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› Achtergrond en overwegingen
– CoronaMelder is live sinds oktober 2020, inmiddels (voorjaar 2021) ruim 4,8 miljoen downloads
– CoronaMelder gebruikt v1 API van Google Apple Exposure Notification (GAEN), Google en Apple

hebben v2 beschikbaar gesteld en geadviseerd om – indien mogelijk – v1 te migreren (N.B. v1 
blijft wel ondersteund)

– Vanuit het publiek / gebruikers zijn er vragen en sociale media berichten over de betrouwbaarheid 
van CoronaMelder in relatie tot muren, vloeren e.d.

– Vanuit het RIVM is de wens geuit om een melding te genereren als er verschillende risicovolle 
blootstellingen op 1 dag zijn geweest (eventueel vanuit verschillende indexen), die elk afzonderlijk 
korter dan 15 minuten duurden, maar opgeteld wel langer dan 15 minuten zijn. 

– Het is goed om periodiek een herbeoordeling van het blootstellingmeldingsalgoritme te doen en te 
verifiëren of de parameterinstelling nog aanpassing behoeft (de vorige veldtest is gedaan in 
Defensie CBRN Vught op 8 juni 2020)

› Doel van de bluetooth-validatietest. 
De validatietest heeft 5 onderzoeksvragen:
1. Voldoet GAEN v2 API voor CoronaMelder? Zijn er voordelen / nadelen / aandachtspunten met 

betrekking tot een eventuele ingebruikname van v2?
2. Geef een advies voor de parameterinstelling voor CoronaMelder in geval v2 API gebruikt zal gaan 

worden
3. Geef de niveaus van betrouwbaarheid (sensitiviteit, specificiteit) van de geadviseerde 

parameterinstelling voor v2 API
4. Beoordeel de invloed van muren en vloeren op het gemeten bluetooth-signaal en de 

betrouwbaarheid van de risicomelding door CoronaMelder
5. Is het mogelijk om verschillende blootstellingen op 1 dag (eventueel van verschillende indexen) 

cumulatief te meten en als basis voor één risicomelding te gebruiken? Wat betekent dit voor de 
parameterinstellingen? Wat betekent dit voor de betrouwbaarheid van de melding?

1. Doel en achtergrond van de Bluetooth 
Validatietest
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› Definitie risicovol contact
– CoronaMelder dient de gebruiker van de app een risicomelding te geven als er een risicovol contact heeft plaatsgevonden tussen 

een bevestigde index en de gebruiker van de app. De definitie voor een risicovol contact volgt uit het ‘Protocol bron- en 
contactonderzoek COVID 19’, bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM. Als norm geldt dat alle ‘overige nauwe 
contacten’ (categorie 2a LCI Protocol BCO) een melding moeten krijgen, i.e. “personen die in totaal (binnen 24 uur) langer dan 
15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de bevestigde persoon tijdens diens besmettelijke periode”. Er 
is slechts één soort melding; de app geeft dus wél een melding of níet, maar er is geen variatie op de inhoud van de melding op 
basis van de gemeten waarden of de betrouwbaarheid van de meting. 

› Werking van de risicobeoordeling:
– CoronaMelder werkt op basis van de Google Apple Exposure Notification (GAEN) API. 

De API maakt een risicobeoordeling aan de hand van 4 factoren:
1. Afstand, aan de hand van de signaalverzwakking van het gemeten Bluetooth Low 

Energy (BLE) signaal, de Bluetooth Attenuation in dB. De Attenuation is de verzwakking 
van het waargenomen signaal ten opzichte van de sterkte van het uitgezonden signaal. 
De verhouding is uitgedrukt in decibel (dB) – een dimensieloze logaritmische maat. 
Een attenuation van 10 dB is een verzwakking met een factor 10, een attenuation van 
20 dB is een verzwakking met een factor 100. Hoe hoger de attenuation, hoe sterker de 
verzwakking en hoe groter de afstand tussen de devices.

2. Tijdsduur contact 
3. Besmettelijkheid van de index tijdens contact
4. Het report-type van de test (bevestigde test, klinische diagnose, zelftest. 

N.B. in Nederland wordt alleen de bevestigde test gebruikt)

– In deze validatietest is alleen gekeken naar afstand (BLE-attenuation) en tijdsduur. 
Besmettelijkheid en report-type zijn in deze validatietest buiten beschouwing gelaten. 

2. Globale werking GAEN v2 API
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› Werking van de risicoscore-beoordeling
– Het ontvangend device neemt voor elk zendend device een scanWindow waar. Eén scanWindow duurt maximaal 30 minuten.
– Eén scanWindow bestaat uit één of meer scanInstances.
– Een ScanInstance bestaat uit een aaneengesloten meting van een BLE-signaal. De scanInstance geeft als informatie terug: 

 Duration (in seconden) – de tijdsduur van het gemeten bluetooth-contact
 minAttenuation (in dB) – de minimale signaalverzwakking (d.w.z. het sterkste signaal) tijdens de instance
 typicalAttenuation (in dB) – de gemiddelde signaalverzwakking (d.w.z. de gemiddelde signaalsterkte) tijdens de instance

– De typicalAttenuation van een scanInstance valt in 1 van 4 attenuation-ranges (immediate, near, medium of other), de 3 
drempelwaarden tussen de 4 ranges (de attenuationBucketThresholds) zijn door de beheerder van CoronaMelder in te stellen

– Afhankelijk van de range waarin de gemeten typicalAttenuation valt krijgt de tijdsduur 1 van de 4 wegingsfactoren mee (de 
attenuationBucketWeights). Elke wegingsfactor is door de beheerder vrij in te stellen tussen 0 en 2,5.

