
Welke maatregelen hebben effect gehad in verschillende

landen?

COVID-19 Maatregelen

AANLEIDING
Sinds dat het nieuwe coronavirus door de wereld raast zijn er door 
verschillende landen een hele hoop maatregelen genomen om het COVID-
19 virus maar onder controle te krijgen. Hierbij is er veel data verzameld 
vanuit verschillende bronnen. Wat heeft nou daadwerkelijk geholpen om 
het virus onder controle te krijgen? 

DOELSTELLING
Het lectoraat Data Intelligence is geïnteresseerd in hoe de COVID-19 crisis 
zich heeft ontwikkeld in een periode van het begin van de crisis tot 1 
november 2020. Hierbij werd ook gevraagd om te kijken naar andere 
landen en hun aanpak. Zijn er vergelijkingen te vinden? Zijn er 
verschillende maatregelen genomen?

AANPAK
Tijdens het project is er veel gebruik gemaakt van Deskresearch. Dit is 
een methode om bestaande data te verzamelen. De verzamelde data 
heeft een controle ondergaan op het gebied van geldigheid. Al deze data 
is verwerkt in grafieken en tabellen om een duidelijk beeld te creëren.

RESULTATEN
Uit de bovenstaande aanpak zijn 
verschillende resultaten verschenen. 
Zo is gekeken naar drie landen: 
Nederland, Duitsland en België. 
Van deze drie landen zijn
maatregelen en schoolvakanties 
gecombineerd met het aantal 
besmettingen. Uit deze combinatie zijn
verschillende grafieken en tabellen 
gemaakt om de gegevens 
duidelijk in kaart te 
brengen. Nevenstaande 
afbeeldingen zijn 
exemplaren 
van deze dataverzameling. 
Uit deze data is onderstaande conclusie getrokken.

CONCLUSIE
De genomen maatregelen door de drie landen hebben verschillende 
effecten gehad, helaas voor het merendeel negatief. Het virus heeft 
sneller om zich heen gegrepen dan dat de maatregelen effect hebben 
gehad. Sommige maatregelen hebben een verbazingwekkend positief 
effect gehad in het begin van het traject maar later op het traject niet 
meer.
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Maatregel Startdatum Einddatum Besmettingen 
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Na 2 

weken

Na 3 

weken
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% week 

2 -3

Weeknummer 

start

Weeknummer 

eind

Sluiten horeca 15-3-2020 1-6-2020 805 6070 6915 654 14 11 23

Max 30 gasten (incl persoon en 

terras)

1-6-2020 1-7-2020 1065 873 594 -18 -32 23 27

Geen maximum bij reserveren 

en checkgesprek

1-7-2020 29-9-2020 477 748 1170 57 56 27 40

Horeca dicht na 22:00 29-9-2020 14-10-2020 23226 51709 60954 123 18 40 42

Sluiten horeca 14-10-2020 51709 70010 35 42


