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In de politiek is momenteel de vraag aan de orde of het invoeren van een zogenaamde 
‘corona-app’ verantwoord is om daarmee een voorzichtige her-opstart van de samenleving 
mogelijk te maken. Een verantwoord gebruik van het middel dient in mijn ogen beoordeeld 
te worden vanuit het samengaan van een drietal overwegingen: de doelmatigheid van het 
gebruik, afstemming op de maatschappelijke context en afstemming op de ervaringswereld 
van mensen. Graag wil ik van hieruit politici enkele overwegingen meegeven in het komen 
tot een verantwoorde besluitvorming. 
 
Een eerste overweging betreft de doelmatigheid van het gebruik van de apps. Aan de orde is 
een opsporingsapp die aangeeft of je in de buurt bent geweest van een andere gebruiker die 
besmet is met het virus en een tweede app die je op basis van een door die app gestelde 
diagnose een advies geeft van wat je moet doen. De apps monitoren dus niet het virus zelf, 
maar het menselijk gedrag.  
Willen de apps bijdragen aan het voorkomen van verdere besmetting door het coronavirus, 
dan moet het handelen van mensen met behulp van de apps in het licht van dit doel 
betrouwbaar en valide zijn. Als de apps niet heel nauwkeurig meten, creëren ze veel 
onnodige  onrust en worden besmettingsrisico’s niet reëel ingeschat, met alle mogelijk 
neveneffecten van dien. Punt is dat de technologie, gezien ook de onbekendheid met het 
cvirus, nog in de kinderschoenen staat. Indien iemand terecht of mogelijk onterecht positief 
met het virus is besmet, moeten contacten met de app worden opgespoord, worden 
geïnformeerd en in quarantaine geplaatst. Maar de app meet alleen de afstand, niet of er 
bijvoorbeeld een muur, mondkap of compleet ruimtepak tussen twee mensen stond. 
Vergissingen liggen op de loer. Bovendien weten we vaak niet precies wanneer iemand 
besmettelijk is. Toch wijst de app de vinger naar feitelijke of vermeende geïnfecteerden die 
worden gebrandmerkt en wellicht onbedoeld van slachtoffer tot dader worden gemaakt. Als 
duidelijk wordt wie dat zijn, worden ze met de nek aangekeken en aan de schandpaal 
genageld. Indien de app een negatief resultaat geeft, kan dat mogelijk weer een vals gevoel 
van veiligheid geven, omdat het virus niet altijd meteen aantoonbaar is en vervolgens de 
omgeving alsnog besmet. De app werkt bovendien alleen in combinatie met betrouwbare 
testen die er nog niet zijn. Gebruikelijk is ook dat zulke testen eerst uitgebreid worden 
getest, voordat verstandige politici besluiten ze in te zetten. 
En hoe gaan mensen om met die apps, zodat ze inderdaad op een betrouwbare en valide 
manier worden gebruikt? Zouden mensen zich inderdaad houden aan de oproep in de 
tweede app om binnen te blijven?  
 
Een tweede overweging betreft de afstemming op de maatschappelijke context. De 
bedoeling is dat de app wordt ingezet om mogelijke besmetting bij mensen eerder op te 
sporen dan nu het geval is en de communicatie met artsen te vergemakkelijken. 
Achterliggend doel is om daarmee andere maatregelen die een steeds grotere schade 
berokkenen aan de samenleving te kunnen versoepelen. Alom wordt gewezen op de 
dreiging van een zware economische recessie die ons te wachten staat en op de gevolgen 
voor de ecologische crisis waarin we zitten. De internationale klimaattop en de top over 
biodiversiteit zijn uitgesteld. Aandacht verslapt, terwijl klimaatverandering en de afbraak van 
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hele ecosystemen de grootste dreigingen voor de mensheid op langere termijn zijn. 
Gezondheid en gezond milieu hangen nu eenmaal nauw met elkaar samen.  
 
We betalen een steeds hogere maatschappelijke prijs voor de wijze waarop wijzelf omgaan 
met het coronavirus. We dienen ons steeds af te vragen of maatregelen contextueel gezien 
wel proportioneel zijn. Antwoord op die vraag hangt samen met het preciese doel dat met 
een bepaalde maatregel wordt gediend. Voor het doel om verdere besmetting door het 
coronavirus te voorkomen dient de app alleen die gegegevens te verzamelen die hiervoor 
strikt noodzakelijk zijn. Zijn de maatregelen contextueel gezien wel proportioneeel? Of 
wordt er meer informatie over ons gedrag geregistreerd dan enkel voor dit gestelde doel? En 
als dit doel niet meer relevant is, worden de gegevens dan ook gewist en worden de apps 
dan weer uit de handel genomen? Is het gebruik ervan dus maar tijdelijk? Ook al is de door 
de overheid gewenste corona-app tijdelijk, de effecten op de samenleving zullen permanent 
zijn en de impact op alle vlakken groot. Bovendien is het gevaar groot dat de app ook voor 
andere doeleinden zal worden gebruikt. Gaat de app fungeren als digitaal toegangskaartje 
voor restaurant, concert of sollicitatie? De ingevulde gezondheidsgegevens zouden voor heel 
andere commerciële doeleinden kunnen worden gebruikt. En als we eenmaal de smaak te 
pakken hebben van zo’n app omdat hij succesvol werkt, zal worden gepleit voor een blijvend 
gebruik ervan. Zeker geldt dit, nu een recente Harvard-studie aantoont (zie De Volkskrant van 16 

