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AANLEIDING EN DOEL

Aanleiding

> Het coronadashboard van de Rijksoverheid is een online 

informatiemiddel voor onder andere burgers, experts en beleidsmakers. 

Het dashboard geeft inzicht in cijfers rondom de verspreiding van het 

coronavirus in Nederland. 

> Het coronadashboard is continu in ontwikkeling. Er komt nieuwe 

informatie bij en designs worden doorontwikkeld. Om deze 

doorontwikkeling aan te laten sluiten bij de doelgroep, wil het ministerie 

van VWS per ontwikkelsprint usability onderzoek inzetten. Op deze 

manier kunnen gebruikerservaringen direct worden meegenomen in de 

verdere ontwikkeling van het dashboard.

> Het ministerie van VWS heeft Ruigrok NetPanel gevraagd (tweewekelijks) 

usability onderzoek uit te voeren. In deze onderzoeken staan de 

ervaringen van burgers met het dashboard centraal.

Doel 

> Het doel van de verschillende onderzoeken is afhankelijk van de 

bijbehorende ontwikkelsprints. Het globale doel van de onderzoeken is 

om te testen of het coronadashboard, ook na updates in indicatoren en 

designs, begrijpelijk is en blijft aansluiten bij de burgers met 

verschillende taal- en denkniveaus. 

> De bijbehorende onderzoekvraag is: In hoeverre is informatie (cijfers, 

grafieken en toelichting) in het coronadashboard voor burgers 
toegankelijk in gebruik en begrijpelijk? En wat zijn aanknopingspunten 

ter verbetering? 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Methode en doelgroep

> Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van 

kwalitatief onderzoek in de vorm van individuele diepte-interviews met 8 

Nederlanders. 

> Het is belangrijk rekening te houden met de indicatieve aard van 

kwalitatief onderzoek. De waarde van kwalitatief onderzoek zit in de 

breedte en diepte van de uitkomsten, en niet in de cijfermatige verdeling 

ervan. De uitkomsten lenen zich dan ook niet voor generalisaties naar de 

hele doelgroep.

Deelnemers

> De deelnemers die wij gesproken hebben, noemen wij in dit rapport 

‘burgers’. 

Resultaten

> Wij werken de onderzoeksresultaten uit aan de hand van een ‘stoplicht’ 

methode:

Groen voor aandachtspunten die positief bijdragen aan het gebruik van 

het coronadashboard

Geel voor aandachtspunten die voor ongemak zorgen, maar gebruikers 

niet verhinderen in het bereiken van hun doel 

Rood voor aandachtspunten die een volledig begrip of effectief gebruik 

in de weg staan
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ROLLING REPORT (1/3)

Hieronder volgen de inzichten die tijdens meerdere sprints terugkomen. Na iedere sprint vullen en passen we dit 

aan. We maken een onderscheid in algemeen, inhoud en usability. 

Algemeen

Burgers zijn coronamoe

> Burgers geven aan steeds minder bezig te zijn met informatie rondom corona, of zich er zelfs bewust voor af te 

sluiten. Burgers hebben het gevoel dat er een overkill aan informatie beschikbaar is over corona. Daarnaast is 

corona niet meer zo nieuw en spannend als toen het virus net op het wereldtoneel verscheen. 

> Wanneer zij wel informatie opzoeken, gebruiken ze meerdere bronnen en letten hierbij op de afzender om de 

informatie op waarde te schatten. Zo kijken burgers bijvoorbeeld of de informatie afkomstig is van de overheid. 

> Bij het opzoeken van informatie zijn burgers ook op zoek naar positieve berichten, zoals hoeveel mensen van 

Corona zijn hersteld en wanneer de maatregelen zullen versoepelen. 

De informatie is soms te gedetailleerd, waardoor het minder voldoet aan de informatiebehoefte van burgers 

> Burgers willen de cijfers kunnen duiden en relateren aan hun eigen situatie, daarom is het belangrijk dat het 

coronadashboard hen helpt de cijfers in perspectief te plaatsten. Is het aantal ziekenhuisopnames per dag veel 

of weinig? Gaat het in Nederland de goede kant op of neemt de coronacrisis gevaarlijke vormen aan? 

