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PRIVACY ONDER DRUK 
 OMWILLE VAN GEZONDHEID

IN DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS WORDT TECHNOLOGIE 
NU VERGAAND INGEZET. EN DAT WRINGT MET DE PRIVACY EN 

INDIVIDUELE VRIJHEID. HEILIGT HET DOEL DE MIDDELEN NU? 
HOEVER KUN JE HIERIN GAAN ALS DEMOCRATISCH LAND, 

VRAGEN THIJS PEPPING, MENNO VAN DOORN EN SANDER 
DUIVESTEIN ZICH AF.
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NOOD BREEKT WETTEN. TEN 
 TIJDE VAN CORONA WORDEN 
 INGRIJPENDE MAATREGELEN 
GENOMEN IN DE STRIJD TEGEN 
HET VIRUS. Burgemeesters krijgen 
 extra bevoegdheden om nieuwe maatre-
gelen zoals groepsvorming flink te be-
boeten. In de surveillancesamenleving 
van China zijn dergelijke maatregelen 
relatief makkelijk te handhaven.  
Dankzij miljoenen gezichtsherkennings-
camera’s wordt elke beweging van de 
Chinees gevolgd.
De bevolking is bovendien verplicht li-
chaamstemperatuur en medische toe-
stand te rapporteren. Daarmee zijn de 
Chinese autoriteiten in staat snel ver-
moedelijke coronavirusdragers te identi-
ficeren. De smartphone van de burger 
werd de toegangspoort tot stad en open-
baar vervoer. Apps waarschuwen burgers 
voor de nabijheid van geïnfecteerde pati-
enten. Ook in de VS is de overheid in-
middels in overleg met techgiganten 
Google, Facebook en anderen voor de in-

zet van digitale locatiegegevens ter be-
zwering van de pandemie.
Dichter bij huis over de Belgische grens 
vliegt een drone boven Brussel die 
mensen via een luidspreker vraagt af-
stand te bewaren. Allemaal vergaande 
inzet van technologie als belangrijk 
hulpmiddel in de strijd tegen het co-
ronavirus. De vraag is hoe ver dat mag 
gaan in een democratisch land waar 
privacy en individuele vrijheid gekoes-
terd moeten worden. Als gezondheid 
het grootste goed is, moeten deze gren-
zen dan doorbroken worden?

DE ANDERE KANT
De doorgaans felbekritiseerde surveil-
lancesamenleving toont nu de andere 
kant. Het lijkt erop dat het China ge-
lukt is het virus in te dammen mede 
dankzij hun totale lockdown en inzet 
van geavanceerde technologie. De bur-
ger kreeg via de app op de smartphone 
een groene code voor vrij reizen. Een 
Chinees die bij de vele controleposten 

Vergaande inzet van technologie om 
COVID-19 te verslaan mag niet uitlopen 
op surveillancesamenleving

met een oranje of rode code werd ge-
signaleerd, kon direct in de kraag wor-
den gegrepen. Er hangen zware straffen 
boven het hoofd voor Chinezen die 
niet willen meewerken aan tempera-
tuurmetingen, liegen over hun reisge-
schiedenis of quarantaines doorbreken. 
Tencent, eigenaar van berichtenapp 
WeChat en webwinkelgigant Alibaba 
delen informatie met de Chinese 
 overheid en samen ontwikkelen ze 
nieuwe apps.
Ook in de VS wordt inmiddels met 
man en macht gewerkt aan intensieve 
samenwerking tussen het bedrijfsleven 
en de overheid om burgers voortdurend 
te volgen. En Premier Benjamin Neta-
nyahu van Israël heeft onlangs de Israel 
Security Agency gemachtigd surveillan-
cetechnologie in te zetten om coronavi-
ruspatiënten op te sporen. Deze tech-
nologie wordt normaliter ingezet in de 
strijd tegen terrorisme. Toen de desbe-
treffende parlementaire subcommissie 
weigerde deze maatregel goed te keu-
ren, kon Netanyahu de opsporingstech-
nologie via een noodbesluit alsnog gaan 
gebruiken.

