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Een initiatief van de

Belgische versie in het Frans en Nederlands 
gerealiseerd met de steun van de

Beschrijving

De crisis in de eurozone heeft de hervorming van de Europese Unie (EU) op de 
voorgrond van het politieke debat geplaatst. Hoe kan een unie van 27 staten met 
een bevolking van bijna een half miljard mensen worden hervormd om economi-
sche crisissen en politieke uitdagingen het hoofd te bieden in de toekomst? Een 
antwoord vinden op deze vraag is geen sinecure. Niet alleen omdat de huidige 
hervormingsvoorstellen zo uiteenlopend zijn, maar des te meer omdat we niet 
genoeg inzicht hebben in de voorkeuren van de nationale elites en het grote pu-
bliek wat betreft de manier waarop deze hervorming moet plaatsvinden. Hoewel 
de steun van de EU al meer dan drie decennia de interesse van wetenschappers 
en academici heeft weten op te wekken, weten we vrijwel niets over de steun van 
het grote publiek aan een hervorming van de EU. Het huidige onderzoek focust 
vrijwel uitsluitend op de oorzaken van de steun voor het huidige project en biedt 
geen voldoende basis voor daadwerkelijke beslissingen om tot hervorming over te 
gaan. De haalbaarheid en duurzaamheid van de hervorming van de EU hangt zeker 
in grote mate af van de steun van het nationale publiek. eupinions onderzoekt 
in welke mate het publiek de hervorming van de EU steunt door een theoretisch 
model te ontwikkelen en toonaangevende technieken voor gegevensverzameling 
te gebruiken. Onze bevindingen zullen de beleidsmakers helpen hervormings-
voorstellen voor de EU op te stellen die op brede steun van het grote publiek 
zullen kunnen rekenen.
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Samenvatting

I n ons vorige rapport De Optimismekloof, stelden we vast dat een groot 
deel van de bevolking van de EU denkt dat het niet goed gaat met hun 
eigen land, ondanks het feit dat ze nog steeds hoopvol over hun eigen 
leven zijn, iets wat we de “optimismekloof” noemden. We hebben ook 

besproken wat dit zou kunnen betekenen voor de huidige COVID-19-crisis en 
de reactie van de Europese regeringen hierop. De neiging van mensen om hun 
eigen persoonlijke veerkracht te overschatten bij dreigend gevaar kan leiden tot 
ongewenste sociale gevolgen. Hoewel de Europese regeringen een beroep deden 
op het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger door te suggereren dat indi-
viduen zich aan de regels moeten houden, wat dus iedereen ten goede komt, is 
de naleving van de regels verre van universeel.

In dit rapport willen we de rol van empathie in dit opzicht onderzoeken. In welke 
mate helpt empathie in de zin van gevoeligheid voor het lot van anderen ons 
om de bereidheid van mensen te begrijpen om zich in te zetten in het kader 
van COVID-19-gerelateerd gezondheidsgedrag? Heeft empathie een impact op 
de opvattingen van de mensen over de rol die de Europese samenwerking in de 
pandemie zou moeten spelen? We werpen een licht op deze vragen door bewijs 
aan de dag te leggen op basis van een enquête die in juni 2020 werd afgenomen 
en waarin we bijna 13.000 EU-burgers hebben geïnterviewd. Onze gegevens 
zijn representatief voor de volledige EU, evenals voor de zeven lidstaten België, 
Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen en Spanje.

In het volgende rapport vatten we onze belangrijkste bevindingen samen:

• De meerderheid van de Europeanen (55 procent) vertoont in het algemeen 
een hoog niveau van empathie, maar het niveau van empathie is lager  
in de Noord-Europese landen vergeleken met de zuidelijke of oost-centrale 
regio’s van Europa. Italiaanse en Spaanse respondenten vertonen het  
hoogste niveau van empathie, met respectievelijk 65 procent en 66 procent 
van die populaties die een hoog niveau van empathie vertonen.

• Empathie wordt gestructureerd door een links-rechts politieke. Gemiddeld 
vertonen mensen met een rechtse oriëntatie minder empathie (50 procent)  
in vergelijking met mensen met een linkse oriëntatie (61 procent). Aanhangers 
van rechts-populistische partijen vertonen de laagste niveaus van empathie. 

• Wanneer het gaat om COVID-19-gerelateerd gezondheidsgedrag, vertonen 
mensen met een hoger niveau van empathie meer preventief COVID-19-ge-
relateerd gezondheidsgedrag, tenminste als we op hun zelfgerapporteerd  
gedrag mogen afgaan. Zo zegt bijvoorbeeld 61 procent van de mensen met een 
hoog niveau van empathie te allen tijde bereid te zijn de COVID-19 regels  
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van hun regering te volgen, terwijl slechts 45 procent van de mensen met 
een laag niveau van empathie zegt dat ze dat doen.

• Interessant genoeg vinden we weinig bewijs dat betrokkenheid bij COVID-19- 
gerelateerd gezondheidsgedrag sterk gepolitiseerd is. Aanhangers van rechts- 
of links-populistische partijen verschillen bijvoorbeeld niet wezenlijk van de 
aanhangers van mainstreampartijen wanneer het gaat om hun bereidheid  
om COVID-19-gerelateerd gezondheidsgedrag. De bereidheid van de respon-
denten om de richtlijnen van COVID-19 te volgen is in het algemeen vrij groot.

• Tot slot, wanneer het gaat om de opvattingen over de rol van de EU in de 
COVID-19-pandemie, denkt de meerderheid van de Europeanen dat:

 · Geen enkel land verantwoordelijk kan worden gesteld voor het virus  
 (72 procent).

 · De EU een grotere rol moet spelen in toekomstige gezondheidscrisissen  
 (89 procent).

 · Europese landen nauwer zouden moeten samenwerken (91 procent).

 · Geen enkele afzonderlijke EU-lidstaat de pandemie alleen kan aanpakken  
 (53 procent). 

Daarnaast merken we een aantal interessante verschillen op tussen de landen, 
waarbij de Nederlanders het minst gunstig staan tegenover een grotere betrok-
kenheid van de EU en Europese samenwerking. Wat betreft hun visie op  Europese 
samenwerking geven personen met een hoger niveau van empathie in het algemeen 
de voorkeur aan meer samenwerking en betrokkenheid van de EU, en denken zij 
minder snel dat hun land zelf succesvol kan optreden.

4
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Inleiding

D e verwoesting door de voortwoekerende COVID-19 pandemie stelt onze 
gedeelde levenswijze over de hele wereld voor serieuze uitdagingen, want 
de sterftecijfers stijgen, de economie komt tot stilstand de werkgelegen-
heid verdampt en sociaal isolement wordt de nieuwe norm. Regeringen 

wereldwijd worstelen om de pandemie aan te pakken en hun inspanningen lopen 
sterk uiteen wat betreft efficiëntie. In een poging om het virus in te perken, hebben 
overheden het dagelijks leven van mensen buitengewone beperkingen opgelegd, 
door social distancing en het dragen van een mondmasker aan te bevelen of te 
verplichten, en vaak ook door sociale contacten te beperken. Terwijl de rege-
ringsleiders leiders in de beginfase van de pandemie (Jennings 2020) een gestage 
toename van hun populariteit zagen, waren er de laatste maanden meer tekenen 
van ontevredenheid, zoals de recente straatprotesten in Duitsland en Frankrijk.

