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Eerste woorden   

Terwijl landen wereldwijd worstelen om het virus te bedwingen, haasten onderzoekers zich 
om vast te stellen waar het vandaan komt en – misschien nog wel belangrijker – waar het 
heengaat. De berichtgeving over het Coronavirus of COVID-19 heeft Nederland en de rest van 
de wereld behoorlijk in de greep. Verschillende cijfers uit verschillende gebieden buitelen over 
ons heen, er zouden al vaccins ergens succesvol zijn ingezet, maar tegelijkertijd horen we dat 
we nog wel anderhalf jaar moeten wachten. We hebben het gekregen van een vleermuis, maar 
de bio-chemie in China wordt door menigeen ook argwanend bekeken. 

Special Professor Emerging en Zoonotic Viruses dr. Wim van der Poel van de Universiteit 
Wageningen onderzoekt dit soort virussen al twintig jaar. ‘De term COVID-19 voor de ziekte 
wordt vooral gebruikt door de WHO, maar wij spreken liever van SARS Coronavirus 2. Het 
virus lijkt namelijk sterk op SARS uit 2003, maar dan gemuteerd in een versie die veel 
makkelijker en sneller van mens op mens wordt doorgegeven. Ter vergelijking: SARS werd in 
2003 pas na vier maanden door de Chinese autoriteiten geïdentificeerd en daarna alsnog 
succesvol onder controle gebracht. SARS Corona 2 werd na één maand al volledig 
geclassificeerd. En besmette alsnog veel meer mensen. Overigens hebben ze deze zaken nu 
veel beter op orde in China.’ 

  
Door de verspreiding van een dodelijk variant van het coronavirus, die voor het eerst opdook 
op een dierenmarkt in Wuhan en inmiddels is uitgegroeid tot een wereldwijde epidemie, is de 

Chinese handel in wilde dieren onder een vergrootglas komen te liggen. Op 26 januari 
kondigde China een verbod af op de handel in wilde dieren totdat de crisis achter de rug is. 

In de media werden beelden getoond van dieren die ziek waren en pijn leden, en video's van 
vleermuizen die levend werden gekookt in pannen soep. De beelden riepen wereldwijd 
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verontwaardiging op. Ook ontstond daardoor het beeld dat er in China op enorme schaal wilde 

dieren worden verhandeld voor consumptie. 

Er zijn aanwijzingen dat het coronavirus uit Wuhan afkomstig is van vleermuizen. Het is niet 

duidelijk welke soort de ziekte vervolgens op mensen overbracht, maar bij een onderzoek naar 
de markt in Wuhan werd het virus aangetroffen in het deel waar levende wilde dieren worden 

verhandeld. 

 
Inleiding 

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Bijna twintig jaar geleden, in de winter van 2003, dook 
op dierenmarkten in het zuiden van China een virus op dat totaal onbekend was. De mensen 
die met het virus waren besmet, leden aan koorts, koude rillingen, hoofdpijn en een droge 
hoest – allemaal symptomen die je ook in een normaal seizoen van griep en verkoudheid zou 
tegenkomen. 

Maar in dit geval ontwikkelden de klachten zich snel tot een dodelijke vorm van 
longontsteking, waarbij honingraatvormige gaten in de longen van de slachtoffers ontstonden 
en een kwart van de patiënten last kreeg van ernstige ademnood. Hoewel de meeste virussen 
doorgaans op niet meer dan drie andere mensen worden overgedragen, fungeren sommige 
slachtoffers als ‘superverspreiders’: patiënten die de ziekte ongewild op tientallen andere 
mensen overdragen. Tegen de tijd dat de SARS-epidemie (‘severe acute respiratory 
syndrome’) weer wegebde, waren in tweeëndertig landen achtduizend gevallen en achthonderd 
doden geteld. 
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Daarom maken internationale gezondheidsfunctionarissen zich momenteel zorgen over 
een nieuw, aan SARS verwant virus dat in Centraal-China is opgedoken. De ziekte heeft zich 
al naar grote steden als Beijing, Shanghai en Shenzhen verspreid, en ook naar de buurlanden 
Taiwan, Thailand, Japan en Zuid-Korea – en dat in slechts drie weken tijd. Afgelopen dinsdag 
meldde het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) een eerste geval 
in de VS, in de staat Washington.   

Li Wenliang, arts in een ziekenhuis in Wuhan, werd door de Chinese autoriteiten niet serieus 
genomen toen hij alarm sloeg. Hij wilde waarschuwen voor een SARS-achtig virus. Hij stuurde 
op 30 december 2019 een appje naar oud-studiegenoten om door te geven dat zeven patiënten 
ziek waren geworden en in quarantaine waren geplaatst na het bezoeken van een markt. Het 
was bedoeld als waarschuwing. ‘Ik wilde mijn oud-klasgenoten zeggen dat ze voorzichtig 
moesten zijn’, zei hij in een gesprek met CNN.  De screenshots van zijn waarschuwing werden 
massaal gedeeld. Wenliang: ‘Toen ik dat online voorbij zag komen, realiseerde ik me dat ik 
waarschijnlijk gestraft zou worden’. Zijn gevoel bleek te kloppen. Niet veel later moest hij zich 
melden bij de politie, die hem verdacht van het verspreiden van geruchten. Wenliang moest 
een verklaring ondertekenen waarin hij zijn vergrijp toegaf. Ook moest hij beloven dat hij niet 
in herhaling zou vallen.  Een dag na Wenliangs waarschuwing stuurde de gezondheidsraad 
van Wuhan een bericht naar buiten. Daarin stond dat er geen reden was tot zorg. Er waren 
zevenentwintig mensen ziek, maar de ziekte was onder controle, schrijven ze. Ze hadden het 
mis, weten we nu. Na zijn reprimande ging Wenliang weer aan het werk. Op 10 januari 
behandelde hij een vrouw die bleek besmet met het coronavirus. Een dag later werd Wenliang 
zelf ziek. Dat begon met hoesten en hoge koorts. Op 12 januari werd hij opgenomen in het 
ziekenhuis waar hij zelf werkte en testte hij positief: ook Wenliang had het coronavirus. De 
vierendertigjarige arts moest op de intensive care aan de beademing.  

 

Chinese arts (34) die alarm sloeg over corona overleden. Bron: RTL nieuw, 06 februari 2020 
19:17 
 

‘De overdraagbaarheid van mens op mens is nu bevestigd, maar het is nog onbekend hoe 
gemakkelijk of duurzaam dit virus zich verbreidt,’ zegt Nancy Messonnier, directeur van het 
National Center for Immunization and Respiratory Diseases van de CDC, op een 
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persconferentie. Ze maakte ook bekend dat er een snelle genetische test voor het ‘Wuhan-
virus’ wordt ontwikkeld. ‘Momenteel voeren we binnen de CDC tests op dit virus uit, maar we 
verwachten dat we deze tests de komende weken met Amerikaanse en internationale partners 
kunnen delen.’ 

Bij het ter perse gaan van dit artikel waren er bijna zeshonderd gevallen en zeventien dodelijke 
slachtoffers gemeld. Op 20 januari hield de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een 
ingelaste bijeenkomst om te bepalen of de uitbraak beschouwd moet worden als 
een internationale noodsituatie. Epidemiologen vermoeden dat er in werkelijkheid duizenden 
gevallen zijn. Op 17 januari maakte de CDC bekend dat op drie Amerikaanse luchthavens 
werd begonnen met het screenen van passagiers, maar het eerste geval in de VS werd al 
geconstateerd voordat de screenings waren gestart. 

Net als in het geval van SARS lijkt dit alles te zijn voortgekomen uit de handel in wilde dieren, 
wat virologen niet verrast. ‘Als we deze dierenmarkten zouden sluiten, zouden veel van deze 
uitbraken tot het verleden behoren,’ zegt Ian Lipkin, directeur van het Center for Infection 
and Immunity van de Columbia University, wiens laboratorium met Chinese officials 
samenwerkte bij de ontwikkeling van een eerste diagnostische test voor SARS. 

Dat komt omdat zowel het SARS-virus als het nieuwe Wuhan-virus zogenaamde zoönotische 
ziekteverwekkers zijn, oftewel infecties die eerst bij wilde dieren voorkomen en pas daarna 
overslaan op de mens. Zoönotische virussen behoren tot de gevaarlijkste ter wereld. Zo 
ontstonden het aidsvirus HIV, Ebola en het H5N1-griepvirus allemaal in het wild voordat ze 
door nauw contact tussen wilde dieren en mensen op de mens werden overgedragen en tot 
internationale epidemieën leidden. In het geval van SARS werd bijna veertig procent van de 
eerste gevallen vastgesteld bij mensen die voedingswaren verwerkten en wilde dieren doodden 
en verhandelden. In de beginfase van de uitbraak werd de ziekte dan ook vooral aangetroffen 
bij mensen die op loopafstand van dierenmarkten woonden. 

De eerste meldingen van de nieuwe uitbraak kwamen op 31 december 2019 binnen, in de 
vorm van meerdere gevallen met aandoeningen die deden denken aan longontsteking. De 
klachten traden op bij mensen die in verband konden worden gebracht met een vismarkt in 
Wuhan, een belangrijke handelsstad van ruim elf miljoen inwoners in Centraal-China. 
Maar volgens CNN wordt er op de markt ‘South China Seafood City’ in Wuhan meer dan alleen 
vis en seafood verkocht. In een video is te zien dat er ook wasbeerhonden en herten in kooien 
te koop worden aangeboden. 

Maar waarom zouden dit soort omstandigheden een voedingsbodem zijn voor zoönotische 
ziekteverwekkers? ‘Als je wilde dieren in deze onnatuurlijke situaties bij elkaar zet, loop je het 
risico dat er ziekten bij mensen ontstaan,’ zegt Kevin Olival, een expert in de ecologie van 
ziekteverwekkers en milieubeschermer van de EcoHealth Alliance. ‘Als dieren in slechte 
omstandigheden en met veel stress gevangen zitten, is de kans groter dat ze ziek worden en 
virussen afscheiden.’ 

Deze wisselwerking tussen virussen en dieren kan ook iets zeggen over de bron van een 
epidemie. Terwijl ze zich verspreiden en vermeerderen, ondergaan virussen mutaties, een 
kenmerk dat door virologen en wildbiologen kan worden gebruikt om de herkomst van een 
infectieziekte te achterhalen, ook al is de ziekteverwekker van dier op dier overgedragen. 

SARS en het nieuwe Wuhan-virus lijken erg op elkaar en behoren beide tot de familie van de 
coronavirussen. Sommige virussen in deze groep veroorzaken ziekten bij de mens, andere 
komen alleen bij dieren voor, zoals kamelen, katten en vleermuizen. 
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Vier maanden nadat de SARS-uitbraak begin 2003 was begonnen, voerden onderzoeksteams 
in Hongkong tests uit op wasbeerhonden, civetkatten en dassen, en ontdekten daarbij nauwe 
verwanten van het SARS-coronavirus – het eerste bewijs dat de ziekte ook bij wilde dieren 
voorkwam. 

De ontdekking bracht een koortsachtige speurtocht naar meer virussen in de wilde natuur op 
gang, die uiteindelijk zou leiden naar een populatie hoefijzerneuzen uit de 
vleermuisfamilie Rhinolophusin China als vermoedelijke bron van het SARS-virus. Na 
meerdere onderzoeken in de hele wereld bleek dat de voorlopers en verwanten van het SARS-
virus al lange tijd bij vleermuizen in Azië, Afrika en Europa voorkwamen. Vleermuizen worden 
inmiddels beschouwd als de oorspronkelijke bron van alle belangrijke coronavirussen. ‘Uit de 
genetische sequentie van het virus kun je de bron herleiden,’ zegt Olival. ‘In het geval van het 
Wuhan-virus zijn de nauwste verwanten andere SARS-achtige virussen die bij vleermuizen 
voorkomen.’ 

Uit onderzoek dat door de EcoHealth Alliance in China en elders in Azië is uitgevoerd, blijkt 
dat coronavirussen vooral via uitwerpselen worden verspreid, in het geval van vleermuizen in 
vogelpoepachtige guano. Coronavirussen verspreiden zich niet alleen door de lucht en door 
inademing, maar ook als de slijmvliezen van de mond in aanraking komen met uitwerpselen. 
Vleermuizen zijn niet bepaald schone beesten, dus als een exemplaar op een stuk fruit 
knabbelt, kan dat voedsel met uitwerpselen worden verontreinigd. Als het fruit op de grond 
valt, kan het virus daar worden overgedragen op dieren die in gevangenschap worden 
gehouden, zoals civetkatten. 

Tot dusver lijkt het erop dat zoönotische coronavirussen zelden de overstap naar de mens 
maken en zo ernstige ziekten veroorzaken. Het SARS-virus was het eerste gedocumenteerde 
geval van de overstap van een coronavirus, gevolgd door het Middle East Respiratory 
Syndrome (MERS), een vergelijkbaar maar verschillend virus dat in 2012 in Saoedi-Arabië 
opdook en zich eveneens over de wereld verspreidde. 

De uitbraak van het MERS-virus bevestigde de zoönotische oorsprong van dit soort virussen. 
Het MERS-coronavirus was afkomstig uit vleermuizen maar maakte gebruik van 
gedomesticeerde dieren – in dit geval kamelen – om de overstap naar de mens te maken. Het 
eerste geval van MERS werd aangetroffen bij een man van zestig die vier kamelen bezat. De 
huisdieren sliepen in een stal naast zijn huis. 

Bij een studie die in 2014 in het laboratorium van Lipkin werd uitgevoerd door de zoöloog 
Abdoelaziz Alagaili van de Koning Saoed-Universiteit, werden in bloedmonsters van kamelen 
vier antilichamen tegen het MERS-virus gevonden, een duidelijk teken van besmetting. De 
bloedmonsters gingen terug tot 1993, waaruit bleek dat het MERS-virus al meer dan twintig 
jaar bij kamelen voorkwam zonder dat iemand dat had gemerkt. 

‘We hebben in twee abattoirs in Saudi-Arabië gewerkt, waar kamelen werden geslacht,’ zegt 
Lipkin. ‘In sommige gevallen werd het vlees met hogedrukspuiten afgespoeld voordat het in 
plasticfolie werd gewikkeld. Je vond het MERS-coronavirus op vlees dat voor supermarkten 
was bestemd.’ 

Saoedi-Arabië importeert elk jaar duizenden kamelen uit Afrikaanse landen, die voor een groot 
deel voor hun vlees worden gebruikt, vooral tijdens de jaarlijkse islamitische bedevaart. 
Biologen vonden sporen van MERS-besmettingen in kamelen uit Afrikaanse landen als 
Ethiopië, Kenia, Tunesië, Egypte en Nigeria. 



7 

 

In tegenstelling tot het SARS-virus, dat na het opduiken ervan een jaar lang actief was en 
daarna weer wegebde, bleef het MERS-virus in menselijke gemeenschappen rondhangen. In 
2017 werden nog meerdere gevallen in Saoedi-Arabië gemeld. Maar deze hardnekkigheid bood 
experts ook de kans om een vaccin te ontwikkelen, aangezien er een vaste populatie was 
waarop de behandeling kon worden uitgetest. ‘Je kon mensen inenten die veel in contact 
komen met kamelen, zoals bedoeïenen en mensen die in abattoirs werken,’ zegt Lipkin. 

Ondanks talloze pogingen zou er nooit een MERS-vaccin worden ontwikkeld. Op dit moment 
bestaan er dus nog geen gerichte behandelingen tegen SARS of MERS. Door de afwezigheid 
van vaccins kunnen coronavirussen als SARS, MERS en nu het Wuhan-virus alleen worden 
bestreden met voorzorgsmaatregelen als het wassen van de handen, quarantaine en hygiëne. 

Het is lastig om te zeggen wat we van het Wuhan-coronavirus kunnen verwachten. In het 
spectrum van epidemieën werd de SARS-uitbraak ingedeeld in het bereik van de worst-case-
scenario’s, terwijl het MERS-virus weliswaar dodelijk was maar de uitbraak ervan veel 
beperkter. 

Bij de meeste infecties die gepaard gaan met longontsteking, treden de ergste symptomen op 
bij oudere mensen, maar het SARS-virus leidde zowel bij ouderen als jongvolwassenen tot 
gaten in de longen; de gemiddelde leeftijd van SARS-slachtoffers schommelde rond de veertig. 
Daarentegen sloeg het MERS-virus vooral bij patiënten boven de vijftig toe, en bij mensen met 
reeds bestaande aandoeningen. 

‘Het is onduidelijk of het Wuhan-virus gewoon zal uitsterven of zich al muterend tot iets 
nieuws zal ontwikkelen, tot iets wat tot meer ziektegevallen zal leiden,’ zegt Lipkin. ‘We hebben 
nog geen aanwijzingen voor het bestaan van ‘superverspreiders’, en laten we hopen dat dat zo 
blijft. Ook weten we niet hoelang dit nieuwe coronavirus op oppervlakten kan blijven leven of 
hoelang mensen besmettelijk blijven als ze eenmaal zijn geïnfecteerd.’ 

