moeten zorgen voor voldoende
beschermingsmiddelen. Alleen als mensen
zich aan de maatregelen houden winnen
we deze oorlog.

Herbezinning op welvaart (domein: economie)
Definitie/uitleg

Oplossing

Het virus laat zien dat we als westerse
samenleving te veel waarde hechten aan
onze welvaart. De coronacrisis doet ons
inzien dat we wellicht met minder
genoegen moeten nemen.

Stilstaan bij wat we als westerse
samenleving hebben, en hier genoegen
mee nemen.

Zorghelden (domein: gezondheid)
Definitie/uitleg

Oplossing

Het virus maakt dat zorgmedewerkers de
helden zijn van deze crisis. Zij doen meer
dan wat er van hen gevraagd wordt, vaak
met te weinig beschermingsmiddelen.

Medewerkers in de zorg verdienen nu
extra aandacht en lof. Ze moeten
(extra/beter) beloond worden voor het
harde werken om de slachtoffers van deze
crisis weer beter te maken.
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Eenzame ouderen (domein: sociaal)

Zwenkende koers (domein: politiek)

Definitie/uitleg

Oplossing

Definitie/uitleg

Oplossing

Door het virus en de maatregelen is de
eenzaamheid onder kwetsbare ouderen
toegenomen. Zij brengen de laatste fase
(incl. overlijden) van hun leven in sociale
isolatie door. Dit is voor hen wellicht niet
de beste optie.

Betere balans tussen het gezondheid
houden van deze groep en de kwaliteit van
leven.

De overheid moet vasthouden aan een
strakkere, weloverwogen koers.
Coronamaatregelen opschroeven in plaats
van vasthouden aan ‘gedoseerde
verspreiding’ van het virus.

De overheid moet vasthouden aan een
strakkere, weloverwogen koers.
Coronamaatregelen opschroeven in plaats
van vasthouden aan ‘gedoseerde
verspreiding’ van het virus.
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Reflectie
Op basis van een big data analyse van sociale media berichtgeving met het
softwarepakket Coosto èn een kwalitatieve handmatige analyse van een
beperkte selectie van deze berichten zijn 20 frames geïdentificeerd over de
coronacrisis, in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020. Deze geven binnen de vier
domeinen gezondheid, economie, sociaal en politiek ieder op eigen wijze duiding
aan de coronacrisis. Ook zijn enkele algemene frames gedefinieerd.
Dit paper maakt onderdeel uit van het project “In contact met inwoners:
communiceren met impact over ‘corona’”. Als vervolgstap in het project wordt in
de zomer 2020 een online enquête uitgezet onder een representatieve groep
Nederlanders. Hen wordt gevraagd terug te kijken naar de corona-periode.
Vervolgens krijgen zij (elementen uit) de 20 frames voorgelegd, in de vorm van
o.a. stellingen. In de analyse van de resultaten wordt gekeken naar de verschillen
tussen acht typen of groepen Nederlanders (de Citisens
betrokkenheidsprofielen). Zodat antwoord gegeven kan worden op de
onderzoeksvraag:

Het tweede paper waarin we, op basis van de resultaten van de online enquête
onder Nederlanders, gemeenten en in het bijzonder burgemeesters handvatten
geven over hoe zij met de meeste impact het contact en de interactie met hun
inwoners kunnen aangaan over corona, wordt in het najaar 2020 gepubliceerd. In
dit (tweede) paper gaan we dus niet uit het principe one size does fit all, maar
juist van een gedifferentieerde communicatiestrategie, die rekening houdt met
individuele verschillen van inwoners. Zodat bij iedere inwoner ‘de juiste snaar’
geraakt wordt over de coronacrisis, wat de kans op daadwerkelijke
gedragsverandering verhoogt.

Welke verschillen zitten er tussen typen Nederlanders, in de voorkeur die zij
hebben voor ‘frames’ over de coronacrisis in het contact en de interactie met
de gemeente?
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Frame

Fase

Druk op de
zorg

1, 2

Domein

Reasoning devices
Definitie / uitleg

Gezondheid Het virus zorgt voor een
exponentiële groei van
patiënten. We moeten
voorkomen dat er onvoldoende
IC-capaciteit is en
zorgmedewerkers overbelast
raken.

Oplossing
De besmettingsgraad moet omlaag
om de curve af te vlakken. De
overheid neemt de benodigde
maatregelen, mensen moeten zich
hieraan houden.

