Schattingen extra patiënteninstroom als gevolg van griepepidemie 2017/2018
Onderstaande gegevens zijn een schatting op basis van de griepepidemie in het voorgaande jaar. De
spreiding over de verschillende ziekenhuizen is berekend op basis van het rapport patiëntstromen.

16/17 = 17/18

NL

Personeelsziekte
Personeelsuitval (3/4 thuisblijvers)
Zieke inwoners (10% in 15 wk)
Extra HA-bezoek p. week
Extra ZH-opname p. week
Extra IC-opname per week
A1/A2-ritten ambu (=zkh opname)

1.716.047
14.518
858,0
228,8
858

NHN

K'Land

A'dam e.o.

+2% ged. 3,5 mnd
+ 1,5% ged. 3,5 mnd
63.952
52.718
130.642
541
446
1.105
32,0
26,4
65,3
8,5
7,0
17,4
32
26
65

Tabel 1: Gemiddelde aantallen per subregio. Broncijfers afkomstig van CBS, RIVM en NIVEL

Aantal grieppatiënten dat zich heeft gemeld bij de huisarts

bandbreedte

Figuur 1: Verloop griepepidemie 2016/2017 (half december tot eind maart). Het aantal grieppatiënten dat zich
heeft gemeld bij de huisarts. De rode lijn is het gemiddelde.

In onderstaande tabellen wordt per veiligheidsregio een overzicht gegeven van de ziekenhuizen
(binnen regio Noordwest). De spreiding over de verschillende ziekenhuizen is berekend op basis van
het rapport patiëntstromen. De bandbreedte is verschil tussen de dalen en pieken van de
griepepidemie.

Noord-Holland Noord

Ziekenhuis

NWZ Alkmaar
NWZ Den Helder

% o.b.v.
patiëntstromen

47,8%
18,7%

# extra
ziekenhuisopnames per
week [0,75%]

# extra IC opnames per
week [0,2%]

Gem. (bandbreedte)

Gem. (bandbreedte)

15,3 (9,8 – 24,8)
6,0 (3,8 – 9,7)

4,1 (2,6 – 6,6)
1,6 (1,0 – 2,6)

Tabel 2: De verwachte wekelijkse extra patiënteninstroom tijdens de griepepidemie voor de ziekenhuizen in NoordHolland Noord.

Kennemerland

Ziekenhuis

Spaarne Haarlem
Spaarne Hoofddorp
RKZ

% o.b.v.
patiëntstromen

38,9%
29,3%
31,8%

# extra
ziekenhuisopnames per
week [0,75%]

# extra IC opnames per
week [0,2%]

Gem. (bandbreedte)

Gem. (bandbreedte)

10,3 (6,5 – 16,6)
7,7 (4,9 – 12,5)
8,4 (5,4 – 13,6)

2,7 (1,7 – 4,4)
2,1 (1,3 – 3,3)
2,2 (1,4 – 3,6)

Tabel 3: De verwachte wekelijkse extra patiënteninstroom tijdens de griepepidemie voor de ziekenhuizen in
Kennemerland

Amsterdam e.o.

Ziekenhuis

VUmc
OLVG West
MC Slotervaart
Amstelland
ZMC

% o.b.v.
patiëntstromen

14,3%
14,0%
6,9%
6,5%
8,8%

# extra
ziekenhuisopnames per
week [0,75%]

# extra IC opnames per
week [0,2%]

Gem. (bandbreedte)

Gem. (bandbreedte)

9,3 (6,0 – 15,1)
9,1 (5,8 – 14,8)
4,5 (2,9 – 7,3)
4,2 (2,7 – 6,9)
5,7 (3,7 – 9,3)

2,5 (1,6 – 4,0)
2,4 (1,6 – 3,9)
1,2 (0,8 – 1,9)
1,1 (0,7 – 1,8)
1,5 (1,0 – 2,5)

Tabel 4 De verwachte wekelijkse extra patiënteninstroom tijdens de griepepidemie voor de ziekenhuizen in de regio
Amstersterdam e.o (vallend binnen de regio van NAZNW)

