De corona-pandemie: een zwarte zwaan
• De Corona-pandemie overviel ons
• Wat ‘klein’ en lokaal begon in Huwan, breidde zich snel uit wereldwijd
• Een situatie dat de gehele wereld in een pandemie zit is zeldzaam
•
•
•
•
•
•

Pest (14 – 19 de eeuw)
Russische Griep (1889-1890)
Spaanse Griep (1918-1920),
Aziatische Griep (1957)
Hong Kong Griep (1968)
Mexicaanse Griep (2009-2010)

wereldwijd

• Daarmee is de corona-pandemie op te vatten als een echte zwarte
zwaan
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Wie zijn wij en waarom doen we dit?
• Wij zijn Rob Smit, Servaas Houben en Kees van Heugten
• Initiatief gestart in april om ons te verdiepen in het virus
• Heeft het Actuarieel Genootschap een virusmodel?
• Het modelleren van virussen ‘past’ goed bij onze expertise
• Ons virusmodel moet onderscheidend zijn t.o.v. de ‘in de markt’ bekende modellen
• Doel is dan ook te komen met een model waarmee:
•
•
•
•

Het verloop van het virus beter kan worden begrepen
Wat inzicht geeft in de ‘drivers’ achter het verloop
Moet de mogelijkheid hebben om vooruit te kijken
Moet de mogelijk bieden om scenario’s te testen, b.v. een vaccinatiestrategie

• Met het model maken we een dashboard waarmee we de benodigde ziekenhuis capaciteit voor
Covid-19 patiënten weergeven over 28 dagen
• We maken gebruik van de data van het Coronadashboard van de Rijksoverheid
• Onze website: www.crownactuaries.eu
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De markt voor virusmodellen
• De virusmodellen die we tegenkomen in ‘de markt’ gaan uit van het reproductiegetal
• De virusmodellen gaan vaak uit van de populatie als geheel
• De virusmodellen gaan vaak uit van groepen in de populatie met een status, zoals b.v.:
•
•
•
•
•
•

Personen die gezond zijn
Personen die geïnfecteerd zijn
Personen die ziek zijn
Personen die hersteld zijn na ziekte en (voor een bepaalde tijd) immuun zijn
Personen die weer gezond zijn en niet meer immuun
Personen die zijn overleden

• Het verloop tussen de statussen wordt bepaald door het verloop van het virus, b.v. na
geïnfecteerd zijn wordt je ziek en na ziek hersteld etc.
• Stochastiek wordt meestal niet meegenomen in de virusmodellen. Er wordt uitgegaan van één
verloop van het virus (deterministisch)
• Een bekend model is het SIR model (Susceptible – Infected – Removed), wat online benaderd
kan worden (Rpubs.com)
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De bouwstenen van het Crownactuaries model
• Status gezond
• Status besmet
• Status ziek
• Licht (asymptomatisch)
• Middel (ziek thuis)
• Zwaar (ziekenhuis en IC)

• Hersteld en immuun
• Immuun duur afhankelijk van mate van ziek zijn

• Na immuun weer status gezond
• Er kan een verschil zijn tussen gezond
nooit geïnfecteerd en gezond en wel geïnfecteerd
geweest

• Overlijden
• Er is een kans op overlijden vanuit elke status
• De overlijdens kans hangt af van de status
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Het verloop van het virus
• Wie kunnen een ander besmetten?
• Degene die besmet zijn
• Degene die asymptomatisch ziek zijn
• Overige statussen besmetten niet

• Het infectieproces
• Alleen gezonde personen kunnen worden besmet
• We gaan uit van de reproductiefactor van het infectie moment (R(t))
• Het aantal nieuwe besmettingen wordt berekend als
# besmet * R(t) * # gezond / # totaal populatie
• De waarde R(t) * # gezond / # totaal populatie is de effectieve reproductie factor
• Het aantal nieuwe besmettingen is gemaximeerd tot het aantal gezond
• We houden rekening met overlijdenskansen
• Reproductie vindt plaats in 4 dagen tijd. 4 dagen is de eenheidstijd

