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Vergelijking 1e & 2e golf | Verschillen t.o.v. 1e golf zetten zorg onder druk en
dit zal langer aanhouden bij uitblijven van strengere maatregelen

14 okt 2020

Doelstelling: Reguliere zorg
maximaal in stand houden

Maatregelen hadden tot nu
toe te weinig effect

Influenza seizoen begint,
ziekenhuizen zwaarder
belast

Herfst & winter drijven
mensen naar binnen, niet
naar buiten, zoals in de
lente & zomer

Ziekteverzuim loopt op
doordat personeel of
huisgenoten van personeel
besmet raken

Vakantie en feestdagen
komen eraan, afstand
bewaren tot personen uit
risicogroepen wordt lastig
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Groei naar 2000 bedden kliniek lijkt onvermijdelijk | Nieuwe maatregelen
hebben pas na 3 weken effect in de zorg

31 oktober 2020

2.047
opgenomen
patiënten

13 oktober

1133
opgenomen
patiënten

14 okt 2020
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Groei naar 500+ bedden COVID-IC lijkt onvermijdelijk | Nieuwe
maatregelen hebben pas na 3 weken effect in de zorg

31 oktober 2020

539
opgenomen
patiënten
13 oktober

277
opgenomen
patiënten

14 okt 2020
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Verwachting november COVID kliniek: aantal opgenomen patiënten

4.513

Huidige trend zet door

3.391

R-getal naar 1

2.433

Scenario 1: er treedt geen effect op in reproductie (huidige trend)
Scenario 2: reproductie: 1
Scenario 3: reproductie: 0,9 (per heden met effect op de bedden per 1 november)
14 oktober 2020

R onmiddellijk naar 0,9

NB: 100 opgenomen COVID patiënten vereisen 140
bedden; +30 bedden voor COVID-verdachte patienten
en +10 bedden flexibele schil
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Verwachting november COVID IC, aantal opgenomen patiënten

1.219

Huidige trend zet door

620

R getal naar 1

450

R onmiddellijk naar 0,9

Scenario 1: er treedt geen effect op in reproductie (huidige trend)
Scenario 2: reproductie: 1
Scenario 3: reproductie: 0,9 (Per heden met een effect op de bedden per 1 november)
14 oktober 2020
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Afschaling reguliere zorg | Meer dan 25% afschalen van reguliere zorg heeft
consequenties voor kwaliteit van zorg
Hoeveel in de reguliere zorg
af te schalen?

Kwaliteit en veiligheid van de
zorgverlening niet meer te
waarborgen

Kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening op
korte termijn niet in het geding. Echter, na 2
tot 4 weken dient hervatting van (een deel) van
de zorg plaats te vinden

Kwaliteit en veiligheid van de
zorgverlening niet in het geding,
ook op langere termijn

14 oktober 2020

40%
25%

76%

4.513 (scenario 30 nov. huidige trend)

57%

3.391 (scenario 30 nov., R=1)

41%
35%

2.433 (scenario 30 nov., R=0,9

19%

1133 (actueel)

2.047 (scenario 31 okt.)
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Conclusies
1. Aantal ziekenhuisopnames / dag sinds 17 sept boven drempelwaarde (40 per dag) en stijgend
(nu >250 per dag)
2. Verwachting
• Per 31 okt ruim 2.000 klinische en 500 IC opnames
• Met afhankelijk van beloop besmettingen verdere stijging nadien
3. Benodigde capaciteit stijgt ruim boven de ingerichte buffer capaciteit uit en maakt substantiële
afschaling van reguliere zorg noodzakelijk (15% nu, 35% per 31 okt, tot >75% per 30 nov indien
huidige trend zich voortzet)
4. De eerste golf leerde dat terugkeer tot een normaal niveau lang duurt en aanzienlijke
gezondheidsschade brengt

14 oktober 2020
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