
 

EINDE COVID MAATREGELEN, WAT KUNNEN WE VERWACHTEN? 

In Nederland zijn 23 miljoen prikken gezet; 85% van de bevolking boven de 18 is deels 

en 76% volledig gevaccineerd. Singapore is het eerste land wereldwijd, wat op 29 

augustus 80% volledige vaccinatie heeft bereikt en heeft aangegeven de maatregelen los 

te laten. Wat als wij deze status nu ook bereiken? Wat kunnen we dan verwachten?  

 

                                 Figuur 1: Impact van het loslaten van alle maatregelen 

De belangrijkste bevindingen die volgen uit de analyse zoals hieronder beschreven zijn: 

1. Als de zorg een permanente bezetting van tussen 1200 tot 1800 

ziekenhuisbedden aan kan (gemiddeld 1350), dan kunnen we de huidige 

maatregelen loslaten. Merk op: Dit is gemiddeld 2x hoger nu. 

2. De besmettingen zullen eerst wel oplopen, maar uiteindelijk stabiliseren. 

Per vier dagen zal zullen dan gemiddeld 250 duizend personen anderen 

besmetten. Per dag is dit ruim 60 duizend. Vertaald naar positief geteste 

personen leidt dit tot een gemiddeld van ongeveer 20 duizend per dag. 

Merk op: het model bepaalt dit niet, maar een interpretatie om de 

uitkomsten beter te duiden. (Zie intermezzo bij de resultaatbespreking) 
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Wat is de impact op de het aantal ziekenhuisbedden/ IC´s 

als de overheid besluiten om focus te verleggen en de 
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Sinds 24 september zijn 72,6% van alle volwassenen (18+) in Europa volledig 

gevaccineerd. In Nederland is dat 77,9%. Inmiddels zijn drie landen; het Verenigd 

Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen, gestopt met alle corona beperkende 

maatregelen. In Nederland zijn we helaas nog niet zover maar het is hopelijk wel ons 

voorland. 

 

Figuur 1: Impact op het aantal ernstig zieken door aanvullend vaccineren van de jongere generatie, 

bij loslaten maatregelen van alle maatregelen 

In dit onderzoek laten we zien wat de impact is op de het aantal covid-19 patiënten in de 

ziekenhuizen (inclusief Intensive Care) wanneer we als beleid zouden kiezen om de 

jongere groep (20 tot 40-jarigen) te stimuleren tot een hogere vaccinatiegraad te komen.  

We laten zien waarom we deze invalshoek kiezen door te kijken naar verschillen en 

overeenkomsten tussen de landen als we kijken naar de vaccinatiegraad op totaalniveau 

en per leeftijdscategorie.  

Vervolgens vergelijken we deze resultaten met een aangescherpt model, wat we eerder 

hebben gebruikt voor het artikel: “Einde Covid maatregelen, wat kunnen we 

verwachten?” van een maand geleden (zie bijlage). We vergelijken: 

• Het aantal covid-19 patiënten in de ziekenhuizen (inclusief Intensive Care) 

• Het aantal besmettelijke personen 

• De verdeling tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden 

• De Infection Fatality Rate (IFR)  

• De kans om door covid-19 in het ziekenhuis of IC te belanden. 

(We introduceren hiermee de term Infection Hospitality Rate (IHR)) 

Hieronder onze bevindingen.  
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BEVINDINGEN  

De zeven bevindingen die volgen uit de analyse zoals hieronder beschreven zijn: 

 

1. Nederland loopt achter op de vaccinatiegraad. 9 van de 14 landen hebben 

een vaccinatiegraad boven de 80% en de vaccinatiegraad van Nederland is 

nog lager dan 80%. 

2. Nederland loopt in de categorie 18-50 jaar nog achter op de andere 14 

andere landen.  

3. Het verhogen van de vaccinatiegraad onder de leeftijdsgroep van 20-40 

jaar naar 85% leidt, t.o.v. het eerdere gebruikte model, tot: 

o Algehele stijging van de totale vaccinatiegraad met 6%.  

o Een daling van de besmettelijkheid van besmette personen met 

17%.  

o Een daling van het aantal covid-19 patiënten in de ziekenhuizen 

met 23%. 

o Een stijging in het aandeel van gevaccineerden in het aantal 

besmettelijke personen. 

4. Als we het aantal covid-19 patiënten in ziekenhuizen nader onderverdelen 

in gevaccineerd of ongevaccineerd, is het grootste deel hiervan niet 

gevaccineerd. We constateren dat: 

o Bij een algehele vaccinatiegraad van 83% is 61% van de covid-19 

patiënten ongevaccineerd. Bij een algehele vaccinatiegraad van 

90% daalt het percentage 61% naar 50%, dus zijn het aantal 

gevaccineerden en ongevaccineerden in evenwicht. 

o De categorie 80-jarigen de grootste risicogroep blijft.  

5. De geschatte IFR is ligt tussen de 0,1 en 0,2%. De IFR per leeftijdsgroep is 

scheef verdeeld: de kans dat een 80-jarige na het oplopen van een 

SarsCov2 infectie komt te overlijden ligt tussen de 2 á 3%, daar waar deze 

kans voor jongeren lager is dan 0,1%. Hierin is rekening gehouden met de 

bescherming tegen overlijden doordat er is gevaccineerd. 

6. De geschatte IHR ligt tussen de 0,5 en 0,6%. De IHR is eveneens scheef 

verdeeld over de leeftijden: de kans dat een 80-jarige in het ziekenhuis 

wordt opgenomen met covid-19 is ongeveer 4%. 

7. Als we als definitie hanteren dat gevaccineerde waarbij het vaccin niet 

werkt beschouwen als niet gevaccineerd, dan is draagt het vaccineren van 

20-30-jarigen substantieel bij aan de gehele groep 20-30-jarigen. Meer 

dan 85% vaccineren leidt niet tot een extra meerwaarde (daling in het 

aantal ziekenhuisopnames of overlijdens) anders dan dat het aantal 

besmettingen verder daalt. 
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AANPASSING MODELVERONDERSTELLINGEN 

Voordat we de zeven bevindingen nader toelichten, nemen we eerst eens stap terug. 

