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Hoofdstuk 2

Tabel 1: DYFI, als functie van achtergrondvariabelen en de geïnterpoleerde PGA waarde op basis van het 
KNMI model

(1) (2) (3) (4)
Sexe 0.005 −0.103 −0.080 −0.121

(0.108) (0.080) (0.078) (0.077)
Leeftijd −0.007∗∗ −0.009∗∗∗ −0.008∗∗∗ −0.006∗∗

(0.003) (0.002) (0.002) (0.002)
Opleiding (mid vs. laag) −0.107 −0.195 −0.195 −0.160

(0.168) (0.123) (0.122) (0.120)
Opleiding (hoog vs. laag) 0.013 −0.069 −0.076 −0.011

(0.157) (0.116) (0.114) (0.113)
PGA 4.237∗∗∗ 3.922∗∗∗ 3.862∗∗∗

(0.240) (0.249) (0.245)
PGA (kwadr.) −1.182∗∗∗ −1.073∗∗∗ −1.074∗∗∗

(0.145) (0.146) (0.144)
PGA (3e macht) 0.107∗∗∗ 0.097∗∗∗ 0.100∗∗∗

(0.020) (0.020) (0.020)
1x schade (vs. geen) −0.136 −0.167

(0.106) (0.104)
Meerv. schade (vs. geen) 0.435∗∗∗ 0.326∗∗∗

(0.095) (0.095)
G.gez vooraf −0.017∗∗∗

(0.003)
Constant 0.961∗∗∗ 0.275∗ 0.163 0.256

(0.218) (0.163) (0.166) (0.164)
Observations 1,142 1,142 1,142 1,142
R2 0.005 0.464 0.481 0.498
Residual Std. Error 1.752 1.287 1.268 1.248
F Statistic 1.338 140.303∗∗∗ 116.573∗∗∗ 112.181∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

Bijlage A: Statistische analyses

1



Tabel 2: Percentage woningen waar schade voor is gemeld, als functie van probleem3, PGA, DYFI en
percentage erkende schades per 01-01-2017. Regressies zijn gewogen voor aantal observaties

(1) (2) (3) (4)
Did-you-feel-it score 0.231∗∗∗ 0.065∗∗∗

(0.016) (0.025)
DYFI (kwadr.) −0.084∗∗∗ −0.020

(0.016) (0.014)
PGA 0.174∗∗∗ 0.072∗∗∗

(0.014) (0.027)
PGA (kwadr.) −0.173∗∗∗ −0.097∗∗∗

(0.014) (0.018)
PGA (3e macht) 0.131∗∗∗ 0.087∗∗∗

(0.014) (0.015)
Meervoudige schade 0.260∗∗∗ 0.096∗∗∗

(0.015) (0.025)
Meerv. (kwadr.) −0.038∗∗∗ −0.007

(0.015) (0.014)
Meerv. (3e macht) 0.042∗∗∗ 0.041∗∗∗

(0.015) (0.014)
Constant 0.018∗∗∗ 0.018∗∗∗ 0.018∗∗∗ 0.018∗∗∗

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001)
Observations 231 231 231 231
R2 0.504 0.646 0.594 0.705
Residual Std. Error 0.016 0.014 0.015 0.013
F Statistic 115.620∗∗∗ 137.864∗∗∗ 110.644∗∗∗ 66.209∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabel 3: Vertrouwen in verantwoordelijke instanties als functie van schade, tijd en het voelen van de beving
Zeerijp (DYFI): Conditional growth modellen

(1) (2) (3) (4) (5)
Sexe 0.094∗∗ 0.068 0.090∗∗ 0.086∗∗ 0.088∗∗

(0.047) (0.045) (0.042) (0.041) (0.041)
Leeftijd −0.007∗∗∗ −0.006∗∗∗ −0.008∗∗∗ −0.008∗∗∗ −0.008∗∗∗

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)
Opleiding (mid vs. laag) −0.017 −0.012 0.009 0.011 0.010

(0.067) (0.063) (0.059) (0.058) (0.058)
Opleiding (hoog vs. laag) 0.181∗∗∗ 0.183∗∗∗ 0.207∗∗∗ 0.204∗∗∗ 0.199∗∗∗

(0.063) (0.059) (0.055) (0.054) (0.054)
Verandering na Zeerijp −0.627∗∗∗ −0.619∗∗∗ −0.855∗∗∗ −0.857∗∗∗

(0.023) (0.023) (0.041) (0.041)
1x schade (vs. geen) −0.354∗∗∗ −0.448∗∗∗ −0.416∗∗∗

(0.054) (0.060) (0.060)
Meerv. schade (vs. geen) −0.796∗∗∗ −0.975∗∗∗ −0.898∗∗∗

(0.048) (0.053) (0.054)
DYFI −0.069∗∗∗

(0.013)
Verandering X 1x schade 0.228∗∗∗ 0.232∗∗∗

(0.061) (0.061)
Verandering X Meerv. schade 0.398∗∗∗ 0.400∗∗∗

(0.053) (0.053)
Constant 2.035∗∗∗ 2.369∗∗∗ 2.714∗∗∗ 2.819∗∗∗ 2.838∗∗∗

(0.090) (0.086) (0.084) (0.085) (0.084)
Observations 2,944 2,944 2,944 2,944 2,944
Log Likelihood -4,232.332 -3,911.567 -3,781.280 -3,753.121 -3,738.325
Akaike Inf. Crit. 8,478.664 7,839.134 7,582.559 7,530.242 7,502.651
Bayesian Inf. Crit. 8,520.577 7,887.034 7,642.435 7,602.093 7,580.488

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

Hoofdstuk 3
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Tabel 4: Vertrouwen in lokale overheden als functie van schade, tijd en het voelen van de beving Zeerijp
(DYFI): Conditional growth modellen

