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Actuariële modellen kunnen worden gebruikt voor het analyseren van het effect van vaccineren op
het verloop van het Sars-Cov-2 virus. In dit artikel wordt nader ingegaan op immuniteit en het effect
hiervan op verspreiding van het virus, en de effectiviteit van het Pfizer vaccine. Vervolgens worden
vaccinatiestrategieën doorgerekend met een Markov-model en een stochastisch model.

1. Inleiding
In November 2020 werd duidelijk dat de gemeenschap kan rekenen op vaccines die beschermen
tegen Sars-Cov-2. Er zijn diverse fabrikanten van vaccines, zoals Pfizer, Moderna, Oxford/Astra
Zeneca en Sinovac. De vaccines zijn getest en de resultaten zijn bemoedigend. Uit de testfases blijkt
dat de effectiviteit van de vaccines erg hoog kan zijn: bijvoorbeeld het Pfizer vaccine heeft een
effectiviteit van 95%. Uiteraard zijn de vaccines nieuw en moet de verdere uitwerking worden
beoordeeld in de praktijk, maar de resultaten zijn zeer gunstig. Momenteel, Januari 2021, zijn er
wereldwijd al vaccinatieprogramma’s gestart en zijn er miljoenen mensen gevaccineerd.
Crownactuaries hanteert twee virusmodellen. Het eerste model gaat uit van een Markov-opzet en
werkt uit op totaal niveau. Het tweede model, het stochastische model, maakt gebruik van
simulatietechniek en neemt individuen uit de populatie als uitgangspunt.
Met beide modellen zijn de afgelopen maanden prognoses gemaakt van het aantal ziekenhuis- en
intensive care opnames voor een periode van 28 dagen. Deze prognoses zijn gepubliceerd op de
website www.crownactuaries.eu.
De beide modellen kunnen ook worden gebruikt voor het analyseren van het effect van vaccineren
op het verloop van het virus en het ziek worden of overlijden van personen. Daarmee zijn de
modellen geschikt om vaccinatiestrategieën door te rekenen, waarvan het inzicht kan worden
gebruikt bij het feitelijke uitvoeren.
In dit artikel wordt nader ingegaan op:
-

Immuniteit en het effect hiervan op verspreiding van het virus.
De effectiviteit van het Pfizer vaccine nader geanalyseerd.

-

Vaccinatie strategieën doorgerekend met:
o Het Markov-model. Deze strategieën werken op totaal populatieniveau.
o Het stochastische model. Deze strategieën werken vanuit individuen in de populatie.
Beide modellen zijn gebaseerd op de leeftijdsafhankelijkheid van ziek worden door Covid191.

2. Het Markov-model
Voor een beter begrip van dit artikel wordt het model nader toegelicht. Het Markov-model deelt de
populatie op in de volgende groepen:
-

-

-

Gezond
Besmet
Ziek
o Licht (asymptomatisch)
o Middel (symptomatisch: ziek thuis)
o Zwaar (symptomatisch: ziekenhuis/IC)
Immuun
o Kort immuun
o Gemiddeld immuun
o Lang immuun
Overleden

Het model rekent met een tijdeenheid van 4 dagen. Deze tijdeenheid is gekozen omdat vrijwel alle
andere tijdsduren in het model zijn uit te drukken in eenheden van 4 dagen. De incubatietijd van
Sars-Cov-2 is gemiddeld gelijk aan 4 dagen en aan de duur van ziek zijn, en immuun is uit te drukken
in veelvouden van 4.
Na besmet zijn volgt dus het ziek worden, verdeeld in asymptomatisch en symptomatisch. Om het
model bruikbaar te maken voor het doorrekenen van ziekhuisopnames wordt het symptomatisch
ziek zijn verdeeld in ‘ziek thuis’ en ‘ziekenhuis/IC’. De kansen op ziek worden is leeftijdsafhankelijk en
wordt weergegeven door de volgende tabel:
Leeftijdsgroep Licht
20-29
98,9%
30-39
98,65%
40-49
98,4%
50-59
86%
60-69
82%
70-79
71%
80-89
60%
90+
64%

Middel
1%
1%
1%
13%
15%
22%
30%
30%

Zwaar
0,1%
0,35%
0,6%
1%
3%
7%
10%
6%

Tabel 1: kansen op ziek worden
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In de communicatie aan het brede publiek wordt gesproken over het Corona-virus. Als we echter meer exact
willen zijn, dan hebben we het hier over het virus genaamd Sars-Cov-2. Als je door toedoen van een Sars-Cov-2
infectie ziek wordt, dan wordt dat Covid-19 genoemd.

De percentages in deze tabel zijn gebaseerd op een publicatie in The Lancet2 en zijn in de loop van de
tijd aangepast door Crownactuaries om beter aan te sluiten bij het aantal ziekenhuis- en intensive
care opnames. Deze aanpassing valt bijvoorbeeld goed te zien voor de categorie ‘zwaar ziek’ waar
voor leeftijdsgroep 90+ het percentage lager is dan 80 jaar. Dit wordt ingegeven door de waarneming
dat er op deze hoge leeftijd wordt besloten minder over te gaan op ziekenhuis- of intensive care
opname dan eerder het geval was.
De duur van de immuniteit is gerelateerd aan de mate van ziek zijn. Een licht ziek persoon wordt
geacht na de ziekteperiode kort immuun te zijn, daar waar een middel zieke iets langer immuun is en
een zwaar zieke het langste. In het Markov-model wordt uitgegaan van een immuun-duur van 0 voor
licht zieken, van 5 tijdseenheden voor middel zieken en van 9 tijdseenheden voor zwaar zieken. Deze
waarden zijn gebaseerd op een studie uit het Verenigd Koninkrijk.
Na immuun te zijn geweest wordt de persoon weer gezond en kan weer gewoon besmet raken, zoals
een persoon die nog nooit besmet is geweest.
Voor de status immuun wordt aangenomen dat er een relatie is tussen de mate van ziek zijn en de
duur van immuniteit.
Voor het huidige model geldt dat we de volgende kansen hanteren voor overlijden vanuit status ziek:
Leeftijdsgroep
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90+