Hoewel maatregelen zoals social distancing, het dragen van mondmaskers en 
beperkingen op sociale contacten van essentieel belang zijn om de verspreiding 
van COVID-19 te vertragen bij gebrek aan een vaccin, zullen ze waarschijnlijk ook 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de sociale verbondenheid van de samenleving. 
Mensen die gezond zijn moeten hun gedrag veranderen om de meest kwetsbaren 
in de samenleving te helpen. Bovendien liggen de sterftecijfers voor de jongere 
generaties weliswaar lager dan voor de oudere, maar worden de jongeren het hardst 
getroffen door de economische gevolgen van de maatschappelijke beperkingen 
op het vrije verkeer van mensen (Alstadsæter et al. 2020; Montenovo et al. 2020). 

De beschermende maatregelen die tijdens de pandemie werden genomen, 
worden uiteindelijk gerechtvaardigd door de gedachte dat het gedrag van het ene 
individu verwoestende gevolgen kan hebben voor het welzijn van anderen. De 
mate waarin een gemiddeld persoon om anderen geeft, kan worden gezien als 
een belangrijke drijfveer voor de bereidheid van dat individu om gezondheidsge-
relateerde maatregelen na te leven, naast andere factoren zoals de persoonlijke 
economische situatie. Empathie – dat wordt gedefinieerd als ons vermogen om 
de emoties van anderen te voelen of de mentale toestand van anderen te iden-
tificeren – is inderdaad gelinkt aan prosociaal gedrag waarbij mensen handelen 
op een manier die andere mensen of de samenleving in het algemeen ten goede 
komt (Eisenberg en Miller 1987). Empathie kan ook belangrijk zijn voor politiek 
leiderschap tijdens de pandemie. Een recent artikel van Harvard Business Review 
over het succes van vrouwelijke leiders tijdens de pandemie benadrukt het belang 
van empathie in leiderschap (Chamorro-Premuzic en Avivah Wittenberg-Cox 
2020). Politieke commentatoren hebben ondertussen geprobeerd om de weinig 
enthousiaste reactie van de Amerikaanse president Donald J. Trump te begrijpen 
door het prisma van een “empathiekloof” (Borger 2020). “Empathie is nooit be-
schouwd geworden als een van de politieke troeven van meneer Trump”, schrijft 
de hoofdcorrespondent van het Witte Huis voor The New York Times (Baker 2020). 
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In dit rapport gaan we dieper in op het concept empathie binnen de EU27. 
Binnen de EU is dit niet alleen belangrijk in het licht van de medische noodsitu-
atie in het kader van de pandemie, maar ook voor hoe we moeten omgaan met 
de economische terugslag van de lockdowns en de verplichte social distancing. 
De uitbraak van het coronavirus is slechts de laatste stresstest voor de EU na 
de Brexit, de vluchtelingencrisis en de schuldencrisis in de eurozone, maar het 
zou wel eens de zwaarste kunnen zijn. Door het gebrek aan bevoegdheden voor 
beleidskwesties van de EU op het gebied van gezondheid wordt de medische 
reactie op de pandemie gekenmerkt door zeer grote nationale verschillen. De 
regeringen van de lidstaten hebben een lappendeken van maatregelen gecreëerd 
om de verspreiding van het virus te stoppen of te vertragen. Om de economi-
sche terugslag te beheren, hebben de EU-instellingen wel meer bevoegdheden 
om op te treden. De Commissie en de Raad hebben immers snel gehandeld door 
een herstelfonds op te richten en een akkoord te bereiken over een nieuw be-
grotingskader. Toch was het tijdens de onderhandelingen over deze problemen 
duidelijk dat sommige lidstaten minder bereid waren dan andere om bijstand te 
verlenen aan lotgenoten in minder gunstige situaties (De Vries 2020). Zo stonden 
verschillende Noord-Europese lidstaten, waaronder Denemarken en Nederland, 
weifelend tegenover het betonen van solidariteit aan de lidstaten met een hoge 
schuldenlast in het zuiden die het hardst waren getroffen door de eerste uitbraak 
van de pandemie. In de Europese context is empathie dus een belangrijk ingrediënt 
voor succes. Niet enkel bij de aanpak van de pandemie, maar ook bij de aanpak 
van de economische terugslag in de hele Unie. 

Tegen deze achtergrond snijdt dit rapport drie vragen aan: 

1. Hoe is empathie verdeeld over de EU-lidstaten en sociaal-demografische groepen?

2. Hoe verhouden de niveaus van empathie zich tot COVID-19-gerelateerd 
gezondheidsgedrag?

3. Hoe structureert empathie de opvattingen van mensen over de Europese samen-
werking tijdens de COVID-19-pandemie?

Dit rapport wil een antwoord formuleren op deze vragen door bewijs aan de dag 
te leggen op basis van een enquête die in juni 2020 werd afgenomen en waarin 
we net geen 13.000 EU-burgers hebben geïnterviewd. Daarbij presenteren we 
twee sets van gegevens. De ene set is gebaseerd op een steekproef die de publie-
ke opinie in haar geheel in de 27 lidstaten van de EU in kaart brengt, terwijl de 
andere het overzicht aanvult met een meer diepgaande focus op respondenten 
uit zeven individuele lidstaten, waaronder België, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Nederland, Polen en Spanje.

Het rapport bestaat uit zes delen. Ten eerste introduceren we het concept 
“empathie” samen met onze methodologie om dit te meten. Ten tweede onder-
zoeken we het niveau van empathie van mensen en hoe dit verschilt tussen de 
verschillende EU-lidstaten en tussen verschillende sociale groepen op basis van 
geslacht, leeftijd, beroepsstatus en andere demografische maatregelen. Ten derde 
onderzoeken we het niveau van empathie dat de aanhangers van de verschillende 
politieke partijen aan de dag leggen. Ten vierde onderzoeken we de mate waarin 
empathie het COVID-19-gerelateerde gezondheidsgedrag van mensen structu-
reert op basis van zelfgerapporteerde maatregelen. Ten vijfde onderzoeken we 
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wat empathie kan betekenen voor de opvattingen van mensen over Europese 
samenwerking. Tot slot sluiten we af door te brainstormen over mogelijke lessen 
die we kunnen trekken uit het vroege stadium van de pandemie voor het belang 
van empathie in de politiek. 
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Focus

Empathie onderzoeken

E mpathie wordt beschouwd als een sterke kracht om mensen met elkaar 
in contact te brengen, waardoor het ene individu zich in het lot van 
de ander kan inleven. Het concept empathie wordt in veel verschil-
lende wetenschappelijke vakgebieden als belangrijk beschouwd, van 

de politieke wetenschappen (Simas et al. 2020) tot de gedragseconomie (And-
reoni 1989), van psychologie (Bloom 2017) tot de psychotherapie (Elliot et al. 
2011), en van de filosofie (Prinz 2011) tot de neurowetenschappen (Zaki 2017). 
Hoewel de definities variëren, wordt empathie in het algemeen beschouwd als 
een verwijzing naar ons vermogen om de emoties van anderen te voelen of de 
mentale toestand van anderen te identificeren (Eisenberg en Strayer 1987). Het 
kan bijvoorbeeld worden opgewekt door getuige te zijn van iemands lijden of 
door te worden blootgesteld aan het perspectief van anderen (De Waal 2009). 
Empathie faciliteert prosociaal gedrag zoals samenwerking en hulp aan anderen, 
omdat we hierdoor het gedrag van andere mensen kunnen begrijpen en er juist op 
kunnen reageren (Eisenberg en Miller 1987). Een algemeen gebrek aan empathie 
wordt gezien als een van de belangrijkste kenmerken van psychopathie, en wordt 
geassocieerd met een harteloze veronachtzaming van het welzijn van anderen 
(zie bijvoorbeeld Blair 2013). 