(1) (2) (3)
Sexe −0.019 −0.011 −0.011

(0.038) (0.037) (0.037)
Leeftijd −0.003∗∗ −0.004∗∗∗ −0.004∗∗∗

(0.001) (0.001) (0.001)
Opleiding (mid vs. laag) −0.063 −0.056 −0.057

(0.054) (0.053) (0.052)
Opleiding (hoog vs. laag) 0.141∗∗∗ 0.149∗∗∗ 0.148∗∗∗

(0.050) (0.049) (0.049)
Verandering na Zeerijp −0.046 −0.046

(0.036) (0.036)
1x schade (vs. geen) 0.008 0.019

(0.056) (0.056)
Meerv. schade (vs. geen) −0.266∗∗∗ −0.241∗∗∗

(0.049) (0.050)
DYFI −0.022∗

(0.011)
Verandering X 1x schade −0.040 −0.039

(0.057) (0.057)
Verandering X Meerv. schade −0.074 −0.074

(0.049) (0.049)
Constant 2.855∗∗∗ 2.982∗∗∗ 2.989∗∗∗

(0.072) (0.076) (0.076)
Observations 3,094 3,094 3,094
Log Likelihood -3,814.926 -3,774.041 -3,772.222
Akaike Inf. Crit. 7,643.852 7,572.083 7,570.444
Bayesian Inf. Crit. 7,686.113 7,644.529 7,648.928

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabel 5: Vertrouwen in buren, politie en brandweer/veiligheidsregio als functie van schade, tijd en het voelen
van de beving Zeerijp (DYFI): Conditional growth modellen

(1) (2) (3)
Sexe −0.067∗∗ −0.062∗∗ −0.062∗∗

(0.030) (0.030) (0.030)
Leeftijd −0.002∗ −0.002∗∗ −0.002∗∗

(0.001) (0.001) (0.001)
Opleiding (mid vs. laag) −0.006 −0.006 −0.006

(0.043) (0.043) (0.043)
Opleiding (hoog vs. laag) 0.148∗∗∗ 0.150∗∗∗ 0.148∗∗∗

(0.040) (0.040) (0.040)
Verandering na Zeerijp 0.034 0.033

(0.032) (0.032)
1x schade (vs. geen) 0.060 0.072

(0.046) (0.046)
Meerv. schade (vs. geen) −0.056 −0.026

(0.040) (0.041)
DYFI −0.027∗∗∗

(0.009)
Verandering X 1x schade 0.014 0.016

(0.050) (0.050)
Verandering X Meerv. schade −0.046 −0.045

(0.043) (0.043)
Constant 3.692∗∗∗ 3.683∗∗∗ 3.691∗∗∗

(0.058) (0.062) (0.062)
Observations 2,996 2,996 2,996
Log Likelihood -3,102.561 -3,093.762 -3,089.504
Akaike Inf. Crit. 6,219.122 6,211.524 6,205.007
Bayesian Inf. Crit. 6,261.157 6,283.584 6,283.073

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabel 6: Rechtvaardigheid van gaswinning als functie van schade, tijd en het voelen van de beving Zeerijp
(DYFI): Conditional growth modellen

(1) (2) (3)
Sexe −0.165∗∗∗ −0.154∗∗∗ −0.230∗∗∗

(0.034) (0.033) (0.041)
Leeftijd −0.003∗∗ −0.002∗ −0.003∗∗

(0.001) (0.001) (0.002)
Opleiding (mid vs. laag) −0.044 −0.025 −0.031

(0.048) (0.047) (0.058)
Opleiding (hoog vs. laag) 0.055 0.084∗ 0.089∗

(0.045) (0.044) (0.054)
Verandering na Zeerijp −0.135∗∗∗ −0.148∗∗∗

(0.020) (0.022)
1x schade (vs. geen) 0.106∗∗ 0.159∗∗∗

(0.045) (0.054)
Meerv. schade (vs. geen) −0.132∗∗∗ −0.116∗∗

(0.039) (0.049)
DYFI −0.050∗∗∗

(0.012)
Verandering X 1x schade −0.105∗∗∗ −0.109∗∗∗

(0.030) (0.032)
Verandering X Meerv. schade −0.029 −0.021

(0.025) (0.027)
Constant 1.995∗∗∗ 1.941∗∗∗ 2.119∗∗∗

(0.064) (0.067) (0.083)
Observations 3,633 3,633 2,592
Log Likelihood -4,677.110 -4,527.695 -3,147.707
Akaike Inf. Crit. 9,368.220 9,079.390 6,321.414
Bayesian Inf. Crit. 9,411.605 9,153.763 6,397.596

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabel 7: Ervaren veiligheid als functie van schade, tijd en het voelen van de beving Zeerijp (DYFI): Conditional
growth modellen

(1) (2) (3)
Sexe −0.107∗∗∗ −0.083∗∗ −0.081∗∗

(0.038) (0.033) (0.033)
Leeftijd −0.002 −0.005∗∗∗ −0.005∗∗∗

(0.001) (0.001) (0.001)
Opleiding (mid vs. laag) 0.100∗∗∗ 0.109∗∗∗ 0.105∗∗∗

(0.024) (0.021) (0.021)
Opleiding (hoog vs. laag) −0.358∗∗∗ −0.317∗∗∗

(0.051) (0.051)
1x schade (vs. geen) −0.858∗∗∗ −0.764∗∗∗

(0.045) (0.046)
Meerv. schade (vs. geen) 0.142∗∗∗ 0.142∗∗∗

(0.034) (0.034)
Verandering meting 1-5 −0.348∗∗∗ −0.348∗∗∗

(0.036) (0.036)
Verandering meting 5-6 −0.084∗∗∗

(0.010)
DYFI 0.023 0.022

(0.054) (0.054)
1x Schade X Verandering 1-5 0.108∗∗ 0.107∗∗

(0.047) (0.047)
Meerv. schade X Verandering 1-5 −0.178∗∗∗ −0.177∗∗∗

(0.056) (0.056)
1x Schade X Verandering 5-6 −0.186∗∗∗ −0.186∗∗∗

(0.049) (0.049)
Meerv. schade X Verandering 5-6 3.825∗∗∗ 4.358∗∗∗ 4.411∗∗∗

(0.126) (0.113) (0.112)
Observations 9,233 9,233 9,233
Log Likelihood -11,348.980 -10,345.820 -10,314.270
Akaike Inf. Crit. 22,709.950 20,723.640 20,662.540
Bayesian Inf. Crit. 22,752.740 20,837.730 20,783.760

