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Betreft expertgesprek Lessons Learned over monitoring 

Vergaderdatum en -tijd 6 augustus 2021 9:30 

Vergaderplaats WebEx 

Aanwezig Van VWS: Siebe Riedstra (vz), Henri van Faassen, Sander Piek. 

Experts: André van der Zande, Marie Rosenkrantz Lindegaard, 

Margreet de Graaf, Niek Klazinga, Reinier Tromp, Mariken Leurs, 

Rianne van Gageldonk. 

Van team Lessons Learned: Ynske Muurling, Dinh-Vu Nguyen, Jelle 

Hoff 

Afwezig  
Kopie aan  
  
  

Dit gesprek is onderdeel van een serie gesprekken om de geleerde lessen op te 
halen voor de herijking van de routekaart en een volgende fase in de aanpak van 
de coronacrisis.  
 
In het gesprek stonden onderstaande vragen centraal: 
 

• Hoe kijkt u terug op de beschikbare middelen en gegevens ter bestrijding 
van de epidemie en het gebruik ervan? In hoeverre was het “beeld” 
voldoende scherp in uw optiek bij golf 2 en 3? 

• Hoe oordeelt u over beschikbare en benodigde data gegevens en 
informatie die effectief zijn voor het voorspellen…. En: wat mist er? 

• Hoe ziet idealiter de inrichting van de monitoring voor de toekomstige 
overgang van pandemie naar endemie er uit?  
 

Hoe kijkt u terug op de beschikbare middelen en gegevens ter bestrijding 
van de epidemie en het gebruik ervan? In hoeverre was het “beeld” 
voldoende scherp in uw optiek bij golf 2 en 3? 
 
Een expert benoemt 3 hoofdpunten die misten in de pandemie.  
1. Allereerst objectieve maatstaven van gedrag.  

Veel kennis die is opgedaan tijdens de eerste en tweede golf had ingezet 
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kunnen worden bij de derde golf, maar dit is niet gebeurd. Met ‘real-time’ 
inzicht in gedrag kan je sneller ingrijpen dan wanneer je focust op outcome 
data. Uit onderzoeken zijn duidelijke indicatoren van gedrag naar voren 
gekomen. De mate waarin voldoende afstand kan worden gehouden is 
situationeel bepaald en sterk afhankelijk van de drukte. De overheid had meer 
moeten doen met het beheersen van drukte.  

2. Het tweede punt is het dragen van mondkapjes als gedragsbeïnvloeding.  
De gedachte was dat mensen deze verkeerd zouden gebruiken en door 
mondkapjes risicovoller gedrag zouden vertonen. Wij wisten dat dit niet het 
geval was, mondkapjes zijn veel te laat ingevoerd in Nederland.  

3. Het derde punt was de gedachte dat mensen de maatregelen niet wilden 
naleven.  
Uit onderzoek blijkt juist dat mensen in grote mate bereid zijn om de 
maatregelen na te leven, maar daar niet altijd de mogelijkheid toe hadden. 
Recent voorbeeld is het testen voor reizen, iedereen houdt zich hier aan. De 
overheid had de juiste condities moeten scheppen voor goede naleving. 

Een expert benadrukt dat de WHO aan het begin van de pandemie aangaf dat 
naar vier aspecten moet worden gekeken; epidemiologie, gedrag, overige zorg en 
economische gevolgen. In Nederland lag de focus met name op de 
epidemiologische kant. Op dit punt was het beeld scherp, maar er was geen 
systemisch overzicht van de effecten van de maatregelen op de rest van het 
systeem. Later is hierin verbetering gekomen met de gedragsunit van het RIVM, 
maar over het algemeen is te weinig gedragsinformatie meegenomen. 
 
Het coronadashboard heeft veel verbeteringen gezien, maar is nog van te 
algemeen niveau en niet geschikt voor individuele burgers om een risicoafweging 
te maken om bijvoorbeeld wel of niet naar een specifiek evenement te gaan. De 
expert zou dan ook graag zien dat er meer informatie beschikbaar komt op lokaal 
niveau, bijv. per gemeente en op subgroep niveau. 
 
