
Gepubliceerd 14 maart 2020 – 15.000 views 
Alle vragen over de scenario’s worden beantwoord, Q&A verschijnt later 
vandaag 

Een indicatieve corona scenario analyse op basis 
van beschikbare data maakt duidelijk dat alle seinen 
in Nederland op rood staan. De auteur, Dr. John 
Jacobs (immunoloog en data scientist), berekent vijf 
scenario’s van het verloop van het coronavirus in 
Nederland. Zelfs in het meest optimistische scenario 
waarbij de overheid direct met krachtige middelen 
ingrijpt en de samenleving volledig meedoet 
(R0=1,8), kunnen we rond 23 juni 2020 een piek 
verwachten waarbij 400.000 mensen ziek zijn en er 
8.000 patienten op de Intensive Care liggen. Er zijn 
thans ca. 1200 IC-bedden operationeel, die 
grotendeels in gebruik zijn (geen Coronapatienten). 
Dat betekent dat vele duizenden extra volledig 
geoutilleerde bedden inclusief opgeleid 
zorgpersoneel moeten worden geregeld. Indien deze 
enorme capaciteitsuitbreiding niet tijdig beschikbaar 
komt worden artsen voor een onmenselijk dilemma 
gesteld: wie krijgt wel en wie geen levensreddende 
zorg!? 

De vijf scenario’s 
Bestrijding effectief verminderd tot R0=1,8 = ZEER KRACHTIG 

OVERHEIDSINGRIJPEN/SAMENLEVINGSRESPONS 

– 1,4 miljoen mensen (8%) in Nederland wordt besmet 

– Piek 400.000 infecties rond 23 juni; 8.000 op IC nodig 

– Einde 14 september 2020 (< 1000 ziektegevallen) 

Bestrijding effectief verminderd tot R0=2,4 = KRACHTIG 

OVERHEIDSINGRIJPEN/SAMENLEVINGSRESPONS 

– 2 miljoen mensen (12%) in Nederland wordt besmet 

– Piek 900.000 infecties rond 25 mei; 17.000 op IC nodig 

– Einde 24 juli 2020 (< 1000 ziektegevallen) 

Bestrijding op R0=3,6 (huidige in China) = CHINA SCENARIO 

– 2,8 miljoen mensen (17%) in Nederland wordt besmet 



– Piek 1,7 miljoen infecties rond 8 mei; 34.000 op IC nodig 

– Einde 18 juni 2020 (< 1000 ziektegevallen) 

R0 stijgt tot 5,4 (we doen minder dan China) = GEBREKKIG 

OVERHEIDSINGRIJPEN/SAMENLEVINGSRESPONS 

– 3.6 miljoen mensen (21%) in Nederland wordt besmet 

– Piek 2,7 miljoen infecties rond 25 april; 54.000 op IC nodig 

– Einde 29 mei 2020 (< 1000 ziektegevallen) 

R0 stijgt tot 7,2 (we doen veel minder dan China) = FALENDE SAMENLEVING 

– 4,2 miljoen mensen (25%) in Nederland wordt besmet 

– Piek 3,4 miljoen infecties rond 20 april; 68.000 op IC nodig 

– Einde 19 mei 2020 (< 1000 ziektegevallen) 

 
Figuur. R0= 1.8 is de blauwe curve 
Lees hier het volledige artikel: 
JJ auteur Versimpeld model Corona in Nederland 14032020 
update 15 maart 2020: DE SCHATTING VAN 6000 GEINFECTEERDE PERSONEN 
(GGD) IMPLICEERT DAT DE SCENARIO’S SNELLER IN WERKING TREDEN 
Lees hier wat de gevolgen zijn voor de gepresenteerde scenario’s (addendum): 
corona addendum2 def 15032020 
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Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven. 
John is aangesloten bij het Platform Betrouwbare Zorgcijfers. 

 