We meten emotionele empathie aan de hand van een breed gevalideerde waaier 
aan onderzoeksvragen die vaak gebruikt worden in de psychologische literatuur 
(Davis 1983). Merk op dat sommige psychologen wel 28 items gebruiken om 
emotionele empathie vast te leggen op basis van een Interpersoonlijke Reactivi-
teitsindex, maar dat we in dit rapport een empathieschaal construeren op basis 
van een kleinere deelverzameling van vragen (zie ook Simas e.a.). 2020). Meer 
specifiek construeren we een schaal die het niveau van empathie meet, van laag 
tot hoog, op basis van vijf enquête-items. Meer specifiek vragen we de mensen 
om aan te geven hoe goed de volgende vijf uitspraken hen beschrijven:

1. Ik heb vaak lieve, bezorgde gevoelens voor mensen die het minder goed hebben dan ik.

2. Soms heb ik niet veel medelijden met andere mensen wanneer ze problemen hebben.

3. De tegenslagen van andere mensen storen me meestal niet erg.

4. Ik ben vaak nogal geraakt door dingen die ik zie gebeuren.

5. Ik zou mezelf omschrijven als een teerhartig iemand.

De respondenten konden een antwoord kiezen op een vijfpuntenschaal, variërend 
van “heel erg zoals ik” (1) tot “helemaal niet zoals ik” (5). Op basis van deze 
items hebben we een empathieschaal gecreëerd waarvoor de hoogste niveaus 
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van empathie overeenkomen met de uitspraak dat uitspraken 1, 4 en 5 “heel erg 
zoals ik”, zijn en dat stellingen 2 en 3 “helemaal niet zoals ik” zijn. Respon-
denten werden geclassificeerd als blijk gevend van “hoge empathie” wanneer 
ze bovengemiddeld scoorden op deze empathieschaal en als “lage empathie” 
wanneer ze ondergemiddeld scoorden op de empathieschaal. Voor de volledige 
versie zie www.eupinions.eu

Empathie in de EU27

We gaan nu dieper in op het empirisch onderzoek naar de niveaus van empathie 
binnen de gehele EU-27, in zeven afzonderlijke Europese landen (België, Duitsland, 
Frankrijk, Italië, Nederland, Polen en Spanje), en over de sociodemografische 
groepen heen. Weet wel dat dit een samenvatting is van de Engelse uitgave. Ga 
naar www.eupinions.eu voor de volledige versie. 

Figuur 1 hieronder toont de mate waarin de respondenten in onze eupinions-en-
quête van juni 2020 blijk geven van een hoog en een laag niveau van empathie. 
Binnen de EU-27 geeft een meerderheid van de respondenten (55 procent) blijk van 
een hoog niveau van empathie, terwijl 45 procent van de respondenten een lager 
niveau heeft. Figuur 1 toont ook aan dat er een interessante variatie bestaat tussen 
de landen. In figuur 2 onderzoeken we de relatie tussen de niveaus van empathie 
en zelf gerapporteerde politieke ideologieën. Hier worden de respondenten in 
vier groepen verdeeld, namelijk links, centrum-links, centrum-rechts en rechts 
georiënteerd. Figuur 2 suggereert dat de niveaus van empathie bij mensen met 

een linkse oriëntatie hoger zijn. Wan-
neer we de verschillen bekijken tussen 
de sociodemografische groepen, zoals 
weergegeven in figuur 3, is het opmer-
kelijk dat empathie meer uitgesproken 
is bij vrouwen, 56-plussers, werklozen, 
gepensioneerden en personen die zich 
identificeren als arbeidersklasse. 

EU27

Spanje

Italië

Frankrijk

Polen

België

Duitsland

Nederland

FIGUUR 1 EU27: Niveaus van empathie

Lage empathieHoge empathie

55 %

66 %

65 %

61 %

54 %

49 %

49 %

45 %

45 %

34 %

35 %

39 %

46 %

51 %

51 %

55 %

Links

Centrum-links

Centrum-rechts

Rechts

FIGUUR 2 EU27:  Empathie volgens 
 links-rechts politieke ideologie

Lage empathieHoge empathie

61 %

57 %

53 %

50 %

39 %

43 %

47 %

50 %
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Empathie van 
partijaanhangers

In een volgende stap onderzoeken 
we het niveau van empathie van de 
aanhangers van verschillende partij-
en in de zeven landen waarvoor we 
meer gefundeerde gegevens hebben, 
namelijk België, Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Nederland, Polen en Spanje. De 
figuren 4 en 5 tonen de niveaus van empathie onder de aanhangers van de ver-
schillende partijen in België. Aan Nederlandstalige zijde is de empathie onder de 
aanhangers van de centrumrechtse nationalistische partij N-VA (Nieuw-Vlaamse 
Alliantie) het laagst: slechts 30 procent heeft een hoge mate van empathie. Aan 

Man

Vrouw

16–25

26–35

36–45

46–55

56–70

Werkloos

Actief

Met pensioen

Arbeidersklasse

Middenklasse

FIGUUR 3 EU27: Empathie volgens 
 sociodemografie

Lage empathieHoge empathie

46 %

65 %

51 %

53 %

53 %

57 %

61 %

61 %

54 %

59 %

58 %

54 %

54 %

35 %

49 %

47 %

47 %

43 %

39 %

39 %

46 %

41 %

42 %

46 %

FIGUUR 4 België: Empathie volgens 
 partijaanhangers

Vlaanderen & Brussel

Lage empathieHoge empathie

67 %

49 %

44 %

56%

45 %

30 %

37 %

33 %

51 %

56 %

44 %

55 %

70 %

63 %

Partij van de Arbeid van België

Groen

Socialistische Partij

Christen-Democratisch en Vlaams

Open Vlaamse Liberalen en Democraten

Nieuw-Vlaamse Alliantie

Vlaams Belang

FIGUUR 5 België: empathie volgens 
 partijaanhangers

Wallonië & Brussel

Lage empathieHoge empathie

67 %

54 %

62 %

29 %

49 %

50 %

33 %

46 %

38 %

71 %

51 %

50 %

Parti du Travail de Belgique

Ecolo

Parti Socialiste

Démocrate Fédéraliste Indépendant

Centre Démocrate Humaniste

Mouvement Réformateur
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Franstalige zijde hebben de aanhangers van de Défi-partij (Démocrate Fédéraliste 
Indépendant) het laagste niveau van empathie met 29 procent. Aan beide zijden 
is de empathie het grootst bij de aanhangers van de extreem-linkse PTB/PVDA 
(Parti du Travail de Belgique-Partij van de Arbeid van België) met een score van 
67 procent. De empathie onder de aanhangers van Franstalige politieke partijen 
ligt gemiddeld iets hoger dan in Vlaanderen. Terwijl de niveaus van empathie 
het grootst zijn bij de aanhangers van het linkse PTB (Parti du Travail de Bel-

gique), met 67 procent die blijk geeft 
van een hoog niveau van empathie, is 
dit onder de aanhangers van de soci-
aal-liberale regionalistische partij Défi 
(Démocrate Fédéraliste Indépendant) 
het laagst, van wie slechts 29 procent 
blijk geeft van een hoog niveau van 
empathie. Figuur 6 geeft het niveau 
van empathie weer van de partijaan-
hangers in Frankrijk. 