– Voor de cumulatieve meldingen kunnen meerdere scanWindows (binnen maximaal 24 uur) bij elkaar opgeteld worden. De beheerder van 
CoronaMelder kan een drempelwaarde instellen (de minimumWindowScore) om te bepalen of een scanWindow als ‘deels’ risicovol contact 
meetelt. ScanWindows die korter duren dan minimumWindowScore worden buiten beschouwing gelaten.

– De exposureRiskValue is de som over alle gewogen tijdsduren van alle scanInstances in één scanWindow, of - bij de cumulatieve 
meldingen – de optelsom van alle risicovolle scanWindows. De exposureRiskValue is een waarde in seconden, maar is niet 1-op-1 de 
tijdsduur van het risicovol contact, vanwege de gewogen sommering. De GAEN documentatie spreekt in dit verband over een ‘meaningful 
duration of the exposure’. 

– Als de exposureRiskValue voor een ScanWindow groter is dan een drempelwaarde (de minimumRiskScore), dan volgt er een melding. 
De drempelwaarde is door de beheerder van CoronaMelder in te stellen.

› Parameterinstelling. De volgende parameters moeten op basis van de data in deze validatietest bepaald worden:
– De 3 drempelwaarden voor attenuation-ranges: de attenuationBucketThresholds. 
– De 4 wegingsfactor voor de tijdsduur per attenuation-range: de attenuationBucketWeights.
– De drempelwaarde om te bepalen of een scanWindow meetelt in een cumulatieve risicobeoordeling: de minimumWindowScore. 
– De drempelwaarde om te bepalen of een (cumulatieve) risicobeoordeling tot een melding moet leiden: de minimumRiskScore. 

2. Globale werking GAEN v2 API (vervolg)
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› Praktijktest
– De validatietest is een praktijktest, waarin diverse typische praktijksituaties zo goed als mogelijk zijn nagebootst (door gebruik te 

maken van verschillende praktijklocaties, verschillende telefoons, werkelijke muren en vloeren en gebruik van natuurlijk aanwezige 
verstorende signalen zoals wifi en andere bluetooth-signalen e.d.). De validatietest is daarmee geen volledig wetenschappelijk 
laboratoriumonderzoek – het onderzoek is niet exact reproduceerbaar. Voor deze opzet is gekozen omdat hiermee een beter beeld 
ontstaat van de bluetooth-signalen en de werking van CoronaMelder in de praktijk. 

– De experimenten zijn uitgevoerd door de devices in vastgestelde posities, met een bekende afstand en 
bekende tijdsduur aan elkaar bloot te stellen. Hiermee is vooraf bekend of een blootstelling tussen 2 
devices voldoet aan de definitie van een risicovol contact (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter in 
dezelfde ruimte). Op basis van de meting (i.e. de BLE-signaalverzwakking (attenuation) en de gemeten 
tijdsduur van de blootstelling) is daarna te bepalen of er voor deze situatie een melding zou zijn gevolgd 
of niet. Door de ‘gemeten’ melding te vergelijken met de ‘ontworpen’ situatie is voor elke situatie te 
bepalen of de gemeten melding terecht (true positive) of onterecht (false positive) zou zijn, c.q. of het 
uitblijven van een melding terecht (true negative) of onterecht (false negative) is. 

– In verband met de corona-maatregelen zijn geen ‘dynamische’ testen gedaan, waarin proefpersonen 
door de ruimte heen bewegen. In de veldtest in Vught is dit wel uitgevoerd, en daaruit bleek dat de 
verschillen tussen statische en dynamische tests beperkt zijn. 

– In de dataverwerking is vervolgens gezocht naar de parameter-instellingen waarbij het aantal terechte 
meldingen (true positives) en het aantal terechte niet-meldingen (true negatives) allebei tegelijkertijd zo 
hoog mogelijk zijn. De parameters zijn bepaald op basis van de optimale balans: false positives 
(onterecht een melding) en false negatives (onterecht géén melding) zijn allebei in gelijke mate als 
onwenselijk gezien. 

› Technische uitvoering
– Voor de veldtest is gebruik gemaakt van een aparte ‘lab-app’ waarmee een ‘besmetting’ van elke telefoon naar alle andere in de test 

aanwezige devices gesimuleerd kon worden. De lab-app maakt geen gebruik van de CoronaMelder back-end. Uitwisseling van TEK’s 
/ Diagnose Keys gebeurt via QR-codes in de lab-app. De veldtest is dus geen technische beoordeling van de juiste werking van de 
back-end. De sourcecode van de lab-app is beschikbaar op de minVWS GitHub (voor Android en voor iOS). 