• De sterftekansen zijn afhankelijk van de status en van de leeftijd
• Er is een leeftijdsafhankelijke kans om licht, middel of zwaar ziek te worden
• We veronderstellen een incubatietijd, duur van ziek zijn, duur van immuniteit

• Gelet op het verloop met kansen van status naar status ontstaat een Markov model
Key message
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En overzicht van de uitgangspunten
• Let op: de veronderstellingen worden bijgesteld als er nieuwe inzichten zijn
• De kans op ziek worden is hier weer gegeven voor de populatie als geheel
• Voor een goed beeld van het verloop zetten we sterfte ‘op uit’
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Doorrekening bij geen interventie
• Resultaat voor Nederland (17,5 mln inwoners) en 161.000 besmettelijke (1 november 2020)
• Het aantal besmettelijke stijgt naar 5,9 miljoen. Er zijn dan nog 1,4 mln gezonden in de populatie
• Als we uitgaan van nul zwaar zieken dan loopt dit aantal snel op naar 900 duizend
• De zorgcapaciteit is volledig ontoereikend (39.000 ziekenhuis bedden en 1.350 IC)

• Na de eerste golf daalt het aantal besmettingen snel, de effectieve reproductie ligt beneden 1
• Het aantal besmettelijke daalt tot 191 duizend, om vervolgens weer te stijgen naar een tweede
golf (met een maximum van 3,5 mln). De aantallen gezonden en zwaar zieken golven mee
• Het aantal golven is onbeperkt, maar met lagere toppen en hogere dalen

• Op de lange termijn volgt een steady state situatie, met 1,9 mln besmettelijke, 7 mln. gezonden
en 836 duizend zwaar zieken (permanent)
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Hoe werkt immuniteit in het model
• Het model verondersteld dat je na ziek te zijn geweest een tijdje immuun bent
• De duur van immuniteit hangt af van de mate van ziek zijn (licht, middel of zwaar)
• Een immuun persoon kan niet besmet raken
• Een (effectief) gevaccineerd persoon is ook immuun
• De modellen kunnen worden aangepast om het effect van vaccineren te beoordelen
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Hoe werkt immuniteit in het model
• De relatie tussen het reproductiegetal en de immuniteit
• Als het basaal reproductiegetal gelijk is aan 2,5, dan geldt dat
• 10 besmette personen besmetten 25 anderen in één tijdseenheid
• Dit kan alleen als die 25 anderen te besmetten zijn
• Als er van die 25 een deel niet te besmetten is i.v.m. immuniteit, dan is de
effectieve reproductiefactor lager dan 2,5
• Stel dat van de 25 personen er n personen immuun zijn, dan is de effectieve
reproductiefactor gelijk aan:
R(t)_effectief=2,5 * (25-n)/25
• Als n<15, dan is R(t)_effectief>1: er is sprake van groei in besmettingen
• Als n=15, dan is R(t)_effectief=1: het aantal besmettingen blijft gelijk
• Als n>15, dan is R(t)_effectief<1: het aantal besmettingen krimpt
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Hoe werkt immuniteit in het model
• Groepsimmuniteit
• Er is sprake van groepsimmuniteit als de R(t)_effectief = 1
• De groei van het virus stabiliseert in dit geval
• Als het basaal reproductiegetal gelijk is aan Rb, dan moeten er 1-1/Rb immuun zijn
in de populatie voor het bereiken van groepsimmuniteit
• Voor virussen met een hoog basaal reproductiegetal geldt dat een grote groep
immuun moet zijn voor het bereiken van groepsimmuniteit

• Voorbeelden
• Mazelen:
• Polio:
• SarsCov2:
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Rb= 15.
Rb =6.
Rb = 2,5.

