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Op het moment dat ik dit schrijf – 5 augustus – ligt het reproductiegetal boven de 1. De 
meter op het dashboard staat in het rood. Dat is al een paar weken zo. 
 
Het is van een 'allesoverstijgend belang dat [de] verspreidingsgraad onder de 1 ligt', stelde 
premier Mark Rutte in de persconferentie op 21 april. Ook het OMT hamerde op het belang 
van het laag houden van het reproductiegetal.  
 
Toch lijkt er nu weinig te gebeuren. Ga ik naar het dashboard, dan raak ik in het beste geval 
in de war. In het slechtste geval, maakt het me bang. We rijden al weken harder dan 100, 
lijkt het, en we lijken niet op de rem te gaan staan.  
 
Er zijn redenen te bedenken om niet op de rem te gaan staan. De meter van de 
ziekenhuisopnames, bijvoorbeeld, staat nog altijd in het rustgevend groen. Maar dergelijke 
afwegingen vind ik nergens op het dashboard.  
 
Het voorbeeld van het reproductiegetal illustreert hoe belangrijk het is een dashboard te 
maken voor alle Nederlanders, niet alleen de nerds die al maanden kopje-onder zijn in de 
coronacijfers.  
 
Ik ben econometrist en sinds vijf jaar correspondent Ontcijferen voor De Correspondent. 
Vanaf het begin van de pandemie schrijf ik over coronacijfers.  Daarbij richt ik me vooral op 1

het algemene publiek.  
 
Met die blik heb ik ook gekeken naar het dashboard: wat kun je ermee als je niet zoveel met 
cijfers hebt, of als je het coronanieuws al weken niet hebt gevolgd? Ik ben daarvoor ook te 
rade gegaan bij familie, collega’s, lezers van De Correspondent  en op sociale media.  In dit 2 3

document baseer ik me, naast op mijn eigen overpeinzingen, ook op hun gedachten.  

Bedenk: voor wie is het dashboard bedoeld?  
Grofweg zijn er twee groepen gebruikers van het dashboard. Aan de ene kant, de mensen 
die álle informatie willen zien (de Veelvreters). Journalisten, datawetenschappers of, 
gewoon, nieuwsgierige burgers. Voor hen is het dashboard te karig. Waarom staan er 
bijvoorbeeld geen kaartjes per gemeente, die wel op de website van het RIVM te vinden 

1 Zie bijvoorbeeld: Sanne Blauw, ‘De pandemie ontcijferd: Waar je op moet letten als je coronacijfers 
voorbij ziet komen’ (17 maart 2020). 
2 Zie de reacties op mijn nieuwsbrief van 4 augustus (alleen toegankelijk voor leden van De 
Correspondent).  
3 Zie de reacties op mijn tweet van 4 augustus.  

https://decorrespondent.nl/10631/de-pandemie-ontcijferd-waar-je-op-moet-letten-als-je-coronacijfers-voorbij-ziet-komen/154709902534-760d3218
https://decorrespondent.nl/10631/de-pandemie-ontcijferd-waar-je-op-moet-letten-als-je-coronacijfers-voorbij-ziet-komen/154709902534-760d3218
https://decorrespondent.nl/11462/wat-vind-jij-van-het-coronadashboard/166803207868-8a4b6383
https://twitter.com/sanneblauw/status/1290657000385380353


zijn? Waar is de testpositiviteit, waar de sterftecijfers? En waarom kun je niet ter plekke alle 
data downloaden? 
 
Aan de andere kant heb je de mensen die snel willen weten hoe het zit (de Voorbijgangers). 
Voor hen is het juist te veel. ‘Te druk’ zei een collega. ‘Je weet op het eind niet goed hoe je 
je moet voelen’, zei een ander. En een veelgehoorde vraag: ‘Wat is een signaalwaarde?’ 
Deze groep heeft juist behoefte aan een lagere informatiedichtheid, en wil de nodige uitleg 
bij de metertjes.  
 
Het dashboard hinkt momenteel op twee gedachten. Aan de ene kant wil het compleet zijn, 
aan de andere kant moet het een portaal zijn waar je snel kunt zien hoe het gaat. 
Crypto-expert Luuk Danes merkte op Twitter dan ook terecht op: ‘Het is goed om eerst écht 
duidelijk te hebben wat het doel van het dashboard is.’  4

 
Ik denk dat je zowel de Veelvreters als de Voorbijgangers kunt bedienen – en dus meerdere 
doelstellingen kunt hebben – maar dan moet je het dashboard daar wel op inrichten. Een 
aantal suggesties om het dashboard zowel laagdrempelig als compleet te maken.  

1. Breng hiërarchie aan 
 
Het dashboard staat vol metertjes, en dat gaan er alleen nog maar meer worden. Wil je snel 
weten hoe het ervoor staat, dan kan het je al snel duizelen. Welke cijfers zijn het 
belangrijkst? Zet die op een voorpagina, en verplaats de rest naar een ander tabblad.  
 
