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Inleiding

De verspreiding van infectieziekten is een probleem van alledag. Denk aan het jaarlijkse griep-
virus, kinderziekten, maar ook het virus dat vandaag de dag het leven beheerst: SARS-CoV-2.
De ene infectieziekte verspreidt zich sneller en makkelijker dan het andere. Wanneer dit re-
latief snel en gemakkelijk gebeurt, bestaat er een kans dat veel mensen besmet zullen raken.
Sommige infectieziekten veroorzaken slechts een beperkte ziektelast, echter, er zijn ook infectie-
ziekten waarvan voorkomen moet worden dat deze zich snel verspreiden. Bijvoorbeeld omdat
de ziekenhuizen de patiëntenstroom niet aan kunnen, omdat de ziekte grote negatieve effecten
op het lichaam heeft of heel dodelijk is. In dat geval is het verstandig maatregelen te treffen.
Een tweetal maatregelen dat getroffen kan worden is isolatie nadat hij of zij gedetecteerd is en
quarantaine nadat iemand gevonden wordt door contactonderzoek van een besmet individu. In
deze scriptie zullen we onderzoeken wat het effect is van deze maatregelen op de verspreiding
van een infectieziekte, zodat we uiteindelijk kunnen stellen of het effectief is dergelijke maatre-
gelen in te voeren bij de uitbraak van een infectieziekte.
We zullen het effect van de eerder genoemde maatregelen op de verspreiding van een infectie-
ziekte onderzoeken door een model op te stellen dat het aantal besmette individuen (afhankelijk
van de tijd) beschrijft. Een mogelijkheid is om aan de hand van bepaalde eigenschappen van
dit model iets over het verloop van de infectieziekte te zeggen, echter, een andere interessante
mogelijkheid is dit model te gebruiken om het reproductiegetal te bepalen. Dit zullen we in deze
scriptie doen, om vervolgens aan de hand van het reproductiegetal conclusies te trekken over de
verspreiding van de infectieziekte in de aanwezigheid van maatregelen en zodoende antwoord te
geven op de onderzoeksvraag: ”Wat is het effect van contactonderzoek op het reproductiege-
tal?”In paragraaf (0.1) zullen we dieper in gaan op de betekenis van het reproductiegetal.

Om tot het eerder genoemde model te komen, geven we in de tweede paragraaf van deze
inleiding (0.2) tevens een situatieschets. Vervolgens bekijken in het eerste hoofdstuk (1) de Von
Foerster vergelijking en bestuderen we de survival analyse; twee wiskundige onderwerpen die we
nodig zullen hebben bij de opbouw van het model. Dit model zal vervolgens in hoofdstuk (2)
stap voor stap worden opgebouwd; te beginnen bij de initiële situatie (afwezigheid van maatre-
gelen), waarna we het geval van detectie bekijken om bij het gewenste model te eindigen. Tot
slot zullen we in paragraaf (2.5) het model toepassen op de uitbraak van een infectieziekte met
een aantal specifieke eigenschappen. In hoofdstuk (3) zullen we voor deze uitbraak tevens met
behulp van simulaties het analytisch verkregen resultaat controleren.

Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van het artikel Factors that make an infectious
disease outbreak controllable [2]. Dit artikel heeft de grote lijnen van de scriptie bepaald, maar
er zijn daarbij op vele vlakken aanvullingen en extra informatie ter verduidelijking toegevoegd.
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0.1 Het reproductiegetal R

Het reproductiegetal, is een getal dat wordt gebruikt om de besmettelijkheid van een infectie-
ziekte weer te geven. We definiëren het reproductiegetal als het verwachtte aantal personen dat
één besmet persoon zal besmetten, gegeven dat al zijn of haar contacten vatbare individuen
zijn, en noteren dit als R.

Wanneer R < 1 zal een besmet persoon minder dan één ander persoon besmetten, en dus
zal de infectieziekte uiteindelijk uitsterven. In het geval dat R = 1, zal elk besmet persoon
gemiddeld één ander persoon besmetten, en zal het aantal besmettingen per tijdseenheid niet
veranderen. Wanneer R > 1 zal elk besmet individu gemiddeld meer dan één ander persoon
besmetten, en dus zal het totale aantal besmette personen exponentieel groeien. Om een infec-
tieziekte te bestrijden en het aantal besmette personen in te dammen, streven we dan ook naar
een waarde van R dat kleiner is dan 1. [1]

0.2 Situatieschets

Om een goed model op te kunnen stellen, is het belangrijk alle details goed voor ogen te heb-
ben. Voordat we naar de wiskunde gaan kijken, zullen we dan ook eerst nogmaals de situatie
bespreken, waarbij alles dat belangrijk is voor een goed, realistisch model aan bod zal komen.

We gaan uit van een samenleving of populatie mensen waar een infectieziekte uitbreekt
dat zich (snel) van mens tot mens verspreidt en waarbij het belangrijk is dat er maatregelen
worden getroffen om verdere verspreiding van de infectieziekte te voorkomen. Twee mogelijke
maatregelen zijn, zoals in de inleiding beschreven, isolatie na detectie en quarantaine nadat een
individu gevonden is door contactonderzoek.

Detectie kan op verschillende wijzen plaatsvinden, wat meestal ook afhankelijk zijn van de
infectieziekte. Zo kan het zijn dat een individu vermoedt de ziekte bij zich te dragen, waarop
met behulp van een test kan worden nagegaan of hij of zij daadwerkelijk besmet is daarmee
gedetecteerd wordt. Een andere mogelijkheid is dat een infectieziekte zich openbaart door zeer
specifieke klachten de infectieziekte op deze manier wordt gedetecteerd. Voor dit algemene geval
nemen we aan dat wanneer een infectieziekte bij een individu gedetecteerd wordt, ongeacht de
manier waarop, hij of zij in isolatie zal gaan om te voorkomen dat de infectieziekte op andere
personen overgedragen kan worden.

Een aanvulling op detectie is het uitvoeren van contactonderzoek. Hierbij worden alle (re-
cente) contacten van een persoon dat positief getest is, in kaart gebracht. Hoe ver wordt terug-
gegaan in het opsporen van contacten, is afhankelijk van hoe lang de persoon al besmettelijk is.
Alle contacten die bij dit onderzoek in beeld komen, zullen in quarantaine moeten. Wanneer
zij de infectieziekte eventueel hebben opgelopen, zullen zij verder geen andere personen kunnen
besmetten. Merk op dat in dit geval de personen 0 (de individuen waarbij de infectieziekte
als eerste opgemerkt wordt; zij introduceren de ziekte binnen een populatie), wel gedetecteerd
kunnen worden, maar nooit gevonden zullen worden door contactonderzoek omdat niet bekend
is wie hen besmet heeft. Deze vorm van contactonderzoek noemen we ook wel ’forward tracing’.

Bovenstaande maatregelen lijken op papier zeer effectief. Wanneer iedereen die de infec-
tieziekte draagt opgespoord wordt, zou een uitbraak toch zeer snel voorkomen moeten kunnen
worden? Echter, in de realiteit, er zijn een hoop factoren waar we mee te maken hebben die
ervoor zorgen dat bovenstaande procedure een stuk minder effectief is dan het lijkt.
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Een aantal voorbeelden van deze afhankelijkheden:

1. Test-capaciteit; als niet iedereen die de infectieziekte mogelijk bij zich draagt getest kan
worden, weten we niet wie in isolatie moet en kan er ook geen contactonderzoek worden
uitgevoerd.

2. Perfectie van isolatie en quarantaine. Lang niet iedereen zal even zorgvuldig omgaan met
het advies om in isolatie of quarantaine te gaan. Hier zijn verschillende redenen voor te
bedenken, maar dit draagt niet bij aan het voorkomen/ bestrijden van een uitbraak.

3. Perfectie van contactonderzoek; wanneer contactonderzoek onvolledig kan worden uitge-
voerd, zal niet ieder potentieel besmet individu in quarantaine worden gesteld.

In het model dat we op zullen stellen, zijn we in staat rekening te houden met deze afhankelijk-
heden door parameters op de juiste wijze te kiezen.
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Hoofdstuk 1

Voorafgaand

Om het probleem dat we in de inleiding gedefinieerd hebben samen te vatten in een model,
zullen we gebruik maken van verschillende onderwerpen in de wiskunde. Zo zullen we onder
andere partiële differentiaalvergelijkingen tegenkomen en gebruik maken van de zogenaamde
survival analyse. Voordat we in het volgende hoofdstuk (2) het model op gaan bouwen, zullen
we een blik op werpen op bovenstaande concepten om intüıtie voor deze onderwerpen op te
bouwen.

1.1 De Von Foerster vergelijking

Voor het modelleren van een situatie waarbinnen sprake is van continue veroudering, zijn de
partiële differentiaalvergelijkingen een belangrijk hulpmiddel. Omdat partiële differentiaalver-
gelijkingen intüıtief lastiger zijn te begrijpen, leiden we voorafgaand aan de analyse van het
probleem, de zogenaamde Von Foerster vergelijking af. Dit doen we aan de hand van paragraaf
1.7 uit het boek Mathematical Biology: an introduction [3]. De Von Foerster vergelijking, is een
partiële differentiaalvergelijking die in vele verschillende disciplines terugkomt met als gemene
deler dat er sprake is van een zogenaamde verouderingsstructuur. In het volgende hoofdstuk (2),
zullen we zien dat we deze Von Foerster vergelijking goed kunnen gebruiken voor het beschrijven
van de dynamiek van de verspreiding van een infectieziekte (in de afwezigheid van maatregelen).

De Von Foerster vergelijking, is gebaseerd op een populatie waarbij veroudering invloed
heeft op de grootte en groei van een populatie (bijv. dieren, mensen of bacteriën). Voor de
eenvoud gaan we uit van een populatie waarvan de dichtheid n(t, a) afhankelijk is van leeftijd
a en tijd t. De functie m(a) geeft de kans per tijdseenheid dat een individu van leeftijd a zal
sterven. Merk op dat als m(a) = 0,∀a ≥ 0 geen enkel individu zal sterven en de populatie dus
een eeuwig leven zal hebben. Daarbij komt ook dat de populatie nooit zal krimpen; er zullen
enkel nieuwe individuen bijkomen.

Om tot de Von Foerster vergelijking te komen, bekijken we het aantal personen dat overblijft
wanneer we een stap in zowel de tijd (∆t), als leeftijd (∆a) zetten. Merk op dat moet gelden

n(t+ ∆t, a+ ∆a) = (1−m(a))n(t, a)∆t. (1.1)

Immers, als we een stap ∆t in de tijd zetten, worden alle personen die niet op leeftijd a sterven
één tijdstap ouder. Merk op dat we n(t+∆t, a+∆a) met behulp van een Taylor expansie (rond
het punt ∆t) ook kunnen schrijven als

n(t+ ∆t, a+ ∆a) ≈ n(t, a) +
∂n(t, a)

∂t
∆t +

∂n(t, a)

∂a
∆a. (1.2)

5



Samenvoegen van de vergelijkingen (1.1) en (1.2) geeft de volgende gelijkheid die moet gelden
voor n(t, a) :

∂n(t, a)

∂t
+
∂n(t, a)

∂a
= −m(a)n. (1.3)

Merk op dat we hierbij hebben aangenomen dat de tijdseenheden voor tijd en leeftijd gelijk zijn,
i.e. ∆t = ∆a. Deze laatste vergelijking (1.3), noemen we de Von Foerster vergelijking.

In het volgende hoofdstuk (2) zullen we de populatiedichtheid n(t, a) interpreteren als het
aantal gëınfecteerde personen en de leeftijd a als de tijd die is verstreken sinds besmetting. Het
aantal besmette personen is dan dus afhankelijk van het tijdstip t en de tijd sinds besmetting
a. Later gaan we dieper op dit onderwerp in.

1.2 Survival analyse

In de situatie die we geschetst hebben, is er een belangrijke schakel tot het contactonderzoek;
namelijk de detectie. Om dit in het model mee te nemen, zullen we een stochastische variabele
toe moeten passen die de duur van de besmettelijke periode van een individu beschrijft. Hier-
voor zullen we gebruik maken van de functies die volgen uit de zogenaamde survival analyse.
Zoals de naam doet suggereren, spreken we bij de survival analyse in termen van leven en dood.
Dit zullen we in eerste instantie ook doen. Echter, leven en dood kan op vele manieren worden
gëınterpreteerd. Later, in het model, zullen we het leven dan ook zien als de periode waarin een
persoon besmet is, maar nog niet gedetecteerd is, en het moment van sterven als het tijdstip
waarop wordt vastgesteld dat iemand de infectieziekte bij zich draagt.