> Cijfers die een trend laten zien helpen burgers hier het meeste bij. Daaruit kunnen burgers aflezen of er toe- of 

afnames zijn. De dagcijfers spreken in dat opzicht minder tot de verbeelding. 

> Dit betekent ook dat de gekozen eenheden moeten helpen een beeld te vormen bij de cijfers. Soms zijn 

percentages hiervoor geschikt, bijvoorbeeld bij de bezetting van IC-bedden zegt een percentage bezette IC-

bedden ten opzichte van alle beschikbare bedden meer dan een absoluut getal. Om een trend te laten zien in 

het aantal positief tests, zegt een absoluut aantal positieve uitslagen weer meer dan een percentage. Dit gaat 

nog niet op alle plekken in het coronadashboard goed. 
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ROLLING REPORT (2/3)

Inhoud 

Het coronadashboard bevat (te) veel informatie

> De informatie die het coronadashboard biedt, sluit grotendeels aan bij de verwachting van burgers. Enkele 

burgers verwachten ook informatie over het virus zelf te vinden (zoals symptomen en klachten). 

> Het corona dashboard biedt veel informatie, waarvan een deel voor sommige burgers niet relevant is. De 

hoeveelheid zorgt er ook voor dat informatie die burgers wel relevant vinden, ondergesneeuwd raakt. 

Bijvoorbeeld doordat het onderaan een ‘lange’ pagina staat, maar burgers al eerder ‘afhaken’. Dit geldt zowel 

voor het gehele dashboard, de informatiepagina’s en losse grafieken.

> Er zijn burgers die behoefte hebben aan meer gelaagdheid van de informatie. Bijvoorbeeld door per pagina 

eerst te laten zien wat er allemaal te vinden is, om vervolgens verder te kunnen gaan naar relevante grafieken. 

Verkeerde interpretatie van grafieken en cijfers

> Burgers worden getrokken door cijfers en grafieken in het dashboard. Zij lezen de teksten in het dashboard 

over het algemeen niet (volledig) of scannen deze snel. 

> Het coronadashboard biedt op sommige plekken nog te weinig houvast om de grafieken en cijfers volledig te 

begrijpen. Burgers hebben zowel tekst, legenda’s als visualisaties nodig om de informatie juist te interpreteren. 

Wanneer burgers de informatie niet begrijpen, is het lastig voor hen om te bepalen of de informatie relevant is.

> Burgers hebben sterk de neiging om grafieken en cijfers met elkaar te vergelijken. Die vergelijking gebeurt niet 

altijd op de juiste manier. Bijvoorbeeld omdat het ene cijfer wordt weergegeven per 100.000 en het andere een 

losstaand cijfer is. 
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ROLLING REPORT (3/3)

Usability

> Burgers navigeren hoofdzakelijk via de menubalk bovenaan de pagina of door bijvoorbeeld te klikken op cijfers 

en grafieken op de Actueel pagina.

> Burgers zien veelal over het hoofd dat zij via Actueel ook kunnen navigeren via de balk ‘bekijk alle cijfers op dit 

dashboard’. 

> Het is niet altijd duidelijk dat de strook met onderwerpen links (pagina Landelijk) dient als menu. Burgers 

hebben niet door dat ze op de onderwerpen in het menu kunnen klikken.

> Grafieken met interactie spreken aan omdat het burgers helpt om de cijfers van een specifieke dag, leeftijd of 

groep te zien. Wel kunnen de interactieve grafieken op sommige momenten ervoor zorgen dat burgers 

overweldigd raken, doordat ze te veel informatie in één keer zien.

> Het voelt voor burgers onlogisch dat cijfers over de IC opnames en bezetting op een aparte pagina staan, in 

plaats van onder de kop ‘Ziekenhuisopnames’. Burgers zien IC-bedden als onderdeel van het ziekenhuis.
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Landelijk mobiele weergave (05-05-2021)Landelijk desktopweergave (05-05-2021)

NAVIGATIE – MENU’S

Het onderscheid tussen het menu links [1], en 

de verdiepende informatie rechts op de 

desktopweergave vinden burgers prettig. Zo 

blijft in zicht welke informatie er nog meer 

beschikbaar is. 

