


Bron: RIVM, LCPS, Stichting NICE

Actueel beeld / ontwikkeling laatste twee weken:
- Stijging gemiddeld aantal positieve testuitslagen
- Stijging IC-opnames COVID
- Stijging klinische opnames COVID
- Stijging bezetting kliniek + IC COVID
- NB: effect van besmettingen pas na 2-3 weken terug te 

zien in ziekenhuiscijfers; effect van versoepelingen in 
maart (VO, contactberoepen, sport, winkels) nog niet 
goed in ziekenhuiscijfers te meten

Aantallen COVID | besmettingen, IC, kliniek
Aantal positieve testuitslagen per dag 
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Klin + IC opnames 3-dgs gemiddelde

Signaalwaarde 40 opnames / dag
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Covid-opnames 1 nov t/m 20 mrt obv 3-daagse gemiddelde



Bron: LCPS, 20 maart 2021

Ontwikkeling COVID-ziekenhuisbezetting IC (rood) en 
kliniek (blauw) van 27 februari 2020 t/m 20 maart 2021 
NB: klinische COVID-bezetting wordt pas sinds 20 april 2020 gemeten

Ontwikkeling COVID-ziekenhuisbezetting | IC en kliniek

Ontwikkeling COVID IC-instroom van 7 t/m 20 maart 2021.
Prognose van LCPS geeft een verdere stijging van de IC-
bezetting en klinische bezetting in de komende tijd.

Ontwikkeling COVID IC-instroom















Bron: technische briefing Jaap van Dissel 10-maart 

Stijgen gaat snel, dalen gaat langzaam

Voorbeeld

Dag 0: R=1 en er zijn ongeveer 10 IC opnames per dag

Dag 10: R stijgt van R=1 naar R=1,5

Dag 30: Door de stijging van de R zal het aantal IC-opnames 
ook stijgen waardoor rond dag 30 de drempelwaarde van 25 
IC-opnames per dag wordt overschreden

Dag 32: Er zijn strengere maatregelen ingesteld om de R en 
het aantal IC-opnames weer te laten dalen. De R daalt van 
R=1,5 naar R=0,9

Omdat de gemiddelde ligtijd van een COVID-patiënt op de IC 
16,8 dagen is, zal het aantal COVID-patiënten dat op de IC 
ligt nog een lange tijd hoog zijn, ook al is de R en de instroom 
op de IC alweer gedaald.

Opnames IC stijgen snel 
en dalen redelijk snel

IC bezetting stijgt mee 
met nieuwe IC opnames, 
maar daalt veel langzamer

Versoepeling maatregelen | Effect op stijging IC-opnames 







Bron: Nivel

Ziektebeeld COVID | Meldingen bij de huisarts met COVID-19-achtige klachten

Incidentie per week, per 100.000 inwoners
Week 10: 12,7 (+2,8 ten opzichte van vorige week)

Schatting van het absolute aantal mensen in 
Nederland
• Week 10: 2.350 (+582 ten opzichte van vorige week)





Bron: Dossier C-support ‘Eerste indrukken COVID-patiënten met langdurige klachten’, maart 2021

Werk en inkomen gerelateerde klachten: 

- Inkomen dat wegvalt of met 30% vermindert. 

- Patiënten die hun eerste ziektejaar bereiken – onder hen veel 20-ers en 30-ers – met financiële 
problemen door wegvallend inkomen. 

- Grote angst voor verlies van werk of functie.

- Grote zorgen over de verdere toekomst, ook vanwege onduidelijkheid over verder verloop post-COVID.

Lichamelijke klachten Psychische klachten

-Ernstige vermoeidheid
-Spierklachten
-Pijn op de borst
-Benauwdheid
-Concentratieproblemen
-Hoofdpijn
-Geheugenproblemen
-Geur- en smaakverlies

-Trauma
-Eenzaamheid
-Onzekerheid en angst
-Rouw- en acceptatie 
problemen

“Je komt ook nog eens in een sociaal isolement” - patiënt

Ziektebeeld COVID | Aard en gevolgen van de langdurige klachten


