
Graag reageren we vanuit het SIMID consortium in deze nota op de opmerkingen die verschenen op

Twitter in verband met de COVID-19 modellen die wij ontwikkeld en toegepast hebben. Hiermee willen we

enkele zaken verduidelijken en rechtzetten uit volgende twitterdraad. Vanuit een wetenschappelijke

invalshoek met peer review vatten we dit aan als woord (in de kaders) en wederwoord.

Die modellen zijn ongeschikt om voorspellingen mee te doen. Dat wel doen is geen wetenschap, maar

populisme. De modelleerders zeggen dit ook zelf, maar noemen hun modellen wél geschikt voor

"scenario analysis": om mogelijke toekomstige of retrospectieve paden te onderzoeken. Dat is label

"wetenschap" willen zonder de toetsing te aanvaarden.

Scenario analyse is niet iets dat wij hebben uitgevonden, maar is de standaard manier waarop

wetenschappers simulaties presenteren voor beleid, reeds sinds lang voor de komst van COVID-19. Alle

rapporten die we hebben gepubliceerd bevatten de expliciete boodschap dat onze analyse niet kan

geïnterpreteerd worden als voorspelling van de meest waarschijnlijke uitkomst. Dit doet echter geen

afbreuk aan het nut van zulke analyses zoals hieronder verduidelijkt. Uiteraard modelleer je scenario's

conditioneel op input, maar zoveel als mogelijk steunt dit op huidige evidentie. Scenario's verschillen niet

enkel in termen van te maken beleidskeuzes, maar ook op basis van te exploreren onzekerheid. Dit kan

gaan over onzekerheid met betrekking tot toekomstige veranderingen in sociale contactpatronen en

besmettelijkheid van nieuwe varianten. Bovendien heeft een wiskundig model dat een dynamiek beschrijft

ook waarde zonder de intentie predictief te zijn. Modellen helpen diverse factoren die fenomenen

beïnvloeden, waarvan de interactie het menselijk denkvermogen overstijgt, beter te begrijpen en in te

schatten. In deze crisis gaat het in de SIMID modellen in essentie over de combinatie van evoluties in:

- Leeftijdsspecifieke en temporele sociale contacten

- Leeftijdsspecifieke en temporele blootstellingen aan (varianten van) het virus en vaccins

- Leeftijdsspecifieke en temporele verhoudingen tussen infecties, ziektebeelden en mortaliteit,

evenals gebruik van diverse types gezondheidszorg (ic hospitalisaties en ICU)

Wat precies bedoeld wordt met “de modelleerders zeggen dit ook zelf” is ons onduidelijk. Niemand van

ons heeft ooit beweerd dat model scenario's presenteren een vorm is van populisme. Modellen kunnen

inderdaad verkeerdelijk gebruikt worden om beleid te rechtvaardigen, eerder dan het te informeren. Dat is

een bezorgdheid waar onze groep al lang voor en ook tijdens deze pandemie expliciet over

communiceerde. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in de tijdschriften Medical Decision Making en

Vaccine. Tijdens deze pandemie hebben we steeds getracht een brede waaier aan scenario's te

onderzoeken en deze met de nodige voorzichtigheid over te brengen aan adviescommissies door steeds de

onzekerheid te kaderen.

Het presenteren van onze scenario's aan beleidsmakers “onwetenschappelijk” noemen in afwezigheid van

enige vorming van toetsing suggereert verkeerdelijk dat de veronderstellingen die werden gemaakt in de

modellen niet steunen op wetenschappelijk onderzoek en dat de modellen niet werden gevalideerd aan de

hand van andere modellen of gerapporteerde gegevens die op het desbetreffende moment beschikbaar

waren.
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Die "scenario's" ondersteunden volgens opiniemakers, politici, en experts het belang van de

herfstbooster, en ze gingen daarin vaak veel verder dan de aanbevelingen van de Hoge

Gezondheidsraad. Maar hoe accuraat waren die "scenario's" nu eigenlijk? Ziehier het scenario voor

ziekenhuisbezetting waarbij 50% vd 65+/50+/18+ die een 1e booster kregen ook een herfstbooster

zouden krijgen, en een waarbij dat 100% is. (De echte 2e-boostergraad ligt ertussenin.) Erbovenop heb

ik in het geel ook de werkelijke cijfers geplakt. Belangrijk: dit model ging ervan uit dat er *geen* nieuwe

varianten zouden opduiken.