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabel 8: Waargenomen risico als functie van schade, tijd en het voelen van de beving Zeerijp (DYFI):
Conditional growth modellen

(1) (2) (3)
Sexe 0.060 0.012 0.010

(0.046) (0.034) (0.033)
Leeftijd −0.011∗∗∗ −0.008∗∗∗ −0.007∗∗∗

(0.002) (0.001) (0.001)
Opleiding (mid vs. laag) 0.020 −0.016 −0.017

(0.064) (0.048) (0.046)
Opleiding (hoog vs. laag) −0.106∗ −0.127∗∗∗ −0.119∗∗∗

(0.059) (0.045) (0.043)
1x schade (vs. geen) 0.836∗∗∗ 0.771∗∗∗

(0.052) (0.050)
Meerv. schade (vs. geen) 1.436∗∗∗ 1.288∗∗∗

(0.046) (0.046)
Verandering meting 1-5 0.204∗∗∗ 0.204∗∗∗

(0.031) (0.031)
Verandering meting 5-6 0.343∗∗∗ 0.343∗∗∗

(0.027) (0.027)
DYFI 0.133∗∗∗

(0.010)
1x Schade X Verandering 1-5 0.011 0.012

(0.050) (0.050)
Meerv. schade X Verandering 1-5 −0.068 −0.068

(0.044) (0.044)
1x Schade X Verandering 5-6 0.068 0.067

(0.043) (0.043)
Meerv. schade X Verandering 5-6 0.001 −0.0003

(0.037) (0.037)
Constant 2.584∗∗∗ 1.765∗∗∗ 1.727∗∗∗

(0.086) (0.070) (0.068)
Observations 7,429 7,429 7,429
Log Likelihood -8,464.359 -7,622.797 -7,546.637
Akaike Inf. Crit. 16,942.720 15,279.590 15,129.270
Bayesian Inf. Crit. 16,991.110 15,397.120 15,253.710

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabel 9: Verbondenheid met de buurt, als functie van schade en het voelen van de beving Zeerijp (DYFI),
controlerend voor verbondenheid tijdens eerdere metingen

(1) (2)
Sexe 0.004 0.004

(0.043) (0.043)
Leeftijd 0.053∗∗∗ 0.055∗∗∗

(0.018) (0.018)
Opleiding (mid vs. laag) 0.128∗ 0.131∗∗

(0.066) (0.066)
Opleiding (hoog vs. laag) 0.245∗∗∗ 0.246∗∗∗

(0.062) (0.062)
1x schade (vs. geen) 0.079 0.070

(0.058) (0.058)
Meerv. schade (vs. geen) 0.216∗∗∗ 0.191∗∗∗

(0.049) (0.051)
Verbondenheid meting 1-5 0.431∗∗∗ 0.430∗∗∗

(0.021) (0.021)
DYFI 0.019

(0.012)
Constant 1.266∗∗∗ 1.263∗∗∗

(0.123) (0.123)
Observations 1,579 1,579
R2 0.270 0.271
Residual Std. Error 0.824 0.823
F Statistic 82.963∗∗∗ 72.971∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabel 10: Boosheid als functie van schade en het voelen van de beving Zeerijp (DYFI), controlerend voor
boosheid op eerdere tijdstippen

(1) (2)
Sexe 0.002 0.009

(0.070) (0.069)
Leeftijd 0.167∗∗∗ 0.174∗∗∗

(0.028) (0.028)
Opleiding (mid vs. laag) 0.246∗∗ 0.260∗∗

(0.107) (0.106)
Opleiding (hoog vs. laag) 0.086 0.088

(0.100) (0.099)
1x schade (vs. geen) 0.220∗∗ 0.166∗

(0.094) (0.093)
Meerv. schade (vs. geen) 0.653∗∗∗ 0.536∗∗∗

(0.082) (0.084)
Boosheid meting 1-5 0.670∗∗∗ 0.623∗∗∗

(0.046) (0.047)
DYFI 0.104∗∗∗

(0.020)
Constant 0.735∗∗∗ 0.804∗∗∗

(0.180) (0.179)
Observations 1,566 1,566
R2 0.202 0.216
Residual Std. Error 1.345 1.333
F Statistic 56.392∗∗∗ 53.566∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabel 11: Machteloosheid als functie van schade en het voelen van de beving Zeerijp (DYFI), controlerend
voor machteloosheid tijdens meting 5

(1) (2)
Sexe 0.001 0.022

(0.077) (0.077)
Leeftijd 0.092∗∗∗ 0.102∗∗∗

(0.031) (0.030)
Opleiding (mid vs. laag) 0.306∗∗∗ 0.341∗∗∗

(0.117) (0.116)
Opleiding (hoog vs. laag) 0.318∗∗∗ 0.319∗∗∗

(0.110) (0.108)
1x schade (vs. geen) 0.392∗∗∗ 0.328∗∗∗

(0.103) (0.102)
Meerv. schade (vs. geen) 0.733∗∗∗ 0.596∗∗∗

(0.091) (0.094)
Machteloosheid meting 5 0.480∗∗∗ 0.442∗∗∗

(0.030) (0.031)
DYFI 0.121∗∗∗

(0.023)
Constant 0.965∗∗∗ 0.984∗∗∗

(0.172) (0.171)
Observations 1,267 1,267
R2 0.264 0.280
Residual Std. Error 1.318 1.305
F Statistic 64.619∗∗∗ 61.218∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabel 12: Hoop als functie van schade en het voelen van de beving Zeerijp (DYFI), controlerend voor hoop
tijdens eerdere metingen

