






















COVID-19
beeld verloop epidemie

Testvraag gedaald in Paasweekend, neemt weer toe afgelopen dagen
% positief hoog (~ 9,0%)

Aantal nieuwe meldingen daardoor (tijdelijk?) gedaald (-10%)
landelijk van 292 naar 266 meldingen per 100.000 (op basis van data 8 vs. 1 april)

Instroom en bezetting ziekenhuis hoog; lijkt wat af te vlakken

Instroom en bezetting IC neemt nog toe; lineair

Effecten vaccinatie zichtbaar bij gevaccineerde groepen
instellingsbewoners en thuiswonende ouderen

Totale sterfte op verwacht niveau
nog verhoogd bij 75-79 jaar (cf RIVM analyses)
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Vaccinatie
meegenomen in de modellering

Efficacy
Pfizer: dose 1, VE = 92.6% after 14 days; dose 
2, VE = 94.8% after 7 days

Moderna: dose 1, VE = 89.6% after 14 days; 
dose 2, VE = 94.1% after 7 days

AstraZeneca: dose 1, VE = 58.3% after 21 
days; dose 2, VE = 62.1% after 14 days

Janssen: dose 1, VE = 66% after 21 days; no 
second dose 

overig: als AstraZeneca

Dekkingsgraad
85%, 90%

Idem natuurlijk-doorgemaakte infecties 
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Conclusies lange termijn prognoses

Onzekerheid is groot
door toename IC-opnames die sneller gaat dan toename in ziekenhuisopnames

door toename van aandeel varianten en mogelijke veranderingen in ernst, vaccine efficacy

door effecten van meest recente versoepelingen

door onzekerheid grootte seizoenseffect

onbekende duur immuniteit na infectie

naleven van huidige maatregelen tot juni 

Prognose te pessimistisch?

als veranderende leeftijdsverdeling van patiënten leidt tot tijdelijke verschuiving van de verhouding tussen 
meldingen, ziekenhuis en IC-opnames

Prognose te optimistisch?
als varianten zorgen voor grotere ernst van infectie, en dus voor meer ziekenhuisopnames

het zou een deel van de waargenomen toename op IC verklaren

leidt niet tot hogere piek dan al verwacht

pilot evenementen

effect van vaccinatieprogramma onzeker
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Scenario's versoepeling per 21 April?

Rood: voortzetten huidige maatregelen

Groen: opheffen avondklok / max. 1 persoon

Blauw: afschaffen avondklok / max. 1 persoon + hoger onderwijs 1 
dagdeel per week

Paars: stap 1 van stappenplan versoepelingen
afschaffen avondklok / max. 1 persoon 

hoger onderwijs 1 dagdeel per week

BSO, terrassen, detailhandel
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Openingsplan stap 1:

Beter om dit ná de piek te doen en niet op het moment van piekbezetting

Rond de piek hebben we zeer hoge prevalentie van besmettelijke personen

vergroting van aantal contacten per persoon heeft dan grote impact op incidentie, dit geeft een 
forse stijging van prevalentie

omgekeerd heeft een korte periode met verminderde contacten veel impact op incidentie, dit 
geeft een flinke daling van prevalentie

Advies: verkort de tijd tot incidentie laag genoeg is om stap 1 te maken

Zonder versoepelen lijkt piek in zicht

Hoogte van de piek nog onzeker

Vaccinatieschema bij doorrekenen is nog met AstraZeneca voor 60-

Opheffen avondklok en 1 bezoeker verlengt deze piek met twee weken, en maakt de hoogte van piek onzekerder

Stap 1 uit openingsplan verlengt de piek met vier weken, en verhoogt de piek
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Vragen aan OMT
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Is er mogelijkheid tot versoepeling? 
Noodzaak tot aanscherping?
Wat zijn grenswaarden te stellen aan eventuele versoepelingen? 

universitair onderwijs en HBO
buitenschoolse opvang
openen van terrassen
openen van detailhandel
etc.

Maar: 150.000 besmettelijke personen, Rt
Internationaal zelfde beeld veelal aanscherping beleid en geen versoepeling!  

Pas op de plaats tot 







Op verzoek
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COVID-19
relatief overdrachtsrisico binnen versus buiten

Methodologische problemen:
80-90% van de tijd verblijft men binnen en niet buiten confounding!
wat valt onder binnen en buiten?
lock-down restricties
eindpunt onderzoek: cases en ziektemanifestaties? asymptomatische infecties? 

Factoren bij overdracht buiten: 
duur en frequentie van expositie, dichtheid van bijeenkomt, adherentie aan maatregelen
zelden 100% buiten

Case reports bijeenkomsten buiten zónder maatregelen kunnen tot hoge overdracht
leiden

voorbeeld: uitbraak bijeenkomst op 26 sept 2020

Review J Infect Dis: relatieve kans op overdracht binnen vs buiten was 18.7 (95% CI:6-58)
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COVID-19
relatief overdrachtsrisico binnen versus buiten