Het hoofdmenu [2] is duidelijk voor burgers. 

Op zowel desktop als mobiel [3] kunnen 

burgers hier goed hun weg in vinden. 

Het is niet altijd duidelijk dat burgers kunnen 

doorklikken op de indicatoren in het linker 

menu. Dit geldt zowel op desktop als op 

mobiele weergave [4]. Burgers missen een 

indicatie dat het menu klikbaar is. De 

kleurverandering wanneer men met de muis 

erover gaat lijkt dit nog onvoldoende aan te 

geven. 

Burgers die niet doorhebben dat de menu 

items klikbaar zijn, denken dat dit de enige 

informatie is die over dit onderwerp 

beschikbaar is. Hierdoor missen zij informatie 

(waar zij wel naar op zoek zijn). 

9

R
E

S
U

L
T

A
T

E
N

1

4

3

2



Positieve testen 

(05-05-2021)

NAVIGATIE – INFORMATIEPAGINA’S

Over het algemeen hebben burgers door dat zij op deze pagina’s kunnen scrollen voor meer informatie. 

Bij ‘lange’ pagina’s [1] vinden burgers dat zij te veel moeten scrollen om alle informatie te zien. Hierbij speelt mee dat zij niet weten 

welke informatie er allemaal op de pagina te vinden is. Dit maakt het lastig inschatten of ze verder moeten (en willen) scrollen of niet. 

• Een burger noemt als suggestie om bovenin de pagina een overzicht te geven van de verschillende informatie ‘blokken’ op de 

pagina, die doorverwijzen naar de juiste plek op de pagina. 

De blauwe blokken met artikelen worden wisselend ontvangen:

• Trekken wel en niet de aandacht: Voor sommige burgers vallen de blokken op door de blauwe kleur en nodigen uit om door te 

klikken. Anderen lijken de blokken bewust over te slaan.

• Titels dekken lading niet: De titels van de artikelen wekken de indruk dat er bepaalde informatie te vinden is, wat uiteindelijk niet 

het geval blijkt te zijn. Het is niet duidelijk dat burgers hier verdiepende informatie te zien krijgen (zoals uitleg over bepaalde 

cijfers en een voorbeeldgrafiek) en niet de data waar zij naar op zoek zijn. De tekst ‘Meer informatie over dit onderwerp’ wo rdt niet 

gezien of geeft onvoldoende aan.  

• Ter illustratie: Burgers klikken op het artikel ‘Leeftijdsverdeling van COVID-patiënten in de ziekenhuizen’ om erachter te komen

hoe die leeftijdsverdeling is. Zij zien uiteindelijk alleen de voorbeeld grafiek en komen niet bij de interactieve grafiek.

• Doorklikken naar artikelen: Burgers verwachten bij verschillende doorklikmogelijkheden in de artikelen bij data uit te komen, maar 

deze blijken naar andere artikelen te verwijzen. Hierdoor krijgen burgers het idee dat dit de enige informatie is die ze over het 

onderwerp kunnen vinden.

• Hoeveelheid kan overweldigend zijn: Voor sommige deelnemers is de hoeveelheid (nieuwe) informatie en termen op deze pagina’s 

overweldigend.

Op de actueel pagina valt niet altijd op dat burgers meer mogelijkheden hebben om bij alle cijfers terecht te komen, naast ‘landelijk’ 

in het hoofdmenu. Het uitklap menu ‘Bekijk alle cijfers op dit dashboard’ en de link ‘Bekijk alle cijfers van Nederland’ in de titel van de 

pagina worden weinig gebruikt. 
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Landelijk > Intensive-care opnames (07-05-2021)

BLOK ‘IC-BEDDEN BEZET DOOR PATIËNTEN MET

COVID-19’

Het blok ‘IC-bedden bezet door patiënten met COVID-19’ valt op 

doordat het bovenaan de pagina staat en door de grote titel [1] die 

interesse wekt.