Groepsimmuniteitsnorm is circa 95%
Groepsimmuniteitsnorm is circa 85%
Groepsimmuniteitsnorm is circa 60%

Immuniteit door vaccineren
•
•
•
•
•
•

Er zijn risicogroepen te onderscheiden voor Covid-19
Door de risicogroepen te vaccineren bescherm je deze
Dat zal waarschijnlijk het aantal zwaar zieken verlagen
Vanuit de zieken is ‘slechts’ 2% zwaar ziek
Dus behoeven we ‘slechts’ 2% te vaccineren (350.000) en we zijn klaar?
Helaas…
• De risicogroepen zijn veel groter dan 2% van de populatie
• Een inschatting van de Gezondheidsraad van de risicogroepen is circa 5 miljoen
• Naast de risicogroepen hebben we ook de niet-risicogroepen die ziek kunnen
worden
• Naast de 2% zwaar ziek is er ook een groep ‘middel ziek’ met een lange
hersteltermijn (longcovid)
• Door niet tot de groepsimmuniteit norm te vaccineren blijven de besmettingen in
Keystand
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Immuniteit door vaccineren
• Om tot de norm van 60% te komen moeten we 10,5 miljoen immunen
hebben
• Een vaccine is niet 100% effectief, daarmee moeten we rekening houden
• Als de effectiviteit van een vaccine gelijk is aan Eff, dan is de
immuniteitsnorm
(1-1/Rb)/Eff
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De effectiviteit van het Pfizer Vaccine
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Vaccineren van oud naar jong
•
•
•
•

De Gezondheidsraad adviseerde te vaccineren van oud naar jong
In eerste instantie tot 60 jaar
Alle inwoners vanaf 60 jaar is 35,61% van de populatie
Rekening houdend met een effectiviteit van 90% geeft een effectieve R
waarde van 2,5*(1-0,3561*0,9)=1,70
• Er is dus nog steeds sprake van groei van de besmettingen
• Mogelijk dat er een acceptabel resultaat volgt?

Key message
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Vaccineren vanaf 60+
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Vaccineren vanaf 40+
• 40+ is 63,01% van de bevolking
• De effectieve reproductiefactor is 2,5*(1-0,6301*0,9)=1,08, net boven de
groepsimmuniteitsnorm
• Dit geeft als resultaat:
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Vaccineren van oud naar jong
• Vaccineren vanaf 40 jaar levert een acceptabel aantal ziekenhuis en IC
patiënten op
• Met 63% van de bevolking zitten we ongeveer op de norm van
groepsimmuniteit
• Indien we b.v. vanaf 35 jaar vaccineren, dan hebben we een krimp van
de besmettingen
• Nadeel van het werken met het Markov model is
• We zien niet het verloop in de tijd van de vaccinatie. We veronderstellen vaccinatie ineens
• We kunnen ook niet goed de effecten van de leeftijdsgroepen onderscheiden
• We hebben geen gevoel bij de onzekerheid rondom de uitkomsten

• Daarom simulaties met het stochastische model

Key message
17

elipsLife

Wat is een stochastisch model en hoe werkt het
Een stochastisch model:
Geeft het gedrag van een verschijnsel of een structuur met een stochastisch
karakter weer. (COVID virus proces)
Een stochastisch proces:
Een systeem dat een of meerdere elementen van toeval kent

Om deze elementen van toeval te modelleren hebben we parameters gedefinieerd
• Deze parameters doorlopen een simulatieproces waar toeval in combinatie met deze
parameters model uitkomsten genereren (per status de ontwikkeling per agent)

• Uitgangspunt of startpunt van ons model is input van het RIVM
Aantal ´besmettelijken´ en de R waarde
• 10.000 agenten zijn gedefinieerd waar bij de start van de simulatie kenmerken zijn
toegekend, bijvoorbeeld de R waarde.
• Alle agenten die door het model middels toeval besmet raken,
doorlopen het simulatieproces (100 of 200 dagen)
• Focus op de uitkomsten is de ziekenhuisbedden

(A)Symmetrisch besmetten
• De besmettingen bij Covid-19 verlopen niet symmetrisch
• Bij de asymmetrische besmettingen zie je superspreading events, waarbij een
beperkt aantal personen vele anderen besmetten, met lokale uitbraken
• Het Markov model laat het effect op de gehele populatie zien, maar negeert het
asymmetrische element van besmetten
• Verdere referentie https://www.nature.com/articles/nature04153 (Smith, 2005)