Bedenk vervolgens ook goed hoe je de cijfers op de voorpagina presenteert. Op het moment 
ligt de focus sterk op de momentopnames; de grafieken met het verloop over tijd zie je pas 
als je de tekst uitklapt. Terwijl er juist behoefte bestaat om de huidige situatie te vergelijken 
met het verleden. Gaan de nieuwe gevallen, bijvoorbeeld, omhoog of juist omlaag?  

2. Geef context 
 
Ik heb de afgelopen maanden vaak mensen aan mijn adres gehad die beweerden dat 
bepaalde cijfers nergens te vinden waren of dat een rekenmethode niet werd uitgelegd. 
Soms was die verontwaardiging terecht, maar vaker was de informatie best beschikbaar. 
Alleen... dan moest je wel weten dat je de technische briefing van Jaap van Dissel moest 
terugkijken. Of dat je even die ene pdf moest downloaden van de RIVM-website.  
 
Dat was natuurlijk geen doen. Die situatie is met het dashboard verbeterd: veel informatie is 
gemakkelijker te vinden dan aan het begin van de pandemie en de layout is toegankelijk. 
Maar alsnog ontbreekt soms de nodige context.  
 

4 Zie Luuks tweet.  

https://twitter.com/LuukLuuk/status/1290948909712506880


Het is belangrijk om de gemaakte keuzes duidelijk uit te leggen. Waarom zijn sommige 
meters belangrijker dan andere? Waarom staan rioolwatermeldingen wel in het dashboard, 
terwijl daar nog geen conclusies aan verbonden worden? Waarom wordt bij ‘positief geteste 
mensen’ ook een leeftijdsverdeling gegeven? Hoe zijn bepaalde signaalwaardes gekozen?  
 
Naast uitleg over gemaakte keuzes, is uitleg over de maatstaven ook belangrijk. Dat er nu in 
de uitklaptekst een uitleg staat, is geweldig. Maar voor mensen die meer willen dan een 
korte alinea, is het goed om ook langere explainers (eventueel in video) te publiceren waar 
je gemakkelijk naartoe door kan klikken. Wees daarin ook eerlijk over de tekortkomingen. 
Leg bijvoorbeeld uit waarom het reproductiegetal altijd achterloopt, en dat het aantal 
gevallen een onderschatting is van het daadwerkelijke aantal geïnfecteerden.  

3. Verbind aan actie  
 
Dat brengt me terug op het reproductiegetal. Het is vreemd dat een meter in het rood staat, 
maar dat daar geen concrete acties aan verbonden worden. Naast een feitelijke uitleg van 
de cijfers, is het daarom ook belangrijk om uit te leggen wat voor (politieke) conclusies er 
worden getrokken op basis van het dashboard.  
 
‘Niet alleen reageren, maar anticiperen’, benadrukte Hugo de Jonge toen hij het dashboard 
aankondigde op 19 mei. Maar nu is het oorverdovend stil, waardoor onrust ontstaat. Welke 
conclusie trekt het ministerie? Is er geen reden tot zorg, omdat de ziekenhuisopnames nog 
laag zijn? Is er wel reden tot zorg, en wordt er nagedacht over te nemen actie? Of, zoals 
cynici op sociale media stellen, is iedereen gewoon op vakantie?  
 
Ik schrijf dit op woensdag 5 augustus, de dag voor een geplande persconferentie. Wie weet 
komt er dan meer duidelijkheid. Maar dit zou structureel moeten gebeuren, bijvoorbeeld door 
op wekelijkse basis een korte analyse te geven van de cijfers en de daarbij behorende 
conclusies voor beleid. Niet pas ad hoc als er al onrust is ontstaan.  
 
Het dashboard laat gebruikers op dit moment te veel aan hun lot over. Communiceer zo 
goed en zo compleet mogelijk over de inhoud van het dashboard, en wat daar vervolgens 
mee wordt gedaan. Als we inderdaad alleen samen corona eronder kunnen krijgen, neem 
dan ook alle Nederlanders mee in de keuzes die je maakt.  
 
Met dank aan iedereen die heeft gereageerd met feedback op het dashboard. Ik werk nog 
aan een artikel waarin de reacties meer aandacht krijgen. Houd daarvoor De Correspondent 
in de gaten,  of stuur me een mailtje: sanne at decorrespondent punt nl.  5

 
Dit stuk is geschreven op 5 augustus 2020, op uitnodiging van het Ministerie van VWS, in 
het kader van een bijeenkomst over Lessons Learned COVID-19 (Dashboard). 
 
 

5 Hier vind je een overzicht van mijn artikelen. 

https://decorrespondent.nl/sanneblauw

