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Indicator voor transmissie: 
reproductiegetal

OSIRIS

● Blauw: meldingen naar meldingsdatum (na 12 juni 2020)

● Grijs: verwachte meldingen (correctie rapportagevertraging)

● Groen: eerste ziektedag van gemelde patiënten

● data recenter dan 3 januari zijn onzeker

● Paars: reproductiegetal, aantal secondaire besmettingen
per geval

– reflecteert toename en afname van groene epicurve

– berekend vlgs Wallinga & Lipsitch Proc R Soc B 2007

● schattingen meer recent dan 27 december zijn onzeker

Schatting 27 december: 1.26 (1.24 - 1.28)

Ziekenhuisopnames: 0.95 (0.78 - 1.12)

IC-opnames: 0.92 (0.53 - 1.38)
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OSIRIS

aantallen meldingen met eerste ziektedag 
recenter dan 3 januari zijn onzeker

● kiemsurveillance: aandeel varianten

● schatting reproductiegetal op 23 december

● samen: 1.26 (1.24 - 1.28)

– delta: 0.78 (0.68 - 0.88)

– omikron: 1.63 (1.59 - 1.68)

Indicator voor transmissie: 
reproductiegetal varianten
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Prognose op basis meldingen OSIRIS

● Meldingen nu geven informatie over ziekenhuisopnames over ~7 dg

– veranderingen in gedrag, booster en extra maatregelen niet meegenomen

– overgang van delta naar omikron 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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Vaccinatie en boosters 

vaccineffectiviteit tegen infectie, ziekenhuis- en IC-opname – zie verder

Bron: CIMS/GGD

27

Vaccineffectiviteit delta- versus omikronvariant

28

LSHTM
• https://cmm d.github.io/top cs/cov d19/reports/omicron_england/report_11_dec_2021.pdf
• scenar o’s met hoge en lage immuunescape en hoge en lage booster eff cacy
Imperial College
• Cov d19-reports 48 en 49 van Imperial College London
• Waardes VE tegen mild and severe disease als proxy voor VE tegen infectie en hosp talisatie
• Waardes VE 90 dagen na 2 doses als proxy VE na 2 doses
Modelscenar o’s laag, default, hoog
• koppeling tussen VE’s, volgens methode Khouri et al
• waargenomen odds ratio om cron vs delta infecties https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21268121v1

  

VE tegen... na... met... LSHTM Imperial College laag hoog

infectie 2 doses delta 80 56-70 46-82* 46-82*

omikron 24 - 44 0-19 12-21* 23-41*

booster delta 91 - 96 89-94 76 92

omikron 44 - 79 54-77 47 73

opname 2 doses delta 96 91 95 95

omikron 67 - 84 60 56 80

booster delta 99 - 100 98 93 98

omikron 84 - 97 86 74 91
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Modellen
verkenning van ziekenhuis- en IC-opnames

● Prognose op meldingen: aantal ziekenhuis- en IC-opnames stabiliseert komende week

– meest informatief op de korte termijn van een week

– effecten van veranderingen in gedrag, booster, maatregelen, varianten niet meegenomen

● Verkenning op basis van transmissiemodel gefit aan IC-opnames: erna toename opnames

– prognose: stabiliseert komende week

– toename omikron gaat snel en leidt tot toename opnames vanaf januari

– zéér veel onzekere aannames

▪ hoe ziek word je van omikron-besmetting?

▪ wat is kans op ziekenhuis- en IC-opname?

▪ wat is vaccineffectiviteit tegen infectie, en tegen ziekenhuisopname?

▪ wat is effectiviteit van boostervaccinatie?

▪ duur generatietijd (verspreiding)?
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Modellen
verkenning van ziekenhuis- en IC-opnames 

Verschillende scenario’s doorgerekend om orde grootte effect op ziekenhuis- en IC-opnames

● geen verdere versoepelingen

of, vanaf 17 januari

● terug naar avondlockdown (tot 17:00 uur)

● MBO/HBO/WO open, evenals contactberoepen, sport onder 28 jr (buiten en binnen)

● Verkenning op basis van transmissiemodel gefit aan IC-opnames

– toename omikron meegenomen

– zéér veel onzekere aannames

▪ hoe ziek word je van omikron-besmetting?

▪ wat is kans op ziekenhuis- en IC-opname?

▪ wat is vaccineffectiviteit tegen infectie, en tegen ziekenhuisopname?

▪ wat is effectiviteit van boostervaccinatie?

▪ duur generatietijd (verspreiding)?
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aantal nieuwe ziekenhuisopnames

47

FR

UK

DK

BE

NL

actueel niveau land, 
relatief naar NL situatie

recente bedbezetting

ziekenhuis IC
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FR

BE

NL

DK 

UK (beademing)

FR

UK

BE

DK

NL

actueel niveau land, 
relatief naar NL situatie
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