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AANLEIDING EN DOEL

Aanleiding

> Het coronadashboard van de Rijksoverheid is een belangrijk 

informatiemiddel naar 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 burgers 

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 (1/2)

Hieronder volgen de inzichten die tijdens meerdere sprint terugkomen. Na iedere sprint vullen we dit verder aan. 

We maken een onderscheid in inhoud en usability. 

Inhoud 

Burgers willen de cijfers kunnen duiden

> Burgers vinden het belangrijk om de vele cijfers die het coronadashboard biedt in perspectief te kunnen 

plaatsen. Is het aantal ziekenhuisopnames per dag veel of weinig? Gaat het in Nederland de goede kant op of 

neemt de coronacrisis gevaarlijke vormen aan? Het dashboard slaagt daar nog niet volledig in.

Verkeerde interpretatie van grafieken en cijfers

> Het coronadashboard biedt nog te weinig houvast om de grafieken en cijfers goed te begrijpen. Het gevolg is 

dat zij soms een onjuist beeld hebben van (bijvoorbeeld) het aantal besmettingen in een bepaalde gemeente 

[1]. 

Informatie over eigen regio spreekt het meest tot verbeelding 

> De informatie die burgers op dit moment via andere bronnen tot zich nemen geeft vaak inzicht over corona op 

landelijk niveau. Het coronadashboard geeft burgers de mogelijkheid om inzichten te krijgen over de eigen 

leefomgeving, wat wordt gewaardeerd. 
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ROLLING REPORT (2/2) 

Usability

Mogelijkheid tot doorklikken wordt soms gemist

> Er zijn burgers voor wie het niet duidelijk is dat zij kunnen doorklikken op de onderdelen in het menu. Hierdoor 

missen zijn aanvullende informatie over bijvoorbeeld ‘Positieve testen’. 

Minder overzicht op smartphone

> Het coronadashboard komt op de smartphone minder overzichtelijk over dan op laptop/desktop. In het gebruik 

zien we dat burgers tegen verschillende zaken aanlopen:

◦ Het menu valt weg, wat het voor burgers lastig maakt te navigeren door het dashboard [1].

◦ De tekst ‘Terug naar alle cijfers’ [2] zien burgers over het hoofd. Het gevolg is dat burgers moeite hebben 

om van de pagina af te komen. 
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BURGERS WILLEN VIA HET DASHBOARD SNEL OVERZICHT KRIJGEN IN DE SITUATIE RONDOM CORONA. 
DAARNAAST IS ER BEHOEFTE AAN HULP BIJ INTERPRETATIE VAN GRAFIEKEN EN AAN MEER OVERZICHT

Burgers willen snel inzicht in de huidige situatie rondom corona

> Burgers willen in één oogopslag zien welke maatregelen er worden gehanteerd in Nederland en hoe het coronavirus zich in Nederland ontwikkelt, zowel 

op landelijk als regionaal niveau. 

> Burgers hebben soms moeite om de informatie in het coronadashboard te duiden. Dit geldt voornamelijk bij de grafieken en cijfers (zie hieronder). 

Moeite met interpretatie van grafieken en cijfers

> De grafieken en cijfers in het coronadashboard blijven voor burgers lastig te interpreteren. Dit heeft meerdere redenen:

◦ De cijfers bieden inzicht op zowel landelijk als regionaal niveau. Burgers moeten zich steeds bewust zijn van naar welke cijfers ze kijken. 

◦ De tijdsspanne varieert. In de ene grafiek gaat het over cijfers per dag, terwijl de andere grafiek bijvoorbeeld een week weergeeft. Dit maakt dat 

burgers steeds moeten schakelen, wat verwarring oproept.

◦ Het kleurgebruik sluit niet altijd aan bij de boodschap van de grafiek of landkaart. Rood/paars past volgens burgers bij het in kaart brengen van de 

ernst van de situatie, de kleur blauw niet.

De nieuw ontwikkelde landingspagina geeft overzicht

> Aangezien het coronadasboard uitgebreide informatie geeft, is het voor burgers belangrijk dat er structuur te herkennen is. Het idee om een nieuwe 

landingspagina te ontwikkelen, spreekt burgers dan ook aan. De nieuwe pagina maakt in een keer duidelijk wat de belangrijkste informatie is van het 

coronadashboard en wat de actuele situatie rondom corona is. Burgers juichen het dan ook toe als deze landingspagina vóór de huidige homepage wordt 

gevoegd. 
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Landelijk (20-11-2020)

LANDELIJK - BESMETTINGEN

Het linker menu geeft in één oogopslag inzicht in de laatste cijfers 

rondom de besmettingen. Deze cijfers helpen burgers om snel de actuele 

situatie in te schatten. Vooral het aantal positief geteste mensen en het 

reproductiegetal geven burgers inzicht in de huidige situatie. 

