


























Vaccinaties
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COVID-19
samenvatting verloop en duiding epidemiologie

GGD testvraag stijgt, percentage positief daalt licht
geteste personen is varierende mix: testen vanwege klachten, BCO, positieve zelftest,
terugkeer na reis, studentenactiviteiten
%-positief minder goed te vergelijken over de afgelopen maanden

stabiel aantal meldingen van positief geteste personen
stabiel aantal opnames hoger dan eind juni
sterfte op bevolkingsniveau licht verhoogd in augustus
vaccinatie werkt en effectiviteit tegen ziekenhuisopname nog onveranderd!!

aantal voor het eerst gevaccineerde personen vlakt af
duidelijk in welke groepen vaccinatieopkomst het laagst is, blijvende inspanning nodig
gezien verhoogd risico op (ernstige) ziekte zonder vaccinatie

effect opening onderwijs zal in komende weken duidelijker worden
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Modellering
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COVID-19
reproductiegetal varianten

Osiris: meldingen met eerste ziektedag recenter 
dan 2 september zijn onzeker

kiemsurveillance (t/m 22 augustus): aandeel 
varianten

Schatting reproductiegetal op 26 augustus: 

samen: 1.02 (0.98 - 1.06)

wildtype: (niet genoeg data)

alpha: (niet genoeg data)

beta: (niet genoeg data)

gamma: (niet genoeg data)

delta: 1.02 (0.98 - 1.06)

Verpleegafdeling 0.98 (0.72-1.26)

IC-opnames 1.01 (0.45-1.70)
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kans op ziekenhuisopname per melding kans op IC per ziekenhuisopname

COVID-19
aantal ziekenhuisopnames per leeftijdsgroep













Prognoses voor najaar hangen af van
precieze waarde van vaccin effectiviteit tegen IC-opname en ziekenhuisopname (bij prognose
wordt gerekend met 95% tegen ziekenhuisopname, 97% tegen IC-opname)
vaccin effectiviteit tegen infectie met de delta-variant (bij prognose wordt gerekend met 10
procentpunt lager na twee vaccinaties, tov eerdere varianten)
als vaccin effectiviteit tegenvalt kan de IC-bezetting heel hoog worden

Onzekerheden
zeer waarschijnlijk onderschatting, want:

groei uitbraak in herfst/winter resterende achtergrondincidentie ?

import vanuit buitenland

lokale circulatie in groepen met lage vaccinatiegraad (schakelingen van kleine uitbraken)

veranderingen contactpatronen tijdelijke versnelling in clusters vatbaren

effect versoepelingen: minder thuiswerken, uitgaansleven, evenementen met superspreading?

COVID-19
langere termijn prognose en sensitiviteitanalyse



OMT-advies
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COVID-19
beschouwing versoepelingen OMT

COVID-
vaccinatiegraad is helaas nog onvoldoende en noopt tot stapsgewijze versoepeling, omdat

schakelingen van kleine uitbraken onder geclusterde niet-immune personen kunnen snelle toename geven

reguliere zorg al onder druk vanwege huidige zorgketenbelasting (ook IC- en ziekenhuis) door COVID-19

epidemiologie al weken stabiel versoepelingen zullen aantallen doen toenemen!
na versoepelingen zijn relevante toenames van zorgbelasting waarschijnlijk, er moet
bereidheid zijn maatregelen bij sterk oplopende zorgbelasting weer op te schalen
corona test bewijs: ook ná negatieve test blijkt een niet-
(factor ~ 1.5-2) dan een niet-geteste immune persoon na doorgemaakte infectie of
vaccinatie

loslaten van 1,5m afstand als regel maar niet als advies, naast basisregels
waar 1,5m niet mogelijk is in openbaar vervoer: continuering advies gebruik mondneusmasker
corona test bewijzen bij meer dan 1 bezoeker in horeca, sport, kunst- en cultuur, evenementen, ed
nachtclubs en discotheken nu nog niet openen, maar in volgende stap
ongeplaceerde evenementen volgens tabel
geen placeringsplicht bij CTB, bezoekersnorm op aantal houden afhankelijk van achtergrondincidentie