Licht
0,0004%
0,0004%
0,0009%
0,0024%
0,0064%
0,0157%
0,0488%
0,1683%

Middel
0,0004%
0,0004%
0,0009%
0,0024%
0,0064%
0,0157%
0,0488%
0,1683%

Zwaar
0,0004%
0,0100%
0,0200%
0,0500%
0,3500%
2,0000%
8,0000%
12,0000%

Tabel 2: kansen op overlijden

Dit zijn kansen die gelden voor een periode van 4 dagen. Deze kansen zijn conform de normale
sterfte voor licht en middel, en verhoogd voor zwaar zieken. Voor gezond, besmet en immuun gelden
dezelfde kansen als voor licht en middel ziek.
Het besmettingsproces
Voor een beter begrip van het vervolg van dit artikel is het van belang het besmettingsproces te
begrijpen. Voor een virus geldt een zogenaamd basaal reproductiegetal. Dit getal geeft aan hoeveel
andere personen worden besmet door één besmet persoon, waarbij er geen sprake is van enige
vorm van maatregelen die de verspreiding van het virus tegengaan. Voor Sars-Cov-2 is dit circa 2,53,
wat betekent dat 10 personen die besmet zijn 25 anderen besmetten in één tijdseenheid. Merk op
dat het basale reproductiegetal niet een biologische constante is, maar afhangt van de mate waarin
personen interactie met elkaar hebben.
Voor het besmettingsproces geldt dat de veronderstelling is dat alléén gezonde personen besmet
kunnen worden. Voor de overige statussen geldt dat deze ofwel al besmet zijn, of ziek, immuun of
overleden, dus niet meer besmet kunnen worden.
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7158570/
https://nl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2

Voor de populatie geldt dus dat de ratio op tijdstip t:
Aantal gezond(t) /Totaal populatie(t)

(1)

het gedeelte is wat besmet kan worden. Als we uitgaan van het aantal besmet, dan zijn er ná één
tijdseenheid besmet:
Aantal besmet (t+1) = Aantal besmet (t)*R(t)*Aantal gezond(t)/Totaal populatie(t) (2)
Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het aantal gezonden op tijdstip t+1. Het aantal
nieuw besmetten kan meer worden dan het aantal gezonden op t+1, rekening houdend met de
overlijdens tussen t en t+1. In dat geval wordt het aantal besmetten op t+1 gemaximeerd op het
aantal gezonden op t.
De factor:
R(t)*Aantal gezond(t)/Totaal populatie(t)

(3)

in uitdrukking (2) is op te vatten als het effectieve reproductie getal R_eff(t), wat dus inhoudt het
aantal wat feitelijk besmet kan worden als rekening gehouden wordt met de groepen die niet meer
besmet kunnen worden.

3. Immuniteit en het effect hiervan op de verspreiding van het virus
3.1

Immuniteit

Als we het begrip immuniteit definiëren als personen die niet meer besmet kunnen worden, dan
vallen hieronder:
-

zij die al besmet zijn,
zij die ziek zijn (licht, middel of zwaar),
zij die na ziekte een periode immuun zijn,
zij die gevaccineerd zijn en daarmee niet meer besmet kunnen raken (voor wie een vaccine
effectief is).

Het is uiteraard waar dat ook de overledenen worden meegeteld, maar voor het definiëren van dit
begrip wordt deze groep buiten beschouwing gelaten: besmetting vindt plaats onder de levenden.
Als de groep immunen groeit, dan zal de ratio zoals onder (1) weergegeven kleiner worden en
daarmee ook het effectieve reproductiegetal.
In het kader van het vaccineren zal ook een deel van de gezonde populatie niet langer besmet
kunnen worden, waarmee de groep immunen groter wordt en het effectieve reproductiegetal daalt.
3.2

Groepsimmuniteit

Er is sprake van groepsimmuniteit als de groep immunen zodanig is qua omvang dat het effectieve
reproductiegetal gelijk wordt aan 1. In dat geval is er géén sprake meer van groei van het aantal
besmettingen en blijft dit aantal stabiel. Uit vergelijking (3) valt af te leiden hoeveel de ratio gezond
ten opzichte van de bevolking moet zijn om uit te komen op 1 als we R(t) weten4.
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Hierbij gaan we er vanuit dat de R(t) waarde groter is dan 1. In het geval R(t) kleiner is dan 1, dan zal door de
ratio de effectieve reproductiefactor nog kleiner worden.

Als we uitgaan van het basaal reproductiegetal van 2,5 voor Sars-Cov-2, dan moet de ratio (1) gelijk
zijn aan 0,4 om op een effectieve reproductie van 1 uit te komen. Dus de quote immune in de
bevolking is dan 0,6 ofwel 60%.5
Zoals aangegeven, is het basaal reproductiegetal niet een biologische constante en hangt deze af van
de mate waarin personen elkaar ontmoeten en maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld afstand
houden. Het bereiken van een effectief reproductiegetal van 1 kan sneller worden bereikt als het
reproductiegetal al lager is dan de basale waarde. Zo is bijvoorbeeld het reproductiegetal op 11
december 2020 gelijk aan 1,156, lager dan de basale waarde 2,5. Als deze waarde ‘vast’ gehouden
kan worden, bijvoorbeeld door het aanhouden van maatregelen, dan is nog slechts 13% immuniteit
nodig in de populatie om stabilisatie te bereiken.
3.3

Laat het virus verdwijnen

In het verlengde van de groepsimmuniteit is er sprake van krimp in het aantal besmettingen als het
effectieve reproductiegetal kleiner wordt dan 1. Uitgaande van het basale reproductiegetal van 2,5
betekent dit een immuniteit in de populatie groter dan 60%. In dit geval zal het aantal besmette
personen krimpen en op de lange termijn nihil worden. Als we de populatie als geïsoleerd
beschouwen dan zal in deze situatie het virus verdwijnen, mits we veronderstellen dat de personen
in de populatie de enige ‘gastheren’ zijn.

