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Aannames

● Prognose op basis meldingen OSIRIS

● Meldingen nu geven informatie over ziekenhuisopnames over ~7 dg

– veranderingen in gedrag, booster en extra maatregelen niet meegenomen

● Kans op hospitalisatie per melding

– verschillend per leeftijdsgroep

– verandert in de tijd (door vaccinatie en testgedrag)

● Kans op IC per hospitalisatie

– verschillend per leeftijdsgroep

– constant in de tijd
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kans op hospitalisatie (per melding) kans op ic (per hospitalisatie)

Ziekenhuisopname per melding
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Daling bescherming in de loop van de tijd

● VE tegen transmissie

– RIVM-analyses: daling, van ~75% tijdens dominantie alpha variant tot ~50% nu

– afname VE met tijd sinds vaccinatie, of gevolg van een andere dominante variant?

– modelaanname: constant op 50%

● VE tegen infectie neemt af

– Pfizer sneller dan AstraZeneca (tot 40% per 5 maanden)

– analyses RIVM: grote heterogeniteit tussen vaccins en leeftijdsgroepen

– modelaanname: afname VE bedraagt 50% per 6 maanden

– modelaanname: afname bescherming tegen her-infectie bedraagt 50% per 12 maanden

● VE tegen ziekenhuis- en IC-opname neemt licht af

– modelaanname: afname kans ziekenhuisopname gegeven infectie ~50% per 48 maanden

● Booster vaccinaties

– niet meegenomen in prognoses

– verwachting: VE tegen zienhuisopname terug op niveau vlak na tweede prik
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Nieuwe IC-opnames van patiënten met COVID-19

Gegevens in figuur niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging
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IC-bezetting van patiënten met COVID-19

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

Gegevens in figuur niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging
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30Gegevens in figuur niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging

Ziekenhuisbezetting met COVID-19

Verkenning van IC opnames en ziekenhuisopnames

● Prognose op basis van meldingen: aantal ziekenhuis en IC-opnames daalt de komende week

– meest informatief op de korte termijn van een week

– effecten van veranderingen in gedrag, booster en extra maatregelen niet meegenomen

● Verkenning op basis van transmissiemodel gefit aan IC opnames:

– effecten van groepsimmuniteit zijn te optimistisch op heel korte termijn

▪ in het model is aandeel immune personen homogeen verdeeld binnen elke leeftijdsgroep

▪ ook in eerdere weken gaf het aan dat de piek nabij was zonder extra maatregelen

▪ kwantitatieve prognose geeft een ondergrens

▪ onzekerheidsmarges zijn te klein

▪ te lage gevoeligheid voor aannames over verlies van bescherming

– effecten van groepsimmuniteit zijn te pessimistich op heel korte termijn

▪ booster vaccinaties niet meegenomen

▪ opkomst omicronvariant?
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