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Langdurig en veel 
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VROEG IN 2020 VERANDERINGEN IN SPIKE

Nextstrain.org Courtesy of: T. Caniels & R. Sanders, AmsterdamUMC

Omikron
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Pollvraag 1:

Boostervaccinatie neem je niet 
alleen ter bescherming van 

jezelf maar ook ter 
bescherming van je omgeving: 

A. Ja

B. Nee



Booster?

J.Van Dissel – 2e kamer briefing 21012022 



https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/bescherming-coronavaccins-tegen-ziekenhuisopname; 

Periode 19 november 2021 - 13 januari 2022

Courtesy: Susan van den Hof et al. RIVM, 2022

Vaccine effectiviteit 

% niet gevaccineerden periode 1 dec 2021 – 13 jan 2022: 
ZKH: 54%

IC: 68% 

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/bescherming-coronavaccins-tegen-ziekenhuisopname


• Op basis van Osiris data 18 

januari 2022

• Voor 6.6% van meldingen

is infector gerapporteerd

• Voor 87% van 

transmissieparen is 

vaccinatiestatus van zowel

infector als infectee

gerapporteerd

Courtesy of: Jacco Wallinga et al., RIVM 2022

Transmissieparen
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Klachten

SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation- Technical briefing 34 (publishing.service.gov.uk)

Corutesy: Susan van den Hof et al. RIVM, 2022

Delta Omikron

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1048395/technical-briefing-34-14-january-2022.pdf


Omikron veroorzaakt op dit moment >95% van alle besmettingen

Voorouders Omikron vroeg in 2020 afgesplitst; Omikron dateert ~ 
oktober 2021

Omikron veel veranderingen in spike-eiwit 
(celbinding, vaccine target) 

Het alsnog doorlopen van de primaire vaccinatiereeks/ 
boostervaccinatie geeft een hoge vaccine effectiviteit tegen 
ziekenhuisopname/IC-opname.

• Duur bescherming nog onbekend, neemt sneller af dan Delta

Door grote aantallen geïnfecteerden (extra versoepelingen) 
is een hoge druk op de gezondheidszorg nog 
steeds mogelijk in de komende weken

Take to work messages



COVID-19:
Nieuwe antivirale
middelen

Joost Wiersinga

Hoogleraar infectiologie

Afdeling infectieziekten 

Center for Experimental Molecular Medicine

Amsterdam UMC, Universty of Amsterdam 

Zhu N, New Engl J Med, 2020



Pollvraag 2:
Ik verwacht dat we de nieuwe 
corona pillen (molnupiravir en 

nirmatrelvir/ritonavir) dagelijks 
voor gaan schrijven in de 
huisartsenpraktijk bij een 

volgende coronagolf.

A. Ja

B. Nee



Behandelopties COVID-19: focus op antivirale middelen

1     2 3 4 5 6 7 8

Asymptomatic

Viral RNA 

detected

Symptomatic 

Independent

Symptomatic

Assistance 

needed

Hospitalized

No oxygen 

therapy

Hospitalized

Oxygen by 

mask 

Hospitalized

Oxygen by 

NIV/high flow

Intubation and 

mechanical 

ventilation

pO2/FiO2 ≥150

Mechanical 

ventilation 

pO2/FiO2 ≥150

or vasopressors

remdesivir Dexamethason

molnupiravir Anti-IL-6 (tocilizumab, sarilumab)

Anti-IL-1 (Anakinra)

JAK inhibitors (e.g. baricitinib)

Monoclonal antibodies (in seronegative patients, e.g. sotrovimab)

nirmatrelvir/ritonavir

Antiviral and immunotherapy based on WHO clinical progression score



De Bree/Wiersinga, NTVG, 2021



Weinreich, NEJM, 2021; Dougan, NEJM, 2021; Gupta, NEJM, 2021

Neutraliserende SARS-CoV-2 monoclonale antilichamen reduceren het 
relatieve risico op ziekenhuis opname an/of sterfte met 70-85% als
binnen 3 tot 7 dagen na SARS-CoV-2 infectie gegeven

• Echter… casirivimab/imdevimab (REGEN-COV) is niet werkzaam tegen Omikron! Sotrovimab wel.



Goede effectiviteit SARS-CoV-2 antilichamen bij hoog risico patiënten ter voorkoming 
ziekenhuis opname

Momenteel alleen sotrovimab werkzaam tegen Omikron

SWAB richtlijn voor ambulante patiënten met Covid-19:

- ≤5 dagen symptomen

- ongevaccineerd of seronegatief, en

- zeer hoog risico op een ernstig beloop vanwege afweerstoornis

Uitdagingen:

- i.v. toediening

- precieze plaatsbepaling

- Kosteneffectiviteit

Toekomst: long acting monoclonal antibodies, i.m./s.c. toediening, ook als profylaxe

SARS-CoV-2 antilichaam therapie



Jayk Bernal, NEJM, 2021; Pfizer press release 05-11-21

Nieuwe corona pillen: molnupiravir en 
nirmatrelvir/ritonavir

• 50% reductie in kans op ziekenhuis opname bij hoog-risico 

patiënten (studie pre-vaccinatie tijdperk).