4. De vaccines
Zoals in de inleiding aangegeven zijn er vaccines van Pfizer, Moderna, Oxford/Astra Zeneca en
Sinovac die worden gebruikt in de gestarte vaccinatie programma’s. In deze studie bestuderen we
het vaccine van Pfizer, waarbij we de effectiviteit onderzoeken.
Als basis wordt gebruik gemaakt van het document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine VRBPAC
Briefing Document (https://www.fda.gov/media/144245/download). In dit document staat in tabel 4
aangegeven hoe de samenstelling van de groepen: zij die zijn gevaccineerd en zij die in de placebo
groep zitten, met inzicht in de leeftijdsverdeling.
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In het algemeen geldt dat als het reproductiegetal gelijk is aan R, er voor het bereiken van groepsimmuniteit
een quote van 1-1/R in de bevolking immuun moet zijn.
6
Bron: Corona Dashboard van de Rijksoverheid (https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/)

In tabel 6 staat het aantal ‘cases’ aangegeven verdeeld naar leeftijdsgroep, gevaccineerd of placebo.
Dit na twee maal vaccineren.

Uit deze analyse volgt dat er in de gevaccineerde groep 8 ziektegevallen werden waargenomen
tegenover de placebo groep met 162 ziektegevallen. Uit deze waarden volgt de zogenaamde
efficiency (deze term wordt gebruikt voor de werkzaamheid van het vaccine) die gelijk is aan 18/162=0,95, ofwel 95%. Uit de leeftijdsgroepen 16 tot 55 jaar volgt een percentage van 95,6% (15/114=0,956) en 93,7% (=1-3/48=0,937) voor leeftijden hoger dan 55 jaar.
Duidelijk is dat hier sprake is van slechts één waarneming van een steekproef. Een terechte vraag die
gesteld kan worden is of er mogelijk sprake is van een positieve uitschieter in het resultaat, waardoor
het aantal cases in de gevaccineerde groep lager uitvalt, maar de feitelijke efficiency lager is dan de
genoemde 95%.
Met de opzet van het model is het mogelijk deze analyse uit te voeren. Met behulp van tabel 1 is het
mogelijk de groep van gevaccineerden en de placebo groep te simuleren. De gevaccineerden en de
placebo groep worden gemodelleerd conform tabel 4 en het infectieproces en de kans op ziek
worden wordt gemodelleerd door middel van een simulatieprogramma.
We hebben het volgende overzicht:
Leeftijdsgroep
20-55
56-65
66-75
>75
Totaal

Gevaccineerd
11.589
4.102
3.434
860
19.985

Placebo
11.743
4.135
3.467
852
20.187

Tabel 3: test groep vaccinatie

Hierbij is de groep beneden de 20 jaar weggelaten, wat een klein verschil geeft ten op zichte van
tabel 4.
Door te veronderstellen dat een gedeelte van de groep gevaccineerden en van de placebo groep
besmet is en vervolgens na de incubatietijd ziek wordt, is voor de placebogroep te bepalen hoeveel
zieken er verwacht mogen worden. Hierbij wordt uitgegaan van middel en zwaar ziek.
Voor de gevaccineerde groep geldt dat er naast het gedeelte dat is besmet tevens wordt bepaald wat
de kans is dat het vaccine werkzaam is door per leeftijdsgroep een efficiency te veronderstellen.
Indien het vaccine werkzaam is, dan zal er na besmet raken geen ziekte volgen.
Als eerste wordt een uniforme efficiency verondersteld over de leeftijdsgroepen 20 tot met 90. Voor
de leeftijdsgroep 20-55 wordt een uniforme verdeling van de leeftijden verondersteld. Dit geldt
eveneens voor 56-65, 66-75. Voor >75 lopen de leeftijden tot 90 jaar en zijn eveneens uniform
verdeeld.
Uit het rapport van Pfizer volgt niet hoeveel procent van de populatie besmet is. In de simulaties die
we uitvoeren, willen we bij een uniforme efficiency van 95% over alle leeftijden, rekening houdend
met de kansen op ziek worden conform tabel 1 (midden en zwaar ziek), ijken op een aantal cases in
de gevaccineerde groep van 8, en in de placebo groep van 162. Dit wordt bereikt als we
veronderstellen dat 7,15% van de personen wordt besmet.
Er zijn verschillende scenario’s opgesteld voor de efficiency per leeftijdscategorie, die staan
weergegeven in onderstaande tabel en waarvoor 10.000 simulaties zijn uitgevoerd per scenario:

Scenario

Omschrijving

1
2
3
4

Uniforme efficiency 95%
Uniforme efficiency 90%
Uniforme efficiency 80%
Dalende efficiency van
100% naar 80% van
leeftijd 20 tot en met 90
Dalende efficiency van
90% naar 30% van
leeftijd 20 tot en met 90
Dalende efficiency van
90% naar 70% van
leeftijd 20 tot en met 90
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Gevaccineerd
Placebo
Gemiddeld
Stand. dev Gemiddeld
Stand. dev
8,04
2,84
161,32
12,58
16,05
3,98
161,34
12,65
32,01
5,70
161,14
12,54
9,49
3,10
161,19
12,62