Zoals eerder vermeld hebben we een aantal aanscherping gedaan in de 

modelveronderstellingen die we hebben gebruikt als basis voor ons vorige artikel. 

Op deze manier sluiten we beter aan bij de situatie zoals deze nu is. De twee 

kenmerkende verschillen ten opzichte van onze eerdere analyse: 

1) Verhoging van de efficiëntie van de mRNA vaccines van 90% naar 95% 

2) Indien besmet dan is de kans om toch zwaar ziek te worden nu 3%. Dat was 0% in de 

eerdere analyse. 

Ad. 1) 

Uit onderzoek komt naar voren dat het efficiëntie niveau van de mRNA vaccins na twee 

prikken dichtbij 95% ligt. In ons model hanteren we daarom in deze analyse 95%.  

Dit betekent dus dat minder mensen alsnog ziek kunnen worden wat een drukkend 

effect geeft op het aantal covid-19 ziekenhuisbedden.  

Ad. 2) 

De tweede aanpassing heeft een verhogend effect op het aantal covid-19 

ziekenhuisbedden. De reden voor de aanpassing van het tweede punt is dat dit in lijn ligt 

met het RIVM-onderzoek, waar 97% van de gevaccineerden niet ernstig ziekt blijkt te 

worden. Deze aanpassing zorgt ervoor dat we de eerdere onderschatting nu wegnemen. 

Beide aanpassingen werken dus tegen elkaar in.  

De bevindingen naar aanleiding van het aanscherpen van dat model zijn als volgt. 

1. Na de aanpassingen is het aantal permanente bezettingen van de 

ziekenhuisbedden iets gedaald, maar nagenoeg gelijk (1350 om 1300). 

2. De besmettelijkheid (de asymptotische besmettingen) blijft nagenoeg gelijk. 

(250 duizend om 240 duizend per 4 dagen). Wel een daling. 

3. Het aandeel van gevaccineerde in het besmettingsproces stijgt. In de eerdere 

analyse was de verhouding grofweg 1 op 2. Dus 33% van de besmettingen 

komt door een gevaccineerde en 67% door een niet gevaccineerde, maar die 

verhouding wijzigt. 45% van de gevaccineerde draagt nu bij aan de 

besmetting en 55% niet gevaccineerd. Dat is een significant verschil.  

Dat laatste is te verwachten omdat nu ook gevaccineerden (3%) weer ziek kunnen 

worden wat voor een verhogend effect zorgt. Omgekeerd daalt het aantal 

gevaccineerden waarbij het vaccin niet werkt. (De efficiëntie stijgt immers naar 95%)  

Wij behandelen deze in ons model als ´niet gevaccineerd´, omdat het vaccin niet heeft 

gewerkt, alleen weet de betreffende persoon dat niet. In de telling nemen we deze mee 

als gevaccineerd, maar deze persoon besmet dus alsof deze niet is gevaccineerd. (3 maal 

meer). Om die reden draait het aandeel gevaccineerden en niet gevaccineerden naar 

50/50. 
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WAAROM EEN COVID-19 MODEL? EEN OVERZICHT VAN EUROPA M.B.T. VACCINEREN 

Het ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control, heeft sinds de vaccinatie 

begon een website opgezet waarbij inzicht wordt gegeven in hoeveel vaccinaties en ook 

welke vaccinatie er gegeven zijn per land. Ook wordt een onderscheid gegeven in 

leeftijdscategorieën. 

Voordat we een verdiepingsslag maken in leeftijdscategorieën allereerst een overzicht 

van vaccinatiepercentages van een aantal landen binnen Europa (we hebben de meest 

voor de hand liggende landen gekozen ter vergelijking, totaal 14).  

 
Figuur 1 Overzicht van de vaccinatiegraad binnen Europa (18+) 

De scheidslijn is hier de 80% grens (zwart geblokte lijn). Deze grens is puur illustratief 

getrokken om te laten zien dat alleen nog Nederland, Zweden, Italië en Duitsland, 

Finland en Griekenland onder de lijn liggen. Opvallend is dat van de grote Europese 

landen Duitsland en Italië achteraanlopen. Er zijn natuurlijk nog een heleboel andere 

landen waar de vaccinatiegraad nog lager ligt. Vergelijk je met alle landen van de 

EU/EAA, dan staat Nederland 11de plek van de 30. Maar alle Oost Europese landen (11) 

zitten nog onder de 70% en een aantal zelfs ver daar beneden. Sluit je die uit dan staat 

Nederland op plek 11 van de 19! We lopen op totaal niveau dus net als Duitsland en 

Italië achterop landen zoals Noorwegen en Denemarken. Die laatste hebben inmiddels 

alle maatregelen al laten varen en Portugal zal hetzelfde doen wanneer de grens van 

90% vaccinatiegraad is bereikt.  

 

CONCLUSIE 1: 

Nederland loopt nog achter op de vaccinatiegraad. 9 van de 14 landen hebben een 

vaccinatiegraad boven de 80%.  
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VERDERE VERDIEPINGSSLAG IN LEEFTIJDSCATEGORIEN 

Het hebben van een hoge vaccinatiegraad leidt weliswaar tot minder besmettingen, 

maar dat is echter niet voldoende. Wat we hier onderzoeken is hoe de vaccinatiegraad 

binnen iedere leeftijdsgroep is verdeeld. 

Daarvoor hebben een nog grotere schifting gemaakt en beperken we ons tot 10 landen. 

Griekenland en Finland vanwege het lage niveau en IJsland omdat dit vergelijkbaar is 

met Denemarken. Duitsland is helaas ook niet meegenomen, omdat zij de data op het 

niveau dat we hier onderzoeken niet aanbieden aan het ECDC. Nederland doet dat 

overigens ook niet, maar daarvoor hebben we een schatting gemaakt. Die schatting is in 

de vorige post besproken. In figuur 2 geven we dat inzicht van dezelfde landen behalve 

Duitsland en Nederland. We wijden hier een kort intermezzo aan. 

