
HANDOUT 2 

 

Casestudy over preventiemaatregelen tijdens de pandemie 

De meeste lidstaten hebben een nationale app voor het opsporen en waarschuwen van 

contacten gelanceerd die op vrijwillige basis kan worden gebruikt, hoewel de mate van 

toepassing sterk verschilt naar gelang van het land en de culturele context. 

De lidstaten en de Europese Commissie (EC) vonden het een belangrijke maatregel om 

transnationaal te coördineren en hebben een nieuwe dienst opgezet om nationale apps met 

elkaar te laten praten en te waarschuwen als zij contact hebben met iemand die heeft 

aangegeven positief te zijn getest op COVID-19. De apps voor het opsporen en waarschuwen 

van contacten zijn gebaseerd op Bluetooth-technologie en worden alleen vrijwillig gebruikt 

om de privacy van de gebruikers te respecteren zonder het mogelijk te maken de locaties van 

mensen te traceren. 

Volgens de officiële website van de EC werkt deze dienst volgens een gedecentraliseerd 

systeem in combinatie met de Gateway Services, die het mogelijk maken deze apps over de 

grenzen heen te gebruiken. De server zelf wordt gehost in het eigen datacentrum van de 

Commissie in Luxemburg. Het systeem is operationeel en de eerste nationale apps zijn er in 

oktober 2020 op aangesloten. 

 

Denk na over de volgende vragen: 

• Wat zijn de specifieke sterke punten van traceringsapps zoals die in de EU zijn 

geïmplementeerd? 

• Wat zijn hun specifieke zwakke punten of uitdagingen op individueel of maatschappelijk 

niveau? 

• Wat had men kunnen doen om deze zwakke punten te verhelpen? Tegen welke kosten, 

zowel voor het individu als voor de samenleving? 

• Heb je een tracing app geïnstalleerd? Zo ja, hoe was uw ervaring ermee? 

• Vindt u de inspanningen voor de ontwikkeling van de traceringsapp de moeite waard?  

• Bent u op de hoogte van onbedoelde neveneffecten van het traceren van apps? 

• Welke lessen kunnen in dit verband worden getrokken uit de ervaring met Covid-19? 

 

 


