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Overview

● Context: start corona behavioural unit

● Behavioural perspective on 1st and 2nd wave

● Reflection: working on a complex topic in a complex system
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Corona Behavioural Unit @ RIVM

● March: No formal position crisis structure, no name, no funding

● 1 week later: 

– scientific advisory board kick off

– 30 behavioral researchers RIVM part-time available

– 3 seniors 4 days/week

● 5 days later:

– Intensive meetings @the Hague, NKC

– Theoretical framework COVID-19 prevention 

behaviors taxonomy behavioral advice

● 7 days later: substantial research grant

– Additional funding and 50 staff (20fte)
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Growth curve unit



Corona Behavioural Unit
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Contribute to the effectiveness of COVID-19 prevention measures, by
making available state-of-the-art behavioural & communication science

expertise, and translating that for government policy and communication

Aim: health population – physically, mentally, socially (biopsychosocial)



Scientific basis

● Scientific advisory board

– 15 professors health psych, behaviour change, public health

– Specific groups (young, old, migration) and media (mass, online)

● Research

– Internal: survey, interviews

– External collaborations: CCTV camera, social media, DCE
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Acute phase
? Maintenance Phase
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Risk perception



Applications to COVID-19 (1): ‘taxonomy’
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Voorkomen van COVID-19 infecties: oplopen en overdragen

2. Symptomatisch: in huishouden1. A-symptomatisch 3. Symptomatisch: zelf

1. Werk 2. Buiten: 
recreatie

3. Buiten: 
boodschap, 

zorgen anderen

4. Thuis

6. Blijf thuis . Bij 
alleen 

verkoudheid: u 
mag weer naar 
buiten als u 24 

uur geen 
klachten heeft. 
Bij verkoudheid 

en koorts of 
benauwdheid: u 
mag weer naar 

buiten als 
iedereen 24 uur 
klachtenvrij is

6. Thuis blijven 
als verkouden & 

koorts of 
benauwdheid 

(cruciaal of vitaal 
beroep), anders 

alleen al bij 
verkouden thuis 

blijven

6. Blijf thuis . Bij 
alleen 

verkoudheid: u 
mag weer naar 
buiten als u 24 

uur geen klachten 
heeft. Bij 

verkoudheid en 
koorts of 

benauwdheid: u 
mag weer naar 

buiten als 
iedereen 24 uur 
klachtenvrij is. 

4. Thuis3. Buiten: 
boodschap, 

zorgen anderen

2. Buiten: 
recreatie

1. Werk

4. Ontvang geen 
bezoek. 

4. Thuis3. Buiten: 
boodschap, 

zorgen anderen

2. Buiten: 
recreatie

1. Werk

1. was je handen 
20 seconden lang 

met water en 
zeep. Daarna 
handen goed 

drogen. Voordat 
je naar buiten 

gaat, als je weer 
thuis komt, neus 
hebt gesnoten, 

voor het eten en 
nadat je na de wc 

bent geweest.  

2. Hoest en nies 
in de binnenkant 
van je elleboog 

3. Gebruik 
papieren 

zakdoekjes om je 
neus te snuiten 

en gooi ze daarna 
weg en was 

daarna je handen

4. Schud geen 
handen

6. Ga alleen 
boodschappen 

doen en houd 1,5 
meter afstand tot 

anderen. 

2. Hoest en nies 
in de binnenkant 
van je elleboog 

3. Gebruik 
papieren 

zakdoekjes om je 
neus te snuiten 

en gooi ze daarna 
weg en was 

daarna je handen

4. Schud geen 
handen

6. Jonge kinderen 
(tot en met 12 

jaar) mogen wel 
met elkaar 

blijven 
buitenspelen, 
onder toeizhct 

van een 
ouder/voogd. 

Beperk het 
aantal kinderen 

dat samenspeelt. 
Belangrijk is dat 
kinderen zoveel 

mogelijk 
lichamelijk 

contact 
vermijden en dat 
zij voor en na het 

spelen hun 
handen wassen.   
Ouders/verzorge

rs die toezicht 
houden moeten 

1.5 meter 
afstand houden. 

1. was je handen 
20 seconden lang 

met water en 
zeep. Daarna 
handen goed 

drogen. Voordat 
je naar buiten 

gaat, als je weer 
thuis komt, neus 
hebt gesnoten, 

voor het eten en 
nadat je na de wc 

bent geweest.  

