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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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OVERALL RESULTATEN

Ontspanning over corona, lage informatiebehoefte

Huidige houding ten opzichte van corona redelijk ontspannen

> Er is opluchting onder burgers nu de positieve ontwikkeling in de coronacijfers langer aanhoudt en ook nu men 

bijvoorbeeld is gevaccineerd. Sommige burgers hebben het idee dat corona nagenoeg voorbij is en/of praten 

over de coronacrisis alsof ze echt in hun geheugen moeten graven. 

De relevantie van informatie is momenteel laag

> De informatiebehoefte over corona lijkt (veel) lager te zijn geworden. Nu alle cijfers zo positief zijn, verwachten 

burgers de komende periode eigenlijk nauwelijks behoefte te hebben aan cijfers over corona. Ze verwachten 

zeker niet uitgebreid in informatie te duiken. Als er al een informatiebehoefte is, gaat deze vooral over 

vaccinatie-gerelateerde zaken (bijwerkingen, beschermingsgraad verschillende vaccins, vaccinatiegraad). 

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 hele brede corona 

gerelateerde informatie biedt, inclusief informatie over voorschriften, ziekteverschijnselen en 

gezondheidsadviezen.

Overheid als bron geeft vertrouwen

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

komt uit allerlei hoeken af op burgers en daarom helpt het om een volledige en betrouwbare bron te kunnen 

raadplegen. 
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OVERALL RESULTATEN

Internationale informatie wordt bekeken met een ‘vakantiebril’

Het internationale aspect is interessant, vooral vanuit het perspectief van vakanties

> Dat het Coronadashboard internationale cijfers biedt, vinden burgers interessant vanwege twee redenen:

1. Nu reizen weer mogelijk wordt/is, hebben burgers interesse in de coronacijfers van verschillende 

vakantielanden. De geboden (internationale) informatie bekijkt men dan ook met een ‘vakantiebril’. Hierin 

schuilt deels een gevaar: als burgers landkaarten zien, hebben zij de neiging om deze als reisadvies te 

bekijken. Bij de landkaart ‘verdeling positief geteste mensen’ is er nog enigszins een raakvlak met 

landcodes, maar bij de landkaart ‘varianten van het coronavirus per land’ is er weinig tot geen 

samenhang met ‘meer of minder gevaar’. 

2. Burgers zijn over het algemeen op de hoogte dat het in Nederland goed gaat met de coronacijfers en in 

sommige andere landen wat minder. Dat roept de vraag op of Corona (inclusief mogelijke varianten) weer 

terug kan komen, doordat het wordt meegenomen vanuit andere landen.

> Het internationale karakter kan dus interessant zijn vanwege vakantieplannen, of als men vrienden of familie in 

een specifiek land kent/wil bezoeken. Echter, burgers zijn op het dashboard initieel geïnteresseerd in cijfers 

dicht bij huis. Bijvoorbeeld: hoe verhoudt mijn regio/gemeente zich tot een andere? Komt een variant wellicht 

vaker voor in een bepaalde regio?
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OVERALL RESULTATEN

Sommige informatie op het dashboard is te moeilijk of te gedetailleerd voor burgers

Veelvuldige variatie in variabelen kan zorgen voor verwarring

> De afwisseling in thema’s en grafieksoorten is (te) groot om alle cijfers goed te begrijpen en interpreteren. Niet 

alleen verschillen de thema’s (positief geteste personen, vaccinaties, varianten), ook de basis van een tabel of 

grafiek is divers. Zo gaat het de ene keer om percentages, dan om absolute aantallen en dan weer om 

verhoudingsgetallen (per 100.000). Burgers hebben zeker moeite met het begrijpen van het nut van 

verhoudingsgetallen. Ter illustratie: ‘Wat zegt mij dat nou. Frankrijk heeft toch meer inwoners dan Nederland?’

> Ook de aard van de getoonde cijfers (van momentopname tot ontwikkelingen over tijd) en de periode (per 

week, half jaar) verschilt steeds. Al deze variatie in variabelen levert een grote kans op 

verwarring/misinterpretatie op.

Sommige detaillering van de cijfers gaat te ver voor burgers

> De details van de grafieken die in deze ronde zijn getest, zijn niet voor iedereen relevant. Dit geldt zeker voor 

informatie over ‘varianten per land/en varianten over de tijd heen’. Burgers noemen bijvoorbeeld dat het eerder 

bedoeld is voor virologen of mensen die regelmatig naar het buitenland gaan.
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LANDELIJK – VARIANTEN VAN HET CORONAVIRUS

De uitlegtekst [1] over de varianten is helder. Burgers zijn ook bekend 

met het fenomeen ‘varianten’.

Burgers zijn veelal op de hoogte van het feit dat de verschillende 

varianten ook wisselen in besmettelijkheid. De informatie op het 

dashboard kan burgers daarom helpen om de ernst van de situatie in te 

schatten. Bijvoorbeeld als ze zien dat een relatief besmettelijke variant 

steeds sterker aanwezig is in Nederland.  