 

 

Figuur 2 Overzicht Vaccinatiegraad per leeftijdsgroep 

Figuur 1 laat zien hoe onze modelinput (die overigens nog het dichtst bij de RTL-

berekeningen komen) zich verhouden tot andere landen. Er zijn zes leeftijdscategorieën: 

18-24, 25-49, 50-59, 60-69,70-79 en 80+. De RTL-berekeningen staan in de bijlage 

toegelicht. Kijken we naar Nederland dan zien we dat deze met name de categorie onder 

50 jaar het laagste uitvalt van alle andere landen. De overige categorieën zijn 

vergelijkbaar. In onze analyse willen we onderzoeken wat het effect is als we net zoals 

Denemarken en Noorwegen de vaccinatiegraad onder de jongere generatie van 20-40 

jaar kunnen verhogen van naar 85%, zoals in tabel 1 hieronder is weergegeven.  

CONCLUSIE 2: 

Als we per leeftijdscategorie vergelijken dan loopt Nederland in de categorie 18-50 jaar 

nog achter op de andere 11 landen. Aangenomen dat onze schatting klopt. (In de bijlage 

laten we zien dat deze dicht de uitkomst van de RTL-schatting nadert. 
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Intermezzo: Het is natuurlijk jammer dat Duitsland en Nederland deze data niet aanleveren, omdat dit 

een cruciaal inzicht geeft om te weten waar we nu in Europa staan. In Nederland kan helaas nog geen 

onderscheid gemaakt worden in leeftijdscategorieën. We hebben daar RIVM-bronnen, Dashboard data 

en ECDC-data bekeken, maar in alle gevallen geeft Nederland aan dat dit nog geen open source is. We 

hebben diverse schattingen gemaakt en besloten om de huidige percentages (in ons vorige onderzoek) 

aan te houden. De cijfers sluiten het best aan bij de gegevens die RTL-nieuws ook heeft. (Zie bijlage) 

RESULTAAT ANALYSE (AANVULLENDE VACCINATIE VAN DE GROEP 20-40 JAAR) 

In onze vorige analyse was het aantal gevaccineerden in de groep 20-40 respectievelijk 

55% en 65%. Daarmee lopen we achter op andere landen. In deze analyse verhogen we 

de vaccinatieraad in die groep naar 85% wat vergelijkbaar is met Denemarken (Tabel1). 

 
Tabel 1 Percentages vaccinatiegraad per leeftijdscategorie 

De reden dat we hier de focus op leggen is dat juist deze groep een hogere mobiliteit 

heeft, waardoor de het aantal besmettingen hoog blijft en waardoor uiteindelijk ook de 

risicogroep, 70+, niet gevaccineerd en dat deel waar vaccinatie niet heeft gewerkt, 

gevaar loopt. Hoe zien we dat terug in de uitkomsten? 

 

Figuur 3 Impact aanscherpen model 83% gevaccineerd Figuur 4 Impact loslaten maatregelen stimuleren jongeren te 
vaccineren (89% gevaccineerd) 

 

Figuur 4 laat zien wat het effect is als we in staat zijn om deze groep tot een maximum 

van 85% te vaccineren. Figuur 3 is de het aangescherpte model. Om goed te kunnen 

vergelijken hebben we de schaal voor beide grafieken identiek gemaakt. 

Leeftijds-

verdeling

Percentage 

volledig 

gevaccineerd 

in model

Stimuleren 

vaccinatiegraad 

van 20-40 

jarigen

20-29 55% 85%

30-39 65% 85%

40-59 85% 85%

60+ 95% 95%

Gewogen 

gemiddeld
83% 89%
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VERSCHILLEN IN KAART GEBRACHT 

Wanneer we figuur 3 en 4 vergelijken, dan kunnen we de volgende conclusies trekken. 

Het verhogen van de vaccinatiegraad onder de leeftijdsgroep 20-40 naar 85% leidt tot 

een: 

1. Stijging van de totale vaccinatiegraad naar 89% (stijging van 6%) 

2. De gemiddelde bezettingen (ernstig zieken) daalt en ligt 300 lager t.o.v. van 

het aangescherpte model (1300 vs. 1000). Dat is een daling van 23%. 

3. Het aantal asymptomatische besmettingen1 daalt en ligt 10 duizend lager 

(250 vs. 240 duizend besmettingen). Dat is een daling van 17% 

4. Het aandeel gevaccineerden voert nu de boventoon in de bijdrage van het 

aantal te besmetten personen. (Aandeel stijgt van 45% naar 55%) 

De omslag in wie nu bijdraagt aan de besmettingen zie je doordat de grijze staven 

dominant zijn geworden t.o.v. de rode. In Figuur 3 verhouden de grijze staven zich nog 

als 45% tot 55% t.o.v. van de rode. In figuur 4 slaat dit om naar 55% om 45%. 

In een verdere verdiepingsslag kijken we ook naar hoeveel personen gevaccineerd (wel 

of niet effectief) en niet gevaccineerd bijdragen aan deze bezettingsgraad. 

 

CONCLUSIE 3: 

Het verhogen van de vaccinatiegraad onder de leeftijdsgroep van 20-40 jaar naar 85% 

leidt tot: 

1. Algehele vaccinatie ratio van 89% (een stijging van 6%)  

2. Een daling in de besmettelijkheid (asymptomatisch besmette personen) van 17%.  

3. Een daling in de permanente bezetting op de ziekenhuisbedden van 23%. 

4. Een stijging in het aandeel van gevaccineerden in de besmettelijkheid.  

(55% van de gevaccineerden dragen nu bij aan de besmettingen) 
  

 
1 In het Intermezzo stuk van het artikel: “Einde Covid maatregelen, wat kunnen we verwachten?”, op pagina 3 
leggen we uit waarom we alleen kijken naar asymptomatisch besmette personen. Alleen deze personen 
kunnen in ons model anderen besmetten en zijn daarom relevant. 
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IMPACT OP DE PERMANENTE BEZETTINGEN VAN ZIEKENHUIZEN VERDER UITGESPLITST 

Om de grafiek 3 en 4 nader te kunnen duiden splitsen we de totale bezetting van de 

ziekenhuizen op in 3 groepen. Deze groepen tellen dus op tot het totaal.  