Aanvankelijk dachten gezondheidsfunctionarissen dat alle gevallen van het Wuhan-
coronavirus werden veroorzaakt door besmette dieren, maar inmiddels lijkt de ziekte ook van 
mens op mens te worden overgedragen. Afgelopen maandag bevestigden de Chinese 
autoriteiten dat veertien zorgmedewerkers het virus hadden opgelopen, terwijl de patiënt in 
de staat Washington vertelde dat hij op doorreis in Wuhan was geweest. 

Ook de vraag hoe het Wuhan-coronavirus uiteindelijk de overstap van dier op mens heeft 
kunnen maken, zal niet beantwoord worden zolang de Chinese autoriteiten niet meer details 
prijsgeven over de dieren die op de nu beruchte vismarkt werden verhandeld. Officials hebben 
de markt op Nieuwjaarsdag gesloten en afgegrendeld. Maar informatie over de aangeboden 
koopwaar zou onderzoekers kunnen helpen bij het identificeren van de dieren die het virus in 
China en ook elders kunnen verspreiden. De uitbraak in Wuhan roept ook de vraag op of er 
niet meer toezicht moet komen op de handel in wilde dieren of dat dit soort handel voorgoed 
moet worden verboden. 

‘Een van de ingrepen die je kunt doen, is heel simpel, namelijk het beperken van de handel 
in wilde dieren en het sluiten van dit soort dierenmarkten,’ zegt Olival. ‘Het terugdringen van 
de dierenhandel zou een win-win-effect hebben: je beschermt niet alleen soorten die in het 
wild worden gevangen, maar je beperkt ook de overdracht van nieuwe virussen op de mens.’ 
Bron: nationalgeographic.nl.   
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De belangrijkste doodsoorzaken in Nederland  
 
Het aantal dodelijke coronaslachtoffers staat op dit moment op 76. Hoe hoog dit aantal 
nog oploopt, is onzeker. Maar dat er meer mensen zullen overlijden, is duidelijk. Hoe 
verhoudt het sterftecijfer van COVID-19 zich tot andere akelige ziektes?  

 
 

 
 
PeopleImages Getty Images 

Gemiddeld overlijden er zo'n 400 mensen per dag in Nederland. In 2018 stond het totaal 
aantal doden op 153.363, waarvan 74.522 mannen en 78.841 vrouwen. Deel je dat door 365 
dagen, kom je uit op 420 doden per dag. 

Het grootste aantal mensen overlijdt aan kanker 
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Maar waar overlijden deze mensen nou aan? De grootste doodsoorzaak is kanker. Onder de 
mannelijke sterfgevallen is het maar liefst in 33,9 procent van de gevallen de oorzaak. Bij 
vrouwen ligt dit getal iets lager: 27,1 procent. Dat betekent dat er bijna 128 mensen per dag 
aan kanker overlijden in Nederland. 

De tweede boosdoener in Nederland zijn hart- en vaatziekten. Die claimden in 2018 37.769 
mensenlevens, of 103 mensen per dag. Op de derde plek staan ziektes van de 
ademhalingswegen, met 14.038 sterfgevallen. Dat komt neer op zo'n 38 doden per dag. 

De dodelijkste ziektes wereldwijd 

Deze top drie van doodsoorzaken in Nederland wijkt enigszins af van de belangrijkste 
doodsoorzaken wereldwijd. De Wereldgezondheidsorganisaties zette in 2016 de top tien op een 
rij. In totaal overleden in dat jaar 56,9 miljoen mensen: 163.287 per dag. 

Wat we met de rest van de wereld gemeen hebben, is dat er veel mensen overlijden aan hart- en 
vaatziektes. Met stip op 1 staat ischemische hartziekte, een zuurstoftekort van de hartspier. 
Daar overleden bijna 10 miljoen mensen aan. Op de tweede plek staan beroertes, die kostten 
aan bijna 6 miljoen mensen het leven. De derde doodsoorzaak is COPD (Chronische 
Obstructieve Long Ziekte). Die akelige ziekte maakte drie miljoen slachtoffers. 

Hoe past het coronavirus in dit hele verhaal? 

Het is nog te vroeg om definitieve uitspraken te doen over het verloop van COVID-19, de ziekte 
die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Het hoogste aantal dodelijke slachtoffers op een 
dag tot nu toe (op 19 maart 2020) is 19. Vermenigvuldig je dat met 365 dagen, kom je uit op 
6935 doden. 

Als we dat getal aanhouden, overlijden er iets meer mensen aan het coronavirus, dan aan het 
vage 'symptomen en onvolledig omschreven ziektebeelden'. Dat kostte 6557 Nederlanders in 
2018 het leven. 

Maar zoals gezegd: het is vooralsnog veel te vroeg om uitspraken te doen over hoeveel 
slachtoffers COVID-19 gaat maken. Daarvoor moeten we toch echt even afwachten, en vooral 
hopen dat het meevalt. Bron: Quest, 19 januari 2020.  

 

Mensen kunnen één tot veertien dagen besmet zijn met het virus voordat ze symptomen 

krijgen. De meest voorkomende symptomen van de ziekte door het nieuwe coronavirus 

(COVID-19) zijn koorts, vermoeidheid en droge hoest. De meeste mensen (ongeveer 80%) 

herstellen zonder speciale medische behandeling. 
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In een deel van de gevallen kan de ziekte ernstiger en zelfs dodelijk zijn. Ouderen en mensen 

met een andere medische aandoening (zoals astma, diabetes of hartklachten) lopen meer 

kans om ernstig ziek te worden. 

 

Mensen kunnen last krijgen van: 

hoesten 

koorts 

vermoeidheid 

ademhalingsproblemen (ernstige gevallen) 

 
 

Begeleide terugkeer Nederlanders uit China 

Nieuwsbericht | 02-02-2020 | 14:54 

Vanwege het nieuwe coronavirus is het maatschappelijke leven ontwricht in de Chinese 
provincie Hubei. Vijftien gezonde Nederlanders en twee Chinese gezinsleden hebben aan de 
Nederlandse ambassade in China kenbaar gemaakt uit Hubei te willen vertrekken. Nederland 
heeft deze week zijn uiterste best gedaan om begeleide terugkeer van hen te realiseren. Er zijn 
ook Nederlanders die ervoor hebben gekozen in Hubei te blijven. 

De zeventien passagiers zijn zondagmiddag rond 14:00 uur aangekomen in Frankrijk. De 
groep reist vandaag via Brussel gezamenlijk door naar Nederland. Naar verwachting komen 
ze zondagavond aan op vliegbasis Eindhoven. Dit is de gebruikelijke locatie bij begeleide 
terugkeer uit het buitenland. Ze reizen vervolgens door naar een locatie van Defensie voor de 
eerste opvang en om tot rust te komen. 

Update 3-2-2020: Defensielocatie is Defensielocatie Huis ter Heide. 

Preventieve quarantaine 

Voor vertrek zijn alle passagiers zowel in China als in Frankrijk verschillende keren gecheckt 
op ziekteverschijnselen. Iedereen is ‘fit to fly’ verklaard: er zijn geen symptomen van een 
besmetting met het coronavirus vastgesteld. Bij aankomst in Nederland is er opnieuw een 
medische check. 

Voor de Nederlanders en de twee gezinsleden gelden preventieve quarantainemaatregelen. Dit 
kan een quarantaine zijn in een thuissituatie en er is centrale opvanglocatie aangewezen. De 
maatregelen rond quarantaine zijn door buitenlandse autoriteiten als terugkeervoorwaarde 
gesteld. De GGD ziet toe op de uitvoering ervan. 

De aankomst in Eindhoven is niet toegankelijk voor pers en familie. Media worden gevraagd 
de privacy van de groep te respecteren. 

Bij de begeleide terugkeer van de Nederlanders zijn veel (overheids)organisaties betrokken. De 
afgelopen dagen is samengewerkt door medewerkers van verschillende ministeries, RIVM, de 
gemeente Eindhoven en GGD Brabant zuidoost.   
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Moet ik een mondkapje gaan dragen tegen het coronavirus? 

Het coronavirus lijkt langzaam dichterbij te kruipen. Op televisie zien we mensen in Azië 
op grote schaal mondkapjes dragen. Moeten wij dat misschien ook maar gaan doen? 

Het ligt voor de hand: een mondkapje dragen tijdens een virusepidemie. Maar volgens de 
instanties die er verstand van hebben, zoals het RIVM, het Rode Kruis en de 
Wereldgezondheidsorganisatie, kan verkeerd gebruik van mondkapjes meer kwaad dan goed 
doen. Het is dus wel handig om er even goed bij na te denken. 

Allereerst is de noodzaak om een mondkapje te dragen er nog niet. Die is er alleen voor 
zorgverleners die in aanraking komen met (mogelijke) dragers van het coronavirus. En voor 
mensen die symptomen van een besmetting vertonen. Heb je geen klachten en verzorg je geen 
coronapatiënten, dan is een mondkapje dus niet nodig.  

 

Raak de voorkant van het mondkapje niet aan 

Het is niet verboden een mondkapje te dragen. Wil je het per se omdat je je er geruster door 
denkt te gaan voelen, let er dan op dat je een mondkapje hebt dat de neus en mond geheel 
omsluit. Een fladderding met openingen aan de zijkanten is nutteloos. Je moet het kapje om je 
neus vastzetten met het ingebouwde metalen stripje. 

Heel belangrijk ook: vanaf het moment dat je het mondkapje hebt omgedaan mag je de voorkant 
niet aanraken met je vingers. Zo zou je eventuele ziektekiemen alleen maar verder verspreiden. 
En heb je het kapje afgedaan, zet het dan niet opnieuw op maar pak een ‘vers’ exemplaar. Alleen 
dan draag je bij aan je eigen gezondheid en die van anderen. 

Omdat het bijna ondoenlijk is voor ongeoefende mensen om in het dagelijks leven zo zorgvuldig 
om te gaan met de mondkapjes, wordt grootschalig gebruik ontraden. 
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Wil je nu alvast iets zinvols doen tegen verdere verspreiding van het virus, was dan vaak je 
handen en hoest in je elleboog. Dat is op dit moment echt effectiever dan nu al met een 
mondkapje gaan lopen. Kun je je echt niet inhouden en wil je een voorraadje mondkapjes 
inslaan, doe dat dan bij je apotheek en niet zomaar ergens op internet. Bron: Quest, 27 februari 
2020. 

Nieuwsbericht | 05-02-2020 | 11:00 

Het Coronavirus vraagt om een alerte aanpak van de Rijksoverheid. De inzet is gericht op het 
voorkomen van besmettingen in Nederland. Nederland bereidt zich goed voor: het RIVM houdt 
de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We treffen voorzorgsmaatregelen en zorgen steeds 
voor actuele informatie. 

Update 9-2-2020: 

Zondagmiddag 9 februari zijn zes mensen begeleid teruggekeerd naar Nederland vanuit (de 
regio van) Wuhan. Het gaat om vier Nederlanders en twee Chinese familieleden. Zij konden 
niet deelnemen aan het eerdere begeleide vertrek van in totaal 17 mensen naar Nederland. De 
zes mensen maakten deel uit van een groep die vanuit Wuhan naar Londen is gevlogen. 
Zondagochtend volgde een vlucht naar Berlijn en van daar zijn de passagiers met een C-130 
Hercules transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht overgevlogen naar vliegbasis 
Eindhoven.  

In de loop van de middag landden ze op vliegbasis Eindhoven. Net als eerder vond daar een 
gezondheidscheck plaats en er gelden vanaf nu voor 14 dagen preventieve 
quarantainemaatregelen. Als de omstandigheden dat toelaten kan dat in een thuissituatie 
zijn. De GGD monitort de mensen actief. Nederland heeft voor deze begeleide terugkeer nauw 
opgetrokken met onder andere de Britten, Duitsers en Chinezen en is erkentelijk voor de goede 
samenwerking. 

Begeleide terugkeer 

Zeventien Nederlanders die zich bevonden in Wuhan zijn zondag 2 februari opgevangen en 
gevraagd naar hun gezondheid en activiteiten in Wuhan in de laatste twee weken. Hiermee is 
de begeleide terugkeer volgens plan verlopen en afgerond.  

Preventieve quarantaine 

Voor de teruggekeerde mensen gelden preventieve quarantainemaatregelen die door de GGD 
actief worden gemonitord. Ze hebben de eerste nacht in afzondering doorgebracht op een 
locatie in Huis ter Heide in de gemeente Zeist. Afgesproken is dat zij twee weken lang in 
vervolgquarantaine verblijven. Dat kan in een thuissituatie plaatsvinden of in een centrale 
opvanglocatie. 

Alle terugkeerders dienen zich veertien dagen aan de volgende quarantainemaatregelen te 
houden: zij moeten thuis blijven, het contact met andere mensen beperken en de algemene 
hygiënemaatregelen toepassen. Dat betekent bijvoorbeeld een minimale afstand van twee 
meter tot huisgenoten bewaren en de handen regelmatig en goed wassen. Buitenshuis een 
boodschap doen is er niet bij, evenals postpakketjes aannemen van een bezorger. De GGD 
heeft telefonisch contact met de mensen in quarantaine om vragen over de 
quarantainemaatregelen te beantwoorden.  



13 

 

 

 

België 

Inmiddels is door de Belgische gezondheidsautoriteiten bekend gemaakt dat een persoon die 
ook in het betreffende vliegtuig met de Nederlanders zat positief is bevonden op de 
aanwezigheid van het nieuwe coronavirus. Dit heeft geen gevolgen voor de situatie in 
Nederland. Het quarantaineprotocol is hierop ingericht. 

Nederlanders in China 

De Chinese overheid neemt zeer strenge maatregelen om verdere verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Het ministerie van Buitenlandse zaken beoordeelt en monitort de 
situatie doorlopend. 

Via de Nederlandse ambassade in Beijing hebben alle Nederlanders in China dinsdag een 
bericht gekregen waarin wordt opgeroepen regelmatig het reisadvies te checken en welke 
voorzorgmaatregelen men kan nemen om zichzelf en anderen te beschermen en wat de situatie 
in China voor gevolgen heeft voor de dienstverlening van ambassade en consulaten. 

Luchtvaart 

De maatregelen die worden genomen om deze infectieziekte te bestrijden, kunnen ook effect 
hebben voor internationale reizen (en goederen) per vliegtuig of de aankomst in en doorreis 
via Nederland. Op 4 februari heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een brief 
naar de Tweede Kamer gestuurd over de rollen en verantwoordelijkheden en de effecten die 
de uitbraak van het virus heeft op de luchtvaart.    

 

Begeleide terugkeer Nederlanders uit China 

Nieuwsbericht | 02-02-2020 | 14:54 
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Vanwege het nieuwe coronavirus is het maatschappelijke leven ontwricht in de Chinese 
provincie Hubei.  Vijftien gezonde Nederlanders en twee Chinese gezinsleden hebben aan de 
Nederlandse ambassade in China kenbaar gemaakt uit Hubei te willen vertrekken. Nederland 
heeft deze week zijn uiterste best gedaan om begeleide terugkeer van hen te realiseren. Er zijn 
ook Nederlanders die ervoor hebben gekozen in Hubei te blijven. 

De zeventien passagiers zijn zondagmiddag rond 14:00 uur aangekomen in Frankrijk. De 
groep reist vandaag via Brussel gezamenlijk door naar Nederland. Naar verwachting komen 
ze zondagavond aan op vliegbasis Eindhoven. Dit is de gebruikelijke locatie bij begeleide 
terugkeer uit het buitenland. Ze reizen vervolgens door naar een locatie van Defensie voor de 
eerste opvang en om tot rust te komen. 

Update 3-2-2020: Defensielocatie is Defensielocatie Huis ter Heide. 

Preventieve quarantaine 

Voor vertrek zijn alle passagiers zowel in China als in Frankrijk verschillende keren gecheckt 
op ziekteverschijnselen. Iedereen is ‘fit to fly’ verklaard: er zijn geen symptomen van een 
besmetting met het coronavirus vastgesteld. Bij aankomst in Nederland is er opnieuw een 
medische check. 

Voor de Nederlanders en de twee gezinsleden gelden preventieve quarantainemaatregelen. Dit 
kan een quarantaine zijn in een thuissituatie en er is centrale opvanglocatie aangewezen. De 
maatregelen rond quarantaine zijn door buitenlandse autoriteiten als terugkeervoorwaarde 
gesteld. De GGD ziet toe op de uitvoering ervan. 

De aankomst in Eindhoven is niet toegankelijk voor pers en familie. Media worden gevraagd 
de privacy van de groep te respecteren. 

Bij de begeleide terugkeer van de Nederlanders zijn veel (overheids)organisaties betrokken. De 
afgelopen dagen is samengewerkt door medewerkers van verschillende ministeries, RIVM, de 
gemeente Eindhoven en GGD Brabant zuidoost.   