Het waren dus 'optimistische' scenario's: met een (helemaal te verwachten) nieuwe variant zou het

slechter worden. De werkelijkheid week op 2 manieren ernstig af van de scenario's:

1) De werkelijke cijfers waren tot eind november veel lager, zelfs dan het 100% vax scenario.

2) Vanaf december stijgen de echte cijfers opnieuw, tgv de BQ.1 variant. Zonder deze variant, waar de

modellen geen rekening mee hielden, hadden ze er nog veel meer naast gezeten.
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Deze scenario's werden beschreven in onze Technische Nota van augustus 2022 waarin we enerzijds de

gecombineerde effecten van diverse vaccins en blootstellingen aan het virus op diverse tijdstippen in

rekening hebben gebracht. Anderzijds was erg veel onzekerheid over de verdere evolutie van de sociale

contact patronen in het eerste najaar zonder grote opgelegde maatregelen. Gegeven deze complexiteit

leek het ons niet opportuun om ook nog een nieuwe variant in rekening te brengen, aangezien die er nog

niet was of er geen kerneigenschappen van bekend waren. Het feit dat de gele lijn in de figuur met de

trapsgewijze stijging in hospitalisaties ten gevolge van de BQ.1 variant meer overlapt met de scenario’s is

niet relevant, noch een element waarom de modellen meer of minder waarde hebben. De scenario’s

geven een inschatting van vaccinatie in het najaar van 2022 mits verhoogde transmissie in

september-oktober. De 2e stijging in december 2022 ten gevolge van de BQ.1 variant is volledig naast de

kwestie.

Het retrospectief toevoegen van gerapporteerde datapunten aan de output van scenario analyses, als

zogeheten vorm van toetsing, vereist dat alle afwijkingen van de scenario formulering tegenover de

werkelijkheid (evenals eventuele nieuwe inzichten) worden meegenomen. In onze analyse gaan we uit van

een stijging in transmissie en tonen we het potentieel van vaccinatie. Als een beschreven scenario niet

overeenkomt met de realiteit, dienen zowel de vaccinatiegraad als de transmissie assumpties geëvalueerd

te worden. Interessanter dan simpelweg vaststellen dat de projecties onder diverse scenario's in deze nota

afwijken van de latere observaties is de vraag waarom dat zo is. Naar onze inschatting is dit omdat de

transmissie minder is toegenomen dan gemodelleerd op basis van de evolutie van de observaties waarover

we beschikten op 23 augustus 2022, de dag van de kalibratie. De Hoge Gezondheidsraad of GEMS werden

geïnformeerd door o.a. de SIMID modellen, maar vaak kwam hun advies enkele tijd na onze simulaties.

Hierdoor was het mogelijk om ook nieuwe elementen mee te nemen, onder andere in bovenstaand geval

dat de neerwaartse trend na de kalibratie van het model onderschat werd, en het waarschijnlijk was dat de

ziektelast in absolute aantallen overschat werd.

Onze conclusie in augustus 2022 over de relatieve impact lijkt ons nog steeds te kloppen:

“Our scenario analysis shows a new wave in October-November as a result of resuming societal activities

and seasonality. However, a booster vaccine campaign with an Omicron dedicated booster and coverage of

at least 50% of the oldest population (65 years and older) with already one booster shows a substantial

impact on the size thereof. More specifically, including vaccination in the scenario analysis results in a wave

moderate in size, near the level of the latest Omicron wave in June. Projections with subsequent

vaccination campaigns targeting the 18 years and older population show the lowest hospital admission

rates in December 2022. While we focus on hospital admissions, high infection rates could lead to

significant absenteeism and pressure on primary care.”
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De modellen 'voorspelden' wel correct dat er een najaarspiek aankwam. Maar had iemand daar een

model voor nodig? Natuurlijk niet.

