
AANLEIDING: 
Het nieuwe coronavirus "SARS-CoV-2" 
dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt 
werd voor het eerst ontdekt in Wuhan, 
China, in december 2019. In de 
daaropvolgende dagen en weken begon 
het virus zich snel te verspreiden in heel 
China. Niet veel later kwam het virus 
ook in andere buurlanden en andere 
continenten voor. Op dit moment meldt 
de WHO 54.978.144 bevestigde 
gevallen en 1,326.806 bevestigde 
sterfgevallen wereldwijd. Tot nu toe 
heeft de het coronavirus onvoorstelbare 
gevolgen gehad voor de hele wereld, en 
wie weet wat er nog gaat gebeuren. 

DOELSTELLING: 
Vertel een, met data gefundeerd, 
verhaal over hoe de COVID-19 crisis 
zich ontwikkeld heeft van het begin van 
de crisis tot 1 november 2020. Onder 
andere de effectiviteit van verschillende 
COVID-maatregelen in verschillende 
landen worden met elkaar vergeleken. 
Zijn landen in de EU en/of over de 
continenten heen vergelijkbaar?

AANPAK: 
Voor de aanpak is gekozen om een 
vorm van de SCRUM te gebruiken. De 
reden hiervoor is dat deze aanpak 
bekend is bij de casusleden 
en het mogelijk maakt om terug te gaan 
in fases. Zo kan het uiteindelijke 
product/advies beter aansluiten op de 
wensen van de opdrachtgever. Bij het 
vinden van de juiste datasets wordt een 
apart klein onderzoekje uitgevoerd om 
te achterhalen welke bronnen voldoen 
aan de criteria die wij opstellen om zo 
de meest optimale bronnen te vinden.

RESULTATEN: 
Tijdens dit onderzoek is er vooral 
gefocust op het onderzoeken van de 
genomen maatregelen en de groei van 
COVID-19 in landen uit West-Europa. 
Buiten Nederland zijn ook België, 
Duitsland, Frankrijk en Engeland 
onderzocht. In de conclusie wordt 
besloten welk land het beste COVID-19 
heeft bestreden. 

CONCLUSIE: 
Na het beantwoorden van de 
deelvragen kan geconcludeerd worden 
dat Duitsland de beste aanpak heeft 
gehad bij het bestrijden van de COVID-
19 pandemie. Duitsland begon al vroeg 
in de pandemie met het opstellen van 
strenge maatregelen. Zo werden 
scholen gesloten, evenementen en 
sportwedstrijden afgelast en werden de 
grenzen met de meeste buurlanden 
grotendeels gesloten. Ook waren de 
mondkapjes al vanaf maart verplicht. 
Deze maatregelen zorgden ervoor dat 
er relatief weinig corona gevallen waren 
en de doden aantallen hierdoor ook laag 
bleven
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