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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 regelmatig 

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. 

> We hebben de huidige website van het Coronadashboard met 4 deelnemers via desktop getest en 

met 4 deelnemers via mobiel. Het prototype met nieuwe ontwerpen van het Coronadashboard 

hebben we vervolgens met alle deelnemers op desktop getest.

> 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’.

Over dit rapport

> We starten het rapport met de ‘Rolling Report’ resultaten. Dit zijn inzichten die gedurende de 

verschillende onderzoeken terugkomen. 

> Vervolgens presenteren we de overall conclusies van dit onderzoek, onderzoek 10. 

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

Groen voor aandachtspunten die positief bijdragen aan het begrip en gebruik van het 

Coronadashboard

Geel voor aandachtspunten die voor ongemak of verwarring zorgen, maar een volledig begrip of 

gebruik niet verhinderen

Rood voor aandachtspunten die volledig begrip of effectief gebruik in de weg staan
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ROLLING REPORT

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

Ondanks coronamoeheid, toch oplopende spanning

> Burgers gaven tijdens de vorige onderzoeken in 2021 aan dat ze steeds minder bezig 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.

> Echter, door de opkomende omikron variant en door de boostervaccinatie, zijn burgers weer actiever bezig met 

informatie rondom corona. De informatiebehoefte gaat vooral over de maatregelen, aangezien daar telkens 

verandering in zit, en over vaccinatie-gerelateerde zaken.

Overheid als bron geeft vertrouwen

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

informatie op waarde te schatten. Informatie komt uit allerlei hoeken af op burgers en zij willen volledige en 

betrouwbare bronnen kunnen raadplegen. 

> Burgers vinden het prettig dat de informatie van het Coronadashboard vanuit de overheid komt. Informatie 

vanuit de overheid wordt gezien als betrouwbaar in vergelijking met andere bronnen. Hierbij speelt mee dat de 

overheid de maatregelen communiceren en de informatie dus ‘uit eerste hand’ komt. 

Niet kenners van dashboard hebben vaak een brede verwachting bij een ‘dashboard’

> Burgers die het dashboard nooit eerder hebben gezien, verwachten soms dat het dashboard informatie biedt 

over hele brede corona gerelateerde zaken, inclusief informatie over maatregelen, ziekteverschijnselen en 

gezondheidsadviezen.

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

burgers verwachten meer informatie over het beleid rondom het virus (zoals de maatregelen).
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ROLLING REPORT

Goede interpretatie van grafieken en cijfers blijft lastig door ‘versnippering’ van informatie en variatie in variabelen

> Burgers worden getrokken door grafieken of groot gepresenteerde cijfers op het dashboard. Zij lezen de 

bijhorende teksten over het algemeen niet (volledig). Deze geven op zichzelf niet altijd voldoende houvast om de 

grafieken en cijfers op de juiste manier te kunnen interpreteren waardoor er verwarring en misinterpretatie 

ontstaat. Dit heeft meerdere oorzaken:

◦ De grafieken zijn te ‘minimalistisch’ geworden om voldoende informatie weer te geven. Bijvoorbeeld 

doordat de titel of definitie van de schaal weggehaald is, er niet benoemd wordt over welke doelgroep het 

gaat  (gehele samenleving tot specifieke doelgroepen) of met welke cijfers er gerekend wordt (volledige 

data tot alleen data die bekend en beschikbaar is); 

◦ De afwisseling in type eenheden in de grafieken zorgen voor verwarring en worden niet altijd verduidelijkt. 

Zo komen burgers op het dashboard zowel percentages, absolute aantallen en verhoudingsgetallen (per 

100.000) tegen. Burgers weten niet altijd hoe ze de getallen moeten interpreteren en raken verward. Met 

name verhoudingsgetallen worden regelmatig verward met percentages, waardoor gebruikers geen goed 

beeld krijgen van de daadwerkelijke situatie.  

