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Griepalert.nl kan helpen Coronavirus in kaart te
brengen
Het platform visualiseert waar in Nederland melding wordt gemaakt van griepsymptomen.

Tijdens de afgelopen griepperiode maakten ruim 60.000 mensen hiervan melding. Waar in

Nederland wordt meer melding gemaakt van hoest en koorts?

Real-time in kaart brengen van symptomen
Met medewerking van alle inwoners van Nederland zou het platform (Griepalert.nl) ook

mogelijk door Corona getroffen Nederlanders in kaart brengen. Het platform vraagt dan

bezoekers om melding te maken van griepsymptomen die gelijkenis vertonen aan die van een

regulier verkoudheidsvirus en ook aan het Corona (COVID-19) virus, te weten: koorts, hoest en

keelpijn.
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https://salveopharma.pr.co/
https://www.griepalert.nl/
https://www.griepalert.nl/heerst-er-griep/actueel-coronavirus-antwoorden-van-een-expert/


Het systeem berekent de intensiteit van de gemelde klachten per postcodegebied in Nederland

en houdt daarbij rekening met de bevolkingsdichtheid. Met deze data berekent het platform

trends die mogelijkerwijs de gestelde maatregelen om verdere verspreiding van het virus te

voorkomen, te toetsen op hun effectiviteit. Daarmee kunnen de maatregelen ook verder worden

bijgesteld. 

 

Als iedereen bijdraagt kunnen we samen de strijd tegen het COVID-19 aangaan. Om enerzijds

draagvlak te creëren voor de gestelde overheidsmaatregelen en anderzijds de mogelijke

risicogebieden beter in kaart te brengen. 

Griepalert.nl stelt platform beschikbaar
Het combineren van de uitslagen van de COVID-19 testen en de actuele meldingen-data zouden

wellicht een beter beeld kunnen geven van de verspreiding van het virus per postcodegebied.

Een belangrijk gegeven omdat de noodzaak op dit moment ligt in het verspreiden van druk op

zorginstellingen. 

 

De afgelopen maand vroeg het platform een aantal melders om gedurende hun ziekteverloop

meer informatie te delen met betrekking tot hun sociale gedrag. Daaruit bleek dat ongeveer

65% van de ruim 1000 respondenten ondanks hun griepsymptomen toch het huis had verlaten.

Volgens het platform kunnen deze gegevens bijdragen aan de toetsing van

overheidsmaatregelen en waar nodig een betere handhaving hiervan. 

 

Gezien de ernst van de situatie wil het platform alle middelen en kennis die zij hebben

kosteloos aan de wetenschap en volksgezondheid aanbieden. De waarborging van privacy komt

hiermee niet in het gedrang gezien het platform op voorhand alle data anonimiseert en geen

persoonsgegevens verzamelt.
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