Onderstaande Tabel geeft uitsplitsing weer in: 

1) Gevaccineerden (95%) 

2) Gevaccineerden waarbij het vaccin niet heeft gewerkt (5%, want 95% efficiëntie) 

3) Niet gevaccineerden  

De zwarte lijn geeft weer wat de gemiddelde bezetting is en de gekleurde gebieden het 

aandeel in procenten. In alle gevallen valt op dat 70+ en met name de 80-jarigen voor 

het grootste deel bijdragen in de bezetting van ziekenhuizen. 

 

Gevaccineerd volgens tabel 1, 1ste rij (83%) Gevaccineerd volgens tabel 1 2de rij  (89%) 

  

  

  

Tabel 2 Opsplitsing in gevaccineerden (wel of niet effectief) en niet gevaccineerden 

Als we de zes figuren hierboven analyseren, dan zien we in eerste instantie dat het 

omhoog brengen van de vaccinatiegraad van de groep 20-40 naar 85%, leidt tot een 

daling voor zowel gevaccineerden, niet gevaccineerden en gevaccineerden waarbij het 

vaccin niet werkt. Dat lijkt ook logisch aangezien het aantal besmettingen daalt met 17%. 
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Verder valt op behalve de overal daling van het aandeel niet gevaccineerden, daalt 61% 

naar 50%. Ook de andere categorieën dalen, maar veel minder fors. Je mag dat ook 

verwachten omdat je nu meer gevaccineerden hebt.  

CONCLUSIE 4: 

Als we het aantal permanente bezettingen (ernstig zieken) nader classificeren dan:  

1. Verreweg het grootste deel van de ernstig zieken is niet gevaccineerd. Dat is 

opmerkelijk omdat het gaat om ongeveer 15% van de bevolking 20+ 

(11% is ongevaccineerd en bij 4% werkt het vaccin niet). 

2. Als we kijken binnen de twee scenario´s (aangescherpte model vs. verhogen 

vaccinatie 20-40-jarigen) dan valt op dat: 

a. Bij 83% vaccinatie, is dat 61% van het totaal en bij 90% daalt dit naar 50% 

b. De categorie 80-jarigen de grootste risicogroep is. 

3. Het aandeel van gevaccineerden (wel of niet effectief) is ongeveer gelijk. Het aandeel 

waarbij het vaccin niet werkt is (5%*95%) is ongeveer 5%, terwijl het aandeel 

gevaccineerden (89%) is. Het is dus duidelijk dat vaccineren werkt. 
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HOE DODELIJK IS COVID NU? EEN SCHATTINGEN VAN DE IFR (INFECTION FATILITY RATE)  

In ons vorige artikel hadden we er al op gewezen dat de delta mutatie 

hoogstwaarschijnlijk een gamechanger was en dat de pandemie langzaam overgaat in 

een endemie. Het virus gaat dus niet meer weg en iedereen komt er vroeg of laat mee in 

aanraking. Groepsimmuniteit lijkt daarom niet haalbaar.  

Wetende dat dit het geval is, kunnen we dan ook iets zeggen over de IFR van Covid? 

De IFR, Infection Fatility Rate, is buitengewoon lastig vast te stellen. Voor de griep ligt 

deze afhankelijk van een hevige griep of een normale griep tussen 0,1 en 0,3%. 

Om een IFR vast te stellen heb je twee waarden nodig. 

1) Het aantal doden als gevolg van Covid 

2) Het aantal besmettingen (niet het aantal positief geteste personen) 

Een IFR is wat anders dan een CFR (Case Fatility Rate). Dan weet je precies hoeveel 

gevallen er positief waren getest en welke daarvan zijn overleden. Echter hoeveel 

positieve gevallen je test hangt ook weer af van de mate waarin je test. In het begin was 

de CFR voor Nederland 12%, wat ongelofelijk hoog is. Later werd dat bijgesteld naar 1%. 

Omdat we vroeg of laat weer terug willen naar de oude situatie zonder beperkingen is 

zegt een CFR niet zoveel, maar een IFR wel. Maar dan moet je wel uitgaan van enen 

situatie waarin alle maatregelen zijn losgelaten, anders overschat je deze kans.  

In onze analyse hebben we tot nu toe gefocust op ernstig zieken, maar het model kan 

per toestand (gezond, besmet, lichtziek, mild, ernstig ziek, herstellende, gevaccineerd) 

ook het aantal overlijdens schatten. In ons geval doen we dit door de tellen hoeveel 

personen zijn overleden terwijl ze ernstig ziek zijn. Dat zijn dus de gevallen waarvan je 

zeker weet dat ze Covid hebben en helaas overlijden. 

Omdat we al een schatting hebben van het aantal besmettelijke personen, 

(asymptomatisch besmette personen), kunnen de een IFR vaststellen. 

Deze is dan: het geschat aantal Covid overlijdens/aantal besmettelijke personen. 

We kunnen zelfs nog een stap verder. We weten het aantal overlijdens per 

leeftijdscategorie, dus kunnen we ook een IFR per leeftijdscategorie schatten en per 

toestand. Merk wel op dat de vaccinatiegraad bij het eerste model al 83% is. Het is niet 

gezegd dat de IFR ook zo uitvalt bij een lagere vaccinatiegraad. 