We bekijken aan de hand van het hoofdstuk Survival models [4] twee functies uit de survival
analyse die we in het volgende hoofdstuk (2) nodig zullen hebben voor het model. De eerste,
en tevens belangrijkste functie is de zogenaamde survival functie.
Neem aan dat de continue stochastische variabele T het moment van overlijden aangeeft en dat
de functies f(t) en F (t) = P (T < t) de bijbehorende kansdichtheids- respectievelijk verdelings-
functie bij deze stochastische variabele. We definiëren nu de survival functie S(t) als de kans
dat een persoon tot tijdstip t in leven zal blijven (en dus na het bereiken van leeftijd t dood zal
gaan). Oftewel, er moet gelden dat

S(t) = P (T ≥ t) = 1− F (t). (1.4)

In de meeste gevallen wordt aangenomen dat S(0) = 1, i.e. de kans dat een persoon bij de
geboorte in leven is, is gelijk aan 1. Wanneer S(0) < 1, bestaat er dus een kans dat een persoon
dood geboren wordt. Merk op dat de survival functie naar nul convergeert wanneer oneindig
leven niet mogelijk is. In het geval dat dit wel mogelijk zou zijn, convergeert de functie naar de
kans op oneindig leven.

Uit de survival functie kunnen we de zogenaamde hazard functie afleiden. Deze functie geeft
de instantane kans op een gebeurtenis (in dit geval de dood) voor een individu op tijdstip t. We
definiëren de hazard functie als volgt:

h(t) = lim
∆t→0

P (t ≤ T < t+ ∆t|T ≥ t)
∆t

. (1.5)

Hierbij geeft de noemer de kans dat een individu in het tijdsinterval [t, t+ ∆t) zal sterven, ge-
geven dat dit individu nog in leven is. De teller geeft de lengte van het interval. Wanneer we de
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lengte van het interval naar nul laten gaan, verkrijgen we de instantane kans op de gebeurtenis
voor het tijdstip t.

We kunnen de limiet in de hazard functie (1.5) verder uitwerken. Merk allereerst op dat we
de voorwaardelijke kans in de limiet ook kunnen schrijven als:

P (t < T ≤ t+ ∆t|T ≥ t) =
P (t < T ≤ t+ ∆t, T ≥ t)

P (T ≥ t)
=

P (t < T ≤ t+ ∆t)

S(t)
,

immers P (T ≥ t) = S(t). Voor vergelijking (1.5) volgt nu dat

h(t) = lim
∆t→0

1

S(t)

(1− S(t+ ∆t))− (1− S(t))

∆t
= lim

∆t→0
− 1

S(t)

(S(t+ ∆t)− S(t))

∆t
. (1.6)

Merk op dat in de limiet van vergelijking (1.6) de afgeleide van S(t) staat beschreven. Daarnaast
kunnen we dan ook concluderen dat:

h(t) = − 1

S(t)

dS(t)

dt
. (1.7)

Vergelijking (1.7) geeft de uiteindelijke vorm van de hazard functie die we in het vervolg zullen
hanteren.

Tot slot nog leiden we nog een andere vorm van de survival functie af die nuttig kan zijn
voor de analyse die komen gaat. Hiervoor drukken we de survival functie uit in termen van de
hazard functie. Merk op dat vergelijking (1.7) ook geschreven kan worden als:

h(t) = − d

dt
lnS(t).

Hieruit volgt nu voor de survival functie dat we deze ook als volgt kunnen schrijven:

S(t) = exp−
(∫ t

0
h(u) du

)
. (1.8)

Dit was het laatste resultaat uit de survival analyse dat we later zullen gebruiken bij het op-
stellen van het model.

7



Hoofdstuk 2

Het model

Nu we de benodigde voorkennis op orde hebben, kunnen we op analytische wijze een model
opstellen waaruit we de invloed van de verschillende maatregelen op een populatie waarbin-
nen sprake is van de verspreiding van een infectieziekte afleiden. Gedurende de weg naar het
uiteindelijke model, zullen we zien dat we zowel de tussenstappen, als het model zelf kunnen
gebruiken om het reproductiegetal te bepalen in verschillende situaties.
Voor de opbouw van het model gebruiken we het artikel Factors that make an infectious di-
sease outbreak controllable [2] als leidraad. Wanneer men dit artikel bestudeerd, zal opvallen
dat de volgorde is aangepast en verschillende onderwerpen zijn uitgediept om zo een (intüıtief)
helderder verhaal te verkrijgen.

We zullen dit hoofdstuk beginnen met een aantal aannamen welke we zullen moeten doen om
de geschetste situatie te vertalen in een probleem dat wiskundig gezien handelbaar is. Vervolgens
bestuderen we allereerst de uitbraak van een infectieziekte binnen een samenleving waar nog
geen maatregelen zijn getroffen. Dan zullen we de eerste maatregel in de vorm van isolatie
introduceren. Tot slot bekijken we het geval waarbij tevens contactonderzoek wordt uitgevoerd.

2.1 Aannamen

Het is ingewikkeld een probleem uit de werkelijkheid in één wiskundig model samen te vatten.
Om een model op te stellen, zullen we het probleem moeten reduceren tot iets dat we wel kun-
nen vertalen naar een wiskundig probleem. We zullen daarom ook een aantal vereenvoudigende
aannamen moeten doen om het probleem handzamer te maken. Deze aannamen kunnen later,
indien mogelijk, steeds verder worden beperkt. Dit zodanig dat het model de realiteit steeds
beter gaat benaderen.

De eerste aanname die we zullen doen is dat er sprake is van een homogeen gemengde samen-
leving. Dit betekent dat alle personen in de populatie die we bestuderen evenveel kans hebben
besmet te raken. Bovendien nemen we aan dat er een oneindig aantal vatbare individuen is, i.e.,
het aantal vatbare individuen neemt niet merkbaar af. doordat er besmettingen plaatsvinden.
Op deze manier blijft de kans om iemand te besmetten dus altijd gelijk voor elk besmet individu.

Nadat een persoon besmet is geraakt, kunnen er drie verschillende gebeurtenissen plaats
vinden:

• Besmetting Het besmette persoon kan andere personen besmetten.

• Detectie Een persoon kan gedetecteerd worden. Na detectie zal een persoon direct in
isolatie zal gaan en zal er direct contact onderzoek uitgevoerd. We nemen aan dat detectie,
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isolatie en contactonderzoek op hetzelfde tijdstip plaats zal vinden (dit wordt ook wel
instantaan genoemd). Een persoon is dus niet in staat andere personen te besmetten
tussen het moment van detectie en dat hij of zij in isolatie gaat. Op dezelfde manier zal
de gedetecteerde op hetzelfde moment als zijn of haar contacten in isolatie gaan. Als het
contactonderzoek digitaal plaats vindt, zoals bijvoorbeeld via de Corona-app, dan is dit
een redelijke aanname.

• Contactonderzoek Een besmet individu kan gevonden worden door contactonderzoek.
In dat geval is de persoon die hem besmet heeft, gedetecteerd. Wanneer een persoon
wordt gevonden door contactonderzoek, gaat hij in quarantaine en kan hij dus geen andere
personen meer besmetten.

De periode van besmetting totdat een individu gedetecteerd of door contact onderzoek gevon-
den wordt, en hij of zij dus besmettelijk is, noemen we ook wel de besmettelijke periode van dit
individu.

Maatregelen als isolatie (bij detectie) en quarantaine (bij contactonderzoek) kunnen pas
invloed hebben op het verloop van een uitbraak, wanneer deze ook daadwerkelijk worden nage-
leefd. Het is gemakkelijk aan te nemen dat iedereen zich netjes aan de regels houdt, echter, in
de realiteit zal dit niet het geval zijn. We zullen in ons model dan ook rekening moeten houden
met imperfectie isolatie en quarantaine; mensen die ondanks dat ze gevonden zijn door detectie
of contactonderzoek, andere personen zullen blijven besmetten doordat ze zich niet afzonderen.
Neem aan dat de doeltreffendheid van detectie (isolatie) kan worden geduid met behulp van
εI ∈ [0, 1]; wat aangeeft welk deel van de personen die in isolatie zouden moeten gaan, daadwer-
kelijk in isolatie gaan. In het geval van perfecte isolatie, i.e. elk persoon die gedetecteerd wordt
gaat in isolatie, geldt εI = 1. Wanneer niemand in isolatie gaat bij een positieve test, geldt
εI = 0. Op dezelfde manier introduceren we εT voor de doeltreffendheid van contactonderzoek
(en daarmee contactonderzoek).

2.2 Initiële geval: afwezigheid van maatregelen

Zoals in de inleiding beschreven, bouwen het model stap voor stap op, te beginnen bij het initiële
geval: een uitbraak van een infectieziekte binnen een samenleving waar geen maatregelen zijn
getroffen. De besmettelijke periode kan in dit geval dus levenslang lang duren, maar het is
ook mogelijk dat iemand na verloop van tijd niet langer besmettelijk is omdat het lichaam de
ziekte heeft overwonnen. Om een reproductiegetal op te stellen, zullen we dus in kaart moeten
brengen hoe de besmettelijke periode eruit zal zien om vast te kunnen stellen hoeveel personen
iemand zal besmetten Hiervoor introduceren we de functie β(τ). Deze functie beschrijft de
besmettelijkheid van een persoon als functie van de duur van zijn of haar besmettelijke periode
τ. De besmettelijkheid kan hierbij worden gëınterpreteerd als het verwachtte aantal personen
dat iemand zal besmetten op tijdstip τ (na zijn of haar besmetting).
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Figuur 2.1: Voorbeeld van twee functies β(τ)

(a) Exponentieel verdeelde besmettelijkheidscurve (b) Normaal verdeelde besmettelijkheidscurve

In figuur (2.1a) is de tijd tot het moment dat iemand niet meer besmettelijk is, exponentieel
verdeeld is. We zien dat iemand vlak na besmetting meer andere personen zal besmetten dan
wanneer er al enige tijd is verstreken. Daarentegen, in figuur (2.1b) zien we dat de besmet-
telijkheid toeneemt naarmate de tijd sinds besmetting τ verstrijkt. Op een gegeven moment
bereikt de besmettelijkheid, en daarmee het aantal personen dat iemand naar verwachting zal
besmetten, een piek waarna de besmettelijkheid weer afneemt.

Merk op dat als we dit verwachtte aantal besmettingen integreren over alle waarden van τ,
we het totale aantal personen dat iemand naar verwachting zal besmetten verkrijgen. Eerder
zagen we dat dit ook wel het reproductiegetal noemen. We kunnen dan ook stellen dat het
reproductiegetal R0 de oppervlakte onder de besmettelijksheidscurve β(τ) moet zijn, i.e.

R0 =

∫ ∞
0

β(τ) dτ. (2.1)

We hebben nu op relatief eenvoudige wijze het reproductiegetal verkregen voor het geval
waarbij geen maatregelen zijn getroffen. Echter, om later tot een volledig model te komen
waarin zowel detectie als contact onderzoek is meegenomen, zullen we stap voor stap te werk
moeten gaan en dus ook voor dit geval een model opstellen. Uiteindelijk zal de stap van dit
model, naar het bijbehorende reproductiegetal, dan niet groot meer zijn.

Het model zal steeds, voor elke stap, uit twee vergelijkingen bestaan. De eerste vergelijking
zal voor elke tijdstip t aangeven hoeveel nieuwe personen besmet zullen worden. Dit aantal
nieuwe besmettingen zal afhankelijk zijn van het aantal personen dat op moment t besmettelijk
is en op welk tijdstip τ zij zich in hun besmettelijke periode bevinden.

De tweede vergelijking uit in model zal een partiële differentiaalvergelijking zijn die beschrijft
hoe de tijd verstrijkt en wat hiervan de invloed is op het aantal besmette individuen.

Te beginnen met de vergelijking die het aantal nieuwe besmettingen beschrijft. Stel Y (t, τ)
het aantal besmette personen op tijdstip t die τ tijdseenheden terug, op tijdstip t − τ, besmet
zijn geraakt. Integreren over alle mogelijke waarden van τ geeft dan het totale aantal personen
dat voor tijdstip t besmet is geraakt. Het aantal besmette personen op tijdstip t wordt nu
gegeven door:

Y (t) =

∫ ∞
0

Y (t, τ) dτ. (2.2)
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Merk op dat we hierbij aannemen dat elke uitbraak begint op tijdstip t = 0, en dat voor alle t
die we bestuderen geldt dat t ≥ 0. Neem aan dat dit in het vervolg voor elke uitbraak die we
bestuderen zal gelden.

Het aantal personen dat op tijdstip t besmet wordt, vinden we door τ = 0 te kiezen. Immers,
wanneer een persoon op tijdstip t besmet wordt, is de duur van zijn of haar besmettelijke periode
op dat moment τ = 0 tijdseenheden. We definiëren dan ook Λ(t) = Y (t, 0) als het aantal
besmettingen op tijdstip t. Merk op dat als Λ(t)→ 0 als t→∞, het aantal besmettingen steeds
verder omlaag zal gaan en daarmee een uitbraak voorkomen is. We kunnen Λ(t) = Y (t, 0)
eenvoudig bepalen met behulp van de functie β(τ) :

Λ(t) = Y (t, 0) =

∫ t

0
β(τ)Y (t, τ) dτ. (2.3)

Hierbij geeft de term β(τ)Y (t, τ) het aantal besmettingen door de personen die τ tijdseenheden
terug besmet zijn. We hebben met vergelijking (2.3) het nieuwe aantal besmettingen uitgedrukt
in het aantal personen dat op tijdstip t besmettelijk is en hiermee het gewenste resultaat voor
het model verkregen.