april 2020) dat het virus nog jarenlang zal terugkeren en dat de maatschappij tot voorbij het 
jaar 2024 drie tot vier keer per jaar op slot zal moeten, zolang er geen afdoend medicijn is 
tegen corona. Bovendien zullen er stemmen opgaan om ook nieuwe apps te ontwikkelen 
waarmee we mensen met overgewicht, belastingontduikers, rokers, junks en subversieve 
elementen in de samenleving succesvol kunnen opsporen en hen maken tot volgzame 
objecten van machtsuitoefening in een overgecontroleerde samenleving. Als zo’n app er 
eenmaal is, krijgen we het niet meer weg. Fundamentele mensenrechten zijn hier in het 
geding. En dat geldt ook voor het recht op privacy van gegevens. Is het wel mogelijk om 
contacten tussen mensen te monitoren en tegelijkertijd de privacy te waarborgen? Het is 
technisch mogelijk dat je met de app wordt geïnformeerd dat je in contact bent geweest met 
een corona-patiënt, maar niet met wie en waar dat is gebeurd, maar is dat een 
geruststelling? En hoe zit het met de melding dat je corona-besmet bent? Mensen kunnen 
nepmeldingen doen. Vandaar dat controle door een officiële medische instantie wordt 
ingebouwd. Als je coronapatiënt bent, krijgt je mobieltje een gezondheidscode, maar dat is 
privacygevoelige informatie.  
 
En tenslotte betreft een derde overweging de afstemming op de ervaringswereld van 
mensen. De meeste mensen willen hier geen Chinese aanpak die vraagt om constant 
toezicht (big brother is watching you), alom aanwezige controles, een app die je overal 
achtervolgt en bij overtreding van het voorgeschreven gedrag gebruik maakt van bestraffing 
en zonodig gebruik van geweld. Maar de gevaren van de huidige harde machtsgrepen ter 
bestrijding van het coronavirus zijn talrijk. We zitten momenteel opgesloten tussen 
staatsgrenzen en kamermuren. Burgerrechten en persoonlijke vrijheden verdwijnen massaal 
onder druk van de coronacrisis. Grenzen volledig sluiten voor vluchtelingen of mensen in 
afzondering laten sterven zijn uitdrukkelijke schendingen van de mensenrechten. En het 
protest ertegen is tot nu toe verwaarloosbaar. Maar het zijn maatregelen die we associëren 
met dictaturen, maar die de meeste mensen tot nu toe toch accepteren, omdat we 
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veronderstellen dat ze tijdelijk zijn en een humanitair doel dienen. Maar voor hoelang 
houden mensen dit vol? 
Als we kijken naar de voorgestelde app, dan is die alleen effectief als zoveel mogelijk mensen 
deze gebruiken. Maar ga je bij onvoldoende gebruik dit als overheid controleren en 
handhaven? Is het installeren en gebruiken van die apps vrijwillig of is het verplicht? 
Minister De Jonge sloot dwang niet uit als te weinig mensen de app installeren. Geen 
geruststellend idee! Hebben mensen hierin nog een eigen keuze? Zo’n 10% van alle 55-
plussers heeft geen smartphone. Kun je hen verplichten die aan te schaffen als ze daar zelf 
niet voor willen kiezen? En volgen er repercussies aan het niet opvolgen van het advies dat 
de tweede app geeft? En wat kun je ermee als je een waarschuwing krijgt dat je mogelijk 
besmet bent, kun je dan beslissen om je te laten testen op het coronavirus? Is daar dan ook 
in voorzien? 
 
Conclusie 
Overzien we al deze mogelijke risico’s met betrekking tot de vraag naar de maatschappelijke 
doelmatigheid van het gebruik van de app, dan komt de vraag levensgroot op tafel: Wat 
voegt dit hele app-circus toe aan gewoon zeggen: blijf thuis als je milde klachten hebt, houd 
voldoende afstand en was op tijd je handen?  
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