 

Gevaccineerd volgens tabel 1, 1ste rij (83%) Gevaccineerd volgens tabel 1 2de rij  (89%) 
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Tabel 3 laat zien hoe dit er dan uitziet.  Ook deze hebben we weer voor de twee 

modellen vastgesteld. Gemiddeld genomen ligt de IFR tussen de 0,1 en 0,2% 

Intermezzo: We kijken puur naar aantallen per categorie en delen dit dan door de totale 

geschatte besmettingen. De reden dat we dit doen is omdat het niet uitmaakt of je 

gevaccineerd bent of niet. Je raakt door iemand besmet. Daarom zie je ook dat de 

categorieën optellen tot het totaal. Door naar de verhoudingen te kijken zie je dat 

gevaccineerden een lagere kans hebben dan niet gevaccineerden. 

Wat verder opvalt is hoe scheef de kansen zijn verdeeld over de leeftijden. De categorie 

80+ heeft een IFR van tussen de 2 en 3%. De groep 70-jarigen (oranje gearceerd) zit 

tussen de 0,1 en 0,2% en alle andere leeftijdscategorieën bijna nul. Het goede nieuws is 

dus dat de IFR gemiddeld vergelijkbaar is met een stevige griep, waarbij we opmerken 

dat griep wel een hogere vaccinatiegraad kent.  

Het slechte nieuws is dat met name de categorie 80+ risico loopt. (Waarschijnlijk is dat 

met een stevige griep ook zo, maar die data hebben we niet voorhanden). 

Kortom. Of we nu de maatregelen laten varen of niet maakt voor de IFR-schatting niet 

uit. Doordat we op 83 en 89% vaccinatiegraad zitten, lijkt het erop dat we voldoende 

bescherming tegen overlijden hebben opgebouwd.  

 

CONCLUSIE 5: 

Als we alle maatregelen laten varen dan zal de IFR in beide scenario’s tussen de 0,1 en 

0,2% liggen, wat vergelijkbaar is met een stevige griep. De IFR is wel scheef verdeeld 

over de leeftijden. De kans dat een 80+ komt te overlijden terwijl deze ernstig ziek is ligt 

tussen de 2 en 3%. 

Doordat beide scenario´s vergelijkbare resultaten laten zien, lijkt het erop dat de IFR 

redelijk stabiel is. (Dus onafhankelijk van of je 83% hebt gevaccineerd of 90%) 

Dat lijkt ook logisch, omdat de kansen niet meer veranderen, hoogstens het aantal 

besmettingen. Dus bij minder besmettingen minder doden en vice versa.  
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KUNNEN WE EEN IHR VASTSTELLEN? (INFECTION HOSPITALISATION RATE)  

Nu we tot de conclusie zijn gekomen dat de IFR gegeven 83% vaccinatiegraad min of 

meer stabiel is, wat kunnen we dan concluderen over de kans dat iemand in het 

ziekenhuis terecht komt? 

Om dat inzicht te geven hebben we een IHR-berekening gemaakt. Dat is in feite dezelfde 

berekeningen maar dan tellen we de ernstig zieken en niet het aantal overlijdens. 

Dat vertelt ons iets over de risico´s per leeftijdscategorie en de kans dat je in het 

ziekenhuis belandt. De definitie bestaat formeel niet, dus introduceren we deze om te 

laten zien dat ook deze kans inmiddels stabiel is. 

IHR = Geschat aantal ernstig zieken/ geschat aantal besmettelijke personen 

 

Gevaccineerd volgens tabel 1, 1ste rij (83%) Gevaccineerd volgens tabel 1 2de rij  (89%) 

  
Tabel 4 Geschatte IHR per leeftijdsgroep en per toestand (gevaccineerd, wel/niet effectief, en niet gevaccineerd) 

Ook hier zie je weer dat het wel of niet gevaccineerd zijn uitmaakt en dat de kans ook 

hier scheef verdeeld is. Kortom de kans dat je als 80-jarige in het ziekenhuis terecht kunt 

komen (ernstig ziek) is voor beide scenario´s ongeveer 4%. In tabel 2 hebben we dat met 

name de 70+ het meeste bijdragen aan de permanente bezetting. Dat vertaalt zich ook 

direct om naar de kansen. Maar deze kansen zijn kennelijk stabiel. Het naar beneden 

halen van de absolute bezetting kan dus alleen door de besmettelijkheid te laten dalen. 

 

CONCLUSIE 6: 

Als we alle maatregelen laten varen, dan zal de IHR in beide scenario’s tussen de 0,5 en 

0,6% liggen. Ook de IHR is scheef verdeeld. De kans dat een 80-jarige komt te overlijden 

terwijl deze ernstig ziek is ongeveer 4%. 

Doordat beide scenario´s vergelijkbare resultaten laten zien lijkt het erop dat de IHR 

redelijk stabiel is. (Dus onafhankelijk van of je 83% hebt gevaccineerd of 90%) 

Dat lijkt ook logisch, omdat de kansen niet meer veranderen, hoogstens het aantal 

besmettingen. Dus bij minder besmettingen minder druk op de zorg.  
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WAT IS HET EFFECT VAN VACCINEREN VAN JONGEREN (20-40 JAAR)? 

Om een idee te geven van deze impact laten we nog een tabel zien waar je ziet per 10 

duizend besmettingen per blok hoeveel mensen dan overlijden of ernstig ziek worden. 

 
Tabel 5 Scenario 83%: IFR en IHR per leeftijdsgroep en per toestand (Iedere cel per 10 duizend besmettingen) 

 

Tabel 6 Scenario 90%: IFR en IHR per leeftijdsgroep en per toestand (Iedere cel per 10 duizend besmettingen) 

Om de impact van vaccineren van de categorie 20-40 jaar te laten zien, hebben we twee 

vergelijkingen gemaakt. Als we het effect van vaccinatie willen vaststellen moeten we 

eerst definiëren wanneer er sprake is van een vaccinatie. Er zijn twee mogelijkheden. 