Patiënt met COVID-19 in Delft 

Nieuwsbericht | 29-02-2020 | 22:01 

Op 29 februari 2020 is in de avond een inwoner van Delft met COVID-19 gediagnosticeerd. 
Na laboratoriumonderzoek in twee labs stelde het RIVM dit resultaat vast. De patiënt, die geen 
link heeft met de eerder gevonden patiënten, was vorige week in Lombardije (Italië). Zij zit in 
thuisisolatie. GGD Haaglanden brengt in kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad door 
middel van contactonderzoek. 

Contacten van de patiënt zullen door de GGD benaderd worden en moeten twee keer per dag 
hun temperatuur opnemen. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het 
nieuwe coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe 
coronavirus. 

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe 
als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring 
van de patiënt. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland 
kan verspreiden.  
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Dit zijn de aanstekelijkste liedjes over het coronavirus 
 
Honderd Nederlanders slaan de handen ineen tijdens de coronacrisis en komen met een 
heus coronalied. Het wordt op maandag 30 maart gepresenteerd in het 
televisieprogramma Jinek. Maar Nederland is echt niet het eerste land met een 
coronahit. 
  
Latijns-Amerika: dansend ziekenhuispersoneel 

De Mexicaanse artiest Mister Cumbia bedacht een uiterst originele manier om iedereen zich aan 
de protocollen te laten houden. Zijn lied La Cumbia Del Coronavirus is ontzettend aanstekelijk 
(pun intended), maar heeft wel degelijk een serieuze noot. In het refrein hamert hij erop vaak je 
handen te wassen, je gezicht niet aan te raken en op je hoede te zijn op drukke plekken. 

Het Mexicaanse nummer ging al snel viraal in Latijns-Amerika. In Ecuador bedachten de 
zorgverleners van het Hospital General Docente de Ambato er zelfs een dansje bij waarin ze nog 
even uitbeelden hoe je goed je handen wast. 

Vietnam: een romantisch coronaduet 

De Vietnamese autoriteiten hadden hetzelfde idee als Mister Cumbia: het volk onderwijzen via 
een infectueus lied. Het advies is praktisch hetzelfde als de hit uit Latijns-Amerika: 'Was je 
handen, schrob, schrob, schrob, schrob. Raak je ogen, neus en mond niet aan. Vermijd plekken 
met veel mensen'. Maar als je de tekst er niet bij zou pakken, dan hoor je een romantisch duet. 

Niet zo gek ook, want de coronahit is gebaseerd op een bestaand Vietnamees poplied van de 
artiesten Min and Erik. Die zijn hier misschien niet zo groot, maar hun YouTube-kanaal heeft 
meer dan een miljoen volgers. Samen met een andere Vietnamese artiest, Khac Hung, doken ze 
in de studio om Ghen Co Vy op te nemen. 

Dominicaanse Republiek: corona met een heftige beat 

De Dominicaanse zanger Yofrangel maakte een nogal surrealistische clip met een cameraman 
die alle kanten op stuitert. Al kuchend wordt hij opgenomen in een ambulance en aan de 
beademing gelegd. Gelukkig heeft hij nog genoeg lucht over om zo'n honderd keer 'corona, 
corona, corona, corona' te roepen. 

De hit is al bijna 3 miljoen keer bekeken op YouTube, dus het lied slaat in ieder geval aan. 
Gelukkig geeft ook Yofrangel een goed advies: houd je hand voor je mond en maak andere 
mensen niet ziek. 

China: liefde overwint alles, ook corona 

De Chinese autoriteiten trommelden een aantal lokale beroemdheden op (ook Jackie Chan zingt 
mee) en lieten ze op een mierzoete melodie een nog zoetere tekst zingen: 'Voor jou vecht ik met 
mijn leven in een regen van kogels. Door de deur van leven en dood, beloof ik bij je te blijven. Ik 
zal kalm blijven voor jou. We geloven standvastig dat we met liefde overwinnen.' 

Het lied moet de Chinezen een hart onder de riem steken in tijden van nood, maar als je het 
commentaar op YouTube leest is dat niet echt gelukt. Velen noemen het lied een onbedoelde 
parodie, en maken er grapjes over. 'Dit is hoe je een pandemie bestrijdt. Door de kracht van 
propaganda. Straks: de strijd van Wuhan, uitgebeeld middels interpretatieve dans', aldus een 
van de commentaren. Bron: Quest, 13 maart 2020.  
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Ook contacten van Tilburgse patiënt testten positief voor COVID-19 

Nieuwsbericht | 29-02-2020 | 16:30 

In de ochtend van 29 februari 2020 werd bekend dat de dochter en echtgenote van de patiënt 
die in Tilburg verblijft, positief testten op het nieuwe coronavirus. De resultaten van enkele 
andere contacten waren negatief. 

GGD Hart van Brabant benaderde gisteren contacten van de patiënt. Omdat sommige van 
deze contacten klachten hadden die kunnen duiden op COVID-19 werden zij getest op 
aanwezigheid van SARS-CoV-2, het virus dat het nieuwe coronavirus kan veroorzaken. 

Beide nieuwe patiënten verblijven sinds de verdenking op COVID-19 in thuisisolatie. De GGD 
brengt nu ook in kaart met wie zij contact hebben gehad. 

COVID-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het 
gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, 
brengen de GGD en het RIVM in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette 
patiënt. Deze contacten worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur 
opnemen en dit melden aan de GGD. Ook moeten zij gezondheidsklachten melden die zij 
hebben. Mochten zij klachten krijgen die passen bij COVID-19, dan worden zij ook geïsoleerd 
en getest. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan 
verspreiden.  

 

Twee contacten van eerdere patiënt positief getest voor COVID-19 Nieuwsbericht | 29-02-
2020 | 12:55 

In de nacht van 28 op 29 februari 2020 werden 2 directe contacten van de vrouw in Diemen 
positief getest voor het nieuwe coronavirus. Doordat het contactonderzoek van de GGD 
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Amsterdam meteen werd opgestart na het na het vinden van de eerste patiënt, de vrouw die 
eerder in Lombardije (Italië) verbleef, werden deze nieuwe patiënten snel gevonden. Ook van 
de twee nieuwe patiënten worden alle contacten nu in kaart gebracht. 

De GGD Amsterdam benaderde gisteren contacten van de vrouw die in Diemen in thuisisolatie 
verblijft. Omdat sommige van deze contacten klachten hadden die kunnen duiden op COVID-
19 werden zij in isolatie geplaatst en getest op aanwezigheid van het virus. Zij mochten het 
huis ondertussen dus niet verlaten. De partner en het jongste kind van de patiënt testten 
positief voor het virus. Ook zij verblijven de komende periode in thuisisolatie. De resultaten 
van andere geteste contacten van deze patiënt waren allemaal negatief. Bij hen is het virus 
dus niet aangetoond. 

De komende dertien dagen moeten de contacten van de eerste patiënt hun gezondheid in 
gaten houden. Mochten zij klachten krijgen die passen bij COVID-19 (koorts en 
luchtwegklachten), dan worden zij ook getest. 

Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er 
nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring 
van de patiënt.  

COVID-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het 
gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, 
brengen de GGD en het RIVM in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette 
patiënt. Deze contacten worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur 
opnemen en dit melden aan de GGD. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de 
ziekte zich in Nederland kan verspreiden.   

Tweede patiënt in Nederland met COVID-19 

Nieuwsbericht | 28-02-2020 | 11:20 

In de nacht van 27 op 28 februari 2020 is een tweede patiënt met COVID-19 gediagnosticeerd. 
Met labonderzoek in het Amsterdam-UMC werd dit vastgesteld, waarna het resultaat in het 
laboratorium van het RIVM werd bevestigd. De patiënt heeft geen link met de eerste patiënt. 
De tweede patiënt, een inwoner van Amsterdam was vorige week in Lombardije (Italië). Zij zit 
in thuisisolatie in Diemen. De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie deze patiënt contact 
heeft gehad door middel van contactonderzoek. 

Er leven veel vragen rond het coronavirus. Op rijksoverheid.nl/coronavirus wordt alle 
informatie gebundeld. In de loop van de middag wordt het publieksinformatienummer 0800-
1351 geopend. 

Een van de vragen is wat mensen zelf kunnen doen om besmetting te voorkomen. De 
belangrijkste maatregelen zijn:  

• Was je handen regelmatig 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Raak zo min mogelijk uw mond, neus en ogen aan 

 

Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. 
Iemand die deze klachten heeft en de afgelopen 2 weken in een gebied is geweest waar COVID-
19 wijdverspreid is (zoals China, Zuid-Korea, maar ook in enkele regio’s in Italië), kan worden 
getest op COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het virus met de naam SARS-CoV-
2. Die test kan een arts ook aanvragen voor iemand met deze klachten als hij of zij contact 
heeft gehad met een patiënt met het nieuwe coronavirus. 
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COVID-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het 
gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, 
brengen de GGD en het RIVM in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette 
patiënt. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden gemonitord en moeten twee 
keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding 
maken van andere klachten die zij hebben. Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat 
de ziekte zich in Nederland kan verspreiden. 

Het RIVM blijft alert op nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als deze gevonden 
worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt.   

Vier praktische vragen en antwoorden over het coronavirus  

Het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus dat ontstond in de Chinese 
stad Wuhan loopt steeds verder op. Krijgen we er in Nederland ook mee te maken? 

 

1. Wie loopt het meeste risico op een besmetting met het virus? 

Er bestaat nog een beetje onduidelijkheid over, maar uit cijfers blijkt dat mannen vaker ziek 
worden van het nieuwe coronavirus dan vrouwen. Niet iedere studie is al peer-
reviewed (gecheckt door andere onderzoekers), maar de cijfers variëren van 54 procent tot 68 
procent mannelijke besmettingsgevallen. Je loopt ook extra risico als je rond de vijftig jaar oud 
bent en al ergens anders ziek van bent. 

Dat er vooralsnog meer mannen ziek worden, kan meerdere oorzaken hebben. Veel patiënten 
met ernstige complicaties hebben hart- en vaatziekten of diabetes. En die ziektes treffen vaker 
mannen dan vrouwen van middelbare leeftijd. 

Of mannen genetisch gezien vatbaarder zijn voor het virus, valt dus (nog) niet te zeggen. 

2. Hoe groot is de mogelijkheid dat het coronavirus naar Nederland komt? 
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In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn de eerste besmettingen met het coronavirus al 
gerapporteerd. Kan het virus dan ook naar Nederland komen? Ja, die mogelijkheid bestaat. Het 
RIVM wijst erop dat die besmetting hoogstwaarschijnlijk van iemand gaat komen die recentelijk 
in China is geweest. 

In Duitsland raakten een paar mensen besmet nadat ze contact hadden gehad met een patiënt. 
Ook dat kan natuurlijk in Nederland gebeuren. Mocht iemand klachten krijgen, dan liggen er 
bij het RIVM en Erasmus Medisch Centrum testen om te controleren of iemand besmet is met 
het coronavirus. 

Of en wanneer dat gebeurt, is niet duidelijk. 

3. Hoe dodelijk is het coronavirus? 

Het is nog te vroeg om te zeggen hoe dodelijk het nieuwe coronavirus precies is. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stond het aantal bevestigde besmettingen op 10 februari 
2020 op 40.554. Daarvan vonden er 40.235 in China plaats. Het aantal doden stond toen op 
909. 

Die cijfers klinken heftig, maar vergeleken met de sterftecijfers van de griep vallen ze in het niet. 
De griepgolf van 2018 kostte alleen al in Nederland aan ruim 9000 mensen het leven. 

Experts maken een voorzichtige schatting: zo'n twee procent van de mensen die het coronavirus 
krijgt, overlijdt. 

4. Hoe komt het coronavirus aan zijn naam? 

De term 'coronavirus' is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende virussen, en slaat niet 
alleen op de variant uit Wuhan. Om verwarring te voorkomen, moest er een officiële naam voor 
het virus worden bedacht. Dat duurde even maar inmiddels heeft de WHO bepaald dat het 
virus Covid-19 gaat heten. 

De naam van de ziekte mag niet te veel negatieve associaties oproepen met bepaalde regio's 
en/of dieren. Dat was bijvoorbeeld wel het geval met de Mexicaanse griep, ook wel varkensgriep 
genoemd. De effecten van de verkeerde naam zijn volgens de WHO niet gering. De handel kan 
een klap oplopen, dieren worden onnodig geslacht en er ontstaat (onbewust) wantrouwen 
tegenover bepaalde etnische groepen en religies. Bron: Quest, 11 februari 2020.  

 
Waarom ontstaan zoveel nieuwe ziekten in China? 
 
Chinese dierenmarkten zijn misschien wel de perfecte kweekplek voor virussen. Vrijwel 
nergens kunnen ze zo makkelijk overspringen van dier op mens. 

Nieuwe virusziektes zijn helemaal niet zo nieuw. Ze bestaan al, maar dan bij dieren. Het 
coronavirus dat in december 2019 uitbrak in de Chinese stad Wuhan komt bijvoorbeeld voor 
bij vleermuizen. En de griep stamt oorspronkelijk van vogels. Voor mensen zijn de virussen wel 
nieuw als ze succesvol overstappen. Omdat we er dan geen weerstand tegen hebben, kunnen 
we flink ziek worden. 

'Nieuwe' virussen springen dus over van dier naar mens. Dat kan op plekken waar dieren en 
mensen dicht op elkaar wonen. China is het meest bevolkte land ter wereld. Bovendien 
houden ze er enorme hoeveelheden dieren. Dat zijn al twee redenen waarom daar meer 
virusziektes kunnen ontstaan dan in pakweg Luxemburg. 
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Maar virusziektes ontstaan niet zomaar: overspringen van dier naar mens is voor een virus niet 
vanzelfsprekend, vertelt hoogleraar virologie Marion Koopmans van de Universiteit Leiden. 'We 
zien dat vogelgriepvarianten die overspringen naar mensen de slachtoffers behoorlijk ziek 
maken. Maar vaak is er weinig verspreiding tussen mensen.' Om ook andere mensen te kunnen 
infecteren, moet het virus zich eerst genetisch aanpassen. 

Veel virussen lassen voor zo'n aanpassing een soort tussensprong in. De virussen besmetten 
eerst een landbouwdier, dat vervolgens ons te grazen neemt. Dat geeft het virus meer tijd zich 
voor te bereiden op de menselijke gastheer. 

Chinese dierenmarkten staan bekend als het perfecte broeinest voor zulke sprongetjes. Op die 
markten worden allerlei levende diersoorten verhandeld, en is de hygiëne zacht gezegd niet altijd 
opperbest. 

Een vleermuis die in veevoer poept kan bijvoorbeeld een coronavirus overbrengen naar een 
varken. Een mens kan dat virus vervolgens binnenkrijgen en er ziek van worden. 

Het virus SARS sprong in 2002 bijvoorbeeld over van vleermuizen naar civetkatten, die weer 
mensen besmetten, denken wetenschappers. En in 2013 was het raak met de vogelgriep. Die 
sprong van wilde vogels over op kippen en daarna op mensen. 

Bij het nieuwste coronavirus is oorsprong herleid tot de hoefijzerneuzen, een kleine 
vleermuizensoort. Vleermuizen worden in China soms als delicatesse opgediend, dus het virus 
kan in theorie direct op de mens zijn overgegaan. Maar de kleine hoefijzerneuzen fladderen 
vooral vrij rond, dus vermoedelijk diende een (nog onbekend) landbouwdier als tussenstap. 

De oorsprong van al die made in China-ziekten is dus vrij duidelijk. Begin 2019 waarschuwden 
Chinese wetenschappers zelfs al voor een nieuwe uitbraak van een coronavirus op de markten 
voor levende dieren. 

Moeten we die markten dan niet gewoon verbieden? Koopmans denkt dat dat lastig ligt. ‘We 
weten al heel lang dat die wildedierenmarkten in China een probleem zijn. Maar we weten ook 
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dat het cultureel heel diepgeworteld is. Ze zijn in China al meerdere keren verboden, maar gaan 
telkens ook weer open.’ Bron: Quest, 4 februari 2020.   

Zeven vreselijke virussen die we nog lang niet zijn vergeten 
 
Er waart een nieuw coronavirus rond in China. Al zes mensen overleden begin 2020 aan 
de gevolgen van de ziekte en nog eens driehonderd raakten er besmet. 

Het nieuwe coronavirus komt op een uiterst ongelukkig moment: vlak voor het Chinees 
Nieuwjaar, op zaterdag 25 januari 2020. Veel Chinezen gebruiken deze periode om zich in een 
vliegtuig, bus of trein naar familie te begeven, wat natuurlijk niet handig is als er een dodelijk 
virus rondwaart. 

De eerste ziektegevallen werden in het centraal gelegen Wuhan gemeld. Inmiddels is het virus 
ook buiten de Chinese landsgrenzen opgedoken. Mensen die China hadden bezocht, namen het 
virus mee naar onder meer Zuid-Korea, Japan en Thailand. 