Misschien konden ze wel kwalitatief het effect van een hoge 2e-boostergraad inschatten, ook al zaten ze

er kwantitatief naast?

Correctie: de veronderstelling dat er een najaarspiek ging komen was correct. De najaarspiek in de

modellen werd geïnduceerd als gevolg van een verwachte stijging in transmissie, zoals ook beschreven en

gemotiveerd in de Technische Nota. Het model geeft als output de vertaling van deze assumptie en

illustreert de mogelijke impact van vaccinatie gegeven zulke verwachte stijging in transmissie. Met andere

woorden, stellen dat het niet nodig is een transmissie model te ontwikkelen om een najaarspiek te

"verwachten" is correct (hoewel het impliciet model dat je dan gebruikt ervan uitgaat dat de vorige jaren

zich zullen herhalen). Het nut van een model in deze technische nota lag in het kwalitatief nagaan van de

impact van een hoge versus een lagere boostergraad.

[...] In Vlaanderen lag de 2e-boostergraad (zowel in absolute termen, als relatief tov de 1e-boostergraad)

veel hoger dan in Brussel en Wallonie. Nochtans heeft Vlaanderen geen lagere hospitalisatie-incidenties

gehad sinds de herfstboostercampagne. [...] Sinds 01/23 zijn de hospitalisatie-incidenties zelfs veel

hoger in Vlaanderen. Hadden de modellen dat (kunnen) voorzien? Ik heb mijn twijfels.

Doorheen de pandemie hebben de verschillende regio’s in België een ander traject doorlopen. Niet alleen

de vaccinatiegraad is verschillend tussen regio’s, ook de bevolkingssamenstelling, mobiliteit, densiteit,

sociaal contactgedrag, etc. Dat de hospitalisaties begin 2023 in Vlaanderen en Wallonië gelijkenissen

vertonen ondanks een hogere vaccinatiegraad, is in onze ogen een selectieve conclusie.

Onze modellen voor de 2e boostergraad beschrijven steeds een gemiddeld verloop op basis van de

beschikbare gegevens voor België. Dit staat ook expliciet in het rapport. Het regionale verschil waarvan

sprake kan dus per definitie niet ingeschat worden op basis van het gebruikte model. Dit doet dus ook

geen afbreuk aan de waarde van de beschreven analyse.

Doorheen de pandemie hebben we ook getracht transmissie modellen te implementeren op regionaal

niveau. Toepassingen hiervan hebben we gerapporteerd in augustus en oktober 2021. Een beperking van

de gebruikte methodologie was dat de geobserveerde ziektelast volledig werd toegeschreven aan lokale

transmissie. In combinatie met de toenemende complexiteit door variatie in vaccinatieschema's, varianten

en aangepast gedrag was het niet haalbaar om de regio-specifieke updates te onderhouden op een

kwalitatieve manier en te rapporteren met de nodige nuance over onzekerheid en beperkingen.
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Modellen zijn natuurlijk maar zo goed als de assumpties die je erin steekt. Zoals de assumpties ivm

natuurlijke immuniteit versus vaccin-geïnduceerde immuniteit (zowel sterkte als seroprevalentie), en

meer. Garbage in, garbage out. Je kan ze laten zeggen wat je wil.

Zoals eerder aangegeven hebben we steeds getracht onze veronderstellingen te baseren op de

beschikbare literatuur. Bovendien hebben we deze veronderstellingen ook steeds bijgestuurd, indien

nodig, op basis van voortschrijdend inzicht doorheen de crisis. Nochtans bestaat over de immuniteit na

infectie en/of vaccinatie en de afname na verloop van tijd tot op de dag van vandaag onduidelijkheid. De

globale verscheidenheid in vaccinatieschema’s en de aanwezigheid van varianten maken het zeer complex

om de Belgische situatie in te schatten. Daarom hebben we op een correct wetenschappelijke manier onze

veronderstellingen inzake immuniteit steeds duidelijk weergegeven. Zoals aangehaald, beschrijft een

model de samenhang van alle assumpties, dus niet alleen met betrekking tot immuniteit. Alle gemaakte

veronderstellingen, geïnspireerd op basis van veel empirisch en methodologisch wetenschappelijk

onderzoek, omschrijven als “garbage” en zo de volledige waarde van ons werk proberen publiekelijk

onderuit te halen is “geen wetenschap, maar populisme”.