66,48

7,96

161,03

12,70

34,89

5,92

161,15

12,64

Tabel 4: scenario’s en resultaat voor het aantal cases

Uit de simulaties volgt dat het aantal cases bij benadering normaal verdeeld is. Dit is een direct
gevolg van de wet van de grote aantallen. Een case is in dit geval een persoon die ziek wordt (middel
of zwaar) in de groep gevaccineerd en de groep placebo.
Het eerste scenario is de basis waartegen we de andere scenario’s afzetten. Het eerste scenario sluit
aan voor wat betreft het aantal geregistreerde zieken in de gevaccineerden- en placebo groep als de
uniforme 95% efficiency wordt verondersteld. Door de simulaties is het mogelijk de standaard
deviaties te bepalen, en omdat er sprake is van normaal verdeelde stochasten is de kansverdeling
van het aantal zieken bekend. Vervolgens worden er alternatieve veronderstellingen getoetst in
vergelijking met het basisscenario.
Met x het aantal cases van de gevaccineerden groep geldt7:
Scenario 2:
In de veronderstelling dat de feitelijke efficiency gelijk is aan 90% uniform, dan is
p(x<8|efficiency=90%)=Φ(-2,02)=0,021692, ofwel 2,2%.
Scenario 3:
In de veronderstelling dat de feitelijke efficiency gelijk is aan 80% uniform, dan is
p(x<8|efficiency=80%)=Φ(-4,21)=0,00001277, ofwel 0,0013%.
Scenario 4:
In de veronderstelling dat de efficiency het verloop van scenario 4 doorloopt, dan is p(x<8|scenario
4)=Φ(-0,48)=0,3156, ofwel 31,56%.
Scenario 5:
In de veronderstelling dat de efficiency het verloop van scenario 5 doorloopt, dan is p(x<8|scenario
5)=Φ(-7,34)=0, ofwel 0% (afgerond).
Scenario 6:
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Er wordt gerekend met de zogenaamde Z-waarde: de waarde wordt gestandaardiseerd via de rekenregel (Xµ)/σ. Voor bijvoorbeeld Scenario 2 geldt: P(x<8|efficiency=90%)=Φ((8-16,05)/3,98)=Φ(-2,02). Φ is hier de
cumulatieve dichtheidsfunctie van de standaard normale verdeling.

In de veronderstelling dat de efficiency het verloop van scenario 6 doorloopt, dan is p(x<8| scenario
6)=Φ(-4,54)=0,0000028, ofwel 0,00028%.
Uit de scenario’s 2 tot en met 6 volgt dat feitelijk alleen scenario 4 een kans heeft die wezenlijk van 0
verschilt, opgevolgd door scenario 2. De overige scenario’s laten zien dat deze een zeer lage kans
hebben.
Anders gesteld kan worden geconcludeerd dat de feitelijke efficiency kan afwijken van de
veronderstelde uniforme 95%. Hierbij kan worden geconcludeerd dat er geen sprake kan zijn van een
fors lagere efficiency, omdat de uitkomst van slechts acht cases in de gevaccineerden groep relatief
laag is, waarmee het zeer onwaarschijnlijk is dat dit de uitkomst kan zijn van een steekproef met een
veel lagere efficiency. Deze conclusie wordt ook getrokken in het briefing document van Pfizer.
Daarnaast is het mogelijk dat de efficiency voor de hogere leeftijden minder hoog is en voor de
lagere leeftijden hoger, wat niet goed uit de steekproef kan worden opgemaakt gelet op de lage
aantallen in leeftijdsopbouw.
Voor de rest van dit artikel gaan we uit van een uniforme efficiency van 90% voor alle leeftijden, dit
om niet met een te optimistische waarde te rekenen.
5. Doorrekeningen vaccinatiestrategieën met het Markov-model
5.1

Vaccineer de volledige populatie

Met een vaccine wat een efficiency van 90% heeft, kan, als de gehele bevolking is gevaccineerd, nog
maar slechts 10% van de populatie geïnfecteerd raken. Als we uitgaan van het basale
reproductiegetal van 2,5, dan is het logische gevolg uit (3) dat het effectieve reproductiegetal in dat
geval gelijk is aan 0,25. Hierbij wordt verondersteld dat er verder geen zieke of immune personen in
de populatie zijn. Als wordt uitgegaan van circa 120.000 besmettelijke personen (stand november
2020) op een populatie van 17,5 miljoen, we veronderstellen dat de gehele populatie in één keer is
gevaccineerd en dat de leeftijdsverdeling over de besmettelijke personen gelijk is aan de
leeftijdsverdeling in de totale populatie, dan ontstaat het volgende beeld voor het aantal
ziekenhuisopnames en intensive care:

Er is toch nog sprake van een piek, omdat de 120.000 besmettelijke personen na de incubatietijd nog
ziek worden en een deel daarvan nog naar het ziekenhuis of intensive care gaat. Het aantal
ziekenhuis- of intensive care opnames bereikt een hoogtepunt van 2.856, waarna het aantal weer
daalt. Vervolgens daalt het aantal opnames naar nul, omdat het aantal besmettelijken krimpt met
een factor 0,25, dus na korte tijd is het aantal besmettelijken kleiner dan 1 (vanaf tijdperiode 8).
Duidelijk is dat integraal de gehele bevolking vaccineren zal leiden tot het verdwijnen van
besmettelijke personen en als de bevolking als geïsoleerd kan worden beschouwd, dan zal het virus
uiteindelijk verdwijnen. In deze analyse zijn de kansen op overlijden op nihil gezet om een beter
beeld van het verloop van de virus te krijgen (dit geldt ook voor de volgende paragrafen met
betrekking tot het Markov-model).
5.2