De artikelen [2] zien burgers met name als aanvulling op de cijfers van 

het dashboard. De weergave komt over als nieuwitems. 

Voor burgers is het duidelijk dat de nuttige links [3] doorlinken naar 

andere websites (buiten het dashboard op). 
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LANDELIJK – VARIANTEN VAN HET CORONAVIRUS

Burgers begrijpen uit de tabel dat er verschillende varianten van het coronavirus zijn.

Onder overige varianten [1] verstaan burgers een verzameling van mogelijke andere mutaties, die 

nu nog niet heel groot zijn. Het voelt dan ook logisch dat die onder één noemer in de tabel staan.  

Burgers begrijpen dat een variant vaker voorkomt als het percentage hoger is, maar het is niet 

duidelijk dat het percentage is gebaseerd op het aantal monsters.

Als burgers alleen de kolom ‘variant’ [2] zien staan, is het hen niet duidelijk om welke variant het 

gaat. Voor meerdere burgers is de Griekse alfabet-aanduiding überhaupt iets nieuws. Men noemt 

expliciet dat de oorspronkelijke landaanduiding behouden moeten blijven. Bijvoorbeeld door dit 

tussen haakjes achter de variantnaam te plaatsen. 

• Nu concluderen burgers bijvoorbeeld onjuist dat het oorspronkelijke coronavirus de 

Alfavariant is, aangezien die in Nederland nu het meest aanwezig is. 

De kolom ‘Aantal monsters’ [3] kan verwarring oproepen. Burgers begrijpen allereerst niet waar 

‘aantal’ voor staat. Het totaal aantal van wat? En over hoe lang? Daarnaast is de term ‘monsters’ 

niet gangbaar voor burgers.  

Burgers begrijpen meestal dat de kolom ‘eerst gevonden’ [4] weergeeft in welk land een variant als 

eerste is ontdekt. Toch kan het ook verwarring geven. Burgers denken bijvoorbeeld dat de kolom 

weergeeft dat in het Verenigd Koninkrijk 93,1% van de Alfavariant is gevonden. Een suggestie is om 

‘eerst gevonden’ te vervangen door ‘land van oorsprong’. 

10

R
E

S
U

L
T

A
T

E
N

Prototype (23-06-2021) 

1

2 3 4



LANDELIJK – VARIANTEN VAN HET CORONAVIRUS DOOR DE TIJD HEEN

Het is burgers duidelijk dat zij verschillende varianten kunnen aanklikken 

en uitklikken [1]. 

Burgers verwachten en waarderen dat er een venster [2] uitklapt met 

aanvullende informatie over een specifieke week als zij over de lijn 

hoveren.

Het voelt logisch voor burgers dat het oorspronkelijke coronavirus niet in 

de grafiek is meegenomen, aangezien hier alleen wordt gesproken over 

varianten.

Burgers reageren wisselend op waarom de grafiek start vanaf december 

2020 [3]. Zo begrijpen sommigen dat de varianten toen voor het eerst 

verschenen / dat het aantal varianten vanaf toen is meegenomen in 

onderzoek. Anderen denken juist dat het aantal besmettingen vanaf die 

periode weer flink is gestegen.

Burgers concluderen uit de stijgende lijn dat de Alfavariant [4] steeds 

meer voorkomt, maar verbinden daar soms ook de conclusie aan dat het 

aantal besmettingen oploopt. Het is niet iedereen helder dat de 

lijn/grafiek niets met het aantal besmettingen te maken heeft. De 

lijngrafiek biedt niet het idee van een verdeling die tot 100% oploopt.

Er zijn burgers die in de grafiek lastig het kleurverschil tussen de 

Alfavariant en Gammavariant kunnen zien. 
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Prototype (23-06-2021) 

INTERNATIONAAL – MEEST GEVONDEN VARIANTEN VAN HET CORONAVIRUS

Voor burgers voelt het logisch om over een land te hoveren en dan specifieke cijfers 

te zien [1]. Het interpreteren van deze cijfers blijft echter lastig, onder meer omdat er 

gesproken wordt over ‘aantal monsters’.

Er zijn burgers die een voorkeur geven aan een soort ‘vlekkenkaart’ boven de losse 

landkaarten. Voordeel is dat burgers in één kaart globaal kunnen zien waar bepaalde 

varianten relatief vaak voorkomen. 

Bij een eerste blik op de landkaart denken burgers de informatie goed te begrijpen: 

hoe donkerder een kleur, hoe meer een variant voorkomt in een land. Toch blijkt dat 

er ook sprake is van verwarring. Mogelijke gebieden waarop er iets fout kan gaan in 

het begrip:

• Men kan onterecht het gevoel krijgen dat een land met een lichte kleur ‘veilig’ is.

• Er zijn burgers die denken dat op de kaart wordt aangegeven hoeveel mensen 

corona hebben. Dit wordt versterkt als men al een andere landkaart op het 

dashboard heeft bekeken waar een donkere kleur stond voor ‘hogere aantallen 

aanwezig’ (zoals het aantal positief geteste personen, of het risiconiveau).