Coronavirussen kunnen zeer gevaarlijk zijn. In 2002 brak er een ander coronavirus uit in 
China: SARS. Binnen een paar maanden verspreidde de ziekte zich over heel de wereld, van 
Azië tot Europa. Ruim 8000 mensen werden ziek van het virus en 774 overleefden de besmetting 
niet. 

Coronavirussen veroorzaken doorgaans een simpele verkoudheid, met bijbehorende gevolgen. 
Denk aan een verstopte neus, zere keel en een kuchje. Mensen met een verzwakt 
immuunsysteem kunnen eraan overlijden, maar over het algemeen is een coronavirus niet zo 
gevaarlijk. 

Het SARS-virus was hierop een uitzondering, net als het MERS-virus. Dat brak in 2012 uit in 
het Midden-Oosten en was in november 2019 nog steeds niet uitgeroeid. In november stond de 
teller op 2494 zieken, van wie er 858 zijn overleden. 

De dodelijkste virussen die nu nog op aarde rondzwerven. Hoe akelig die coronavirussen ook 
zijn, het zijn zeker niet de dodelijkste virussen op aarde. Dat zijn namelijk deze: 

1. Hiv. Veroorzaakt aids, een ziekte die je immuunsysteem afbreekt. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raakten sinds het begin van de epidemie 75 
miljoen mensen besmet, en overleden er 32 miljoen mensen aan. Eind 2018 leefden er 
wereldwijd 37,9 miljoen mensen met hiv. In sommige delen van Afrika draagt 1 op de 25 
mannen het virus met zich mee. 

2. Hepatitis. Veroorzaakt leverontsteking. Er zijn vijf typen: A, B, C, D, E. De WHO schat 
in dat hepatitis B en C in 2015 aan ruim 1,3 miljoen mensen het leven kostte. Het aantal 
dodelijke slachtoffers is sinds 2000 met 22 procent gestegen. 

3. Griep. Is vooral gevaarlijk voor ouderen en mensen met chronische longziekten. 
Vaccinatie kan de ziekte voorkomen of symptomen verminderen. Geschat aantal doden: 
290.000 tot 650.000 per jaar. 

4. HPV. Veroorzaakt (potentieel dodelijke) baarmoederhalskanker. Dat is de vierde op de 
lijst van meest voorkomende kankersoorten bij vrouwen, met wereldwijd 570.000 
nieuwe gevallen in 2018. Er overlijden 311.000 vrouwen per jaar aan de ziekte, van wie 
85 procent in minder ontwikkelde landen. 

5. Rabies. Hondsdolheid. Besmet de hersenen. De WHO schat dat er jaarlijks zo'n 59.000 
mensen besmet raken met het virus. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger, 
omdat veel gevallen niet gemeld worden. In 99 procent van de gevallen wordt de ziekte 
door een hond overgedragen. In Noord-Amerika zijn vooral vleermuizen de boosdoeners. 

6. Knokkelkoorts (dengue). Komt voor in tropische gebieden, maar breidt zich sterk uit. 
Het virus veroorzaakt griepachtige symptomen, en de ernstige variant kan dodelijk zijn. 
2016 gaat de boeken in als het 'dengue-jaar', met 2,38 miljoen gevallen op het 
Amerikaanse continent en 375.000 in het Pacifisch gebied. Jaarlijks moeten er 
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wereldwijd 500.000 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis, van wie 2,5 procent 
overlijdt. 

7. Ebola. Komt vooral voor in afgelegen gebieden vlak bij tropisch regenwoud. Veroorzaakt 
hoge koorts, overgeven en diarree. Tussen 2014 en 2016 woedde de ziekte in West-
Afrika, met 28.600 besmettingen en 11.325 doden tot gevolg. Gemiddeld overleeft 
ongeveer de helft van de patiënten de ziekte niet. Maar tijdens eerdere uitbraken kon dit 
percentage flink hoger uitpakken, tot wel 90 procent. 

Bron: Quest, 21 januari 2020. 

Patiënt met nieuw coronavirus in Nederland 

Nieuwsbericht | 27-02-2020 | 21:43 

Bij een mannelijke patiënt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is een 
infectie met het nieuwe coronavirus aangetroffen. Het RIVM heeft dit donderdagavond 27 
februari bevestigd aan de hand van laboratoriumonderzoek door het RIVM zelf. De patiënt is 
kortgeleden in Lombardije in Italië geweest en is direct in isolatie in het ziekenhuis gegaan. 
De GGD brengt contacten van deze patiënt in kaart door middel van contactonderzoek. 

Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of 
niest in het gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland 
verspreidt, brengen de GGD en het RIVM in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de 
besmette patiënt. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden gemonitord en 
moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten 
ook melding maken van andere klachten die zij hebben. Door deze maatregelen verkleinen we 
de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden. 

Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er 
nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring 
van de patiënt.   

Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. 
Iemand die de afgelopen 14 dagen in een gebied is geweest waar COVID-19 wijdverspreid is 
(zoals China, Zuid-Korea, maar ook in enkele gemeenten in Italië) met koorts en een van de 
hiervoor genoemde luchtwegklachten, kan worden getest op COVID-19, de ziekte die wordt 
veroorzaakt door het virus met de naam SARS-CoV-2. Die test kan een arts ook aanvragen 
als voor iemand met deze klachten als hij of zij contact heeft gehad met een patiënt met het 
nieuwe coronavirus.    

 

Quarantaine Nederlanders in goede gezondheid afgerond 

Nieuwsbericht | 23-02-2020 | 10:00 

De zes mensen die op zondag 9 februari terugkeerden uit Wuhan hebben hun quarantaine in 
Nederland in goede gezondheid afgerond. Niemand is besmet met het nieuwe coronavirus. 

De zes Nederlanders zaten in thuisquarantaine. De GGD Brabant-Zuidoost heeft ze veertien 
dagen gevolgd. Niemand heeft klachten gekregen in deze periode. Nu de quarantaine is 
opgeheven zijn er voor hen geen beperkingen meer. Ze hoeven zich niet meer te melden bij de 
GGD en kunnen gewoon contact hebben met andere mensen.   

 

Nederlandse passagiers Westerdam aangekomen op Schiphol 

Nieuwsbericht | 21-02-2020 | 06:55 
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Negenendertig Nederlandse passagiers die op het cruiseschip de Westerdam zaten, zijn 
vanochtend op Schiphol aangekomen. Ze zijn samen met tientallen andere passagiers van het 
cruiseschip donderdag vertrokken uit Cambodja. 

De rederij van het schip, de Holland America Line, heeft de terugvlucht georganiseerd. Dat 
gebeurde in nauw overleg met de Nederlandse overheid. Alle passagiers waren eerder al 
negatief getest op het coronavirus.  

De buitenlandse passagiers zullen, na een briefing door de GGD, doorvliegen naar huis. 

Bij aankomst in Nederland zullen de Nederlandse passagiers door de GGD nog 2 weken 
worden gemonitord op eventuele ziekteverschijnselen.  

 

Terugkerende passagiers van Westerdam gemonitord 

Nieuwsbericht | 16-02-2020 | 15:22 

Een niet-Nederlandse toerist die aan boord was van het cruiseschip de Westerdam, blijkt na 
onderzoek in Maleisië besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Alle naar Nederland 
terugkomende passagiers van de Westerdam worden nu gemonitord. 

 

Westerdam 

Een niet-Nederlandse toerist die aan boord was van het cruiseschip de Westerdam, blijkt na 
onderzoek in Maleisië besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Het gevolg van de besmetting 
is dat nog niet alle passagiers de Westerdam kunnen verlaten. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken volgt de ontwikkelingen op de voet en staat in nauw contact met de 
vervoerder Holland America Line, die de logistiek rond de terugreis van de passagiers in 
handen heeft. Passagiers die zich nog in Cambodja en Maleisië bevinden moeten rekening 
houden met gezondheidsmaatregelen die worden genomen door de lokale overheid en 
vliegtuigmaatschappijen. 

Passagiers van de Westerdam in Nederland 

Nederlandse passagiers van de Westerdam worden benaderd door de GGD als ze in Nederland 
zijn. De GGD zal nagaan of de passagier(s) contact hebben gehad met zieke personen, en 
bespreken welke maatregelen nodig zijn. Mochten zij klachten krijgen die passen bij het 
nieuwe coronavirus, dan worden zij geïsoleerd en getest. Door deze opsporing is de kans klein 
dat het virus zich in Nederland verspreidt. 

Diamond Princess in Japan 

Op dit moment bevinden zich ook nog 5 Nederlanders op het cruiseschip Diamond Princess 
in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de 5 Nederlandse 
opvarenden. Naar verwachting mogen zij, als ze geen klachten hebben ontwikkeld, op 19 
februari het schip verlaten. Eenmaal in Nederland neemt de GGD nog contact op met deze 
groep om eventuele vragen door te spreken. 

Quarantaine opgeheven van teruggekeerde Nederlanders uit Wuhan 

Alle 17 mensen die op zondag 2 februari terugkeerden uit Wuhan hebben hun quarantaine in 
Nederland in goede gezondheid afgerond. Niemand is besmet met het nieuwe coronavirus. De 
vijftien Nederlanders en twee partners zaten vanaf 2 februari in thuisquarantaine of verbleven 
in de centrale opvang in Huis ter Heide. De GGD Brabant-Zuidoost heeft ze veertien dagen 
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gevolgd. Niemand heeft klachten gekregen in deze periode. Nu de quarantaine is opgeheven 
zijn er voor hen geen beperkingen meer. Ze hoeven zich niet meer te melden bij de GGD en 
kunnen gewoon contact hebben met andere mensen.  

 

 

 

 

Hamsteren vanwege coronavirus 

Tientallen pakken wc-papier en karren vol bonen, rijst en pasta. Er wordt massaal gehamsterd 
vanwege het coronavirus. Maar heeft dat zin? En als je het doet, wat moet je dan inslaan?  
Door de uitbraak van het coronavirus worden de schappen van supermarkten leeggetrokken 
en voorraadkasten gevuld. Lege schappen en lange rijen in de supermarkt. De uitbraak van 
het coronavirus in Nederland zorgt er voor dat een aantal mensen zijn gaan hamsteren. ‘Er 
hangt een grimmige sfeer in de Albert Heijn.’ De schappen met wc- en keukenpapier, 
aardappels en blikgroenten ogen leeg in de supermarkt. Nederlanders gaan massaal naar de 
winkel - alsof het kerst is - om eten in te slaan. Ook als ze hiervoor een enorme drukte moeten 
trotseren. Premier Mark Rutte roept Nederlanders op te stoppen met het hamsteren. Dat is 
niet alleen onnodig, het treft ook 'mensen die hard voor ons aan het werk zijn' en na een lange 
dag de schappen leeg aantreffen, zei hij zojuist tijdens een persconferentie. Bron: RTL nieuws, 
13 maart 2020.  
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Mensen die met boodschappenkarren vol met aardappels, toiletpapier en blikproducten in de 
rij staan.  

Nederland blijft wc-papier, blikgroente en zeep hamsteren 

Extra inkopen is niet nodig, benadrukken de supermarkten. Maar de consument luistert 
niet. En dus stellen winkels limieten in op sommige producten.  
 
Aardappelen? Die zijn er niet meer bij de Albert Heijn op de Stadionweg in Amsterdam, behalve 
dan voorgeschilde krieltjes in plastic verpakking. En wie pasta wil kopen, mag blij zijn dat het 
schap met volkoren penne net is aangevuld, want verder zijn alle schappen leeg. Een briefje 
over de bevoorrading op de schuifdeuren van de winkel waarschuwt de klant voor de tekorten: 
‘Op dit moment gaat boodschappen doen soms anders dan u bent gewend’. 
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Lege schappen in de Jumbo in Oud-Beijerland doordat mensen massaal boodschappen 
inslaan uit angst voor het coronavirus. Foto  Arie Kievit  
 
 
Nee, ondanks de oproepen van de regering om ermee te stoppen, is het hamsteren nog altijd 
niet voorbij, bevestigt woordvoerder Pauline van den Brandhof van Albert Heijn. Consumenten 
slaan nog altijd ruim in. ‘Het gaat om zeep, toiletpapier, handgels, pasta, rijst, blikgroente, 
soep, aardappels, groente en fruit. Onze distributiecentra liggen vol en we bevoorraden de 
winkels dagelijks meerdere malen.’ Ook zet Albert Heijn meer mensen in. ‘Dat doen we zowel 
in onze winkels als in de bevoorrading. Er worden op dit moment zoveel mogelijk vrachtwagens 
geregeld.’ 
 
Vanwege het coronavirus was er vorige week een torenhoge omzet in de supermarkten. Ten 
opzichte van dezelfde week vorig jaar was er sprake van een toename van 31 procent naar 998 
miljoen euro, berichtte databedrijf Nielsen dinsdag. De weekomzet komt op de tweede plek 
van weken met de hoogste omzet van Nederlandse supermarkten ooit. Op nummer een staat 
de week voor de kerst van 2017.   
 
Online is er bij Albert Heijn nu een maximering van het aantal producten, maar in de winkels 
niet. Van den Brandhof: ‘We kunnen bij online bestellingen wat makkelijker maximeren dan 
in de winkels. Het gaat om een maximering van twee of drie per product. Dat verschilt van 
dag tot dag.’ 
 
Ook Jumbo ziet nog altijd een grote vraag. Om ervoor te zorgen dat alle klanten hun benodigde 
boodschappen kunnen doen, geldt er voor enkele producten een limiet per klant. ‘Denk aan 
zeep en paracetamol’, laat woordvoerder Claire Trügg van Jumbo weten. ‘Dit is een tijdelijke 
maatregel. Klanten hoeven zich volgens Trügg geen zorgen te maken. Alle producten zijn 
voorradig en worden gewoon weer aangevuld. We stellen het op prijs als klanten ons en andere 
klanten een handje helpen door boodschappen te doen zoals normaal. Extra inkopen is niet 
nodig.’ 
 
In supermarkten kunnen nog altijd honderd klanten naar binnen, wat in tegenspraak lijkt 
met het verbod op evenementen van meer dan honderd mensen. Maar Trügg van Jumbo merkt 
op dat supermarkten er mede voor zorgen dat de voedselvoorziening op peil blijft. ‘Dat is ook 
de reden dat alle supermarkten nog geopend zijn.’ Jumbo heeft instructies gegeven aan het 
personeel om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg afstand houdt. 
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Van den Brandhof van Albert Heijn wijst erop dat er een verschil is tussen een evenement 
waar je met honderd man dicht op elkaar gaat staan en een winkel, waar mensen zich 
verspreiden en op een ‘natuurlijke manier’ voldoende afstand kunnen houden. ‘We zorgen dat 
winkels iedereen erop wijzen dat dat belangrijk is.’ 
 
Op verschillende plekken in de Amsterdamse Albert Heijn hangen inderdaad briefjes die de 
klant oproepen om anderhalve meter afstand te houden tot elkaar. ‘Voorkom verspreiding 
coronavirus; doe je boodschappen veilig en sociaal’, staat boven een illustratie waarop klanten 
1,5 meter afstand houden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan in dit kleine 
Amsterdamse kruip-door-sluip-door-filiaal. Een lichte aanraking of zelfs een kleine botsing 
met een vakkenvullende medewerker zit in een klein hoekje. 
 
Zowel Jumbo als Albert Heijn hebben extra hygiënemaatregelen genomen. Trügg van Jumbo: 
‘We attenderen medewerkers er continu op om regelmatig hun handen te wassen. Ook zijn er 
reinigingsdoekjes verspreid om zowel handen als voorwerpen die veel worden gebruikt extra 
schoon te maken.’ 
 
Om hand-op-hand-contact te vermijden vraagt Albert Heijn ook van zijn klanten om 
handscanners en zelfscankassa’s te gebruiken, laat woordvoerder Van den Brandhof weten. 
Als dit niet mogelijk is, dan wil de supermarkt het liefst dat er wordt afgerekend met pinpas 
of mobiele telefoon. Contant geld is eigenlijk uit den boze, maar als het niet anders kan dan 
moet het geld op de toonbank worden neergelegd. Bron: Trouw, 17 maart 2020. 
 

 

Run op wc-papier. © Frank Jansen 
 

Waarom hamsteren we vooral wc-papier? 

Waarom gaan we met z'n allen hamsteren? En waarom verzamelen we vooral wc-papier? De 
Groningse massapsycholoog Hans van de Sande legt uit dat mensen graag voorraden 
aanleggen. ‘Als we merken dat wc-papier de winkels uitvliegt, zijn we bang achter het net te 
vissen. Dus ontstaat er een hype en koopt iedereen toiletpapier.’ 