2. Hoest en nies 
in de binnenkant 
van je elleboog 

3. Gebruik 
papieren 

zakdoekjes om je 
neus te snuiten 

en gooi ze daarna 
weg en was 

daarna je handen

4. Schud geen 
handen

5. Houd 1.5 meter 
afstand (twee

armlengtes) van 
anderen. Dit geldt 

voor iedereen, 
ook voor 

collega's, maar 
niet voor het 

eigen 
gezin/huishouden

1. was je handen 
20 seconden lang 

met water en 
zeep. Daarna 
handen goed 

drogen. Voordat 
je naar buiten 

gaat, als je weer 
thuis komt, neus 
hebt gesnoten, 

voor het eten en 
nadat je na de wc 

bent geweest.  

2. Hoest en nies 
in de binnenkant 
van je elleboog 

4. Schud geen 
handen

5. Ontvang zo min 
mogelijk bezoek 

(maximaal 3 
bezoekers) Houd 

dan 1,5 meter 
afstand tot elkaar.  

1. was je handen 
20 seconden lang 

met water en 
zeep. Daarna 
handen goed 

drogen. Voordat 
je naar buiten 

gaat, als je weer 
thuis komt, neus 
hebt gesnoten, 

voor het eten en 
nadat je na de wc 

bent geweest.  

5. Als u naar 
buiten gaat, houd 

dan tenminste 
1.5 meter afstand 

tot anderen 
(uitgezonderd 

gezinnen/huisho
udens en 

kinderen tot en 
met 12 jaar). 

Tegen groepen 
van meer dan 2 

personen die niet 
1.5 meter afstand 

bewaren, kan 
worden 

opgetreden

5. Als u naar 
buiten gaat, houd 

dan tenminste 
1.5 meter afstand 

tot anderen 
(uitgezonderd 

gezinnen/huisho
udens en 

kinderen tot en 
met 12 jaar). 

Tegen groepen 
van meer dan 2 

personen die niet 
1.5 meter afstand 

bewaren, kan 
worden 

opgetreden. 

7. Bezorgen en 
afhalen van eten 
blijft mogelijk –

ook voor 
coffeeshops. 

Vermijd drukte, 
houd 1,5 meter 

afstand en neem 
uw consumptie 

mee.

4. Schud geen 
handen

3. Gebruik 
papieren 

zakdoekjes om je 
neus te snuiten 

en gooi ze daarna 
weg en was 

daarna je handen

2. Hoest en nies 
in de binnenkant 
van je elleboog 

1. was je handen 
20 seconden lang 

met water en 
zeep. Daarna 
handen goed 

drogen. Voordat 
je naar buiten 

gaat, als je weer 
thuis komt, neus 
hebt gesnoten, 

voor het eten en 
nadat je na de wc 

bent geweest.  

6. Werk indien 
mogelijk thuis.  
Als huisgenoot  

verkouden 
inclusief koorts of 
benauwdheid, ga 
alleen werken als 

cruciaal/vitaal.  

5. Houd 1.5 meter 
afstand (twee

armlengtes) van 
anderen. Dit geldt 

voor iedereen, 
ook  collega's.

2. Hoest en nies in 
de binnenkant van 

je elleboog 

1. was je handen 
20 seconden lang 

met water en 
zeep. Daarna 
handen goed 

drogen. Voordat 
je naar buiten 

gaat, als je weer 
thuis komt, neus 
hebt gesnoten, 

voor het eten en 
nadat je na de wc 

bent geweest.  

3. Gebruik 
papieren 

zakdoekjes om je 
neus te snuiten 

en gooi ze daarna 
weg en was 

daarna je handen

3. Gebruik 
papieren 

zakdoekjes om je 
neus te snuiten 

en gooi ze daarna 
weg en was 

daarna je handen

4. Schud geen 
handen

6. Als gezinslid 
verkouden incl. 
koorts of 
benauwdheid, blijf 
thuis.  Als iedereen 
24 uur geen 
klachten heeft, 
mag u weer naar 
buiten. Als 
gezinslid  
verkouden is 
zonder koorts of 
benauwheid, ga 
dan alleen naar 
buiten als dat 
nodig is: voor een 
frisse neus of om 
de hond uit te 
laten.  

5. Houd 1.5 meter 
afstand (twee

armlengtes) van 
anderen. Dit geldt 

voor iedereen,  
ook op straat, 

maar niet binnen 
het eigen gezin of 

huishouden.

