Fritsander Lahr @fritsander
Nov 24, 2021 • 7 tweets • fritsander/status/1463630688968712193

Onderstaande modelstudie concludeert:
"Our results highlight the benefits of extending COVID-19
vaccination programs beyond adults to reduce infections
and severe outcomes in adolescents and children and in
the wider population."
Dat er van benefits geen sprake is, blijkt hier.
Marion Koopmans
@MarionKoopmans

Modelling paper of RIVM estimating impact of vaccination
in 12+ and 5+ on cases, hospitalisations and ICU
admissions
The impact of vaccinating adolescents and children …
Introduction Despite the high COVID-19 vaccination
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IC-opnames: maat voor te voorkomen ernstige ziekte en belasting zorg.
Inenten van 75% vd kinderen 12-19 geeft een reductie van 48 IC opnames voor de
populatie 20 jaar en ouder (sinds maart 2020: 14.813). Geef je ook 75% van de
kinderen van 5-11 2 prikken dan is de reductie 72.
De gegevens uit tabel 2 zijn hier gebruikt. Dit betreft het scenario waarbij de vaccin
effectiviteit in 6 maanden met 50% afneemt, een reëel scenario.
Om 1 IC-opname bij mensen van 20 of ouder te voorkomen moet je dus ongeveer
30.000 kinderen van 5 jaar en ouder inenten.

En dan de vraag of het inenten voor de kinderen zelf nog enige reductie geeft?
Geen voor 5-11 jarigen (2 IC-opnames sinds maart 2020).
11 minder opnames voor 12-19 jarigen (tov 23 opnames sinds maart 2020.
Welk probleem lost het inenten van kinderen eigenlijk op?
Geen!
Tot slot blijken de gevonden reducties in IC-opnames niet statistisch significant, de
betrouwbaarheidsintervallen bevatten 0 reductie. Er is in deze studie dus helemaal
niet aangetoond dat inenten van kinderen het aantal IC-opnames vermindert.

Conclusie: het inenten van kinderen heeft geen enkele toegevoegde waarde.
Hiermee is 1 vd 3 argumenten van de gezondheidsraad in haar advies van 29-6-2021
ook geheel onderuit gehaald.
Naschrift: alle gemaakte berekeningen en aannames staan op onderstaande
handgeschreven plaatje
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