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Sanquin research
Wantai-total-Ab test op antistoffen tegen SARS-CoV-2
vanaf maart stabiele, toenemende seroprevalentie
Zaaijer, Slot, Hogema et al, 2020 

COVID-19
sero-epidemiologie





Landelijk aantal meldingen 6 juli-31 okt 10:00
Geel = 9389 meldingen aan RIVM tussen 30 okt 10:01 en 31 okt 
10:00

Van deze 9389 meldingen waren 8312 (84%) meldingen in de 
voorgaande 58 uur (dus tussen 29 okt en 31 okt 10:00 uur) bij de 
GGD gemeld.

dat  
betekend zou hebben dat ze veel nameldingen hebben gedaan. 











Reproductiegetal 
per veiligheidsregio
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COVID-19
tijdlijn interventies en Rt







Conclusies op basis van binnenkomende gegevens

Landelijk is de groei in COVID-19 gestopt in GGD-meldingen, ziekenhuis- en IC-opnames

Indirecte mobiliteits parameters zijn afgenomen.

R(t) twee weken terug tussen 1,11 en 1,03. 

Regionaal beeld, afhankelijk van de volledigheid van GGD-meldingen, suggereert verschil
tussen

Definitief bewijs voor een landelijke daling in GGD-meldingen, ziekenhuis- en IC-opnames
is er nog niet, wel een duidelijke hint 
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Prognoses 
LCPS vs RIVM

LCPS
Doel: voorspellen benodigde bedden

Gegevens: LCPS uitvraag naar ziekenhuis-
opnames

Fit: het gemiddelde van een tweede- en derde 
graads polynoom van deze ziekenhuisopnames

-waarde scherp in 
de gaten wordt gehouden om zo nodig bij te 

Extrapoleert op basis van trend in al bekende 
gegevens

Geen indicatie van onzekerheid

RIVM
Doel: vaststellen effectiviteit interventies

Gegevens: (IC-)opnames volgens stichting
NICE

Model van transmissiemodel: in leeftijds-
gestructureerde bevolking, met effect van 
maatregelen op transmissie in contact-matrix,  
leeftijdsafhankelijke kans opname, en 
aanpassingen opnameduur

Berekent het reproductiegetal R gegeven de 
maatregelen

Anticipeert op basis van genomen maatregelen 
in transmissiemodel

Wel indicatie van onzekerheid en parameter 
gevoeligheids-analyse

Bron: briefing tweede kamer Ernst Kuipers en Jaap Van Dissel
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Prognoses van IC opnames en ziekenhuisopnames

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

maatregelen 28 september hadden enig effect (zoals geschat op basis van de IC 
opnames), maatregelen van 13 oktober hebben effect (zoals vooraf ingeschat, nog niet 
te schatten op basis van IC opnames)

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

maatregelen van 28 september en 13 oktober hadden helemaal geen effect

maatregelen van 28 september hadden enig effect, maar maatregelen van 13 oktober 
hadden helemaal geen effect

Het fitten aan de IC opnames laat zien dat er wel effect is van 28 september, maar 
minder dan destijds was verwacht

De gegevens zijn consistent met de situatie waar de maatregelen van 13 oktober het 
verwachte effect hebben

minder effect kunnen we echter niet uitsluiten
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Nieuwe IC-opnames van patiënten met COVID-19

Gegevens in figuur niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging 18







Nieuwe ziekenhuisopnames met COVID-19
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Gegevens in figuur niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging



Bezette ziekenhuisbedden met COVID-19
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Gegevens in figuur niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging





Meldingen met COVID-19 in verpleeghuizen
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Gegevens in figuur niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging

Nog in testfase;
werk ism Quirine ten 
Bosch (WUR)



Scenario onderzoek
achtergrond

Maatregelen per 28 september hadden niet verwachte effect:
horeca om 10 uur dicht/ kleinere groepen binnen (max 30) en buiten (max 40)
minder bezoek thuis / thuiswerken waar mogelijk

Extra maatregelen per 15 oktober:
horeca dicht, geen evenementen, geen teamsport
nog minder bezoek thuis / thuiswerken extra benadrukt

Verwachting: nu wél gewenste effect!
dit is óók de aanname in het model!

252e Kamer Briefing - 28 oktober 2020





















Zorgcapaciteit bij de verschillende scenario's

Vanaf 26 oktober

Totaal aantal IC-opnames

Totaal aantal ziekenhuisopnames (incl IC)

Totale IC-bezetting (aantal bedden x aantal dagen)

Totale ZH-bezetting (aantal bedden x aantal dagen, incl IC)

35MCC - Jaap Van Dissel - RIVM 









Scenario onderzoek
voorlopige conclusie en verdere analyse

Afvlakking maar nog geen overtuigende afname van COVID-19 gevallen

Evt. aangescherping maatregelen heeft geen effect op piek-bezetting, 
maar wel op snelheid van afname van dagelijkse opnames en de 
bedbezetting
Strengere maatregelen resulteren in minder zorgbelasting, en beperken
risico op hoge zorgbelasting
Verschil tussen duur van twee en zes weken is relatief klein

vragen nadere analyse:
zorgbelasting
maatschappelijke gevolgen
economische consequenties
etc.

NB: onder aanname dat maatregelen per 15 oktober effectief zijn!
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