www.coronaenquete.com
Datum:

Plaats:

Naam enquêteur (eventueel):

Vraag 1: Hoe dodelijk is volgens u het coronavirus na ermee besmet te
zijn? IFR in % (kort uitleggen : op 100 mensen die het virus krijgen…)
Vraag 2 : Vindt u het vreemd dat u/wij/mensen over vraag 1 moeten
nadenken/ het niet weten? (we krijgen zeer verschillende antwoorden)
0 = neen, helemaal niet vreemd / 5 = ja, heel vreemd
Vraag 3 : Wat is het fundament voor de huidige coronamaatregelen?
a) Wetenschappelijke consensus.
c) Andere.
b) Beperkte stroming in de epidemiologie.
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QR code laten scannen / kaartje meegeven indien belangstelling. Dank u.

Ervaar jij wel eens weerstand als je je bezorgdheid uit over de gevolgen
van de coronamaatregelen tegenover vrienden, kennissen, buren … ?
Met volgende aanpak komen we geen weerstand tegen.
Hoe ga je best te werk? Hier enkele tips!
-

Neem de enquête af enkel als mensen dat willen.
Houd je mondmasker op als de ondervraagde persoon dat doet.
Stel de 3 vragen.
Noteer de score per vraag.

Na de 3 vragen gesteld te hebben, geef je enkel als de persoon het
wil horen deze informatie:
De WHO vreesde in het begin dat de dodelijkheid na besmetting rond
de 2 à 3 % zou liggen. Men weet ondertussen al vele maanden dat het
tien keer minder is: nl rond de 0.25%.
Verder vermeld ik dat ik geen arts ben, maar dat ook veel artsen zich
wel degelijk zorgen maken en weten dat de maatregelen meer schade
berokkenen dan de ziekte … Meestal krijgen zij enkel maar kritiek,
worden ze afgedaan als antivaxers, complotdenkers en kwakzalvers,
ook al zijn ze arts, ja zelfs professor of hoog gekwalificeerd
wetenschapper!
Ik leg uit dat op de site coronaenquete.com veel krantenartikelen staan,
wetenschappelijke artikelen, interviews met artsen en professoren
vanuit verschillende disciplines.
- Noteer nog eventueel een opmerking (opleiding, specifiek detail)
- Houd het kort, dan bereik je veel meer mensen.

- Moedig aan zelf op zoek te gaan naar gegevens, om de site te
bezoeken en te delen.
- Neem een foto van uw enquête-fiche als die vol is een stuur hem
door via de site.
- Ga aub nooit in discussie en geef enkel informatie waar je
absoluut zeker van bent.
Wist je dat ...
ca. 90% echt dankbaar is en ongeveer één derde dat ook duidelijk zegt?

we regelmatig een proficiat krijgen (ook van artsen, tandartsen,
ingenieurs, kappers, politieagenten, studenten, …)?
ongeveer ⅔ de referentie van QR-code of één of meerdere kaartjes
meeneemt?
een aantal winkeliers en kappers een heel pakje kaartjes meenemen om
op hun toonbank te leggen?
Heel bemoedigend allemaal!
Ik zoek bijgevolg
- een paar duizend vrijwilligers voor heel Vlaanderen
- verdeelpunten voor kaartjes, liefst centraal gelegen op
makkelijk bereikbare plaatsen

Van harte dank!
Christian Van Mechelen