Dan het tweede deel van het model: de partiële differentiaalvergelijking dat het gedrag van
de besmette individuen beschrijft gedurende het verstrijken van de tijd. Merk op dat hier in
feite sprake is van een populatie met verouderingsstructuur, zoals we ook zagen bij de de Von
Foerster vergelijking (zie ...). We zullen dan ook een soortgelijke partiële differentiaalvergelijking
opstellen als dat we voor de Von Foerster vergelijking hebben gedaan. In dit geval zullen er zich
enkel nieuwe individuen bij de populatie besmette personen voegen en zullen er geen individuen
verdwijnen. Hieruit volgt dat voor alle t, τ gelden dat

Y (t+ ∆t, τ + ∆τ ) = Y (t, τ). (2.4)

Immers, besmette individuen die τ tijdseenheden terug besmet zijn op tijdstip t, zullen τ + ∆τ

tijdseenheden terug besmet zijn op tijdstip t+ ∆t (aangenomen dat ∆τ = ∆t). Met behulp van
een Taylor expansie (rond het punt ∆t) volgt tevens dat:

Y (t+ ∆t, τ + ∆τ ) ≈ Y (t, τ) +
∂Y

∂t
∆t +

∂Y

∂τ
∆τ . (2.5)

Wanneer we nu aannemen dat de tijdseenheden voor de tijd en tijd sinds besmetting gelijk zijn
(aan 1), i.e. dat ∆t = ∆τ , volgt voor Y (t, τ) dat:

∂Y

∂t
+
∂Y

∂τ
= 0 (2.6)

Deze partiële differentiaalvergelijking (2.6) vormt het tweede deel van het model.

Wanneer we vergelijking (2.3) en (2.6) samenvoegen, verkrijgen we het volgende model dat
het verloop van besmettingen beschrijft in de afwezigheid van maatregelen. Voor Y (t, τ) moet
gelden dat

∂Y (t, τ)

∂t
+
∂Y (t, τ)

∂τ
= 0

Y (t, 0) =

∫ t

0
β(τ)Y (t, τ) dτ,

(2.7)

onder de voorwaarden dat Y (0, 0) = Y en Y (t, τ) = 0 wanneer t < τ.
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2.3 Isolatie: de eerste maatregel

Nu we een basis model hebben opgesteld, gaan we verder met de tweede stap: het introduceren
isolatie. In deze paragraaf bekijken we hoe detectie meegenomen kan worden in het model dat
we in de vorige paragraaf (2.2) hebben opgesteld. Wanneer gedetecteerde individuen in isolatie
zullen gaan, zullen deze individuen minder besmettelijk zijn en daarmee het aantal besmettingen
bëınvloeden.

Eerder hebben we aangenomen dat personen in isolatie zullen gaan wanneer zij gedetecteerd
worden. Om isolatie te kunnen introduceren zullen we dus op de een of andere manier een
moment in de tijd aan moeten wijzen waarop een persoon gedetecteerd wordt. Omdat in dit
moment in de realiteit nooit voor elk persoon gelijk zal zijn, zullen we hiervoor een kansverdeling
gebruiken. Hiervoor introduceren we de functie S(τ) die gebaseerd is op de eerder besproken
survival functie de functie. De functie S(τ) geeft de kans geeft dat een individu op tijdstip τ na
besmetting nog niet gedetecteerd is (en dus nog andere personen kan besmetten). We nemen
in dit geval aan dat S(0) = 1, i.e. direct na besmetting is een persoon per definitie nog niet
gedetecteerd. Dit is ook in overeenstemming met de aanname dat het niet mogelijk is om zowel
besmet te raken, als gedetecteerd te worden op hetzelfde tijdstip. Naarmate de tijd verstrijkt,
zal de kans dat een persoon nog niet gedetecteerd is (S(τ)) afnemen (de verdelingsfunctie is
immers monotoon dalend). Merk op dat wanneer S(τ) → 0 als τ → ∞, elk persoon ooit ge-
detecteerd zal worden. Wanneer geldt dat S(τ) → S∞, met S∞ > 0 als τ → ∞, bestaat er
een kans S∞ dat deze persoon nooit gedetecteerd zal worden en dat daarmee dus voor altijd
in staat zal zijn andere personen te besmetten (echter zal de besmettelijkheid door β(τ) zeer
waarschijnlijk wel afnemen.)

Nu we voor elk besmet individu een moment in zijn of haar besmettelijke periode aan kunnen
wijzen waarop hij of zij gedetecteerd zal worden, kunnen we de eerste maatregel in de vorm
van isolatie introduceren. We hebben aangenomen dat S(τ) de kans geeft dat een persoon nog
niet gedetecteerd is, en daarmee dus nog niet in isolatie zal zitten. Bijkomend zal deze persoon
dus, los van zijn of haar besmettelijkheid β(τ), nog in staat zijn anderen te besmetten. Verder
hebben we ook aangenomen dat iemand die gedetecteerd is, met kans εI in isolatie zal gaan.
Het aantal besmettingen dat op een tijdstip t plaats zal vinden (eerder zagen we al dat dit gelijk
is aan Y (t, 0)), zal er nu daardoor als volgt uitzien:

Y (t, 0) =

∫ t

0
β(τ) (1− εI + εIS(τ))Y (t, τ) dτ. (2.8)

Hier geeft β(τ) het aantal besmettingen door één persoon op tijdstip τ na besmetting. Door dit
te vermenigvuldigen met het totale aantal personen dat besmettelijk is en die τ tijdseenheden
terug besmet zijn, verkrijgen we het totale aantal nieuwe besmettingen op tijdstip t door deze
groep personen. Het totaal aantal personen dat besmettelijk is op tijdstip t en τ na besmetting,
verkrijgen we door de groep Y (t, τ) in twee delen op te splitsen: een groep met personen dat bij
detectie nooit in isolatie zal gaan en een deel dat wel in isolatie zal gaan. Merk op dat de eerste
groep theoretisch gezien altijd in staat zal zijn andere personen te besmetten (los gezien van
dat de besmettelijkheid naarmate de tijd sinds besmetting τ verstrijkt, af zal nemen). In totaal
zijn dit dan dus (1− εI)Y (t, τ) personen (op tijdstip t, en τ tijdseenheden na besmetting). De
tweede groep is enkel besmettelijk indien zij nog niet gedetecteerd zijn. We hebben gesteld dat
de kans dat een persoon op tijdstip τ na besmetting nog niet gedetecteerd is, gegeven wordt
door S(τ) en dus volgt dat een groep van εIS(τ)Y (t, τ) personen nog besmettelijk zal zijn.
Wanneer we bovenstaande resultaten samenvoegen en integreren over alle mogelijke waarden
van τ, verkrijgen we Y (t, 0) en daarmee dus vergelijking (2.8).
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Door isolatie zal het aantal personen dat een individu gemiddeld besmet afnemen, i.e. het
reproductie getal verandert. We zagen dat het (verwachtte) aantal nieuwe besmettingen door
een persoon die τ tijdseenheden terug besmet is, met een factor (1− εI + εIS(τ)) verlaagt. Op
deze manier volgt dat een persoon naar verwachting

RI =

∫ ∞
0

β(τ) (1− εI + εIS(τ)) dτ (2.9)

zal besmetten. We kunnen hieruit concluderen dat RI het reproductiegetal is in de aanwezigheid
van isolatie. Om de verandering ten opzichte van het initiële reproductiegetal R0 inzichtelijk te
maken, werken we de integraal verder uit. We verkrijgen dan:

RI =

∫ ∞
0

β(τ) (1− εI + εIS(τ)) dτ

= (1− εI)

∫ ∞
0

β(τ) dτ + εI

∫ ∞
0

β(τ)S(τ) dτ

= (1− εI)R0 + εIθR0

= R0 (1− εI + εIθ) .

Waarbij θ het deel van de besmettingen aangeeft dat plaats vindt voordat personen gedetecteerd
worden. I.e.

θ =

∫ ∞
0

β(τ)S(τ) dτ
/∫ ∞

0
β(τ)dτ. (2.10)

Het is nu duidelijk dat isolatie een effectieve maatregel is en een uitbraak kan voorkomen wan-
neer εI zo kan worden gekozen dat RI < 1. In het geval van perfecte isolatie (εI = 1) moet
gelden dat θ < 1/R0.

Tot slot kunnen we ook in dit geval een model opstellen dat het verloop van de besmettingen
beschrijft in de aanwezigheid in isolatie. Merk op dat in de aanwezigheid van isolatie enkel het
aantal nieuwe besmettingen per tijdseenheid verandert. We hoeven in het eerder gedefinieerde
model (het geval waarbij geen maatregelen zijn getroffen) enkel vergelijking (2.6), dat het aantal
nieuwe besmettingen geeft, te vervangen door vergelijking (2.8) dat het aantal nieuwe besmet-
tingen geeft wanneer er sprake is van isolatie. We verkrijgen nu dat voor Y (t, τ) moet gelden
dat

∂Y (t, τ)

∂t
+
∂Y (t, τ)

∂τ
= 0 (2.11)

Y (t, 0) =

∫ t

0
β(τ) (1− εI + εIS(τ))Y (t, τ) dτ. (2.12)

onder de voorwaarden dat Y (0, 0) = Y en Y (t, τ) = 0 wanneer t < τ.
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2.4 Quarantaine: de tweede maatregel

Tot slot introduceren we de tweede maatregel: quarantaine, nadat een persoon gevonden wordt
door contactonderzoek.

Eerder hebben we aangenomen dat contact onderzoek zal worden uitgevoerd wanneer een
persoon gedetecteerd is. In dat geval gaan alle personen die deze persoon tot het moment dat
hij of zij besmet is geraakt, in quarantaine. Op deze manier wordt een persoon dus gevonden
door contactonderzoek wanneer de persoon die hem of haar besmet heeft, gedetecteerd is. Op
deze manier is de lengte van de besmettelijke periode van een individu dus afhankelijk van de
duur van de besmettelijke periode van degene die hem of haar besmet heeft. Wanneer we ook
contactonderzoek in ons model meenemen, zullen we dan ook ook de tijd sinds besmetting van
degene die jou besmet heeft mee moeten nemen; we definiëren daarvoor de functie Y (t, τ, τ ′).
Deze functie geeft voor het tijdstip t het aantal personen dat τ tijdseenheden geleden besmet
zijn, door een persoon die τ ′ tijdseenheden terug besmet is. Naast dat we de functie Y uit-
breiden, definiëren we nog een nieuwe functie; de functie I(t, τ, τ ′) welke voor elke combinatie
van t, τ, τ ′ het aantal personen geeft dat besmet is, maar nog niet in isolatie of quarantaine is
geplaatst. Merk op dat deze personen dus in staat zijn anderen te besmetten; I(t, τ, τ ′) maakt
daardoor dus deel uit van het totaal aantal personen Y (t, τ, τ ′). Deze laatste groep bevat zowel
personen die in quarantaine of isolatie zijn geplaatst en daarmee niemand meer kan besmetten,
als personen die dit niet zijn en dus nog wel zullen besmetten.

Er zijn nu verschillende manieren waarop de besmettelijke periode van een individu beëindigd
kan worden (indien deze beëindigd zal worden). Omdat voor elk van de manieren het verloop
van de besmettelijke periode anders zal zijn, delen we I(t, τ, τ ′) op in vier groepen:

• IĪT̄ (t, τ, τ ′) geeft het aantal personen dat nooit in isolatie zal gaan bij detectie van de
infectieziekte of zich aan de quarantaine zal houden wanneer zij gevonden worden door
contactonderzoek.

• IIT̄ (t, τ, τ ′) geeft het aantal personen dat bij detectie van de infectieziekte wel in isolatie
zal gaan, maar zich niet aan de quarantaine zal houden wanneer zij gevonden worden door
contactonderzoek.

• IĪT (t, τ, τ ′) geeft het aantal personen dat zich bij detectie nooit aan isolatie zal houden,
maar wel in quarantaine zal gaan wanneer zij gevonden worden door contactonderzoek.

• IIT (t, τ, τ ′) geeft het aantal personen dat in isolatie zal gaan wanneer de infectie gedetec-
teerd wordt en zich tevens aan quarantaine zal houden wanneer zij gevonden worden door
contactonderzoek. Het is bij deze groep dan ook de vraag of ze hun besmettelijke periode
zullen eindigen door isolatie of door quarantaine.