Burgers vinden het logisch dat ‘Positieve testen’, ‘Besmettelijke mensen’ 

en ‘Reproductiegetal’ onder de kop ‘Besmettingen’ vallen [1]. De drie 

indicatoren gaan namelijk over hetzelfde onderwerp.

Sommige burgers missen onder ‘Besmettingen’ informatie over het 

aantal doden door corona. Volgens hen geeft dit getal de ernst van de 

situatie weer. Ook vinden burgers het lastig om in te schatten in 

hoeverre het coronavirus gevaarlijker is dan een ‘gewoon’ griepvirus. 

Informatie over het aantal coronadoden in combinatie met het aantal 

griepdoden zou hier meer inzicht in kunnen geven. 

9

R
E

S
U

L
T

A
T

E
N

1



Landelijk > Positief geteste mensen (20-11-2020)

LANDELIJK – POSITIEF GETESTE MENSEN

Het kleurgebruik van de grafiek ‘Gemiddeld aantal positief geteste 

mensen per 100.000 inwoners’ [1] wordt gewaardeerd. Door de groene, 

oranje en rode kleuren is de actuele situatie voor burgers makkelijk in te 

schatten. 

Er zijn burgers die problemen hebben om de informatie uit de grafiek 

‘Gemiddeld aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners’ [1] 

correct te interpreteren. De volgende interpretatiefouten komen naar 

voren:  

• Burgers denken dat het hier om een percentage gaat in plaats van het 

aantal per 100.000 inwoners.

• Burgers vragen zich af of zij dit aantal moeten vermenigvuldigen, 

bijvoorbeeld met x100 of x1.000. 

• Burgers begrijpen niet altijd dat het om het aantal positief geteste 

mensen per dag gaat. Dit lijkt te komen doordat deze informatie niet 

in de titel van de grafiek is opgenomen. De tekst onderaan de grafiek 

wordt niet altijd gezien. 

Burgers begrijpen niet altijd wat de signaalwaarde inhoudt. Ze kunnen de 

waarde daarom ook niet plaatsen in de grafiek. 

Er is verwarring over de schaal van de grafiek. Sommige burgers snappen 

niet waarom er is gekozen voor het maximale getal 40. 
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Landelijk > Positief geteste mensen (20-11-2020)

LANDELIJK – POSITIEF GETESTE MENSEN

Burgers begrijpen dat in het tekstblok ‘Aantal positief geteste mensen’ 

het aantal positief geteste mensen wordt genoemd [1]. De temporele 

resolutie (per dag) is echter niet duidelijk. 

Dat het hier gaat om het aantal positief geteste mensen per dag is niet 

voor alle burgers duidelijk, omdat deze informatie niet in de titel van het 

tekstblok staat [1]. De tekst onder het cijfer wordt niet altijd (meteen) 

gelezen. 

Het is voor sommige burgers onduidelijk wat de relatie is tussen het 

percentage positieve testen [2] en het aantal positief geteste mensen [1].

• Er zijn burgers die moeite hebben om op basis van deze cijfers te 

bedenken hoeveel negatieve GGD testen er zijn. Deze informatie 

zouden burgers wel graag uit het dashboard halen, onder andere 

omdat men ook wil kijken naar het positieve (het aantal negatieve 

testen) en zich niet alleen wil focussen op het negatieve (het aantal of 

het percentage positieve testen). Men zou graag het absolute aantal 

positieve en negatieve GGD testen in het dashboard terug willen zien.
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Landelijk > Positief geteste mensen (20-11-2020)

LANDELIJK – POSITIEF GETESTE MENSEN

Het is voor burgers duidelijk dat ze een gemeente of veiligheidsregio 

kunnen selecteren door te klikken op de landkaart [1]. 

Burgers zijn vooral geïnteresseerd in cijfers over hun eigen gemeente. 

Informatie over de veiligheidsregio’s vinden burgers vooral interessant 

als ze zich buiten hun eigen gemeente verplaatsen, bijvoorbeeld voor 

werk of bezoek. Veiligheidsregio’s geven burgers namelijk inzicht over 

de situatie rondom corona in een groter gebied dan hun eigen gemeente.

Het is voor burgers duidelijk dat de verschillende tinten blauw de 

verdeling van het aantal positief geteste mensen weergeeft [1]. Hoe 

donkerder blauw, hoe meer positief geteste mensen er in dat gebied zijn.

De grafiek ‘Verloop over tijd’ [2] vinden burgers over het algemeen 

makkelijk te interpreteren: als de lijn daalt, neemt het aantal positief 

geteste Nederlanders af en als de lijn stijgt, neemt dit aantal toe. 

Burgers hoveren intuïtief over de lijn om de datum in combinatie met het 

exacte aantal positief geteste mensen te bekijken [2]. 