Framing devices
Metafoor / hyperbool / slogan
We moeten corona de kop in drukken.
Ieder kwartier verdwijnt er een doodzieke bejaarde
in het grote coronagat. Als de getallen blijven
oplopen komt er vanzelf een lockdown.

Counterframe
Flatten the curve helpt niet om groepsimmuniteit te
verkrijgen.
‘Kom maar op, coronavirus, ik kan het wel hebben!’

Flatten the curve.
Oorlog

We’re in this
together

1, 2, 3

1, 2

Algemeen

Sociaal

Het virus is de vijand en moet
bestreden worden. We zijn in
een oorlogssituatie beland.
Medewerkers in o.a. de zorg, de
supermarkt en het onderwijs
staan in de frontlinie.

Het virus staat tegenover de
samenleving. Alleen samen
kunnen we verdere verspreiding
voorkomen.

Medewerkers in de frontlinie moeten
zichzelf kunnen beschermen, de
overheid moeten zorgen voor
voldoende beschermingsmiddelen.
Alleen als mensen zich aan de
maatregelen houden winnen we deze
oorlog.

Ook in WOII moesten mensen onderduiken.

We moeten als samenleving
gezamenlijk handelen. Ook mensen
die niet in de risicogroep vallen,
moeten zich aan de maatregelen
houden.

De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van
de gezondheid van de ander.

De maatregelen zijn (te) ingrijpend voor groepen die zelf
nauwelijks last hebben van het virus.

Corona is teambuilding. De inspanning van velen
wordt teniet gedaan door de nonchalance of
koppigheid van anderen.

‘Dor hout wordt gekapt’

Slim chillen is corona killen. Vechten tegen corona.
Corona is zeer bedreigend.

We zijn nog steeds veilig/vrij en kunnen zeggen wat we
willen.
Corona is geen doodvonnis, de kans om besmet te raken
is relatief klein (de oorlogsanalogie is dus niet gepast).

Corona-survivors.

Dit virus raakt ons allemaal.
We kunnen dit alleen samen doen.
Biologisch
wapen

1, 3

Algemeen

Het virus is gemaakt in een
laboratorium en is moedwillig
verspreid onder mensen door
China (of: de EU).

We moeten niet luisteren naar
mainstream media of de overheid.

Het virus is vergif, gemaakt om dissidenten (of:
misdadigers) te vermoorden.

Dit is een complottheorie (HOAX).
‘Geef gekken geen kans’
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Frame

Fase

Domein

Doe maar
normaal

1, 4

Gezondheid

Reasoning devices
Definitie / uitleg
Het coronavirus is slechts een
gewone griep/normale
verkoudheid. De hysterie over
bijv. het testen op corona is
overdreven.

Oplossing
We moeten ons niet gek laten
maken, en de rust bewaken. Doe
maar ‘gewoon’ normaal.

Framing devices
Metafoor / hyperbool / slogan
De paranoia over het virus loopt de spuigaten uit.
Er overlijden meer mensen aan
verkeersongelukken (of: moord) dan aan corona.
De angst is erger dan het virus zelf.

Counterframe
We nemen het virus niet serieus genoeg. De
Nederlandse nuchterheid is nu ongepast.

Paniek om niks.
Corona bullshit.
Nep-epidemie.

Alles op z’n
kop

Corona als
excuus /
afleidingstruc

Ziekte en
overlijden

1, 2

1, 2,
3, 4

1, 2

Sociaal

Politiek

Gezondheid

Het virus zet de hele wereld op
z’n kop. Mensen verbazen,
verwonderen, irriteren of
frustreren zich over wat het
coronavirus met de wereld om
hen heen doet. ‘Normaal’ is
niet meer.

Nuchter blijven en je niet laten
meevoeren in de vele meningen en
gevolgen die om je heen zichtbaar
zijn.

Het virus wordt door
politici/overheid (NL/EU)
misbruikt om aandacht van
andere zaken af te leiden (bijv.
klimaatambities)/gebruikt voor
eigen gewin.

Kritisch blijven op wat er nog meer
speelt. Niet alleen oog hebben voor
de coronacrisis.

Het virus is een zeer ernstige
ziekte. De gevolgen voor de
volksgezondheid zijn groot.
Met name kwetsbare mensen
kunnen er aan overlijden.

Strenge maatregelen zijn
noodzakelijk, bijv. in
verzorgingshuizen. Maar ook
scholen moeten dicht. Veel testen
is belangrijk.