(1) (2)
Sexe −0.041 −0.042

(0.054) (0.054)
Leeftijd −0.186∗∗∗ −0.186∗∗∗

(0.022) (0.022)
Opleiding (mid vs. laag) 0.040 0.039

(0.083) (0.083)
Opleiding (hoog vs. laag) 0.060 0.060

(0.077) (0.077)
1x schade (vs. geen) 0.036 0.043

(0.072) (0.072)
Meerv. schade (vs. geen) −0.229∗∗∗ −0.212∗∗∗

(0.061) (0.064)
Machteloosheid meting 1-5 0.213∗∗∗ 0.210∗∗∗

(0.026) (0.027)
DYFI −0.013

(0.015)
Constant 0.754∗∗∗ 0.772∗∗∗

(0.159) (0.161)
Observations 1,388 1,388
R2 0.107 0.107
Residual Std. Error 0.965 0.965
F Statistic 23.526∗∗∗ 20.677∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Hoofdstuk 6

Tabel 13: Acute stress als functie van schade en het voelen van de beving Zeerijp (DYFI), controlerend voor 
geestelijke gezondheid tijdens eerdere metingen

(1) (2) (3) (4)
−0.005
(0.025)
0.037∗∗∗

(0.010)
−0.041
(0.038)

−0.098∗∗∗

(0.036)

−0.022
(0.025)
0.055∗∗∗

(0.010)
0.001

(0.038)
−0.046
(0.036)

−0.013∗∗∗

(0.001)

−0.026
(0.025)
0.057∗∗∗

(0.010)
−0.016
(0.038)

−0.048
(0.036)

−0.011∗∗∗

(0.001)
0.135∗∗∗

(0.037)
0.348∗∗∗

(0.031)

Sexe

Leeftijd

Opleiding (mid vs. laag)

Opleiding (hoog vs. laag)

1x schade (vs. geen)

Meerv. schade (vs. geen)

G.gez. 1-5

DYFI

Constant 1.902∗∗∗ 2.855∗∗∗ 2.519∗∗∗

(0.049) (0.075) (0.081)

−0.034
(0.025)
0.059∗∗∗

(0.010)
−0.005
(0.038)

−0.063∗

(0.036)
−0.008∗∗∗

(0.001)
0.094∗∗

(0.037)
0.245∗∗∗

(0.032)
0.069∗∗∗

(0.006)
2.297∗∗∗

(0.083)
1,090 1,090 1,090 1,090Observations

Log Likelihood
Akaike Inf. Crit.

-2,606.999
5,223.999

-2,482.491
4,976.983

-2,411.881
4,839.762

-2,345.546
4,709.091

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabel 14: Invloed op gemoedstoestand als functie van schade en het voelen van de beving Zeerijp (DYFI), 
controlerend voor geestelijke gezondheid tijdens eerdere metingen

(1) (2) (3) (4)
0.059 0.031 0.051

(0.062) (0.055) (0.053)
0.023 0.075∗∗∗ 0.079∗∗∗

(0.025) (0.022) (0.021)
0.040 0.066 0.083

(0.094) (0.083) (0.080)
0.009 0.093 0.072

(0.088) (0.078) (0.075)

−0.005
(0.060)
0.070∗∗∗

(0.024)
0.066

(0.091)
0.092

(0.085)
−0.025∗∗∗

(0.002)
−0.019∗∗∗

(0.002)
0.580∗∗∗

(0.072)
1.124∗∗∗

(0.063)

Sexe

Leeftijd

Opleiding (mid vs. laag)

Opleiding (hoog vs. laag)

1x schade (vs. geen)

Meerv. schade (vs. geen)

G.gez. 1-5

DYFI

Constant 2.422∗∗∗ 4.408∗∗∗ 3.294∗∗∗

(0.122) (0.204) (0.197)

−0.014∗∗∗

(0.002)
0.493∗∗∗

(0.070)
0.909∗∗∗

(0.063)
0.190∗∗∗

(0.015)
2.834∗∗∗

(0.193)
1,697 1,697 1,697 1,697
0.001 0.079 0.226 0.289
1.234 1.186 1.087 1.042

Observations
R2

Residual Std. Error
F Statistic 0.447 28.821∗∗∗ 70.359∗∗∗ 85.845∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabel 15: Geestelijke gezondheid, gemeten met MHI5 items maar op andere schaal, als functie van schade en
het voelen van de beving Zeerijp (DYFI), controlerend voor geestelijke gezondheid tijdens eerdere metingen

(1) (2) (3) (4)
Sexe −0.004 0.075∗∗ 0.059∗ 0.046

(0.041) (0.037) (0.035) (0.033)
Leeftijd −0.087∗∗∗ −0.137∗∗∗ −0.142∗∗∗ −0.144∗∗∗

(0.017) (0.015) (0.014) (0.014)
Opleiding (mid vs. laag) 0.098 0.082 0.083 0.068

(0.064) (0.056) (0.054) (0.051)
Opleiding (hoog vs. laag) 0.171∗∗∗ 0.092∗ 0.109∗∗ 0.114∗∗

(0.060) (0.053) (0.051) (0.048)
1x schade (vs. geen) 0.028∗∗∗ 0.025∗∗∗ 0.022∗∗∗

(0.001) (0.001) (0.001)
Meerv. schade (vs. geen) −0.042 0.019

(0.047) (0.045)
G.gez. 1-5 −0.435∗∗∗ −0.287∗∗∗

(0.040) (0.040)
DYFI −0.126∗∗∗

(0.010)
Constant 3.610∗∗∗ 3.536∗∗∗ 3.738∗∗∗ 3.801∗∗∗

(0.082) (0.072) (0.074) (0.071)
Observations 1,584 1,584 1,584 1,584
R2 0.028 0.248 0.308 0.376
Residual Std. Error 0.802 0.705 0.677 0.643
F Statistic 11.388∗∗∗ 103.987∗∗∗ 100.413∗∗∗ 118.639∗∗∗

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Bijlage B: Vragenlijst 

Inleiding Vraag Antwoordoptie 

De volgende vragen gaan over 
uw ervaringen in verband met 
de aardbeving. Vul deze 
vragenlijst a.u.b. ook in 
wanneer u de aardbeving niet 
heeft gevoeld. 

Heeft u iets gemerkt van de 
laatste aardbeving op 8 januari 
omstreeks 15:00 uur , met als 
epicentrum Zeerijp? 