Vaccineer ouderen eerst

Uit het advies van de Gezondheidsraad is bekend geworden dat de vaccinatiestrategie in grote lijnen
inhoudt dat de oudsten als eersten worden gevaccineerd (en bepaalde groepen die een groot risico
lopen). Er is een sterke correlatie tussen de leeftijd en het hebben van onderliggende klachten, dus
deze analyse geeft een redelijk beeld als personen met onderliggende klachten worden
gevaccineerd.
Door de opzet van het Markov-model kan geanalyseerd worden wat het effect is op het aantal
ziekenhuis- en intensive care opnames als ouderen vanaf een bepaalde leeftijd zijn gevaccineerd.
Ook hier wordt er vanuit gegaan dat de vaccinaties in één keer plaatsvinden. De doorrekening geeft
dan inzicht in het effect van het vaccineren vanaf een bepaalde leeftijdsgroep en laat zien wat het
effect is op de ziekenhuis- en intensive care opnames als wordt uitgaan van het loslaten van alle
maatregelen.
Als eerste wordt beoordeeld wat het effect is op de ziekenhuis- en intensive care opnames als alle
individuen van de populatie vanaf 60 jaar worden gevaccineerd.
Uit de leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking volgt dat alle 60+ ers 35,61% van de bevolking
uitmaken. Als deze groep wordt gevaccineerd dan verlaagt dit het basale reproductiegetal van 2,5
naar 2,5 * (1-0,3561*0,9)= 1,70.
Naast het effect op het reproductiegetal is er tevens sprake van een effect op het aantal licht, middel
en zwaar zieken. Volgens tabel 1 wordt 15% middel ziek en 3% zwaar in de leeftijd groep 60. Dit zal
niet meer het geval zijn na het vaccineren van deze groep. Voor eenvoud van het modelleren nemen
we aan dat we het kunnen modelleren als: 98,2% wordt licht ziek, 1,5% middel ziek en 0,3% zwaar
ziek. Dit doen we ook voor 70, 80 en 90. Dit geeft het volgende verloop:

Het aantal ziekenhuis- en intensive care opnames stijgt in eerste instantie naar 12.700, om
vervolgens weer te dalen tot 6.700, waarna er weer sprake is van stijging. Op de lange termijn
resulteert een zogenaamde steady state met circa 8.600 permanente ziekenhuis- en intensive care
opnames.
We realiseren ons uiteraard dat er sprake is van een doorrekening van een model met diverse
beperkingen. Deze doorrekening geeft een globaal inzicht waarbij de veronderstelling is dat het virus
totaal niet wordt beheerst en dus zich maximaal kan voortzetten. De doorrekening geeft in elk geval
aan dat als de ouderen van 60 jaar zijn ingeënt, je er niet vanuit kan gaan dat je de maatregelen
tegen de verspreiding kan laten vervallen, omdat de aantallen in de ziekenhuizen en intensive care
veel te hoog zijn voor het Nederlandse zorgsysteem.
Een doorrekening vanaf 50+, 49,79% van de bevolking, levert eveneens nog te veel zwaar zieken op.
De effectieve reproductiefactor is in dit geval 1,38 uitgaande van de basale reproductiefactor van 2,5,
waarmee het virus nog steeds de kans krijgt te blijven groeien.
Vanaf 40+, 63,01% van de bevolking, resulteert een effectieve reproductiefactor van 1,08, dus nog
net boven de groepsimmuniteit waarde van 1. Een doorrekening van deze situatie geeft het volgende
beeld:

Er is géén sprake meer van een golfbeweging. Het aantal ziekenhuis- en intensive care opnames stijgt
gestaag en stabiliseert uiteindelijk op een waarde van 974 personen, die dan permanent in het
ziekenhuis liggen. Dit aantal is waarschijnlijk te beheersen in de ziekenhuizen. Het is de vraag of deze
uitkomst wenselijk is of dat de beleidsmakers willen gaan voor het verdwijnen van het virus.
Als de volledige groep vanaf 30+ is gevaccineerd, dan is de effectieve reproductiefactor kleiner dan 1
en lopen de besmettingen naar nul.
Opgemerkt moet worden dat de doorrekeningen vanaf 60+ en 40+ zijn gemaakt in de
veronderstelling dat op totaal niveau de kansen op zwaar ziek worden veel lager zijn door het
vaccineren. In de doorrekening waarbij we de volledige bevolking gevaccineerd hebben
verondersteld, is slechts de effectieve reproductiefactor aangepast naar 0,25 zonder de kansen op
zwaar en middel ziek te hebben aangepast. Daardoor ontstaat er in dat scenario eerst een piek van
2.856 ziekenhuis- en intensive care opnames. In de doorrekeningen van 60+ en 40+ zal deze piek ook
ontstaan als we er vanuit gaan dat de besmette personen bij aanvang hogere kansen hebben op ziek
worden.
6. Vaccinatiestrategieën doorgerekend met het stochastisch model
Het werken met het Markov-model heeft de nodige beperkingen. Zoals in hoofdstuk 5 beschreven,
werkt het Markov-model op populatieniveau, waarbij wordt gewerkt met groepen met een
specifieke status.
Het stochastische model van Crownactuaries werkt vanuit individuen in de populatie. Gelijkwaardig
aan het Markov-model is de status van een individu in het stochastische model eveneens: gezond,
besmet, ziek, immuun of overleden.
Er wordt gewerkt met een modelpopulatie van 10.000 individuen. Als we deze populatie
representatief willen laten zijn voor de Nederlandse populatie met circa 17,5 miljoen inwoners, dan
moeten we dus schalen met een factor 1.750.
Het besmettingsproces in het stochastische model

Het stochastische model gaat bij een besmet individu uit van een persoonlijke reproductiefactor. Het
werken met een persoonlijke reproductiefactor geeft inhoud aan het bij Sars-Cov-2 onderkende
asymmetrische besmetten. Dit betekent dat sommige individuen een reproductiefactor hebben die
groter is dan 2,5 (en geheeltallig) en andere juist lager (of zelfs 0). Om inhoud te geven aan lokale
uitbraken van het virus, de zogenaamde superspread events, wordt het aantal niet te besmetten
personen gemaximeerd op 10% van de gezonde populatie.
Een tweede uitgangspunt in het stochastische model is dat de leeftijden zijn onderverdeeld in drie
categorieën voor wat betreft de leeftijden:
Jong
20, 30, 40

