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~117.500.000 bevestigde gevallen,
waarvan ~2.605.000 overleden

COVID-19 | basic
●
●

Wat is het:

– novel Coronavirus-Infected Pneumonia

De symptomen:

– incubatietijd: 6 dg (range 2-12 dg)
– neusverkoudheid, hoesten en
griepachtig ziektebeeld ± koorts
– longontsteking, shocklong (‘ARDS’)
– thrombosering

●
●

De oorzaak:

– SARS-CoV-2 (nieuw Coronavirus)

Hoe verspreidt het virus:

– mens-op-mens
– druppel en contact; aërosolgenererende procedures (op IC)
– verspreiding van pre-symptomatische
en symptomatische contacten
– R0~2,5; generatietijd ~3-5 dg

~én minder dan 10% bevestigd?!

●

Preventie en behandeling:

– handen wassen!!!
– hygiënische maatregelen gericht tegen
contact- en druppelinfectie (~1,5 m)
– adequate ventilatie!
– handalcohol | ziekenhuis: cohorten;
(isolatie)kamer, PBM, oogbescherming

IC

~0,25%
~1-1,5%

varianten?

UK/DK: ~% hoger?

ziekenhuis

~98%

weinig ziek
tot
vrijwel zonder klachten
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COVID-19

epidemiologisch beeld

weekgemiddelde
181 op 100.000

1.145 opnames

-0%

afgelopen week tov week daarvoor

31.959 meldingen

-0%

afgelopen week tov week daarvoor

cf. RIVM/NOS/LCPS

271 opnames

+21%

afgelopen week tov week daarvoor
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COVID-19

meldingen per 100,000 inwoners
per regio, 2 – 9 maart

weekgemiddelde
181 op 100.000

Aantal meldingen per 100,000 inwoners per regio
op GGD meldingsdatum

epidemiologisch beeld

meldingsdatum
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COVID-19

testen en percentage positief
Landelijk aantal testen per 100.000 en % positief, 1 juni – 6 maart
(bron: CoronIT data, GGD testlocaties zonder Lansingerland)
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361.400 testen

+13%

afgelopen week tov week daarvoor

laatste 7 dagen 28.835 positief: 8,1%
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COVID-19

www.infectieradar.nl

melders met COVID-achtige klachten
afgelopen week (%)

infectieradar – trend klachten

alle personen

5-daags gemiddelde

personen
zonder hooikoorts
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COVID-19

meldingen per leeftijd
Afgelopen week:

● stijging meldingen bij 0-24 jarigen
● daling meldingen bij ≥25 jarigen

1

toename bij jongeren als bij start tweede golf!

● vaccinatie-effect onder 70+
verpleeghuisbewoners

vaccinaties vanaf wk 3
7

Clusters

clusters met meerdere leeftijden

Aantal actieve clusters

(≥3 gerelateerde gevallen)

bezoekers

school

school

Aantal actieve clusters

clusters onder leeftijdgenoten

(≥3 gerelateerde gevallen)

aantallen per setting
thuissituatie

bezoekers

werk

sport

verpleeghuis
werk
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COVID-19

kiemsurveillance varianten
schatting reproductiegetal R – meer besmettelijk
● UK: 29% (95%CI: 28-30)
● SA: 25% (95%CI: 15-37)

Coronavirusdeeltjes in rioolwater
● 315 meetlocaties
● één of meerdere metingen per week
● UK-variant door geheel Nederland verspreid

schatting
dag
besmetting

dag
bemonstering
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COVID-19

prevalentie en varianten

schatting besmettelijke personen 1 mrt:
93.409 (68.122 – 119.395)

schatting reproductiegetal R – meer besmettelijk
● UK: 29% (95%CI: 28-30)
● SA: 25% (95%CI: 15-37)

schatting
dag
besmetting

dag
bemonstering
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COVID-19

reproductie getal varianten
Uit kiemsurveillance data:
• data recenter dan 24 februari zijn onzeker
Schatting 22 februari:

● samen:

0.98 (0.95 - 1.01) *)

● wildtype:

0.82 (0.77 - 0.87)

● VOC SA:

1.01 (0.83 - 1.20)

