Track-and-trace corona app in
VK weer vertraagd. Wel start
gewoon contactonderzoek
In de afgelopen 24 uur werd in het Verenigd
Koninkrijk(VK) pijnlijk duidelijk de met veel
bombarie aangekondigde track-and-trace app om
de coronacrisis te beteugelen weer vertraging
oploopt. Een onderminister van het ministerie
van volksgezondheid, lord Bethel, liet dinsdag
weten, dat de eerder voor 15 mei aangekondigde
app zeker niet voor 1 juni beschikbaar zou komen. Het lijkt
erop dat de ontwikkeling van een veilige en goed werkende app,
die men nu op het eiland Wight uittest, veel ingewikkelder is
dan men aanvankelijk dacht. Nu kondigt men aan dat het bron-en
contactonderzoek eerst op grote schaal geïntensiveerd wordt en
dat een eventuele track-and-trace-app, er achter aan komt. Als
die al komt. Lord Bethell voert ook als argument aan dat het
grote publiek liever in eerste instantie gewoon menselijk
contact wil bij bron- en contactonderzoek. Wat we in het VK
zien gebeuren vertoont veel gelijkenis wat in ons land gebeurt
bij contactopsporing.

Overeenkomsten en verschillen
We zien dat zowel in het VK als in Nederland dat dat de
regering inzet op een track-and-trace-app met gebruik van
bluetooth-technologie voor de beteugeling van de coronacrisis.
Terwijl in het VK de regering in eerste instantie gekozen
heeft voor een gecentraliseerde opslag van contactgegevens,
wil onze regering gebruik maken van de decentrale oplossing
die Apple en Google zeggen te ontwikkelen. Het VK maakt het
zich zelf weer moeilijk door te zeggen dat men overschakelt op
genoemde decentrale oplossing als die beter zou werken.
Nederland heeft daarnaast een volkomen mislukte appathon van

het ministerie van VWS achter de kiezen.

Slecht nieuws brengen
Overheden communiceren niet graag dat dingen slecht lopen of
(dreigen te) mislukken. In Nederland zagen we tijdens
persconferenties na de mislukte appathon dat minister de Jonge
van VWS het opeens niet meer had over een app, maar over een
digitale oplossing. In het VK zie je noch Boris Johnson als
premier, noch Matt Hancock als minister van volksgezondheid
het negatieve nieuws brengen richting de media, maar een
onderminister, Lord Bethell. Uit de opmerkingen die hij maakte
bij het uitstel blijkt dat ook in regeringskringen het besef
doorgedrongen is dat het grote publiek een track-and-trace-app
met gecentraliseerde opslag veel minder waardeert dan
menselijk contact bij bron-en contactonderzoek.

Misplaatst optimisme
In een eerder artikel wees ik al op forse beperkingen van de
bluetooth-techniek bij de track-and-trace app. Bij een
Nederlandse start-up, Crownstone die veel gebruikt maakt van
bluetooth deed men onderzoek naar de mogelijkheden en
onmogelijkheden van het gebruik van bluetooth als basis voor
contactonderzoek. Zij noemen het de “nabijheids-detectie”.
Men komt tot de klip-en-klare conclusie:
“There is very little reason to assume that this is the right
technology for the job. There can be many ways in which
technology helps in this crisis though. Let us all be creative
and find those ways!”

Rekenwerk
Met enkele rekenvoorbeelden is al aan te geven dat de
bluetooth-app inferieur is aan het handmatige bron-en contactonderzoek. De basis van de gedachte dat een track-and-traceapp zinvol kan bijdragen aan de coronabestrijding ligt in een

publicatie uit Oxford dat bij
gebruik door 60% van de
bevolking de app zinvol zou zijn. De omstandigheden waarvan
men in de modelberekeningen uitging zijn niet klakkeloos te
passen op de huidige situatie in het VK en zeker niet in
Nederland en zijn inmiddels ook totaal anders dan de
uitgangspunten bij deze studie. Zelfs als de bluetoothtechniek perfect zou werken zou bij 60% adoptie slechte 36 %
(0,6 x 0,6 x 100 procent) van een contacten van een
coronalijder opgespoord worden. Uiteraard werkt de bluetoothtechniek niet overal even goed. Nemen we aan dat die voor 70 %
correct zou werken. Dan is het percentage zinvolle contactopsporing: (0,6×0,7)(0,6×0,7) x 100%=net geen 18%. Bedroevend
weinig.

Geen azijnpisser
De CEO van de startup Crownstone, Anne van Rossum, laat op
LinkedIn, uit zich in niet mis te verstane bewoordingen over
de beoogde track-and-trace-apps met bluetooth. Hij laat weten
dat het oneens zijn met de zo’n app niet gezien moet worden
als een daad van een azijnpisser. En dat een positieve
grondhouding tegenover deze app zoals zowel de Britse overheid
als de onze heeft en van de haar burgers verwacht van de app
geen wondermiddel maken.
Bij kritische beschouwing stelt de corona track-and-trace-app
niets substantieels voor en is het een speeltje van de
autoriteiten.
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