Aan de hand van deze opdeling van I(t, τ, τ ′) kunnen we nu bepalen hoeveel personen op tijdstip
t besmet zullen worden en, bovenal, welk deel van deze nieuwe besmettingen elk van deze
subgroepen zal betreden. Het totale aantal nieuwe besmettingen op tijdstip t door personen die
τ tijdseenheden terug besmet zijn, definiëren we (opnieuw) als:

Λ(t, τ) = β(τ)

∫ t

τ
I(t, τ, τ ′) dτ ′ (2.13)

waarbij (logischerwijs) geldt dat

I = IĪT̄ + IIT̄ + IĪT + IIT. (2.14)
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Waar we eerst naar het totale aantal besmette personen Y keken om het aantal nieuwe besmet-
tingen te bepalen, kunnen we dit nu aan de hand van het aantal personen dat niet in isolatie
of quarantaine zitten, oftewel I, bepalen. Immers, enkel deze groep is in staat andere personen
te besmetten. Opnieuw geeft β(τ) de besmettelijkheid van een persoon met behulp van het
verwachtte aantal besmettingen door een persoon op tijdstip τ na besmetting. Om het totaal
aantal personen te bepalen dat op tijdstip t besmettelijk is en τ tijdseenheden terug besmet zijn,
integreren we over alle mogelijke waarden die τ ′ aan kan nemen. Merk op dat dit het interval
[τ, t] moet zijn aangezien de personen die een individu besmet heeft, minstens τ tijdseenheden
besmettelijk moet zijn (anders had hij of zij deze persoon niet kunnen besmetten) en op tijdstip
t hooguit t tijdseenheden besmettelijk kan zijn. Wanneer we deze integraal vermenigvuldigen
met β(τ)), de besmettelijkheid op tijdstip τ, verkrijgen we het totale aantal nieuwe besmettingen
op tijdstip t door personen die τ tijdseenheden terug besmet zijn.

Voor elk van de subgroepen volgt nu dat het aantal nieuwe besmettingen op tijdstip t gegeven
dat de persoon die besmet τ tijdseenheden terug besmet is en deze subgroep betreden, gegeven
wordt door:

IĪT̄ (t, 0, τ) = (1− εI)(1− εT)Λ(t, τ)

IIT̄ (t, 0, τ) = εI(1− εT)Λ(t, τ)

IĪT (t, 0, τ) = (1− εI)εTΛ(t, τ)

IIT (t, 0, τ) = εIεTΛ(t, τ).

(2.15)

Hier geeft (bijvoorbeeld) IĪT̄ (t, 0, τ) het aantal nieuwe besmettingen dat in de subgroep IĪT̄

zal vallen. Eerder zagen we dat deze groep bestaat uit de personen die nooit in isolatie en/of
quarantaine zullen gaan. Gegeven was dat de kans dat een besmet persoon bij detectie nooit
in isolatie zou gaan met een kans εI en bij contactonderzoek nooit in quarantaine met een kans
εT. Verder weten we dat er in totaal Λ(t, τ) nieuwe besmettingen bij zullen komen, waarvan
dus (1− εI) deel nooit in isolatie en (1− εT) nooit in quarantaine zal gaan. Samenvoegen geeft
dat (1− εI)(1− εT) nooit in isolatie en quarantaine zal gaan en dus verkrijgen we bovenstaande
vergelijking. Op dezelfde manier kunnen we ook de andere drie vergelijkingen uit (2.15) bere-
deneren.

Hiermee hebben we het eerste deel, dat het aantal nieuwe besmettingen voor elk van de
subgroepen beschrijft, compleet. De volgende stap wordt het bestuderen van de invloed van
detectie en contactonderzoek op het aantal personen in elk van de subgroepen. Voordat we hier
dieper op in gaan, bekijken we nog even kort een aantal eigenschappen van de (survival) functie
S(τ) die we opnieuw nodig zullen hebben.

Eerder zagen we al in vergelijking (1.8) dat we uit de survival functie, de hazard functie
h(τ) af kunnen leiden (paragraaf (1.2). Deze functie geeft de instantane kans waarmee personen
gedetecteerd zullen worden op tijdstip τ in de besmettelijke periode. Tevens hebben we gezien
dat we de hazard functie op basis van S(τ) als volgt kunnen definiëren:

h(τ) = − 1

S(τ)

dS(τ)

dτ
. (2.16)

Aan de hand van deze vergelijking (2.16), kunnen we S(τ) ook uitdrukken in termen van de
hazard functie:

S(τ) = exp

(
−
∫ τ

0
h(u)du

)
. (2.17)

15



Met behulp van de vergelijkingen (2.16) en (2.17) kunnen we nu vergelijkingen opstellen die de
invloed van detectie en contactonderzoek van het verstrijken van de tijd op het aantal indivi-
duen in elk van de subgroepen beschrijven.

Definieer de differentiaal operator ∆ = ∂t + ∂τ + ∂τ ′ . Nu moet gelden dat:

∆IĪT̄

(
t, τ, τ ′

)
= 0

∆IIT̄

(
t, τ, τ ′

)
= −h(τ)IIT̄

(
t, τ, τ ′

)
∆IĪT

(
t, τ, τ ′

)
= −h(τ ′)IĪT

(
t, τ, τ ′

)
∆IIT

(
t, τ, τ ′

)
= −

(
h(τ) + h(τ ′)

)
IIT

(
t, τ, τ ′

) (2.18)

Om inzichtelijk te maken waarom deze gelijkheden moeten gelden, bekijken we eerst de
willekeurige subgroep IAB (t, τ, τ ′) (A,B willekeurig gekozen uit {I, Ī} en {T, T̄}). We willen
dat als we een stap van grootte dt = dτ = dτ ′ in de tijd zetten, dat geldt dat:

IAB

(
t+ dt, τ + dτ, τ ′ + dτ ′

)
= (1−M) IAB

(
t, τ, τ ′

)
. (2.19)

Hierbij is M het deel van de mensen dat de subgroep zal verlaten. Oftewel, besmette individuen
die τ tijdseenheden terug besmet zijn op tijdstip t, zullen τ + dτ tijdseenheden terug besmet
zijn op tijdstip t+ dt en de persoon die hen besmet heeft op tijdstip τ ′ + dτ ′ (aangenomen dat
dt = dτ = dτ ′). Met behulp van een Taylor expansie rond het punt (dt, dτ, dτ ′) volgt tevens
dat:

IAB

(
t+ dt, τ + dτ, τ ′ + dτ ′

)
≈ IAB +

(
∂IAB

∂t
dt+

∂IAB

∂τ
dτ +

∂IAB

∂τ ′
dτ ′
)

(2.20)

Wanneer we de vergelijkingen (2.19) en (2.20) samenvoegen en aannemen dat dt = dτ = dτ ′ = 1,
kunnen we concluderen dat moet gelden:(

∂IAB

∂t
dt+

∂IAB

∂τ
dτ +

∂IAB

∂τ ′
dτ ′
)

= −MIAB. (2.21)

Merk op dat elk van de vergelijkingen beschrijft hoeveel personen de subgroep zal verlaten
doordat zij gedetecteerd zijn of gevonden worden door contactonderzoek. Met behulp van verge-
lijking (2.21) kunnen we voor elk van de subgroepen eenvoudig verklaren waarom de gelijkheden
gelden die we in (2.18) hebben beschreven:

• Te beginnen met IĪT̄. Voor deze subgroep geldt dat geen enkel persoon bij detectie in
isolatie zal gaan en wanneer zij gevonden zullen worden door contactonderzoek zich in
quarantaine zullen stellen. Er zal dus niemand de subgroep verlaten. We kunnen dus
concluderen dat M = 0 zodat (als beschreven in (2.18)) moet gelden dat ∆IĪT̄ (t, τ, τ ′) = 0.

• In het geval van IIT̄ geldt dat personen de subgroep zullen verlaten wanneer zij gedetec-
teerd worden en daardoor in isolatie gaan. Met behulp van de hazard functie volgt voor
personen die τ tijdseenheden terug besmet zijn, dat h(τ) deel van deze personen gede-
tecteerd zal worden. Immers, op tijdstip t wordt elk individu met besmettelijke periode
van lengte τ met kans h(τ) gedetecteerd, waardoor hij of zij de subgroep zal verlaten. We
kunnen concluderen dat M = h(τ) moet zijn, zodat we (als in (2.18) kunnen concluderen
dat moet gelden ∆IIT̄ (t, τ, τ ′) = −h(τ)IIT̄ (t, τ, τ ′) .

• Dan de subgroep IĪT. Individuen zullen deze groep verlaten wanneer zij gevonden worden
door contactonderzoek en als gevolg daarvan in quarantaine gaan. Een persoon zal ge-
vonden worden wanneer de persoon die hem of haar besmet heeft, gedetecteerd wordt.
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Op tijdstip t bevindt degene die een individuen uit de subgroep besmet heeft, zich op tijd-
stip τ ′ in hun. Merk op dat de kans dat deze ’besmetter’ op tijdstip t gedetecteerd wordt,
dan h(τ ′) is. Wanneer we op tijdstip t een grotere groep besmette personen uit IĪT bekij-
ken die op dat moment τ tijdseenheden terug besmet zijn, zal een deel van h(τ ′) de groep
verlaten omdat hun besmetter gedetecteerd is en zij dus gevonden worden door contacton-
derzoek. We kunnen dan ook concluderen dat in dit geval moet gelden dat M = −h(τ ′).
Net als in vergelijking (2.18) volgt nu dat moet gelden: ∆IĪT (t, τ, τ ′) = −h(τ ′)IĪT (t, τ, τ ′) .

• Tot slot de subgroep IIT. We hebben aangenomen dat personen uit deze groep altijd in
isolatie of quarantaine zullen gaan indien dat nodig is. Een individu zal dan ook de sub-
groep verlaten wanneer hij of zij gedetecteerd is of gevonden wordt door contactonderzoek;
het is de vraag welke van de twee als eerste komt. Merk op dat op een individu dat τ
tijdseenheden terug besmet is op tijdstip t en zijn of haar ’besmetter’ τ ′ tijdseenheden
terug besmet is, met kans h(τ) gedetecteerd zal worden en met kans h(τ ′) gevonden zal
worden door contactonderzoek. Hieruit volgt dat de kans dat deze persoon de subgroep op
tijdstip t zal verlaten, gelijk moet zijn aan h(τ)+h(τ ′). Wanneer we nu de gehele subgroep
bekijken, zal op tijdstip t dus een deel h(τ) + h(τ ′) van alle individuen de groep verlaten,
zodat we kunnen concluderen dat M = −(h(τ) + h(τ ′). Nu volgt, net als in (2.18), dat:
∆IIT (t, τ, τ ′) = − (h(τ) + h(τ ′)) IIT (t, τ, τ ′) .

We hebben nu voor elk van de subgroepen een partiële differentiaalvergelijking gevonden.
Echter, deze is in termen van I; het aantal personen dat besmettelijk is (en dus niet in isolatie
of quarantaine zit). Uiteindelijk willen we toewerken naar een vergelijking in termen van alle
besmette individuen Y. Met behulp van de survival en hazard functie, kunnen we I uitdrukken
in termen van Y, zodat we hiermee later een partiële differentiaalvergelijking voor Y kunnen
definiëren.

Met behulp van de hazard en survival functie, volgt dat voor elk van de subgroepen moet
gelden dat:

IĪT̄(t, τ, τ ′) = YĪT̄(t, τ, τ ′)

IIT̄(t, τ, τ ′) = exp

(
−
∫ τ

0
h(u) du

)
YIT̄(t, τ, τ ′) = S(τ)YIT̄(t, τ, τ ′)

IĪT(t, τ, τ ′) = exp

(
−
∫ τ ′

τ ′−τ
h(u) du

)
YĪT(t, τ, τ ′) =

S(τ ′)

S(τ ′ − τ)
YĪT(t, τ, τ ′)

IIT(t, τ, τ ′) = exp

(
−
∫ τ

0
h(u) du

)
exp

(
−
∫ τ ′

τ ′−τ
h(u) du

)
YIT(t, τ, τ ′)

=
S(τ)S(τ ′)

S(τ ′ − τ)
YIT(t, τ, τ ′)

(2.22)

Deze vergelijkingen verkrijgen we door per subgroep het aantal besmettelijke individuen
uit te drukken in het totale aantal besmette individuen. Hiervoor dienen we het deel van de
besmette personen te vinden dat nog niet in isolatie of quarantaine zit. We lichten voor elk van
de vergelijkingen in (2.22) toe hoe we dit deel kunnen vinden:

• Voor IĪT̄(t, τ, τ ′) hebben we gezien dat geen enkel individu de subgroep verlaat. Het aantal
besmette individuen YĪT̄ is dus altijd gelijk aan het aantal besmettelijke individuen IĪT̄.

