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Conclusies 

1. Een menu aan de linkerzijde geeft snel overzicht van de belangrijkste indicatoren en dit wordt gewaardeerd. 

Burgers vinden echter niet alle indicatoren even relevant en de veelheid van indicatoren heeft het risico dat het 

geheel rommelig oogt. 

2. De weergave van toename/afname is makkelijk te begrijpen en bevat de meest relevante informatie voor de 

gemiddelde burger die inzicht wil in het algemene beeld van hoe het ervoor staat in Nederland. Wanneer men 

diepgaander inzicht wil en inzicht in de verwachte persoonlijke consequenties is het weergeven van de 

signaalwaarde informatiever. Dit is echter ook moeilijker te interpreteren voor burgers. 

 

Aanbeveling 

Creëer een menu met een rustige lay-out met informatie over de stijging en daling van cijfers. Een mogelijkheid tot 

het uitklappen van het menu heeft meerwaarde voor mensen die graag inzicht willen in de signaalwaardes en trend 

voor de lange termijn. Overweeg daarnaast of álle indicatoren een plek moeten hebben in het linkermenu of dat 

minder relevante indicatoren naar het vervolgmenu verplaatst kunnen worden. 

 

Resultaten 

Voor zowel het dashboard met de toe- en afnames (hierna: dashboard A) als het dashboard met de signaalwaardes 

(hierna: dashboard B) geldt dat men waardeert dat het linkermenu direct een overzicht biedt van indicatoren.  

 

Het doel van mensen om het coronadashboard te (gaan) bezoeken wisselt en lijkt invloed te hebben op de voorkeur 

voor de keuze voor het type informatie in het linkermenu.  

• Een deel geeft aan al voldoende informatie uit de media te ontvangen en vindt het dashboard niet van 

toegevoegde waarde. Enkelen twijfelen zelfs of de cijfers een realistische weergave zijn van de praktijk en 

maken om die reden geen gebruik van het dashboard. Zij hebben daarom geen voorkeur. “Beide spreken 

mij niet meer aan de cijfers kloppen volgens mij ook niet.” 

• De meeste potentiële bezoekers hebben vooral behoefte aan een algemeen beeld. Hierbij gaat het met 

name om inzicht in de verandering van het aantal besmette personen en het reproductiegetal.   

o Dashboard A sluit aan op deze behoefte. De toename/afname per indicator is makkelijk te 

interpreteren en geeft inzicht in recente ontwikkelingen. “Deze is voor mij nog het duidelijkst 

omdat er met gekleurde cijfers wordt gewerkt en dat laat goed zien of de cijfers zijn gestegen of 

gedaald.” 

• Wanneer men graag wilt inschatten of er een aanscherping/versoepeling van maatregelen gaat komen 

vanuit de overheid heeft men behoefte aan extra inzichten, namelijk de signaalwaarde.   

o Dashboard B heeft hierbij de voorkeur, omdat de cijfers meer betekenis krijgen door horizontale 

gekleurde balk. “Je kunt met die balkjes zien waar we zitten, in het groen, oranje of rood. Dat vind 

ik het meest duidelijk. Ik kan aan die cijfers niet zien hoe erg het is. Of het cijfer hoog of laag is. Met 

de balkjes wel, zeker met de uitleg erbij.” 

• Wanneer men moet kiezen lijkt de voorkeur uit te gaan naar dashboard A. Denkbaar is een combinatie door 

gebruik van een uitklapbaar menu. De basis oogt rustig en naar wens kan men de signaalwaarde uit 

dashboard B zien bij het uitklappen van het menu. “En de balkjes uit menu B...kunnen die niet worden 

geïntegreerd in menu A? Dus zowel ontwikkeling, als de relatieve stand.” "Komen we al in risicogebied of nog 

niet? Dat inzicht uit menu B is ook prettig.” 
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Detailresultaten dashboard A (toename/afname) 

• De weergave van toename/afname maakt het dashboard dynamisch en geeft op een simpele manier inzicht 

in de verandering (relativiteit) van de waarde, maar het is onduidelijk met welk eerder meetmoment dit 

wordt vergeleken, terwijl dit wél relevant is bij de interpretatie van de pijlen. “De cijfers t.o.v. gisteren zijn 

gevaarlijk; je moet eigenlijk de trend over meerdere dagen/week bekijken i.p.v. alleen de dagverschillen.” 

• Het merendeel waardeert het minimale gebruik van kleur, maar een enkeling vindt de kleuren rood en 

blauw verwarrend. Liever ziet men een positieve verandering in het groen, en een negatieve verandering in 

het rood weergegeven. Ook geeft een enkeling aan dat de hoeveelheid cijfers rommelig oogt. “Ik vind het 

zonder de gekleurde balkjes rustiger. Het is al heel veel info en cijfertjes, dus hoe rustiger de lay-out, hoe 

'beter' leesbaar het is wat mij betreft.” 

• De weergave van de datum vindt men nuttig. Hierdoor heeft men meer duiding van de cijfers ten opzichte 

van een eerdere periode. “Dat de opname op een bepaalde dag was is wel handig om te weten.” 