12

R
E

S
U

L
T

A
T

E
N

1

2



Landelijk > Positief geteste mensen (20-11-2020)

LANDELIJK – POSITIEF GETESTE MENSEN

Sommige burgers vinden het lastig om via de landkaart hun eigen 

gemeente te vinden, omdat ze niet precies weten waar hun gemeente 

ligt. Een zoekbalk of een inzoomfunctie zijn mogelijke oplossingen die 

burgers noemen [1]. 

In plaats van verschillende tinten blauw, geven burgers de voorkeur aan 

de kleuren groen, oranje en rood. Deze kleuren geven volgens burgers 

de ernst van de situatie beter weer.

Burgers zouden de grafiek ‘Verloop over tijd’ [2] duidelijker vinden als de 

verschillende maanden worden aangeven op de schaal. Zo kunnen 

burgers de cijfers meer duiden. 

• Ter illustratie: sinds half oktober is de gedeeltelijke lockdown

ingevoerd en burgers willen zien of de cijfers toen ook zijn gedaald 

[2]. 
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LANDELIJK – POSITIEF GETESTE MENSEN

Burgers vinden het interessant om de verdeling van het aantal positief 

geteste Nederlanders over verschillende leeftijdsgroepen [1] te zien. 

Burgers doen suggesties voor extra uitsplitsingen, zoals geslacht en 

etniciteit.

• Ter illustratie: burgers geven aan dat de verdeling van het aantal 

positieve corona testen naar etniciteit hen zou kunnen helpen om te 

beslissen of ze wel of niet naar een religieus feest van hun eigen 

etnische groep gaan [2]. 

Burgers vinden het logisch dat het percentage positief geteste personen 

via GGD teststraten [2] niet op de hoofdpagina staat. Het is interessante 

informatie maar geeft niet direct de situatie weer. Het aantal positief 

geteste mensen of het reproductiegetal doen dat bijvoorbeeld wel. 

De informatie over het percentage positief geteste personen via GGD 

teststraten roept vragen op:

• Er wordt aangegeven dat de meeste testen via de GGD lopen, maar 

niet alle. 

• Burgers vragen zich af wat de exacte verdeling tussen de teststraten 

is. 
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LANDELIJK – POSITIEF GETESTE MENSEN

Omdat er in de grafieken ‘Percentage positieve testen over tijd’ [1] en 

‘Aantal testen over tijd’ [2] volgens sommige burgers soortgelijke 

informatie wordt gegeven, vinden zij de grafieken dubbelop. 
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Landelijk > Aantal besmettelijke mensen (20-11-2020)

LANDELIJK - AANTAL BESMETTELIJKE MENSEN

Er zijn burgers die de tekst over het aantal besmettelijke mensen lezen 

en verder geen vragen over hebben. Ze vinden alles duidelijk 

omschreven.

Er zijn ook burgers die struikelen over de tekst ‘Het aantal besmettelijke 

mensen is een schatting op basis van een aantal gegevensbronnen. Het 

exacte aantal is onbekend’ [1]. Dit doet hen twijfelen over de relevantie 

van de informatie: 

• ‘Schatting’ geeft hen het idee dat de informatie niet nauwkeurig is.

• Burgers kunnen zich geen voorstelling maken bij ‘een aantal 

gegevensbronnen’. Ze vragen zich af wat hiermee bedoeld wordt.

• ‘Het exacte aantal is onbekend’ roept onzekerheid op, want burgers 

hebben hierdoor niet het idee te kunnen varen op de cijfers. 

Men vindt het lastig om het aantal besmettelijke mensen in perspectief te 

plaatsen. Ze weten niet goed wat dit aantal voor hen betekent.

De onzekerheidsmarge in de grafiek ‘Verloop over tijd’ [2] vinden 

burgers heel breed. Ze hebben daarom het gevoel dat het aantal 

besmettelijke mensen niet accuraat is. 

Er zijn ook burgers die de onzekerheidsmarge verkeerd interpreteren. 

Zij denken dat de bandbreedte aangeeft wat de uitersten in 

verschillende gemeenten zijn. 

Ter illustratie [3]: ze denken dat op 5 november 153.321 het hoogste 

aantal gemeten besmettelijke mensen is en 83.226 het laagste. 
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Landelijk > Reproductiegetal (20-11-2020)

LANDELIJK - REPRODUCTIEGETAL

Op basis van de informatie op de pagina hiernaast zijn burgers in staat 

om de juiste betekenis terug te spelen.

• Ze begrijpen dat het huidige reproductiegetal (0,89) zorgt voor een 

daling van het aantal besmettingen.

• De staaf met de signaalwaarde en de groene kleur onder de 1 

ondersteunt dit. 