● VOC UK:

1.06 (1.02 - 1.09)

*) op basis NICE IC: 1.06 (0.71-1.45)
Van 4 tot 18 februari:
• SA gemiddeld 25% besmettelijker dan wildtype
• UK gemiddeld 29% besmettelijker dan wildtype
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SARS-CoV-2

virusdeeltjes in rioolwater

week 7

18%

week 8

toename

8%
74%

afname

virusdeeltjes in rioolwater
toe- of afname over week
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Vragen aan 103e OMT
Epidemiologie – kwetsbaar vanwege:
1.
2.
3.

hoog aantal besmettelijke personen, ~ 100.000
reproductiegetal rond de 1.0, én
druk op (reguliere) zorg

Vragen:

● effect van avondklok/bezoekbeperking – als bundel en individueel
● is er mogelijkheid tot versoepeling nú?
● welke zijn grenswaarden te stellen aan eventuele versoepelingen?
−
−
−
−
−

universitair onderwijs en HBO
openen terrassen
openen detailhandel
buitensporten >27 jaar
zwemmen (afzwemmen diploma A/B)

● reisverbod

− UK
− Dubai en VAE
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COVID-19

vraag met betrekking tot avondklok/bezoekregel
1.
2.
3.
4.
5.

Effect avondklok kan niet los beschouwd worden van aangepaste bezoekbeperking;
Afname reproductiegetal ten tijde instellen avondklok/bezoekbeperking;
Afname contacten in COMIX en Pienter onderzoek (periodiek onderzoek contacten);
Actueel beloop IC-opnames past beste bij modelprognoses waarin effect is opgenomen;
Literatuur 8-13%*), effect in NL (afgeleid vanuit ad.4) circa 10%.

*) ●

Bauner et al. Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19. Science 2020
● Haug et al. Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. Nature Human Behaviour 2020
● Spaccaferri et al. Early assessment of the impact of mitigation measures to control COVID-19 in 22 French metropolitan areas, Oct to Nov 2020. Eurosurveillance 2020
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COVID-19

afname contacten in coronatijd – pienter onderzoek
community
contacten en
huishoudsamenstelling
opgeteld

communitycontacten uit
contactvraag

huishoudsamenstelling
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Bezette IC-bedden

IC-bedbezetting

patiënten met COVID-19

overlap
waarschijnlijkheid
mogelijke
uitkomsten

50%
50%
50%
50%
maatregelen
met huidige
versoepelingen

gegevens niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging

maatregelen
zonder huidige
versoepelingen
(PO/KO, etc)

16

IC-bezetting COVID-19

met of zonder avondklok/bezoekbeperking in bundel

met gevolgde
maatregelen inbegrepen
avondklok/bezoekregel

met gevolgde
maatregelen, vanaf 15 mrt
zonder avondklok/bezoekregel

gegevens niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging
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dagelijkse IC-opnames
patiënten met COVID-19

IC-opnames per dag

overlap
waarschijnlijkheid
mogelijke
uitkomsten

50%

50%
50%
50%
maatregelen
met huidige
versoepelingen

gegevens niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging

maatregelen
zonder huidige
versoepelingen
(PO/KO, etc)
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Bezette IC-plaatsen

patiënten met COVID-19

tweede – derde golf

IC-bedbezetting

overlap waarschijnlijkheid
prognoses derde golf

?

gegevens niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging
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COVID-19

scenario’s – reproductiegetal versus zorgbelasting
Voorbeeld

Rt=1.5

Beginsituatie

Rt=1

nieuwe
IC-opnames

bezette
IC-bedden

10

30 32

dagen

– dag 0: ~200 IC bedden bezet
– gemiddeld 10 IC opnames per dg (tussen 5-18)

Toename reproductiegetal Rt
– dag 10
– Rt van 1 naar 1,5

IC opnames overschrijden drempelwaarde
– drempel: 25 opnames
– bereikt rond dag 30

Strengere maatregelen
– dag 32
– Rt van 1,5 terug naar 0,9

Piek bezetting van IC
– ~1150 IC bedden bezet
– rond dag 60
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COVID-19
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Belasting zorg

scenario’s – reproductiegetal versus zorgbelasting
Advies – zorg dat je uit

zorg
overbelast

roze/rode gevarenzone
komt én blijft (door
terugbrengen Rt)!
oplopend
aantal

COVID-19
én
reguliere zorg
mogelijk

1300
750
IC-piek
bedbezetting
bereikt na
3-5 weken

100

Rt >1

reproductiegetal Rt
Rt ≤1

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

0

14

dagen
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COVID-19
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scenario’s – reproductiegetal versus zorgbelasting
zorg
overbelast

backup

COVID-19

reguliere
zorg &
COVID-19

reguliere zorg

?

