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BIJLAGE I.- UITGEBREID INDICATORPANEEL 

Epidemiologische informatie en sanitaire capaciteiten 

 EPIDEMIOLOGISCHE INDICATOREN  

variabel bron 

Algemene indicatoren (dagelijks) 
1) Aantal gevallen met symptomen die compatibel zijn met covid19 

(informatie uit de eerste lijn, attentietelefoons, apps, enz.). 
2) Aantal door het laboratorium bevestigde gevallen. 

a. Aantal niet-gehospitaliseerde gevallen 
b. Aantal gehospitaliseerde gevallen 
c. Aantal gevallen dat op de ICU is toegelaten 
d. Aantal overleden gevallen 
e. Aantal gevallen en sterfgevallen in verpleeghuizen 
f. Aantal gevallen bij gezondheidswerkers en sociaal-

gezondheidswerkersouderen 
3) Aantal uitgevoerde PCR's en resultaten. 

 

Indicatoren over de capaciteit van openbare gezondheidsdiensten 
1) Aantal professionals in de epidemiologische surveillancediensten dat 

zich toelegt op de COVID-19-respons in verhouding tot het aantal 
gedetecteerde dagelijkse gevallen. 

 
Specifieke indicatoren 

A) Beoordeling van vroege detectie 
1) Percentage gevallen met compatibele symptomen van COVID-19 

waarin een diagnostische test is uitgevoerd. 
2) Tijd tussen het begin van de symptomen en de datum van consultatie 

in bevestigde gevallen. 
3) Tijd tussen het begin van de symptomen en de datum van diagnose in 

bevestigde gevallen. 
4) Percentage nieuwe gevallen dat geen contact heeft met bekende 

bevestigde gevallen. 

 
B) Evaluatie van de vroege isolatie van bevestigde gevallen 
1) Tijd tussen het begin van de symptomen en de isolatiedatum. 
2) Tijd tussen de datum van het eerste consult en de datum van isolatie. 

 
C) Evaluatie van de controle van de contacten van de bevestigde 
gevallen 
1) Aantal geïdentificeerde nauwe contacten per zaak. 

2) Percentage nauwe contacten dat tijdens follow-up symptomen 
ontwikkelt en wordt bevestigd. 

. 

De informatie over een van 
deze indicatoren wordt 
geaggregeerd naar het 
ministerie van 
Volksgezondheid gestuurd. De 
meeste worden automatisch, 
dagelijks en individueel door 
de GGD verkregen uit de 
informatiesystemen van de 
gezondheidszorg. Deze 
geïndividualiseerde informatie 
wordt dagelijks via het SiViEs-
bewakingsinstrument naar het 
ministerie van 
Volksgezondheid gestuurd. Er 
kunnen ook specifieke 
bewakingssystemen worden 
ingevoerd. 

CAPACITEITSINDICATOREN VAN HET SANITAIRE SYSTEEM 
1) Bezetting van ICU's COVID-19 / nee COVID-19 
2) Bezetting van acute bedden COVID-19 / nee COVID19 
3) Materiaal op voorraad (EPI's, PCR, swabs, containers, kritische 

medicatie, hydro-alcoholische oplossingen, etc.) 
4) Back-upmaskers 
5) Diagnostische capaciteit van laboratoria 

 
 
Gegevensverzoek aan het 
gezondheidszorgsysteem 
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6) Niet-gezondheidscentra die bereid zijn medisch te worden 
 

Mobiliteitsinformatie 

 
 

Toezicht op de mobiliteit 
 

Variabel Gedetailleerdheid Bron 

Interne mobiliteitsindex per provincie 
vergeleken met de referentieweek 
(februari 2020) 

Provincie MITMA Big Data-onderzoek* 

Externe mobiliteitsindex per provincie 
vergeleken met de referentieweek 
(februari 2020) 

Provincie MITMA Big Data-onderzoek* 

Verplaatsingen over lange afstanden van 
lichte voertuigen door geografische 
gebieden 

Verdeling van het 
schiereiland in 9 
zones 

Dirección General de 
Tráfico (Ministerio del 
Interior) 

Wereldwijde mobiliteitsindex in de meest 
bevolkte gemeenten van Spanje (februari 
2020) 

Gemeentelijk MITMA Big Data-onderzoek* 

Gebruik van het openbaar vervoer in de 
dichtstbevolkte stedelijke centra van 
Spanje 

Voorstedelijke 
gebieden 

Transportconsortia (in studie) 

Mobiliteit per woongebied Maximaal cellen (??) 
van 200 m  

INE (nabehandeling van gegevens 
van operators) 

Vervoer van passagiers en goederen Hoofdlijnen en 
infrastructuren 

Ministerie van Verkeer, Mobiliteit en 
Stedelijke Agenda 

 

 MITMA Big Data-onderzoek: Bij de voorbereiding van deze analyse wordt de positionering 

van mobiele telefoons gebruikt als de belangrijkste gegevensbron, en naleving van organieke 

wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de 

garantie van digitale rechten is een essentiële voorwaarde.  

Het doel van de studie is om mobiliteit op nationaal, autonoom, provinciaal en lokaal niveau 

te karakteriseren, zodat het de monitoring van de evolutie van de ziekte kan ondersteunen, 

de doeltreffendheid van de genomen mobiliteitsbeperkende maatregelen kan beoordel en de 

besluitvorming tijdens de de-escalatieperiode kan ondersteunen.  

De analyse vergelijkt de dagelijkse mobiliteit met die van een gelijkwaardige week 

voorafgaand aan de crisis, namelijk de week van 14 tot 20 februari 2020, met normaal 

mobiliteitsgedrag, aangezien er geen vakantie was in geen enkele autonome gemeenschap. 