● Ja 
● Nee 
● Weet ik niet 

Waar bevond u zich op het 
moment van de aardbeving?  

● Thuis 
● Op een andere locatie, 

namelijk: (geef een 
plaatsnaam en indien 
mogelijk een postcode of 
adres) 

We willen graag weten hoe u 
de aardbeving heeft ervaren. 
Hieronder ziet u beschrijvingen 
van mogelijke ervaringen. Kunt 
u aangeven wat u heeft 
gemerkt? Uiteraard kan het zo 
zijn dat u niets heeft gemerkt 
van deze beving, ook dat kunt 
u hieronder aangeven. Er zijn 
meerdere antwoorden 
mogelijk. 

● Ik zag de grond of een 
gebouw:  

● Ik voelde een schok 
● Het was als een 

donderslag uit de grond 
● Ik hoorde servies 

rinkelen 
● Een raam of deur viel 

open of dicht 
● Huisdieren gedroegen 

zich anders dan normaal 
(onrustig) 

● De deuren trilden in het 
kozijn 

● Meubels verschoven 
● Meubels vielen om 
● Er vielen één of meer 

objecten naar beneden 
● Hangende objecten 

zwaaiden heen en weer 
● Anderen in mijn 

omgeving waren angstig 
en/of reageerden 
geschrokken 

● Ik voelde zelf niets maar 
anderen in mijn 
omgeving wel 

● Ik voelde zelf niets en 
anderen in mijn 
omgeving ook niet 
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● Weet ik niet (meer) 
● Anders, namelijk: 

 Heeft deze aardbeving schade 
aan uw woning veroorzaakt? 

● Ja 
● Nee 
● Weet ik (nog) niet 

 Heeft u deze schade gemeld? ● Ja 
● Nee en ga ik ook niet 

doen 
● Nee, maar ga ik wel 

doen 
 

 Hoe groot was de invloed van 
de gebeurtenis (de aardbeving 
of gevolgen/implicaties 
hiervan) op uw 
gemoedstoestand? 

● Helemaal geen invloed 
● Een beetje invloed 
● Enigszins invloed 
● Veel invloed  
● Erg veel invloed 
● Weet ik niet 

 Kunt u uitleggen waarom?   

 Kunt u aangeven in hoeverre u 
de volgende gevoelens hebt 
ervaren tijdens of kort na 
afloop van de aardbeving? 
● Erg zenuwachtig 
● Gelukkig 
● Neerslachtig en somber 
● Kalm en rustig 
● Zo erg in de put dat niets 

mij kon opvrolijken 
● Geschrokken 
● Hoopvol 
● Machteloos 
● Bang 
● Bezorgd 
● Boos 
● Verdrietig 
● Onverschillig 
● Gelaten 

● Helemaal niet 
● Een beetje 
● Enigszins 
● Erg 
● Heel erg 
● Weet ik niet 

De volgende vragen gaan over 
hoe u zich sinds de aardbeving 
van 8 januari voelt. 

Hoe voelt u zich sinds de 
aardbeving? 
● Gedurende of na de 

beving, leken de dingen 
om u heen op enig 
moment onwerkelijk of als 

● Helemaal niet 
● Een beetje 
● Enigszins 
● Erg 
● Heel erg 
● Weet ik niet 
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in een droom?  
● Voelt u zich van streek als 

u herinnerd wordt aan de 
aardbeving?  

● Heeft u geprobeerd niet 
meer aan de aardbeving te 
denken?  

● Heeft u sinds de 
aardbeving moeite met 
slapen? 

 Hoe veilig voelt u zich op dit 
moment op de plek waar u 
woont in verband met de 
gaswinning?  

● Zeer onveilig 
● Onveilig 
● Niet onveilig, niet veilig 
● Veilig 
● Zeer veilig 
● Weet ik niet  

 In het geval van toekomstige 
aardbevingen: hoe groot schat 
u de kans dat…  
…u deze aardbevingen zelf 
meemaakt?  
…uw eigendommen worden 
beschadigd als gevolg van de 
gaswinning?  
…u verwond zult raken als 
gevolg van een aardbeving?  
…er een grote aardbeving 
plaatsvindt met catastrofale 
gevolgen voor veel mensen? 
…het aantal aardbevingen en 
de bodembeweging zal 
toenemen?  
…uw huis niet 
aardbevingsbestendig zal zijn? 
…u in de knel komt om 
financiële redenen?  
…u in de knel komt vanwege 
andere redenen (bijvoorbeeld 
het niet kunnen verhuizen, 
relatieproblemen, verminderd 
woongenot of gebrek aan 
toekomstperspectief)?  
…u uw huis keer op keer moet 
blijven laten repareren? 
 ...u uw huis (tijdelijk) zult 
moeten verlaten?  

● Zeer kleine kans 
● Kleine kans 
● Kans is redelijk  
● Kans is groot 
● Kans is zeer groot 
● Weet ik niet/niet van 

toepassing 
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Na een aardbeving willen 
mensen soms iets doen 
(schade inspecteren, contact 
opnemen met een instantie, 
ervaringen of emoties delen 
met anderen, of heel andere 
dingen).  

Kunt u kort beschrijven wat u 
gedaan hebt en/of graag wilde 
doen na de aardbeving?  

 

Na een aardbeving hebben 
mensen soms de behoefte dat 
officiële instanties iets voor 
hen doen (instanties zoals 
NCG, gemeente, provincie, 
CVW, Veiligheidsregio, de NAM 
of het ministerie van 
Economische Zaken en 
Klimaat).  

Kunt u kort beschrijven waar u 
behoefte aan had na de 
aardbeving en welke instantie 
dat volgens u moet doen?  

 

Na een aardbeving willen 
mensen soms ook dat andere 
personen in hun omgeving iets 
voor hen doen (bijvoorbeeld 
ervaringen of emoties delen, 
praktische hulp bieden, of 
andere dingen). 

Kunt u kort beschrijven waar u 
behoefte aan had na de 
aardbeving?  