Burgers missen soms duiding en (persoonlijke) relevantie in de cijfers

> Op twee gebieden sluit het dashboard minder aan:

◦ De data is te abstract, waardoor gebruikers zich er niet een goed beeld van kunnen vormen. Bijvoorbeeld 

een enkel cijfer bij ‘Intensive care-opnames’ waarbij burgers geen informatie krijgen over welke periode het 

cijfer gaat, en of zij dit getal als hoog of laag moeten zien. Burgers willen de cijfers kunnen duiden, daarom 

is het belangrijk dat het Coronadashboard hen helpt de cijfers in perspectief te plaatsen. Cijfers die een 

trend laten zien helpen burgers hier het meeste bij. Daaruit kunnen burgers aflezen of er toe- of afnames 

zijn. Dagcijfers spreken in dat opzicht minder tot de verbeelding. 

◦ De data is te gedetailleerd om persoonlijk relevant te zijn. Dit speelt bijvoorbeeld bij van prikken die zijn 

gezet door GGD of andere instanties. Burgers begrijpen niet goed waarom dit onderscheid wordt gemaakt, 

zij zijn met name benieuwd naar landelijke cijfers. 
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CONCLUSIES RONDE 10

Prototype: Burgers trekken niet altijd de juiste conclusies uit de grafieken, wat leidt tot verkeerde 

aannames over informatie

> Ook in het prototype zorgt de versnippering van informatie en de missende duiding (zie slide 6) 

ervoor dat burgers geen, of niet de juiste, conclusies kunnen trekken uit de grafieken. Wanneer 

burgers de informatie niet begrijpen of het gevoel hebben dat zij een onvolledig beeld hebben, 

ontstaan er meerdere problemen:

◦ Ze interpreteren de grafieken verkeerd en gaan met verkeerde conclusies weg;

◦ Het wordt te lastig voor hen om te bepalen of de informatie relevant is;

◦ Het schaadt de gepercipieerde betrouwbaarheid van de informatie.

> In dit prototype speelt daarnaast een rol dat er grafieken zijn die onbekende data uitsluiten, maar 

dit niet duidelijk genoeg communiceren naar burgers. Waardoor er een compleet andere 

interpretatie van de cijfers ontstaat. De transparantie van de overheid wordt gewaardeerd, maar 

burgers hebben liever dat ze alleen informatie zien die volledig en bekend is. 

◦ Bijvoorbeeld in het cirkeldiagram over de gevaccineerde en ongevaccineerde COVID-19-

patiënten in het ziekenhuis, gaat het alleen om de mensen van wie bekend is dat zij 

gevaccineerd waren. Aangezien burgers deze informatie niet terug zien in de diagram, zorgt 

de diagram voor verwarring. Als cijfers niet bekend zijn, of een onvolledig beeld schetsen, zijn 

ze overbodig.
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CONCLUSIES RONDE 10

Prototype: De informatie vraagt extra denkstappen van burgers, waarin zij niet door het prototype 

worden ondersteund

> De data die op het Coronadashboard gegeven wordt, is te abstract voor burgers. Zij geven aan dat 

het teveel cijfers en ruwe data is. Er zijn nog extra denkstappen nodig vanuit de burger om vanuit 

de data de juiste conclusies te kunnen trekken. Het Coronadashboard biedt hen echter niet de 

handvatten om deze denkstappen te maken, waardoor het correct interpreteren van de data 

moeilijk blijft. Dit speelt met name op de pagina’s over de Vaccinatiestatus & Incidentie.

> Er is betere begeleiding vanuit de Rijksoverheid nodig om burgers in staat te stellen de 

denkstappen te maken op het Coronadashboard om zo de informatie correct te kunnen 

interpreteren.

◦ Bijvoorbeeld door informatie die bij elkaar hoort duidelijker aan elkaar te koppelen. Daarnaast 

kan het prototype vaker leiden met de hoofdboodschap. Deze komt op meerdere plekken pas 

in de laatste alinea tekst aan bod. Door de grote hoeveelheid informatie in de vorm van tekst, 

grafieken en cijfers, kunnen burgers niet alles lezen en bekijken, waardoor ze niet aan de 

hoofdboodschap toekomen.

Prototype: Burgers vullen onvolledige of onduidelijke informatie aan met eigen kennis en aannames

> Burgers zien de informatie over corona op het Coronadashboard niet op zich staand, maar bekijken 

het vanuit hun achtergrond en kennis (of aannames) die ze al hebben. Het doel van de 

Rijksoverheid om neutraal en transparant te informeren komt hierdoor niet altijd over. 

