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COVID-19
Maatregelen Nederland en Belgie

AANLEIDING:
Dit project is tot stand gekomen
doordat het lectoraat Data
Intelligence graag een data
gedreven verhaal zou willen zien
van het verloop van de
coronacrisis. De implicatie is dus
dat er een met data gefundeerd
verhaal komt over hoe de Covid-19
crisis zich heeft ontwikkeld.

DOELSTELLING:
Het doel van dit project is om een
met data en onderzoek gefundeerd
rapport te produceren, waarin de
invloed van de maatregelen
omtrent het aantal Covid-19
besmettingen in Nederland en
België, wordt gevisualiseerd.

AANPAK:
Het project is uitgevoerd volgens
het Hevner Design Science
Framework. Samengevat houdt
deze methodiek in dat er drie cycli
hebben plaats gevonden.

- Rigor Cycle
- Opstellen van eisen

- Relevance Cycle
- Literatuuronderzoek

- Design Cycle
- Data verwerking
- Visualisatie

RESULTATEN:
De projectgroep heeft een
literatuur onderzoek uitgevoerd
naar de Covid-19 maatregelen
binnen Nederland en België, hieruit
zijn twee datasets gecreëerd.

Vervolgens heeft de projectgroep
een brononderzoek uitgevoerd op
de datasets van de Covid-19 cijfers
en zijn de benodigde aanpassingen
met behulp van Python aan de
datasets gedaan.

Als laatste heeft de projectgroep in
PowerBi de datasets en
maatregelen samengevoegd en
gevisualiseerd. Tevens is in
PowerBi een berekening
toegevoegd voor het effect van de
maatregelen te berekenen.

CONCLUSIE:
Doormiddel van het gerealiseerde
dashboard wordt inzichtelijk welke
maatregelen het meeste effect
hebben gehad. Hier is een duidelijk
verschil tussen Nederland en België
te zien. De projectgroep raadt de
opdrachtgever aan om de in het
onderzoeksrapport vermelde
adviezen uit te voeren.

REFERENTIES:
Veldman, Y., Zerdoner, B.,
Vanwersch, S., & Girresch, F.
(2021). Rapport. Heerlen: Zuyd
Hogeschool.

Projectgroep: Sander Vanwersch, Fabian Girresch, Bojan Zerdoner, Youri Veldman