• In het geval van IIT̄(t, τ, τ ′), verlaten personen de subgroep wanneer zij in isolatie gaan.
Wanneer we het aantal besmettelijke individuen IĪT̄ nu uit willen drukken in het aantal
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besmette personen YĪT̄, zullen we dus moeten kijken naar de kans dat een individu nog
niet gedetecteerd is. Met behulp van vergelijking (2.17) volgt de kans dat een persoon
niet gedetecteerd wordt in het interval [0, τ ], en daarmee dus niet in quarantaine zit gelijk
is aan:

exp

(
−
∫ τ

0
h(u)

)
= S(τ). (2.23)

Hieruit volgt dat het deel S(τ) nog besmettelijk moet zijn.

• Dan de subgroep IĪT(t, τ, τ ′). Individuen verlaten deze groep wanneer zij gevonden worden
door contactonderzoek. We dienen dus het deel van YĪT te bepalen dat nog niet gevonden
is door contactonderzoek op tijdstip t, gegeven dat een persoon τ tijdseenheden terug
besmet is door een individu dat zich op moment τ ′ in zijn of haar besmettelijke periode
bevindt. Merk op dat dit deel volgt door de kans te bepalen dat de ’besmetter’ nog niet
gedetecteerd wordt in het interval [τ ′− τ, τ ′] (Dit is de periode vanaf het moment dat het
betreffende individu besmet is, tot het huidige tijdstip τ ′ ). Deze kans is:

exp

(
−
∫ τ ′

τ ′−τ
h(u)

)
=

S(τ ′)

S(τ ′ − τ)
. (2.24)

Dit is tevens het deel van de personen YĪT(t, τ, τ ′ dat nog niet gevonden is door contact-
onderzoek.

• Tot slot IIT(t, τ, τ ′). Dit is de subgroep waarbij personen zowel in isolatie zullen gaan, als
in quarantaine wanneer dat nodig is. Het is daardoor de vraag wat zich als eerste aan zal
dienen: detectie of contactonderzoek. In dit geval zullen we dus het deel van YIT moeten
bepalen dat nog niet in isolatie of quarantaine zit. Bekijk hiervoor een individu dat zich
op tijdstip τ in zijn of haar besmettelijke periode bevindt en een ’besmetter’ heeft die τ ′

tijdseenheden terug besmet is. Uit vergelijking (2.23) volgt dat de kans dat een individu
dat een persoon nog niet gedetecteerd is op tijdstip τ, uit vergelijking (2.24) de kans dat
een persoon nog niet gevonden is door contactonderzoek. De kans dat beiden het geval
is, is dan:

exp

(
−
∫ τ

0
h(u) du

)
exp

(
−
∫ τ ′

τ ′−τ
h(u) du

)
=
S(τ)S(τ ′)

S(τ ′ − τ)
. (2.25)

Dit zal tevens het deel van YIT zijn dat zowel niet in isolatie als quarantaine zal zitten.

Hiermee hebben we de laatste vergelijkingen behandeld en kunnen we het uiteindelijke model
vormen. Wanneer we de vergelijkingen (2.15), (2.18) en (2.22), volgt dat:

∆YĪT̄(t, τ, τ ′) = 0,

∆YIT̄(t, τ, τ ′) = 0,

∆YĪT(t, τ, τ ′) = 0,

∆YIT(t, τ, τ ′) = 0.

(2.26)

Omdat er geldt dat:

Y (t, τ, τ ′) = YĪT̄(t, τ, τ ′) + YIT̄(t, τ, τ ′) + YĪT(t, τ, τ ′) + YIT(t, τ, τ ′), (2.27)

kunnen we concluderen dat Y moet voldoen aan:

∆Y (t, τ, τ ′) = 0. (2.28)
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Hiermee hebben we het eerste deel van het model, de partiële differentiaalvergelijking voor Y ,
gevonden. Tot slot zullen we het aantal nieuwe besmettingen Y (t, 0, τ) definiëren.

Eerder hebben we gezien dat het aantal nieuwe besmettingen op tijdstip t door personen die
τ tijdseenheden terug besmet zijn, gegeven wordt door Λ(t, τ) (vergelijking (2.13)). Echter, deze
vergelijking is nog afhankelijk van I, het aantal individuen dat niet in isolatie of quarantaine zit.
Met behulp van de eerder verkregen resultaten (2.22) en (2.15) kunnen we Λ(t, τ) omschrijven,
zodanig dat deze afhankelijk wordt van het aantal besmette personen Y (t, τ, τ ′). Namelijk als
volgt:

Λ(t, τ) = β(τ)

∫ t

τ
I(t, τ, τ ′) dτ ′

= β(τ)

∫ t

τ
YĪT̄(t− τ, 0, τ ′ − τ) + S(τ)YIT̄(t− τ, 0, τ ′ − τ)

+
S(τ ′)

S(τ ′ − τ)
YĪT(t− τ, 0, τ ′ − τ) +

S(τ)S(τ ′)

S(τ ′ − τ)
YIT(t− τ, 0, τ ′ − τ) dτ ′

= β(τ)(1− εI + εIS(τ))

∫ t

τ
Y (t, τ, τ ′)

(
1− εT + εT

S(τ ′)

S(τ ′ − τ)

)
dτ ′.

(2.29)

We kunnen concluderen dat personen die op tijdstip t zich op tijdstip τ in hun besmettelijke
periode bevinden, in totaal Y (t, 0, τ) personen zullen besmetten, met:

Y (t, 0, τ) = β(τ)(1− εI + εIS(τ))

∫ t

τ
Y (t, τ, τ ′)

(
1− εT + εT

S(τ ′)

S(τ ′ − τ)

)
dτ ′. (2.30)

Samenvoegen van de vergelijkingen (2.28) en (2.30), geeft dat het model voor de versprei-
ding van een infectieziekte binnen een populatie waar maatregelen in de vorm van isolatie en
quarantaine er als volgt uit zal zien:

∆Y (t, τ, τ ′) = 0

Y (t, 0, τ) = β(τ)(1− εI + εIS(τ))

∫ t

τ
Y (t, τ, τ ′)

(
1− εT + εT

S(τ ′)

S(τ ′ − τ)

)
dτ ′.

(2.31)

Waarbij
∫∞

0 Y (0, 0, τ) dτ = Y0 (Y0 is het aantal initiële besmettelijke individuen) en Y (t, τ, τ ′) =
0 wanneer t < τ < τ ′.

Tot slot de laatste stap: het vinden van het reproductiegetal dat bij model (2.31) hoort.
Hiervoor zullen we het verwachtte aantal besmettingen door een besmet individu moeten be-
palen. In het model (2.31) is beschreven hoeveel personen op tijdstip t worden besmet door
individuen die τ tijdseenheden terug besmet zijn. Hierbij zijn we afhankelijk van de verdeling
van de individuen die op dat moment besmettelijk zijn over de lengtes van hun besmettelijke
periodes τ en die van hun ’besmetter’ τ ′. Het is daardoor lastig een eenduidig antwoord voor
aantal besmettingen door een persoon af te leiden zoals we dat eerder deden. In dit geval kan het
reproductiegetal gevonden met behulp van de methode die beschreven wordt in de het artikel
On the definition and the computation of the basic reproduction ratio R0 in models for infectious
diseases in heterogeneous populations. [1] Voor deze methode delen we de groep besmette indi-
viduen op in verschillende typen, aan de hand waarvan we het aantal nieuwe besmettingen per
type bepalen. In ons geval onderscheiden personen op het moment van besmetting zich in het
moment waarop zijn of haar ’besmetter’ besmet is geraakt en daarmee dus de tijd die sindsdien
verstreken is. Stel ρ = τ ′ − τ deze tijd die verstreken is tussen besmetting van een individu en
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de persoon die hem of haar besmet heeft. Wanneer een persoon van type ρ een persoon besmet
op tijdstip τ in zijn of haar besmettelijke periode, zal deze persoon dan van type τ zijn.

Met behulp van het model (2.31) volgt nu dat één persoon van type ρ naar verwachting
k(τ, ρ) nieuwe individuen van type τ zal besmetten, waarbij:

k(τ, ρ) = β(τ)(1− εI + εIS(τ))

(
1− εT + εT

S(ρ+ τ)

S(ρ)

)
. (2.32)

Nu kunnen we de zogenaamde next-generation operator K definiëren als:

(Kψ) (τ) = β(τ)(1− εI + εIS(τ))

∫ ∞
0

(
1− εT + εT

S(ρ+ τ)

S(ρ)

)
ψ(ρ) dρ. (2.33)

Hierbij geeft ψ(ρ) de verdeling van de te bestuderen groep individuen over de verschillende
typen ρ geeft.

Wat de methode interessant maakt, is dat kan worden aangetoond dat:

Kmψ → c(ψ)λmd ψd als m→∞. (2.34)

waarbij ψd de corresponderende (positieve) eigenvector, c(ψ) een scalair en λd de dominante
eigenwaarde van de operator K. Oftewel, wanneer de operator een groot aantal keer op een ver-
deling wordt toegepast, convergeert het aantal nieuwe besmettingen (per type) naar een vaste
verdeling vermenigvuldigt met een scalair en de bijbehorende eigenwaarde. Het blijkt dat de
dominante eigenwaarde het reproductiegetal geeft dat bij deze situatie hoort. De dominante
eigenwaarde (of spectrale radius) van de next-generation operator (2.33) is echter niet eenvoudig
te vinden. Voor een verklaring hiervoor, meer informatie over deze methode en het bewijs van
bovenstaande beweringen, verwijs ik graag naar het eerder genoemd artikel On the definition
and the computation of the basic reproduction ratio R0 in models for infectious diseases in he-
terogeneous populations. [1]

Echter, in dit artikel worden ook een aantal voorbeelden besproken waarbij de dominante
eigenwaarde wel eenvoudig te bepalen is. Bijvoorbeeld in het geval dat de next-generation ope-
rator eendimensionaal is. In ons geval blijkt dat dit het geval is wanneer we de verdeling S(τ)
zo kiezen dat S(ρ + τ)

/
S(ρ) = S(τ). Een voorbeeld van een functie waarvoor dit geldt en het

bijbehorende reproductiegetal dat hieruit volgt zullen we in de volgende paragraaf (2.5) bekijken.

2.5 Voorbeeld: exponentieel verdeelde tijd

Zoals in de conclusie van de vorige paragraaf (2.4) beschreven, kunnen we het reproductiegetal
relatief eenvoudig bepalen wanneer we S(τ) zo kiezen dat S(ρ + τ)

/
S(ρ) = S(τ). Voor het

voorbeeld dat we in deze paragraaf zullen behandelen, kiezen we S(τ) dan ook zo dat aan deze
eigenschap voldaan wordt.

Voordat we de functie S(τ) definiëren, bekijken we eerst de functie die de besmettelijkheid
beschrijft: β(τ). Stel dat er gemiddeld λ besmettingen plaats vinden per tijdseenheid. Daarnaast
nemen we aan dat de duur van de besmettelijke periode (i.e. tijd van besmetting tot het moment
dat je niet meer besmettelijk bent; dit staat los van of je nog in staat bent te besmetten doordat
je in isolatie/quarantaine zit of niet) exponentieel verdeeld is met parameter µ. Dit betekend

20



dat een besmet persoon gemiddeld 1/µ tijdseenheden in staat is andere personen te besmetten.
Naarmate de tijd verstrijkt neemt hierdoor de kans dat een besmet persoon andere personen
besmet, af. Uit deze twee aannamen volgt dat de besmettelijk als functie van de tijd die
verstreken is na besmetting, als volgt gedefinieerd moet zijn:

β(τ) = λ exp (−µτ) . (2.35)

Het reproductiegetal in de afwezigheid van maatregelen is dan:

R0 =

∫ ∞
0

β(τ) dτ =

∫ ∞
0

λ exp (−µτ) dτ = λ/µ. (2.36)

Vervolgens bekijken we de tijd tot detectie; we definiëren de functie S(τ). We nemen aan
dat de tijd tussen besmetting en detectie van de infectieziekte exponentieel verdeeld is. In dit
geval met parameter d, zodat de tijd tussen besmetting en symptomen gemiddeld 1/d zal zijn.
Hieruit volgt voor S(τ) ( de kans dat de kans dat iemand op tijdstip τ na besmetting nog geen
symptomen heeft):

S(τ) = exp (−dτ) .

Terugblikkend op de algemene analyse die we hebben gedaan, zou het reproductiegetal in aan-
wezigheid van maatregelen in de vorm van isolatie, er nu als volgt uit moeten zien:

RI =

∫ ∞
0

β(τ)(1− εI + εIS(τ)) dτ

=

∫ ∞
0

λ ((1− εI) exp (−µτ) + εI exp (−(µ+ d)τ)) dτ

=
λ

µ

(
1− εI

d

µ+ d

)
= R0

(
1− εI

d

µ+ d

)
.

(2.37)

Hieruit kunnen we concluderen dat in dit voorbeeld, isolatie het initiële reproductiegetal R0

omlaag kan brengen, immers wanneer I > 0 geldt dat RI < R0.

