






























Vaccinatie
meegenomen in de modellering

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

Janssen: dose 1, VE = 66% after 21 days; no 
second dose 

overig: als AstraZeneca

Dekkingsgraad
85%, 90%

Idem natuurlijk-doorgemaakte infecties 
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Kiemsurveillance
meegenomen in de modellering













Conclusies lange termijn prognoses

Onzekerheid is groot
door toename IC-opnames die sneller gaat dan toename in ziekenhuisopnames

door toename van aandeel varianten en mogelijke veranderingen in ernst, vaccine efficacy

door effecten van meest recente versoepelingen

door onzekerheid grootte seizoenseffect

onbekende duur immuniteit na infectie

naleven van huidige maatregelen tot juni 

effect van vaccinatieprogramma onzeker

Prognose te pessimistisch?

als veranderende leeftijdsverdeling van patiënten leidt tot tijdelijke verschuiving van de verhouding tussen 
meldingen, ziekenhuis en IC-opnames

Prognose te optimistisch?
als varianten zorgen voor grotere ernst van infectie, en dus voor meer ziekenhuisopnames

het zou een deel van de waargenomen toename op IC verklaren

leidt niet tot hogere piek dan al verwacht

23



Vragen aan OMT
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Effect van avondklok/bezoekbeperking als bundel en individueel
Is er mogelijkheid tot versoepeling? 
Noodzaak tot aanscherping?
Wat zijn grenswaarden te stellen aan eventuele versoepelingen? 

universitair onderwijs en HBO
buitenschoolse opvang
openen van terrassen
openen van detailhandel
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Duiding situatie complex. Onzekerheid. Kwetsbaar. 
Want: 105.000 besmettelijke personen, Rt
Internationaal zelfde beeld veelal aanscherping beleid en geen versoepeling!  














