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Verschil t.o.v. 5 juni
• mogelijke toename in juli, door combinatie van

1. IC-opnames al lange tijd constant (blijft boven 0) => aanwijzing
dat dalende trend gestopt is (Rt ongeveer 1)

2. versoepelingen vanaf 1 juni kan Rt hebben doen stijgen
3. nog erg onzeker!







Indicator voor transmissie: reproductiegetal

• OSIRIS

• Blauw: meldingen ziekenhuisopname naar opnamedatum

• Grijs: verwachte meldingen (correctie voor
rapportagevertraging)

• Rood: eerste ziektedag van patiënten in het ziekenhuis

• Data recenter dan 5 juni zijn onzeker

• Paars: reproductiegetal, aantal secondaire besmettingen per 
geval

• reflecteert de toename en afname van de rode 
epicurve

• berekend volgens Wallinga & Lipsitch Proc R Soc B 2007

• Schattingen recenter dan 29 mei zijn onzeker
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Serieel interval
• Serieel interval:  tijd tussen eerste ziektedag bron en

eerste ziektedag geïnfecteerde

• Uit data Osiris 2020-06-12: 1182 transmissieparen met 
gerapporteerde eerste ziektedag van zowel bron als
geïnfecteerde

• Gelimiteerd tot gerapporteerde seriële intervallen langer
dan -10 dagen en korter dan 30 dagen

• Grijs: gerapporteerd serieel interval naar eerste ziektedag
van geïnfecteerde (grotere cirkel als meer intervallen op 
die dag gerapporteerd zijn)

• Blauw: smoothed serieel interval naar eerste ziektedag
van geïnfecteerde

Conclusie:
- meer rapportages over waarschijnlijke

besmetter vanaf eind mei
- snellere opsporing werkt en uit zich in korter

serie interval 