Effect 

Vaccinatie

Effect 

werkende 

vaccinatie

Leeftijd

 1) 

Gevaccineerd 

(95%)

2) 

Gevaccineerd 

(5%)

3) Niet 

Gevaccineerd

4)                     

1+2

5)                 

2+3 4 vs 2 5 vs 1

20 -                   -                    -                      -             -                   

30 -                   -                    0                         -             0                       

40 -                   -                    -                      -             -                   

50 -                   -                    -                      -             -                   

60 -                   1                        1                         1                 1                       0.76                 

70 7                       2                        7                         9                 9                       1.40                 1.34                 

80 59                    95                     122                     154            217                  1.27                 3.68                 

90 53                    35                     149                     88              185                  0.59                 3.49                 

Leeftijd

 1) 

Gevaccineerd 

(95%)

2) 

Gevaccineerd 

(5%)

3) Niet 

Gevaccineerd

4)                     

1+2

5)                 

2+3 4 vs 2 5 vs 1

20 1                       1                        13                       2                 14                    0.13                 15.67               

30 2                       4                        29                       6                 33                    0.20                 16.07               

40 5                       9                        28                       15              37                    0.51                 6.95                 

50 6                       8                        28                       14              36                    0.49                 6.45                 

60 5                       9                        12                       15              21                    1.24                 4.04                 

70 21                    33                     35                       54              68                    1.54                 3.19                 

80 110                  155                   159                     265            314                  1.67                 2.86                 

90 49                    82                     92                       131            174                  1.41                 3.56                 

Zieken
h

u
is / IC

O
verlijd

en

Effect 

Vaccinatie

Effect 

werkende 

vaccinatie

Leeftijd

 1) 

Gevaccineerd 

(95%)

2) 

Gevaccineerd 

(5%)

3) Niet 

Gevaccineerd

4)                     

1+2

5)                 

2+3 4 vs 2 5 vs 1

20 -                   -                    -                      -             -                   

30 -                   -                    -                      -             -                   

40 -                   -                    -                      -             -                   

50 -                   -                    -                      -             -                   

60 -                   -                    -                      -             -                   

70 4                       7                        8                         11              15                    1.35                 3.61                 

80 46                    84                     111                     129            194                  1.17                 4.27                 

90 38                    58                     165                     96              223                  0.58                 5.79                 

Leeftijd

 1) 

Gevaccineerd 

(95%)

2) 

Gevaccineerd 

(5%)

3) Niet 

Gevaccineerd

4)                     

1+2

5)                 

2+3 4 vs 2 5 vs 1

20 1                       2                        6                         3                 8                       0.57                 5.78                 

30 3                       4                        14                       7                 18                    0.50                 6.47                 

40 5                       9                        26                       14              34                    0.53                 6.75                 

50 5                       8                        28                       13              36                    0.47                 7.27                 

60 5                       10                     12                       15              22                    1.23                 4.09                 

70 19                    31                     36                       50              67                    1.39                 3.53                 

80 90                    133                   163                     223            296                  1.37                 3.30                 

90 55                    81                     111                     137            192                  1.24                 3.48                 

O
verlijd

en
Zieken

h
u

is / IC
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1) Gevaccineerd is wanneer het vaccin 2x is gegeven ongeacht of het werkt of niet. (Dat 

is kolom 4 in de tabellen 5 en 6) 

2) Een gevaccineerde waarbij het vaccin niet werkt definiëren we als niet gevaccineerd 

en omdat het niet werkt beschouwen we deze persoon in kwestie in de berekeningen 

als niet gevaccineerd. Op deze manier kan je zien wat het effect is van vaccineren als 

het werkt. (Dat is kolom 5 in de tabellen 5 en 6) 

Kijken we naar de tweede definitie, dan zie je wel degelijke verschil tussen beide 

scenario´s (geel gearceerde gebieden). De conclusie die je hieruit kan trekken is de 

impact van vaccineren op je omgeving (dus je eigen groep) daalt naarmate je meer 

vaccineert. Het maakt dus uit om jongeren te vaccineren, omdat de impact bij 83% 

nog een factor 15 binnen de groep 20-30 jaar. Na 90% daalt dit tot een factor 6. Voor 

40+ is er geen directe meerwaarde anders dan dat je de besmettelijkheid naar 

beneden brengt. 

CONCLUSIE 7: 

Als we als definitie hanteren dat gevaccineerde waarbij het vaccin niet werkt 

beschouwen als niet gevaccineerd, dan is draagt het vaccineren van 20-30-jarigen 

substantieel bij aan de gehele groep 20-30-jarigen. Meer dan 85% vaccineren leidt niet 

tot een extra meerwaarde (daling in het aantal ziekenhuisopnames of overlijdens) anders 

dan dat het aantal besmettingen verder daalt. 
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CONCLUSIE 

Als we alle bevinden naast elkaar leggen dan kunnen we een aantal algemene conclusies 

trekken. 

 Nederland loopt achter in vaccinatiegraad t.o.v. van andere Europese landen en 

ook als we kijken naar de vaccinatiegraad in de leeftijdscategorie 20-40 jaar.  

 Het vaccineren van de jongere groep (20-40 jaar) heeft meerwaarde voor de 

eigen groep en voor het naar beneden brengen van het aantal besmettingen. Er 

is een substantieel verschil tussen de twee scenario´s te zien. 

 De IFR en IHR lijken stabiel te zijn (bij 83% of 90% vaccinatie) zien we geen grote 

verschillen. Het wel of niet loslaten van maatregelen is dus afhankelijk van het 

aantal besmettingen en of de zorgdruk dit aankan.  

 Bij 90% is daalt het aantal permanente bezettingen met 23% naar 1000 bedden 

en de besmettingen met 17%. 

 De risicogroep blijft de groep 80 – jarigen 

 De verhouding van besmettingen van een gevaccineerde en niet gevaccineerde is 

bijna 50/50 en er is een omslag punt wanneer we richting de 90% gevaccineerd 

gaan. De gevaccineerde kan dus besmetten en heeft een steeds groter aandeel 

naarmate je meer vaccineert.  