In Duitsland als geheel (zie figuur 1) 
zijn de respondenten gemiddeld gelijk 
verdeeld over een laag en een hoog ni-
veau van empathie. Figuur 7 geeft de 
niveaus van empathie weer die ver-
schillende partijaanhangers in dat land 
aan de dag leggen.

De Italiaanse respondenten staan 
in hun geheel op de tweede plaats na 
die in Spanje wat betreft het blijk ge-
ven van het hoogste gemiddelde ni-
veau van empathie binnen onze zeven 
landen met gefundeerde gegevens (zie 
figuur 1). Wanneer ze worden gesplitst 

FIGUUR 6 Frankrijk: Empathie volgens 
 partijaanhangers

Lage empathieHoge empathie

Parti Communiste

La France Insoumise

Parti Socialiste

La Republique en Marche

Mouvement Démocrate

Les Republicains

Rassemblent National

75 %

62 %

67 %

56 %

60 %

52 %

50 %

25 %

38 %

33 %

44 %

40 %

48 %

50 %

FIGUUR 7 Duitsland: Empathie volgens 
 partijaanhangers

Lage empathieHoge empathie

Die Linke

Bündnis 90 / Die Grünen

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Christlich Demokratische Union  / Christlich-Soziale Union

Freie Demokratische Partei

Alternative für Deutschland

50 %

56 %

51 %

49 %

42 %

36 %

50 %

44 %

49 %

51 %

58 %

64 %

FIGUUR 8 Italië: Empathie volgens 
 partijaanhangers

Lage empathieHoge empathie
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per partijaanhang, volgen ze het pa-
troon van de linkse/rechtse oriëntatie. 

In scherp contrast tot de Italiaanse 
respondenten hebben de Nederlandse 
respondenten gemiddeld het laagste 
niveau van empathie in onze groep van 
zeven landen. Figuur 9 geeft de niveaus 
van empathie weer bij de partijaan-
hangers in Nederland. 

Figuur 10 geeft het niveau van 
empathie weer bij aanhangers van de 
Poolse politieke partijen. Tot slot geeft 
figuur 11 het niveau van empathie weer 
bij de aanhangers van de politieke par-
tijen in Spanje. 

Empathie en COVID-19- 
gerelateerd 
gezondheidsgedrag 

Onderzoek suggereert dat er een po-
sitieve relatie is tussen empathie, sa-
menwerking en prosociaal gedrag – dat 
wil zeggen, gedrag dat ten goede komt 
aan anderen en de maatschappij in het 
algemeen (zie bijvoorbeeld Batson et al. 
1987). Tegen deze achtergrond zouden 
we kunnen verwachten dat degenen 
die blijk geven van een hoog niveau van empathie meer geneigd zijn om een 
preventief COVID-19-gerelateerd gezondheidsgedrag aan te nemen. In dit deel 

FIGUUR 9 Nederland: Empathie volgens 
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FIGUUR 10 Polen: Empathie volgens 
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FIGUUR 11 Spanje: Empathie volgens 
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vergelijken we COVID-19-gerelateerd gezondheidsgedrag onder respondenten 
met een laag en hoog niveau van empathie. Dit wil niet zeggen dat het niveau van 
empathie perfect verklaart waarom mensen zich wel of niet aan de gezondheids-
voorschriften houden. Er kunnen inderdaad veel factoren zijn die bijdragen tot 
dergelijk gedrag, zoals verschillende opleidingsniveaus of economische middelen. 
Het enige wat we hier willen onderzoeken is of er significante verschillen zijn 
tussen diegenen die een laag en hoog niveau van empathie hebben wanneer het 
gaat om COVID-19-gerelateerd gezondheidsgedrag. 

In onze enquête van juni 2020 hebben we de respondenten een reeks vragen 
gesteld over hun COVID-19-gerelateerd gezondheidsgedrag, met antwoorden op 
basis van zelfrapportering. Figuur 12 geeft een overzicht van het aantal mensen 
dat de dag ervoor (“gisteren”) een persoonlijke ontmoeting had gerapporteerd 
met mensen die buiten het eigen gezin woonden. De meeste respondenten gaven 
aan dat ze tussen één en vier mensen hadden ontmoet, waarbij het niveau van 
empathie van de respondenten nauwelijks een rol speelt in deze verschillen.

Figuur 13 geeft een overzicht van het aantal mensen op de dag ervoor (“gis-
teren”) met wie de respondenten nauw contact hadden gehad, elkaar de hand 
hadden geschud, hadden geknuffeld, gekust enz., die buiten het eigen gezin 
woonden. 

Figuur 14 geeft een overzicht van hoeveel tijd mensen de dag ervoor (“giste-
ren”) hadden doorgebracht op plaatsen waar vijf of meer mensen aanwezig waren. 

Figuur 15 toont het aandeel van de mensen die rapporteerden dat ze hun 
handen wassen of ontsmetten nadat ze op een openbare plaats zijn geweest. 

FIGUUR 12 EU27: Met hoeveel mensen buiten uw gezin hebt u persoonlijk gesproken?
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FIGUUR 13 EU27: Met hoeveel mensen buiten uw gezin had u gisteren nauw contact?
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Een soortgelijk patroon komt naar voren wanneer we de bereidheid van 
de respondenten onderzoeken om hun mond of neus te bedekken wanneer ze 
moeten niezen (zie figuur 16). 

Figuur 17 toont de antwoorden op een vraag over pogingen om het eigen 
gezicht niet aan te raken. 

Figuur 18 onderzoekt de bereidheid van de respondenten om buitenshuis 
een mondmasker te dragen, wat, zoals we nu weten, in de eerste plaats gaat om 
anderen beschermen, niet zichzelf. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat we 
in dit opzicht een vrij duidelijk verschil zien tussen mensen met een hoog en een 
laag niveau van empathie. 

FIGUUR 14 EU27: Hoeveel tijd bracht u gisteren door op plaatsen met 5 of meer mensen?
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FIGUUR 15 EU27: Wast of ontsmet u uw handen na contact met mensen of nadat u 
 op een openbare plaats bent geweest?  
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FIGUUR 16 EU27: Bedekt u uw mond of neus met uw arm wanneer u niest?
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Tot slot toont figuur 19 de zelfgerapporteerde bereidheid van de respondenten 
om de COVID-19-regels van hun overheid op te volgen. 