• Key message
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Parameters van het model
• Agenten verdeeld over de Nederlandse
populatie (17.5 miljoen nederlanders)
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• Iedere agent heeft een individuele
reproductiefactor

Parameters van het model
• Overlijden per status (alleen status
zwaar ziek wijkt af, rest AG tafel)
Leeftijd

Licht

Middel

Zwaar

20

0,0004%

0,0004%

0,0004%

30

0,0004%

0,0004%

0,0100%

40

0,0009%

0,0009%

0,0200%

50

0,0024%

0,0024%

0,0500%

60

0,0064%

0,0064%

0,3500%

70

0,0157%

0,0157%

2,0000%

80

0,0488%

0,0488%

90

0,1683%

0,1683%

• Overganskansen van besmet naar:
• Licht ziek, midden en zwaar
Leeftijd

Licht

Middel

20

98,9%

1%

0,1%

30

98,65%

1%

0,35%

40

98,4%

1%

0,6%

50

86%

13%

1%

60

82%

15%

3%

70

71%

22%

7%

8,0000%

80

60%

30%

10%

12,0000%

90

64%

30%

6%

• Hoe ouder
Hoe hoger de kans
op zwaar ziek
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Zwaar

Parameters van het model
• Kruisbestuivingen (hoe besmetten agenten elkaar binnen
en buiten hun eigen generatie)
Jong

Midden

Oud

20, 30, 40

50, 60, 70

80, 90

Jong

Midden

Oud

Jong

90%

9,5%

0,5%

Midden

19%

80%

1%

Oud

3%

7%

90%

• Het RIVM doet soortgelijke analyses om te bepalen wat de
kans is dat iemand in een bepaalde situatie (bijvoorbeeld
onder weg naar het werk of kinderdagverblijf) iemand
anders kan besmetten.
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Uitkomsten van het model
• 100 simulaties om een gemiddelde te
bepalen door de tijd

• Omzetten naar een representatie voor
Nederland (CLS toepassen)

• Als je deze berekeningen voor verschillende scenarios doet kan je de verwachte
ziekenhuiscapaciteit voor de volgende 28 dagen voorspellen
23

Hoe goed waren onze voorspellingen?
• 1ste schatting:
15 September
voor 13
Oktober

• 2de schatting
22 September
voor 20
Oktober

1212 vs 1390

2115 vs 2358
• 3de schatting:
29 September
voor 27
Oktober
24

• Schattingen o.b.v. het aantal
personen dat kan besmetten en
daarbij behorende R-waarde
• Rood betekent buiten het 95%
betrouwbaarheidsinterval
•
•
•
•

1549 vs 1859

1ste schatting 95% BI : 1314
2de schatting 95% BI : 1888
3de schatting 95% BI : 2427
4de schatting 95% BI : 3465

• Geel betekent binnen het 95%
betrouwbaarheidsinterval

3010 vs 2201
(omslagpunt
bij 3 November
2659)
• 4de schatting:
15 Oktober
voor 12
November

Hoe belangrijk is nu de R in het model
• Hoe loopt het model als we starten op 12
augustus en dan tot en met 24 februari laten lopen

We hebben 2 scenario´s gedraaid:
• 1) R = 0,9 (groen)
• 2) R = 1 (blauw)
• Geel : de werkelijke waarden!
Conclusie:

• De maatregelen die de overheid
neemt vallen in ons model
tussen R= 0,9 en R=1 in
• Je zou verwachten dat bij een R
van 1 je geen ziekenhuisgroei
kunt verwachten. Dat is dus niet
zo!

Bij zowel R=0,9 als R = 1, ontstaat er op den duur
een stabiele situatie. Die info gebruiken we om tot
25
vaccinatiestrategieën door te rekenen!