• Indicatie? NNT? Kosten-effectiviteit? Ontwikkeling mutanten?



Molnupiravir

- 50% reductie in ziekenhuisopname bij ongevaccineerde hoog-risicopatiënten als <5 dagen gegeven

- Lijkt ook werkzaam tegen Omikron

- Geschatte prijsstelling 600 EUR per patiënt (2dd1 5 dagen)

- Optimale plaatsbepaling en kosten-effectiviteit onderwerp van discussie

- NNT = 34 voor hospitalisatie of overlijden (veel hoger voor overlijden

- Hoe gezonder de populatie, hoe hoger de NNT: alleen inzetten bij echt hoog-risico patiënten?

- Komt in NL beschikbaar na EMA registratie

Nirmatrelvir/ritonavir

- Nog weinig data

- Nirmatrelvir is protease inhibitor, kuur 5 dagen

- Ritonavir als “booster” (bekend van HIV combinaties) vanwege sterke CYP3A  remming: cave
interacties

- Mogelijk Q3 2022 beschikbaar in NL?

Toekomst: ontwikkeling oraal remdesivir en nieuwe protease inhibitors

Nieuwe corona pillen



COVID-19 
thuisbehandeling

Marjan van Apeldoorn 

Internist infectioloog Jeroen Bosch 
Ziekenhuis

Eric van Rijswijk

Huisarts in den Dungen



Covid thuis: welke patiënt? 

• SpO2 > 93% met max 3-4 liter O2 

• Digitaalvaardig, er is WIFI, smartphone of tablet

• Huisarts is akkoord en wil zorg leveren

• Patiënt en/of mantelzorg evt met ondersteuning door 
thuiszorg

• Er wordt niet gerookt thuis 

26-1-2022 Covid-19 Thuis

Dhr Versteegh, 84 jaar, 2e covid thuis 
patient: “thuis smaakt de koffie toch het 
lekkerst”



De praktijk:

• JBZ logistiek en thuismonitoring, huisarts is hoofbehandelaar

• JBZ casemanager  (medisch student)  essentiële nieuwe rol:
• regelt zuurstof, saturatiemeter, PBM en controleert het behandelplan

• checkt of huisarts warme overdracht heeft gekregen en brief op orde is 

• Covid arts belt huisarts of die zorg op zich wil nemen

• Huisarts
• bezoekt patiënt op dag 1 na ontslag

• bepaalt vervolgbeleid en stopt monitoring

• doet ANW zorg 

• Specialist is laagdrempelig bereikbaar 

• Praktisch en goed beschikbaar protocol (JBH/JBZ werkafspraken app) 

26-1-2022 Covid-19 Thuis



26-1-2022 Covid-19 Thuis

patiënt

Case 
manager Huisarts

Monitoring 
centrum JBZ

Luscii-
app/Mantel 

zorg

Arts JBZ

Verpleegkundige 
JBZ 

Evt thuiszorg
hoofdbehandelaar

Check & Contact
14 uur per dag

Bossche
samenwerkingszorg Logistiek JBZ <-

>thuis



26-1-2022 Covid-19 Thuis

Monitoring en persoonlijk plan



Succesfactoren

Thuis herstelt patiënt beter, de patiënt vraagt naar covid thuis

Van macro naar micro: covid thuis past bij zorg op maat 

Dedicated huisartsen en specialisten trekken samen de kar

Webinar bij de start om zo het netwerk betrekken

Enthousiaste huisartsen die het gewoon doen!

Casemanager = essentieel voor logistiek 

Goed lopend thuismonitoringscentrum 

Ondersteuning door rvb/staf JBZ en huisartszorggroepen

Monitoring patiënt veiligheid en belasting huisarts

26-1-2022 Covid  Thuis



26-1-2022
Covid-19 Thuis

Resultaten
Ruim 400 patiënten sinds nov ’20

Patiënten waarderen zorg met 4,1 /5⭐️

Covid thuis is veilig

7% heropname na klinische opname 

24% heropname na one stop visit SEH

Functie van casemanager is belangrijk (kost 2 uur per patiënt om logistiek te regelen) 

Belasting voor huisartsen en HAP is goed te doen

Zelden thuiszorg nodig

Samenwerking huisartsen en JBZ krijgt booster

26-1-2022 Covid  Thuis
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Redenen heropname Covidthuis 
v.a. kliniek



Take to work messages

COVID thuis werkt! Voor de patiënt, huisarts en ziekenhuis

Meer regie bij de patiënt werkt!

Samenwerken werkt!

Functie casemanager werkt

Thuis monitoring is normaal onderdeel van zorg in het JBZ 
geworden

Meer samenwerkingszorg in de toekomst?

- Infectie thuis? Cellulitis? Urineweginfectie?
- Hartfalen en COPD thuis
- Palliatieve zorg

Werkt maar wel werk aan de winkel voor organisatie en 
financiering



Pollvraag 3:
Gezamenlijke zorg vergelijkbaar 

met covid thuis is een goede 
ontwikkeling voor de nabije 

toekomst, mits veilig en goed 
georganiseerd en goede 

financiering

1 – 5 punts schaal

1 = Slechte ontwikkeling 5 = Goede ontwikkeling




