
AANLEIDING: 
Tegenwoordig zie je vaak dat de 
media data verkeerd interpreteert of 
niet duidelijk genoeg communiceert 
richting de wereld. Dit is alleen maar 
duidelijker geworden tijdens de 
COVID-19  pandemie. Om deze 
reden wilt het lectoraat Data 
Intelligence met behulp van de 
beschikbare data meer inzichten 
creëren in de COVID-19 pandemie.

DOELSTELLING: 
Met behulp van de volgende 
onderzoeksvraag, “In welke mate is 
het verplichten van mondmaskers 
wel of niet effectief op het beperken 
van het aantal COVID-19 
besmettingen?”, is geprobeerd meer 
inzicht te creëren op de COVID-19 
pandemie. 

AANPAK: 
Dit onderzoek is uitgevoerd aan de 
hand van de Design Science
Research (DSR)[1] methodiek van 
Hevner. Hierbij is binnen de 
Relevance Cycle[1] een deskresearch 
uitgevoerd voor de verzameling en 
analyse van data rond besmettings-, 
doden- en testaantallen. Daarnaast 
is binnen de Rigor Cycle[1] een 
literatuuronderzoek uitgevoerd, 
waarbij een theoretisch kader over 
het effect van het mondmasker in 
kaart is gebracht. Tevens is de 
betrouwbaarheid en effectiviteit van 
de uitgevoerde testen hierin 
vastgesteld.

RESULTATEN: 
Uit het deskresearch is gebleken dat 
maatregelen met betrekking tot 
mondmaskers langzamer maar zeker
door de loop van 2020 prominent 
werden. Daarentegen is het effect 
van deze maatregelen niet 
representatief in de 
besmettingsaantallen van het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland. Deze 
observatie staat in contrast met de
theoretische werking van een 
mondmasker zoals beschreven in de 
wetenschappelijke literatuur.[2]

CONCLUSIE: 
Uiteindelijk kan worden 
geconcludeerd dat de mondmaskers 
verminderend effect hebben op de 
kans dat iemand besmet raakt. 
Echter hebben maatregelen met 
betrekking tot mondmaskers geen 
observeerbaar effect op het aantal 
besmettingen in het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland.
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COVID-19 in de vorm
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Figuur 1 – Theoretisch effect mondmasker[3]

Figuur 2 – Praktisch effect mondmasker[2]


	Dianummer 1