Vaccinatiestrategieën
Voordat je strategieën kunt berekenen, moet eerste de vraag stellen wat we willen
optimaliseren:
Welk doel heb je voor ogen:
1) Bescherm de ouderen zoveel mogelijk
2) Neem de zorgdruk zo snel mogelijk weg (ziekenhuis- en IC bedden omlaag)
3) Zorg dat het aantal besmettingen zo snel mogelijk daalt

Dit zijn communicerende vaten
Als je focus ligt op het beschermen van ouderen dan zal dit niet de zorgdruk
wegnemen, maar als je focus ligt op de naar beneden brengen van het aantal
besmettingen, dan heeft dit impact op hoe goed je ouderen beschermt, etc…
Conclusie: Het maakt uit welk uitgangspunt je kiest wat de beste strategie is
26
Ons
doel is optie 2: Neem de zorgdruk zo snel mogelijk weg.

Vaccinatiestrategieën
We berekenen drie strategieën door
1) Vaccineer agenten van oud naar jong (huidige strategie in Nederland)
2) Vaccineer agenten van jong naar oud
3) Vaccineer agenten o.b.v. aantal *kans
Wanneer vaccineer je wel en wanneer niet:
1) de persoon niet aantoonbaar ziek, net hersteld en uit zijn immuniteitsfase is.
2) Als we vaccineren dan hanteren we een efficiency van 90%
3) Na vaccinatie kan de agent nog steeds een andere agent besmetten

We analyseren twee uitkomsten:
1. Het verloop van het aantal ziekenhuis- en IC bedden
2. En het aantal ´besmettelijken´ door de tijd)
27

Van oud naar jong vaccineren

De zorgdruk bij scenario oud naar jong
daalt uiteindelijk tot onder de 500 bedden

Het aantal besmettingen blijft echter nog
wel aan de hoge kant.

Werkt vaccineren ongeacht het scenario?
Eerst focus op oud naar jong (start 11/1 2021)

Ja: vaccineren werkt! De zorgdruk bij
scenario oud naar jong daalt al met 50%
na 6 perioden (1 periode is 16 dagen)

Nee: vaccineren werkt nog niet optimaal
bij alle scenario´s.

Aantal * Kans lijkt het beste scenario!
Om de zorgdruk maximaal weg te nemen kijk je niet alleen naar de kans naar
ook het gewicht
Gedachte : In schade actuariaat bepaal je de schadelast ook obv de
schadegrootte en de schadekans. We doen nu iets soortgelijks.
Leeftijdsgroep
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90+

Aantal besmettelijke
Kans op zwaar ziek Aantal maal kans
27,591
0.10%
28
25,323
0.35%
89
24,000
0.60%
144
17,008
1%
170
15,685
3%
471
5,669
7%
397
3,969
10%
397
756
6%
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Beginnen met vaccineren van 60+ vacinneren tot 90 jarigen heeft
de grootste impact heeft op de zorgdruk.

60+ -90 jaar heeft de hoogtste
waarde in Aantal * Kans!

Strategieuitkomsten vergelijken

2 strategieën in beeld t.o.v. oud naar jong
Groen: aantal * kans. Scoort beter

Rood: jong naar oud. Druk op de zorg
blijft hoog!

Beide strategieën zijn beter t.o.v. oud naar
jong

Lichtgroen: aantal maar kans
Op het einde ongeveer dezelfde daling in
het aantal besmettelijken

Conclusie
Doel vastgesteld: zorg druk voorop!
De optimale strategie hebben we bepaald door naar meerdere dimensies te kijken
(aantal * kans) blijkt de optimale strategie
De analyses die we maken doen we op basis van een ´lopend model´

In slide 25 hebben we laten zien dat bij een gegeven R het model naar een
evenwicht toe gaat. Hiermee kun je per fase vaststellen hoeveel agenten
vertegenwoordigd zijn. Door deze verdeling te caliberen heb je een lopend model
waarmee je vaccinatiestrategieën kunt doorrekenen.
Bij het vaccineren blijf je nog steeds besmettelijk. Ook als dat niet zo is, blijft
aantal* kans de beste strategie
Tot slot:
In ons model laten we zien dat als je ca 10 mln personen vaccineert in 200 dagen dit
wel degelijk effect heeft op de zorg. In huidige situatie zien we dat we ver achter
lopen zodat ook de werkelijk zorgdruk voorlopig nog wel hoog blijft

