
























COVID-19
reproductiegetal op meldingen Osiris

Uit analyse Nederlandse data:

verdubbelingstijd van 8.0 dagen

op 31 januari 50% eerste ziekte dag UK variant

Schatting 22 januari: 

samen: 0.91 (0.88 - 0.93)

VOC: 1.13 (1.06 1.20)

wildtype: 0.80 (0.75 0.85)

Van 8 tot 22 januari:                                     

VOC gemiddeld 40% hogere Rt dan wildtype
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Uit analyse Deense data, 20 januari: 

1.07 (0.83 1.32)

0.64 (0.56 0.73)

VOC gemiddeld 67% hogere Rt dan wildtype variant

Bron Kontakttal for

COVID-19
reproductiegetal inschatting Denemarken
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Toename VOC-202012/01 in kiemsurveillance

effectief reproductiegetal voor VOC-
202012/01 is 39% hoger (CI:37%-40%)

was vorige week 47% hoger 
(CI:40% -54%) dan wildtype





Ten aanzien van vragen aan OMT de avondklok
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1. Effect avondklok kan niet los beschouwd worden van aangepaste bezoekregeling
2. Te vroeg om met zekerheid iets te kunnen zeggen over effect avondklok op reproductiegetal
3. Op grond COMIX onderzoek (periodiek onderzoek naar hoeveelheid en type contacten)
4. Op grond actueel verloop opnames ten opzichte van prognoses modellering
5. Literatuur 8-13% 
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Prognoses van IC opnames en ziekenhuisopnames

We fitten het model elke week opnieuw aan IC opnames volgens NICE voor de situatie:

default, met lockdown, inclusief avondklok en 1 bezoeker per huishouden vanaf 23 januari, primair onderwijs 
open vanaf 8 februari (met meename afweer door doorgemaakte infectie & vaccinaties, met seizoenseffect)

Op basis hiervan berekenen we hoe de IC opnames waren verlopen in twee andere situaties:

Geen lockdown

Geen nieuwe maatregelen vanaf 23 januari

We gaan ervan uit dat transmissie in de toekomst even effectief blijft zoals het nu is, en verwachte effectiviteit van 
de afgekondigde maatregelen (m.a.w. opvolging aan maatregelen blijft gelijk).

Veranderingen in prognose t.o.v. vorige week ontstaan als gevolg van 

nieuwe maatregelen, op basis van verwachte effectiviteit

nieuw binnengekomen gegevens (IC opnames per dag, aandeel VOC-202012/01 op basis van Nederlandse 
kiemsurveillance, nieuw vaccinatie schema), dit beïnvloedt de wekelijkse fit van het model aan de gegevens

Vragen aan OMT 
op grond actuele cijfers t.o.v. prognose effectiviteit avondklok? 



Aanpassingen Vaccinatie strategie

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

Dekkingsgraad

85%, 90%

Vragen aan OMT 
op grond actuele cijfers t.o.v. prognose effectiviteit avondklok? 











Ten aanzien van vragen aan OMT de avondklok
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1. Effect avondklok kan niet los beschouwd worden van aangepaste bezoekregeling
2. Te vroeg om met zekerheid iets te kunnen zeggen over effect avondklok op reproductiegetal
3. Op grond COMIX onderzoek (periodiek onderzoek naar hoeveelheid en type contacten)
4. Op grond actueel verloop opnames ten opzichte van prognoses modellering
5. Literatuur 8-13% 

Het OMT meent dat er dus verschillende argumenten zijn om te adviseren 
het huidige maatregelenpakket, inbegrepen de avondklok en bezoekbeperking, 
onveranderd te verlengen. Verdere analyses in de komende weken moeten ook 
vanuit de berekening achteraf van het reproductiegetal, bevestigen dat de 
R-waarde inderdaad significant door de avondklok en bezoekregeling omlaag gebracht zijn. 



Lange termijn prognoses

We fitten het model elke week opnieuw aan IC opnames volgens NICE voor de situatie:

Default, met lockdown, inclusief avondklok en 1 bezoeker per huishouden vanaf 23 januari, 
primair onderwijs open vanaf 8 februari (met vaccinatie, met seizoenseffect)

Op basis hiervan berekenen we hoe de IC opnames waren verlopen in andere situaties:

Geen avondklok en 1 bezoeker per huishouden vanaf 23 januari

Geen opening primair onderwijs vanaf 8 februari



Nieuwe IC-opnames van patiënten met COVID-19

, avondklok én inbegrepen ko/po open

, geen avondklok/1 bezoeker

, avondklok, maar ko/po niet open



Bezette IC-plaatsen door patiënten met COVID-19

, avondklok én inbegrepen ko/po open

, geen avondklok/1 bezoeker

, avondklok, maar ko/po niet open



Conclusies prognoses

Stagnatie afname in infecties (onder maatregelen als nu, maar met ko/po open en click&collect)

we komen naar verwachting uit op een situatie waar het reproductiegetal rond 1 is

Onzekerheid blijft erg groot

erg gevoelig voor gegevens uit kiemsurveillance

avondklok en 1 bezoeker per huishouden van 23 januari maakt sterke toename minder waarschijnlijk

openen basisscholen maakt afname onzekerder

effect van vaccinatieprogramma onzeker

Te optimistisch?

toename in reproductiegetal onzeker

langdurige immuniteit na infectie

mensen houden de nieuwe maatregelen vol