Er zijn burgers die verwachten cijfers over de IC opnames en bezetting te 

vinden onder de kop ‘Ziekenhuisopnames’, omdat IC-bedden onderdeel 

zijn van het ziekenhuis, en dus ook van de ziekenhuisopnames. Wanneer 

deze burgers bij ‘ziekenhuisopnames’ kijken, realiseren ze zich niet dat 

er een verschil is tussen ziekenhuisbedden en IC-bedden, of vinden ze 

het vreemd dat er geen informatie over de IC staat.

Burgers vragen zich af naar welke waarde wordt gerefereerd met de term 

‘de vorige waarde’ [3]. Ze willen precies weten wat de waarde is, zodat ze 

de waardes met elkaar kunnen vergelijken.

Burgers denken dat het percentage [2] staat voor de bezetting van het 

totaal aantal IC-bedden in Nederland door Corona-patiënten. De titel [1] 

kan hier aan bijdragen.

• De uitleg [4] die het percentage moet verduidelijken, wordt niet altijd 

gelezen.
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Landelijk > Intensive-care opnames > Aantal IC-opnames per leeftijdsgroep door de tijd 

heen (05-05-2021)

GRAFIEK ‘AANTAL IC-OPNAMES PER LEEFTIJDSGROEP DOOR DE TIJD HEEN’

Burgers vinden de grafiek interessant, omdat het informatie per 

leeftijdsgroep geeft. Zo kunnen burgers inschatten in hoeverre Corona 

‘gevaarlijk’ is voor mensen van hun leeftijd.

Sommige burgers vinden de hoeveelheid informatie die in één keer 

getoond wordt (te) overweldigend. Dit komt doordat allerlei lijnen door 

elkaar staat, en er nog meer informatie verschijnt zodra burgers over de 

grafiek hoveren. 

• Er zijn burgers die liever eerst de uitleg [1] lezen, om vervolgens naar 

de grafiek te gaan en te kiezen welke leeftijd ze willen zien.

Burgers vinden de lijnen per leeftijd [2] moeilijk te onderscheiden, omdat 

de kleuren op elkaar lijken (zoals de paarstinten bij ‘80-89’ en ‘90+’). 

Burgers weten niet welke eenheden gebruikt worden, omdat er geen 

eenheden in de grafiek [3] en bij de cijfers [4] staan.

Wanneer burgers de uitleg over de hoeveelheid mensen per 1.000.000 

[1] lezen, zorgt het voor verwarring. Burgers snappen niet hoe ze de 

cijfers moeten aflezen. Ze denken dat de cijfers [4] percentages zijn of 

zijn uitgedrukt in promille.

Wanneer burgers de uitleg [1] niet lezen, denken ze dat de cijfers [4] 

staan voor het totaal aantal personen per leeftijdsgroep. Ze snappen niet 

hoe er bijvoorbeeld 2,7 personen opgenomen zijn, in plaats van 2 of 3 

personen. Ook vinden ze het vreemd dat een opsomming van alle 

leeftijdsgroepen niet uitkomt op het cijfer van ‘Alle leeftijden’.
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Landelijk > Intensive care-opnames > Bezetting IC-bedden door de tijd heen (05-05-2021)

GRAFIEK ‘BEZETTING IC-BEDDEN DOOR DE TIJD HEEN’

Burgers vinden de grafiek interessant, omdat het de trend van het aantal 

bezette IC-bedden laat zien. 

De grafiek is duidelijk. Burgers kunnen direct het aantal bezette IC-

bedden [1] aflezen. Er is geen extra denkstap nodig. 

Naast de informatie die de grafiek geeft, willen burgers ook weten 

hoeveel IC-bedden er nog beschikbaar zijn. Zo kunnen ze beter 

inschatten hoe hoog de druk op de zorg is.

• Burgers kijken nu naar de 1e piek [2] om te vergelijken hoe erg de 

huidige situatie is.

Het verschil tussen de grafieken over IC-opnames en de IC-bezetting is 

niet altijd direct duidelijk, omdat:

• Burgers de titels niet (goed) lezen;

• Ze denken dat opnames en bezetting hetzelfde betekent;

• Ze de uitleg over het verschil [3] niet lezen.
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Landelijk > Positieve testen > Ontwikkeling aantal positieve tests (Groeigetal) (05-05-2021)

GRAFIEK ‘ONTWIKKELING AANTAL POSITIEVE TESTS (GROEIGETAL)’ (1/3)

Burgers snappen op eerste gezicht de weergegeven trend in de grafiek: 

deze geeft aan of het aantal positieve testen stijgt of daalt. Het is 

duidelijk dat de rode balken een toename laten zien en de blauwe balken 

een afname. Aan de golfbeweging zien mensen dat dit continu stijgt en 

daalt. Een aantal burgers haalt hier ook uit dat momenteel de afname 

(krimp) afneemt. 