– Voor de test zijn 20 devices gebruikt, 10 Android en 10 iOS. Zie de bijlagen voor de gebruikte devices. 
– Na afloop van elk experiment zijn de gegevens uit de scanInstances en scanWindows door middel van de QR-code uitgelezen en 

verzameld. 

3. Opzet veldtest
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› Drie praktijklocaties 
De experimenten zijn uitgevoerd op 3 verschillende locaties:
– Een kantoor, met betonnen vloeren en dunne kantoorscheidingswanden van diverse materialen. 
– Een modern huis, met betonnen vloeren, dunne gasbetonnen binnenmuren en goed geïsoleerde 

buitenmuren en ramen. 
– Een jaren-30 huis, met houten vloeren, enkelsteens binnenmuren en matig geïsoleerde dubbelsteens 

buitenmuren. Hier is ook gemeten tussen twee aangrenzende huizen met dubbelsteens tussenmuur.

› Scenario's
– In totaal zijn 11 verschillende experimenten gedaan:

1. Conferentiezaal: een grote kantoor vergadertafel voor circa 35 personen. Alle telefoons lagen op tafel. 
2. Conferentiezaal: idem, met de telefoons wisselend op tafel of op de stoelen en in verschillende richtingen wijzend.
3. Kantoortuin: aan elkaar grenzende vergaderkamers (voor 2-4 personen) en een open kantoortuin met werkplekken.
4. Modern huis: ruime woonkamer, open keuken en hal en enkele telefoons buiten. Alles op dezelfde verdieping.
5. Modern huis: idem, maar met de telefoons op verschillende verdiepingen
6. Jaren-30 huis: smalle lange kamer, keuken en hal, enkele telefoons buiten
7. (Experiment mislukt)
8. Jaren-30 huis: idem als 6, maar met de telefoons op verschillende verdiepingen
9. Vergaderzaal (2x met 10 telefoons): vergadertafel voor circa 15 personen. 

Identieke opstelling als in de veldtest in Vught.
10. Klaslokaal (2x met 10 telefoons): klas-opstelling met tafeltjes in rijen. 

Identieke opstelling als in de veldtest in Vught.
11. Kantoorkantine: grote open ruimte met tafels op verschillende afstanden
12. Aangrenzende huizen: jaren-30 woning, telefoons in 2 verschillende huizen, op verschillende verdiepingen 

– In de bijlagen zijn de detailtekeningen van de experimenten (T1 t/m T12) opgenomen. In de tekeningen 
zijn de exacte posities (op schaal) en de oriëntaties van de devices ten opzichte van elkaar aangegeven.

› Verzamelde datapunten
– Er zijn 9 experimenten met 20 devices uitgevoerd (20 x 19 = 380 scanWindows per experiment) en 

2x2 experimenten met 10 devices (10 x 9 = 90 scanWindows per experiment). Zodoende konden 
maximaal 3780 datapunten worden verzameld. 

– Een (zeer gering) aantal metingen is mislukt. Er zijn 3758 scanWindows gemeten met in totaal 15.494 
scanInstances. (N.B. ter vergelijk: in de eerdere veldtest in Vught zijn 1229 datapunten verzameld)

3. Opzet veldtest (vervolg)
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› Relatie tussen afstand en attenuation
– Om te kunnen bepalen of het BLE-signaal bruikbaar is voor 

afstandsbepaling is de relatie tussen attenuation (signaal-
verzwakking) en afstand onderzocht. De afstand is in het ontwerp 
van de experimenten bepaald. De attenuation is gemeten.

– Uit de literatuur is bekend dat de relatie tussen afstand en 
attenuation logaritmisch is. Daarnaast is uit de literatuur bekend 
dat afstandsbepaling aan de hand van BLE-signaalverzwakking 
niet heel nauwkeurig is. De invloed van diverse 
omgevingsfactoren is groot. Verwacht mag worden dat er 
spreiding in de gemeten attenuation per afstand zal zijn. 

› Resultaten
– Tabel 1. geeft in een heatmap voor alle scanInstances aan 

hoeveel waarnemingen er zijn gedaan. De waarnemingen zijn 
ingedeeld naar afstanden (in blokken van 0,5 meter) en 
attenuation (in blokken van 5 dB). Hoe roder de kleur hoe meer 
scanInstances bij die afstand en die attenuation zijn 
waargenomen.

– Figuur 2. (volgende pagina) geeft voor alle afstanden de 
gemiddelde attenuation en de spreiding in gemeten attenuation. 

– Weergegeven zijn alle gemeten scanInstances, inclusief 
metingen door muren en vloeren. 

– N.B. In een aantal metingen is geen signaal gemeten, omdat het 
te zwak was (hoge signaalverzwakking, i.e. hoge attenuation). 
Door deze metingen buiten beschouwing te laten zou de 
gemiddelde attenuation te laag uit vallen, en daarmee ook het 
advies voor de parameterinstellingen te laag uitkomen. Daarom 
hebben deze metingen een attenuation gekregen van 100 dB. Dit 
is 1 dB hoger dan de hoogst gemeten waarde.

