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Basic corona-rules for everyone
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19 March 2020



Corona Behavioural Unit @ RIVM

● No formal position in crisis structure, no name, no money, no staff

● 1 week later: 
– scientific advisory board kick off
– 30 behavioral scientists RIVM part-time available
– 3 seniors 4 days/week

● 10 days later:
– Intensive meetings @ the Hague, NKC
– Theoretical framework COVID-19 prevention 

behaviors taxonomy behavioral advice

● 14 days later: 1 million research grant
& 1,6 million basic infrastructure
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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 foundations: behavioural taxonomy

8

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, & why?

#HoeDan
#HowToDoIt

2) Complexity:

- Always same
- Varies context
- Preperatory
- Others
- ….



Scientific foundations: theoretical framework
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1) Skinner e.a. (2015). The health belief model. In: Glanz e.a. Health behavior: Theory, research, and practice (pp. 168-222). 
John Wiley & Sons. 2) Kwasnicka e.a. (2016) Theoretical explanations for maintenance… Health Psych Rev:10(3);pp. 277-96.



Scientific foundations: systematic design interventions
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Based on theory & evidence as 
much as possible:

• Empirical literature

• Scientific advisory board

• Behavioural theory

• Own research



Impact communication
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Impact policy and societal
● More modest and indirect contributions

– Presentations of our research and recommendations to all regional 
policy makers united against COVID-19

– Questions from ministry of health on effects of face masks on 
1.5m, testing, etc.

– Help set up and support behavioral expert team track & trace app
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Impact on specific groups - youth in 1,5m society



Current challenges:

- Maintain 1.5m behaviors

- Get people more engaged w isolating & testing

- Prevent 2nd wave 
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In sum

The problem is the virus, the solution lies in human behavior

– Not part of core disciplines in the Dutch initial response but it is 
now (almost fully)

– Huge amount of knowledge and expertise that can be activated 
rapidly and can add value almost immediately to policy & COM

– Momentum: Consolidate and integrate in future structures; also 
for other crises than COVID-19 (i.e., health, climate, etc)
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Rivm.nl/en #howto?!
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https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19/research/behaviour

You can reach us at: 
coronagedragsunit@rivm.nl

http://rivm.nl