Een andere expert geeft een reactie op deze inbreng. Zij geeft aan dat in het 
veiligheidsberaad is afgesproken dat het maken van risicoprofielen voor 
gemeenten/evenementen bij de veiligheidsregio ligt. Dit gebeurt nog niet, maar 
het is goed om hier nogmaals aandacht aan te besteden. Deze expert stelt dat er 
een heldere strategie moet komen met duidelijke doelen, dashboardinformatie die 
daarbij past en uitleg wat dit betekent voor de individuele burger. Nederlanders 
willen zich aan de regels en adviezen houden, maar willen wel weten waarom 
bepaald gedrag en maatregelen nodig is. 
 
Een expert geeft aan dat hij blij was met het dashboard, maar behoefte had aan 
meer informatie, bijvoorbeeld over testbereidheid en effectiviteit van de 
maatregelen. Data over rioolwater is een gouden vondst, hiermee is het ook 
mogelijk om vooruit te kijken. Twee andere experts geven echter aan dat deze 
data de verwachtingen op dit moment nog niet waarmaken. Aan het begin van de 
pandemie ontbrak het aan betrouwbare uitvoeringsinformatie. De Tweede Kamer 
hield zich bezig met micromanagement op de verkeerde details waardoor veel tijd 
en energie ging in het beantwoorden van deze vragen. 
 
Een expert blikt terug op de begintijd van de monitoring met een dagelijkse 
update op de site van het RIVM. Dit waren pdf-bestanden die handmatig moesten 
worden overgetypt in Excel. In combinatie met steeds wisselende formats was het 
moeilijk om goede overzichten te maken. Na de komst van scv-bestanden zag je 
een opkomst van burgerjournalistiek die de informatie beter presenteerden dan 
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het dashboard. Er werd door VWS naar absolute i.p.v. groeipercentages gekeken 
die veel belangrijker waren om de groei te voorspellen. De politiek had bovendien 
veel meer voorlichting moeten geven in plaats van alleen in beeld te komen bij het 
aankondigen of opheffen van maatregelen. Duiding en uitleg over bijvoorbeeld 
groeipercentages moest voornamelijk vanuit journalisten komen terwijl hier een 
belangrijke rol voor VWS lag. 
 
De druk op de IC werd altijd genoemd, maar het werd nooit inzichtelijk gemaakt 
wat dit betekende. Hoeveel procent van de bedden werd bezet door 
coronapatiënten, wat is de impact daarvan? Dat had duidelijker moeten worden 
gemaakt voor mensen om het draagvlak voor maatregelen te verhogen. In de 
komende periode is de vaccinatiegraad van belang. Het is niet inzichtelijk hoe 
hoog deze is en hoe de verdeling binnen Nederland en bepaalde subgroepen is. 
We gaan clusters van besmettingen krijgen en je wilt weten waar deze zullen zijn, 
hoe groot ze zullen zijn en welke impact dit op de zorg gaat hebben. Journalisten 
hebben, door ziekenhuizen af te bellen, achterhaald wat de vaccinatiegraad was 
van mensen die nu op de IC liggen. De expert weet dat het lastig is in verband 
met de privacy, maar geeft aan dat dit niet de taak van journalisten moet zijn. 
 
Een expert zag dat het voldoende afstand houden afnam en wilde weten welke 
gedragsdeterminanten hier van invloed op zijn. Ook zij liep aan tegen knelpunten 
op het gebied van privacy. Het 6-wekelijkse gedragsonderzoek van het RIVM is 
hierdoor bijvoorbeeld niet als opendata beschikbaar. Zij geeft aan dat er veel data 
over gedrag beschikbaar is en dat het mogelijk is om op korte termijn 
kleinschalige experimenten op te zetten. Het is een gemiste kans dat hier nooit op 
is ingezet door de overheid. 
 