 

Na een aardbeving verschijnt 
er veel berichtgeving in de 
media.  

Kunt u kort omschrijven hoe u 
deze berichtgeving heeft 
ervaren?  

 

Door een hevige aardbeving 
worden mensen zich meer 
bewust van (on)veiligheid.  

Is u tijdens of na de aardbeving 
van 8 januari iets opgevallen 
dat de veiligheid van uzelf 
en/of anderen zou vergroten?  

 

De volgende vragen gaan over 
uw vertrouwen in 
verschillende instanties en 
personen. 

● De Rijksoverheid  
● Uw gemeente  
● De provincie Groningen 
● De brandweer/ 
Veiligheidsregio Groningen  
● De politie  
● De Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (NAM)  
● Het Centrum Veilig Wonen 

(CVW)  
● De Nationaal Coördinator 

Groningen (NCG)  
● Buurtgenoten  

● Helemaal geen 
vertrouwen 

● Weinig vertrouwen 
● Een beetje vertrouwen 
● Veel vertrouwen 
● Heel veel vertrouwen 
● Weet ik niet/ik ken deze 

instantie niet
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De volgende vragen gaan over 
de rechtvaardigheid van de 
besluitvorming rondom 
gaswinning 

● Hoe rechtvaardig vindt u de 
door dit kabinet 
vastgestelde hoeveelheid 
gas die gewonnen wordt? 

● Hoe rechtvaardig vindt u de 
hoogte van de 
vergoedingen voor schade 
en overlast door 
gaswinning?  

● Hoe rechtvaardig vindt u de 
besluitvorming over de 
gaswinning?  

● Hoe rechtvaardig vindt u de 
regelingen voor schade en 
overlast rondom 
gaswinning?  

● Heel onrechtvaardig 
● Een beetje 

onrechtvaardig 
● Niet onrechtvaardig, niet 

rechtvaardig 
● Een beetje rechtvaardig 
● Heel rechtvaardig 
● Weet ik niet 

Wilt u nadenken over de 
mensen in uw dorp of buurt?  

In hoeverre voelt u zich op dit 
moment verbonden met de 
mensen uit uw dorp of buurt? 
 

● Helemaal niet 
● Een beetje 
● Enigszins 
● Sterk 
● Heel sterk 
● Weet ik niet 

Wij citeren af en toe in onze 
rapporten (anoniem) een 
antwoord op open vragen.  

Heeft u er bezwaar tegen als 
wij uw antwoorden  citeren?  

● Nee, ik heb geen bezwaar 
● Ja, ik heb wel bezwaar 
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Bijlage C: Persoonlijke ervaringen  

Aan het eind van de vragenlijst vroegen we de respondenten of zij verder nog persoonlijke 
ervaringen met ons wilden delen. Maar liefst 475 mensen hebben dit gedaan. De antwoorden op 
deze vraag passen niet goed in andere hoofdstukken, maar wij willen toch de antwoorden op 
deze vraag bespreken om niet teniet te doen aan de ervaringen die respondenten met ons 
deelden. In deze bijlage laten we de respondenten dan ook zo veel mogelijk aan het woord . We 1

rapporteren percentages van respondenten die de vraag hebben ingevuld.  
 
Hoewel de antwoorden erg uiteen liepen, hebben wij toch geprobeerd een categorisering aan te 
brengen. Deze is te zien in Figuur C.1. Hierbij moeten we vermelden dat, omdat het 
categoriseren moeilijk was, er een grote groep (26%) is ondergebracht in de categorie ‘overig’. 
Dit lichten we later in deze bijlage verder toe.  
 
Een grote groep respondenten (22%) gaf een antwoord dat bestemd was voor ons, de 
onderzoekers. Deze opmerkingen gingen bijvoorbeeld over hun kritiek op de vragenlijst of het 
onderzoek, maar voornamelijk waren het positieve opmerkingen: veel respondenten vonden 
het fijn zo snel na de beving hun verhaal kwijt te kunnen en hopen dat dit onderzoek kan 
bijdragen aan positieve ontwikkelingen in de provincie. Dit is gerelateerd aan de volgende groep 
van antwoorden: 13% van de respondenten gaf een wens of een suggestie voor de toekomst. 
Enkele voorbeelden: 
 

Begrijp wel dat dit een moeilijk vraagstuk is. Punt is dat het bevingsprobleem serieus wordt 
genomen. En dat er een soort Deltaplan moet komen zoals ook in Zeeland is gebeurd door de 
overstromingen.  
 
Wat zou het mooi zijn als we al dit slechts voor onze regio zouden kunnen ombuigen naar 
nieuwe kansen voor economie en woongenot. Buiten de normale kaders om. Visie 
ontwikkelen. We wonen hier zo graag! Heb er echter geen vertrouwen in dat iemand dit voor 
elkaar gaat krijgen.  We zullen blijven doormodderen met af en toe een kleine compensatie. 
Pappen en nathouden. Ik heb besloten dat ik deze problematiek niet mijn leven laat 
beheersen. Helaas lukt dit lang niet iedereen.  
 
Meningen: 0. meer centrale regie 1. Afgesproken zaken moeten veel voortvarender worden 
aangepakt. 2. Zolang de NAM als belanghebbende een leidende rol houdt in de afwikkeling 
valt er te weinig voor de gedupeerden te verwachten.... 3.  Veel meer geld in het geheel steken 
=  t blijft een klein gedeelte van de totale baten 4.  Huiseigenaren in het gebied compenseren 
voor de waardedaling van hun bezit 5. Versneld afbouwen van de winning, en dan is het effect 
hiervan nog onzeker.....  
 
Ze moeten net als in Alaska, de mensen jaarlijks een geldbedrag geven die in het 
aardbevingsgebied wonen, tevens snellere reparaties cq gebouwen aardbevingsbestendig 
maken, daarna productie gewoon weer opvoeren  
 

1 Er was beperkte ruimte om te typen; hierdoor korten respondenten soms woorden en zinnen 
af.  
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laten we haast maken met ontwikkeling en daadwerkelijk overgaan op alternatieve 
energiebronnen. De gaskraan moet dicht en we moeten af van alle gascontracten wat Europa 
hier ook van vindt !!!!!  
 