Van de Sande vergelijkt mensen met eekhoorns. ‘Net als eekhoorns hebben wij de neiging 
voorraden aan te leggen. We vinden het prettig om voldoende spullen te hebben. Dat doen we 
bijvoorbeeld met geld in de vorm van een bankrekening en dat doen we nu met belangrijke 
dagelijkse behoeften zoals wc-papier. Het is ons instinct. Als we via foto's en filmpjes in de 
media merken dat er veel van een bepaald product wordt verkocht, willen we dat ook. In ons 
jargon heet dat de paniek van het verkrijgen.’ Bron: AD, 13 maart 2020. 
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Het wc-papier is in trek bij mensen die hamsteren vanwege het corona-virus © ED 
 

Totale gekte bij het schap met wc-papier ‘Mensen weten zelf 
ook niet waarom ze het doen’ 

EINDHOVEN - Vakkenvullers die bij het lege winkelschap worden opgewacht door klanten die 
een jaarvoorraad aan wc-papier willen inslaan. Het is sinds deze week de nieuwe realiteit in 
Nederlandse supermarkten.  

Vanaf het moment dat premier Mark Rutte donderdag nieuwe maatregelen bekendmaakte 
tegen verspreiding van het coronavirus, zijn mensen aan het hamsteren geslagen. Pasta, 
blikconserven, Paracetamol maar vooral wc-papier dus. Grote familiepakken worden 
opgestapeld in winkelwagens uit angst straks zonder te zitten. 

Zijn we aan het doorslaan of is er een reële kans dat we onze billen straks niet meer kunnen 
afvegen? Het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten, roept klanten in ieder geval op 
het gezond verstand te gebruiken en op een normale manier boodschappen te doen. Dat 
herhaalt AH vandaag in een advertentie in deze krant en zelfs Mark Rutte zei gisteren in een 
persconferentie dat hamsteren ‘niet sociaal’ is. 

Ook het Zweedse Essity, de grootste producent van wc-papier wereldwijd, maant tot kalmte. 
Het bedrijf is eigenaar van merken zoals Edet, Tork, Lotus, Plenty en Tempo en zag de verkoop 
van wc-papier verdriedubbelen. De Nederlandse woordvoerder kijkt met verbazing naar de 
stormloop op wc-papier. ’Ik snap er zelf eerlijk gezegd geen bal van. Dat mensen 
levensmiddelen gaan hamsteren is ergens nog wel te begrijpen maar wc-papier, ik zou niet 
weten waarom. Er is meer dan genoeg voorraad in onze fabrieken.’ 

Geruststellende woorden maar ze lijken vooralsnog aan dovemansoren gericht. In veel 
supermarkten is geen wc-rol meer te krijgen. Een medewerker van de AH XL in Tilburg spreekt 
op Twitter van een ‘gekkenhuis’. ‘Mensen duwen elkaar omver. Totale gekte. Er is zelfs een 
vrouw onwel geworden.’ ‘Een sneeuwbaleffect’, noemt professor Gino van Ossel het. Hij is 
verbonden aan de Vlerick business school in Gent en gespecialiseerd in winkelgedrag. ‘Ik zag 
gisteren een filmpje in de Belgische media waarin ze mensen vroegen waarom ze hun 
winkelwagen vol stopten met wc-papier. Ze wisten het zelf ook niet. Ze zagen het andere 
mensen doen, dus dan zal het wel nodig zijn, was de redenatie.’ 
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Dat juist wc-papier de schappen uit vliegt, is volgens Van Ossel wel een beetje te verklaren. 
‘Het is typisch een product dat mensen standaard op voorraad hebben want je wilt niet zonder 
komen te zitten. Als ik zelf een nieuw pak open maak, zet ik het ook meteen op het 
boodschappenlijstje. Maar wat je nu ziet is pure paniek. En dan gaan zelfs verstandige mensen 
denken dat ze maar beter kunnen gaan hamsteren.’ Bron: ED Eindhovens Dagblad), 14 maart 
2020. 

Waarom hamsteren vanwege het coronavirus geen goed idee is 
 
'We doen graag of we een nuchter volkje zijn, maar intussen heeft het halve land dus 
een geheime stapel wc-rollen in de kelder', zei Pieter Derks bij het radioprogramma De 
Nieuws BV. Maar al dat hamsteren in de supermarkt is helemaal geen goed idee. 

In Australië wordt er al een tijdje ruziegemaakt over toiletrollen die volgens klanten in het 
verkeerde mandje belanden (namelijk niet dat van henzelf). De Australische autoriteiten roepen 
al weken op om vooral rustig te blijven en niet de supermarkt leeg te kopen. 

Ook in Nederland is het hamstergedrag begonnen sinds premier Mark Rutte op donderdag 12 
maart nieuwe maatregelen afkondigde om het coronavirus binnen de perken te houden. Steeds 
meer supermarkten vertonen lege plekken. Moeten we ons daar zorgen om maken? 

Volgens het Centraal Bureau Levensmidelenhandel is het sinds donderdag inderdaad drukker 
in de Nederlandse supermarkt, maar staan er nog genoeg voorraden in de distributiecentra. 
Paniek is dus niet nodig. Het werkt zelfs averechts. 

Want zoals Derks het in het radioprogramma pakkend samenvatte: 'Je gaat hamsteren uit angst 
voor het hamsteren.' Dat is precies wat er mis is met mensen die hun karretje volsmijten met 
rollen toiletpapier en blikken voedsel. Als de een begint met hamsteren, kan de ander voor zijn 
gevoel niet achterblijven, met lege schappen tot gevolg. Waarom doen we dat toch? 

Volgens David A. Savage, hoogleraar gedragseconomie aan de University of Newcastle (VK), is 
het idee achter hamsteren volkomen logisch. 'Jezelf voorbereiden op een periode van isolatie zit 
ingebakken in ons overlevingsmechanisme', schrijft hij op de website The Conversation. 

Mensen denken vooruit in tijden van nood. Vroeger betekende dat genoeg besjes verzamelen, in 
de moderne tijd betekent dat je slag slaan in de supermarkt. Daarnaast speelt kuddegedrag 
volgens Savage een grote rol: hamsteren omdat de ander het doet. 

Maar jezelf voorbereiden is iets anders dan 500 blikken bonen en 200 toiletrollen inslaan. Een 
survival kit is handig, maar je hoeft het niet te overdrijven. Sterker nog, hoe meer jij overdrijft, 
hoe moeilijker het wordt voor de buurman om spullen in te slaan. 

Hamsteren is op zich niks nieuws. In Amerika is het een veelvoorkomend verschijnsel als er een 
orkaan op komst is bijvoorbeeld. Maar wat 'coronahamsteren' anders maakt dan 
'stormhamsteren' is de onzekerheid over het verloop van het virus. 

Niemand weet of de situatie de komende weken verslechtert, en dus slaan mensen extra veel 
in. Waarschijnlijk veel meer dan ze daadwerkelijk nodig hebben. Dat zegt Steven Taylor, klinisch 
psycholoog aan de University of British Colombia (Canada) tegen de BBC. 

Dat mensen iets extra's inslaan is dus logisch, maar als het hamsteren extreme vormen 
aanneemt, heb je een grote kans dat de prijzen enorm oplopen. In Nederland zagen we dat al 
gebeuren toen mensen op Marktplaats desinfecterende handgel tegen woekerprijzen aanboden. 

En twee apothekers in Amsterdam verkochten stofkapjes van de Gamma voor 15 euro per stuk. 
De belachelijke prijs daargelaten, helpen stofkapjes ook helemaal niet tegen het coronavirus. 
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De zogenaamde FFP2-kapjes doen volgens het Farmaceutisch Bureau Amsterdam wel aan de 
eisen. 

Volgens Marcel Kooij, bestuurslid bij het Farmaceutisch Bureau Amsterdam, zijn er echter 
grotere problemen op komst dan een tekort aan mondkapjes. Als het coronavirus zich verder 
verspreidt, kunnen medicijnen een schaars goed worden. 'Sommige medicijnen worden in China 
of India geproduceerd, waardoor er tekorten dreigen', aldus Kooij. Massaal medicijnen inslaan 
zorgt ervoor dat anderen zonder komen te zitten. 

Wat je het beste kunt doen, is proberen het virus zo min mogelijk te verspreiden. Was dus 
geregeld je handen en blijf zoveel mogelijk thuis. En, belangrijk, koop alleen wat je nodig hebt. 
Als iedereen dat doet, zijn er ook over twee weken nog genoeg wc-rollen. Bron: Quest, 13 maart 
2020.  

 De top seller tijdens het coronavirus-hamsteren in Spanje: wc-
papier  

Je vraagt je af wat er door het hoofd gaat bij iemand die aan het hamsteren slaat omdat de 
collectieve en sociale paniek is toegeslagen bij veel mensen. Het gebeurde in Spanje voor het 
eerst in de Madrileense supermarkten waar men wild aan het inslaan sloeg. Na Madrid 
verspreidde het hamstergedrag zich al snel door heel Spanje en ook in België en Nederland is 
men aan het hamsteren geslagen. Maar wat het meest opvalt is de top seller en het product 
waar de supermarkten maar niet  genoeg van kunnen inslaan.  

We hebben het over wc-papier, toiletpapier of in het Spaans ‘papel higiénico’ en in de Spaanse 
volksmond ‘papel de culo’. Het is niet ongebruikelijk om de afgelopen dagen lege schappen te 
zien waar normaal tientallen merken wc-papier te vinden zijn met enkelzijdig, dubbelzijdig, 
trippelzijdig papier, dubbele rollen, diverse kleuren, met geur, zonder geur etc. 

Over straat lopen mensen met meerdere pakken wc-papier en de winkelwagentjes liggen vol 
met wc-papier. Een directe reden voor het toiletpapier-hamsteren is niet te geven maar experts 
geven in deze krant aan dat het allemaal te maken heeft met een sneeuwbaleffect of ‘efecto 
bola de nieve’ waar mensen anderen nadoen terwijl men niet weet waarom. 

Het heeft ook te maken met een paniekreactie omdat als men door de supermarkten loopt 
men ziet dat er nog maar weinig wc-papier te vinden is waardoor mensen automatisch wc-
papier kopen omdat men bang is zonder voorraad te zitten. Experts zeggen dat het normaal 
is om jezelf voor te bereiden op een bepaalde situatie maar dat moet wel gebeuren met enig 
beleid en verstandig handelen. 

Het is voor de meeste mensen begrijpelijk dat men voedsel en ontsmettingsmiddelen koopt 
omdat men meent dat daar een tekort aan zal komen maar om in supermarkten lege schappen 
te zien waar normaal wc-papier te vinden is, is niet zo gebruikelijk. 

Na de obsessie met toiletpapier werd de aandacht in bv. Madrid ook gevestigd op sigaretten 
en tabak want op donderdag en vrijdag stonden er bij de sigaretten handelaren (estancos) 
rijen met mensen, iets dat ook niet normaal is. 

Naast een enorme stijging in de verkoop van wc-papier is er ook een stijging gemerkt van maar 
liefst 173% in de verkoop van melk in poedervorm en 85,7% in de verkoop van ammoniak. 
Wat verder opvalt is de stijging van de wijn verkopen met 41,9%, bleekmiddel (36,8%), alcohol 
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(26%), pasta (17%), geconserveerd voedsel (16,8%), groente (13,4%), soep (12,5%) en rijst 
(11,8%). 

Terwijl supermarktketens al aangeven dat er geen problemen zijn met de bevoorrading van de 
winkels en dat alles, weliswaar met een vertraging omdat er meer gekocht wordt dan normaal, 
op voorraad is, zal de Spaanse regering door middel van het afkondigen van de noodtoestand 
garanderen dat de supermarkten bevoorraad worden. 

Terwijl andere winkels en horecagelegenheden waarschijnlijk moeten sluiten, iets dat in veel 
regio’s al gebeurd is, zullen supermarkten net zoals apotheken en tankstations altijd open 
blijven. Het is dus altijd mogelijk naar een supermarkt te gaan al wordt bij deze supermarkten 
wel de regel van afstand houden in acht genomen, dat wil zeggen dat klanten mondjesmaat 
binnen worden gelaten. Bron:  Spanjevandaag.com,  14 maart 2020.   

Na hamsteren, nu massa-aanbod op Marktplaats en Bol: ‘WC-
papier, splinternieuw!’ 

Tom uit Eindhoven biedt een rol wc-papier aan voor tien euro. ‘Ook op te halen zonder 
contact!’ Steff uit Tilburg wil 30x30 stoeptegels ruilen tegen WC-papier. J. Wittkampf biedt in 
Sprundel zelfs 1.300 rollen aan, want ‘nergens meer te krijgen!’.  

Dit zijn maar drie voorbeelden die vrij snel gevonden zijn met de zoekopdracht ‘wc-papier’ op 
Marktplaats. Het zijn vooral grappenmakers, een enkeling lijkt de ‘handel’ serieus te nemen. 
Er is de laatste tijd, sinds de uitbraak van het coronavirus, een ware run op wc-papier 
ontstaan in de winkels. Volgens experts nergens voor nodig, maar toch tref je in de supermarkt 
veelal lege schappen aan. 

Op biedingssites zoals Martkplaats ontstaat een ware handel, al dan niet door 
grappenmakers. Er worden niet alleen producten aangeboden, er wordt ook geboden op die 
producten. Op die 1.300 rollen bijvoorbeeld, lopen de biedingen uiteen van één euro tot 9.000 
euro. 

Met voorbeelden kunnen we nog wel even doorgaan. Steff uit Tilburg biedt 6.5 vierkante meter 
tegels. Dat wil hij/zij ruilen tegen een pak wc-papier van minimaal vier rollen. ‘Wie het eerst 
komt, eerst maalt.’ Hij laat weten de stenen serieus kwijt te willen: ‘Op dit moment zijn wij 
thuis met een kleine verbouwing bezig. De stoeptegels staan dus echt voor de deur en de 
liefhebber mag deze op komen halen. Door alle perikelen omtrent wc-papier heb ik ‘gratis’ 
gewijzigd naar ‘ruilen’. Niet echt serieus bedoeld dus.’ 

Steff vindt het zelfs absurd dat men zoveel wc-papier inslaan. ‘De stoeptegels zijn echt, het 
ruilen voor wc-papier is een geintje. We hebben ook nog maar een reactie gehad die vroeg of 
het een grapje was. Het zou wél leuk zijn als iemand écht met minimaal 4 rollen aan komt 
zetten. Ze staan namelijk nog steeds in de weg en we hebben nog steeds geen wc-papier 
gekocht.’ 

Ryan uit Drunen heeft één pak wc-papier te koop staan. Prijs: 75 euro, maar wel 
‘spiksplinternieuw’. De tweede krijg je dan gratis, maar je mag ook gewoon ruilen voor een 
krat bier. Stefan uit Wintelre bied één rol voor vijf euro. 

Niet alleen binnen Brabant, ook daarbuiten wordt er volop wc-papier aangeboden via de 
biedingssite. Mo uit Rotterdam zet er haast achter: ‘Wees er snel bij, op=op 24 rollen.’ 
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Klaaswal uit Utrecht gaat zelfs nog een stapje verder: ‘12.5 rol toilet papier. Niet gebruikt 
handig in deze tijden van grote onzekerheid. Ophalen met non contact garantie, als u het 
bedrag overmaakt dan zet ik het voor de deur en neem 2 meter afstand.’ 

Een grappenmaker uit Den Haag neemt het allemaal wat minder serieus: ‘Bent u doorgedraaid 
en heeft u ook een zware obsessie voor toiletpapier / wc-papier? Ik kan u hierbij helpen. Ik 
heb nog toiletpapier liggen, ongebruikt en net uit de verpakking. Bieden vanaf €100,- per rol. 
Let op, beperkte voorraad. Wees er snel bij zodat u de komende periode geen slapeloze nachten 
krijgt.’ 

Marktplaats blijkt niet de enige site waarop rare aanbiedingen verschijnen voor wc-papier. 
Ook een zoekopdracht op bol.com levert als resultaat: 24 rollen wc-papier voor 225 euro, een 
dik halfuur later is die prijs zelfs gestegen naar 300 euro. 

Op Twitter liet Bol.com eerder al weten op te treden tegen dit soort adverteerders. Het bedrijf 
reageert steeds met hetzelfde statement, omdat meer mensen zich zorgen lijken te maken over 
dit soort aanbieders. Dat bevestigt een woordvoerster van de verkoopsite. ‘Wij zijn een platform 
en kunnen geen prijzen bepalen. We handhaven natuurlijk wel. Deze advertentie zal dan ook 
snel verdwijnen van de site.’ 

‘We zien inderdaad dat sommige verkooppartners misbruik maken van de omstandigheden. 
Hier treden we uiteraard tegen op. Dit hebben we de afgelopen tijd al gedaan en dit blijven we 
binnen de mogelijkheden ook doen.’ 

Waarom lijkt juist het toiletpapier ineens zo gewild? Massapsycholoog Hans van de Sande legt 
uit dat mensen graag voorraden aanleggen. ‘Als we merken dat wc-papier de winkels uitvliegt, 
zijn we bang achter het net te vissen. Dus ontstaat er een hype en koopt iedereen toiletpapier.’ 