De wereld komt piepend en krakend tot stilstand.
Het is één doffe ellende. De grond zakt onder je
voeten weg. De normaal drukste plaatsen zien er
uit als een verlaten Chernobyl.

Je kunt ook genieten van de extra vrije tijd. Even rust
in de dagelijkse hectiek.

Corona pakt alles van je af.
Corona = een slecht 2020.
Den Haag vroeg om angst en kreeg het. Er zijn
machten die corona misbruiken voor de greep naar
de wereldheerschappij.
Corona = plandemie.
Corona = griezelfilm.
Corona is superdodelijk voor mensen met een
verminderde weerstand. De situatie in
verpleeghuizen is zeer zorgwekkend.

Geniet thuis van de tijd je je nog rest.
‘Al was het nu het einde der tijden, van mij mag het’

Het zijn MENSEN die sterven en geen percentages.
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Frame

Fase

Domein

Vloedgolf

2, 3

Algemeen

Reasoning devices
Definitie / uitleg
Het virus slaat als een
vloedgolf over ons heen. We
hebben er weinig controle op.

Oplossing
Het virus moet worden ingedamd.
Dit kan alleen met strenge
maatregelen en samenwerking.

Framing devices
Metafoor / hyperbool / slogan

Counterframe

Nederland wordt overspoeld door het virus. Het
virus golft door het land. Met een golf van
solidariteit gaan we het virus te lijf.

We varen op zicht.
Eigen schuld

1, 4

Algemeen

Het virus is onze eigen schuld.
Wij hebben de aarde en het
klimaat kapot gemaakt. Door
onze manier van leven is het
virus ontstaan en
overgedragen van dier op
mens.

We moeten beter met het milieu
omgaan en stoppen met het eten
van vlees.

Het virus is een straf van God. Dit is het einde van
de wereld.

Economische
gevolgen
zijn te fors

1, 2,
3

Economie

Door het virus gaat de
economie op slot. De gevolgen
zijn enorm:
bedrijven/organisaties vallen
om en veel mensen verliezen
hun werk en dus inkomen. Is
dit het allemaal waard?

Medische en economische
belangen moeten beter tegen
elkaar afgewogen worden. De
maatregelen moeten z.s.m. worden
versoepeld om erger te voorkomen.

Musea (of: toerisme) vallen om. Omzet is
gekelderd. Dit is het einde van het beroep
sexwerker (of: nachtclubeigenaar). Corona tast de
bestaanszekerheid aan.

In de bestrijding van het virus
ligt de autoriteit (of: macht) bij
de regering. Zij baseren hun
besluiten op de meest recente
wetenschappelijke inzichten
van deskundigen.

Transparantie is belangrijk. Het
moet duidelijk zijn op basis van
welke deskundige adviezen de
regering maatregelen neemt.

Macht

2, 3

Politiek

Het kabinet doet wat nodig is om de economische
impact op te vangen. Steunpakket ledigt ergste nood.
Er zijn ook ‘meevallers’.

De coronacrisis geeft de economie een dreun.
Artsen, het RIVM en de GGD zijn onze bakens in
onzekere tijden.

Het Outbreak Management Team heeft te veel
invloed. De regering laat zich door een te beperkte
groep deskundigen adviseren (bijv. geen
gedragswetenschappers).

We staan voor duivelse dilemma’s.
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Frame

Fase

Domein

Zorghelden

1, 2

Gezondheid

Reasoning devices
Definitie / uitleg
Het virus maakt dat
zorgmedewerkers de helden
zijn van deze crisis. Zij doen
meer dan wat er van hen
gevraagd wordt, vaak met te
weinig beschermingsmiddelen.

Oplossing
Medewerkers in de zorg verdienen
nu extra aandacht en lof. Ze
moeten (extra/beter) beloond
worden voor het harde werken om
de slachtoffers van deze crisis weer
beter te maken.

Framing devices
Metafoor / hyperbool / slogan

Counterframe

Zorgmedewerkers moeten geridderd worden/in
het zonnetje gezet worden. Ze lopen op hun
tandvlees.

Alleenstaande ouders die hun kinderen thuisonderwijs
geven (of: IT-ers die ervoor zorgen dat iedereen kan
thuiswerken) verdienen ook een lintje.

Klappen voor de zorg.

‘Stille helden van de crisis’

Eerbetoon aan de helden van de zorg.
Zwenkende
koers

Eenzame
ouderen

Jongeren
worden ook
getroffen

1, 2,
4

2, 3,
4

2, 3,
4

Politiek

Sociaal

Sociaal

Het virus laat zien dat de
overheid niet goed weet wat
er moet gebeuren, besluiteloos
of zelfs te laks is. Maatregelen
worden verzwaard/versoepeld
zonder duidelijke
onderbouwing.

