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 Wat is het perspectief van waaruit u kijkt (bijvoorbeeld, wetenschap, praktijkdeskundige, en welke 
achtergrond)? 
Als clinicus (huisarts), en wetenschappelijk onderzoeker van eHealth toepassingen, als oprichter van 
het National eHealth Living Lab (NeLL.eu) 
 
 
 
 
Wat zou u, met de kennis van nu, het kabinet ten aanzien van opzet en werking van het dashboard 
adviseren om precies weer zo te doen dit najaar, om een opleving te voorkomen of, mocht hij 
komen, snel in te dammen? Welke elementen in het werken met het dashboard zijn wat u betreft 
waard om vast te houden, te herhalen of uit te bouwen en waarom?  
 
Zoals eerder in de Tweede Kamer hoorzitting van 22 april aangegeven is het van groot belang om 
veel sneller te kunnen reageren op veranderende trends in symptomen en risicogedrag. De Covid 
Radar app, een corona surveillance instrument op basis van postcodegebied (dus niet de privacy van 
individuele burgers bedreigend) heeft al sinds begin april ruim 200.000 trouwe gebruikers, die om de 
paar dagen een paar korte vragen over risicogedrag en mogelijke coronasymptomen beantwoorden. 
Het betreft inmiddels al ruim 3 miljoen vragenlijsten. Met deze schat aan informatie konden we 
voorspellen dat de eerste demonstratie in Amsterdam waarschijnlijk niet een opleving van corona 
zou geven, en dat er niet meer besmettingen bij ouders van jonge kinderen waren opgetreden, 
waardoor de lagere scholen weer open konden. Het is dus een waardevol instrument met landelijke 
dekking dat een zinvolle aanvulling biedt op bestaande onderdelen van het coronadashboard. 
Het is mooi dat ook het kabinet is gaan denken in lokale differentiatie van maatregelen, afhankelijk 
van veranderende trends in gedrag en symptomen. De acties van burgemeesters zoals in Amsterdam 
en Rotterdam kunnen we alleen maar toejuichen en ondersteunen we daarom graag met relevante 
updates van onze dynamische data. 
 
 
Wat zou u, met de kennis van nu, adviseren om – op het gebied van werken met een dashboard - 
dit najaar anders, of nieuw te doen – om een opleving te voorkomen of, mocht hij komen, snel in te 
dammen? En waarom? 
 
Een volgende stap kan zijn om naast de trends op basis van postcodegebied ook trends in 
mobiliteitsdata hieraan toe te voegen, wederom op groepsniveau, waardoor we een extra 
dimensie toevoegen aan de risico inschatting van lokale opflakkeringen. Hoe meer snelheid 
van trendverandering we met precisie kunnen realiseren, hoe beter lokaal maatregelen 

http://nell.eu/


kunnen worden genomen. Dit alles om een nieuwe landelijke opleving en lockdown te 
voorkomen. Met mobiliteitsdata kunnen bewegingstrends van relevante groepen mensen 
met hoog risicogedrag en symptomen tijdig worden gesignaleerd. 