Van de Sande vergelijkt mensen met eekhoorns. ‘Net als eekhoorns hebben wij de neiging 
voorraden aan te leggen. We vinden het prettig om voldoende spullen te hebben. Dat doen we 
bijvoorbeeld met geld in de vorm van een bankrekening en dat doen we nu met belangrijke 
dagelijkse behoeften zoals wc-papier. Het is ons instinct. Als we via foto’s en filmpjes in de 
media merken dat er veel van een bepaald product wordt verkocht, willen we dat ook. In ons 
jargon heet dat de paniek van het verkrijgen.’  Bron: Brabants Dagblad, 17 maart 2020. 

Rotterdammers blijken de grootste hamsteraars van wc-
papier  

Het hamsteren van wc-papier was natuurlijk het onderwerp in maart 2020. Wie heeft zich 
niet bezwaard gevoeld om met een voordeelpak de supermarkt uit te lopen? Sommige 
Rotterdammers dachten met een slimme oplossing te komen: online bestellen. Dan hoeft 
niemand te zien dat jij extra rolletjes aan het inslaan bent. Tot nu: betrapt! 

Uit onderzoek van online supermarkt Picnic komt namelijk naar voren dat Rotterdammers de 
grootste hamsteraars van wc-papier zijn. In het afgelopen jaar is dit het nummer 1 
bestverkochte product in onze stad. Op nummer twee staat de ongezouten roomboter: dat zijn 
vast al die zelfgebakken koekjes uit de lockdownperiode. Derde in de rij van bestverkochte 
producten via Picnic zijn de pitloze witte druiven. Bron: In de Buurt.nl, 20 augustus 2020. 
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Foto: indebuurt Rotterdam 

Zo ziet boodschappen doen er nu uit 

Anderhalve meter afstand houden: ook in de supermarkten moeten we eraan geloven – voor 
ons eigen bestwil uiteraard. Aangezien het wc-papier in ons thuiswerkkantoor op was, 
besloten we eens te kijken hoe dat eraan toegaat in de praktijk. 

De meest opvallende dingen: we spotten een paar mondkapjes en er werd een hoop oogcontact 
gemaakt: ‘Ga jij nu die frambozen pakken of mag ik eerst?’ ‘Sla jij het conservenpad in of kan 
ik om je heen lopen?’ Maar hoe ongemakkelijk het soms ook voelde: iedereen hield zich netjes 
aan die anderhalve meter, en bij Plus Peter de Jong op het Stadhoudersplein is alles prima 
geregeld!  Bron: in de Buurt.nl, 25 maart 2020.  

Duitsers hamsteren weer wc-papier  

Duitsers zijn de afgelopen week weer massaal wc-papier aan het hamsteren geslagen nu het 
aantal besmettingen met het coronavirus oploopt. Dat meldt het Duitse federale 
statistiekbureau Destatis. Ook de verkopen van zeep en desinfecterende middelen schoten 
omhoog. 

De verkoop van toiletpapier lag vorige week 90 procent boven het gemiddelde van voor de 
pandemie. De weken daarvoor was dat veel lager. Van zeep werd ruim 60 procent meer 
verkocht en desinfecterende middelen bijna 75 procent. 

Ook sommige etenswaren waren in trek. Zo werd er ruim de helft meer rijst verkocht, ruim 
een kwart meer bloem en ongeveer een derde meer gist. 
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@ ANP 

In Nederland hebben mensen geen behoefte om te hamsteren, ondanks dat in ons land de 
besmettingsgraad ook hoog oploopt. Supermarkten als Albert Heijn, Jumbo en Plus zien niet 
dat bepaalde producten bovengemiddeld veel worden verkocht of dat schappen leeg raken, 
zoals eind maart gebeurde. ‘We zijn er wel scherp op, want we willen niet weer zo'n situatie 
als in de eerste golf’, zegt een woordvoerder van de Plus. ‘Hamsteren is nergens voor nodig. 
Onze winkels hebben voldoende producten in de schappen liggen’, aldus de Albert Heijn. Bron: 
Leeuwarder Courant, 22 oktober 2020.  

Vechtpartij om wc-papier bij supermarkt in Amstelveen 

Klanten van een Albert Heijn-filliaal in het winkelcentrum Middenhoven in Amstelveen zijn 
gisteravond op de vuist gegaan tijdens het hamsteren van wc-papier. Dat meldt de politie.  

Iemand had dusdanig veel wc-papier ingeslagen, dat andere bezoekers van de winkel de klant 
hierop aanspraken. Daarna onstond een vechtpartij, waarbij de politie moest ingrijpen.  

Volgens de website  Amsterveenz.nl zijn er geen 'serieuze gewonden' gevallen. Ook is er 
niemand meegenomen naar het politiebureau. Bron: NH nieuws, 15 maart 2020.  

Tweede hamsterdag: ‘Nogal druk, maar minder heftig dan 
gisteren’ 

NOORD-HOLLAND - Ook vandaag werd er weer gehamsterd in de Noord-Hollandse 
supermarkten. ‘Het was nogal druk", laat een woordvoerder van supermarktketen Vomar 
weten. "Maar het was minder heftig dan gisteren.’ 
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Vooral vrijdag was te merken dat er gehamsterd werd. ‘Gisteren hebben we extreem veel 
verkocht’, laat de woordvoerder van Vomar weten. ‘Toen hebben we zo goed als een dubbele 
omzet gedraaid van een normale vrijdag.’ 

Maar ook vandaag werd er dus weer flink ingekocht. Vomar laat weten dat rond 13.00 uur 
vanmiddag alweer zestig procent meer was verkocht dan normaal op een zaterdag het geval 
is. 

Toch maakt de winkelketen zich niet zorgen: ‘Natuurlijk hebben wij ook lege schappen. Maar 
we weten het weer heel behoorlijk aan te vullen. Tot nu toe is het beheersbaar’, vertelt de 
woordvoerder. ‘Het is mooi om te zien hoe iedereen een stapje harder zet.’ Zelfs 
kantoorpersoneel stroopt de mouwen op in het distributiecentrum. 

Een woordvoerder van supermarktketens Dirk en DekaMarkt laat weten dat ook daar de 
drukte aanhoudt. ‘Onze medewerkers zijn hard aan het werk om de goederen zo snel mogelijk 
vervoerd en in de schappen te krijgen. De verkoopcijfers zijn nog steeds zeer hoog.’ 

Naast brood, pasta en bier, wordt vooral wc-papier gehamsterd. Op Instagram wordt een 
video, die tot enige hilariteit leidt, breed gedeeld. In die video laat een magazijnmedewerker 
zien dat het hamsteren van al die toiletrollen niet echt nodig is. Bron: NH nieuws, 14 maart 
2020.   

Kruidvat zet rem op verkoop wc-papier en zuigelingenvoeding  
 

 
 
Kruidvat in Koog aan de Zaan legt verkoop van toiletpapier aan banden. 
© Foto José Pietens  

 

Om de coronahamsterdwang enigszins te beteugelen, heeft Kruidvat een aantal veel gewilde 
artikelen zoals wc-papier, zuigelingenvoeding en paracetamol op rantsoen gezet. Klanten 
mogen bijvoorbeeld maximaal vier pakken ’Zacht & Sterk’-toiletpapier per keer aanschaffen. 
Omdat elke verpakking acht stuks bevat, gaat de koper evengoed nog met een vracht van 32 
rollen naar huis. ‘Dat moet voldoende zijn’, grapt een woordvoerder van de drogisterijketen. 
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Er is geen speciale berekening aan te pas gekomen om tot de ’ideale’ maximale hoeveelheid te 
komen. Volgens haar valt dit aantal samen met een reclameaanbieding (’4 voor 7 euro’) die al 
veel eerder was gepland voor deze week. 

Kruidvat legde eerder de verkoop van ’hardlopers’ zoals handgel (twee stuks) en paracetamol 
(drie) aan banden. Het bedrijf ziet ’al weken’ een grote vraag naar deze producten. 

Alleen al in het Kruidvatfiliaal in Koog aan de Zaan vlogen afgelopen vrijdag volgens een 
verkoper honderden doosjes paracetamol over de toonbank. Aan de lijst met gelimiteerde 
verkoop is behalve wc-papier ook handzeep toegevoegd én zuigelingenvoeding van Nutrilon en 
het eigen merk. 

De woordvoerder benadrukt dat geen tekorten zijn. ‘We hebben voldoende op voorraad, maar 
heel Nederland is aan het hamsteren. Zodra het wc-papier en andere populaire producten 
weer zijn aangevuld in de winkels, zijn ze heel snel weer uitverkocht. We roepen mensen op 
voor elkaar te zorgen en in normale hoeveelheden producten aan te schaffen, zodat iedereen 
kan kopen wat hij nodig heeft.’ 

De maximale hoeveelheden gelden ook voor de online verkoop. Bron: Leids Dagblad,  17 maart 
2020.   

 

Paracetamol op rantsoen bij Kruidvat. Sommige klanten 
worden daar erg boos om 

 

@ NH 

Vanwege de run op paracetamol verkoopt drogisterijketen Kruidvat niet meer dan drie doosjes 
aan elke klant. Niet iedereen kan dat waarderen. 
 
De doosjes paracetamol vliegen de schappen uit, net als de handgel daarvoor. Om te 
voorkomen dat sommige klanten met lege handen komen te staan, meldt Kruidvat op de 
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website dat per klant maximaal drie doosjes worden verkocht. De doosjes liggen nu onder de 
toonbank en niet meer in de schappen. 

Door de maatregel raken de gemoederen soms aardig verhit, merken verkoopsters in 
vestigingen van Kruidvat in Den Helder. ‘Mensen worden soms boos’, vertelt een verkoopster. 
Hoe zij en haar collega’s dat oplossen? ‘Rustig blijven’, zegt zij. ‘Eerlijk zullen we alles delen.’ 

Een klant was er getuige van dat een klant haar frustratie botvierde op een verkoopster. ‘Toen 
zij hoorde dat zij niet tien pakjes mocht meenemen, zei de mevrouw boos: ’ik ga het verdomme 
kopen, niet stelen!’ De medewerkster was kapot van de stress.’ Bron: NH Dagblad,  17 maart 
2020.  

Iemand nam al het wc-papier mee, het is complete hysterie' 

Het hamsteren in supermarkten leidde vandaag tot veel irritatie. 'Hysterisch zijn ze gewoon 
op het ogenblik. Doodsbang. Het slaat echt nergens op.' 

In de Albert Heijn XL op het Gelderlandplein in Buitenveldert was het vanmorgen enorm druk. 
'Het is krankzinnig, de meeste vakken zijn leeg', vertelde een klant. 'Mensen vechten om een 
brood en wc-papier is er ook niet meer', vertelt een klant. 

'We hebben ook wel veel, maar dat zijn ook een beetje weekendboodschappen', zei een ander. 
'Ik heb mensen echt met tien broden zien lopen en acht pizza's.'  

 

Ook in de Jumbo in Gein was het een stuk drukker dan normaal. 'Ik sta net ruzie te maken', 
zegt een klant. 'Er is iemand die gewoon al het  wc-papier meeneemt. Gewoon zestien pakken 
met rollen. Dat is ook het enige waar iemand mee naar buiten komt. Ik vind het complete 
hysterie.' 

Een van de bezoekers die relatief veel had ingeslagen zei niet aan hamsteren te doen. 'Ik heb 
toevallig een feestje morgen. Met 105 man. Nee dat is een geintje hoor. Maar toevallig ben ik 
net jarig geweest en hebben we morgen een feestje.' 
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Minder klanten op Albert Cuypmarkt 
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Op de markten liepen juist veel minder klanten, zo merkten ook de ondernemers op de Albert 
Cuypmarkt. 'Het gaat nu helemaal kelderen natuurlijk', voorspelt een marktkoopman. 'We 
moeten maar afwachten of we het kunnen redden. Klanten kunnen maar een keer hun geld 
uitgeven. Ze gaan hamsteren bij de grote winkelbedrijven.' 

Daar hadden sommige klanten overigens wel begrip voor. 'Het is een onzekere situatie. Dus 
ik kan me voorstellen dat mensen zo reageren, zekerheidshalve.' Bron: AT5, 13 maart 2020. 

 
 
Bij de Aldi in de Enschedese wijk Stadsveld is geen toiletpapier meer te vinden. Alles is 
'gehamsterd' vanwege de coronacrisis. © Lucien Baard 
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Hamsteren is niet nodig, maar Twente doet het wel: ‘Moest van 
mijn man toiletpapier halen’ 

ENSCHEDE - In heel Twente staan vrijdagochtend lange rijen voor de kassa’s van 
supermarkten. De reden: er is vrees voor lege schappen vanwege het coronavirus. En dat doet 
rare dingen met een mens. ‘Hamsteren? Ja, eigenlijk wel. Maar normaal ben ik helemaal niet 
zo.’ 

Terwijl supermarktvereniging CBL vrijdagochtend liet weten dat hamsteren totaal onnodig is 
- er zijn voldoende levensmiddelen in Nederland - lijkt die boodschap soms aan dovemansoren 
gericht. Want waar op sommige plaatsen niets aan de hand is, kampen meerdere Twentse 
supermarkten tijdelijk met lege schappen. 

 
 

Bij supermarkt Plus in Borne zijn alle schappen vol, behalve die van het toiletpapier. © Kelly 
Adams 

Zoals bij supermarkt Plus in Borne, waar rond 11.00 uur geen rol toiletpapier meer in de 
winkel staat. Via de band bij de kassa gaan de laatste pakken mee naar huis. In de winkel 
horen de klanten dat de schappen de komende dagen ‘gewoon’ vol zullen liggen: vrijdagavond 
komen er twee vrachtwagens met nieuwe voorraad, dubbel zoveel als normaal. 

Bang om helemaal geen toiletpapier meer in te kunnen slaan hoeven Bornenaren niet te zijn. 
Bij Lidl en Albert Heijn in het centrum zijn de schappen rond het middaguur half leeg, maar 
er is nog genoeg keuze. „Gelukkig”, zegt Lies Grote Koerkamp. ‘Ik was net bij Kruidvat, daar 
was alles op. Ik was bang dat ik te laat was.’ Ze verlaat de Lidl met 32 rollen. ‘Dat is voorlopig 
wel genoeg.’ Bron: Tubantia, 13 maart 2020. 
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Nederlanders roepen ook op tot groot applaus voor 
zorgmedewerkers en hun strijd tegen het coronavirus  

 
Geïnspireerd door filmpjes van applaudisserende mensen in Spanje en Italië is nu ook in 
Nederland een actie gestart. Op Facebook roepen meerdere mensen op om dinsdag 20.00 uur 
de Nederlandse zorgmedewerkers een staande ovatie te geven. 

Het is geen nieuw fenomeen. Het idee om met luid applaus zorgmedewerkers te bedanken is 
overgewaaid uit Italië en Spanje. Uit die zwaar getroffen landen verschijnen de afgelopen dagen 
verschillende filmpjes op social media van balkons waarop luid geklapt wordt.  Daarnaast 
worden daar balkonfeesten gegeven. Op bepaalde tijdstippen gaat de muziek hard aan zodat 
iedereen met de hele buurt een feestje kan vieren, ieder op zijn eigen balkon. 

Nu roepen Nederlanders ook op om solidariteit te tonen met het zorgpersoneel door middel 
van een daverend applaus. De oproep wordt volop op social media gedeeld. Onder het 
facebook-evenement geven al duizenden mensen aan mee te doen aan de actie. 

Er was korte tijd onduidelijkheid over het moment waarop het applaus plaats moet vinden. 
Twee grote oproepen liepen door elkaar, de ene sprak daarbij over woensdagavond, de ander 
over dinsdagavond. Beiden hebben nu één lijn getrokken: op dinsdagavond om 20.00 uur 
wordt geapplaudisseerd vanuit Nederlandse huizen. Bron: Dagblad van het Noorden, 17 maart 
2020.  

Op sociale media wordt een oproep verspreid om allemaal samen om 20 uur te applaudisseren 
voor alle dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners die zich inzetten tijdens de 
coronacrisis. 

In Nederland gaven ze dinsdag al het goede voorbeeld, en daar werd de oproep massaal 
opgevolgd, zo blijkt uit filmpjes die worden gedeeld op sociale media. Ook het Nederlandse 
koningspaar Willem-Alexander en Máxima deed mee, samen met hun drie dochters. ‘Wij 
klappen vanavond uit dank en respect voor alle zorgmedewerkers in Nederland die ons 
beschermen tegen het verschrikkelijke coronavirus’, aldus de koning in de korte video. Bron: 
DS de Standaard, 18 maart 2020.  
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In Nederland werd dinsdagavond massaal geapplaudisseerd voor de tomeloze inzet van het 
zorgpersoneel tijdens de coronacrisis, vanavond is het de beurt aan hun Belgische collega’s. 

 
Vragen over Corona 
 

 

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen? 

 

 

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen? 

 

- Blijf zoveel mogelijk thuis.   

-  Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers) en houd dan anderhalve 

meter afstand tot elkaar. 

- Ga alleen naar buiten als dat nodig is. Voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, 

voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een ander te doen.  