Een expert is blij te horen dat de andere experts ervaren dat er goed zicht was op 
de epidemiologische situatie. Zij gaf aan dat het geen ideale situatie was, zo was 
de NICE data een kwaliteitsregistratie en niet voor dit doeleinde bedoeld. Er is 
bredere informatie over respiratoire infecties nodig, niet alleen over corona. 
Influenza gaat waarschijnlijk ook een grote rol spelen dit najaar. De opleving van 
het RS-virus hebben we ook al gehad, dit was ook ongebruikelijk. Het is belangrijk 
om goed zicht op het virus te houden.  
 
Zicht op subgroepen is belangrijk, maar is helaas nog niet gelukt. Ook deze expert 
geeft aan beperkingen te ervaren in het gebruik van data vanwege privacy. 
Bijvoorbeeld met het vaccinatieregister. De wens is een breed vaccinatieregister te 
hebben. 
 
Andere experts reageren dat privacyproblemen ook een politieke keuze is. In de 
pandemie zijn meerdere wetten aangenomen, hier had ook meer mogelijk 
gemaakt kunnen worden. Ook is privacy niet de oorzaak van alle problemen. Dat 
gedragswetenschappers onvoldoende betrokken waren is geen privacy-issue. Ook 
is op geaggregeerd niveau veel mogelijk. Er zijn veel technische oplossingen 
mogelijk, maar de goodwill om hierop in te zetten was er kennelijk niet. 
Gedragswetenschappers wilden graag een rol spelen maar kwamen niet aan tafel, 
er was vooral politieke aandacht voor de medische kant. 
 
Ten aanzien van de vaccinatiecampagne geeft een expert aan dat er veel 
uitvoerders waren en veel wisselingen in beleid. Hierdoor is het moeilijk om alle 
data boven tafel te krijgen en dat de data de juiste kwaliteit heeft. Achteraf is 



 

Secretaris Generaal / plv. 
Secretaris Generaal 
Dir Organisatie, Bedrijfsv en 
Personeel 
Afdeling VWS Flex 

 
Datum 
29 juli 2021 

Pagina 4 van 5 

duidelijk waarom deze keuzes in het vaccinatiebeleid zijn gemaakt, maar er moet 
van te voren worden nagedacht over de consequenties van keuzes.  
Bij de data over ziekenhuisopnames was er sprake van onderrapportage doordat 
datalevering aan de GGD niet verplicht was. Hierdoor kon deze data eigenlijk niet 
gebruikt worden. Het zou goed zijn om het wettelijk mogelijk te maken dat in 
crisissituaties een trusted third party data mag koppelen. 
 
Meerdere experts geven aan dat er veel data is opgehaald en gekoppeld maar dat 
een diepe analyse over hoe dit voorspellend gebruikt kan worden ontbreekt. De 
focus lag met name op de epidemiologische kant en het R-getal maar niet op 
andere belangrijke indicatoren. De gedragswetenschappelijke kant miste een 
gezaghebbend persoon die de duiding op andere factoren kon doen. 
 
Hoe oordeelt u over beschikbare en benodigde datagegevens en 
informatie die effectief zijn voor het voorspellen…. En: wat mist er? 
 
De nu beschikbare data is van steeds betere kwaliteit, maar 
gedragswetenschappelijk data kan beter. Deze data is nu voornamelijk gebaseerd 
op surveys, maar het ontbreekt aan directe metingen van gedrag. Hier is nu geen 
infrastructuur voor, maar dit kan opgezet worden. Experts benoemen het gebruik 
van andere bronnen en disciplines als camera’s, crowd control en informatie vanuit 
bedrijven over hoeveel het personeel thuiswerkt. De mogelijkheden voor het 
koppelen van data worden nu niet optimaal gebruikt. 
 
Experts zijn het er over eens dat de epidemiologische data redelijk goed en 
volledig is. Het ontbreekt aan data over vaccinatiegraad en dan met name de 
spreiding tussen subgroepen en binnen Nederland. Ook is het de vraag of er 
voldoende zicht is op het aantal positieve testen vanwege de zelftesten. 
 