De overheid moet vasthouden aan
een strakkere, weloverwogen
koers. Coronamaatregelen
opschroeven in plaats van
vasthouden aan ‘gedoseerde
verspreiding’ van het virus.

De minister doet aan stemmingmakerij en dreigt.
De overheid speelt paniekvoetbal. Onze regering
heeft niks geleerd van de vorige SARS-uitbraak.

Door het virus en de
maatregelen is de
eenzaamheid onder kwetsbare
ouderen toegenomen. Zij
brengen de laatste fase (incl.
overlijden) van hun leven in
sociale isolatie door. Dit is voor
hen wellicht niet de beste
optie.

Betere balans tussen het
gezondheid houden van deze groep
en de kwaliteit van leven.

Juist het corona-isolement is gevaarlijk voor
ouderen. Schrijnende situatie.

Ook jongeren worden door het
virus getroffen. Niet alleen op
financieel vlak (minder
inkomen), maar ook sociaal
gezien. Verveling – of erger –
ligt op de loer.

We moeten oog hebben voor alle
leeftijdsgroepen. Ook jongeren
ervaren de gevolgen van sociale
isolatie (bijv. psychische
problemen). Online verleidingen
zijn overal.

Rutte speelt met vuur. #shameonyou
#amateurisme

Lof voor de aanpak. De overheid vaart vaste koers.

Politici merken zelf niks van welke lockdown dan ook.
De hardwerkende burgers moet bloeden voor hun
onnozelheid.

Het is simpelweg te risicovol om deze ouderen te
bezoeken. Het is even niet anders.

Liever sterven aan corona dan sterven aan
eenzaamheid.

Daar gaat mijn vakantie (of: bruiloft). Deze coronaepidemie gaat niet goed samen met mijn
depressie.

Het is simpelweg te risicovol om in groepen samen te
zijn. Dus: nog even niet.

Jongeren moeten zichzelf bij elkaar rapen.
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Reasoning devices
Definitie / uitleg

Framing devices
Metafoor / hyperbool / slogan

Frame

Fase

Domein

Verandering

2, 4

Algemeen

Het virus laat zien dat
verandering mogelijk of zelfs
nodig is, bijvoorbeeld in de
manier waarop je leeft. Het is
tijd om een omslag te maken.

Focussen op de kansen die er zijn
om verandering teweeg te brengen.
Neem het initiatief om de wereld
om je heen te veranderen en
verbeteren.

Tijd om stil te staan bij wat echt belangrijk is. Er is
een tijd vóór en na corona.

Zo snel mogelijk terug naar ‘normaal’. Back to normal.

Herbezinning op
welvaart

2, 4

Economie

Het virus laat zien dat we als
westerse samenleving te veel
waarde hechten aan onze
welvaart. De coronacrisis doet
ons inzien dat we wellicht met
minder genoegen moeten
nemen.

Stilstaan bij wat we als westerse
samenleving hebben, en hier (of
zelfs met minder) genoegen mee
nemen.

Iedereen staat weer met beide beentjes op de
grond. Hebzucht is overal.

Zo snel mogelijk ‘back to normal’.

Het virus brengt niet alleen
maar narigheid met zich mee.
Er komt ook iets goeds uit
voort. Mensen hebben meer
tijd voor elkaar. De natuur
herstelt.

Focus niet alleen op de nadelen, op
wat niet meer kan of mag.

Het virus heeft ons doen
inzien: we moeten gezond(er)
leven. Onze eigen afweer is de
enige afweer tegen corona.

Een gezonde leefstijl is net zo
belangrijk als het naleven van de
maatregelen. Alleen dan worden
we het virus de baas.

Er zijn ook
positieve
gevolgen

Gezonde
leefstijl

2, 3,
4

3, 4

Algemeen

Gezondheid

Oplossing

Counterframe

Bezinning op wereldwijd ‘meer, meer, meer…’

Corona brengt een uitbarsting van creativiteit
teweeg. Wat corona al niet doet: … Dankzij corona
weer: …

Ieder nadeel heeft zijn voordeel.

Heb net mijn zomerkleding gepast – ik pas alleen
nog mijn zonnebril.

Zo snel mogelijk ‘back to normal’

Corona-kilo’s.
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