Op basis van de bevindingen in de figuren 12 tot en met 19 vinden we meer 
zelf gerapporteerde naleving van COVID-19-gerelateerd gezondheidsgedrag bij 
mensen met een hoog niveau van empathie dan bij mensen met een laag niveau 
van empathie. In het algemeen is de mate van zelfgerapporteerde naleving 
van de gezondheidsmaatregelen hoog. We moeten echter ook onderkennen dat 
het aangeven van naleving een maatschappelijk wenselijke zaak is tijdens een 
pandemie en dat de respondenten hun reacties daarom wellicht wat aandikken 
(Daoust et al. 2020).

Alle

Lage empathie

Hoge empathie

FIGUUR 17 EU27: Vermijdt u bewust uw gezicht aan te raken wanneer u buitenshuis bent?
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FIGUUR 18 EU27: Draagt u een mondmasker wanneer u tijd doorbrengt buitenshuis 
 met 5 of meer mensen?
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FIGUUR 19 EU27: Volgt u de COVID-19 regels van de overheid waar u woont?
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Op onze website onderzoecken we ook de manier waarop COVID-19-gere-
lateerd gezondheidsgedrag in België (Vlaanderen & Brussel), België (Wallonië 
& Brussel), Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Spanje en Nederland is verdeeld 
onder de aanhagers van de verschillende politieke partijen. Interessant is dat we 
weinig bewijs vinden dat de naleving van  COVID-19-gerelateerd gezondheids-
gedrag sterk gepolitiseerd is.

Empathie en opvattingen over de rol van de EU in de 
COVID-19-pandemie

In het laatste deel gaan we in op de opvattingen van de respondenten over de 
politieke aspecten van de COVID-19-pandemie, bijvoorbeeld wat betreft hun 
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FIGUUR 20 Opvattingen over de rol van de EU en de natiestaten in de COVID-19-pandemie
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idee over de rol die de EU in de crisis zou moeten spelen. Figuur 20 geeft het 
gemiddelde aandeel weer van de mensen in de EU-27 als geheel en in onze zeven 
afzonderlijke landen die het eens zijn met de volgende uitspraken:

1. Geen enkel land kan verantwoordelijk worden gesteld voor het virus.

2. De EU moet een grotere rol spelen in de bestrijding van de gezondheidscrisis.

3. Europese landen moeten samenwerken in de pandemie.

4. Mijn land is sterk genoeg om de pandemie alleen aan te pakken.

Binnen de EU-27 is 72 procent van de respondenten het eens met de uitspraak 
dat geen enkel Europees land verantwoordelijk kan worden gesteld voor het virus. 
In totaal is 89 procent het eens met de uitspraak dat de EU een grotere rol moet 
spelen in de bestrijding van de gezondheidscrisis. 91 procent is het volledig eens 
met de uitspraak dat de Europese landen moeten samenwerken in de pandemie. 
Slechts een minderheid (47 procent) van de respondenten denkt dat hun eigen 
land sterk genoeg is om de pandemie alleen aan te pakken. Wanneer we de re-
sultaten vergelijken voor de zeven landen die we bestuderen met gefundeerde 
gegevens, zien we slechts één enkele uitspraak waarover de respondenten uit de 
verschillende lidstaten opvallend verschillende meningen hebben. Een meer-
derheid van de Nederlandse en Duitse respondenten (respectievelijk 70 procent 
en 60 procent) was het eens met de uitspraak “Mijn land is sterk genoeg om de 
pandemie alleen aan te pakken”, in vergelijking met de minderheden in de andere 
vijf onderzochte lidstaten. Figuur 21 geeft de antwoorden weer op dezelfde vraag, 
maar nu opgesplitst per niveau van empathie. 

FIGUUR 21 EU27: Opvattingen over de rol van de EU en de natiestaten in 
 de COVID-19-pandemie, volgens empathie
 

Lage empathie

Hoge empathie

73 %

92 %

86 %

94 %

87 %

42 %

52 %

71 %

Geen enkel land kan verantwoordelijk worden gesteld voor het virus

De EU moet een grotere rol spelen in de bestrijding van de gezondheidscrisis

Landen moeten samenwerken in de pandemie

Eigen land is sterk genoeg om de pandemie alleen aan te pakken



19

EMPATHIE EN DE COVID-19-PANDEMIE IN DE EUROPESE PUBLIEKE OPINIE

In het algemeen suggereren de bevindingen in de figuren 20 en 21 dat de kans 
iets groter is dat respondenten met een hoger niveau van empathie de Europese 
samenwerking en een grotere rol voor de EU ondersteunen dan respondenten 
met een lager niveau van empathie. Dit gezegd zijnde, zijn respondenten die blijk 
geven van relatief lagere niveaus van empathie, in het algemeen echter nog steeds 
enthousiast over de samenwerking met andere Europese landen en binnen de EU.
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SLOtOPmeRKingen

Slotopmerkingen

H oe mobiliseer je steun voor een collectieve actie in tijden van crisis? Wat 
motiveert mensen om zich te houden aan maatregelen om een crisis te 
bestrijden, ook al worden ze niet persoonlijk getroffen door de gevolgen? 
Deze vragen rijzen steeds opnieuw wanneer er collectieve actie nodig 

is. Op Europees niveau komen de kwesties van gedeelde verantwoordelijkheid en 
solidariteit sterk naar voren zodra er weer een crisis uitbreekt. Dit geldt in het 
bijzonder voor de huidige COVID-19 pandemie, die een combinatie van collec-
tieve en individuele actie vereist. Persoonlijke gewoontes moeten veranderen en 
er moeten belangrijke politieke maatregelen worden genomen om de ziekte in te 
dijken en vat te krijgen op de neveneffecten van de verspreiding. Het belangrijkste 
en meest besproken voorbeeld is het dragen van mondmaskers. Het is op zijn 
best oncomfortabel, en storend voor velen. Heel belangrijk is dat de belangrijkste 
troef niet de bescherming van de drager is, maar dat het de mensen om hem/
haar heen beschermt. Niettemin dragen miljoenen mensen wereldwijd toch een 
oncomfortabel lapje stof voor hun neus en mond. Ze doen dat vanwege de geringe 
kans dat ze – ook al voelen ze zich niet ziek – besmet zijn en dus het virus zou-
den kunnen verspreiden. Theoretisch gezien zou je onder deze omstandigheden 
moeilijk een laag niveau van naleving kunnen verwachten. En toch gebeurt het 
wereldwijd met relatief weinig weerstand. Waarom is dat zo? We geloven al snel 
dat het op de wereld krioelt van de egoïsten, maar de pandemie heeft aangetoond 
dat mensen wel degelijk persoonlijke offers brengen voor een groter doel. 

Empathie is een manier om de bereidheid te verklaren van mensen om zich 
in te zetten, niet alleen zonder onmiddellijk resultaat, maar ook tegen een per-
soonlijke prijs. Empathie geniet een goede reputatie. In tegenstelling tot an-
dere emoties zoals angst en nostalgie (eupinions 11/16, eupinions 11/18), wordt 
empathie beschouwd als een wenselijke eigenschap, zowel bij individuen als 
op grotere schaal in gemeenschappen. Het wordt geassocieerd met een warme, 
zorgzame en prosociale houding. Maar zoals elke emotie heeft empathie ook een 
donkere kant. Het kan leiden tot vriendjespolitiek in groepen, de bewerkstelliging 
van fenomenen van insiders versus outsiders en zo bijdragen tot conflicten en 
uitsluiting. En inderdaad, onderzoek toont aan dat empathie makkelijker gedijt 
wanneer het te maken heeft met persoonlijke ervaringen en/of betrekking heeft 
op mensen die op ons lijken. 