4.1 Afstand versus attenuation

Tabel 1.
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› Beoordeling
– Uit de tabellen blijkt dat er een verband is tussen afstand en gemeten 

attenuation. Ook blijkt dat de metingen een forse spreiding hebben, 
d.w.z. er is sprake van onnauwkeurigheid.

– Het onderscheid tussen meer of minder dan 1,5 meter afstand is op 
basis van BLE-meting redelijk te maken. Uit beide tabellen blijkt dat een 
afstand <1,5 meter zelden een attenuation boven circa 60-65 dB geeft 
en eigenlijk nooit een attenuation boven de 70 dB. Een afstand > 5 
meter geeft zelden een attenuation onder de 60-65 dB en praktisch 
nooit onder de 55 dB. 

– Hieruit blijkt een vergelijkbaar beeld als uit de veldtest in Vught: 
 Een attenuation < 50 dB duidt praktisch altijd op een afstand < 1,5 

meter.
 Een attenuation > 70 dB duidt praktisch nooit op een afstand < 1,5 

meter.
 Voor een attenuation tussen 50-70 dB is het mogelijk dat het 

contact < 1,5 meter was. Ook is het mogelijk dat het > 1,5 meter 
was, maar in de praktijk eigenlijk nooit verder weg dan 5-6 meter.

4.1 Afstand versus attenuation (vervolg)

Figuur 2.
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› Bepaling van de drempelwaarden
Om de drempelwaarden voor de attenuation-ranges te 
kunnen bepalen zijn twee verschillende benaderingen 
toegepast (Figuur 3 en Tabel 4 / Figuur 5):
– Figuur 3. geeft een histogram met de attenuation-

waarnemingen voor alle risicovolle contacten (rode 
grafiek) en alle niet-risicovolle contacten (blauwe 
grafiek). (N.B. alle situaties met muren en vloeren 
vallen per definitie in de blauwe grafiek). 

– De optimale drempelwaarde zorgt voor een 
minimum aan false-positives en false-negatives. 
Gezocht is dus de attenuation-waarde waar de 
oppervlakte onder de rechter staart van de rode 
grafiek (false-negatives) plus de oppervlakte onder 
de linker aanloop van de blauwe grafiek (false 
positives) minimaal is. 

– Uit de grafiek blijkt en de onderliggende data blijkt 
dat de grens op 60 dB ligt. 

– De GAEN v2 API biedt de mogelijkheid van 3 
drempelwaarden (4 attenuation-ranges). Naast het 
omslagpunt tussen de grafieken op 60 dB zijn 
andere relevante drempels: 
 40 dB, de waarde waaronder de blauwe grafiek 

is uitgedoofd (nooit situaties > 1,5 meter) 
 54-56 dB, het maximum / gemiddelde van de 

rode grafiek (onder dat punt ligt de grootste 
kans op situaties < 1,5 meter)

 74 dB, het punt vanaf waar de rode grafiek is 
uitgedoofd (nooit situaties < 1,5 meter)

4.2 Attenuation drempels
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› Bepaling van de drempelwaarden (vervolg)
– Tabel 4. en Figuur 5. geven de gemiddelde waarden en de 

standaarddeviaties (SD) voor de attenuation-metingen bij verschillende 
afstanden. Voor een gegeven afstand kan de gemeten attenuation als 
normaal-verdeeld verondersteld worden. In een normale verdeling valt 
84% van de waarnemingen < (gemiddelde + 1*SD) en 97,5% van de 
waarnemingen < (gemiddelde + 2*SD). Uit de tabel zijn de 
drempelwaarden af te lezen: bij 1,5 meter is de gemiddelde attenuation 
56 dB, (gem + 1*SD) is 64 dB en (gem + 2*SD) is 73 dB. 

› Geadviseerde drempelwaarden en gewichten 
voor de attenuation
– De geadviseerde drempelwaarden voor de attenuationBucket-

Thresholds zijn: 56 dB, 62 dB en 73 dB. 
– De geadviseerde gewichten voor de attenuationBucketWeights zijn: 

1,5 – 1 – 0,4 en 0 
voor respectievelijk de dB ranges [0,56], [57,62], [63, 73] en [74, ∞]. 

– De geadviseerde minimumRiskScore is 900 seconden. 
– De gewichten en de minimumRiskScore zijn bepaald door via trial-and-

error te zoeken naar het punt waar de sensitiviteit en de specificiteit van 
de test allebei tegelijk zo hoog mogelijk zijn, en het verschil tussen 
beiden zo klein mogelijk is. De uitkomst is vergeleken met de ‘consensus 
configuration’ die Google en Apple adviseren op basis van de instellingen 
in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. De geadviseerde 
gewichten komen exact overeen met de consensus configuration. De 
attenuation-drempels wijken zeer licht (± 1-3 dB) af van de consensus 
configuration. (De consensus configuration adviseert 55 dB, 63 dB en 70 
dB voor de drempelwaarden). 