Midden
50, 60, 70

Oud
80, 90

Het uitgangspunt is dat de besmettingen tussen de drie leeftijdsgroepen hoofdzakelijk plaatsvinden
tussen dezelfde groep en voor een deel tussen de andere groepen. De volgende tabel geeft een
overzicht van de zogenaamde kruisbesmettingen:
Jong
Midden
Oud

Jong
90%
19%
3%

Midden
9,5%
80%
7%

Oud
0,5%
1%
90%

Zo geldt volgens deze tabel dus dat bijvoorbeeld de midden leeftijden (50, 60 en 70) voor 80%
besmetten binnen de eigen leeftijdsgroep. Voor 19% besmetten de midden leeftijden de jongeren en
voor 1% de ouderen. In het stochastische model is dit proces berekend door middel van aselecte
trekkingen.
Opgemerkt moet worden dat de percentages uit de tabel met kruisbesmettingen zijn bepaald op
basis van een beste inschatting. Crownactuaries heeft helaas niet de beschikking over de gegevens
die worden gebruikt door het RIVM over de onderlinge contacten tussen de leeftijdsgroepen.
Als laatste is van belang dat het stochastische model rekening houdt met de samenstelling van de
besmettelijke groep. Deze samenstelling wordt vermeld in de rapportage van het RIVM. Het aantal
besmettelijken is een inschatting op basis van de personen die positief zijn getest. In de rapportage
wordt ook de leeftijdsopbouw van de besmettelijken gegeven. De in dit artikel gehanteerde 120.000
besmettelijken is als volgt verdeeld over de leeftijden:

Leeftijdsgroep Aantal besmettelijke Kans op zwaar ziek Aantal maal kans
20-29
27.591
0,10%
28
30-39
25.323
0,35%
89
40-49
24.000
0,60%
144
50-59
17.008
1%
170
60-69
15.685
3%
471
70-79
5.669
7%
397
80-89
3.969
10%
397
90+
756
6%
45
In deze tabel is tevens de kans op zwaar ziek opgenomen en het product van aantal maal kans, om in
te schatten in welke leeftijdsgroep de meeste ziekenhuis- en intensive care opnames te verwachten

zijn. Uit deze tabel volgt dat dit bij leeftijdsgroep 60 het geval is. Dit aspect zal in de uitwerking een
belangrijk onderdeel worden van de vaccinatiestrategie.
Het grote voordeel van het stochastische model is dat er doorgerekend kan worden met simulaties,
waarbij het stochastische karakter van besmettingen, ziekte e.d. beter wordt onderkend. Daarnaast
geeft het stochastische model de mogelijkheid om doorrekeningen te maken die uitgaan van het
individu, zoals bijvoorbeeld de veronderstelling dat je na vaccineren zelf niet meer besmettelijk bent.
We gaan de volgende scenario’s doorrekenen met het stochastische model:
-

-

-

6.1

Uit het Markov-model volgt dat het vaccineren van 40+ leidt tot een acceptabel aantal
ziekenhuis- en intensive care opnames. Voor de Nederlandse bevolking komt dit neer op het
vaccineren van circa 11 miljoen mensen. Duidelijk is dat hier tijd mee is gemoeid. We
onderzoeken hoe het verloop is van het aantal ziekenhuis- en intensive care opnames in de
tijd als we er vanuit gaan dat we de vaccinaties kunnen realiseren in 200 dagen, dus 55.000
vaccinaties per dag (maal twee omdat het Pfizer vaccine twee vaccinaties vereist). We gaan
er vanuit dat je na te zijn gevaccineerd nog wel besmettelijk kan zijn. We onderzoeken het
effect van een verschillende benadering over leeftijden:
o Vaccineer van oud naar jong
o Vaccineer van jong naar oud
o Vaccineer met de hoogste aantallen maal kans op opname
Het is reëel te veronderstellen dat een gevaccineerde persoon zelf niet meer besmettelijk is.
De strategieën die in het eerste punt zijn beschreven worden herhaald met de
veronderstelling dat je zelf niet meer besmettelijk bent na vaccinatie. Dit aspect van de
werking van de vaccines is nog niet specifiek onderzocht.
Voor de vaccinatie met het Pfizer vaccine is duidelijk dat je twee maal gevaccineerd moet
worden, met een tussentijd van drie weken. Bekend is dat na de eerste vaccinatie de
efficiency gelijk is aan 50% en dat de twee vaccinatie de overige 45% geeft. In de model
berekeningen gingen we uit van 90% efficiency, dus veronderstellen we 50% na de eerste
vaccinatie en 40% na de tweede. In België wordt gekozen voor de aanpak om eerst de groep
van 40+ te vaccineren met een eerste vaccinatie en daarna pas de tweede vaccinatie toe te
dienen. Door de groep 40+ alvast te hebben gevaccineerd, is al de helft van de immuniteit
bereikt. Dit duurt dan 100 dagen. Vervolgens wordt de tweede vaccinatie in de volgende 100
dagen gegeven. De vraag is of dit een betere strategie is, dan zoals beschreven onder het
eerst scenario. We beoordelen twee scenario’s.
Vaccinatiestrategie waarbij je na vaccineren wel zelf besmettelijk kan zijn

In deze vaccinatiestrategie worden personen in de leeftijdsgroep 40+ gevaccineerd. Na te zijn
gevaccineerd kunnen deze personen zelf nog wel besmettelijk zijn als ze worden besmet. Uiteraard
zijn de gevaccineerde personen beschermd met een efficiency van 90%.
6.1.1

Het verloop in de tijd van het vaccineren van oud naar jong

Zoals in hoofdstuk 5 beschreven leidt het vaccineren van alle Nederlanders vanaf leeftijd 40 tot een
situatie waarin de effectieve reproductiefactor vrijwel gelijk is aan 1 en waarbij het aantal ziekenhuisen intensive care opnames stabiliseert op circa 1.000.
We hebben een doorrekening gemaakt van het verloop in de tijd van het aantal vaccinaties, waarbij
we de twee benodigde injecties hebben gegeven in een periode van 200 dagen aan de 11 miljoen
Nederlanders.