> Burgers hebben bij sommige onderdelen op het dashboard het gevoel dat de informatie gegeven 

wordt om hen te overtuigen een standpunt aan te nemen. Dit speelt met name rondom vaccineren. 

Bij het opzoeken van informatie kijken zij daarom of berichten hun denkbeelden onderstrepen en 

hun argumenten om bijvoorbeeld wel of niet te vaccineren kracht bij zetten.
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Website (15-12-2021) 

ACTUEEL – ALGEMEEN EN DE ACTUELE SITUATIE

De hoeveelheid informatie op de actuele pagina valt burgers mee. Hoewel ze aangeven dat het 

redelijk veel informatie is, ervaren ze dit niet als vervelend. Dit komt doordat er genoeg witte 

ruimtes tussen de tekststukken zitten en de tekst duidelijk onder elkaar staat. Hierdoor worden 

gebruikers niet overweldigd door de hoeveelheid informatie.

De relevantie van de informatie over de situatie in de gemeente en veiligheidsregio’s [1] of het 

risiconiveau in Nederland [2] verschilt per persoon. Waar de een liever meer informatie over de 

eigen regio ziet, kijkt de ander liever naar de landelijke cijfers, dit heeft voornamelijk te maken met 

persoonlijke interesse.

Burgers raken verward door het getal (3) en de status (Ernstig) van het risiconiveau [2], omdat ze 

niet weten van waar tot waar de schaal gaat wat betreft het risiconiveau. Dat het om niveau 3 gaat 

zegt ze zonder deze duiding weinig. Het woord ‘Ernstig’ werkt alarmerend. 
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Website (15-12-2021) 

ACTUEEL – DE MINI GRAFIEKEN

Hoewel de mini grafieken [1] niet storend zijn, vallen ze burgers niet op en 

voegen ze weinig toe aan de informatie. 

• De grafieken zijn op mobiel duidelijker te onderscheiden dan op desktop, 

omdat ze op mobiel meer in beeld komen en meer op lijken te vallen.

• Op desktop denken burgers dat het om een icoon gaat, bijvoorbeeld van 

een map of een grafiek. Een deel ziet in eerste instantie niet dat het om 

grafieken gaat en besteedt er geen aandacht aan.

• Het deel van de burgers dat de grafieken wel ziet, ziet het meer als een 

statisch plaatje. Het is hen niet duidelijk dat het de huidige trend laat 

zien die verandert.

• De trend die op de mini grafieken [1] te zien is, komt niet overeen met de 

grote grafiek die te zien is [2]. Dit zorgt er tevens voor dat er weinig 

toegevoegde waarde is voor de mini grafieken.

In het menu met de cijfers en mini grafieken [3], is het onduidelijk waar het 

gemiddelde op slaat. Burgers snappen niet of het om het gemiddelde van 

dagen, weken of maanden gaat. 

• Op mobiel moeten ze hiervoor de informatie uitklappen. Op desktop staat 

de informatie er rechts naast en moet er geklikt worden om de andere 

informatie te zien [4]. Echter zouden burgers liever in één oogopslag zien 

over welke tijdsperiode het gemiddelde gaat, zodat er geen twijfel 

mogelijk is.

In de informatie [4], willen burgers graag meer lezen over de relatieve 

situatie. Ze zouden bijvoorbeeld graag zien of het gemiddelde is gestegen, 

gedaald of gelijk is gebleven, zodat ze een betere vergelijking kunnen 

maken met de huidige stand.
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ZIEKENHUISOPNAMES – VACCINATIESTATUS & INCIDENTIE

Doordat de lijnen verschillende lengtes hebben in de staafgrafiek [1], kunnen 

burgers gemakkelijk een vergelijking maken tussen ‘Niet of gedeeltelijk 

gevaccineerd’ en ‘Volledig gevaccineerd’. 

• Burgers maken uit de staafgrafiek op dat het aantal mensen in het ziekenhuis dat 

volledig gevaccineerd is, aanzienlijk kleiner is dan het aandeel niet-

gevaccineerden.  

• Wanneer burgers dit bekijken in combinatie met de verklaring dat volledig 

gevaccineerden een 17 keer kleinere kans hebben om in het ziekenhuis te 

belanden, lijkt dit in samenspraak met wat zij in de grafiek terugzien.