Het is erg belangrijk dat ons cultureel erfgoed wordt bewaakt en hersteld. Hier is 
onvoldoende aandacht voor. Verder vind ik het vreemd dat er zo weinig aandacht is voor de 
bedrijven en voor datgene wat er allemaal onder de grond zit (kabels, leidingen etc).  
 
Aanvullende mening die hier misschien los van staat: ik denk niet dat alle gebouwen 
aardbevingsbestendig maken nodig of slim is: het is kansloos duur en tijdrovend om dat voor 
alle gebouwen te doen. We kunnen beter denk ik stapsgewijs de gaswinning verlagen, en de 
schade die daar bij hoort oplossen. Wat heb je aan aardbevingsbestendige gebouwen over 50 
jaar als de gaswinning sowieso al gestopt is? Voor mijn gevoel heb je dan miljarden verspild.  
 
Ik vind het belangrijk dat de mensen in het aardbevingsgebied een alarmkaart oid ontvangen 
met een overzicht van telefoonnummers, zodat ze weten welke nummers ze kunnen bellen na 
een aardbeving.  

 
Een grote groep respondenten gaf kritiek op de schadeprocedure (16%). Ook hier deelden 
mensen hun, soms schrijnende, verhalen. Zoals we al in eerdere rapporten beschreven lijken 
schaderapporten, de lengte van het proces en de waargenomen willekeur een groot punt van 
frustratie.  
 

Heb schade gemeld bij CVW. Dit is een langdurig tijdrovend proces waarbij alles erop gericht 
is de schade te minimaliseren tot botweg weigeren omdat het ergens anders aan 
toegeschreven wordt. Hen 2 onder 1 kap woning was na een beving schade aan de woningen 
1 krijgt wel uitgekeerd bij de ander zijn het verzakkingen???  
 
Nogmaals CVW heeft mijn zelfde schade afgewezen als zijnde bouwfout en voor in de straat 
kreeg men er wel vergoeding voor. Hoe onrechtvaardig wil je t hebben? Na de laatste beving 
is de achterpui danig verzakt dat ik de schuifpui niet meer goed op slot krijg en ik woon in de 
stad, dat valt buiten t circkeltje. Dat ik dan achteraan moet sluiten mbt Loppersum bv vind ik 
oke. Door mensen buiten circkeltje zo te behandelen kunnen ze niet repareren en zullen 
daar(door) eerste doden vallen zo voelt t  
 
Waar houdt dit op. Een volgend rapport op het buro van een deskundige. Weer mooi praten 
en plannen maken, maar ondertussen:somethings never change. Geld gaat altijd voor de 
mens.  
 
Hoewel wij denken redelijk vaardig te zijn t.a.v. communicatie met allerlei instanties, hebben 
we wel het gevoel dat ons dit boven het hoofd groeit en dat elke stap die we zetten of elke 
mail die we schrijven tegen ons gebruikt kan worden. We voelen ons niet opgewassen tegen 
de deskundigen van het CVW enz. Slapeloze nachten hebben we niet, maar het onbezorgd 
wonen in een mooi dorp is wel voorbij.  
 
1e schade veel scheuren. Worden in principe aan elkaar geplakt met “pleister”. Nu weer met, 
naar ik hoop, vermoedelijk een iets betere “pleister”. Ik heb dat ook bij de schade afhandelaar 
aan de orde gesteld, maar dat schijnen de regels te zijn en zo moet het dus. Dus.........elk jaar 
opnieuw. Hoe is het mogelijk dat de NAM/RIJK ons dit aan doet!  
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ik ben nu drie jaar bezig ,en nog geen streep verder gekomen,het is vechten tegen een 
leeuw,maar je komt geen streep verder  
 
Ik vind het zeer frustrerend dat het opstellen van een nieuw schadeprotocol zo lang duurt.  

 
12% van de respondenten had het over het ervaren van negatieve emoties zoals verdriet, 
boosheid, machteloosheid of wanhoop.  
 

ben niet depressief of zo maar weet het gewoon niet meer. De hele wereld word geholpen en 
wij worden bij de poot genomen. Wat een akelig gevoel. 
 
De machteloosheid wordt steeds sterker. Ik vrees dat er eerst een grote aardbeving met 
gewonden of doden moet komen voordat wij echt eens serieus worden genomen en dit gevoel 
werkt verlammend. 
 
Voor het eerst ben ik echt woest. Nog steeds is er geen vaart achter versterking van huizen, 
nieuwbouw, afhandeling van schades en het bouwen aan vertrouwen. Nederland heeft vaak 
de mond vol over schending van mensenrechten elders. En hier dan? Het recht op veilig 
wonen geldt blijkbaar niet voor Groningers. Zijn zij tweederangs-burgers. Het lijkt erop. Ik zet 
geen Nederlandse vlag meer op mijn boot. Dat is een schaamlap. 
 
Onder boosheid zit het verdriet 
 
Ik schrik van mijn eigen boosheid op onze overheid. Vooral het gevoel dat er eigenlijk niet 
wezenlijks gedaan wordt. 
 
Boos over de hele situatie. Regio wordt in de steek gelaten. Ontkenning dat aardbevingen iets 
met de gaswinning te maken hadden. Na Huizinge eerst nog verhoging van de gaswinning. 
Starre houding NAM bij schadeafwikkeling. Belofte over versterkingsoperatie wordt niet 
waargemaakt. Belofte over een nieuwe schadeprotocol wordt niet waargemaakt. Nu moet er 
ruimhartige en snelle schadevergoeding en compensatie voor gedaalde woningprijs komen en 
een duidelijk traject voor afbouw van de gaswinning. 
 
ik word heel erg verdrietig en misselijk  en boos wanneer ik over deze dingen te lang na moet 
denken dus ben ik opgelucht dat ik klaar ben [met de vragenlijst]. 

 
8% van de respondenten noemde zorgen over de toekomst. Deze zorgen gaan zowel over 
persoonlijke zorgen als zorgen over de provincie als geheel.  
 

