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Corona-app: 
wel of niet installeren  
zodra die er komt? 
 
Afgelopen weken is er veel te doen 
geweest over de corona app. 
Google je op 24/4 het woord corona-app 
dan geeft dat bovenaan 1.350.000.000 
resultaten (0,46 seconden). 
Voordat bij ons de selectie bij ons tot 
zeven aanbieders plaatsvond, waren hier 
al veel mensen en ondernemers mee 
bezig. Aleid Wolfsen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens zei in een radio-
interview dat de kaders vooraf 
onvoldoende waren. Waaraan kon deze 
toezichthouder dan toetsen? Welk doel 
heeft de corona app? Hoe zit het met het 
databeheer, en met de juridische 
aspecten? 
 
Voor de zogeheten Appathon hadden 
Hugo de Jonge en Feike Sijbesma laten 
merken dat het een app moest worden op 
basis van blue tooth (signaal van device 
naar device) i.p.v. een app met GPS. In het 
geval het op basis van GPS zou gaan 
werken, dan zou het te eenvoudig zijn om 
er handig gebruik en misbruik van te  

maken: commerciële bedrijven en hackers 
koppelen er andere gegevens aan waar 
door ze kunnen beschikken over heel veel 
meer persoonlijke gegevens (lees: 
persoonsgebonden vertrouwelijke 
informatie). Kortom niet veilig genoeg.  
De app zou beter en effectiever contact-
onderzoek mogelijk moeten maken. 
Sijbesma maakte in Buitenhof (12/4) de 
vergelijking app en contact-onderzoek 
zoals dat traditioneel gebeurt door de 
GGD in geval van een besmettelijke ziekte.  
Kortom: in het belang van de 
volksgezondheid moet er ook geteld 
kunnen worden per regio, per subgroep, 
trends in tijdvakken etc. ten nutte van 
intelligent versoepelen van de lock-down. 
Dat leken op zijn minst doel suggesties. 
Toch eigenlijk wel bijzonder dat dit proces 
dan in hoog tempo is gaan lopen zonder 
dat vooraf doel en functie van de app 
voldoende helder en formeel zijn 
opgesteld ten behoeve van de 2-daagse 
"contest". De Autoriteit Persoonsgegevens 
meldt in haar rapport:  
 
"Niet duidelijk omschreven is wat het doel is van 
de app en wie verantwoordelijk is voor de 
verwerking van de gegevens. Is dat een private 
partij, een zorgpartij of een overheid? Ook staat 
in het programma van eisen niet genoemd of de 
app een onderdeel is van een pakket aan 
maatregelen en welke maatregelen dat dan zijn. 
Terwijl het ontwerp en de werking van een app 
zeer afhankelijk zijn van die overige 
maatregelen. ...   
Omdat op dit moment onduidelijk is wie de 
verwerkingsverantwoordelijke zal zijn en wie de 
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verwerker, is niet helder wie nu let op de AVG-
rechten van burger en daar verantwoordelijkheid 
voor neemt ".  
 
Inmiddels weten we dat het kabinet door 
gaat met de ontwikkeling van een corona-
app. Het programma van eisen wordt door 
de GGD opgesteld en is binnen enkele 
dagen klaar. Dat gaat over de epidemio-
logische eisen waar de app aan moet 
voldoen: hoe lang en op welke afstand 
moet iemand contact gehad hebben met 
een besmet persoon waardoor sprake is 
van een besmettingsgevaar. 
 
[De corona-app van het OLVG, die op 21/4 
is opengesteld voor heel Nederland, doet 
wat anders dan primair de volksgezond-
heid dienen. Deze app is bedoeld ter 
beoordeling of je mogelijk corona hebt: je 
vult dagelijks in of je keelpijn hebt, hoest, 
neusverkouden of kortademig bent. Het 
werkt op blue tooth. Functie van de app is 
eenvoudig je gezondheidsgegevens naar je 
zorgverlener te kunnen sturen. Met je 
zorgverlener maak je tevoren afspraken 
hierover. App-bouwer Luscii Vitals heeft 
als ambitie de beste communicatie-app te 
ontwikkelen tussen dokter en patiënt, niet 
alleen voor corona.] 
 
Brussel probeert te coördineren in de 
randvoorwaarden voor corona-apps: 
handig voor toeristen en zakenreizigers. 
Kritische experts reageerden op dit pan-
Europese initiatief met de boodschap: 
maak het zo klein mogelijk; maak het 
vooral niet groter dan noodzakelijk. 
Uiteraard op basis van vrijwilligheid te 
installeren. Misschien moet voor deze 
software het subsidiariteitsbeginsel 
gelden. Subsidiariteit betekent dat het 
minst ingrijpende middel wordt ingezet 
om een bepaald doel te bereiken. Zo'n 
subsidiariteitsafweging wordt ook 
gemaakt door artsen bij medische 
interventies. 
 