 Vaccineren van de overige leeftijdscategorieën leidt niet direct tot een 

meerwaarde binnen zijn /haar eigen categorie. Je doet het dus niet voor de 

ander, maar hoofdzakelijk voor jezelf. Het leidt wel tot een daling van het aantal 

besmettingen. De stelling is dus, hoe meer je vaccineert binnen je groep hoe 

minder meerwaarde dit heeft binnen jouw groep. 

 

De algemene conclusies van uit de vorige analyse blijven staan. 

 

 Helaas zal de bezetting niet naar nul gaan, want het virus gaat niet meer weg en 

blijft dus continu mensen besmetten die ziek kunnen worden. Daarmee krijgt 

Sars-Cov-2 een endemisch karakter. Het virus gaat niet meer weg en iedereen 

komt er vroeg of laat mee in aanraking. Groepsimmuniteit lijkt helaas niet 

mogelijk, want ook immune personen blijven besmettelijk. We kunnen wel een 

groepsprotectie bereiken. 

 Vaccineren geeft geen 100% garantie en daarom is het van belang om de 

besmettingen te blijven controleren. Wel zien we dat de besmettingen niet 

exponentieel stijgen en een maximum bereiken en dat heen er weer golven, 

afhankelijk van de scenario´s tussen de 10 en 25 duizend per dag.  
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MODELUITGANSPUNTEN 

Zoals ook in deze analyse staan we kort stil bij de uitgangspunten. 

AANNAME 1: 

Als eerste nemen we aan dat ongeveer 83% van de Nederlands bevolking boven de 20 

jaar is per 8 september volledig gevaccineerd (is nu 76%). De verdeling over hoe de 

vaccinaties zijn verdeeld staat in onderstaande tabel. 

 
Inzicht in vaccinaties per leeftijdscategorie 

AANNAME 2: 

De effectiviteit van het vaccin is 95% en is blijvend. Per vaccin verschilt de ´efficacy´ 

(effectiviteit) of uiteindelijk efficiëntie van het ingenomen vaccin. Daarnaast is niet 100% 

duidelijk hoelang een persoon immuun blijft of beschermd is om ernstig ziek te worden. 

Wij nemen aan 97% levenslang beschermd is. 3% kan weer ziek worden.  

(Geen ´waning´ effect dus, het effect dat in de tijd je minder beschermd bent) 

AANNAME 3: 

Iedere persoon die besmet raakt wordt besmet met de Delta variant. Op dit moment is 

dat in Nederland 99,2% (bron: Corona Dashboard van de Rijksoverheid). 100% is dus een 

prima aanname. Wij hebben daarbij een reproductiegetal, R, van 4,5 gehanteerd en 

zodanig in het model gezet dat spreadevents de besmetting voor het grootste deel 

bepalen. De nieuwste updates laten zien dat de R0 kan variëren tussen 5 en 9,5. Hoger 

dus dan we nu aannemen. In de discussie laten we zien waarom 4,5 voor ons een reële 

waarde is.  

AANNAME 4: 

Wanneer een gevaccineerd persoon besmet raakt, belandt deze niet in het ziekenhuis, 

maar kan dus wel iemand anders besmetten, voor 95% van de gevaccineerden. Alleen 

gevaccineerde personen waarbij het vaccin niet voldoende werkt en ongevaccineerde 

personen kunnen bij besmetting in het ziekenhuis belanden. In 5 van de 100 gevallen is 

dat het geval. 

 

Leeftijds-

verdeling

Percentage 

volledig 

gevaccineerd 

in model

Stimuleren 

vaccinatiegraad 

van 20-40 

jarigen

20-29 55% 85%

30-39 65% 85%

40-59 85% 85%

60+ 95% 95%

Gewogen 

gemiddeld
83% 89%



Scenario analyse: Impact van loslaten alle maatregelen in Nederland 

 

7-okt-21         THE (NEXT) PANDEMIC_Verdiepingsslag by Robert Jan Smit, Actuaris, Econometrist 17 
 

AANNAME 5: 

Wetende dat zowel een gevaccineerde als een niet gevaccineerde kan besmetten, 

hebben we onderliggend aangenomen dat er een onderscheid bestaat tussen de mate 

en snelheid waarin een gevaccineerde en een niet gevaccineerde kan besmetten. In ons 

model is een gevaccineerde 3x minder besmettelijk dan een niet gevaccineerde. De R0 

voor een gevaccineerde is dan 1,5 i.p.v. 4,5. Dit is op basis van de laatste inzichten. 

CALIBEREN 

Als basis zijn we uitgegaan van het aantal besmettelijke, dat is de som van de huidige 

aantallen asymptomatisch besmettingen, en de bezettingsgraad van de 

ziekenhuisbedden (tussen de 650 en 700 bedden zijn continue bezet).  

Door het model hierop af te stemmen hebben we een basis gecreëerd voor de huidige 

besmettingssnelheid en bezettingsgraad van de ziekenhuizen.  

Als we met deze uitganspunten gaan simuleren, dan kan je de statussen: gezond, 

immuun, licht ziek (kan ook als je immuun bent), mild ziek, herstellend of overlijden in 

kaart brengen. Wij geven alleen inzicht in het aantal zwaar zieken, omdat die 

rechtstreeks impact hebben op ons zorgsysteem.  

Verder details staan uitgewerkt in het hoofdstuk:” Covid-19 model (nadere verdieping)”. 

KANTTEKENINGEN 

Uiteraard is het slechts een model en zijn een paar kanttekeningen bij de berekeningen 

op zijn plaats: 

1) We hebben aangenomen dat 89% van de 20-plussers vóór 24 september volledig 

is gevaccineerd conform de verdeling in de tabel. Als de werkelijke verdeling 

hiervan afwijkt, dan heeft dat impact op de uitkomsten. Wij hebben dat niet 

kunnen nagaan, omdat die informatie voor Nederland ontbreekt. 