Dan komen we aan bij het reproductiegetal voor het geval dat er zowel sprake is van isolatie,
als quarantaine. Merk op dat we S(τ) goed gekozen hebben, immers:

S(ρ+ τ)
/
S(ρ) = exp (−d(ρ+ τ))

/
exp (−dρ) = exp (−dτ) = S(τ), (2.38)

zodat voor de next-generation operator volgt dat:

(Kψ) (τ) = β(τ)(1− εI + εIS(τ))

∫ ∞
0

(1− εT + εTS(τ))ψ(ρ) dρ

= β(τ)(1− εI + εIS(τ)) (1− εT + εTS(τ))

∫ ∞
0

ψ(ρ) dρ

(2.39)

Hieruit kunnen we afleiden dat de eigenvector ψd uniek bepaalt moet zijn, en kan worden
genoteerd als:

ψd(τ) = β(τ)(1− εI + εIS(τ)) (1− εT + εTS(τ)) . (2.40)

21



Wanneer we de operator loslaten op de gevonden eigenvector ψd vinden we dat:

(Kψd)(τ) = β(τ)(1− εI + εIS(τ)) (1− εT + εTS(τ))

·
∫ ∞

0
β(ρ) [1− εI + εIS(ρ)] [1− εT + εTS(ρ)] dρ

=

∫ ∞
0

β(ρ) [1− εI + εIS(ρ)] [1− εT + εTS(ρ)] dρ · ψd(τ),

(2.41)

zodat voor we voor de eigenwaarde kunnen we concluderen dat deze gelijk moet zijn aan:

λd =

∫ ∞
0

β(ρ) [1− εI + εIS(ρ)] [1− εT + εTS(ρ)] dρ. (2.42)

Omdat dit de enige, en daarmee dominante, eigenwaarde is, moet gelden dat λd = RIT zodat
we het reproductiegetal RIT hebben verkregen:

RIT =

∫ ∞
0

β(ρ) [1− εI + εIS(ρ)] [1− εT + εTS(ρ)] dρ

=

∫ ∞
0

λ
(

(1− εI)(1− εT)e(−µρ) + (1− εI)εTe
(−(µ+d)ρ)+

εI(1− εT)e(−(µ+d)ρ) + εIεTe
(−(µ+2d)ρ)

)
dρ

= λ

(
(1− εI)(1− εT)

1

µ
+ (1− εI)εT

1

µ+ d
+ εI(1− εT)

1

µ+ d
+ εIεT

1

µ+ 2d

)
(2.43)

In het volgende hoofdstuk (3) zullen we het verkregen resultaat met behulp van simulaties
nader bestuderen.
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Hoofdstuk 3

Simulaties

Nu we een uitdrukking hebben gevonden voor het reproductiegetal (vergelijking (2.43), is het
interessant om met behulp van simulaties te onderzoeken of de voorspelling van het reproduc-
tiegetal dat uit het model volgt, overeenkomt met de werkelijkheid of een nabootsing hiervan.
Daarnaast kunnen we aan de hand van de verkregen resultaten zien hoe de maatregelen het
reproductiegetal zal bëınvloeden en hier wellicht conclusies uit afleiden voor het voorbeeld uit
paragraaf (2.5).

We kunnen de verspreiding van een infectieziekte op verschillende manieren simuleren. Een
daarvan is door voor elk persoon een besmetting en de daarbij behorende besmettelijke periode
na te bootsen. Er zijn twee dingen van groot belang om de effectiviteit van isolatie (na detectie)
van de infectieziekte en quarantaine (na contactonderzoek) te kunnen onderzoeken: het moment
waarop besmetting plaats vindt, maar vooral ook welk persoon door wie wordt besmet. Een
goede manier om deze twee punten samen te brengen in een model, is door gebruik te maken
van een zogenaamde transmissieboom. In de volgende paragraaf (3.1) zullen we deze transmis-
sieboom introduceren, waarna we in paragraaf (3.2) het model in python beschrijven en tot slot
de uitkomsten van de simulaties bestuderen.

3.1 De transmissieboom

Zoals eerder beschreven, zullen we gebruik maken van de transmissieboom om de verspreiding
van de infectieziekte te beschrijven.

In het beginsel is de transmissieboom G = (V,E) een verzameling van knopen (V ) en (ge-
richte) kanten (E = {(i, j)

∣∣ i, j ∈ V, i 6= j}) . Elke knoop staat voor een besmet persoon, elke
kant voor een besmetting; de kant (i, j) ∈ E geeft dus aan dat persoon j door persoon i besmet is.

Het beginpunt of de oorsprong van de boom noemen we nu generatie 0 : de eerste personen
die besmettelijk zijn en daarmee mogelijkerwijs de ziekte kunnen verspreiden. De personen die
door deze generatie 0 besmet raken, noemen we generatie 1. Alle personen die door generatie 1
besmet raken noemen we generatie 2, en ga zo maar door.
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Figuur 3.1: Voorbeeld van een transmissieboom

In figuur (3.1) zien we een voorbeeld van een transmissieboom. We zien hier duidelijk
wanneer de besmettingen plaatsvinden in de tijd. De verschillende kleuren van de knopen
corresponderen met de generaties.

3.2 Algoritme

Nu we de basis voor de simulaties hebben gelegd, kunnen we verder gaan naar het algoritme
in python. Het algoritme dat we nader zullen bestuderen, is gebaseerd op het algoritme dat
beschreven staat in het artikel Factors that make an infectious disease outbreak controllable [2]
en uitgebreid zodanig dat we met dit model de verspreiding van een infectieziekte kunnen simu-
leren en tevens het reproductiegetal kunnen bepalen. De code voor de simulaties is bijgevoegd
in de appendix.

Het algoritme kunnen we grofweg opdelen in twee delen. Allereerst simuleren we de uitbraak
van een infectieziekte door een transmissieboom als in figuur (3.1) te genereren. Bij het vormen
van deze transmissieboom houden we al rekening met de aanwezigheid van maatregelen en
de efficiëntie hiervan. Vervolgens, in het tweede deel van het algoritme, leiden we uit deze
transmissieboom het reproductiegetal af. Uiteindelijk hopen we te zien dat dit reproductiegetal
in overeenstemming is met het reproductiegetal dat we analytisch hebben bepaalt. In dat geval
kunnen we concluderen dat het opgestelde model in overeenstemming is met de werkelijkheid
(of in ieder geval een afspiegeling daarvan).

3.2.1 Genereren transmissieboom

Zoals in de inleiding genoemd, bestuderen we het eerder behandelde exponentiële voorbeeld.
(refereren). Hierbij hebben we aangenomen dat een besmet persoon gemiddeld λ andere perso-
nen per tijdseenheid kan besmetten, de tijd tussen twee besmettingen exponentieel verdeeld is
met parameter µ, en dat de tijd tussen besmetting en detectie van de infectieziekte exponentieel
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verdeeld is met de parameter d, i.e. β(τ) = λ exp (−µτ) en S(τ) = exp (−dτ). We nemen voor
de simulaties (daarom) aan dat de drie parameters λ, µ en d gegeven zijn.

We beginnen de beschrijving van dit algoritme met de manier waarop we de besmette per-
sonen zullen karakteriseren. Vervolgens zullen we zien hoe we de transmissieboom in python
kunnen opbouwen.

Om voor een persoon te kunnen bepalen wanneer hij of zij iemand zal besmetten, gedetec-
teerd zal worden of gevonden zal worden door contactonderzoek, zullen we een aantal parameters
bij moeten houden.

We karakteriseren de personen in de transmissieboom aan de hand van een aantal getallen:

• Index In eerste instantie gaan we ervan uit dat op tijdstip t = 0 slechts één persoon
besmettelijk is. We geven dit persoon de index 0. Elk ander persoon dat in het vervolg
besmet wordt, krijgt een index i ∈ N mee. (In het algoritme tellen we door; het eerste
persoon dat besmet wordt krijgt index 1, de tweede index 2, etc.) Deze index is later van
belang om na te kunnen gaan welk persoon door wie besmet is.

• Moment van besmetting Allereerst noteren we het moment waarop iemand besmet is
geraakt. Aan de hand het tijdstip van besmetting kunnen we voor elk tijdstip bepalen op
welk moment de persoon zich in de besmettelijke periode bevindt.

• Duur besmettelijke periode Dan geven we elk individu dat besmet raakt vooraf de
duur van zijn of haar besmettelijke periode mee. Hiermee bepalen we dus vooraf op welk
moment een individu zijn of haar besmettelijkheid op natuurlijke wijze zal verliezen. Dit
staat los van of de persoon al gedetecteerd is en deze tijd is. We hebben aangenomen
dat de duur van de besmettelijke periode exponentieel verdeeld is met parameter µ, we
simuleren de tijd tot het verliezen van de besmettelijkheid dan ook door Ŝ−1(ρ) te bepalen,
waarbij ρ willekeurig uit het interval [0, 1] gekozen en

Ŝ−1(ρ) =
− ln (ρ)

µ
.

Merk hierbij op dat Ŝ(τ) = exp(−µτ) de kans is dat de besmettelijke periode van een
individu op tijdstip τ nog niet is afgelopen.

• Duur tot detectie Vervolgens bepalen we ook vooraf hoe lang het zal duren voordat het
virus wordt gedetecteerd bij een persoon. Wanneer het virus gedetecteerd wordt, zal de
individu in isolatie gaan en daarmee zijn of haar besmettelijkheid verliezen. We simuleren
deze tijd op dezelfde manier als de duur van de besmettelijke periode, immers ook de
tijd tot detectie is exponentieel verdeeld met parameter d. Bepaal in dit geval S−1(ρ) te
bepalen, waarbij ρ willekeurig uit het interval [0, 1] gekozen en

S−1(ρ) =
− ln (ρ)

d
.

(In dit geval geldt dat S(τ) = exp(−dτ).)

• Tijd tot besmetting van een ander individu Tot slot bepalen we vooraf hoe lang het
zal duren voordat een persoon het virus op een ander individu over zal dragen. Wanneer
een persoon iemand besmet heeft, zal deze tijd opnieuw bepaalt worden. Eerder hebben
we aangenomen dat een individu gemiddeld λ personen per tijdseenheid zal besmetten.
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We kunnen dit simuleren met behulp van een Poisson proces. [5] Hiervoor bepalen we de
tijd tussen de gebeurtenissen (in dit geval besmetting) zodanig dat het gemiddelde aantal
besmettingen per tijdseenheid gelijk is aan λ. Dit doen we door

F−1(ρ) =
− ln 1− (ρ)

λ
(3.1)

te berekenen, waarbij ρ willekeurig uit het interval [0, 1] gekozen is.

Bovendien bepalen we voor elk van de personen vooraf hoe lang het zal duren voordat ze
gedetecteerd zullen worden. Dit doen we door S−1(ρ) berekenen, waarbij ρ willekeurig uit het
interval [0, 1] gekozen. Merk op dat

(Hierbij is ρ dan de kans dat een persoon na tijdstip S−1(ρ) zal sterven.)
De transmissieboom vormen we in python met behulp van een dictionary. Elk individu

dat één (of meer) perso(o)n(en) besmet heeft, is een element in deze dictionary en geeft aan
welke personen hij of zij besmet heeft. Omdat uit deze dictionary niet af te leiden is wie nog
besmettelijk is, houden we hiernaast een lijst bij die aangeeft welke personen nog in staat zijn
om andere individuen te besmetten.
We zullen de transmissieboom stapsgewijs opbouwen. Dit houdt in dat we (in eerste instantie)
bij één besmet individu zullen beginnen en vervolgens stap voor stap de boom verder op zullen
bouwen. Dit doen we door voor elke tijdstap ∆t voor elk persoon in de lijst met besmettelijke
personen de volgende punten te controleren:

• Besmettelijke periode afgelopen? Allereerst bekijken we of de betreffende persoon
het komende interval [t, t+ ∆t] zijn of haar besmettelijkheid zal verliezen. Dit kan zowel
doordat een persoon gedetecteerd wordt, als doordat een persoon op natuurlijke wijze zijn
of haar besmettelijkheid verliest. Wanneer dit niet het geval is, gaan we verder naar de
volgende stap. In het geval dat een individu op natuurlijke wijze zijn of haar besmettelijk-
heid verliest, verwijderen we deze persoon uit de lijst met besmette individuen. Als een
persoon gedetecteerd zal worden in het interval [t, t+ ∆t] zal deze persoon met kans εI in
isolatie gaan. Om te bepalen of een individu in isolatie gaat, kiezen we een random getal
in het interval [0, 1]. Wanneer dit getal kleiner is dan εI, zal de persoon in isolatie gaan en
daarmee dus zijn of haar besmettelijkheid verliezen. Het betreffende individu zal uit de
lijst met besmettelijke personen verwijdert worden. Wanneer εI groter is dan het willekeu-
rige getal, zal de persoon niet in isolatie gaan en dus nooit zijn of haar besmettelijkheid
verliezen. Dit simuleren we door het tijdstip waarop deze persoon eigenlijk gedetecteerd
zou worden (ergens in het komende interval [t, t+ ∆t]) te verhogen naar een tijdstip van
detectie dat voldoende ver weg in de tijd ligt zodat hij of zij niet nogmaals gedetecteerd
zal worden. Tot slot hebben we aangenomen dat wanneer iemand gedetecteerd wordt, er
tevens contactonderzoek zal worden uitgevoerd (ongeacht of een persoon in isolatie gaat
of niet). Hiervoor zullen alle personen die door deze persoon besmet zijn (deze kunnen
worden teruggevonden in de transmissieboom) nagelopen moeten worden. Als zij nog
besmettelijk zijn, worden ze uit de lijst besmette personen verwijdert. Dit gebeurd met
een kans εT. Wanneer iemand bij contactonderzoek niet in quarantaine gaat, wordt hij of
zij niet uit de lijst met besmettelijke personen verwijdert en blijft hij of zij in staat andere
personen te besmetten.