In eerste instantie interpreteren burgers de cirkeldiagram [2] hetzelfde als de 

staafgrafiek. Het is onvoldoende duidelijk dat het in de cirkeldiagram gaat over 

mensen van wie bekend is dat ze wel of niet gevaccineerd zijn, zoals beschreven in 

de tekst. Dit komt doordat deze informatie niet in de grafiek naar voren komt en 

burgers de tekst niet (aandachtig) lezen.

Aangezien de cirkeldiagram vrijwel voor de helft geel en voor de helft blauw is [2], 

krijgen burgers het idee dat de verdeling van patiënten die wel of niet gevaccineerd 

zijn ongeveer 50-50 is. Ze krijgen het gevoel dat de staafgrafiek een heel ander, 

vertekend beeld geeft. Hierdoor weten ze niet meer welke informatie ze moeten 

geloven en trekken ze de verkeerde conclusies dat vaccineren niet heel veel invloed 

heeft op de kans om in het ziekenhuis terecht te belanden.

De boodschap dat de kans 17 keer kleiner is om in het ziekenhuis terecht te komen 

voor gevaccineerden (tegenover ongevaccineerden) staat tweemaal aan het einde 

van de tekst. Omdat burgers niet de tijd nemen om de volledige tekst door te 

nemen, missen zij deze boodschap.
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Prototype (15-12-2021) 

GRAFIEK: VERHOUDING GEVACCINEERDE EN ONGEVACCINEERDE COVID-19-PATIËNTEN PER LEEFTIJDSGROEP

Door met de muis over de grafiek te gaan, krijgen burgers meer informatie 

per leeftijdsgroep [1]. Dit is voor burgers duidelijk als ze door de pagina 

heen scrollen. De informatie die ze hier zien zorgt voor meer duidelijkheid, 

omdat de burger gemakkelijker de informatie vergelijkt die ze hier lezen, 

dan als ze het zelf uit de grafiek moeten interpreteren. 

Burgers begrijpen dat de verticale as opgedeeld is in drie leeftijdsgroepen 

[2]. Enerzijds voegt het voor burgers iets toe omdat de opdeling in drie 

leeftijdsgroepen duidelijk maakt wie de risicogroepen zijn. Anderzijds gaat 

het er burgers met name om hoe de verhouding tussen gevaccineerde en 

ongevaccineerde COVID-19-patiënten er in het algemeen voor staat. Dit 

kunnen burgers nu niet snel zien. 

In eerste instantie denken burgers dat de grafiek gaat over de 

vaccinatiegraad over heel Nederland. Dit zorgt voor verwarring omdat het 

lijkt alsof maar een klein deel van Nederland volledig gevaccineerd is.

• Dat het om ziekenhuisopnames gaat komt niet voldoende naar voren in 

zowel de titel en tekst, als in de grafiek.

Burgers kijken direct naar de grafiek en lezen de tekst erboven niet. 

Aangezien er geen duiding bij de schaal op de horizontale as staat [3], 

kunnen burgers hieruit niet opmaken wat de getallen zeggen. 

• De grafiek wordt te abstract neergezet met te weinig informatie. Hierdoor 

raakt de boodschap ondergesneeuwd en begrijpen burgers niet waar de 

grafiek om draait.
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VACCINATIE PAGINA - VACCINATIESTATUS & INCIDENTIE

(1/2)

In de cirkeldiagram over de COVID-19-patiënten op de IC [1] is het verschil in grootte 

van de gele (niet/gedeeltelijk gevaccineerd) en blauwe (volledig gevaccineerd) delen 

goed zichtbaar. Door dit verschil in grootte zien burgers in een oogopslag dat er relatief 

(veel) minder gevaccineerden op de IC terecht komen. Echter, dat dit verschil in praktijk 

nog veel groter is, wordt niet duidelijk.

Het is niet duidelijk wat de basis (de populatie waarop de grafiek is gebaseerd) is van 

elke cirkeldiagram. Burgers gaan ervan uit dat de eerste cirkeldiagram over de gehele 

Nederlandse samenleving (van 18+) gaat, dat de tweede over het totaal aantal 

ziekenhuisopnames gaat en dat de derde over het totaal aantal IC opnames gaat. Dit 

wordt versterkt doordat de cirkels en percentages tot 100% optellen, waardoor dit 

gezien wordt als het totaal van de patiënten in het ziekenhuis of op de IC. Dat de tweede 

en derde diagram gaan over patiënten van wie bekend is dat ze wel of niet gevaccineerd 

zijn, wordt niet duidelijk. 