6. Als gezinslid 
verkouden, al 
dan niet met 

koorts of 
benauwdheid, 
mag je alleen 
noodzakelijke  
boodschappen 
doen als je zelf 
geen klachten 

hebt (en dus niet 
de deur uit om te  

zorgen voor 
anderen of om 
op bezoek te 

gaan?). Bij koorts 
en benauwdheid 
in huishouden: 
als  iedereen 24 
uur klachtenvrij 
is, mag u weer 
naar buiten.

5. Houd 1.5 meter 
afstand (twee

armlengtes) van 
anderen. Dit 

geldt voor 
iedereen, ook in 

winkels en op 
straat, maar niet 
binnen het eigen 

gezin of 
huishouden.

4. Schud geen 
handen

3. Gebruik 
papieren 

zakdoekjes om je 
neus te snuiten 

en gooi ze daarna 
weg en was 

daarna je handen

2. Hoest en nies in 
de binnenkant 
van je elleboog 

1. was je handen 
20 seconden lang 

met water en 
zeep. Daarna 
handen goed 

drogen. Voordat 
je naar buiten 

gaat, als je weer 
thuis komt, neus 
hebt gesnoten, 

voor het eten en 
nadat je na de wc 

bent geweest.  

5. Ontvang geen 
bezoek. 

3. Gebruik 
papieren 

zakdoekjes om je 
neus te snuiten 

en gooi ze daarna 
weg en was 

daarna je handen

1. was je handen 
20 seconden lang 

met water en 
zeep. Daarna 
handen goed 

drogen. Voordat 
je naar buiten 

gaat, als je weer 
thuis komt, neus 
hebt gesnoten, 

voor het eten en 
nadat je na de wc 

bent geweest.  

2. Hoest en nies 
in de binnenkant 
van je elleboog 

1. was je handen 
20 seconden lang 

met water en 
zeep. Daarna 
handen goed 

drogen. Voordat 
je naar buiten 

gaat, als je weer 
thuis komt, neus 
hebt gesnoten, 

voor het eten en 
nadat je na de wc 

bent geweest.  

2. Hoest en nies 
in de binnenkant 
van je elleboog 

3. Gebruik 
papieren 

zakdoekjes om je 
neus te snuiten 

en gooi ze daarna 
weg en was 

daarna je handen

3. Gebruik 
papieren 

zakdoekjes om je 
neus te snuiten 

en gooi ze daarna 
weg en was 

daarna je handen

2. Hoest en nies 
in de binnenkant 
van je elleboog 

1. was je handen 
20 seconden lang 

met water en 
zeep. Daarna 
handen goed 

drogen. Voordat 
je naar buiten 

gaat, als je weer 
thuis komt, neus 
hebt gesnoten, 

voor het eten en 
nadat je na de wc 

bent geweest.  

5. Neem 
telefonisch

contact op met 
de huisarts 
wanneer de 

klachten 
verergeren: u
hebt koorts 
boven de 38 

graden en hoest 
of ademt moeilijk 
OF u bent boven 
de 70 , hebt een 

chronische ziekte 
of minder 

weerstand en 
krijgt koorts

1. Who has to do 
what, when, 
where?

2. Why: how does 
this work and 
why is that
relevant?

3. How complex is 
the behaviour
(support, 
resources, 
communication)



Applications to COVID-19 (2): explain & communication 
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Testing patients @ hospital Testing symptomatic

Intelligent lock-down Stepwise open-up
NKC dismantled: usual structure
Press conferences stopped



Hygiene
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2nd wave

● Households, visitors, family gatherings, pubs, travel

● Settings were: 

– More contacts: more frequent activities and more people

– High per-contact infection risk: 1.5m & HW declined, symptoms

– Recent: testing slower and contact tracing not feasible for all
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Loneliness
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Complex topic in complex system

● Multiple behaviours

– Psychology: multiple determinants

– Physical environment

– Social environment

– Interacts: crowding, difficulty, norms, crowding

● Costs: unhealthier lifestyle, loneliness, anxiety

● Implementation of behavioural science

– Not part of crisis structure so takes time

– More integration every week as the unit

also delivers results and input that is

of added value to fighting the pandemic
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In sum

● The problem is the virus, the solution lies in human behavior (until..)

– Behaviour has multiple interacting components: complex

– Through research and expert input hopefully valuable contribution
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