• De kaart geeft volgens sommigen aan dat in het ene land variant x sterk aanwezig 

is en in het andere land variant y. De verwarring ontstaat omdat kleurgroepen van 

varianten op elkaar lijken. Dit geldt vooral voor de Alfavariant en Ètavariant, en in 

mindere mate ook voor de Alfavariant en de Gammavariant. Zo denken burgers 

bijvoorbeeld bij de Alfavariant dat in Denemarken vooral de Ètavariant voorkomt.

• Vanwege de meervoudige dimensionaliteit in deze kaarten is de informatie lastig te 

doorgronden voor burgers. Er is een kaart per variant, en er is op de kaart per land 

een relatieve weergave van het aandeel van een variant. Terwijl het aandeel van een 

variant gemiddeld ofwel hoog kan zijn (89%), ofwel laag (7%).
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INTERNATIONAAL – VARIANTEN VAN HET CORONAVIRUS PER LAND DOOR DE TIJD HEEN

Burgers begrijpen dat zij een of meerdere varianten kunnen 

(de)selecteren [1]. 

Het valt op dat de grafiek cijfers van Europa weergeeft. Burgers begrijpen 

ook hoe zij een (ander) land kunnen ingeven [2].

Het is burgers duidelijk wat de (licht) grijze balken weergeven [3]. Men 

waardeert dat de lijn niet zomaar wordt doorgetrokken als er geen of 

minder gegevens beschikbaar zijn.

Burgers verwachten en waarderen dat er een venster [4] uitklapt als zij 

over de lijnen hooveren met aanvullende informatie over de varianten.

Bij de varianten [1] is een i-tje gewenst met uitleg over de variant, want 

de Griekse benaming maakt niet voldoende duidelijk om welke variant 

het gaat. 
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POSITIEF GETESTE MENSEN – VERDELING

Burgers vinden het interessant om op internationaal niveau het aantal 

positief geteste mensen te zien. Dit komt vooral omdat men kan zien of 

we het als Nederland goed of slecht doen in vergelijking tot andere 

landen. 

De informatie over de pagina [1] is begrijpelijk voor burgers.

Het is burgers duidelijk dat zij over een specifiek land kunnen hoveren

en er dan aanvullende informatie [2] tevoorschijn komt. 

Burgers begrijpen dat de landkaart weergeeft dat er meer positief geteste 

mensen zijn per 100.000 naarmate de kleur donkerder wordt. Toch zijn 

er burgers die denken dat de aantallen per 100.000 een percentage zijn.

Er zijn burgers die de landkaart als reisadvies gebruiken. Hoe lichter de 

landkleur, hoe ‘veiliger’ het is om naar dat land te gaan. 
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POSITIEF GETESTE MENSEN - DOOR DE TIJD HEEN

Burgers vinden de weergave van de drie landen (Nederland, Duitsland en 

België) een logisch setje. Het zijn buurlanden, landen waar Nederlanders 

veelal naartoe reizen, landen waarvan de bewoners vaak in Nederland 

komen. Burgers verwachten hier zelf met name landen te selecteren waar 

ze naar op vakantie gaan. 

Het toevoegen [1] en verwijderen [2] van landen gebeurt intuïtief. 

Burgers vinden het prettig dat zij zo precies die set van landen kunnen 

vergelijken waar zij de meeste interesse in hebben. Dit voorkomt ook dat 

er een wirwar aan gekleurde lijnen in de grafiek staat. 

Er zijn burgers die denken dat de aantallen per 100.000 inwoners een 

percentage weergeven [3]. 
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POSITIEF GETESTE MENSEN – PER LAND

Burgers begrijpen hoe zij een land of continent kunnen toevoegen [1] 

aan de lijst. 

Het valt burgers op dat zij de landen/continenten kunnen sorteren van 

hoog naar laag [2]. Dit kan nuttig zijn als ze zich aan het oriënteren zijn 

op mogelijke vakantiebestemmingen, en om te zien hoe hoog of laag 

Nederland in de lijst scoort.

Het woord ‘continent’ [2] vinden sommige burgers enigszins vreemd op 

deze plek, aangezien het hoofdzakelijk om landen gaat. Dit heeft ook 

weer te maken met het feit dat burgers kijken naar de cijfers met hun 

‘vakantiebril’. Ze gaan naar een land op vakantie, niet naar een 

continent.

Het ‘totale aantal’ [3] lijkt verwarring op te roepen bij burgers. De tabel 

laat namelijk zowel een absoluut aantal per 100.000 zien als een 

absoluut aantal over het hele land. 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Uitvoering

> De interviews hebben plaatsgevonden op:

• 21 juni 2021 via de online tool Webex;

• 22 juni 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 3

35 t/m 44 jaar 2

45 t/m 54 jaar 0

55 t/m 64 jaar 3

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 4

Alleenstaand met kinderen 0

Samenwonend 2

Samenwonend met kinderen 2

Type device

Laptop/desktop 6

Mobiel device 2
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