
AANLEIDING: 
COVID-19 is een nieuw virus dat voor het eerst bij
een persoon werd vastgesteld in november 2019.
Binnen ongeveer een half jaar heeft het virus zich
wereldwijd verspreid en heeft het virus grote
impact gehad op het sociale leven. Inmiddels zijn
wereldwijd ruim 90 miljoen bevestigde
besmettingen en 1.9 miljoen dodelijke slachtoffers
bevestigd. [1]

Om verspreiding van COVID-19 te beperken
nemen landen verschillende maatregelen. Of en
welke maatregel(en) ter bestrijding van het virus
effectief zijn is niet bekend of nog niet bewezen.
Wereldwijd hebben enkele landen een lockdown
afgekondigd om contactmomenten tussen
personen te beperken en COVID-19 te bestrijden.
Een lockdown is de meest verregaande maatregel.
In dit onderzoek wordt middels data onderzocht of
het instellen van een lockdown effectief is.

DOELSTELLING:
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven
in het effect van het instellen van een lockdown
ter bestrijding van COVID-19. De resultaten
kunnen enerzijds bijdragen bij de keuze om wel of
niet een lockdown in te stellen en anderzijds om
de effectiviteit van een lockdown te beoordelen.
Het onderzoek richt zich specifiek op het effect
van lockdowns die zijn ingesteld in Europa tussen
de periode december 2019 en november 2020.

AANPAK: 

CONCLUSIE: 
De dalende trend van het reproductiegetal in de
treatment group impliceert een positief effect van
de lockdown. Een vergelijkbare trend van R in
Nederland, tezamen met de ontkennende
uitkomsten van het DD-model wijst echter op geen
effect.
Mogelijke verklaring hiervoor is dat de
afgekondigde maatregelen in Nederland eenzelfde
effectiviteit kennen als dat een lockdown kent.
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kennis en inzichten delen. De resultaten 
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beoordelen of het instellen van een 
lockdown effectief is ter bestrijding van 
COVID-19. Het onderzoek kan tevens 
worden gebruikt om overheden of een 
Outbreak Management Team (OMT) te 
voorzien van advies over het instellen van 
een lockdown.
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