4.2 Attenuation drempels (vervolg)
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› Drempelwaarde voor de tijdsduur
– Alle experimenten hebben 20 minuten geduurd (1200 seconden). De waargenomen tijdsduur van de scanWindows is gemiddeld ruim 16

minuten (het gemiddelde over alle scanWindows is 969 ± 359 seconden). 
– De drempelwaarde voor de tijdsduur (minimumRiskScore) staat, vanwege de gewogen tijdsduren, in principe los van de 15 minuten (900 

seconden). Desalniettemin blijkt een drempelwaarde van 900 seconden wel de beste betrouwbaarheid te geven. Een hogere drempelwaarde 
leidt tot een betere specificiteit (minder onterechte meldingen), een lagere drempelwaarde leidt tot een betere sensitiviteit (meer terechte 
meldingen). De hier geadviseerde drempelwaarde geeft de beste balans. 

› De betrouwbaarheid van CoronaMelder is met deze instellingen circa 75 - 85%
– 84% van de situaties waarin een melding werd verwacht, kreeg een melding (sensitiviteit)
– 74% van de situaties waarin géén melding moest volgen, kreeg ook geen melding (specificiteit) 

(N.B. dit is dus inclusief de situaties met muren en vloeren, waarin conform het BCO-protocol 
geen melding moet volgen)

– N.B. een onterechte melding betekent hier: de persoon heeft een notificatie gehad maar was in 
de praktijk niet dichtbij genoeg (< 1,5m) om conform de RIVM-richtlijnen te spreken van een 
‘risicovol contact’. Maar de persoon is wél zo goed als zeker langer dan 10 minuten op een afstand 
van maximaal ongeveer 6 meter van de besmette persoon geweest. Er is immers een bluetooth 
signaal gemeten met een verzwakking < 73 dB (in de BCO richtlijn is dit, afgezien van muren en 
vloeren, een categorie 3 contact).

› N.B. de gevonden betrouwbaarheidsniveaus gelden voor deze specifieke veldtest 
opzet (scenario’s, plaatsing van de telefoons, omgevingsvariabelen, tijdsduren e.d.)

› Vergelijking met de veldtest in Vught
– De betrouwbaarheidsniveaus van de huidige metingen zijn iets beter, in de orde van 5% - 10% meer betrouwbaar, dan de uitkomsten van de 

eerdere veldtest in Vught (sensitiviteit 73%, specificiteit 73%). Dit is te begrijpen omdat in de GAEN v2 API het instellen van de 
attenuationBucketThresholds preciezer kan dan de door de API gegeven attenuation-buckets in GAEN v1. Ook de mogelijkheid om de 
drempelwaarden voor de 4 attenuation-buckets zelf in te stellen geeft meer flexibiliteit dan de wat rigide opzet van GAEN v1 en de door 
CoronaMelder gebruikte ExposureInformation mode. 

– De huidige uitkomsten zijn minder gevoelig voor aanpassingen in de parameter-instellingen. In de data uit de veldtest in Vught bleek dat een 
kleine verandering in een attenuation-drempel of tijdsduur-drempel een forse impact had op de sensitiviteit of de specificiteit. De GAEN v2 
API blijkt minder gevoelig voor kleine aanpassingen in drempelwaarden. Een aanpassing van enkele dB’s in de attenuation-drempels of 
enkele tientallen seconden in de minimumRiskScore heeft weliswaar waarneembare, maar geringe impact in de orde van enkele %-en op 
de sensitiviteit en specificiteit. 

4.3 Parameterinstelling en betrouwbaarheid
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› Invloed van muren en vloeren. 
– Om te kunnen beoordelen wat de invloed van muren en vloeren is zijn in 

diverse experimenten devices aan verschillende kanten van muren, vloeren of 
ramen gelegd. Van alle scanWindows is ongeveer 60% in dezelfde ruimte 
getest (2237 van 3758) en 40% met een obstakel ertussen (1521 van 3758).

› Verschillen in specificiteit tussen obstakels vs dezelfde ruimte
– Tabel 7. Uit de tabel blijkt dat de specificiteit (het aantal situaties dat terecht 

géén melding krijgt) voor muren en vloeren (87%) beter is dan voor de totale 
situatie (74%) en voor de waarnemingen in dezelfde ruimte (64%). Dit betekent 
dat door muren en vloeren 2 keer minder vaak onterecht een melding wordt 
ontvangen (13% van de gevallen, versus 26% voor het totaal). Maar het 
betekent ook dat er wel degelijk (onterechte) meldingen ontvangen kúnnen 
worden door een contact met een muur of een vloer ertussen. 
De betrouwbaarheid van de CoronaMelder bij muren en vloeren is dus beter dan de 
algemene betrouwbaarheid, maar een onterechte melding is niet uit te sluiten. 

› Invloed van verschillende soorten obstakels
– Tabel 8. In de tabel is nader onderzocht wat de invloed is van verschillende soorten 

obstakels of scheidingswanden. 
 Een gasbetonnen scheidingsmuur of een glazen of board kantoorwand heeft 

praktisch geen extra verzwakkend effect op het signaal.  
 Een stenen muur of een muur binnenshuis heeft een beperkte extra signaal 

verzwakking, in de orde van 2-6 dB ten opzicht van contact in dezelfde ruimte. Dit 
is equivalent met een extra afstand in dezelfde ruimte van circa 1-1,5 meter. 

