


























afname aantal nieuwe meldingen

maar nog steeds incidentie ernstig meldingen per 100.000/week) en forse
verschillen tussen (~140 300 meldingen per 100.00/week)

COVID-19-achtige klachten afgenomen in lijn met afgenomen testvraag
maar percentage positieve testen nog hoog (~11.1%)

instroom ziekenhuis en IC lijkt over piek heen, maar daalt slechts langzaam

nauwelijks verdere daling meldingen instellingen

oversterfte ook in 2021 verhoogd

Corona varianten overschaduwen positief beeld VOC 202012/01 = B.1.1.7, etc. 

COVID-19
beeld epidemiologie
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COVID-19
reproductiegetal per veiligheidsregio

16





COVID-19
reproductiegetal op basis meldingen Osiris

Uit analyse Nederlandse data:

verdubbelingstijd van 6.8 dagen

op 26 januari 50% van EZD UK variant

Schatting 15 januari: 

samen: 0.97 (0.94 - 1.00)

VOC: 1.28 (1.19 1.36)

wildtype: 0.86 (0.78 0.92)

Van 2 tot 15 januari: 

VOC gemiddeld 49% hogere Rt dan wildtype
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COVID-19
toename VOC-202012/01 in kiemsurveillance

effectief reproductiegetal voor 
VOC-202012/01 is 47% hoger 
(CI: 40% ; 54%) dan wildtype

(uit kiemsurveillance)
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Prognoses van IC opnames en ziekenhuisopnames

We fitten het model elke week opnieuw aan IC opnames volgens NICE voor de situatie:

Default, met lockdown, inclusief nieuwe maatregelen vanaf 23 januari

Op basis hiervan berekenen we hoe de IC opnames waren verlopen in andere situaties:

geen lockdown

geen nieuwe maatregelen vanaf 23 januari

We gaan ervan uit dat transmissie in de toekomst even effectief blijft zoals het nu is, en verwachte effectiviteit van 
de afgekondigde maatregelen

Veranderingen in prognose t.o.v. vorige week ontstaan als gevolg van 

nieuwe maatregelen, op basis van verwachte effectiviteit

nieuw binnengekomen gegevens (IC opnames per dag, aandeel VOC-202012/01 op basis van Nederlandse 
kiemsurveillance), dit beïnvloedt de wekelijkse fit van het model aan de gegevens

Verandering sinds vorige week

vaccinatie nu onderdeel standaard prognose
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Vaccinatiestrategie
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Nieuwe IC-opnames van patiënten met COVID-19

Gegevens in figuur niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging
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Bezette IC-plaatsen door patiënten met COVID-19

Gegevens in figuur niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging
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Bezette ziekenhuisbedden met COVID-19

Gegevens in figuur niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging
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Kolommen

vaccinatie volgens schema: vaccin werkt ook tegen transmissie

vaccinatie volgens schema: vaccin werkt niet tegen transmissie

geen vaccinatie

Rijen

huidige lockdown voortzetten

basisscholen/kinderopvang open, avondklok/max 1 persoon behouden

basisscholen/kinderopvang open, afschaffen avondklok/max 1 persoon

scholen/winkels open volgens routekaart "zeer ernstig"

grote onzekerheidsmarges

afname wordt veroorzaakt door immuniteitsopbouw, aanname dat iedereen na infectie beschermd is

met seizoenseffect
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IC-opnames

met alle
huidige
maatregelen

idem, met lichtere
lockdown 

idem, met vo scholen
en winkels zeer
ernstig

vaccinatie
symp- transm-

vaccinatie
symp- transm+

geen
vaccinatie

per 9 februari po/ko 
open
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IC-bezetting

met alle
huidige
maatregelen

idem, met lichtere
lockdown 

idem, met vo scholen
en winkels zeer
ernstig

vaccinatie
symp- transm-

vaccinatie
symp- transm+

geen
vaccinatie

per 9 februari po/ko 
open
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Ziekenhuisopnames

met alle
huidige
maatregelen

idem, met lichtere
lockdown 

idem, met vo scholen
en winkels zeer
ernstig

vaccinatie
symp- transm-

vaccinatie
symp- transm+

geen
vaccinatie

per 9 februari po/ko 
open
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Ziekenhuisbezetting

met alle
huidige
maatregelen

idem, met lichtere
lockdown 

idem, met vo scholen
en winkels zeer
ernstig

vaccinatie
symp- transm-

vaccinatie
symp- transm+

geen
vaccinatie

per 9 februari po/ko 
open
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Voorlopige samenvatting simulaties

Grote onzekerheid brede onzekerheidsmarges rondom median 

Risico op hoge zorgpiek a.g.v. UK-variant blijft hoog zonder strenge lockdown, 
ondanks vaccinatie

Toch: flinke reductie a.g.v. vaccinatie, mits transmissie voorkomen wordt
dus versnellen van aanlevering vaccins mogelijk groot effect

Huidige maatregelen inclusief vaccinatie lijken een hoge derde golf te voorkomen, 
echter

bij langdurig effectieve avondklok en 1 bezoeker per huishouden 

beperkte toename bij openen primair onderwijs en kinderopvang

veel onzekerheid (ook vanwege vele variant Corona virussen)

moet nog aan model gesleuteld worden
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