In lijn met dit onderzoek hebben we de niveaus van empathie onderzocht in 
verschillende sociaaleconomische groepen en dit gecombineerd met de naleving 
van de COVID-19 gezondheidsvoorschriften, de houding ten opzichte van Eu-
ropese integratie en de politieke partijvoorkeuren. Om een lang verhaal kort te 
maken: empathie is lager bij jongeren, rijken en aanhangers van rechtse partijen 
Wanneer we een blik werpen op reeds bestaand onderzoek over het onderwerp, 
komen deze bevindingen niet als een verrassing. 



22

E U P I N I O N S  HET EMPATHIE-EFFECT

“Categoriegrenzen aan de uitbreiding van de empathie lopen ook langs soci-
aaleconomische lijnen, maar dan op een asymmetrische manier”, schrijft Robert 
Sapolsky in zijn boek Behave. Hij gaat verder: “Wat betekent dit? Dat als het gaat 
om empathie en medeleven, rijke mensen de neiging hebben om er hun voeten 
aan te vegen.” (2018/533). Hij legt dit fenomeen uit door te wijzen op een schat 
aan onderzoek waaruit blijkt dat welgestelde mensen het bestaande klassensys-
teem eerder als eerlijk en meritocratisch beschouwen en hun succes zien als een 
daad van onafhankelijkheid. 

Empathie is gemakkelijk. En empathie is moeilijk. Onderzoek toont aan dat 
wanneer we ons gedwongen voelen om de pijn te delen van mensen die we niet 
leuk vinden of afkeuren, we geneigd zijn om dit als een mentale belasting te 
ervaren en hiermee te stoppen. “Het proces van het in hun schoenen gaan staan 
en het voelen van hun pijn is eerder een dramatische cognitieve uitdaging dan 
iets wat op afstand automatisch gaat.” (Sapolsky 2018/534) “Empathiemoeheid” 
kan dus worden beschouwd als de toestand wanneer de cognitieve belasting van 
de blootstelling aan de pijn van anderen - wier perspectief het moeilijk is om 
in te nemen – de frontale cortex heeft uitgeput (Noot van de auteur: De frontale 
cortex is het deel van de hersenen dat wordt toegeschreven aan o.a. uitvoerende 
functies, regulatie van emoties en beheersing van het eigen gedrag). Samengevat: 
het lijkt erop dat de kansen erg laag zijn om empathie te koesteren voor vreemden, 
buitenstaanders en anderen op een afstand. 

Dit springt vooral in het oog wanneer het gaat om de overweging om em-
pathie op Europees niveau te activeren met zijn zware rugzak aan historische 
ervaringen van vijandigheid en vijandschap. En toch gebeurt het. Telkens weer 
steunen de Europeanen elkaar in tijden van nood. Het meest recente voorbeeld 
zijn de besluiten om collectieve acties en verantwoordelijkheid te nemen om de 
economische terugslag van de pandemie te bestrijden. Empathisch gedrag dat tegen 
de verwachtingen in van nature & nurture wordt gesteld, zou verklaard kunnen 
worden door een andere constante van het menselijk gedrag: Zodra er eenmaal 
empathie is opgetreden en dit tot een daad van medeleven heeft geleid, “zijn de 
zelfgerichte beloningen ervan eindeloos (...) De warme gloed van iets goeds te 
hebben gedaan, de minder scherpe steek van schuldgevoel, het toegenomen gevoel 
van verbondenheid met anderen, het consoliderende gevoel van de opname van 
goedheid in de definitie van wie je zelf bent.” (Sapolsky 2018/547) 

Het vermogen om de pijn van een ander te voelen en te handelen om deze te 
verzachten maakt deel uit van (bijna) elke menselijke natuur. Tegelijk vormt dit 
geen eindeloze bron. Het is makkelijker om te stromen naar mensen die op ons 
lijken. Hoe meer verschillend of hoe verder de ontvanger aanvoelt, hoe meer werk 
er nodig is. Hoe meer werk er nodig is, hoe minder waarschijnlijk het is dat een 
empathische toestand zich zal vertalen in een daad van medeleven. 

De vraag is – meer bepaald in een politieke context: Zijn onze doelen en niveaus 
van empathie in steen gebeiteld? Staat het al op voorhand vast hoe empatisch 
we zijn en met wie we medelijden voelen? Het meest recente onderzoek toont 
aan: Als het om mensen gaat, is er niets in steen gebeiteld. We zijn in staat om 
te veranderen en ons aan te passen in elke fase van het leven. “Door te oefenen, 
kunnen we onze empathie vergroten en daardoor vriendelijker worden”, schrijft 
Jamil Zaki in The War for Kindness. “Het werk van vele laboratoria suggereert dat 
empathie minder een vaste eigenschap is en meer een vaardigheid – iets wat je 
in de loop van de tijd kunt aanscherpen en aanpassen aan de moderne wereld. 
Neem bijvoorbeeld onze eet- en beweeggewoonten (...) Als we ons instinct laten 
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overnemen, kunnen we ons vroegtijdig in ons graf storten. Velen onder ons aan-
vaarden dit echter niet; we streven ernaar om gezond te blijven (...) Zo ook, hoewel 
we geëvolueerd zijn om op bepaalde manieren te zorgen, kunnen we die grenzen 
overstijgen. (...) Persoonlijkheid sluit ons niet op in een bepaald levenspad, maar 
weerspiegelt ook de keuzes die we maken.” (Zaki 2019/63)

Empathie begrijpen als een vaardigheid eerder dan een vaste eigenschap 
betekent ook dat het kan en moet worden geoefend. Onderzoek vanuit de sociale 
psychologie toont aan dat regelmatige face-to-face interacties met onze mede-
mens van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling ervan. Het toont ook aan 
dat het gebrek aan sociale interactie in het echte leven de empathie in gevaar 
kan brengen en, vooral in de huidige tijd, dat digitale communicatiemiddelen in 
dit opzicht geen face-to-face contact kunnen vervangen (Turkle 2015). In feite 
is gebleken dat online leven en communicatie zelfs gepaard gaan met een verlies 
aan empathie – vooral bij kinderen (Pea et al. 2012). Dit betekent dat een van de 
ingrediënten waarop we vertrouwen om de huidige crisis aan te pakken, namelijk 
empathie, in feite in het gedrang kan komen door een aantal van de beperkingen 
met het oog op de volksgezondheid die ook nodig zijn om de crisis te tackelen. Dit 
wordt politiek relevant wanneer het erom gaat om welke verschillende sanitaire 
voorschriften de prioriteit krijgen. Maatregelen, zoals de sluiting van scholen zoals 
tijdens de eerste besmettingsgolf, die waarschijnlijk de bereidheid en mogelijk 
zelfs het algemene vermogen in gevaar brengen van mensen om zich aan andere 
sanitaire voorschriften te houden, moeten koste wat kost worden vermeden.