Het zien van deze trend is voor een deel van de burgers al voldoende 

informatie. Het geeft totaaloverzicht van het verloop, zonder te veel 

details. 

Op detailniveau hebben burgers meer moeite met het interpreteren van 

de grafiek. Dit heeft verschillende oorzaken:

• Meting per 7 dagen vs. 1 dag ‘per balk’: Burgers lezen in de tekst dat 

de grafiek uitgaat van groei of krimp van de afgelopen 7 dagen in 

vergelijking met de 7 dagen ervoor. De grafiek geeft de percentages 

per dag weer. Dit zorgt voor verwarring. 

• Burgers moeten, op basis van de begindatum en nu, zelf inschatten 

wat één balkje betekent. Er zijn burgers die in eerste instantie 

denken dat één balk één week (de genoemde zeven dagen) 

voorstelt. Dit wordt versterkt doordat de X-as geen data bevat. 

• Burgers weten niet hoe zij de een balk moeten aflezen, en hoe ze 

die met andere balken kunnen vergelijken. Ter illustratie: Een 

deelnemer kiest een balk en telt zeven dagen terug om die twee 

balken te vergelijken. Anderen vergelijken opvolgende dagen met 

elkaar: op 4 mei zijn er 5,3% minder mensen negatief getest dan op 

3 mei. 14
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Landelijk > Positieve testen > Ontwikkeling aantal positieve tests (Groeigetal) (05-05-2021)

GRAFIEK ‘ONTWIKKELING AANTAL POSITIEVE TESTS (GROEIGETAL)’ (2/3)

• Het ‘startpunt’: De grafiek heeft volgens burgers geen duidelijk start-

of nulpunt om het percentage aan te relateren. Dat maakt het lastig 

om in te schatten wat 5,3% minder positieve testen [1] betekent in 

absolute positieve testen. En wat dit zegt over de huidige situatie, ten 

opzichte van eerdere pieken of het begin van corona. 

• Ter illustratie: Een deelnemer gokt dat er is uitgegaan van een 

acceptabel aantal positieve testen (bijvoorbeeld 5000) als nulpunt. 

De percentages geven aan hoeveel het huidige aantal positieve tests 

daarboven of onder ligt. In dit geval is een daling positief, maar kan 

dit nog steeds (te) groot aantal positieve testuitslagen betekenen. 

• Percentage versus aantal positieve tests: Er zijn burgers die er in 

eerste instantie vanuit gaan dat de balken het aantal positieve tests 

voorstellen, en niet een percentage groei of krimp. Dit kan met de titel 

van de grafiek te maken hebben. Ook hebben burgers weinig beeld bij 

wat een bepaald aantal procent groei of krimp betekent in het aantal 

positieve tests. 

• Het groeigetal vs het Reproductiegetal: Sommige burgers verwarren de 

term G-getal met de R-waarde, zij denken dat dit hetzelfde is en dat 

deze grafiek een visuele weergave van het verloop van het R-waarde 

is. 

• Een enkeling merkt daarom op dat er geen letterlijk groeigetal terug 

te zien is. Deze deelnemer verwacht een getal vergelijkbaar met de 

R-waarde in plaats van een percentage.
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Landelijk > Positieve testen > Aantal positief geteste mensen door de tijd heen (05-05-2021)

GRAFIEK ‘ONTWIKKELING AANTAL POSITIEVE TESTS (GROEIGETAL)’ (3/3)

Over het algemeen lijkt te gelden: hoe langer burgers de grafiek 

bekijken, en hoe mee details hen opvallen, hoe onduidelijker de grafiek 

voor hen wordt. Zowel in het aflezen, als in interpretatie wat dit zegt over 

de huidige situatie. Burgers geven aan ‘weinig te kunnen’ met de 

informatie. Dit geldt ook voor burgers die de grafiek wel goed 

interpreteren. Zij zien weinig toegevoegde waarde in deze grafiek. 

