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De corona app
We moeten de intelligente lock down langzaam weer wat losser maken. Dat kan als de groepsimmuniteit groot genoeg
is, maar of dat zo is, is niet bekend. We lopen dus steeds het risico van een opflakkering van de ellende. Onze minister
met de mooie schoenen lanceerde daarom het idee van de corona app. Hoe werkt dit? De app werkt via een bloetoes
verbinding. Kom ik jou tegen dan registreert mijn app via een beveiligde sleutel de bereikbaarheidsgegevens van jouw
smartphone. Krijg ik een paar dagen later een infectie met het Coronavirus en laat ik dat registreren in een andere app
(van de overheid) dan kan ik ervoor kiezen dat mijn smartphone automatisch een signaaltje stuurt naar jouw smartphone.
Dan weet jij dat je contact hebt gehad met een Coronapatiënt. Briljant idee. Maar het roept twee vragen op: hoe zit het
met de privacy en werkt het wel? Over de eerste vraag hoor je iedereen in alle talkshows, journaals en kranten. Over
vraag twee (bijna) niemand.

Bijna niemand. En dat terwijl de tweede vraag het eerst beantwoord zou moeten worden. Werkt het? Andre Knottnerus
stelde de vraag wel. In de Volkskrant van 14 april onder de titel ‘Alleen messcherp metende apps hebben nut.’
Allereerst: is de app messcherp voor de anderhalve meter afstand die we moeten houden? Het meten van personen op
2,5 meter heeft geen zin omdat die mij niet besmetten. En als er een raam of muur tussen tussen ons zit, wat gebeurt er
dan? En ten tweede: hoe vaak gebeurt het dat ik een Corona infectie heb en de app geeft geen signaal? Jij wordt niet
gewaarschuwd en denkt onterecht dat je geen risico loopt. Geen enkele test werkt voor 100%. Ook de app zal dat niet
doen. En is dat uitgezocht? En ten derde: hoe vaak gebeurt het dat ik geen Corona infectie heb en mijn app geeft toch
een signaal? Jij wordt gewaarschuwd en zult onterecht ongerust worden. Geen enkele test werkt voor 100%. En is dat
uitgezocht voor de app die we misschien wel moeten gaan gebruiken?

Gezien de opmerkingen van Knottnerus lijkt het mij onwaarschijnlijk dat er op tijd, dus zeg binnen 1 tot 2 maanden, een
app op de markt komt die voldoet aan alle eisen van privacy en tegelijkertijd ook nog goed genoeg werkt. Al zullen de
appjesmakers wel bij hoog en bij laag beweren dat het een perfecte app is.