 Betonnen vloeren, dubbele muren, dubbel glas of meerdere muren hebben een 
extra verzwakking in de orde van 10-15 dB, het equivalent van 3-6 meter extra 
afstand in dezelfde ruimte. Met de gekozen parameterinstellingen en attenuation-
drempels betekent het dat deze situaties in de praktijk praktisch geen meldingen 
zullen opleveren.

 Houten vloeren hebben een beperkte extra verzwakking, maar opgemerkt zij dat bij 
vloeren de afstand tussen devices in het algemeen al minimaal 3-3,5 meter zal zijn.

4.4 Muren en vloeren
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› Achtergrond
– Het RIVM heeft gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om meerdere 

scanWindows (ieder eventueel korter dan 15 minuten) te combineren tot 
één risicovol contact > 15 minuten. 

– De epidemiologische gedachte hierachter is dat de viral-load van meerdere 
kortdurende contacten < 1,5 meter vergelijkbaar is met die van één langer 
durend risicovol contact. De techniek van GAEN maakt dat scanWindows tot 
maximaal 24 uur cumulatief verwerkt kunnen worden. De cumulatie is in feite 
een sommatie van scanInstances uit verschillende scanWindows, in 
plaats van een sommatie over scanInstances in één enkel scanWindow. 
Met behulp van minimumWindowScore is het mogelijk scanWindows uit te 
sluiten van de optelling. 

› Beoordeling van de scanWindows en scanInstances
– Op basis van de onderzoeksdata zijn de verschillen en overeenkomsten 

tussen scanInstances en scanWindows bekeken. 
– Tabel 9. geeft een overzicht van enkele gemiddelde kenmerken voor 

scanWindows op basis van het aantal scanInstances in dat window. Er 
zijn geen wezenlijke verschillen te zien voor scanWindows met verschillende 
aantallen instances. De verschillen die er zijn, zijn te verklaren uit het soort 
contact dat onderliggend is aan het scanWindow. Bijvoorbeeld contacten op 
grotere afstand hebben gemiddeld een kortere duur (signaal raakt eerder 
verloren) en minder scanInstances.  Uitzondering zijn scanWindows met 
slechts één scanInstance. Dit zijn waarnemingen op relatief grote afstand, 
waarbij het signaal vaak verloren gaat. Het advies is deze scanWindows van 
de berekening uit te sluiten.

– Tabel 10. geeft een overzicht van de kenmerken van een scanInstance
naar de lengte van een instance. Hieruit blijkt dat er geen wezenlijke 
verschillen zijn tussen scanInstances op grond van hun tijdsduur.

4.5 cumulatie van scanWindows

15

Tabel 9.

Tabel 10.

CoronaMelder Bluetooth validatie, April 2021



› Advies met betrekking tot cumulatie van scanWindows
– Er is geen belemmering om meerdere scanWindows binnen één dag op te tellen tot één (samengesteld) risicovol 

contact. Statistisch is er geen verschil in scanInstances binnen scanWindows en tussen scanWindows
– De minimumWindowScore kan worden ingesteld op 300 seconden, om te voorkomen dat versnipperde contacten (veelal 

op grotere afstand, met een zwak signaal) onbedoeld toch meetellen in de minimumRiskScore. Hiermee wordt 
voorkomen dat scanWindows met slechts één scanInstance in de ScoreSum worden meegenomen. 

4.5 cumulatie van scanWindows (vervolg)
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› Achtergrond
– In Europa gebruiken 22 lidstaten een op de GAEN API gebaseerde corona app, waarvan er 20 zijn aangesloten op de EFGS (European 

Federation Gateway Service). Binnen het eHEALTH network is regelmatig afstemming met de Europese partners. Daarnaast is er afstemming 
met het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Er is een werkgroep ‘proximity apps effectiveness indicators’, waarin Duitsland, Ierland, het 
Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, België en Nederland informatie en ervaringen met elkaar delen over de effectiviteit van hun corona apps. 

– Veel landen gebruiken de GEAN v1 API met de durationAtAttenuation-methode. Deze methode lijkt op de GAEN v2 (de methode 
gebruikt ook gewogen tijdsduren voor attenuation-ranges), maar heeft slecht 2 (i.p.v. 3) attenuationBucketThresholds en dus 3 (i.p.v. 
4) attenuationBuckets. 

– In diverse landen zijn BLE-validatieonderzoeken gedaan, vergelijkbaar met de Nederlandse opzet. In Internationaal verband wordt vooral 
gebouwd op het onderzoek dat in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk is gedaan. Op basis van deze onderzoeken hebben 
Google en Apple een ‘consensus risk score configuration’ geadviseerd voor de parameterinstelling van de GAEN v2 API. 

– Het meest uitgebreide onderzoek is gedaan in Duitsland door Fraunhofer. De opzet van dat onderzoek is net wat anders dan de Nederlandse 
aanpak. Het Duitse onderzoek gebeurt in een laboratorium-setting, waarin met één type telefoon en positioneringsrobots zeer nauwkeurig de 
relatie tussen afstand, beweging en attenuation kan worden gemeten. Het Duitse onderzoek is daarmee in zekere zin complementair aan de 
Nederlandse validatie-testen, waarin de relatie tussen afstand en BLE-attenuation niet in een laboratorium, maar in de praktijk is onderzocht. 