ALLES EN IEDEREEN IN DE 
GATEN HOUDEN
De tweede globale crisis van deze eeuw 
wordt daarmee ook gezien als een in-
formatieprobleem. In een ideale wereld 
weet iedereen altijd of er sprake is van 
infectie. Net zoals de smartphone altijd 
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op de hoogte is van de locatie van de ge-
bruiker. “Uiteindelijk krijgen we een 
aantal digitale certificaten om te laten 
zien wie recentelijk hersteld of getest is 
of wanneer we een vaccin hebben ont-
vangen”, zegt voormalig Microsofttop-
man Bill Gates, die zich al jarenlang in-
zet voor de strijd tegen pandemieën.
Zowel regeringen als bedrijven zetten 
steeds geavanceerdere technologie in om 
mensen op te sporen, te volgen en te 
manipuleren. Geschiedkundige Yuval 
Noah Harari waarschuwt dat het co-
ronavirus hiervoor een belangrijk keer-
punt in de geschiedenis kan worden. Het 
risico is groot dat de inzet van opspo-
ringstechnologie het nieuwe normaal 
wordt in landen die dat tot nu toe ver-
worpen hebben. Ook na de pandemie.

INZET VAN TECHNOLOGIE 
IN EEN DEMOCRATIE
Het wordt een belangrijke uitdaging om 

technologieën in te zetten die binnen de 
democratische waardenkaders van Ne-
derland en Europa passen. Britse weten-
schappers hopen binnenkort van start te 
gaan met een smartphoneapp die men-
sen waarschuwt als ze in contact zijn ge-
komen met anderen die met het corona-
virus besmet zijn. Deze test is bedoeld 
om te beoordelen hoe Chinese praktij-
ken ook in onze democratie kunnen 
worden toegepast. Het grote verschil zit 
in de vrijwillige deelname. Tegelijkertijd 
valt en staat het succes van deze app 
met het aantal burgers dat instemt met 
het delen van locatiegegevens voor 
de duur van de pandemie. Deze zogehe-
ten wegwerpapp is een belangrijk 
 experiment.
Uiteindelijk draait het nu allemaal om 
vertrouwen. Het vertrouwen van de 
overheid in burgers die hun eigen ver-
antwoordelijkheid nemen. En burgers 
die de overheid erop moeten en kunnen 
vertrouwen dat persoonlijke gegevens 
uiteindelijk worden verwijderd en bewe-
gingen van geïnfecteerde personen niet 
openbaar worden gemaakt, zoals in 
Zuid-Korea is gebeurd. Zo kunnen priva-
cy en gezondheid hand in hand gaan.

SURVEILLANCE�
SAMENLEVING
De Nederlandse overheid doet een groot 
beroep op de verantwoordelijkheid van 
burgers. Relatieve vrijheid gaat gepaard 
met verantwoordelijkheid. Als maatrege-
len zoals 1,5 meter afstand houden en 
het vermijden van groepsvorming niet in 
acht worden genomen, lijkt het onver-
mijdelijk nog strengere maatregelen te 
nemen. Beslissingen die burgers, bedrij-
ven en overheden de komende tijd ne-
men, bepalen hoe de wereld er na de 
crisis uit komt te zien. Dergelijke beslis-
singen geven niet alleen vorm aan het 
gezondheidszorgsysteem. Ze zijn ook 
bepalend voor de toekomst van de eco-
nomie, politiek en cultuur. Privacy komt 
ongetwijfeld onder druk te staan. Een 
surveillancesamenleving is echter geen 
optie. Laten we ook hierbij ons gezond 
verstand blijven gebruiken. 

“UITEINDELIJK 
DRAAIT HET NU 
ALLEMAAL OM 
VERTROUWEN”
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