Arjen Lubach stelde de overstijgende 
ethische vraag: "Hoe gaat het leven er uit 
zien met zo'n app?"  
Wat betekent het voor het openbaar 
vervoer? Hoe lang geldt de quarantaine? 
Wat als er een fysieke afscheiding was 
tussen jou en de positief geteste (bv een 
raam tussen jou en je moeder in het 
verpleeghuis, of de muur naar je buren)? 
Wanneer stopt de app en wie bepaalt 
wanneer die weer gebruikt mag of moet 
worden? Wat als mensen regels negeren? 
Een voorbeeld van het laatste: je gaat naar 
de winkel met de mobiel van je partner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google en Apple hebben afspraken 
gemaakt voor zoiets als een corona-app.  
Een paar jaar geleden hoorde ik bij de 
voorbereiding voor een e.health congres 
dat er door enkele van de BIG-five meer 
dan 1 miljard per maand geïnvesteerd 
wordt in e.health-applicaties. Sijbesma zei 
dat hij bij voorkeur een Nederlands bedrijf 
de corona-app ziet maken. Die opmerking 
snijdt hout wanneer bedrijven als Apple 
en Google inzien dat ze een 
maatschappelijke rol te vervullen hebben 
en bereid zijn af te zien van dataopslag. 
Vrijwel iedereen gebruikt producten van 
deze bedrijven. Het is aan landelijke 
overheden om uit data de juiste 
informatie te laten destilleren waarop 
beleid gebaseerd kan worden die passend 
is bij de fase van de pandemie.  
 
Maar Apple en Google vragen aan de 
bevolking van de wereld wel heel erg veel 
vertrouwen. Meer vertrouwen dan alle 
democratisch gekozen regeringen? 
Scrollen door een kritische publicatie 

"Maar	een	app	is	
slechts	het	een-	

voudige	en	minimale	
toegangspoortje."	

	



onder de titel "Google Apple Tracing 
(GACT): a wolf in sheep's clothes", roept 
de vraag op hoe een dergelijke "machts-
basis in software" zich verhoudt tot 
democratie, tot de wil van een volk, tot de 
wil van niet communistische overheden. 
 
Wat valt opnieuw te leren van corona en 
medische ICT? 
Jaren geleden was Steve Jobs zo slim om 
het begrip app te introduceren. App staat 
voor applicatie. Mensen kunnen die 
ophalen uit een app-store en de 
installeerhandeling suggereert keuze en 
regie. Maar een app is slechts het 
eenvoudige en minimale toegangspoortje. 
Apps zijn feitelijk alleen maar interfaces. 
De app is m.a.w. niet waar het ontwikkel-
probleem zit. Waar het werkelijk om gaat 
is hetgeen er afgesproken is aan de 
andere kant van die app, aan het back-
end. Daar gaat het om databeheer, 
protocollen, privacy en beveiliging, de 
maatschappelijke en juridische afspraken 
die we hierover maken. 
Als voorbeeld een reisplanner: er zijn 
meerdere apps die dit aanbieden, maar er 
wordt in het back-end vaak gebruikt 
gemaakt van dezelfde data/informatie 
bron. 
 
Heb je er zelf al over nagedacht of je een 
corona-app installeert? Maatschappelijk 
en politiek liggen vragen voor als: 
Hoeveel autonomie, hoeveel vrijheid zijn 
we bereid op te geven tijdens deze 
pandemie? 
Welke criteria kun je, mag je of moet je 
hanteren als land? Wat is een corona-app 
ons waard?  
En zouden we anders oordelen als we 
weten hoeveel mensenlevens er extra 
door bespaard kunnen worden? 
 
 
 

Tegelijkertijd: als je zonder inkomen door 
een corona-app eerder wel weer aan het 
werk kunt heb je weinig boodschap aan 
dit soort vragen. Dat geldt nog sterker 
voor mensen op plaatsen zonder sociaal 
vangnet. Mensen die hun kinderen niet te 
eten kunnen geven worden niet geholpen 
door software-discussies en evenmin door 
ethische vragen. 
 

 
 
 
Bronnen:  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coron
avirus-app 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/defaul
t/files/atoms/files/onderzoeksrapportage_bron-
_en_contactopsporingsapps.pdf 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coron
avirus-
app/documenten/publicaties/2020/04/19/samenv
atting-privacy-analyse-contactonderzoeksapps 
https://nos.nl/artikel/2330998-deskundigen-zeer-
kritisch-over-zeven-corona-apps-terug-naar-de-
tekentafel.html 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehe
alth/docs/covid-19_apps_en.pdf 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/20/een-
munt-een-reiszone-dus-ook-een-corona-app-
a3997315 
https://drive.google.com/file/d/1OQg2dxPu-x-
RZzETlpV3lFa259Nrpk1J/view 
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/ethische-
toolkit/verdiepen/begrippen-2/subsidiariteit.htm 
https://blog.xot.nl/2020/04/19/google-apple-
contact-tracing-gact-a-wolf-in-sheeps-clothes/ 
 
 
 