– De uitkomsten in de verschillende landen leiden tot zeer vergelijkbare resultaten. De vergelijking op detailniveau tussen de hier 
gepresenteerde onderzoeksresultaten met de andere EU-lidstaten, Zwitserland en het VK loopt nog en valt buiten het bestek van deze 
rapportage.

› Parameterinstellingen
– Praktisch alle landen gebruiken een ondergrens van 55-56 dB (enkele uitschieter: 50 dB), een midden-grens van 62-63 dB en een 

bovengrens van 70 dB (met een enkele uitschieter op 80 dB). Dit is volledig in lijn met de grenswaarden van 56 dB – 62dB – 73 dB die in 
deze validatietest zijn gevonden. Ook de hier gevonden wegingsfactoren 1,5 – 1 – 0,4 - 0 voor de attenuation-buckets en de 
minimumRiskScore van 900 seconden zijn volledig in lijn met wat andere landen gebruiken.

– Het advies voor de parameterinstelling in deze validatietest sluit zeer nauw aan bij de ‘consensus risk score configuration’ van Google en 
Apple. Het advies in hun ‘narrower net consensus configuration’ is 55 – 63 – 70 dB voor de grenswaarden en 1,5 – 1 – 0,4 – 0 voor de 
gewichten en 900 seconden voor de minimumRiskScore. De attenuation-grenswaarden wijken 1-3 dB af van de in deze veldtest gevonden 
waarden. De gevonden gewichten en minimumRiskScore komen exact overeen met het internationale referentie advies. 

5. Internationale vergelijking
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› Analyse op basis van Bayesiaanse statistiek
– In het Verenigd Koninkrijk (samen met o.a. de Universiteit van Oxford en het Alan Turing Institute) wordt een 

andere methode onderzocht om de riskScore te berekenen, gebruik makend van de GAEN v2 API. Met gebruik 
van Bayesiaanse statistiek (door middel van Kalman-filtering) lijkt het mogelijk om op basis van verschillen tussen 
scanInstances binnen één scanWindow met een hogere betrouwbaarheid uitspraken over een risicovol contact 
te kunnen doen. Omdat via de Nederlandse lab-app de data van zowel de scanWindows als de losse 
scanInstances is verkregen, is het waarschijnlijk mogelijk om met de in deze veldtest verzamelde data te 
onderzoeken of het Britse algoritme voor CoronaMelder leidt tot een hogere betrouwbaarheid. De analyses 
hiervoor zijn nog in uitvoering en zullen op korte termijn worden gepresenteerd. 

5. Internationale vergelijking (vervolg)
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› Het doel van de validatietest was om vijf onderzoeksvragen te beantwoorden:

1. Voldoet GAEN v2 API voor CoronaMelder? Zijn er voordelen / nadelen / aandachtspunten met betrekking tot een eventuele 
ingebruikname van v2?
 De GAEN v2 API werkt zoals verwacht en geeft resultaten vergelijkbaar met de veldtest in Vught. De betrouwbaarheid van de v2 API is 

iets hoger dan bij v1. Daarnaast biedt v2 via attenuationBucketThresholds en attenuationBucketWeights meer flexibiliteit 
en nauwkeurigheid dan v1 in het instellen van de attenuation-parameters in het meldingsalgoritme. 

2. Geef een advies voor de parameterinstelling voor CoronaMelder in geval v2 API gebruikt zal gaan worden.
 attenuationBucketThresholds: 56 ; 62 ; 73 dB
 attenuationBucketWeights: 1,5 ; 1 ; 0,4; 0 

voor respectievelijk de attenuationBuckets [0,56]; [57,62]; [63, 73] en [74, ∞]
 minimumWindowScore: 300 seconden; t.b.v. het instellen van cumulatie van scanWindows
 minimumRiskScore: 900 seconden

3. Geef de niveaus van betrouwbaarheid (sensitiviteit, specificiteit) van de geadviseerde parameterinstelling voor v2 API
 De betrouwbaarheid van de meldingen is in de orde van 75% - 85%
 De betrouwbaarheid van de v2 API is daarmee circa 5-10% hoger dan de betrouwbaarheid van de v1 API (die op basis van de veldtest

in Vught een betrouwbaarheid van 70% - 75% had)
 De sensitiviteit van deze validatietest is 84%, d.w.z. 84% van de situaties waarin een melding werd verwacht, kreeg ook een melding
 De specificiteit van deze validatietest is 74%, d.w.z. 74% van de situaties waarin géén melding moest volgen, kreeg ook geen melding

6. Conclusie en antwoord op onderzoeksvragen
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4. Beoordeel de invloed van muren en vloeren op het gemeten bluetooth-signaal en de betrouwbaarheid van de 
risicomelding door CoronaMelder in dat geval.
 De kans op een onterechte melding door een muur of een vloer is ongeveer 2x zo gering als de algemene kans op een 

onterechte melding. Muren en vloeren hebben een merkbare invloed op de werking van CoronaMelder. De specificiteit 
van experimenten met een muur of vloer was 87% (versus 74% specificiteit over alle situaties). In 13% van de 
situaties met een muur of vloer volgde er onterecht een melding (versus 26% over alle situaties). 

