
Aanleiding
In december 2019 is het virus SARS-Cov-2 als eerst 
geconstateerd in de Chinese stad Wuhan. Op 11 
maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) het virus als pandemie bestempeld.
Wereldwijd zijn al meer dan 100 miljoen mensen 
geïnfecteerd en meer dan 2 miljoen mensen aan de 
gevolgen van het virus. Dit zijn natuurlijk enorm 
veel mensen en is het in ieders belang dat deze 
infecties en doden zo veel mogelijk gereduceerd 
worden. Om die reden zal binnen dit project 
gekeken worden naar aspecten zoals de 
maatregelen van bepaalde landen, de impact van 
deze maatregelen, of deze pandemie te vergelijken 
is met anderen en welke factoren een rol spelen bij 
Coronabesmettingen. Dit zal gedaan worden door 
deze aspecten retrospectief te analyseren en hier 
dan conclusies uit trekken.

Doelstelling
Het doel binnen dit project is om aan te tonen wat 
de beste maatregelen zijn aan de hand van de 
resultaten voor de verspreiding van Covid-19 te 
vermijden en welke impact deze maatregelen met 
zich meebrengen met betrekking tot de 
samenleving. Om dit doel te realiseren is een 
verhaal gefundeerd over hoe de Covid-19 crisis zich 
heeft ontwikkeld.

Aanpak
Het project is uitgevoerd met een agile 
werkmethodiek. Dit werd ondersteund met een 
Kanban bord. Om het probleemstuk aan te pakken 
is begonnen met een splitsing tussen hoofd- en 
deelvragen. De hoofdvraag, “Hoe kunnen de Covid-
19 infecties zo veel mogelijk geminimaliseerd 
worden?”, stond centraal binnen het onderzoek en 
werd beantwoord met de verkregen data en 
onderzoek. De deelvragen zijn opgelost met een 
grondig literatuur onderzoek en onderbouwt met 
verkregen data over de desbetreffende deelvraag. 
Hierbij werd een splitsing gemaakt tussen data over 
Covid-19 en de indirecte impact op de economie 
van Nederland. Deze data werd verwerkt en 
omgezet in leesbare grafieken en tabellen. 
Daarnaast werd het onderzoek naast de verkregen 
data gelegd en een koppeling gemaakt tussen de 
zaken om een antwoord te kunnen geven op de 
deelvragen.

Resultaten 
Zijn landen in de Eu en/of over de continenten heen 
vergelijkbaar?
De beste landen om corona gegevens te vergelijken 
zijn Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië 
en Zweden. Deze landen lijken genoeg gelijkenissen 
om ze te kunnen vergelijken.

Welke maatregelen zijn het meest effectief gebleken 
uit de verkregen data van de diverse landen?
Uit de vergelijking is gebleken dat Zweden en 
Luxemburg met weinig maatregelingen gelijke 
resultaten hebben als landen met significant meer 
maatregelingen.

Zijn er vergelijkingen / overeenkomsten met andere 
pandemieën? En welke factoren spelen een rol bij 
het verspreiden / de infectie van Covid-19?
Maatregelingen zoals betere hygiene en vermeiden 
van andere personen komt herhaaldelijk terug bij 
een pandemie.

Wat is de indirecte impact van Covid-19 op de 
samenleving?
Covid-19 heeft een groot negatief impact op de 
samenleving, vooral aan het begin van de corona 
crisis waar nog veel onduidelijk was. Echter zijn de 
faillissementen drastisch omlaag gegaan. Het 
cumulatieve aantal faillissementen is in Figuur 3 te 
zien. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door de 
steunpakketten die de overheid heeft opgezet om 
juist de faillissementen tegen te gaan.

Hoe kunnen de Covid-19 infecties zo veel mogelijk 
geminimaliseerd worden?
Door de juiste, werkende maatregelen toe te passen 
word de samenleving en de economie minimaal 
geschaad en is het virus in bedwang te houden. 
Hierbij is vederonderzoek naar de correcte 
maatregelen en een werkend vaccin de weg naar 
minder infecties.

Conclusie
Binnen het project is de vraag “Hoe kunnen de 
Covid-19 infecties zo veel mogelijk geminimaliseerd 
worden?” gesteld.
Het antwoord hierop is dat Covid-19  is niet perfect 
te vergelijken met andere pandemieën. Door de 
juiste, werkende maatregelen toe te passen wordt 
de samenleving en de economie minimaal geschaad 
en is het virus in bedwang te houden.  Het virus 
lijkt binnen de bevindingen  van  het  onderzoek,  
een  verband  te  hebben  met  de  
bevolkingsdichtheid. Daarbij lijkt het op dat hoe 
dichter de bevolkingsdichtheid hoe zwaarder de 
maatregelen dienen te zijn. Hierbij is natuurlijk 
verder onderzoek doen naar de correcte 
maatregelen rondom Corona en een werkend vaccin 
de weg naar minder infecties.
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Figuur 1: Covid-19 als cel

Figuur 2: Voorbeeldgrafiek van infecties per 
honderdduizend inwoners per datum

Figuur 3: Cumulatieve faillisementen van 2019 
en 2020 per week.
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