Deze studieresultaten zullen dagelijks worden bijgewerkt tijdens de alarmtoestand en 

gedurende de de-escalatieperiode van de maatregelen om de COVID-19-pandemie onder 

controle te houden. De informatie die elke dag beschikbaar is, komt overeen met de feitelijke 
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mobiliteitsgegevens van 3 dagen ervoor, de tijd die nodig is voor het ter beschikking stellen 

en behandelen van de gegevens. 

Deze uitleg staat niet in de oorspronkelijke Spaanse bijlage I. Bron gegevens: MITMA  

  

http://www.tulipanmalaga.nl/
https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/evolucion-movilidad-big-data
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Economisch-sociale indicatoren 

 

MONITORING VAN ECONOMISCHE ACTIVITEIT EN SOCIALE IMPACT 
 

Variabel Gedetailleerdheid Bron 

Aantal inschrijvingen bij de sociale 
zekerheid, werknemers en zelfstandigen 

Provincie, sub-
vestigingnen 
contractvormen 

Seguridad Social 

Gegevens m.b.t. de regeling van tijdelijke 
arbeidsvoorziening 

Provincie en sub-
vestigingen 

Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones 

Stroomverbruik Autonomo regio´s  
en sub-vestigingen 

Elektrisch netwerk 

Indicatoren die een algemene impact hebben en andere sociaal-economische indicatoren die van 
bijzonder belang zijn op elk grondgebied. 
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Indicatoren voor epidemiologische en gezondheidszorgcapaciteit 

Vooruitgang in de epidemiologische situatie moet worden gemonitord om 

veranderingen in de circulatie van het virus vroegtijdig te kunnen detecteren en om de 

gezondheidscapaciteiten te monitoren waarmee toekomstige spanningen in het 

gezondheidszorgsysteem kunnen worden aangepakt. Deze capaciteiten houden 

verband met vier aspecten:  

 gezondheidszorg,  

 epidemiologische surveillance,  

 identificatie en beheersing van besmettingsbronnen,  

 collectieve beschermingsmaatregelen 

Het transmissieniveau van de epidemie moet worden bewaakt door de informatie te 

combineren die op verschillende niveaus is verkregen, waaronder openbare en 

particuliere gezondheids- en sociaalgezondheidscentra, laboratoria en zelfs bedrijven. 

Het werk tussen de verschillende niveaus van de overheid is continu om de 

beschikbaarheid van de gegevens met de grootst mogelijke uitsplitsing, volledigheid en 

periodiciteit te verzekeren. Het proces van genereren en verzamelen van al deze 

gegevens zal de komende dagen worden afgerond. 

De interpretatie van deze indicatoren zal niet aan drempels worden onderworpen, 

maar er zal een gezamenlijke analyse worden gemaakt rekening houdend met de 

context en alle conditionerende factoren die de epidemie kunnen beïnvloeden. 

Hiermee wordt de voortgang in de verschillende geografische eenheden beoordeeld. 

Daarnaast kunnen aanvullende indicatoren worden opgenomen naast de in de tabel 

opgenomen indicatoren, zoals de indicator voor dagelijkse sterftecontrole of die 

gegevens die zijn afgeleid van ziekteverlof. 

 

Mobiliteitsindicatoren 

Mobiliteitsindicatoren staan centraal als verbindingspunt tussen de evolutie van de 

epidemie en de economische activiteit. In feite hadden de maatregelen van opsluiting 

en abrupte vermindering van mobiliteit een dubbel effect: (i) de curve buigen en 

vooruitgang in de beheersing van de epidemie; (ii) en tegelijkertijd abrupt de 

economische activiteit stopzetten.  

Naarmate het proces van de-escalatie of heropening vordert, kan de evolutie van 

mobiliteit een idee geven van de effectiviteit van het geleidelijke proces van opsluiting, 

of dit nu asymmetrisch gebeurt op territoriumniveau of per type activiteit. 
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Daarnaast is het noodzakelijk om de relatie tussen de evolutie van mobiliteit en de 

overdracht van de epidemie te volgen, om na te gaan in hoeverre de nieuwe 

maatregelen voor distantiëring, profylaxe en arbeidspreventie een grotere effectieve 

distantiëring bereiken en dus effectief zijn en daardoor een grotere heropening 

mogelijk te maken zonder dat de epidemie terrein wint en de evolutie in gevaar te 

brengen. Mobiliteitsindicatoren zijn beschikbaar met een hoge granulariteit en 

wanneer deze worden gecombineerd met andere gegevens die interessant zijn, 

kunnen ze ook conclusies trekken over de redenen voor verplaatsing. 

 

Sociale en economische indicatoren 

De indicatoren voor sociale en economische monitoring completeren de beoordeling 

van de impact van het heropenings- of de-escalatieproces en bieden referenties 

waarmee rekening moet worden gehouden bij het overeenkomen van de overgang 

van de ene fase naar de andere. Dankzij de continue monitoring kan de impact van de 

genomen beslissingen worden geëvalueerd. 

 

 

Dit document is een vertaling van het officiële staatsdocument “Anexo I” dat als bijlage 
is verstrekt voor “PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD,  28 de 
abril de 2020”  gepubliceerd op 28 april 2020. 

Het origineel kan men hier vinden. De vertaling is uitgevoerd door Cees Cornelissen en 

is gepubliceerd op https://www.tulipanmalaga.nl en is niet verantwoordelijk voor 

eventuele wijzigingen die in het origineel worden aangebracht of voor onjuiste 

vertalingen. 

http://www.tulipanmalaga.nl/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20I%20PANEL%20DE%20INDICADORES.pdf
https://www.tulipanmalaga.nl/