[in meeste modellen werd waning na infectie iets trager genomen dan na vaccinatie, dus dat werd in
vele gevallen wel beschouwd... ]

In het SIMID model (parameters gebruikt voor de najaar-scenario's) alvast niet. En hun aannames
kwamen blijkbaar van het ECDC, dus wellicht is dit niet tot hun model beperkt.
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Zoals beschreven in de de Technische Nota van augustus 2022, onder “model input and assumptions”,

veronderstellen we volledige immuniteit na infectie tot gemiddeld 8 maanden na infectie. Dit is hoger dan

de immuniteit na vaccinatie, zoals weergegeven in de opgenomen “Tabel 1”. Zelfs na verloop van tijd

veronderstellen we een hogere immuniteit na infectie dan na vaccinatie. Deze wordt behouden tot het

einde van de simulatie. Het verwijt dat we verlies van immuniteit niet zouden in rekening brengen is fout.

Net als de reactie dat we het effect van vaccinatie gunstiger weergeven dan immuniteit na infectie. Beide

zaken staan expliciet vermeld in de technische nota waaruit de figuren en de tabel werden gehaald.

De referentie onder bovenstaande “Tabel 1” van onze Technische Nota verwijst naar de “ECDC scenario

hub”, wat een initiatief is om verschillende modellen gebruikt voor verschillende EU landen samen te

brengen. Deze hub fungeert als vorm van validatie, waar eerder werd naar gerefereerd als zijnde afwezig,

en start steeds van enkele basis veronderstellingen (zoals waning immunity). Zodoende is de betrachting

om via verschillende invalshoeken en met inbegrip van landspecifieke assumpties tot breder gedragen

conclusies te komen. Er is nergens sprake dat de ECDC als instituut een claim doet inzake immuniteit en dat

dit algemeen goed is.

Betekent dit dat de 2e booster zinloos was?

Mijns inziens niet: voor ouderen/zwakkeren was het een logische keuze.

Maar voor alle anderen was het in het beste geval overbodig. Het was niet nodig de booster te

promoten bij <65j, zeker niet na eerdere infectie.

Wij kijken uit naar de beschrijving en details van de analyse van de criticaster om deze conclusies te staven.

Merk op dat we in onze communicatie steeds benadrukt hebben dat het vooral de ouderen/zwakkeren

waren die gebaat waren bij een boostervaccinatie.

In 12/21 'toonden' De Modellen ook (tegenfeitelijk) aan dat kinderen al in de zomer van '21 vaccineren

een gigantisch effect zou gehad hebben op de Delta-golf, en dat 80% vd kinderen vaccineren in 01/22

een gigantisch effect zou hebben op Omicron. Wie wil die voorspellingen vandaag nog verdedigen?

Mooie wiskunde leidt jammer genoeg niet altijd tot sterke wetenschap of goed beleid.

De analyse waarvan sprake is uitgevoerd en beschreven begin december 2021 en de focus lag inderdaad

op de Delta-golf. Vermits de leeftijdsspecifieke blootstellingen tot op dat punt in de tijd (voor de komst van

Omicron) anders waren dan nu, zou zo’n vaccinatiestrategie nu andere resultaten opleveren in ons model.

Onze analyse beschrijft een mogelijke traject gegeven aangepaste assumpties rond vaccinatie inzake

leeftijd. Wij veronderstellen en besluiten het volgende:
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The number of hospital admissions in the youngest age group is low in our age-structured model, hence the

added benefit of vaccine uptake in children is mainly a consequence of its capacity to reduce transmission

to and therefore between older age groups in the community. This might change if properties of future

VOCs change with regards to immunity and infectivity.