Ja, wanneer komt er een einde aan dit alles? Hoe kun je nu gelukkig en onbezorgd in je huis 
wonen en leven? 
 
Wat gaat er in de toekomst ,met de waarde van huis gebeuren, ook al zijn  er maar kleine 
scheuren. 
 
Mijn huis is opgeknapt , maar wacht op volgende schade.  Hoe lang kan dit doorgaan? Hoe 
lang kan ik hier blijven?  En dan nog, hoe kan ik dat betalen?  Straks huis afbetaald, die niks 
waard is. En op straat.  Daar ben ik bang voor. 
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Ik ben heel bang dat onze mooie provincie straks nooit meer hetzelfde zal zijn. Alle mooie 
oude gebouwen zullen worden gesloopt, en in ruil daarvoor gaan mensen weg of komen er 
nieuwbouw woningen die het hele aanzicht zullen veranderen. De ziel wordt uit dit mooie 
gebied gesloopt ben ik bang 

 
4% van de respondenten liet een gevoel van onveiligheid zien.  
 

Was gisteren erg bang en het was erg onwerkelijk.. 
 
Aan ons veilig gevoel wordt steeds meer aangetast. Er moeten blijkbaar helaas (we wensen 
het niemand toe) doden vallen om de verantwoordelijken in actie te laten komen en de keuze 
te maken voor de veiligheid als prioriteit ipv voor geldelijk gewin. 
 
Heb me voor het eerst zorgen gemaakt over de veiligheid van met name mijn kinderen, ivm 
scheuren op hun slaapkamer 

 
De overige antwoorden die respondenten gaven bespreken we kort: 
 

● Compassie (solidariteit) met bewoners van aardbevingsgebied (4%). Hier gaat het om 
respondenten die zelf niet met gaswinningsproblematiek te maken hebben, maar wel 
zien en erkennen hoeveel problemen het bij anderen oplevert.  

● Weg willen maar dit niet kunnen (2%). Een aantal respondenten geeft aan dat zij graag 
hun huis willen verkopen en elders willen gaan wonen, maar dat zij hun huis niet 
kunnen verkopen en dat ze dus ‘vastzitten’ in Groningen.  

● Vragen/zorgen over schade (2%). Deze antwoorden gaan voornamelijk om de angst of 
zorgen die nieuwe schades veroorzaken over de veiligheid of het behoud van het huis.  

● Oproep tot actie (2%). Een aantal respondenten geeft aan dat zij vinden dat Groningers 
veel meer in actie moeten komen of moeten protesteren.  

● Tevreden over schadeafhandeling (2%). Naast de hiervoor besproken kritiek op de 
schadeprocedure is er ook een groep respondenten die aangeeft dat bijv. het 
schadeherstel aan hun huis goed en naar tevredenheid is verlopen.  

● Gevoel niet serieus te worden genomen (1%). Een kleine groep mensen geeft expliciet 
aan dat zij vinden dat de problematiek niet serieus wordt genomen door “de rest van 
Nederland” (bijv. overheid of bewoners). Een nadere analyse van de categorie ‘overig’ 
laat echter zien dat er in deze laatste categorie ook veel respondenten zijn die vinden dat 
verantwoordelijke overheden en instanties te veel op bijv. geld zijn gefocust. We 
bespreken hieronder enkele voorbeelden. Deze twee categorieën laten allebei zien dat 
respondenten vinden dat de regering hun houding en acties moeten aanpassen.  

● imagoschade (1%). Een klein aantal respondenten geeft bijvoorbeeld aan bang te zijn 
dat het Groningse karakter, van bijv. het landschap of de dorpen, erg aangetast zal 
worden, of dat “de rest van Nederland” alleen maar negatieve gedachten zal hebben over 
Groningen door de problematiek.  

 
Als laatste willen we de categorie ‘overig’ bespreken. Na nadere analyse komen in de categorie 
‘overig’ veel antwoorden voor die op allerhande manieren laten blijken dat de respondenten 
ontevreden zijn met of weinig vertrouwen hebben in de huidige gang van zaken:  
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Hoe onze overheid omgaat met mensen in dit gebied met zoveel schade, Het interesseert ze 
helemaal niets.   Is het dan gek dat er zo weinig naar de stembus gaan ?  En dat er kleine 
gemeente partijen komen ? die ook niets kunnen doen!..... 
 
Ben verbijsterd over rol overheid. Geld, geld, geld. Mensen tellen niet mee in dit Wingewest! 
Om gek van te worden. 
 
De provincie Groningen verdient veel steun en wel onmiddellijk. Het moet prioriteit krijgen. 
 
Ons vertrouwen in inmiddels verdwenen. Teveel onderzoek en hoge kosten lijden tot niets. 
We blijven nog lang in deze malaise 
 
Daarnaast zijn in de categorie ‘overig’ antwoorden opgenomen die te weinig werden genoemd 
om een aparte categorie voor te benoemen (zoals de druk op gezinsrelaties, opgelucht zijn dat 
men de beving niet heeft gevoeld, ergernis over de media, of een gelaten reactie zoals “het is 
zoals het is”).  

 
Samenvattend geven de reacties op deze open vraag goed weer dat mensen het doorgaans fijn 
vinden om hun verhaal te kunnen doen, ontevreden zijn over schadeprocedures, door o.a. deze 
procedures en de beving veel negatieve emoties ervaren en zich zorgen maken over de 
toekomst. Onderstaande reactie geeft het gevoel voor veel respondenten goed weer: 
 

Wat ik al eerder aangaf, het gevoel van onveiligheid, niet serieus worden genomen en 
onzekerheid over de toekomst, dat nekt mensen. 

 
Maar zelfs na het meemaken van de beving en de negatieve consequenties die daar mogelijk bij 
(zijn) komen kijken, is een groot deel van de inwoners van Groningen trots op hun provincie en 
denken zij na over mogelijke oplossingen voor het gebied.  
 
Figuur C.1: Categorisatie van persoonlijke ervaringen
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