• Wanneer burgers er op gewezen worden dat het enkel gaat over patiënten van wie 

bekend is of ze wel of niet gevaccineerd zijn, vinden burgers het vreemd dat niet van 

alle patiënten de vaccinatiestatus bekend is. Ook omdat dit in de staafgrafiek erboven 

wel wordt geïmpliceerd. Zij weten hierdoor niet welke van de twee betrouwbaar is. 

• Daarnaast begrijpen zij niet waarom het coronadashboard ervoor kiest om (in hun 

ogen) onvolledige informatie te laten zien. 
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VACCINATIE PAGINA - VACCINATIESTATUS & INCIDENTIE

(2/2)

Burgers lezen de grafieken niet in relatie tot elkaar (en niet in relatie tot de staafgrafiek 

erboven). Ze trekken daardoor niet de conclusie dat er in Nederland überhaupt veel 

meer gevaccineerde mensen zijn dan ongevaccineerden, en wat dat betekent voor 

percentages opgenomen mensen in het ziekenhuis en op de IC.

• De cirkeldiagram over de ziekenhuisopnamen [2] roept veel negatieve emoties op bij 

burgers. De gele en blauwe delen verschillen weinig in grootte. Daardoor lijkt de kans 

om in het ziekenhuis te belanden [2] bijna even groot te zijn voor gevaccineerden, als 

voor ongevaccineerden. 

Hoewel de cirkeldiagram over de IC opnames [1] de boodschap dat vaccineren een 

kleinere kans geeft om op de IC terecht te komen duidelijk overbrengt dan de 

cirkeldiagram over de ziekenhuisopnamen [2], krijgen burgers nog steeds niet 

voldoende informatie om de juiste conclusies uit de grafiek te trekken. De verklaring dat 

er een 33 maal kleinere kans is om op de IC te belanden, staat aan het eind van de tekst, 

waardoor er weinig aandacht voor is. Er wordt in de grafiek niet duidelijk gemaakt wat 

de kans is om als niet-gevaccineerd persoon op de IC te komen. Burgers hebben meer 

begeleiding nodig om te begrijpen wat deze kans is. 
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Prototype (15-12-2021) 

BOOSTERPRIKKEN EN DERDE PRIK (1/2)

Burgers zijn goed op de hoogte van wat een boosterprik inhoudt, dit hebben zij 

veel voorbij horen komen de afgelopen tijd. 

Het onderscheid tussen boosterprik en derde prik is voor burgers niet duidelijk. 

Burgers gebruiken de termen door elkaar om de volgende redenen:

• Zo horen zij dit terug in de media; 

• De booster is ook daadwerkelijk de derde prik die zij zouden ontvangen. 

Ook na het lezen van de informatie blijft het onderscheid onduidelijk. Over het 

algemeen denken burgers dat het om een identieke prik gaat, die in verschillende 

situaties anders wordt genoemd:

• Het wordt een booster genoemd als je (vanwege een vaccinatie met Jansen of 

een eerdere besmetting) maar één prik hebt gehad. Voor iedereen die al twee 

prikken heeft gehad, heet het een ‘derde prik’. 

• Bij een ‘gezond’ persoon noem je het een booster, bij iemand met een 

immuunstoornis noem je het een derde prik.

Het idee dat de prikken identiek zijn wordt versterkt doordat in de getallen eronder 

[1], de boosterprik en derde prik bij elkaar opgeteld worden. 

Daarnaast vragen burgers zich af waarom er nadruk op dit onderscheid  wordt 

gelegd. Of de prik een booster of een derde prik is, maakt volgens hen niet veel 

uit, zolang mensen de prikken ontvangen die zij nodig hebben. 
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Prototype (15-12-2021) 

BOOSTERPRIKKEN EN DERDE PRIK (2/2)

Burgers vinden het niet logisch dat het dashboard onderscheid maakt 

tussen boosterprikken die door de GGD zijn gezet [1] en door overige 

uitvoerders [2]. Dit is volgens hen irrelevant. Het gaat om hoeveel 

boosterprikken er in totaal gezet zijn.
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Prototype (15-12-2021) 

BOOSTERPRIKKEN PER LEEFTIJDSGROEP (1/2)

De verdeling per leeftijdsgroep doet burgers niet heel veel. Zij vinden het 

enerzijds ‘leuk’ om te zien hoe hun leeftijdsgroepen er voor staan. Maar 

anderzijds geeft een percentage van het totaal hen een beter beeld van 

de stand van zaken. Wel valt burgers op dat ook jongeren een booster 

krijgen, terwijl men in het nieuws hoort dat de boosters juist voor 

ouderen zijn. 