In het stochastische model is het werken met een reproductiefactor van 2,5 niet zinvol, omdat dan al
vrij snel de begrenzing van 10% van het aantal gezonden wordt bereikt. Daarom is het zinvoller om
uit te gaan van bijvoorbeeld een reproductiefactor gelijk aan 1, om het verloop in de tijd te kunnen
volgen. Dit sluit redelijk aan bij de realiteit omdat het beleid van de overheid er op gebaseerd is om
de reproductiefactor niet groter dan 1 te laten blijven.
We vaccineren van oud naar jong in 200 dagen. Dit geeft het volgende verloop van het aantal zwaar
zieken. In dit verloop wordt er vanuit gegaan dat er vanaf 7 januari 2021 wordt gevaccineerd, zich
manifesterend vanaf 11 januari 2021.

De groene curve geeft het gemiddelde verloop van de daling in het aantal opnames in het ziekenhuis
of intensive care. Deze curve is dalend, zoals mag worden verwacht. De bruine en oranje curve geeft
het verloop van afname van het aantal ziekenhuis- en intensive care opnames op basis van een 95%
respectievelijk 5% betrouwbaarheidsinterval. Er zijn 100 simulaties berekend voor het verloop van
het aantal ziekenhuis- en intensive care opnames.
Het aantal besmettingen van het gemiddeld aantal ziekenhuis- en intensive care opnames wordt
weergeven in het histogram hieronder:

Uit het verloop van het aantal besmettelijken valt op te maken dat deze dalen door de vaccinaties. Er
is sprake van een concaaf verloop, waarbij er op sommige delen zelfs sprake is van een lichte
toename van het aantal besmettingen. Dit wordt veroorzaakt door de verdeling over de
leeftijdsgroepen en de kruisbesmettingen, zoals in het begin van hoofdstuk 6 besproken. Door de
stochastiek kan er sprake zijn van een lichte toename van het aantal besmetten.
6.1.2

Het verloop in de tijd van het vaccineren van jong naar oud

Een andere mogelijkheid is dat we beginnen met vaccineren van de groep van jongeren en dan
doorwerken naar de ouderen, dus van 40 naar 90 jaar.

Uit het verloop van het aantal zwaar zieken valt op te maken dat de ziekenhuis- en intensive care
opnames sneller afnemen dan als wordt gevaccineerd van oud naar jong. Als we het verloop van het
aantal besmettingen beoordelen dan zien we:

Er is sprake van een (vrijwel) convex verloop van de daling in het aantal besmettelijken. Dit wordt
veroorzaakt doordat de lagere leeftijdsgroepen meer besmetten hebben en ook een redelijke kans
op zwaar ziek worden. Daarmee heeft het vaccineren van de lage leeftijden sneller effect op de
afname van het aantal ziekenhuis- en intensive care opnames.
Hierbij wordt uitgegaan van de samenstelling van het aantal besmettelijken van 120.000 en een
leeftijdsopbouw zoals aangegeven door het RIVM.
6.1.3

Het verloop in de tijd van het vaccineren op basis van de grootste ‘aantal maal kans’

Zoals in de inleiding van hoofdstuk 6 aangegeven, is het vaccineren van de leeftijdsgroep met de
grootste aantal besmetten maal kans op zwaar ziek het meest efficiënt voor de daling van het aantal
opnames in ziekenhuis- of intensive care.
De hieronder doorgerekende strategie begint bij 60 jarigen en loopt op tot 90 jaar. Vervolgens
worden de leeftijdsgroepen 40 en 50 gevaccineerd. Dit geeft het volgende beeld.

Als dit verloop wordt vergeleken met het vaccineren van jong naar oud, dan verloopt de daling van
het aantal opnames sneller. Uit de tabellen in de inleiding volgt dat de leeftijdsgroep 60 de grootste
waarde heeft van aantal maal kans op zwaar ziek en daarmee ook in het besmetten het meeste
doorwerkt.

Het overzicht van het aantal besmettingen laat zien dat dit minder snel daalt dan vergeleken met de
‘jong naar oud’ variant. Maar de daling van het aantal besmettingen in deze variant betreft de groep
met de hoogste waarde van aantal maal kans op zwaar ziek.
Vanuit de druk op de ziekenhuizen beoordeeld is dus de meest optimale strategie deze laatste
(waarbij moet worden opgemerkt dat feitelijk vanaf leeftijdsgroep 80 moet worden overgestapt op
leeftijd 50, dan 40 en als laatste 90).
6.2

Vaccinatiestrategie waarbij je na vaccineren zelf niet meer besmettelijk kan zijn

De in 6.2. besproken vaccinatiestrategie is gelijk die van 6.1, echter nu wordt er vanuit gegaan dat de
personen na het vaccineren bij een besmetting niet alleen beschermd zijn, maar tevens zelf niet
meer besmettelijk zijn.
6.2.1

Het verloop in de tijd van het vaccineren van oud naar jong

Zoals aangegeven is de strategie hier dezelfde als in 6.1.1, met het verschil dat je niet meer zelf
besmettelijk bent als je wordt besmet als je bent gevaccineerd.

