


















COVID-19 24 nov: 2535 totaal - 2030 kliniek en 505 IC 

bedbezetting verpleegafdeling en IC

Datum
IC opnames 

COVID-19

Kliniek opnames 
(zonder IC) 

COVID-19
24-11-2021 47 272
23-11-2021 51 349
22-11-2021 34 254
21-11-2021 35 252
20-11-2021 32 318
19-11-2021 49 268
18-11-2021 52 237
17-11-2021 36 265
16-11-2021 39 267
15-11-2021 26 218
14-11-2021 32 186
13-11-2021 39 228
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Indicator voor transmissie: reproductiegetal

• OSIRIS
• Blauw: meldingen naar meldingsdatum (na

12 juni 2020)
• Grijs: verwachte meldingen (correctie voor

rapportagevertraging)
• Groen: eerste ziektedag van gemelde

patiënten
• Data recenter dan 15 november zijn onzeker

• Paars: reproductiegetal, aantal secondaire
besmettingen per geval

– reflecteert de toename en afname van
de groene epicurve

– berekend volgens Wallinga & Lipsitch
Proc R Soc B 2007

• Schattingen meer recent dan 8 november
zijn onzeker

• Schatting 8 november: 1.21 (1.20 - 1.23)

ziekenhuis: 1.14
IC-afdeling: 1.13











Apple mobility trends (jan 2020 t/m 22 nov 2021)





Vraag

Mogen we op korte termijn een kentering verwachten met de
maatregelen in het huidige pakket of moeten we een dergelijke
kentering forceren.

Nee, ja
Indien dat laatste het geval is, welke maatregelen zijn daarvoor
naar de mening van het OMT noodzakelijk?

Zie verder



Overwegingen IC- en ziekenhuisopnames-I

Nog te kort om effect van de maatregelen van 14 Nov te kunnen beoordelen; de
maatregelen van 4 Nov hebben geen merkbaar effect gehad; dat stemt niet
gerust
De afgelopen twee dagen is er een belangrijke toename van ziekenhuis en IC-
opnames, en geen indicatie daar dat we de bocht gaan nemen, m.a.w. we
anticipeerden op een afvlakking
Ook de voorafgaande week liggen de ziekenhuis- en IC-opnames aan de
bovenzijde van de onzekerheidsmarge van de modelleringen op basis van
transmissiemodel
Op- en navolging aan maatregelen zit iets in de lift, dat is gunstig, maar kan
toename nu niet op korte termijn stoppen
Conclusie: modellen schieten tekort in voorspellende vermogen, opnames aan de
bovenzijde tot boven-buiten de al brede onzekerheidsmarges, laatste dagen
toename waar afvlakking geanticipeerd werd; hoge aantal meldingen werpt
schaduw vooruit wat betreft ziekenhuis- en IC-opnames.
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Overwegingen IC- en ziekenhuisopnames-II

Keuzes die impliciet gemaakt worden:
wat zou de druk zijn bij staken andere zorginzet?
kritiek-planbare zorg onder druk?
afschaling van reguliere zorg?
OK’s gedowngraded?
inzet personeel over en weer (IC personeel) al geeffectueerd, etc.?

NB. Black Friday!?
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Overwegingen IC- en ziekenhuisopnames-III
Advies: om tenminste 20% contacten te beperken …

maatregelen voor 3 weken, tenzij eerder evidente omslag gemaakt
kies generiek, zonder uitzonderingen
kies op tijdsinterval en bijv. van vijf uur ‘s middags tot vijf uur in de ochtend, waarbij
overdag de maatregelen van 14 november aangehouden worden, en CTB met placering,
de 1.5 m afstandsnorm, en mondneuskapjes waar dat niet kan
beperk overdag op groepsgrootte in ruimtes, op 1.5 m afstandsnorm
beperk binnenlands reizen, zorg voor minder drukte in OV cq treinen
bezoek thuis op 4, met advisering ter bescherming kwetsbare ouderen
accelereer boosters in groep 60+ (voor kerst mogelijk?), streef naar ~95%
vaccinatiegraad
bevorder thuiswerken (tot4/5 dg), en aldaar verblijf mogelijk op 1.5 m afstandsnorm
onderwijs: 80% infecties buiten kinderen, effect op zorg veelal indirect na meerdere
generaties doorgifte – in de bovenbouw het basisonderwijs, adviseer 2/week zelftesten
onder supervisie, vaccinaties vanaf 12 jr; beoordeling protocol infectiepreventie door SRI
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