De definitie van volledig gevaccineerd kan, zeker in de toekomst, 

verduidelijkt worden. Burgers hebben het idee dat je eigenlijk pas 

volledig gevaccineerd bent, als je ook de booster hebt gehad. De term 

‘volledig’ kan dan voor verwarring zorgen. 
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Prototype (15-12-2021) 

BOOSTERPRIKKEN PER LEEFTIJDSGROEP (2/2)

Er is veel informatie voor burgers om in één keer tot zich te nemen. De 

aandacht gaat met name naar de percentages, minder naar de absolute 

getallen of de bargrafieken [1].

De relatie tussen de percentages is niet duidelijk genoeg weergegeven 

waardoor burgers verschillende cijfers verkeerd interpreteren: 

• Bijvoorbeeld: 89% van de 81 plussers is volledig gevaccineerd, 

waarvan 20% ook een booster heeft gehad. Echter gaan beide 

percentages over de volledige leeftijdsgroep. De 20% gaat dus net als 

de 89% over de volledige leeftijdsgroep (100%).

• Er zijn ook burgers die verwachten dat beide percentages in totaal 

100% moeten optellen

De balkgrafiek [1] geeft burgers onvoldoende houvast om de link te 

kunnen leggen tussen de percentages. De kleuren voor de percentages 

worden niet direct aan de balk gelinkt. 

• Na uitleg vinden burgers de balk niet veel toevoegen, de percentages 

in de tabel geven hen al voldoende inzicht. 

• Een enkeling verwacht hier, net al bij de incidentie, een hover over 

voor meer informatie. 

20

R
E

S
U

L
T

A
T

E
N

1



Prototype (15-12-2021) 

LEGENDA

Het is burgers duidelijk dat hoe donkerder de kleur is, hoe meer 

positief geteste mensen er in die gemeente/veiligheidsregio 

zijn. Dit maken zij zowel op uit de legenda, als dat dit de 

verwachting/ervaring is bij soortgelijke kaarten. 

Burgers kijken met name naar de kleurverdeling over het land. 

Zij zijn minder gefocust hoeveel specifieke gevallen een 

bepaalde kleur voorstelt.

Burgers nemen de informatie ter kennisgeving aan, zij 

gebruiken dit soort informatie niet om te bepalen of zij 

bepaalde gebieden wel of niet moeten bezoeken. 

Wanneer we er op doorvragen bevat de schaalverdeling [1] een 

aantal onduidelijkheden:

• Burgers kunnen zich niet voorstellen dat er gemeenten zijn 

waar 0 mensen positief getest zijn. Zij interpreteren de 0 als 

dat er geen data is over die specifieke gemeenten.

• Zij weten niet goed wat ze moeten verwachten bij ‘meer’. Op 

basis van de schaal zouden ze verwachten dat de legenda tot 

40 loopt, de weergave roept het gevoel op dat dit ook 140 

zou kunnen zijn. Dat geeft volgens hen een onbetrouwbaar 

beeld.
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Uitvoering

> De interviews hebben plaatsgevonden op:

• 14 december 2021 via de online tool Webex;

• 15 december 2021 via de online tool Webex.

> De interviews duurden elk 60 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  aan de hand van een topic list die in overleg met VWS tot stand is 

gekomen. 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Profiel burgers Totaal 
(n=8) 

Geslacht

Man 5

Vrouw 3

Leeftijd

20 t/m 34 jaar 1

35 t/m 44 jaar 2

45 t/m 54 jaar 1

55+ 4

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) 

Frequentie informatie corona

Meer dan 1 keer per week 6

1 keer per week 0

1 keer per maand 2

Type device

Laptop/desktop 4

Mobiel device 4
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