Een expert benoemt dat hij zich schaamde voor de brief die hij kreeg van het 
RIVM over zijn vaccinatie bij de huisarts omdat de helft bestond uit 
privacyaandachtspunten. Dit zal juridisch gezien noodzakelijk zijn, maar er moet 
niet onderschat worden welk effect dit kan hebben op het bijdragen aan angst en 
de vaccinatiebereidheid. 
 
Hoe ziet idealiter de inrichting van de monitoring voor de toekomstige 
overgang van pandemie naar endemie eruit?  
 
De experts zijn het er over eens dat hiervoor het doel dat Nederland zichzelf stelt 
belangrijk is. De experts kennen 3 doelen; kwetsbaren beschermen, de druk op de 
zorg beheersbaar houden en zicht op het virus houden. VWS benoemt dat er ook 
een 4e doel is, de economische en maatschappelijke schade beperken, dit is in de 
zomer toegevoegd. 
 
De inrichting van de monitoring is afhankelijk van het doel. Dankzij de vaccinaties 
heeft het aantal positieve testen niet dezelfde betekenis voor de 
ziekenhuisopnames. Kiest Nederland voor hetzelfde beleid als de Engelsen dan is 
surveillance op nieuwe varianten belangrijker en het in kaart brengen van de 
gevolgen van deze nieuwe varianten. Kiemsurveillance is dan te laat. Er moet 
ingezet worden op PCR screening, dat gebeurt nu nog te weinig en we leunen nu 
nog te veel op de ervaring en kennis van de Denen en de Britten. 
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Als het doel echter is om het aantal besmettingen laag te houden om de gevolgen 
van Long COVID te beperken dan is een andere monitoring nodig. Ook is dan het 
bron- en contactonderzoek en voldoende testcapaciteit belangrijker. De 
sociaaleconomische gevolgen van de maatregelen moeten dan ook goed 
betrokken worden.   
 
Een expert benadrukt het belang van samenwerking binnen de verschillende 
ministeries. Op regionaal niveau krijg je hierdoor niet alles voor elkaar. Op 
landelijk niveau moet de leiding worden genomen met aandacht voor uitwerking 
van keuzes op regionaal niveau. De aanpak is niet alleen iets van VWS, maar ook 
van J&V, EZK en anderen. 
 
Een expert wenst dat de communicatie beter wordt aangepakt en dat hierin de 
gedragswetenschap betrokken wordt. Hoe ga je om met een langdurig 
aanwezigheid van het virus? Er is veel onzekerheid, maar wees daar open over. 
Blijf uitleg bieden en communiceren, ook als je terugkomt op een eerder besluit. 
Laat het bredere perspectief zien en onderken de risico’s en onzekerheden. Een 
beslissing kan op het ene moment, met de kennis die dan beschikbaar is 
verstandig zijn, maar dit kan een week later anders zijn. 
 
Er moet meer aandacht komen voor het welbevinden en de psychische gezondheid 
van mensen. Ook zitten kwetsbare groepen te weinig in de huidige onderzoeken.  
Een expert maakt zich zorgen over antivaxers. Dit is een grote groep die is 
gestegen van 5-10% naar 10-15% en zijn verwachting is dat deze onrust niet 
zomaar weg gaat. Gewone zaken zoals de griepprik zullen in de toekomst een 
sterke reactie bij deze groep oproepen. Hoe ga je om met deze verharding in de 
maatschappij? 
 
Een expert benadrukt dat wanneer gekozen wordt voor het accepteren van 
oplopende besmettingen er ook goed gemonitord moet worden op andere virussen 
zoals influenza. Er moet een data infrastructuur worden ingericht om zicht op o.a. 
besmettingen, varianten en ernst van ziekte bij gevaccineerden te krijgen. Ook 
moet een vaccinatieregister beschikbaar worden dat breder is dan alleen corona. 

 


