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Meer locaties met een stijgende 
virusload in rioolwater

Weekgemiddelde virusvracht hoger
bij de RWZIs in week 14

COVID-19
rioolwater surveillance
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Uit kiemsurveillance data:

aandeel varianten gemodelleerd

Osiris data recenter dan 8 april onzeker

Schatting 1 april Rt: 

samen: 1.00 (0.98 - 1.03)

wildtype: 0.75 (0.60 - 0.90)

VOC SA: 0.97 (0.81 - 1.15)

VOC UK: 1.01 (0.99 - 1.03)

Van 18 maart tot 1 april: 

VOC SA ~30% hogere Rt dan wildtype

VOC UK ~35% hogere Rt dan wildtype

COVID-19
reproductie getal variant virussen 



* minder dan 20 meldingen in de week erna

* 

COVID-19
reproductie getal per veiligheidsregio
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Prognoses (korte en lange termijn)

Groen: gevolgde maatregelen
belangrijkste veranderingen in bestrijding:

15 december: lockdown
23 januari: strenge lockdown (max. 1 persoon bezoek, avondklok)
7 februari: strenge lockdown met basisonderwijs
1 maart: strenge lockdown met basisonderwijs, voortgezet onderwijs en contactberoepen
19 april: buitenschoolse opvang open

Overige kleuren:
voortzetten lockdown per 23 januari

geen avondklok / max. 1 persoon bezoekregel
voortzetten strenge lockdown per 7 februari

basisscholen, voortgezet onderwijs en contactberoepen niet open
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conclusies

Er lijkt een opnamepiek bereikt

Bedbezetting lijkt op piek over één tot twee weken
enkele weken later is nog mogelijk, in dat geval ook flink hoger

Nieuwe fase epidemie: eventuele verdere daling wordt veroorzaakt door bestaande 
bestrijdingsmaatregelen én toenemende immuniteit (vaccins, doorgemaakte 
infectie), en niet door nieuwe, strengere maatregelen

ceteris paribus
vaccin werkt tegen transmissie, vlgs schema
vaccins werken tegen alle varianten

effect reduceert transmissie in zomer
naleving huidige maatregelen!
invloed pilot evenementen niet meegenomen.

Prognoses (korte en lange termijn)
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Scenario's versoepeling volgens Stap 1

Rood: Geen versoepeling

Groen: Stap 1 per 17 mei
na meivakantie

Blauw: Stap 1 per 3 mei
begin meivakantie

Paars: Stap 1 per 26 april
volgens planning VWS

maandag ipv woensdag
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Conclusies scenario's versoepeling

Piek lijkt niet te veranderen
Eerder versoepelen geeft langzamere daling

Advies OMT: wacht tot voortschrijdend 7-daags gemiddelde 10% gedaald is!
naar verwachting op 1 mei a.s. het geval voor de IC-opnames.

Volgende slides: sensitiviteitanalyse modelaannames
Rijen: ingangsdatum Stap 1
Kolommen:

huidige aanname: vaccin tegen transmissie, met meivakantie
vaccin alleen tegen symptomen
geen meivakantie

als in simulaties van vorige week

23