 Het effect van een muur of vloer is een extra signaalverzwakking vergelijkbaar met een extra afstand van 1-5 meter 
in een ruimte zonder obstakels.

 Muren binnenshuis en kantoorscheidingswanden geven een beperkte verzwakking. Onterechte meldingen door die 
afscheiding heen zijn dus mogelijk. 

 Het advies is om in de communicatie rondom CoronaMelder duidelijk te maken dat muren en vloeren nog steeds een 
kans geven op een onterechte melding (zij het ongeveer 2x zo gering als in de algemene situatie). Een onterechte 
melding bij muren of vloeren is niet uit te sluiten. 

5. Is het mogelijk om verschillende blootstellingen op 1 dag (eventueel van verschillende indexen) cumulatief 
te meten en als basis voor één risicomelding te gebruiken? Wat betekent dit voor de parameterinstellingen? 
Wat betekent dit voor de betrouwbaarheid van de melding?
 Er is geen belemmering om over meerdere scanWindows te sommeren tot één riskScore. scanInstances binnen 

één scanWindow zijn statistisch niet verschillend van sommaties over scanWindows heen. 
 De gemeten betrouwbaarheid is gelijk aan de melding op basis van één ScanWindow.
 Gebruik een minimumWindowScore van 300 seconden om te korte scanWindows (met onbedoelde risico’s op 

onterechte meldingen) uit te sluiten. Deze ondergrens leidt ertoe dat scanWindows bestaande uit slechts 1 
scanInstance in de ScoreSum buiten beschouwing worden gelaten. Dit is wenselijk omdat scanWindows
bestaande uit slechts één scanInstance een hogere kans op een onbetrouwbare uitkomst hebben. 

6. Conclusie en antwoord op onderzoeksvragen 
(vervolg)
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Bijlagen

21



› De gebruikte codering startend met een ‘A’ en een ‘I’ en een volgnummer is gebruikt om de telefoons te identificeren. 
› In de situatietekeningen voor de scenario’s zijn de telefoons op basis van deze code terug te vinden.

› Android:
– A1 Samsung Galaxy S7
– A10 Samsung Galaxy S10
– A2 Samsung Galaxy S7
– A3 Samsung Galaxy S7
– A4 Samsung Galaxy S7
– A5 Samsung Galaxy S7
– A6 Samsung Galaxy S10
– A7 Samsung Galaxy S10
– A8 Samsung Galaxy S10
– A9 Samsung Galaxy S10

› iOS:
– I1 iPhone SE
– I10 iPhone X
– I2 iPhone 11
– I3 iPhone 12 pro
– I4 iPhone 11
– I5 iPhone X
– I6 iPhone XR
– I7 iPhone SE
– I8 iPhone 11 pro
– I9 iPhone 6s

Gebruikte telefoons
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› Er zijn 11 scenario’s uitgevoerd:

– T1. Conferentiezaal 
een grote kantoor vergadertafel voor circa 35 personen. Alle telefoons lagen 
op tafel naar elkaar wijzend. 

– T2. Conferentiezaal
idem, met de telefoons wisselend op tafel of op de stoelen en in verschillende 
richtingen wijzend.

– T3. Kantoortuin
aan elkaar grenzende vergaderkamers (voor 2-4 personen) en een open 
kantoortuin met werkplekken.

– T4. Modern huis
ruime woonkamer, open keuken, bijkeuken en hal, en enkele telefoons buiten. 
Alles op dezelfde verdieping.

– T5. Modern huis
idem, maar met de telefoons op verschillende verdiepingen

– T6. Jaren-30 huis
smalle lange kamer, keuken en hal, enkele telefoons buiten

– (T7. Experiment mislukt)
– T8. Jaren-30 huis

idem als 6, maar met de telefoons op verschillende verdiepingen
– T9a en T9b. Vergaderzaal (2x met 10 telefoons)

vergadertafel voor circa 15 personen. Identieke opstelling als in de veldtest in 
Vught.

– T10 a en T10b. Klaslokaal (2x met 10 telefoons)
klas-opstelling met tafeltjes in rijen. Identieke opstelling als in de veldtest in 
Vught.

– T11. Kantoorkantine
grote open ruimte met tafels op verschillende afstanden

– T12. Aangrenzende huizen
jaren-30 woning, telefoons in 2 verschillende huizen, op verschillende 
verdiepingen 

› Codetabel voor typen scheidingen bij 
muren, vloeren en ramen:

Scenario’s
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T1. Vergadertafel
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T2. Vergadertafel
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T3. Kantoorruimte
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T4. Modern huis
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T5. Modern huis 
verschillende verdiepingen
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T6. jaren-30 huis
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T8. jaren-30 huis 
verschillende verdiepingen
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T9a. Vergaderzaal
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T9b. vergaderzaal
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T10a. klaslokaal
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T10b. klaslokaal
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T11. bedrijfskantine
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T12. Aangrenzende 
huizen
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