Onderzoek toont ook aan dat empathisch gedrag niet enkel kan worden geoe-
fend, maar ook getriggerd (Piff 2012). In experimentele settings hadden proefper-
sonen meer kans om empathisch gedrag te vertonen als ze op een bepaalde manier 
waren voorbereid. Wat betekent dit voor het politieke leven? Het betekent dat en 
woorden, en spreken en leiderschap belangrijk zijn. De afgelopen jaren werd dit 
zowel in de Europese als in de Amerikaanse politiek aangetoond. Politieke leiders 
die ervoor kiezen om het anders-zijn te benadrukken, zaaien verdeeldheid die 
leidt tot polarisatie. Het werkt omdat mensen gemakkelijk in verhalen worden 
meegesleept van wie wel en niet tot de groep behoort. Tegelijk doet het pijn in die 
zin dat het een ander fundamenteel mechanisme van menselijke interactie belem-
mert dat ons succes bepaalt als soort. Mensen zijn fundamenteel sociale wezens. 
Menselijke overleving en bloei zijn afhankelijk van samenwerking en wederzijdse 
steun. Niet alles wat de vorm van altruïsme lijkt aan te nemen, komt uitsluitend 
ten goede aan de ontvanger (Andreoni 1989). Geven en nemen zijn twee kanten 
van dezelfde medaille. Deze realiteit kan verbaal worden herkend of vervormd 
en kan zo vorm geven aan de politieke uitkomst en het publieke draagvlak. Het 
goede nieuws is dat de Europeanen klaar zijn voor Europese collectieve actie. Uit 
onze cijfers blijkt een overweldigende steun voor Europese samenwerking in de 
pandemie. De Europese leiders zouden dit goed moeten gebruiken. 

SLOtOPmeRKingen
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gLOSSaRiUm

Glossarium

ORG. AFKORTING OORSPRONKELIJKE NAAM NEDERLANDSE VERTALING

België | Vlaanderen & Brussel

PDVA Partij van de Arbeid van België

sp.a Socialistische Partij Anders

Groen Groen

CD&V Christen-Democratisch 
en Vlaams

Open VLD Open Vlaamse Liberalen 
en Democraten

N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie

VB Vlaams Belang

België | Wallonië & Brussel

PTB Parti du Travail de Belgique

Ecolo Ecolo

PS Parti Socialiste

DéFI Démocrate Fédéraliste  
Indépendant

cdH Centre Democrate Humaniste

MR Mouvement Reformateur

Frankrijk

PCF Parti Communiste Communistische Partij 

LFI La France Insoumise Niet onderdanig Frankrijk

PS Parti Socialiste Socialistische Partij

LaREM La République en Marche ! De Republiek in beweging!
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Duitsland

Die Linke Die Linke Links

B90 / Grüne Bündnis 90 / Die Grünen Verbond 90 / De Groenen

SPD Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

Sociaaldemocratische Partij 
van Duitsland

CDU / CSU Christlich Demokratische Uni on / 
 Christlich-Soziale Union

Christendemocratische  
politieke alliantie

FDP Freie Demokratische Partei Vrije Democratische Partij

AfD Alternative für Deutschland Alternatief voor Duitsland

Italië

MVCS Movimento 5 Stelle 5-sterrenbeweging

PD Partito Democratico Democratische Partij

FI Forza Italia Italië voorwaarts

LN Lega Nord / Lega Noordelijke Liga / Liga

BdI Fratelli D’Italia Broeders van Italië

Nederland

SP Socialistische Partij

GL Groen Links

DENK Beweging DENK

PvdA Partij van de Arbeid

CU Christen Unie

D66 Democraten66

CDA Christen-Democratisch Appèl

VVD Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie

MoDem Mouvement Démocrate Democratische Beweging

LR Les Républicains De Republikeinen

RN Rassemblement National Nationale vergadering
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gLOSSaRiUm

FvD Forum voor Democratie

PVV Partij voor de Vrijheid

Polen

Wiosna Wiosna Wiosna

PO Platforma Obywatelska Burgerplatform

.Nowo Nowoczesna Modern 

PiS Prawo i Sprawiedliwość Recht en Rechtvaardigheid

K’15 Kukiz’15 Kukiz’15

Spanje

Podemos Podemos Wij kunnen

PSOE Partido Socialista Obrero 
Español

Spaanse Socialistische  
Arbeiderspartij

C’s Ciudadanos Burgers

PP Partido Popular Partij van het Volk

Vox Vox Vox
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metHODe

Methode

T it rapport bevat een overzicht van een studie die Dalia Research voor 
de Bertelsmann Stiftung heeft uitgevoerd tussen 10/06/2020 en 
30/06/2020 over de publieke opinie in 27 EU-lidstaten. De steekproef 
van n=12.956 werd genomen in alle 27 lidstaten van de EU, waar-

bij rekening werd gehouden met de huidige verdeling van de bevolking met 
betrekking tot leeftijd (16–69 jaar), geslacht en regio/land. Om representatieve 
resultaten voor de volkstelling te krijgen, werden de gegevens gewogen op basis 
van de meest recente statistieken van Eurostat. De wegingsvariabelen waren 
leeftijd, geslacht, opleiding (zoals gedefinieerd door ISCED (2011) niveaus 0-2, 
3-4, en 5-8), en mate van verstedelijking (landelijk en stedelijk). Er werd een 
iteratief algoritme gebruikt om de optimale combinatie van wegingsvariabelen 
te bepalen op basis van de samenstelling van de steekproef in elk land. Een 
schatting van het totale effect van de steekproefopzet op basis van de verde-
ling van de weging isn berekend op 1,29 op mondiaal niveau. Berekend voor 
een steekproef van deze omvang en rekening houdend met het effect van de 
steekproefopzet, zou de foutenmarge 1 procent bedragen bij een betrouwbaar-
heidsniveau van 95 procent.
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BiJLage met gegevenS

Bijlage met gegevens

EU27: Niveaus van empathie

Hoge empathie Lage empathie

Spanje 66 % 34 %

Italië 65 % 35 %

Frankrijk 61 % 39 %

EU27 55 % 45 %

Polen 54 % 46 %

België 49 % 51 %

Duitsland 49 % 51 %

Nederland 45 % 55 %

EU27: Empathie volgens  links-rechts politieke ideologie

Hoge empathie Lage empathie

Links 61 % 39 %

Centrum-links 57 % 43 %

Centrum-rechts 53 % 47 %

Rechts 50 % 50 %

EU27: Empathie volgens sociodemografie

Hoge empathie Lage empathie

Man 46 % 54 %

Vrouw 65 % 35 %

15–25 51 % 49 %

26–35 53 % 47 %

36–45 53 % 47 %

46–55 57 % 43 %

56–70 61 % 39 %

Werkloos 61 % 39 %

Actief 54 % 46 %

Met pensioen 59 % 41 %

Arbeidersklasse 58 % 42 %

Middenklasse 54 % 46 %
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België: Empathie volgens partijaanhangers – Vlaanderen & Brussel