Duidelijk is te zien dat het aantal zwaar zieken (de ziekenhuis- en intensive care opnames) sneller
afneemt vergeleken met 6.1.1. Het effect van versnelling treedt op met het toenemen van de tijd. Dit
is een logisch gevolg van het feit dat het aantal gevaccineerden toeneemt in de loop van de tijd en in
het besmettingsproces worden ‘geselecteerd’, maar verder niet meer bijdragen aan de reproductie
van het virus.

Het verloop van het aantal besmettingen laat ook zien dat deze sneller aflopen dan onder 6.1.1.
6.2.2

Het verloop in de tijd van vaccineren van jong naar oud

Bovenstaande afbeeldingen geven een overzicht va het verloop van het aantal ziekenhuis- en
intensive care opnames waarbij wordt gevaccineerd van 40+ met oplopende leeftijd. In vergelijking
met 6.1.2. is te zien dat de gemiddelde lijn (groen) van het aantal ziekhuis- en intensive care
opnames sneller daalt door het niet meer kunnen besmetten. Ook is duidelijk te zien dat het aantal
besmettingen in medio juli vrijwel nihil is in dit scenario, daar waar dat in 6.1.2 nog circa 20.000
besmettingen waren.
6.2.3

Het verloop in de tijd van het vaccineren op basis van de grootste ‘aantallen maal kans’

Door te kiezen voor de aantallen maal kans methode zien we dat de ziekenhuisopnames in het begin
het snelste dalen van de vaccinatie strategieën 6.2.1, 6.2.2 en 6.2.3. Dus dit blijft de strategie die het
meest optimaal de ziekenhuis druk wegneemt. Wel zien we dat op de iets langere termijn de druk
wat minder snel afneemt, maar in dat geval zijn de aantallen zeer beperkt.
6.4

De Belgische aanpak

Zoals aangegeven is de Belgische aanpak dat eerst de gehele groep van 40+ de eerste vaccinatie
krijgt. Dat is dan in 100 dagen. Vervolgens krijgt deze groep de tweede vaccinatie in de volgende 100
dagen. De tussenliggende periode van drie weken zoals aangegeven door Pfizer wordt hier dus niet
gevolgd.
Als we weer van oud naar jong gaan met betrekking tot vaccineren dan volgt het volgende plaatje:

Hierboven staat het verloop van het aantal ziekenhuis- en intensive care opnames als een persoon ná
het vaccineren nog besmettelijk kan zijn als deze besmet wordt. Dus vergelijkbaar met 6.1.1.
Uit de vergelijking met 6.1.1. blijkt dat er in de aanvang een iets snellere daling is van het aantal
ziekenhuis- en intensive care opnames. Op de langere termijn blijkt dat de daling niet beter voortzet.
Het is daarmee een uitruil van een korte termijn winst op snellere daling van de ziekenhuisopnames
tegenover een wat minder gunstige langere termijn.

De twee afbeeldingen hierboven laten zien wat het effect is van de Belgische aanpak als we er vanuit
gaan dat iemand niet meer besmettelijk kan worden na het vaccineren. Ook hier zien we het korte
termijn effect op de ziekenhuiscapaciteit die wordt uitgeruild voor de langere termijn.
7. Conclusie en samenvatting
Uit de analyse van de trails van Pfizer blijkt dat dit vaccine met een hoge waarschijnlijkheid een hoge
efficiency heeft. Dit is voor de bescherming die het vaccine gaat bieden gunstig. In deze analyse zijn
we uitgegaan van 90% effectiviteit bij het vaccineren van de populatie.
Als criterium waaraan we de effectiviteit van een vaccine willen toetsen zijn we uitgegaan van het
aantal ziekenhuis- en intensive care opnames. Deze bepalen de druk op de zorg en die willen we
verminderen.
Uit de analyse met het Markov-model volgt dat als we uitgaan van het basale reproductiegetal van
2,5 over de gehele Nederlandse populatie, we alle individuen moeten vaccineren vanaf 40 jaar om,

rekening houdend met de effectiviteit van 90%, uit te komen op (vrijwel) de groepsimmuniteit norm.
Het Markov-model geeft inzicht in de uitwerking van vaccinatie in de totale populatie en kan tevens
de relatie leggen met de ziekenhuis- en intensive care opnames.
Met het stochastische model kan meer verfijnd worden beoordeeld wat de uitwerking is van een
vaccinatiestrategie die is gebaseerd op leeftijdsgroepen. Door tevens rekening te houden met de
leeftijdsverdeling van de besmetten en de mate waarin besmettingen plaatsvinden in de eigen
leeftijdscategorie, ontstaat een goed beeld van de mate waarin de zorgdruk wordt verlaagd
afhankelijk van de volgorde waarop de vaccinaties worden uitgevoerd over de leeftijden vanaf 40
jaar.
Doordat er relatief veel besmettingen zijn in de groep van 60 tot 70 jaar en deze leeftijdsgroep bij
besmetting een relatief hoge kans heeft om in het ziekenhuis terecht te komen, is het vanuit de
optiek van de zorgdruk het meest optimaal deze groep als eerste te vaccineren. Uiteraard wordt er in
dit geval voorbij gegaan aan het feit dat bij hogere leeftijden er sprake is van een hogere kans op in
het ziekenhuis belanden na besmetting en ook op overlijden.
In de veronderstelling dat een vaccinatie personen tevens niet meer besmettelijk maakt, volgt het
beeld dat de zorgdruk nog sneller afneemt dan als dit niet wordt verondersteld.
Voor de Belgische variant, waarbij we de eerste prik van het Pfizer vaccine aan de groep vanaf 40
geven en daarna pas de tweede, geldt dat er op de korte termijn winst wordt geboekt met
betrekking tot de zorg capaciteit, die ten kosten gaat van de lange termijn. Het is in de praktijk
natuurlijk de vraag of de langere tussentijd van de vaccinaties niet de effectiviteit benadeelt.