 

Detailresultaten dashboard B (signaalwaarde) 

• Dat in dit dashboard de gekleurde balk een signaalwaarde geeft, is voor velen van toegevoegde waarde. Het 

is duidelijk te zien of er sprake is van risico-aantallen. “Hoewel ik het zien van de trend [toename/afname] in 

eerste instantie meerwaarde vond hebben, denk ik dat een trend zonder signaalwaardes eigenlijk niet zo veel 

zegt. Mijn voorkeur gaat dus uit naar versie B omdat daar de signaalwaarden zichtbaar in zijn.” 

• Men vindt het prettig door het reproductiegetal een indicatie te krijgen hoe het er nu voor staat en om te 

weten of dat getal kritiek wordt geacht of niet. Het is onduidelijk hoe het reproductiegetal tot stand komt 

en men mist inzage in een eventuele daling of stijging.  

• Over het gebruik van de kleuren zijn de meningen verdeeld. Enerzijds zorgen de kleuren voor duidelijkheid, 

maar een enkeling vindt dat er teveel kleuren zijn gebruikt. Daarnaast is het niet voor iedereen duidelijk wat 

de kleuren in de balk betekenen. De verwachting is dat rode kleur gevaar betekent, maar consequenties 

hiervan zijn niet duidelijk. Of de kleur blauw nog een inhoudelijke waarde heeft, zoals bij rood en groen, is 

onbekend. 
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Algemene resultaten en aandachtspunten 

Over het algemeen kunnen we het volgende zeggen over beide dashboards:  

• Men heeft veelal behoefte aan regionale inzichten. Door zicht te hebben op de ontwikkelingen per regio 

kunnen burgers afgewogen keuzes maken voor hun persoonlijke situatie.  

o Dashboard A en B bieden voldoende ruimte voor regionale informatie door de visuele landkaart 

aan de rechterzijde. Deze is overzichtelijk weergegeven en men ziet in één opslag waar de 

brandhaarden zijn. Wel mist men wel de optie om de eigen woonplaats in te kunnen voeren. 

• Men heeft voorkeur voor een weergave in absolute cijfers. Gemiddelden en vooral cijfers achter de komma 

zorgen voor verwarring. Bijvoorbeeld: men vindt de hoeveelheid informatie over het aantal 

ziekenhuisopnames per dag prettig, maar het is niet duidelijk wat het getal 5,3 inhoudt. Meerdere 

communityleden aan dat ze het onlogisch vinden dat cijfers die over personen gaan met een getal achter de 

komma worden weergegeven (met andere woorden: ze hebben niet door dat het gaat om aantal per 1000 

inwoners). ‘’Je neemt iemand op of niet. Er is geen half mens, dat slaat nergens op.’’ 

• Relevantie kan vergroot worden als alle indicatoren helder te interpreteren zijn: wanneer is het gemeten en 

waarmee wordt het vergeleken? Bijvoorbeeld bij de intensive care opnames per dag is het niet duidelijk 

over welke dag het cijfer inzicht geeft.   

• Een aantal vindt het aantal indicatoren teveel, waardoor het onrustig en ‘moeilijk’ oogt. Daarbij vindt men 

de indicatoren niet allemaal even belangrijk:  

o Het verschil tussen positief geteste mensen en aantal besmettelijke mensen is voor meerderen 

onduidelijk. 

o Het merendeel vindt de weergave van de rioolwatermeting overbodig. Het is niet duidelijk wat 

hiermee gemeten wordt en in welke eenheid. Daarnaast is het niet duidelijk wat een gezond cijfer 

zou zijn.   

o Men ervaart inzage in verpleeghuiszorg als teveel informatie. Het is niet duidelijk welke 

verpleeghuizen het betreft en de informatie is niet voor iedereen van belang. Bij het aantal 

besmette locaties is het onduidelijk ten opzichte van welk voorgaande meetmoment de huidige 

meting tot stand is gekomen.   

o Het aantal patiënten met eerste melding van COVID-19 klachten bij de huisarts vindt men minder 

relevant en weinig zeggend. Daarnaast is het onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt.   
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Onderzoeksverantwoording 

Aan het onderzoek hebben 50 burgers deelgenomen. De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op kwalitatief 

onderzoek en daardoor geen cijfermatig bewezen feiten of te extrapoleren naar de gehele Nederlandse bevolking. 

 

Het onderzoek vond plaats via een hotspotvraag en een discussiekamer in de online research community Nederland 

Denkt Mee.  

• Bij de hotspotvraag kreeg elke deelnemer in willekeurige volgorde 1 van de 2 designs te zien. Daarbij 

vroegen we hen om aan te stippen wat wel/niet duidelijk en aansprekend is en hier toelichting bij te geven. 

• In de daaropvolgende discussiekamer lieten we beide designs zien. Hierbij stelden we de volgende vragen: 

o Met welk doel zou jij het dashboard bezoeken? En welk versie van het linker menu spreekt jou 

hiervoor het meest aan? Waarom deze?  

o Welk linker menu vind je het meest duidelijk? Waar komt dat door? 

o Welk linker menu vind je het meest overzichtelijk? Waarom deze?  

o Helpt het linker menu je om de cijfers goed te interpreteren?  

o Hoe kan het nog beter? Waar mag VWS nog aan denken? Wat zie je als aandachtspunten? 
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Bijlagen: stimulusmateriaal 

Dashboard A (toename/afname) 
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Dashboard B (signaalwaarde) 

 

 