Daarnaast geven ze aan dezelfde (en meer) informatie uit andere 

(duidelijkere) grafieken te halen, zoals de grafiek ‘Aantal positieve 

geteste mensen door de tijd heen’ die op dezelfde pagina te vinden is. 

Dit heeft meerdere redenen:

• Deze grafiek geeft een langer tijdsbestek aan, vanaf het begin van 

Corona, waardoor er een duidelijk startpunt is. 

• Er is een duidelijk nulpunt (als het aantal positieve tests op nul staat).

• De absolute getallen spreken meer tot de verbeelding. Ze zijn hierdoor 

makkelijker te begrijpen en een betere indicatie van de ernst van de 

situatie. 

• De pieken en dalen geven een trend in positieve tests weer.

• Doordat cijfers niet gemiddeld worden, heeft men het idee pieken te 

kunnen herleiden naar specifieke evenementen, zoals koningsdag.

Een andere optie die genoemd wordt, is om in de grafiek ‘Ontwikkeling 

aantal positieve tests (Groeigetal)’ het percentage positief geteste 

mensen ten opzichte van alle geteste mensen weer te geven. Dit geeft 

volgens hen een reëler beeld van het verloop, omdat er rekening wordt 

gehouden met hoeveel mensen zich überhaupt laten testen. 
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Veelgestelde vragen (05-05-2021)

VRAGEN

Het is voor burgers duidelijk dat zij op het dashboard terecht kunnen 

wanneer zij vragen hebben. Zij zien hier verschillende opties en ingangen 

voor, die volgens hen op een logische plek staan.

• Over dit dashboard: zowel boven in het menu als onderaan de footer

• Veelgestelde vragen: in de footer

Op verschillende pagina’s komen burgers de verwijzing naar de 

cijferverantwoording tegen. Zij vinden goed dat hiernaar verwezen wordt, 

maar zijn niet direct geneigd om dit verder te bekijken. 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Uitvoering

> De interviews hebben plaatsgevonden op:

• 5 mei 2021 via de online tool Webex;

• 6 mei 2021 via de online tool Webex.

> De interviews duurden elk 45 minuten. 

> Het ministerie van VWS heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om mee te kijken met de 

gesprekken en input te geven.

> Van de gesprekken zijn opnamen gemaakt. 

> De burgers hebben als dank voor hun deelname een geldelijke vergoeding ontvangen. 

Topic list 

> De gesprekken zijn gevoerd volgens een topic list die in overleg met VWS tot stand is gekomen. 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Profiel burgers Totaal 
(n=8) 

Geslacht

Man 4

Vrouw 4

Leeftijd

20 t/m 34 jaar 1

35 t/m 44 jaar 1

45 t/m 54 jaar 4

55 t/m 64 jaar 2

Opleidingsniveau

Laag 3

Middel 3

Hoog 2

Profiel burgers

> In de selectie is rekening gehouden met een 

spreiding in:

• Geslacht;

• Leeftijd;

• Samenstelling huishouden;

• Regio;

• Device van voorkeur als men online 

informatie zoekt (desktop/laptop versus 

mobiel device).

Werving en selectie

> De burgers zijn door een professioneel 

respondentenselectiebureau geworven. 

> Respondenten.nl voldoet aan de 

kwaliteitseisen volgens ISO 20252. Dat houdt 

onder andere in dat burgers de afgelopen zes 

maanden niet mogen hebben meegedaan aan 

kwalitatief onderzoek. 

> Respondenten.nl heeft gebruik gemaakt van 

het eigen bestand voor de werving. 
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Profiel burgers Totaal 
(n=8) 

Samenstelling huishouden

Alleenstaand 2

Alleenstaand met kinderen 1

Samenwonend 4

Samenwonend met kinderen 1

Type device

Laptop/desktop 4

Mobiel device 4
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Anna Stekelenburg

Anna@ruigroknetpanel.nl

Zoë Dankfort

Zoe@ruigroknetpanel.nl
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