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Verandering na de maatregelen per 28 September?

Effect maatregelen per 28 september nu nog niet zichtbaar

Er is een gedragsverandering te zien, al ingezet vóór 28 September
minder bezoek aan winkels
minder reizen

Vooralsnog: minder thuis dan in juni, en werken minder thuis dan in juni

Modellering uitgaande van hogere Rt dan situatie juni
Welke maatregelen?
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Terugbrengen contactmomenten:
blijf thuis dringend advies

samenscholingsverbod (bijv. op >2 na 22 uur)

huishoudens bezoek tot max 3 van één ander huishouden, bijv. eens per dag

horeca binnen/buiten sluiten (PM. terras evt. open?) 

evenementen (meld- of vergunningsplichtig) stoppen

werk thuis tenzij (PM. medewerking werkgevers-bonden-etc)

winkels/retail noodzakelijke winkels (met deurbeleid, 1.5 m, etc), sterk ontmoedigen
recreatief kopen (geen koopavond, avondsluiting, etc), outlets sluiten

sporten beperkt tot 30 buiten/binnen individueel (uitzondering jr); kleedkamers en
kantines sluiten

reizen naar buitenland alleen noodzakelijke reizen, binnenland niet naar hotspots (op 
grond van aantal bevestigd/100K, positieve testen, etc)
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Toelaten alwaar controle op gedrag: triage/registratie, placering/tijdslot, 1.5 m:
contactberoepen
sportscholen (sluiting evt. doucheruimtes, bars, ed)
restaurants (sluitingstijd 22.00 uur)
hotels (met restaurant conform)
cultuur en bioscoop (ontheffing tot max 30?)
doorstroomlokaties (dierentuin, musea, monumenten, bibliotheken)

terugbrengen contactmomenten:

scholen open; m.u.v. bovenbouw jr om-en-om online? examenklas? andere
opties? buiten geen samenscholingen van >4 jongeren

hoger onderwijs en universiteit online voor maand, erna open om-en-om? stages 
individueel continueren, stages in groepsverband stoppen
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Beschermen kwetsbaren
bezoekregeling tot thuis max 3 van één ander huishouden, bijv. eens per dag; in 

instellingen tot max 1 van één ander huishouden, bijv. twee keer per dag

triage, registratie, binnen 1.5 m mondneuskapjes

venstertijden noodzakelijke winkels

Handhaving

Belonen bijv. CoronaApp: twee sequentiele corona-antigen testen? uitwerken!!

Subsidieer innovatie/initiatieven op contactvermindering en gedrag
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Tenslotte
regionale verschillen blijven mogelijk

avondklok?
samenscholingsverbod (na tijdstip
restrictie reizen naar regionale hotspots (bevestigd aantal/100K, positieve testen, etc)

houd rekening met jongeren <18 jr en jongere volwassenen
houd rekening met (deel van de) ondernemers
synchroniceer met buurlanden cq. Europa

communicatie
naleving basisregels intrinsieke motivatie en nadruk wat is wel mogelijk!
bescherming kwetsbaren
verhoog voorspelbaarheid met escalatieladder evaluatie tot slecht nieuws gesprek
van straffen naar belonen van goed gedrag en bevorderen/subsidieren innovatie!
voorkomen introductie virus van buitenland
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Verandering na de maatregelen per 28 September?

Er is een gedragsverandering te zien, al ingezet vóór 28 September
minder bezoek aan winkels
minder reizen

Maar: minder thuis dan in juni, en werken minder thuis dan in juni

Modellering uitgaande van hogere Rt dan situatie juni

Welke maatregelen?
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Ten eerste: kloppen de inschattingen per 28 september?
optie 1: geen effect van maatregelen doet het niet

optie 2: effect van maatregelen per 28 september zoals oorspronkelijk ingeschat

Ten tweede: strengere maatregelen per 12 oktober
plus: maatregelen per 28 september nu wel effectief
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Conclusies
scenario-analyses

Effect maatregelen per 28 september nu nog niet zichtbaar
grootte effect zichtbaar vanaf week van 12 oktober

Indien maatregelen per 28 september WEL effectief zijn:
aanscherping per 12 oktober leidt tot 

lagere worst-case piek
snellere afname in bezette bedden

Indien maatregelen per 28 september NIET effectief zijn:
aanscherping per 12 oktober leidt tot

piek in opnames eind oktober
piek bezette IC-bedden begin november op 750 bedden (tot 1100)
piek bezette ziekenhuisbedden begin november op 4000 bedden (tot ruim 6000)

geen aanscherping per 12 oktober leidt tot
piek in opnames in december
piek bezette IC- en ziekenhuisbedden ruim tweemaal eerste golf 22


