






COVID-19 NL
28 mrt 2020





Aanpassing tov vorige versie:
- curve gefit op IC-bezetting volgens gegevens NICE. 

- stijging klopt nu met NICE-data
- aanpassing model door hogere R0 (pessimistische keuze)

- datapunten IC-bezetting toegevoegd
- data in figuur niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging

Bezette IC-plaatsen door patiënten met COVID-19





Datapunten IC-opnames toegevoegd
- data in figuur niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging

Belangrijke observatie: lange periode van ongeveer constante toestroom

Nieuwe IC-opnames per dag door patiënten met COVID-19



Effectieve R wordt kleiner dan 1 na 16 
maart

We gebruiken ziekenhuisopnames 
omdat het de beste indicator is van 
aantal infecties. Maar de registratie is 
niet perfect, daarom kunnen we andere 
verklaringen (nog) niet uitsluiten: 
1. In het registratiesysteem Osiris 

ontbreken de meest recente 
ziekenhuisopnames (slide 4)

2. In het registratiesysteem Osiris 
ontbreekt eerste ziektedag bij 
recente ziekenhuisopnames (slide 5)



Check met andere indicator: IC 
opnames uit NICE registratie

We hebben hier IC opnamedatum in 
plaats van eerste ziektedag op de x-
as. De grafiek is daardoor 
uitgesmeerd en verplaatst naar 
recentere datum (met een 
tijdsinterval gelijk aan de eerste 
ziektedag tot IC opname). (Nog) geen 
overduidelijke afwijkingen van de 
eerdere grafiek.



Check met andere indicator: 
ziekenhuis opnames uit NICE 
registratie

We hebben hier ziekenhuis 
opnamedatum in plaats van eerste 
ziektedag op de x-as. De grafiek is 
daardoor uitgesmeerd en verplaatst 
naar recentere datum (met een 
tijdsinterval gelijk aan de eerste 
ziektedag tot ziekenhuis opname). 
(Nog) geen overduidelijke afwijkingen 
van de eerdere grafiek.



NICE op basis van patiënten met BSN
(nog uitzoeken hoeveel er zonder BSN missen)

NICE heeft geen informatie over patiënten die 
eerder dan 22 maart waren opgenomen en weer 
ontslagen zijn.

Osiris heeft wel informatie over patiënten die 
eerder dan 22 maart waren opgenomen en weer 
ontslagen zijn, maar rapportages zijn niet 
volledig en komen trager door ten opzichte van 
NICE

Van 2954 (ooit) ziekenhuisopnames in Osiris:
- 429 zonder ziekenhuis opnamedatum
- 534 zonder eerste ziektedag



Er lijkt een trend dat de eerste 
ziektedag vaker ontbreekt bij 
recentere ziekenhuisopnames, of 
later aangevuld wordt.



Figuur voor NOS

Van 82% van gemelde 
ziekenhuisopnames in Osiris is 
eerste ziektedag bekend









Mate van onzekerheid over effect maatregelen tot 23 maart jl.
onzekerheid in relatie tot reproductiegetal

Huidige pakket: maatregelen tot 23 
maart
- geen thuisisolatie en quarantaine

van gezinsleden

Aannames IC:
- ligtijd ~3 weken
- naar verhouding weinig 80+ op IC



Mate van onzekerheid over effect maatregelen tot 23 maart jl.
onzekerheid in relatie tot epidemische groeisnelheid (verdubbelingstijd)

Huidige pakket: maatregelen tot 23 
maart
- geen thuisisolatie en quarantaine

van gezinsleden

Aannames IC:
- ligtijd ~3 weken
- naar verhouding weinig 80+ op IC




