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Vaccineffectiviteit tegen opname
(13 okt t/m 07 december 2021)

VE % (95% BI) 

Leeftijd (jaar) Ziekenhuisopnames IC-opnames 

12-69 93% (92-94) 96% (96-97)

≥70  82% (80-83) 93% (91-94)

Overall  89% (89-90) 95% (95-96)

Vaccineffectiviteit tegen infectie (positieve test bij GGD)

› Delta periode: 4 juli t/m 2 december 2021

› Bijna 2M testen

› Testen vanwege klachten of testen vanwege BCO (met of zonder klachten)

› Test-negative design

› Logistische regressie kans op positieve test voor gevaccineerden vs
ongevaccineerden met correctie voor datum test, leeftijd per 5 jaar, geslacht, type
test (PCR/antigeen)

› VE=(1-OR)*100%
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https://www.rivm.nl/nieuws/bescherming-door-vaccinatie-tegen-infectie-met-deltavariant-van-coronavirus
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Inschatting toename omikron variant uit RAI 
data

- Alle data gebruikt (ook met reishistorie)

- Geschatte mediane dag met 0.01% prevalentie: 26 november 2021

- Vergelijkbare groeisnelheid in rest NL te verwachten, maar misschien loopt deze data voor op rest NL

Inschatting toename omikron variant vergeleken met België 
en Denemarken

- Deense data: sequence data  Rapport om omikronvarianten 16 dec 2021
(https://www.ssi.dk/-/media/cdn/files/covid19/omikron/statusrapport/rapport-
omikronvarianten-16122021-fk3t.pdf?la=da)

- Belgische data: SGTF data via Tom Wenseleers
(https://github.com/tomwenseleers/newcovid belgium/tree/main/data/omicron sgtf)
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Transmissieparen naar leeftijd en 
vaccinatiestatus

Boosterv  
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Vaccineffectiviteit Delta vs  Omikron

LSHT  
- htt 11

d
- geeft verschillende scenario s met hoge en lage immuunescape en hoge en 

lage booster efficacy: hier is de range gegeven 
Imp College
- Data gepresenteerd op WHO TC modelling meeting, 15 dec 2021 (link 

https://doi.org/10.25561/9308 nog niet actief)
- Waardes VE tegen mild and severe disease als proxy voor VE tegen infectie 

en hospitalisatie

VE 
tegen...

LSHTM Imp College model

infectie na 2 
doses

delta 80 62 46-82*

omikron 24 - 44 25 21

na 
booster

delta 91 - 96 86 90

omikron 44 - 79 56 60

hospitalisa
tie

na 2 
doses

delta 96 91 95

omikron 67 - 84 67 48

na 
booster

delta 99 - 100 98 97.5

omikron 84 - 97 89 90

* afh van vaccin

Prognoses (korte en lange termijn)

› Rood: gevolgde maatregelen

• Strenger: 15 december: lockdown; 23 januari: strenge lockdown (max. 1 persoon bezoek, avondklok)

• Soepeler: 7 februari: basisonderwijs; 1 maart: voortgezet onderwijs en contactberoepen; 19 april BSO

• Stappenplan versoepelingen:

1. 28 april: afschaffen avondklok, groepsgrootte 2 personen  ||  hoger onderwijs 1 dagdeel per week  ||  terrassen, detailhandel

2. 19 mei: alle buitensport en individuele binnensport  ||  cultuur en recreatie buiten  ||  cultuurbeoefening binnen

• 31 mei: volledig openen voortgezet onderwijs

3. 5 juni: groepsgrootte 4 personen || horeca, cultuur, recreatie binnen || uitbreiding sporten binnen en buiten

4. 26 juni: groepsgrootte 8 personen || verruiming groepsgroottes horeca, cultuur, recreatie, sporten (1,5-meterregel)

• Strenger: 10 juli: horeca, festivals, grote groepen

• Soepeler per 1 september, 25 september

• Strenger per 13 november: lockdown-light, met eerdere sluiting winkels/horeca, terugkeer 1,5m/mondmaskers, thuiswerkadvies

• Strenger per 28 november tot 20 december: avondlockdown, met alles dicht en gestopt vanaf 17h, behalve essentiele winkels

› Overige kleuren:

– geen lockdown-light vanaf 13 november

– geen versoepeling per 25 september

15

16



18-12-2021

9

Vanaf 1 juni, focus op najaar en verder
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Vanaf 1 juni, focus op najaar en verder
rapportagevertraging
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Vanaf 1 juni, focus op najaar en verder
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Conclusies

› Prognose: incidentie daalt nog even, maar niet lang

› Model verklaart bereiken piekje door bereiken groepsimmuniteit,
en maatregelen per 13 nov

› Toename Omikron gaat snel en leidt tot toename in opnames nog
voor eind van het jaar

› NB: zeer veel onzekere aannames

– ernst van omikronbesmettingen (kans op opname)

– vaccineffectiviteit tegen infectie/opname

– gelijkblijvend generatie-interval

Scenario's tot maart 2022

› Drie scenar o's:

– volhouden avondlockdown in en na Kerstvakantie

– strengere lockdown na Kerstvakantie

– strengere lockdown in en na Kerstvakantie

➢ strengere lockdown: zoals vorig jaar zelfde periode

▪ scholen dicht, niet-essentiele winkels en horeca dicht, cultuursector dicht, sportclubs dicht

▪ max 2 personen op bezoek, en max 2 personen buiten

▪ geen avondklok

› Scenario's inclusief geschatte toename Omikron, onder aannames

– VE Omikron tegen infectie 75% lager (ivm Delta), tegen ZH-opname 50% lager

▪ dus: Omikron 21% besmettelijker

– boostercampagne met 80% vaccinatiegraad t.o.v. primaire serie

– overige parameters onveranderd, zoals:

▪ kans op ZH/IC-opname in afwezigheid van immuniteit

▪ duur generatie-interval
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Conclusies prognoses tot maart

› Hele korte termijn: incidentie daalt

› Vanaf eind december sterke toename tot piekbezetting eind januari / februari

– zeer hoge piekbezetting

– boostervaccinatie zorgt waarschijnlijk voor afname vanaf medio januari

› NB: toename Omikron onder aannames

– Omikron 22% besmettelijker dan Delta

– 75% minder bescherming tegen infectie agv immuunescape

– 50% minder bescherming tegen ZH/IC-opname agv immuunescape

– boostervaccinatiegraad 80% tov primaire serie vaccinaties

– overige parameters onveranderd, zoals:

▪ kans op ZH/IC-opname in afwezigheid van immuniteit

▪ duur generatie-interval

▪ geen boostervaccinaties

Grote onzekerheden bij Omikronprojectie

› Ernst van infectie met Omikron

› VE tegen infectie/opname met Omikron na booster

– aangenomen: 90% (opname) en 60% (infectie)

› Bijdrage verkort generatieinterval aan snelle toename Omikron

– aangenomen: geen korter generatieinterval

– indien wel korter, dan is Rt kleiner, en waarschijnlijk de besmettelijkheid lager
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Verkenning omikron variant – NL 

Aannames

– op 1 december is 1/1000 van de infecties 
veroorzaakt door de omikron variant

– groeisnelheid omikron/delta is 0.2 per dag

● in lijn met schattingen ZA, UK, maar er 
worden hogere waarden gerapporteerd

– basis reproductiegetal omikron gelijk aan 
delta variant

● afname bescherming tegen infectie met 
omikron na vaccinatie of infectie is ~80%
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