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Wiskundige epidemiologie

• 1760: Daniel Bernoulli 
- pokken
- simulatie eliminatie
- concurrerende risico’s
~ Jean le Rond d’Alembert

• Kermack & McKendrick (1927): 
het SIR model

• Bartlett (1956): 
kansmechanismen

Daniel Bernoulli (1700 – 1782)
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Modellen en data
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(Keeling & Rohani, 2008)



Infectieziekte data

• Complex 
• afhankelijkheid
• onvolledige gegevens

• Observationele data
• vertekening
• associatie is geen causatie
• …

• Wetenschappelijke principes
• vermoeden versus weerleggen
• Bradford Hill criteria – vertrouwen in 

oorzakelijk verband
 Robert Koch & microbiology

Becker (1989) Held et al. (2019) 4



Wiskundige modellen
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Wiskundige modellen voor corona

Doel:
- voorspellen van evolutie: 

interventies & scenarios
- beter begrip

factoren die verspreiding 
beïnvloeden
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Wiskundige modellen voor corona

• Stochastisch model
• Abrams et al. (medrxiv, 2020)

• Metapopulatiemodel
• Coletti et al. (medrxiv, 2020)

• Individu-gebaseerd model
• Willem et al. (Nat Comm, 2021)

• Deterministisch model
• Franco et al. (medrxiv, 2020)

Eerste resultaten:
• basis reproductiegetal: 

R0=3.4 
• lockdown: 

Rt=0.7 (95% CI: 0.70 – 0.76)
• IFR (Molenberghs et al.):

○ 0.79-1.52% mannen

○ 0.88-1.31% vrouwen
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1. Een stochastic compartimenteel model

Abrams et al. (medrxiv, 2020) – doel:
• Het verloop van de COVID-19 pandemie voorspellen
• Impact van interventies (NPIs)
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2. Een metapopulatiemodel

Coletti et al. (medrxiv, 2020) – doel:
• Het verloop van de COVID-19 

pandemie voorspellen
• De impact van NPIs inschatten

Model:
• Spatiaal model - gemeenteniveau
• SEIR model binnen elke gemeente
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Household 
“bubble”

https://doi.org/10.1101/2020.07.01.20144444

3. Een individu-gebaseerd model
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https://doi.org/10.1101/2020.07.01.20144444


Sociale contacten

• Sociale contact hypothese:
contacten = blootstelling

• Kinderen minder vatbaar/besmettelijk
lineair met leeftijd
impact van ongeveer 50%

• Verschillen tussen mensen met en 
zonder symptomen

• Ref: grote coronastudie
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Sociale contacten
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Sociale contacten

• Nieuwe ronde – 5/9 golven
• inclusie van kinderen 
• vergelijking met Rt
• voorloper op de curve met 7 dagen

• Verderzetting 2021
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Het huidige werk

● Universeel testen: Libin et al. (PloS Comp Bio, 2021) & testing in scholen

● Superverspreiding: Kuylen et al. (in progress)

● Nieuwe variant: rapporten

● Vaccinatie: in voorbereiding
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Bronnen:
• info: 

www.simid.be

• socrates:
www.socialcontactdata.org

• blog:
covid-en-wetenschap.github.io

Oproep:
• Grote coronastudie

• Infectieradar
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http://www.simid.be/
http://www.socialcontactdata.org/
https://covid-en-wetenschap.github.io/
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Bradford Hill (1965):

All scientific work is incomplete – whether it be observation or 
experimental. All scientific work is liable to be upset or modified by 
advancing knowledge. That does not confer upon us a freedom to ignore 
the knowledge we already have, or to postpone the action that it appears 
to demand at a given time.
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