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Ontwikkeling aantal positief geteste mensen VK en Ierland



UK
• Nieuwe variant is dominant. Eind van de zomer ontstaan. 

Eind november in kiemsurveillance gezien
• De R-waarde is 1.1 tot 1.3 (datum 23 december)
• De afgelopen week zijn er 400.640 duizend besmettingen 

geconstateerd 
• Een toename van 100.288 van de week ervoor (toename 

van 33.8%)
• Afgelopen week telde het UK 581.6 besmettingen per 

100K. 
• Aantal besmettelijken in UK is 1 op de 50 mensen

In Londen 1 op 30 en in sommige wijken 1 op 20

Ierland
• Onverwacht snelle stijging besmettingen
• 319 besmettingen per 100.000 inwoners

NL 
• De R-waarde is 0.91 (datum 18 december)
• Naar verwachting 5% nieuwe variant
• Aantal besmettingen in NL is 303 per 100.000 inwoners
• Aantal besmettelijken is in NL 1 op 100 

Ontwikkeling UK-variant



Reële R-waarde NL en aantal besmettelijke personen per data ingang maatregelen



Prognose NL voor de het aantal nieuwe besmettingen voor verschillende R-waardes 
(Ingezoomd tot februari)

. R = 0.9 R = 1.3 R = 1.6
8-jan 10.000 10.000 10.000

12-jan 9.000 13.000 16.000

17-jan 8.100 16.900 25.600
21-jan 7.290 21.970 40.960
26-jan 6.561 28.561 65.536
30-jan 5.905 37.129 104.858
4-feb 5.314 48.268 167.772

Britse virusvariant kan 0,4 tot 0,7 
verhoging van de R tot gevolg hebben:

R-waarde van 18 december is 0.91
R van 1,3 is beeld na toevoeging van 0,4
R van 1,6 is na toevoeging van 0,7



Zorgdruk op de IC (LCPS) bij realistische R
Scenario 1 | Scenario waarbij lockdown effectief is, door gedragingen tijdens de feestdagen de R-waarde en aantal opnames kortstondig oploopt en daarna de 
R-waarde en het aantal opnames in ziekenhuis daalt. 
 Plateaufase waarbij januari en (deel) februari reguliere zorg afgeschaald is en aantal benodigd IC-bedden omennabij 1.350 ligt.

(R= 1,2) (R= 0,99)



Zorgdruk op de IC (LCPS) plus nieuwe variant
Scenario 2| Als gevolg van virusmutatie neemt besmettelijkheid de komende periode toe tot maximaal R+0.4 eind januari. 
 Totale ontwrichting IC-capaciteit voor eind februari

(R= 1,2 + 0,4) (R= 0,99 + 0,4)



Zorgdruk in de kliniek (LCPS) bij realistische R
Scenario 1 | Scenario waarbij lockdown effectief is, door gedragingen tijdens de feestdagen de R-waarde en aantal opnames kortstondig oploopt en daarna de 
R-waarde en het aantal opnames in ziekenhuis daalt. 
 Plateaufase waarbij januari en (deel) februari richting 18.000 benodigde klinische bedden gaat (excl. vrouw-kind-zorg)

(R= 1,2) (R= 0,99)



Zorgdruk op de IC (LCPS) plus nieuwe variant
Scenario 2| Als gevolg van virusmutatie neemt besmettelijkheid de komende periode toe tot maximaal R+0.4 eind januari. 
 Totale ontwrichting IC-capaciteit voor eind februari

(R= 1,2 + 0,4) (R= 0,99 + 0,4)



Mobiliteit: personenverkeer



Mobiliteit: openbaar vervoer
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