[...]

A retrospective scenario, in which children between 5 and 11 years old would have been vaccinated in July

and August 2021, shows a relative constant level of hospital admissions and ICU load from September until

December 2021.

Bovenstaande conclusies over de vaccinatie van kinderen in de zomer van 2021 op de Delta golf staan nog

steeds overeind. De claim dat 80% van de kinderen vaccineren in januari 2022 een gigantisch effect zou

hebben op Omicron is niet gebaseerd op ons werk. Wij hebben het volgende geconcludeerd:

For a hypothetical wave in 2022, with specified risk behaviour, VOC and vaccine assumptions in place,

simulations with vaccination coverage of 95% in the complete Belgian population over the age of 18 years

would prevent at least 30% of hospitalisations. Improving vaccination coverage to at least 90% in each age

cohort for 18+ has similar potential compared to introducing widespread vaccination of children between 5

and 11 years old, though adapted social contact behaviour and/or modified viral or vaccine characteristics

could substantially impact this finding. [...]

Two important counterbalancing limitations have to be borne in mind when interpreting these results: (1)

these simulations explicitly account for waning vaccine-induced immunity, but not for waning immunity of

persons previously infected by the virus. Clearly, this implies that the potential impact of vaccinating

children is underestimated in this respect, as young children are not universally vaccinated but have often

acquired infection; (2) if the omicron VOC evades vaccine induced protection against infection more than

against (severe) disease, the potential impact of childhood vaccination may be overestimated relative to

the impact of adult vaccination. This second aspect is currently unknown.

Het intrinsieke potentieel van epidemiologische modellen om het verloop van een pandemie te

voorspellen is overschat. Ook topmodelleerders als @hensniel, @landerwillem, @StAbramsBerx, of

@BeutelsPhilippe kunnen dat niet veranderen. Het zou goed zijn als men dat zou erkennen.

We betreuren de misleidende twitterdraad omdat deze zeer oppervlakkig is samengesteld en verschillende

onwaarheden bevat. De gebruikte epidemiologische modellen hebben niet als doel, noch het potentieel,

om het verloop van de pandemie te voorspellen. Hoe kan dit dan over- of onderschat worden? Wat opvalt,

is dat men aan cherry-picking tracht te doen wat betreft de inzichten die wiskundige modellen tijdens de

crisis brachten. Wat met de inschatting van de desastreuze tweede golf in 2020? Die werd door velen

ontkend in de zomer van 2020, maar als een zeer plausibel scenario aangegeven in onze nota van mei

2020. Daarnaast hebben we een 2e golf gemodelleerd en beschreven met een toenemend aantal

scenario’s (met meer zekerheid) in verschillende nota’s van mei tot oktober 2020 en een preprint in Juli
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2020. Wat met de gematigde inschatting van de Omicron golf in januari 2022 in tegenstelling tot andere

landen waar men opnieuw verregaande maatregelen introduceerde? Zo zijn er nog een reeks voorbeelden.

Wie wordt er in de bovenstaande samenvattende tweet bedoeld met “men”? In de tweet worden

@hensniel, @landerwillem, @StAbramsBerx, of @BeutelsPhilippe getagd, terwijl wij ons bewust zijn van

de beperkingen van onze modellen en dit steeds erkend hebben in onze communicatie, zowel naar het

brede publiek, collega-wetenschappers als naar beleidsmakers. Als andere partijen ons werk hebben

overschat, zou het gepast zijn om hen hierover aan te spreken.

Als ervaren wetenschappers gaan wij dagelijks om met kritiek, die vaak gegrond is, en essentieel voor het

wetenschappelijke proces. Maar het doel van dit soort kritiek ontgaat ons. Zou het hier kunnen gaan om

een vorm van populisme?

Auteurs: Steven Abrams, Philippe Beutels, Niel Hens en Lander Willem

Deze nota is verschenen op 3 Maart 2023 op www.simid.be
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