2) Per vaccin en per leeftijd gelden er andere efficiëntie waarden. Dat kan 

uiteindelijk impact hebben om de uitkomsten. Om dat goed vast te stellen moet 

je inzicht hebben welk vaccin een persoon heeft gehad, en wanneer, met 

bijbehorende leeftijd. Wij hebben deze gegevens niet en om het niet nodeloos 

ingewikkeld te maken is 95% als uitgangspunt gekozen. Het is tenslotte de 

bedoeling om een richting te geven aan het effect van het loslaten van de 

maatregelen en niet om een nauwkeurige voorspelling te geven. Als de 95% 

efficiëntie door nieuwe mutaties daalt dan heeft dan een flinke impact op de 

uitkomst. We hebben dat niet verder doorgerekend, maar gaan er in de discussie 

nog wel verder op in. 

3) Het staat nog steeds niet vast in welke mate een gevaccineerde besmettelijk is. 

Dat kan wellicht afhangen van welk vaccin is genomen. Om toch gevoel te krijgen 

nemen we aan dat een gevaccineerde 3 maal minder besmettelijk is. Voor de 

Delta variant met een R0 van 4,5 wordt de R dan dus 1,5 voor een gevaccineerde. 

Er zijn wel onderzoeken die laten zien dat de kans dat een gevaccineerde na 2 

prikken in het ziekenhuis belandt met 2/3 afneemt. Het blijft echter een aanname. 
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NABESCHOUWING EN VERDER DISCUSSIE 

 

Tot slot zijn er nog een aantal zaken onderbelicht gebleven. In Figuur 1 hebben we 

Zweden min of meer buiten beschouwing gelaten. Dat is op zich vreemd omdat Zweden 

in vaccinatiegraad op totaal niveau maar ook in verdeling naar leeftijdscategorie sterk op 

Nederland lijkt.  

Ook in Zweden in eerste instantie geprobeerd om de risicogroepen (ouderen) te isoleren 

wat niet heeft gewerkt. In plaats daarvan hebben zij ook geprobeerd om de jongere 

generatie te stimuleren om meer te gaan vaccineren. 

Hun stelling was dat door het vaccineren van die groep de overal besmetting naar 

beneden zou gaan en dat daardoor de risicogroep ook beter beschermd zou zijn, wat 

weer leidt tot een daling in het aantal opnamen en ernstig zieken. 

Door de druk op de zorg te laten dalen is er minder kans op uitstel van zorg. En dat 

geldt ook voor de jongeren. Impliciet profiteren jongeren dan ook door zelf te 

vaccineren. (Jongeren hier de jongvolwassenen dus 20+) 

Waar we ook kort bij hebben stilgestaan is de berekening van de IFR en ook IHR. Die 

laatste is nieuw. De conclusie lijkt dat de uitkomsten min of meer stabiliseren. Wat we 

niet weten of dit ook zou gelden voor een lagere vaccinatiegraad.  

We hebben enige gevoeligheidsanalyses uitgevoerd, zoals het verlagen van de efficacy 

naar 90%. Een verlaging van de ratio leidt tot een verhoging van het aantal ziekenhuizen 

en ic-patiënten een maar de conclusie blijft gelijk. Jongvolwassenen vaccineren tot max 

85% leidt tot een substantiële impact (meer nog dan 23%) op de ziekenhuisbedden. 

Duidelijk is dat het virus bij iedere vaccinatiegraad opnieuw een evenwicht probeert te 

zoeken in wie zij wel of niet kan besmetten. Bij een lagere vaccinatiegraad dan 83% zoals 

in ons model gebruikt zal het aantal besmettelijke en de opnames voor ziekenhuizen 

hoger uitvallen. Of dit dan ook betekent dat de IFR/ IHR afwijkt is de vraag. 

Daarbij is het natuurlijk ook relevant om tot de juiste schatting te komen van het aantal 

besmettingen. Gegeven dat een stabiele IFR/IHR uitkomst hebben bij verschillende 

vaccinatiegraden lijkt het erop dat deze schatting klopt. Het blijft natuurlijk wel een 

model. 

Net als de besmettelijkheid (de R) is ook de IHR en IFR, scheef verdeeld. Dat lijkt ook niet 

zo gek omdat het grootste risico blijft liggen bij de oudere generatie. 
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BIJLAGEN MET PUBLICATIES EN LINKS DIE VOOR DE ANALYSE ZIJN GEBRUIKT. 

Op onze website is terug te vinden hoe het model werkt. Hieronder diverse publicaties, presentaties en 

artikelen en interviews in de media. Onder: https://www.crownactuaries.eu/media 

 Publicaties: de Actuaris (2x), Der Actuar en the Actuary 

 Presentaties: APC (Alumni Actuarissen), VSAE, Johan de Witt prijs, IAEB (Actuarieel Instituut België), 

CERA (Global) 

 PE: De werking van virusmodellen voor het AI 

 Media: Interview Curaçao, Verzekeringsarchief (deel in FD), Amigoe in Aruba (2x), VES Suriname, 

NAPA Curaçao  

 Laatste artikel LI: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6840696674227126272/ 

Links die zijn gebruikt zijn: 

 https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html 

 https://ourworldindata.org/covid-vaccinations 

 https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-08/COVID-

19_Vaccinatie_Schattingen_WebSite_rapport_20210823_1113_FINAL.pdf 

 https://www.rivm.nl/sites/default/files/2021-08/Effectiviteit%20van%20COVID-

19%20vaccinatieVV270821.pdf 

 https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2021/05/20/transmissie-na-vaccinatie 

Leeftijd Geschat 2x prikken 
Geschat 1 
prik Dashboard Model 

RTL 
Volledig 

 

Alleen indien 2 
prikken Geschat 1x Dashboard   

80+ years 90% 95% 90% 95% 89% 

70-79 years 90% 94% 92% 95% 90% 

60-69 years 87% 98% 88% 95% 87% 

50-59 years 76% 99% 86% 85% 83% 

25-49 years 58% 73% 72% 65% 68% 

18-24 years 36% 53% 65% 55% 58% 

< 18 years 19% 24% 50%   

Tabel bijlage: Schatting vaccinatieratio per leeftijdscategorie. (RTL redelijk in lijn met ons Model) 

 