• Besmetting in het komende interval? Als de persoon zijn of haar besmettelijkheid
niet verliest in het interval [t, t+ ∆t], bestaat er nog een kans dat deze persoon een ander
individu zal besmetten in het komende interval. Vooraf is bepaalt op welk tijdstip de
volgende besmetting plaats zal vinden, dus indien het tijdstip van besmetting binnen het
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interval [t, t+ ∆t] valt, zal er een besmetting plaats vinden. Het individu dat besmet
wordt, krijgt een index toegewezen en zal aan de dictionary en lijst met besmettelijke
personen worden toegevoegd. Daarnaast geven we deze persoon alle benodigde eerder
genoemde parameters mee. Voor de ’besmetter’ kiezen we m.b.v. vergelijking (3.1) t +
∆t+F−1(ρ), waarbij ρ willekeurig binnen het interval [0, 1], het volgende tijdstip waarop
hij of zij een individu zal besmetten.

Met behulp van bovenstaande stappen itereren we een vastgestelde tijd met een vaste tijdstap
∆t (die we voldoende klein kiezen zodat de resultaten convergeren naar een vaste waarde) om
zo een transmissieboom op te bouwen. De output die we verkrijgen ziet er nu als volgt uit:

boom = {0: [(1, 0.329 , 1.926), (4, 1.116 , 0.862)], 1: [(2, 0.748 , 1.606)],

2: [(3, 0.889 , 6.174)], 4: [(5, 1.

274 , 7.470)], 3: [(6, 1.416 , 0.709)

, (7, 1.905 , 13.633)], 6: [(8, 1.

942 , 6.314)]}

infect = [(2, 0.748 , 1.606), (3, 0.889 , 6.174), (5, 1.274 , 7.470), (6, 1.

416 , 0.709), (7, 1.905 , 13.633), (8

, 1.942 , 6.314)]

Hierbij is ’boom’ de transmissieboom op tijdstip t = 2, en ’infect’ de lijst met personen die
op dat moment. (Opmerking: voor het overzicht heb ik de tijdstippen afgerond op drie cijfers
achter de komma).

3.2.2 Bepalen reproductiegetal uit transmissieboom

De volgende stap is nu het bepalen van het reproductiegetal. Zoals eerder beschreven in para-
graaf (0.1) geeft het reproductiegetal het verwachtte aantal personen dat één besmet individu
zal besmetten.

Gegeven is de eerder gegenereerde transmissieboom. Een intüıtief logische manier om het
reproductiegetal uit deze boom te bepalen, is door voor elk persoon in de boom (en dat niet
meer besmettelijk is) te bepalen hoeveel personen hij of zij besmet heeft en hier het gemiddelde
van te berekenen. Echter, het aantal besmettingen groeit snel naarmate de tijd verstrijkt.
Hierdoor wordt het gemiddelde sterk bëınvloed door de personen met een relatief korte tijd
tot besmetting, en (veel) minder door de personen die een relatief lange besmettelijke periode
hebben. Een manier om dit op te lossen is door een moment T in de tijd aan te wijzen waarop
er geen nieuwe besmettingen worden toegevoegd aan de lijst met besmettelijke personen. Enkel
de personen die op dat tijdstip nog besmettelijk zijn, zullen gedurende de tijd dat zij nog
besmettelijk zijn (en daarmee dus nog niet gedetecteerd zijn; gemiddeld 1

/
µ tijdseenheden),

andere personen besmetten. Op deze manier zijn alle personen in de boom in staat geweest
gedurende de besmettelijke periode (waarbij ze dus nog niet gedetecteerd zijn) andere personen
te besmetten, ongeacht de tijd tot detectie. In dit geval kunnen we echter niet zomaar het
gemiddelde nemen van alle besmettingen; we zullen rekening moeten houden wie in staat is
geweest andere personen te besmetten (en dus voor tijdstip T besmet is geraakt), en welke
personen dit niet hebben kunnen doen (en dus besmet zijn na moment T ). Merk op dat het
aantal personen dat een individu naar verwachting zal besmetten gelijk moet zijn aan:

RIT =
personen dat in totaal besmet is geraakt

personen dat besmet is voor tijdstip T
.

In python bepalen we het aantal personen dat in totaal besmet is geraakt, door voor alle ele-
menten in de boom na te gaan wat de lengte van de lijst met besmette individuen is. Het
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aantal personen dat besmet is voor tijdstip T kan bepalen we door het aantal besmettingen bij
te houden dat voor tijdstip T plaats vindt.

Tot slot moet worden opgemerkt dat het algoritme dat hierboven is beschreven, specifiek
voor het exponentiële voorbeeld is geschreven. Echter, wanneer je andere functies voor β(τ) en
S(τ) zou kiezen, kan het algoritme relatief eenvoudig worden aangepast.

3.3 Bevindingen

Om nu het reproductiegetal uit de simulatie te vergelijken met het in paragraaf (2.5) analytisch
verkregen reproductiegetal, voeren we de simulaties uit voor verschillende waarden van εI, εT

en twee verschillende vaste combinaties van de parameters λ, µ en d. In beide paragrafen, waar
we verschillende combinaties van parameters aannemen, zullen we in eerste instantie het geval
bekijken dat er enkel sprake is van isolatie na detectie en er nog geen contactonderzoek wordt
uitgevoerd. I.e. εT = 0 en we laten de waarden van εI variëren. Vervolgens introduceren we
contactonderzoek en bekijken we het geval dat de isolatie perfect is, i.e. εI = 1, en de waarde
van εT varieert. Tot slot bekijken we ook een meer realistische situatie, waarbij εI = 0.75
en εT varieert. Hierbij nemen we dus aan dat isolatie bij detectie van het virus in de meeste
gevallen effectief zal zijn, maar er ook altijd een klein deel mensen zal zijn dat zich niet aan de
isolatie houdt. We variëren εT om te zien hoe de perfectie van quarantaine invloed heeft op het
reproductiegetal.

3.3.1 Simulatie 1

We kiezen de parameters voor de simulaties in deze paragraaf als volgt:

λ = 0.5

µ = 0.25

d = 0.15.

(3.2)

Deze parameters zijn zo gekozen dat er met behulp van de de analytisch gevonden uitdrukkingen
volgt dat voor het reproductiegetal moeten gelden R0 = λ

/
µ = 2.0 > 1. In de afwezigheid van

maatregelen zal de infectieziekte zich dus snel verspreiden; het aantal besmette individuen zal
exponentieel groeien. Verder geldt dat 1

/
µ = 4 < 6.67 = 1

/
d. Oftewel, de verwachting is dat

de tijd totdat een individu zijn of haar besmettelijkheid zal verliezen, gemiddeld korter zal zijn
dan de gemiddelde tijd tot het virus gedetecteerd zal worden bij een persoon.

Voor deze simulatie hebben we meerdere experimenten uitgevoerd voor verschillende waar-
den van εT en εI = 1. Tijdens deze experimenten bouwen een groot aantal keer een transmissie-
boom op, waaruit we vervolgens het reproductiegetal bepalen op de wijze als in paragraaf (3.2)
beschreven. We hebben afgedwongen dat de bomen van enig formaat zijn; de infectieziekte
is zeker overgedragen van persoon tot persoon, maar er bestaat altijd een kans dat de boom
relatief klein blijft, en daarmee de infectieziekte dus ook sneller weer uitsterft.
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Figuur 3.2: Simulatie met εI = 1.0, εT variabel

(a) Simulatie met εT = 0, εI variabel (b) Simulatie met εI = 1, εT variabel

Afbeelding (3.2a) geeft een samenvatting van de eerste serie experimenten, waarbij sprake
is van perfecte isolatie en we de perfectie van de quarantaine op laten lopen (εI = 1, εT ∈ [0, 1]
variabel). De zwarte punten geven het reproductiegetal van elk van de verkregen transmissie-
bomen, de rode punten geven het gemiddelde van al deze getallen. De blauwe lijn geeft het
analytisch verkregen reproductiegetal.

We zien in figuur (3.2a) dat wanneer er geen sprake is van isolatie (i.e. εI = 0), het
gesimuleerde reproductiegetal redelijk overeenkomt met het getal dat we analytisch bepaalt
hebben. Wanneer εI → 1, i.e. er is sprake van isolatie en deze wordt steeds ’perfecter’, zien we
dat het gesimuleerde reproductiegetal snel daalt (ver onder de analytisch bepaalde blauwe lijn)
en vervolgens redelijk stabiel is. Wanneer er sprake is van isolatie zal een (groot) deel van de
personen zijn of haar besmettelijkheid al verloren zijn voordat het virus bij hen gedetecteerd
wordt. Uit het verkregen resultaat kunnen we afleiden dat de perfectie van de isolatie vervolgens
weinig invloed heeft op het reproductiegetal. Wel zou, volgens deze afbeelding, de analytisch
verkregen uitdrukking een redelijke bovengrens geven op het ’werkelijke’ reproductiegetal. Tot
slot kunnen we uit deze figuur concluderen dat isolatie voor deze combinatie van parameters
onvoldoende is om de verspreiding van een infectieziekte in te dammen.

In dit figuur (3.2b) zien we dat het analytisch verkregen getal in redelijke overeenstemming
is met de resultaten die uit de simulaties volgen. Er zijn t.o.v. het analytisch verkregen repro-
ductiegetal enkele uitschieters naar onderen en boven. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken
met dat een transmissieboom relatief klein is geweest, waardoor het reproductiegetal relatief
hoog, of laag uit kan vallen. We zien verder duidelijk dat wanneer de perfectie van quarantaine
εT ∈ [0.75, 1], het initiële reproductiegetal verlaagt naar een reproductiegetal dat kleiner is dan
de drempelwaarde 1, zodanig dat de verspreiding van de infectieziekte voorkomen kan worden.
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Figuur 3.3: Simulatie met εI = 0.75, εT variabel

In figuur (3.3) zien we een afbeelding van de derde simulatie met de eerder gedefinieerde pa-
rameters. Bij deze experimenten hebben we gekozen voor een meer realistische situatie, waarbij
εI = 0.75 en εT variabel. Als we de doeltreffendheid van contactonderzoek εT variëren, zien we
dat het reproductiegetal dat uit de simulaties volgt, in eerste instantie (veel) lager is dan het
reproductiegetal dat we analytisch hebben verkregen, maar naarmate εT → 1, convergeren de
resultaten van de simulatie naar het analytisch verkregen resultaat. Indien onze simulaties een
goede afspiegeling zijn van de realiteit, zouden we kunnen we hier opnieuw concluderen dat we
met het analytische model een bovengrens op het reproductiegetal hebben gevonden. In dat
geval zouden we dan, wanneer de parameters gegeven zijn, met behulp van εI en εT kunnen
bepalen of het nuttig is om maatregelen als isolatie en contactonderzoek te introduceren.

We kunnen met behulp van deze simulaties concluderen dat wanneer εI = 1, het analytisch
verkregen reproductiegetal in redelijke overeenstemming is met de werkelijkheid, voor de meeste
waarden van εT. In het geval dat εI < 1, vallen de gesimuleerde waarden lager uit dan die volgen
uit de analyse. Deze situatie vergt dan ook nadere studie.

3.3.2 Simulatie 2

Vervolgens bekijken we nog een serie simulaties waarbij de parameters zo gekozen zijn dat de
(gemiddelde) tijd tot detectie korter is dan de tijd tot het natuurlijke einde van de besmette-
lijkheid. In dit geval kiezen we de parameters als volgt:

λ = 0.7

µ = 0.1

d = 0.2.

(3.3)

Merk op dat 1
/
µ = 10 > 5 = 1

/
d, i.e. een besmet individu zal naar verwachting eerder

gedetecteerd worden dan dat zijn of haar besmettelijke periode op natuurlijke wijze is geëindigd.
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Figuur 3.4: Simulatie met εI = 1.0, εT variabel

(a) Simulatie met εT = 0, εI variabel (b) Simulatie met εI = 1, εT variabel

In figuur (3.4a) zien opnieuw dat wanneer er geen sprake is van isolatie, i.e. εI = 0, de
simulaties het analytisch verkregen reproductiegetal redelijk benaderen. Vervolgens daalt het
reproductiegetal snel (net als in figuur (3.2a)) en blijft deze redelijk constant. Het is opvallend
dat beide hetzelfde gedrag vertonen en zou kunnen duiden op een fout in het algoritme of
analytisch verkregen resultaat.