- Ga niet op bezoek bij mensen van zeventig jaar of ouder en mensen met een 

kwetsbare gezondheid.  

- Ga zeker niet op bezoek als je verkoudheidsklachten hebt.  

- Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek.  

- Als u naar buiten gaat, houd dan tenminste anderhalve meter afstand tot anderen 

(uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met twaalf jaar).  

- Tegen groepen van meer dan twee personen die niet anderhalve meter afstand tot 

elkaar houden, kan worden opgetreden.  

- Zorg voor goede hygiënemaatregelen: was je handen twintig seconden lang met water 

en zeep, daarna handen goed drogen. Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis 

komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc 

bent geweest.  

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
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- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was 

daarna je handen 

- Schud geen handen. 

- Houd anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Dit geldt voor iedereen, 

bijvoorbeeld op straat, in winkels, met collega’s, behalve thuis en binnen het 

gezin/huishouden. Door anderhalve meter afstand te houden is de kans kleiner dat 

mensen elkaar besmetten. 

 

Waarom mag ik geen handen meer schudden? 

Via handen verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus. Veel mensen 

zitten ook (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Door geen handen meer 

te schudden, verklein je de kans om besmet te raken en anderen te besmetten met het nieuwe 

coronavirus. 

 

Waarom is het belangrijk vaak je handen goed te wassen? 

Via handen verspreiden zich virussen heel gemakkelijk. Door goed en regelmatig je handen te 

wassen verklein je de kans op dat je ziek wordt, maar ook dat je anderen besmet. Door zeep 

gaat de 'lipidenlaag' kapot waar het virus in zit en gaat het virus dood. Daarom is wassen met 

zeep heel effectief.  

 

Waarom wordt opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken? 

Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden op plekken waar mensen dicht op elkaar zitten. 

Dat kan op het werk zijn, zoals op kantoor, maar bijvoorbeeld ook in het openbaar vervoer. 

Als mensen thuiswerken, komen zij minder in contact met anderen en zitten zij minder op 

plekken waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit helpt om de verspreiding van het 

nieuwe coronavirus tegen te gaan. 

 

Waarom moet ik in mijn elleboog niezen of hoesten, en niet in mijn handen? 

Via handen verspreiden zich gemakkelijk virussen zoals het nieuwe coronavirus. Veel mensen 

zitten ook (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Door in je elleboog te 

niezen of hoesten, verklein je de kans om besmet te raken en anderen te besmetten met het 

nieuwe coronavirus. 

 

Kan ik nog boodschappen doen? 

Voor iedereen in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten als dat 

nodig is. Als je geen klachten hebt, kun je gewoon boodschappen doen. Ga alleen 

boodschappen doen en houd anderhalve meter afstand tot anderen. Dan is de kans klein dat 

anderen je besmetten. Heb je wel verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot achtendertig graden Celsius: blijf dan thuis. 

Vraag iemand anders om boodschappen te doen of laat ze bezorgen. 

 

Kan ik nog op bezoek bij mijn ouders of vrienden?   

 

-  Blijf zoveel mogelijk thuis.   

-  Ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers)  

- Houd dan anderhalve meter afstand tot elkaar. 
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- Ga alleen naar buiten als dat nodig is. Voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, 

voor boodschappen, een frisse neus of om iets voor een ander te doen.    

- Ga niet op bezoek bij mensen van zeventig jaar of ouder en mensen met een 

kwetsbare gezondheid. Ga zeker niet op bezoek als je verkoudheidsklachten hebt.  

 

Wat wordt bedoeld met ‘social distancing’ en waarom is dat belangrijk? 

Door 'social distancing', ook wel sociale onthouding afstand, heb je minder contact met 

anderen of houd je afstand tot anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat je elkaar besmet. 

Minder contact met elkaar betekent een tragere verspreiding van het virus. Hierdoor zijn 

minder mensen tegelijkertijd besmet en raken zorginstellingen niet overbelast. Voorbeelden 

zijn bijvoorbeeld: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is, 

thuisblijven met luchtwegklachten en het mijden van plekken waar veel mensen bij elkaar 

kunnen komen. 

 

Waarom moet je afstand houden tot anderen en mag je niet meer met groepen van drie 

personen of meer afspreken?  

Afstand houden betekent dat je anderhalve meter (twee armlengtes) afstand houdt van elkaar 

om jezelf en anderen te beschermen tegen besmetting met het coronavirus. Door hoesten en 

niezen komen kleine druppeltjes met het coronavirus in de lucht. Mensen kunnen deze 

druppeltjes inademen en besmet raken. Als je niest komen deze druppels zelden verder dan 

anderhalve meter. Door afstand te houden en contacten te vermijden, kan het nieuwe 

coronavirus zich minder makkelijk verspreiden. 

 

Kan ik ziek worden van het nieuwe coronavirus als ik ergens spullen of oppervlakken 

aanraak of vastpak?  

De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals 

post, pakketjes of een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig de handen 

wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Als je weet dat 

de eigenaar van de spullen ziek is, was dan je handen zodra daar gelegenheid voor is. 

Besmetting door een bacterie of virus via oppervlakken is mogelijk. Voor coronavirussen 

die SARS severe acute respiratory syndrome  en MERS Middle East Respiratory 

Syndrome  veroorzaken is het echter niet duidelijk of oppervlakken een rol spelen. Inmiddels 

blijkt uit onderzoek dat het nieuwe coronavirus wel enige tijd kan overleven op verschillende 

materialen. Deze onderzoeken vonden plaats onder gecontroleerde en ideale 

omstandigheden. Het is mogelijk dat weersinvloeden en een hogere luchtvochtigheid tot 

minder virusdeeltjes leiden. De hoeveelheid virus dat via een ziek persoon op een oppervlak 

terechtkomt zal ook sterk verschillen. 

De belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en 

via de handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen 

gelden.  

 

Mogen kinderen nog wel met vriendjes buitenspelen? 

Jonge kinderen (tot en met 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen, onder 

toezicht van een ouder/voogd. Maar als het kind verkoudheidsklachten heeft zoals 

neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot achtendertig graden 

Celsius, blijf dan thuis. Als het kind vierentwintig uur klachtenvrij is mag het weer naar 
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buiten. 

Uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig klachten te krijgen van het 

coronavirus en weinig bij te dragen aan de verspreiding van het virus. Maar dringend advies 

is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken. Belangrijk is dat ook 

kinderen zo veel mogelijk intensief lichamelijk contact proberen te vermijden en dat zij voor 

en na het spelen met speelgoed/toestellen hun handen wassen. De ouders of verzorgers die 

toezicht houden, moeten anderhalve meter afstand tot elkaar houden. 

 

Kan iemand die het coronavirus heeft gehad, nog andere mensen besmetten? 

Nee. Als je je beter voelt en 24 uur geen gezondheidsklachten meer hebt gehad, ben je genezen. 

Je draagt het virus dan niet meer bij je. Je kunt andere mensen dan niet meer besmetten. 

 

Heeft het zin om een mondkapje te dragen om je te beschermen tegen COVID-19? 

In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel. Mensen die werken 

met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes 

helpen alleen als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en 

mond en je moet ze regelmatig wisselen. Simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen 

gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes 

geeft schijnzekerheid. 

 

Heeft het zin om een mondkapje te dragen als je zelf COVID-19 hebt? 

Mensen met COVID-19 of met klachten die daarbij horen, blijven thuis. Een mondkapje 

dragen voegt niets toe. Sowieso moeten mensen al anderhalve meter afstand van elkaar 

houden. Zeker als je nog geen symptomen hebt, is het belangrijker dat je je handen wast en 

niet aan het gezicht komt. Zo zorg je voor goede hygiënemaatregelen:  

-  Was je handen twintig seconden lang met water en zeep, daarna handen goed 

drogen. Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt 

gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest. Hoest en 

nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te 

snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je handen.  

- Schud geen handen. 

- Houd anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

 

In Nederland adviseren we alleen mondkapjes voor medisch personeel. Mensen die werken 

met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes 

helpen alleen als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en 

mond en je moet ze regelmatig wisselen. Simpele (papieren) mondkapjes of zelfgemaakte 

katoenen die veel mensen gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd 

gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid. 

 

Kan het nieuwe coronavirus (COVID-19) zich ook via de lucht verspreiden? 

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine 

druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven 

maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Er is nog 

geen bewijs dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden. 
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Kan het nieuwe coronavirus zich ook verspreiden via voedsel? 

Dit coronavirus is hoogstwaarschijnlijk van een exotisch dier in China naar de mens 

verspreid. Op markten worden veel verschillende diersoorten levend bij elkaar gebracht. De 

omstandigheden op deze markten maakt het makkelijker dat virussen van één diersoort naar 

een andere dier kunnen overspringen, en ook van dier naar mens kunnen overgaan. Door 

mens-op-mens-besmetting heeft het virus zich vervolgens verder verspreid. Of de dieren nog 

een rol spelen in de overdracht in China is nog in onderzoek, de bron is tenslotte niet 

gevonden. Wij gaan er vanuit dat er in Nederland geen verspreiding plaats kan vinden van 

dier op mens, ook niet via het voedsel dat hier gegeten wordt. Coronavirussen hebben een dier 

of mens nodig om 'in leven te blijven' en te groeien. Dat kan niet in voedsel. 

 

Ik heb klachten die passen bij het nieuwe coronavirus. Wat moet ik doen? 

 

- Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte 

hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)?  

Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen 

boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor 

huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden. 

Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.  

- Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 

benauwdheid? 

Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heb je 

huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten. Als uitzondering hierop mogen 

alleen huisgenoten die geen klachten hebben even boodschappen doen. Als iedereen 

24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.  

 

Mensen die werken in cruciale beroepen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven pas thuis als 

zij zelf klachten met koorts hebben (overleg zo nodig met je werkgever).  

Je belt de huisarts als je zieker wordt, of je medische hulp nodig heeft, bijvoorbeeld als je hoge 

koorts krijgt of moeilijk ademt. Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel de 

huisarts.  

 

Moet ik thuisblijven als een huisgenoot klachten heeft die passen bij het nieuwe 

coronavirus?  

Je hoeft niet thuis te blijven als iemand in je huishouden alleen verkoudheidsklachten zoals 

neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest en verhoging tot achtendertig graden 

Celsius heeft. Volg wel de algemene adviezen op die op dit moment gelden in Nederland over 

school en werken, zie Rijksoverheid.nl. Je moet thuisblijven als iemand in je huishouden 

verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid heeft.  

 

Hoe lang moet je uitzieken als je thuis blijft met verhoging of verkoudheid? 

Mensen met verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of 

verhoging tot achtendertig graden Celsius moeten thuisblijven. Je kunt pas weer naar buiten 

als je vierentwintig uur geen klachten meer hebt. Volg de algemene adviezen op dit op dit 

moment gelden in Nederland over school en werken. Neem telefonisch contact op met de 
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huisarts als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk 

ademt. 

 

Ik heb hooikoorts. Mag ik naar buiten? 

In principe wel. Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde 

periode. Je kan dan goed aanvoelen of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn. Bij twijfel of 

als de klachten anders aanvoelen blijf thuis.  

 

Hoe snel kun je genezen na een besmetting? 

Dat is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller 

(na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen 

meer tijd nodig om herstellen (meestal 2 tot 4 weken). 

 

Hoe weet je of je genezen bent van het nieuwe coronavirus (COVID-19)? 

Als je je beter voelt en vierentwintig uur lang geen gezondheidsklachten hebt. Dat betekent: 

geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten.  

 

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus (COVID-19) overdragen? 

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes 

komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld 

via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe 

zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Er zijn 

aanwijzingen dat iemand zonder symptomen besmettelijk kan zijn. Maar het is onduidelijk in 

hoeverre zij bijdragen aan de totale verspreiding van het virus. Onderzoek moet dit verder 

uitwijzen. 

 

Wat wordt bedoeld met groepsimmuniteit? 

Wie COVID-19 heeft gehad, is daarna meestal immuun voor dit virus. Dat betekent dat deze 

persoon niet meer ziek kan worden van dit virus. Hoe meer mensen immuun zijn voor het 

virus, hoe minder het virus kans heeft om zich te verspreiden. Daarmee wordt de kans ook 

kleiner dat het virus kwetsbare personen bereikt. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware 

een beschermende muur om kwetsbare personen. 

 

Is het nieuwe coronavirus ernstiger dan een gebruikelijke griep? 

Dat weten we nog niet goed. COVID-19 wordt veroorzaakt door een nieuw virus. Het is dan 

belangrijk om heel gedetailleerde informatie boven tafel te krijgen om precies te kunnen 

bepalen hoe gevaarlijk het virus is. Er is meer informatie nodig over de verspreiding van het 

virus, ook bij mensen die maar een beetje of helemaal niet ziek worden. 

 

Ik ben zwanger, moet ik me extra zorgen maken? 

Nee. We zien dat infectie met het virus hetzelfde verloop heeft als bij vrouwen die niet zwanger 

zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen 

door infectie met dit virus. Met de gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een 

infectie met COVID-19 bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind en de moeder dan 

bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken. 
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Kan je borstvoeding geven als je (mogelijk) besmet bent met het nieuwe coronavirus? 

Ja, dat kan. Borstvoeding heeft veel voordelen, daarom moedigen we moeders aan om 

moedermelk te blijven geven als zij zich goed genoeg voelen. Belangrijk is wel dat de moeder 

goed de handen wast en hoest in de ellenboog. Moeders die te ziek zijn, kunnen proberen de 

moedermelk af te kolven en op een andere manier geven.  

 

Wat zijn de risico’s voor vroeggeboren kinderen ? 

Voor zover wij weten zijn er geen kinderen overleden aan een coronavirusinfectie. Bij kinderen 

met een longaandoening kan het ziektebeeld ernstiger verlopen.  

Zoals voor alle mensen met andere gezondheidsproblemen geldt: houd de standaard 

hygiënemaatregelen in acht en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn. Deze maatregelen 

gelden overigens voor alle virussen, ook die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is 

dus altijd belangrijk om deze op te volgen.  

 

Zijn kinderen een speciale risicogroep voor het nieuwe coronavirus? 

Uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig klachten te krijgen van het 

coronavirus. Kinderen zijn dus geen speciale risicogroep. Ook lijken kinderen weinig bij te 

dragen aan de verspreiding van het virus. 

 

Hoe zit het met de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma voor mijn kind en het 

nieuwe coronavirus? 

Het is heel belangrijk dat je kind de gebruikelijke vaccinaties van het 

Rijksvaccinatieprogramma krijgt. Stel je bijvoorbeeld de 14-maandenprikken uit, dan geeft 

dat risico op ziekten zoals mazelen en hersenvliesontsteking door meningokokken. Dat zijn 

heel besmettelijke ziekten die in Nederland nog voorkomen. Heb jij of je kind 

verkoudheidsklachten of koorts, óf heeft iemand in het gezin koorts, neem dan contact op met 

het consultatiebureau. 

 

Ik heb astma / ik ben allergisch. Ben ik dan ook gevoeliger voor COVID-19? 

Nee. Met de kennis van nu kunnen we stellen dat je als astma- of allergiepatiënt niet meer 

risico loopt op COVID-19. Als je tenminste de medicatie volgens voorschrift inneemt.  

 

Wanneer komt er een vaccinatie tegen het nieuwe coronavirus / COVID-19? 

Dat valt niet te zeggen. Er wordt hard gewerkt aan een vaccin tegen het nieuwe coronavirus, 

in laboratoria in verschillende landen. Toch zal het nog lang duren voordat het vaccin 

beschikbaar komt, dat zal zeker de komende maanden nog niet beschikbaar zijn. Als er 

eenmaal een middel is, moet nog getest worden of het geen bijwerkingen veroorzaakt. 

 

Helpen paracetamol, ibuprofen of andere medicijnen tegen het nieuwe coronavirus? 

Er is (nog) geen medicijn tegen het nieuwe coronavirus. Paracetamol en ibuprofen helpen niet 

om van het virus te genezen, maar kunnen klachten van koorts, keelpijn en malaise 

verminderen. Er is nu geen bewijs dat het gebruik van paracetamol of ibuprofen (of diclofenac, 

of naproxen, zogenoemde NSAID’s) de ziekte door het virus juist verergeren. Paracetamol heeft 

de voorkeur, want dat geeft de minste bijwerkingen. 

 

Werkt chloroquine tegen het nieuwe coronavirus? 
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Er is geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus. De behandeling van ernstig 

zieke mensen bestaat uit het behandelen van de symptomen. Zo kunnen artsen bijvoorbeeld 

extra zuurstof toedienen bij patiënten die erg benauwd zijn. Er wordt geëxperimenteerd met 

verschillende medicijnen, zoals chloroquine, een medicijn dat gebruikt wordt tegen malaria. 

Er zijn aanwijzingen dat chloroquine helpt bij de behandeling tegen COVID-19, maar dat moet 

nog wetenschappelijk vastgesteld (bewezen) worden. 