Ook de schematische weergave [1] van het reproductiegetal wordt 

positief ontvangen. Dit helpt burgers bij het begrip. 

De grafiek ‘Verloop over tijd’ [2] is helder voor burgers. Ze lezen aan de 

grafiek af dat de signaalwaarde is gedaald en langzamerhand enigszins 

aan het stijgen is (maar vooralsnog onder de 1 blijft). 

Burgers zijn niet altijd bekend met de term ‘reproductiegetal’. 

Het stoort enkele burgers dat het reproductiegetal ongeveer 20 dagen 

achterloopt. Ze kunnen niet plaatsen waar dat aan ligt en hebben 

daardoor het gevoel dat het getal niet actueel is. 

• Hierdoor zijn enkele burgers geneigd om eerder naar het aantal 

besmettingen te kijken, aangezien die cijfers per dag worden 

geüpdatet. 
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VEILIGHEIDSREGIO’S - RISICONIVEAUS

De landkaart vinden burgers heel duidelijk. Ze zien in een oogopslag 

welke regio’s op welk niveau staan. 

Burgers gaan intuïtief met hun muis over de verschillende regio’s om 

daar vervolgens ook het risiconiveau te bekijken. Op de smartphone 

klikken burgers ook gemakkelijk op de regio’s.

Het is begrijpelijk op basis van welke factoren de risiconiveaus 

bepaald worden. Dit maken zij op uit de tekst onder ‘over 

risiconiveaus’ [1]. 

Burgers vinden het prettig dat zij meer kunnen lezen over de manier 

waarop de risiconiveaus bepaald worden. Het is prettig dat iedereen 

zelf kan bepalen of ze de volledige tekst doornemen of het op 

hoofdlijnen scannen.

• Burgers die de tekst niet uitgebreid doorlezen maar deze alleen 

op hoofdlijnen scannen, maken daarbij gebruik van de koppen 

en bullets. 

Volgens burgers dekt de titel [1] van de tekst de lading niet. De tekst 

gaat over de manier waarop de risico’s bepaald worden, terwijl dat 

niet uit de titel op te maken is. 
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ACTUEEL

De pagina biedt burgers meer overzicht dan de huidige homepage. Dit heeft meerdere redenen:

• Er wordt minder informatie gegeven. Door de informatie die er wel wordt gegeven, hebben 

burgers het gevoel dat ze geholpen worden om te bepalen welke informatie belangrijk is.

• Het gebruik van de pijltjes [1] ondersteunt de boodschap. Burgers zien gemakkelijk of het om 

een daling of stijging gaat. 

Het spreekt aan dat de pagina op hoofdlijnen een beeld geeft van de situatie. Dit komt door:

• De weergave van de actuele situatie in het land, de regio of de gemeente.

• De tekst en grafiek over het aantal positieve testen en ziekenhuisopnames. Waardoor het 

mogelijk is de situatie over verloop van tijd te vergelijken.

• De risicokaart met het aantal regio’s per risiconiveau.

Burgers kunnen correct aangeven wat de grafieken vertellen. 

Burgers waarderen dat ze zelf kunnen kiezen of ze meer informatie willen. Ze verwachten daarvoor 

door te moeten klikken op de grafieken of de artikelen. 

De artikelen [2] springen in het oog. Het kleurgebruik en de afbeeldingen nodigen uit om door te 

klikken voor meer informatie.

De informatie onder ‘Risiconiveau & maatregelen’ [3] spreekt aan: 

• Burgers vinden het prettig dat zij de maatregelen kunnen bekijken. Zeker als die ook 

regionaal van elkaar verschillen.

• Burgers vinden het prettig dat zij kunnen lezen om welke redenen er voor een bepaald 

risiconiveau gekozen wordt. 80 ziekenhuisopnamen zegt burgers bijvoorbeeld weinig, maar 

de vertaalslag naar welk risiconiveau hier bij hoort geeft duiding. 

Burgers zien op deze pagina ook graag informatie terug over het aantal doden, het 

reproductiegetal en het aantal intensive care-opnamen. 19
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

Uitvoering

> De interviews hebben plaatsgevonden op:

• 18 november 2020 via de online tool Webex

• 19 november 2020 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 en toonmateriaal

> 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

18 t/m 24 jaar 2

25 t/m 34 jaar 1

35 t/m 44 jaar 1

45 t/m 54 jaar 2

55 t/m 64 jaar 2

65 jaar en ouder 0

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 conform het Research 

Keurmerk [gebaseerd op 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

Alleen 4

Samen met meerdere 
huisgenoten

0

Samen met partner 2

Samen met partner en 
kinderen

2

Thuis (bij ouders) 0

Type device

Laptop/desktop 4

Mobiel device 4

Regio

Noord 0

Oost 1

Zuid 0

West 7
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