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Agenda vandaag
Algemeen:
• Introductie (wie zijn wij, virusmodellen, verloop van het virus, immuniteit)
• Bouwstenen (het fundament voor het populatiemodel en het individuele model)
• Populatiemodel versus individueel model

Vaccinatiestrategieën:
• Wat als we nu niets doen? (preventieparadox)
• Drie scenario´s belicht
Uitkomsten
• Populatiemodel (Markov)
• Individueel model (Stochastisch)
Samenvatting en conclusie
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Wie zijn wij en waarom doen we dit?
•
•
•
•

Rob Smit, Servaas Houben en Kees van Heugten
Initiatief gestart in april 2020 om ons te verdiepen in het virus
Het modelleren van virussen ‘past’ goed bij onze expertise
Doel is te komen met een virusmodel waarmee:
• Het verloop van het virus beter kan worden begrepen
• Wat inzicht geeft in de ‘drivers’ achter het verloop
• We de mogelijkheid hebben om vooruit te kijken
• We de mogelijkheid hebben om scenario’s te testen, bijvoorbeeld een
vaccinatiestrategie
• Met het model maken we een dashboard waarmee we de benodigde
ziekenhuis en IC opnames voor Covid-19 patiënten weergeven over 28 dagen
• 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 groepen in de populatie met een status, zoals bijvoorbeeld:
• gezond
• geïnfecteerd
• ziek
• hersteld en (voor een bepaalde tijd) immuun
• weer gezond
• overleden
• Het verloop tussen de statussen wordt bepaald door het verloop van het virus, bijvoorbeeld ná
geïnfecteerd zijn wordt je ziek en na ziek hersteld etcetera
• Stochastiek wordt meestal niet meegenomen in de virusmodellen (deterministisch)
• Een bekend model is het SIR model (Susceptible – Infected – Removed), wat online benaderd kan
worden (Rpubs.com)
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Het verloop van het virus
• Wie kunnen een ander besmetten?
• Degene die besmet zijn of asymptomatisch ziek
• Het infectieproces
• Alléén gezonde personen kunnen worden besmet
• We gaan uit van de reproductiefactor van het infectiemoment (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 reproductiefactor
• 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 in het model
• Gelet op het verloop met kansen van status naar status ontstaat een Markov model
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Hoe werkt immuniteit in het model?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na ziek zijn of (effectief) gevaccineerd ben je (tijdelijk) immuun
De effectieve reproductiefactor neemt af als de groep immuun toeneemt
Bij een R0 van 2,5 zullen 10 besmette personen 25 andere besmetten, mits die te besmetten zijn
Als er van de 25 andere 15 niet te besmetten zijn, dan is de effectieve reproductiefactor 1
Als de effectieve R waarde gelijk is aan 1, dan is er sprake van groepsimmuniteit
Een eenvoudige rekensom leert dat de norm voor groepsimmuniteit gelijk is aan 1-1/R0
Voor Sars-Cov-2 met R0=2,5 is deze norm dus 60%
Als we rekening houden met de effectiviteit van een vaccine, dan is de norm: (1-1/R0)/Eff
Als we verder vaccineren dan de norm, dan is de effectieve reproductiefactor <1 en verdwijnen de
besmettingen
• Uiteraard gaat dit uit dat het vaccine effectief is op alle mutaties
• De effectiviteit van de vaccines verschilt van 95% (Pfizer, Moderna) en 60% (Janssen)
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De bouwstenen van het Crownactuaries model
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Populatiemodel (Markov)
Kansen worden op populatieniveau bepaald
• Populatievector
• Één reproductiefactor
• Één kansenmatrix met (licht-, middel- en zwaar ziek)
• Één kansenmatrix met overlijdenskansen per status

+

Transitiematrix om de statussen per tijdeenheid
door te rekenen

Kenmerken
• Geen directe koppeling met leeftijd
• Symmetrische verspreiding van het virus
• Effect vaccinatie via de reproductiefactor en ziekte- en overlijdenskansen
• Vaccinatie in één keer (géén tijdsdimensie)
www.crownactuaries.eu
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Het individuele model (stochastisch)
• Uitgangspunt van het model is input van het RIVM
• Aantal ´besmettelijke´ en de R waarde

• 10.000 modelpunten zijn gedefinieerd, waarbij aan de start van de simulatie kenmerken
zijn toegekend, zoals een individuele reproductiefactor
• Alle modelpunten die door het model door toeval besmet raken,
doorlopen het simulatieproces