?

max uitbreiding
& afschaling

1700

buffer

oplopend
aantal

backup

1350
buffer

COVID-19
én
reguliere zorg
mogelijk

600

IC bedden

reproductiegetal Rt
0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

COVID-19

standaard
zorg

IC-piek
bedbezetting
bereikt na
3-5 weken

0.80

1100

COVID-19

750

0.70

standaard
zorg

1150

1300

100

1450

1.60

Bezette IC-plaatsen

scenario’s – voor ná uit gevarenzone

met gevolgde
maatregelen

Idem, én
terrassen open

Idem, én terrassen en
HBO/WO deels open

gegevens niet gecorrigeerd voor rapportagevertraging

met opgestelde kaders

idem, én
HBO/WO deels open
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Vragen aan OMT
Epidemiologie – kwetsbaar vanwege:
hoog aantal besmettelijke personen, ~ 100.000
2. reproductiegetal rond de 1.0, én
3. druk op (reguliere) zorg
1.

Vragen:

● effect van avondklok/bezoekbeperking – als bundel en individueel
● is er mogelijkheid tot versoepeling nú?
● welke zijn grenswaarden te stellen aan eventuele versoepelingen?
−
−
−
−
−

universitair onderwijs en HBO
openen terrassen
openen detailhandel
buitensporten >27 jaar
zwemmen (afzwemmen diploma A/B)

−
−

UK
Dubai en VAE

● reisverbod

● Zonder versoepelen al grote

kans op stijging opnames, en
tot overbelasting zorg

● Afschaffen avondklok/bezoek-

beperking leidt tot hogere piek

● Bij gelijk blijven epidemiologie

● Terrassen openen leidt tot
toename besmettingen

● Idem openen detailhandel

(met beperking aan prognoses
modellering op zulk
microniveau)

kan buitensporten verruimen

● Suggesties voor grenswaarden
epidemiologie op basis
zorgbelasting en Rt

● Eén dagdeel HBO/WO openen

heeft een beperkt effect, onder
conditie van (snel)testen

Sta zwemmen voor A/B toe,
onder generiek kader

Geen noodzaak (meer) voor
reisverbod op UK of Dubai/VAE
Nog te vroeg voor effect VO!
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Basisregels

maken het verschil in bestrijding – impact
Bron
bij klachten zelf-isolatie en testen;
contacten terugbrengen tot eigen huishouden;
quarantaine huishouden bij bevestigd geval;
triage en deurbeleid.

Collectief

impact

Basisregels

bij klachten blijf thuis en test
quarantaine huishouden
1,5 m afstand
handenwassen en hygiëne

1,5 m afstand, afscheidingen;
vermijd drukte en hotspots;
beperkingen mobiliteit, werk thuis, venstertijden;
beperken contacten tot één of meerdere huishoudens;
handenwassen, hygiëne en schoonmaak;
luchtverversing en ventilatie;
bestrijding door isolatie, bron- en contactonderzoek en quarantaine;
hoesten of niezen – elleboog of zakdoekje kiezen.

Individueel
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondneuskapje.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

individu – groep
buiten – binnen
lokaal – regionaal

Infectieziektebestrijding
logica
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Basisregels

maken het verschil in bestrijding – impact
impact

Basisregels

!

bij klachten blijf thuis en test
quarantaine huishouden
1,5 m afstand
handenwassen en hygiëne

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

individu – groep
buiten – binnen
lokaal – regionaal

Infectieziektebestrijding
logica

cf. Corona Dashboard Rijksoverheid
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Internationaal
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