Hoge empathie Lage empathie

Partij van de 
Arbeid van België 67 % 33 %

Groen 49 % 51 %

Socialistische 
Partij 44 % 56 %

Christen- 
Democratisch en 

Vlaams
56 % 44 %

Open Vlaamse 
Liberalen en 
Democraten

45 % 55 %

Nieuw-Vlaamse 
Alliantie 30 % 70 %

Vlaams Belang 37 % 63 %

België: Empathie volgens partijaanhangers – Wallonië & Brussel

Hoge empathie Lage empathie

Parti du Travail 
de Belgique 67 % 33 %

Ecolo 54 % 46 %

Parti Socialiste 62 % 38 %

Démocrate 
Fédéraliste 

Indépendant
29 % 71 %

Centre Démocra-
te Humaniste 49 % 51 %

Mouvement 
Réformateur 50 % 50 %

Frankrijk: Empathie volgens partijaanhangers

Hoge empathie Lage empathie

Parti  
Communiste 75 % 25 %

La France 
Insoumise 62 % 38 %

Parti Socialiste 67 % 33 %

La Republique  
en Marche 56 % 44 %

Mouvement 
Démocrate 60 % 40 %

Les Republicains 52 % 48 %

Rassemblent 
National 50 % 50 %

Duitsland: Empathie volgens partijaanhangers

Hoge empathie Lage empathie

Die Linke 50 % 50 %

Bündnis 90 / 
Die Grünen 56 % 44 %

Sozialdemo- 
kratische Partei 

Deutschlands
51 % 49 %

Christlich  
Demokratische  

Union / Christlich- 
Soziale Union 

49 % 51 %

Freie  
Demokratische 

Partei
42 % 58 %

Alternative für 
Deutschland 36 % 64 %
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Italië: Empathie volgens partijaanhangers

Hoge empathie Lage empathie

MoVimento 
Cinque Stelle 71 % 29 %

Partito  
Democratico 70 % 30 %

Forza Italia 67 % 33 %

Lega 57 % 43 %

Fratelli D’Italia 62 % 38 %

Nederland: Empathie volgens partijaanhangers

Hoge empathie Lage empathie

Socialistische 
Partij 52 % 48 %

Groen Links 54 % 46 %

DENK 58 % 42 %

Partij van de 
Arbeid 46 % 54 %

Christen Unie 68 % 32 %

Democraten66 42 % 58 %

Christen 
Democratisch 

Appèl
44 % 56 %

Partij voor 
Vrijheid en 

Democratie
37 % 63 %

Forum voor 
Democratie 33 % 67 %

Partij voor de 
Vrijheid 46 % 54 %

Polen: Empathie volgens partijaanhangers

Hoge empathie Lage empathie

Wiosna 59 % 41 %

Platforma  
Obywatelska 60 % 40 %

Nowoczesna 42 % 58 %

Prawo i  
Sprawiedliwość 59 % 41 %

Kukiz’15 37 % 63 %

Spanje: Empathie volgens partijaanhangers

Hoge empathie Lage empathie

Podemos 70 % 30 %

Partido Socialista 
Obrero Español 70 % 30 %

Ciudadanos 66 % 34 %

Partido Popular 67 % 33 %

Vox 53 % 47 %

BiJLage met gegevenS
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EU27: Met hoeveel mensen buiten uw gezin hebt u persoonlijk gesproken?

Geen Tot 4 Tot 8 Meer dan 8

Alle 21 % 50 % 16 % 13 %

Lage empathie 22 % 48 % 16 % 14 %

Hoge empathie 20 % 51 % 16 % 13 %

EU27: Met hoeveel mensen buiten uw gezin had u gisteren nauw contact?

Geen Tot 3 Meer dan 3

Alle 66 % 26 % 8 %

Lage empathie 63 % 28 % 9 %

Hoge empathie 68 % 24 % 8 %

EU27: Hoeveel tijd bracht u gisteren door op plaatsen met 5 of meer mensen?

Geen Tot 2 uur Tot 4 uur Meer dan 4 uur

Alle 44 % 38 % 7 % 11 %

Lage empathie 41 % 39 % 7 % 13 %

Hoge empathie 46 % 38 % 6 % 10 %

EU27: Wast of ontsmet u uw handen na contact met mensen of nadat u  op een openbare 
plaats bent geweest? 

Altijd Meestal De helft van de tijd Soms Nooit

Alle 65 % 25 % 4 % 5 % 1 %

Lage empathie 56 % 29 % 6 % 7 % 2 %

Hoge empathie 71 % 22 % 3 % 3 % 1 %

EU27: Bedekt u uw mond of neus met uw arm wanneer u niest?

Altijd Meestal De helft van de tijd Soms Nooit

Alle 71 % 21 % 3 % 3 % 2 %

Lage empathie 64 % 25 % 4 % 4 % 3 %

Hoge empathie 76 % 18 % 2 % 2 % 2 %

EU27: Vermijdt u bewust uw gezicht aan te raken wanneer u buitenshuis bent?

Altijd Meestal De helft van de tijd Soms Nooit

Alle 31 % 44 % 9 % 11 % 5 %

Lage empathie 26 % 44 % 11 % 13 % 6 %

Hoge empathie 35 % 45 % 7 % 10 % 3 %
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EU27: Draagt u een mondmasker wanneer u tijd doorbrengt buitenshuis met  
5 of meer mensen?

Altijd Meestal De helft van de tijd Soms Nooit

Alle 51 % 19 % 5 % 10 % 15 %

Lage empathie 43 % 21 % 7 % 11 % 18 %

Hoge empathie 58 % 18 % 4 % 8 % 12 %

EU27: Volgt u de COVID-19 regels van de overheid waar u woont?

Altijd Meestal De helft van de tijd Soms Nooit

Alle 54 % 36 % 4 % 4 % 2 %

Lage empathie 45 % 41 % 6 % 3 % 2 %

Hoge empathie 61 % 32 % 3 % 3 % 1 %

Opvattingen over de rol van de EU en de natiestaten in de COVID-19-pandemie

Geen enkel land kan  
verantwoordelijk worden 

gesteld voor het virus

De EU moet een grotere 
rol spelen in de bestrijding 
van de gezondheidscrisis

Landen moeten 
samenwerken in de 

pandemie 

Eigen land is sterk 
genoeg om de pandemie 

alleen aan te pakken

EU27 72 % 89 % 91 % 47 %

België 63 % 90 % 92 % 44 %

Frankrijk 72 % 93 % 93 % 34 %

Duitsland 78 % 85 % 88 % 60 %

Italië 71 % 94 % 94 % 34 %

Nederland 69 % 80 % 86 % 70 %

Polen 77 % 92 % 95 % 40 %

Spanje 69 % 94 % 95 % 36 %

EU27: Opvattingen over de rol van de EU en de natiestaten in de COVID-19-pandemie, 
volgens empathie    

Hoge empathie Lage empathie

Geen enkel land 
kan verantwoor-

delijk worden 
gesteld voor het 

virus

73 % 71 %

De EU moet een 
grotere rol spelen 

in de bestrijding 
van de gezond-

heidscrisis

92 % 86 %

Landen moeten 
samenwerken in 

de pandemie 94 % 87 %

Eigen land is sterk 
genoeg om de 

pandemie alleen 
aan te pakken

42 % 52 %

BiJLage met gegevenS
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