• Focus op de uitkomsten is het aantal ziekenhuis en IC opnames
• Sars-Cov-2 verspreid zich asymmetrisch
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Parameters van het stochastische model
• De verdeling van de 10.000 modelpunten is gelijkwaardig met de verdeling over
17,5 miljoen Nederlanders
• De verdeling van de individuele reproductiefactoren over de modelpunten
• De reproductiefactoren volgens een Gamma-verdeling voor de benodigde scheefheid
• Overlijdenskansen per leeftijdsgroep en (ziekte) status
• Kans op licht, midden en zwaar ziek afhankelijk van leeftijdsgroep

• Kruisbesmettingen tussen leeftijdsgroepen (jong <-> midden <-> oud)
• Verdeling van de besmettelijke per leeftijdsgroep
www.crownactuaries.eu
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Parameters van het stochastische model
100 simulaties op basis van 10.000 modelpunten

Omzetting naar Nederland

Als je deze berekeningen voor verschillende scenarios doet kan je de verwachte ziekenhuis en IC capaciteit
voor de komende periode voorspellen
www.crownactuaries.eu
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Niets doen is geen optie/preventieparadox
•
•
•
•
•
•

Resultaat voor Nederland (17,5 mln inwoners) en 161.000 besmettelijke (1-11-2020)
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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Vaccinatiestrategieën

Voordat we strategieën kunnen berekenen, moet we ons eerst de vraag stellen wat we
willen optimaliseren
1. Bescherm de ouderen zoveel mogelijk
2. Verlaag de druk op de zorg zo snel mogelijk

3. Zorg dat het aantal besmettingen zo snel mogelijk daalt
Een strategie is optimaal in relatie tot het gekozen doel en niet tot de andere doelstellingen
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Vaccinatiestrategieën
We rekenen drie strategieën door

• Vaccineer van oud naar jong (Markov en Stochastisch)
• Vaccineer op basis van ‘aantal maal kans’ (Stochastisch)
• Vaccineer van jong naar oud (Stochastisch)
• Als we vaccineren dan hanteren we een efficiency van 90%
• Na vaccinatie kan de individu nog steeds een ander individu besmetten
We analyseren twee uitkomsten
• Het verloop van het aantal ziekenhuis en IC bedden
• Het verloop van het aantal besmettelijke
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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*(10,3561*0,9)=1,70
• Er is dus nog steeds sprake van groei van de besmettingen
• Het volledig loslaten van maatregelen zal in dit geval leiden tot onacceptabele aantallen zieken en
ook overlijdens (circa 8.000 ziekenhuis- en IC opnames)
• Om te komen tot de norm van 60% is het noodzakelijk te vaccineren vanaf 40 jaar
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Uitkomsten Markov vaccineren vanaf 40 jaar
• 40+ is 63,01% van de bevolking
• De effectieve reproductiefactor is 2,5*(1-0,6301*0,9)=1,08, net boven de groepsimmuniteit-norm
• Dit geeft als resultaat:
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Vaccineren van oud naar jong
• Vaccineren vanaf 40 jaar geeft een acceptabel aantal ziekenhuis en IC opnames
• Met 63% van de bevolking zitten we ongeveer op de norm van groepsimmuniteit
• Indien we bijvoorbeeld 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 vaccinaties. 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
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Uitkomsten stochastisch model (van oud naar jong)
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Uitkomsten stochastisch model (van jong naar oud)
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Vaccineren op basis van ‘aantal maal kans’

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%
45

Vaccinatie volgorde:
60-69, 70-89, 50-59, 40-49 en 90+
www.crownactuaries.eu
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Uitkomsten stochastisch model (aantal maal kans)
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Vergelijking strategieën (ten opzichte van oud naar jong)
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Samenvatting en conclusie
• Het vaccineren van de leeftijdsgroep 40+ resulteert in groepsimmuniteit (R0=2,5)
• Het vaccineren van ouderen verlaagt het aantal zieken en overlijdens
• Om de zorgdruk te verlagen moeten we rekening houden met leeftijden van wie er besmet zijn
en welke kans die hebben op het belanden in het ziekenhuis of IC

• Er zijn diverse vaccinatiestrategieën
• Bescherm de ouderen zo veel mogelijk:
• Verlaag de zorgdruk zo snel mogelijk:
• Verlaag het aantal besmettingen:

van oud naar jong
aantal maal kans
van jong naar oud

• Verlaag de zorgdruk zo snel mogelijk, is voor de maatschappij de meest wenselijke strategie
• Alternatieve berekeningen:
• Vaccineer eerst één prik voor de populatie en dan pas de volgende
• Veronderstel dat je niet meer besmettelijk kan zijn als je bent gevaccineerd

• Zie ons uitgebreide artikel op crownactuaries.eu/media/Artikel Vaccinatiestrategieën
Verzekeringsarchief
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