De resultaten in (3.4b), waarbij sprake is van perfecte isolatie, en de perfectie van quaran-
taine varieert, zijn ook opvallend. We zien dat het reproductiegetal in dit geval sterk daal t.o.v.
het initiële geval, maar wel onafhankelijk is van de perfectie van quarantaine; het resultaat is
immers constant. Dit zou kunnen duiden op dat de besmettelijke periode van een individu al
is afgelopen voordat hij of zij gevonden wordt door contactonderzoek. Enkel in dat geval heeft
de perfectie van quarantaine geen invloed op het reproductiegetal.

Figuur 3.5: Simulatie met εI = 0, 75, εT variabel

Tot slot bekijken we de resultaten in figuur (3.5). Ook in dit geval zien we dat de gesi-
muleerde waarden van het reproductiegetal (redelijk) constant zijn t.o.v. de perfectie van de
quarantaine εT . Hieruit kunnen we concluderen dat het bijzondere gedrag van deze simulaties
zeer waarschijnlijk gevolg zijn van de keuze van parameters.
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Wanneer deze simulaties een benadering van de werkelijkheid zouden zijn geweest, zouden
we kunnen concluderen dat wanneer εI > 0, het analytisch verkregen reproductiegetal een bo-
vengrens geeft op het ’werkelijke’ reproductiegetal. Echter, het is vreemd dat de resultaten voor
verschillende keuzes van εI en εT nagenoeg constant zijn. Dit zou gevolg kunnen zijn van de
keuze van parameters, maar kan ook een fout zijn in het algoritme. Zeker wanneer we deze
resultaten vergelijken met de simulaties uit paragraaf (3.3.1). Het meest opmerkelijke verschil
met deze simulaties is dat in dit geval de gemiddelde duur tot detectie korter is dan de gemid-
delde duur tot het natuurlijke einde van de besmettelijke periode. De verwachting is dan ook
dat de besmettelijke periode van een individu zal eindigen door detectie. Het is nu de vraag
in hoeverre dit invloed heeft op contactonderzoek. Wellicht dat er een relatie bestaat tussen
dit gegeven en de verkregen resultaten. Het zou daarom interessant kunnen zijn deze situatie
nader te bestuderen.

Over het algemeen kunnen we concluderen dat het algoritme in de meeste gevallen nog niet
is wat het zou moeten zijn en we ervan hadden, ondanks dat we voor bepaalde keuzes van
parameters (o.a. εI = 1) redelijke resultaten verkrijgen. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken
met de opbouw van het algoritme en zal daarmee dus nog nader bestudeerd moeten worden.
Desondanks hebben we in deze paragraaf wel een voorbeeld gezien van hoe een algoritme voor
dit probleem opgebouwd zou kunnen worden en wellicht biedt het (alsnog) een goede basis voor
nader onderzoek.
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Discussie

We hebben veel gezien, echter valt er nog veel te onderzoeken en ontdekken als het over dit
onderwerp gaat.

In dit geval hebben we veel aannamen moeten doen om tot een wiskundig handelbaar pro-
bleem te komen. Hiermee hebben we de werkelijkheid losgelaten en kunnen we stellen dat de
resultaten die we hebben verkregen een benadering kunnen zijn van de werkelijkheid, maar
zeker niet representatief zijn. Veel afhankelijkheden die we in de werkelijkheid zien, kunnen
worden meegenomen in de keuze voor de functies β(τ) en S(τ), en de parameters εI en εT. Zo
zal er in werkelijkheid bijvoorbeeld sprake zijn van een vertraging tussen detectie en isolatie;
dit kan worden meegenomen in S(τ). Een ander voorbeeld is dat contactonderzoek niet altijd
perfect kan worden uitgevoerd; er zullen altijd personen missen. Het deel dat niet zal worden
opgespoord kan meegenomen in de kans dat een individu niet in quarantaine gaat; εT. Op deze
manier zijn er nog meer factoren te bedenken waar we in deze scriptie niet expliciet rekening
mee hebben gehouden, maar die wel gemakkelijk kunnen worden verweven in het verkregen
model.

Echter, er zijn ook afhankelijkheden die we niet hebben meegenomen. Zo zijn we er in dit
geval (impliciet) vanuit gegaan dat detectie van het virus en contactonderzoek twee onafhan-
kelijke gebeurtenissen zijn. In realiteit is dit echter niet het geval; de kans is groot dat een
individu pas gevonden wordt door contactonderzoek wanneer hij of zij al in isolatie zit waar-
door er een correlatie ontstaat. Daarnaast zijn we er voor het model vanuit gegaan dat wanneer
een persoon in isolatie of quarantaine zit, het virus niet meer bij hem of haar gedetecteerd kan
worden. Hierdoor zullen minder mensen gevonden worden dan wanneer detectie in isolatie of
quarantaine wel mogelijk is.

Een ander voorbeeld van waar nog meer aandacht aan zou kunnen worden besteed, zijn
de simulaties. Bij de simulaties hebben we ervoor gekozen een transmissieboom te genereren
waaruit we het reproductiegetal hebben bepaalt. Een aan andere mogelijkheid om te onderzoe-
ken in hoeverre dit model de werkelijkheid benadert, is de verspreiding van de infectieziekte in
termen van het aantal besmette individuen Y (t, τ, τ ′) te simuleren. Wellicht worden hier betere
resultaten mee verkregen dan die we tot nu toe hebben verkregen. Tot slot kan dit model een
betere benadering van de werkelijkheid geven wanneer de functies β(τ) en S(τ) aan de hand van
de verspreiding van een ’echte’ infectieziekte af worden geleid. In dat geval zouden de simulaties
een afspiegeling van de realiteit moeten geven en zou eventueel geconcludeerd kunnen worden
dat het model wel of niet voldoet.

In deze scriptie hebben we verschillende onderwerpen behandelt om uiteindelijk een model
op te kunnen bouwen waarin wordt beschreven hoe een infectieziekte zich verspreid binnen
een populatie waar maatregelen zijn getroffen. Gedurende de stapsgewijze opbouw hebben we
het reproductiegetal afgeleid de situatie waarbij geen maatregelen zijn getroffen, waarbij enkel
sprake was van isolatie en tot slot het einddoel; een populatie waarbinnen zowel sprake is van
isolatie als van quarantaine/contactonderzoek.
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Het bleek in het laatste geval iets lastiger op analytische wijze een reproductiegetal af te lei-
den, echter, bij de juiste keuze voor de functies β(τ) en S(τ) werd het probleem handelbaar en
verkregen we een nette uitdrukking. Naast een analytisch reproductiegetal, hebben we voor dit
geval ook simulaties uitgevoerd, waarmee we een reproductiegetal verkregen dat een afspiegeling
zou moeten zijn van de werkelijkheid. De resultaten hiervan waren niet wat we gehoopt hadden,
en deze zullen dan ook, samen met het algoritme, nader bestudeerd moeten worden. Wanneer
blijkt dat de resultaten uit de simulaties kloppen, kunnen concluderen dat we met de analyse
uit (2) een bovengrens op het reproductiegetal hebben gevonden en heeft het dus wel degelijk
zin een infectieziekte op te sporen en contactonderzoek uit te voeren.
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Bijlage A

Python code

import random

import math

#parameters

l = 0.7

m = 0.14

d = 0.25

epsilonI = 1.

epsilonT = 1.

# initialisatie

t = 0

dt = 1. #constante tijdstap

boom = {} #transmissieboom; geeft voor elke index van een besmet individu (dat

minstens een ander persoon besmet heeft

) een lijst met de index van de

personen die hij/zij besmet heeft.

b = 1 #aantal besmette personen op t = 0

infect = [(0, 0, -math.log(random.uniform(0., 1.))/m, -math.log(random.uniform(

0., 1.))/d, -math.log(1 - random.

uniform(0., 1.))/l)] #

#tuple: (index , tijdstip besmetting , tijdstip dood , tijdstip detectie , tijdstip

volgende besmetting)

infectvooreinde = [0] #alle personen in de transmissieboom die in staat zijn

andere individuen te besmetten

while t <= 20 and len(infect) > 0: #20

newinf = []

hulp = infect.copy()

for p in hulp:

if (t-p[1]) + dt > p[3] and p in infect: #detectie in komende interval

prob = random.uniform(0.0, 1.0)

if prob <= epsilonI: #persoon gaat in isolatie

infect.remove(p)

else: #verhoog tijd tot detectie z.d.d. persoon niet meer

gedetecteerd wordt

index = p[0]

begin = p[1]

dood = p[2]

besm = p[4]

p = (index , begin , dood , 10000 , besm)
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if p in boom: #contactonderzoek

for x in boom[p[0]]:

if x in infect:

prob = random.uniform(0.0, 1.0)

if prob <= epsilonT: #persoon gaat in quarantaine

infect.remove(x)

if (t-p[1]) + dt > p[2] and p in infect: # dood in komende interval

infect.remove(p)

if (t-p[1]) + dt <= p[2] and p in infect: #nog niet dood & geen

detectie

if t + dt >= p[4] and p in infect: #besmetting in dit interval

index = p[0]

begin = p[1]

dood = p[2]

detect = p[3]

besm = t + dt + -math.log(1 - random.uniform(0., 1.)) / l

p = (index , begin , dood , detect , besm)

b += 1 #nieuwe besmetting

dood = -math.log(random.uniform(0., 1.))/m

besm = t + dt + -math.log(1 - random.uniform(0., 1.))/l

detect = -math.log(random.uniform(0., 1.))/d

if p[0] in boom: #besmetting toevoegen aan boom

hulplijst = boom[p[0]]

hulplijst.append(b - 1)

boom[p[0]] = hulplijst

else:

boom[p[0]] = [(b - 1)]

newinf.append ((b - 1, t, dood , detect , besm))

infectvooreinde.append(b-1)

infect.extend(newinf)

t += dt

#Na verstreken tijd; alleen personen die op dat moment besmettelijk zijn kunnen

nog andere personen besmetten; niet

meer de personen die vanaf dan besmet

worden. Laten lopen zolang als de

gemiddelde besmettelijke periode duurt;

daarna worden immers geen personen

meer besmet.

if len(infect) > 0: #alleen als er nog personen besmettelijk zijn

while t <= 40 and len(infect) != 0:

hulp = infect.copy()

for p in hulp:

if (t - p[1]) + dt > p[3] and p in infect: #detectie in komende

interval

prob = random.uniform(0.0, 1.0)

if prob <= epsilonI: #persoon gaat in isolatie

infect.remove(p)

else: # verhoog tijd tot detectie z.d.d. persoon niet meer

gedetecteerd wordt

index = p[0]

begin = p[1]
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dood = p[2]

besm = p[4]

p = (index , begin , dood , 10000 , besm)

if p in boom: #contactonderzoek

for x in boom[p[0]]:

if x in infect:

prob = random.uniform(0.0, 1.0)

if prob <= epsilonT: #persoon gaat in quarantaine

infect.remove(x)

if (t - p[1]) + dt > p[2] and p in infect: # dood in komende

interval

infect.remove(p)

if (t - p[1]) + dt <= p[2] and p in infect: # check of persoon

nog besmettelijk is/

nog niet dood is; tijd

tussen besmetting en nu

is kleiner dan de duur

tot dood

if t + dt > p[4]: # besmetting in dit interval

index = p[0]

begin = p[1]

dood = p[2]

det = p[3]

besm = t + dt + -math.log(1 - random.uniform(0., 1.)) / l

p = (index , begin , dood , det , besm)

b += 1 # nieuwe besmetting bij besmettingscounter

dood = -math.log(random.uniform(0., 1.)) / m

besm = t + dt + -math.log(1 - random.uniform(0., 1.)) / l

det = -math.log(random.uniform(0., 1.))/d

if p[0] in boom:

hulplijst = boom[p[0]]

hulplijst.append(b - 1)

boom[p[0]] = hulplijst

else:

boom[p[0]] = [b - 1]

t += dt

#totaal aantal besmette individuen = b.

#aantal personen dat besmettelijk was tot tijdstip

aantal = 0 #geeft aantal personen dat in totaal besmet is; loop hiervoor de

transmissieboom na

for pers in infectvooreinde:

if pers in boom:

aantal += len(boom[pers])

sR0 = aantal/len(infectvooreinde)

#len(infectvooreinde) geeft het aantal personen dat in staat is geweest andere

personen te besmetten.

R0 = l * ((1-epsilonI)*(1-epsilonT)/m + epsilonI*(1-epsilonT)/(m+d) + epsilonT*

(1-epsilonI)/(m+d) + epsilonT*epsilonI/

(m+2*d))

#geeft analytisch bepaalde reproductiegetal

print(sR0 , R0)
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