Chloroquine is niet vrij verkrijgbaar, alleen artsen kunnen dit voorschrijven. Dit middel moet 

niet verward worden met chloroquine fosfaat; dat is geen medicijn, maar een middel om 

aquaria schoon te maken. 

 

Helpt een vaccinatie tegen tuberculose tegen het coronavirus? 

Er is (nog) geen bewijs dat het BCG Bacille Calmette Guérin -vaccin – dat tegen tubercolose 

werkt - werkt tegen coronavirussen. Er wordt binnenkort een onderzoek gestart naar de 

werkzaamheid van het vaccin tegen COVID-19. Op dit moment is het dus nog niet zinvol om 

het voor risicogroepen of gezondheidsmedewerkers met het BCG-vaccin te vaccineren. 

 

Hoe zit het met groepsimmuniteit in de Nederlandse aanpak tegen COVID-19? 

Het Nederlandse beleid met betrekking tot COVID-19 is gericht op het in stand houden van 

het Nederlandse zorgsysteem en de bescherming van kwetsbare groepen. De Nederlandse 

overheid heeft verregaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan. Geen enkele maatregel kan er op dit moment voor zorgen dat het 

virus op korte termijn verdwijnt. De meeste mensen die het coronavirus hebben gekregen, 

herstellen daarvan. De WHO laat weten dat in ieder geval een maand na herstel nog antistoffen 

in het bloed terug te vinden zijn. Dat betekent dat er in Nederland immuniteit tegen de ziekte 

wordt opgebouwd. Dat is geen doel op zich, maar een gevolg van het feit dat het virus in 

Nederland voorkomt. Het effect hiervan is dat gaandeweg steeds meer mensen immuun 

worden tegen het coronavirus en dat in Nederland groepsimmuniteit ontstaat, zoals dat ook 

voor andere virussen het geval is. De WHO stelt terecht dat, omdat het coronavirus pas recent 

is ontstaan, er nog geen zekerheid is over het ontstaan van immuniteit en de duur daarvan. 

Deze gegevens komen op korte termijn beschikbaar. Op basis van de laatste inzichten wordt 

het Nederlandse beleid steeds aangepast. 

 

Welke maatregelen gelden in Nederland tegen verspreiding van het nieuwe coronavirus? 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft richtlijnen en draaiboeken hoe 

een epidemie het beste kan worden aangepakt, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Dit 

is om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitbraak van een ernstige ziekte.  

 

Hoe komt het advies van het RIVM tot stand voor de aanpak tegen het nieuwe coronavirus?  

Het RIVM coördineert de bestrijding van het nieuwe coronavirus en werkt hierin samen met 

experts en vertegenwoordigers van verschillende organisaties.   

 

Er wordt steeds gesproken over ‘drie scenario’s voor de aanpak in Nederland’, hoe zit dat? 

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar voor hoe we kunnen omgaan met de verspreiding 

van het virus. Die variëren van een lockdown, tot het andere uiterste: het virus zijn gang 

laten gaan.   
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Wat is een ‘targeted lockdown’?  

Een targeted lockdown is een maatregel gericht op het thuisblijven van zoveel mogelijk 

mensen. Voor iedereen in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Als je 

verkoudheidsklachten hebt, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 

achtendertig graden Celsius, moet je thuisblijven om uit te zieken, totdat je vierentwintig uur 

klachtenvrij bent. Als je ernstigere klachten hebt, zoals koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 

benauwdheid, dan moet het hele gezin / alle huisgenoten thuisblijven.  

Bij een totale lockdown ligt zowel het maatschappelijke als het economische leven stil en is de 

bewegingsvrijheid van alle inwoners beperkt. 

 

Waarom heeft het geen nut een lockdown in te voeren in Nederland?  

Een volledig verbod om de straat op te gaan, heeft niet altijd een meerwaarde. Weliswaar kan 

het nieuwe coronavirus zich dan nog minder gemakkelijk verspreiden, maar ook niemand 

bouwt dan immuniteit op tegen de ziekte. Aangezien de ziekte wereldwijd verspreid is, is de 

kans groot dat na het opheffen van een lockdown veel mensen alsnog tegelijk ziek worden in 

een korte periode en zo een piek veroorzaken. Met een lockdown stel je dus vooral het moment 

uit dat er veel mensen tegelijkertijd ziek worden, en dat willen we niet.  

 

Heeft het nut dat restaurants, cafés en sportscholen sluiten?  

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich van mens op mens. Als er minder plaatsen zijn waar 

veel mensen bij elkaar komen, dan kan de ziekte zich minder snel verspreiden. Om die reden 

adviseerde het RIVM eerder al om grote evenementen af te gelasten. Door het sluiten van 

andere gelegenheden zoals cafés, restaurants en sportscholen, wordt de kans op overdracht 

van het virus verder verkleind. 

 

Kan iedereen in het ziekenhuis worden opgenomen?  

De maatregelen van 12 en 15 maart hebben als doel om verspreiding tegen te gaan. De 

maatregelen kunnen helpen om voldoende capaciteit in de ziekenhuizen te houden. Als er veel 

patiënten tegelijk ziek worden, is er misschien niet genoeg capaciteit om ernstig zieke 

patiënten op te nemen op de intensive care. 

 

Wanneer wordt iemand in Nederland op de IC intensive care  opgenomen?  

Mensen worden op de Intensive Care opgenomen als ze continue hulp bij het ademen nodig 

hebben. Daarbij geldt: hoe ouder je bent, hoe groter de gevolgen voor je conditie. Artsen 

bespreken daarom vaak vóór de opname wat de overlevingskansen zijn, en de verwachte 

kwaliteit van leven na beademing op een Intensive Care. Sommige mensen kiezen er na overleg 

met hun (huis)arts voor dat zij niet meer behandeld willen worden in een ziekenhuis, of 

beademd.  

 

Hoeveel mensen zijn in Nederland inmiddels genezen van COVID-19? 

Dat is op dit moment niet bekend. Er is geen meldingsplicht om door te geven dat mensen 

zijn genezen van de ziekte. Iemand die vierentwintig uur geen klachten meer heeft wordt als 

genezen beschouwd.  

 

Kan ik me aanmelden voor een test/laten testen?  

Nee, testen wordt alleen gedaan als de (huis)arts dat nodig vindt. 
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Kan ik mezelf testen met sneltesten?  

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  is op de hoogte van het feit dat er 

Corona-zelftesten worden aangeboden. Deze testen zijn geen zelftesten, maar sneltesten die 

niet bedoeld zijn voor thuisgebruik. Alleen geaccrediteerde laboratoria gebruiken testen die 

kunnen vaststellen of het coronavirus aanwezig is bij een patiënt. De aangeboden sneltesten 

laten, via een andere methode, zien of iemand recent (een week of meer geleden) in aanraking 

is geweest met het virus. Deze sneltesten kunnen echter niet bepalen of iemand op het 

moment van testen het virus bij zich draagt en of diegene op dat moment besmettelijk is. Ook 

de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft hier een bericht over naar buiten gebracht. 

Testen die thuis gebruikt kunnen worden om na te gaan of je een ziekte hebt  zijn verboden 

als ze niet eerst beoordeeld zijn door een aangemelde instantie. Zelftesten kunnen een foutief 

resultaat opleveren, positief of negatief. Gebruikers raken dan onnodig ongerust of ze worden 

juist ten onrechte gerustgesteld.  

 

Welke mensen worden wel getest?  

Patiënten uit kwetsbare groepen kunnen getest worden als dat van belang is voor hun 

behandeling of verzorging. Daarnaast worden patiënten met verschijnselen  van een 

coronavirusinfectie getest die zo ziek zijn dat zij moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. 

Ook worden zorgmedewerkers zoals bijvoorbeeld huisartsen, verpleeghuismedewerkers of 

thuiszorgmedewerkers getest als zij klachten hebben die wijzen op een coronavirusinfectie en 

onmisbaar zijn in de zorg.  

 

Wat zijn kwetsbare groepen?  

Kwetsbare groepen zijn mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID-

19. Dit zijn mensen van zeventig  jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend 

lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Het gaat om volwassenen (ouder dan 18 

jaar) met:  

-  afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;  

-  chronische hartaandoeningen;  

- diabetes mellitus;  

- ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 

- verminderde weerstand tegen infecties:  

door medicatie voor auto-immunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische 

aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen 

waarvoor behandeling nodig is, bij (functionele) asplenie, bij chemotherapie en/of 

bestraling bij kankerpatiënten.  

- een onbehandelde hiv humaan immunodeficientievirus  of een hiv-infectie met een 

CD4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4-getal lager dan 200/mm3. 

 

Deze mensen kunnen getest worden als het voor de juiste behandeling of verzorging 

belangrijk is om zeker te weten of ze wel of geen COVID-19 hebben. 

 

Wanneer wordt er iemand getest? 

De (huis)arts zal niet iedereen testen die mogelijk COVID-19 heeft. Als mensen klachten 

hebben die op COVID-19 wijzen, moeten ze thuis blijven totdat ze minstens vierentwintig uur 
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geen klachten hebben. De (huis)arts zal bepalen of iemand met klachten getest moet worden. 

Zorgmedewerkers met klachten die wijzen op coronavirus kunnen getest worden door 

de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  als zij werken met lichamelijk kwetsbare personen 

of ouderen en onmisbaar zijn in de zorg. De GGD volgt hierin de richtlijn van het RIVM.  

 

Waarom heeft het nu geen nut om nog méér te testen?   

Op dit moment gelden dezelfde maatregelen voor mensen die COVID-19 hebben, als voor 

mensen die niet besmet zijn, maar wel soortgelijke klachten hebben. Dat houdt in: thuis 

blijven en uitzieken. Het is pas zinvol om te testen of je daadwerkelijk COVID-19 hebt, als je 

klachten toenemen en behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk is. Ook als je 

zorgmedewerker bent, of als je in een instelling met kwetsbare mensen woont, kan het zinvol 

zijn om te testen.  

 

Hoeveel laboratoria kunnen testen uitvoeren?  

De testcapaciteit van Nederland is, in vol bedrijf, zo’n 17.500  testen per dag, verdeeld over 

eenenveertig laboratoria. Als het nodig is kunnen de labs de capaciteit opschroeven naar 

ongeveer 29.000 testen per dag. 

Sommige benodigdheden voor de test zijn schaars. Bijvoorbeeld doordat er maar een paar 

bedrijven in de hele wereld zijn die een bepaald testproduct maken, terwijl de vraag wereldwijd 

enorm is. Ook is er een tekort aan andere laboratoriummaterialen, zoals bepaalde 

vloeistoffen die nodig zijn in het laboratorium. Door te testen volgens zorgvuldige richtlijnen 

zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor de mensen die ze het 

meest nodig hebben.  

 

Wordt er gezocht naar alternatieve manieren om te testen?  

Wereldwijd is er een tekort aan bepaalde laboratoriummaterialen die nodig zijn voor de test. 

Daarom kijkt het RIVM samen met nationale en internationale laboratoria naar andere 

manieren om te testen waarbij andere laboratoriummaterialen nodig zijn. Naast de 

huidige PCR polymerase chain reaction  polymerase chain reaction -testen, die het genetische 

materiaal van het virus aantonen, kijken we ook naar andere soorten testen. Het gaat dan om 

testen die aanwezigheid van viruseiwitten aantonen (antigeentesten). En naar testen die 

aanwezigheid van antistoffen in het bloed aantonen (serologische testen). Met behulp van deze 

testen, bijvoorbeeld in combinatie met de huidige test, kunnen we mogelijk in de toekomst bij 

meer mensen onderzoeken of ze het coronavirus hebben (gehad).   

 

Wat is het verschil tussen COVID-19 en SARS-CoV-2?  

Het nieuwe coronavirus is door de Coronavirus Study Group van de International Committee 

for the Taxonomy of Viruses SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 

genoemd. De ziekte die dit virus veroorzaakt, heet ‘Coronavirus Disease 2019’, afgekort tot 

COVID-19. 

 

Kan het virus veranderen? 

Veel virussen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Zeker bij virussen die nog maar kort 

vanuit dieren naar mensen zijn overgegaan, kan dat gebeuren. De vraag is vooral of het virus 

daardoor gevaarlijker wordt voor mensen. Mutaties kunnen er ook voor zorgen dat het virus 

minder gevaarlijk wordt. Of er verandert wel iets maar dat maakt weinig uit. We zien gelukkig 
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niet vaak dat een virus muteert en daardoor ineens heel gevaarlijk wordt. Uit voorzorg wordt 

dat altijd goed in de gaten gehouden. 

 

Wat is de incubatietijd van het nieuwe coronavirus (COVID-19)? 

De incubatietijd is de periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt. Bij 

het nieuwe coronavirus varieert de incubatietijd van twee tot  twaalf dagen. Voor de zekerheid 

gebruiken we veertien dagen. De incubatietijd is berekend met de gegevens van veel patiënten. 

Mocht er iemand melding maken van een langere incubatietijd, zou er ook sprake kunnen zijn 

van een onopgemerkt contact dat tussendoor plaatsvond, waardoor de incubatietijd alleen 

langer lijkt. 

 

Is verlies van geur en smaak een symptoom van het nieuwe Coronavirus?   

Ja, hoewel de kans klein is, kan tijdelijk verlies van geur en smaak een symptoom zijn van 

het nieuwe coronavirus. Uit Chinees onderzoek blijkt dat slechts vijf procent van de mensen 

met een aangetoonde besmetting met het nieuwe coronavirus het verlies van geur en smaak 

als symptoom heeft. Ook andere verkoudheidsvirussen kunnen een tijdelijk verlies van geur 

en smaak veroorzaken.  

 

Is diarree een symptoom van het nieuwe Coronavirus?  

Ja, dat kan. Het komt echter weinig voor. Als je diarree hebt, is de kans groot dat het door 

iets anders komt.   

 

Hoe wordt het virus overgedragen?  

Door hoesten komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt 

het virus zo in de lucht en kan het van mens op mens worden overgedragen.  

 

Wat is het verschil tussen verspreiding met druppels en aerosol?  

Infecties van de luchtwegen kunnen zich verspreiden via druppels of via aerosolen. Druppels 

zijn relatief groot en zwaar en slaan snel neer onder invloed van zwaartekracht. Dit soort 

druppels verspreidt zich tot anderhalve meter.  Met aerosolen bedoelen we microscopisch 

kleine deeltjes die kunnen vrijkomen bij procedures op de Intensive Care. Doordat deze 

deeltjes veel kleiner en lichter zijn, kunnen die zich veel verder verspreiden en langer in de 

lucht blijven.   

 

In het oostelijk deel van Noord-Brabant zijn veel mensen met COVID-19. Dit gebied overlapt 

ook met het VGO Livestock farming and the health of local residents -gebied en met de 

meeste Q-koorts patiënten. Heeft dit iets met elkaar te maken? 

Waarschijnlijk niet. Het virus dat COVID-19 veroorzaakt, wordt van mens op mens 

overgedragen. Dat er in Noord-Brabant meer mensen zijn met COVID-19, komt doordat het 

virus in Brabant is geïntroduceerd (mogelijk) door vakantiegangers uit Italië. Van hieruit heeft 

het zich vervolgens kunnen verspreiden in Nederland.   

 

Zijn mensen die dichtbij veehouderijen wonen extra vatbaar voor het nieuwe coronavirus, of 

kunnen zij ergere klachten krijgen?   

Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Dus dat weten we niet. In het algemeen geldt 

dat mensen van zeventig jaar of ouder en met aandoeningen aan de luchtwegen en de longen 
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tot de groep ‘kwetsbare mensen’ behoren. Voor deze mensen is het extra belangrijk om contact 

met andere mensen te vermijden tijdens de coronacrisis.  

 

Is het zo dat in gebieden met veel luchtverontreiniging (ongeacht de bron) meer COVID-

patiënten voorkomen en/of dat dit ergere klachten geeft?   

Dat weten we niet voor COVID-19. Voor SARS is hier wel onderzoek naar gedaan. In gebieden 

met een slechtere luchtkwaliteit waren meer SARS-patiënten, maar het is niet duidelijk uit de 

studies op te maken of er een oorzakelijk verband was. In het algemeen is er  wel een relatie 

tussen luchtkwaliteit en luchtweginfecties.  

 

Wat is thuisquarantaine?  

Thuisquarantaine betekent dat het gehele gezin/huishouden thuis blijft omdat iemand in het 

gezin luchtwegklachten met koorts en/of benauwdheid heeft. We spreken van quarantaine 

als iemand die niet ziek is thuis moet blijven totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk 

is voor anderen. Degene die ziek is, houdt zoveel mogelijk afstand tot de gezins-/huisgenoten.  

 

Hoe lang duurt de gezinsquarantaine?  

Bij een bewezen coronavirusinfectie blijft het gezin/huisgenoten thuis tot veertien dagen na 

het laatste contact met de patiënt. De patiënt blijft in isolatie totdat hij/zij vierentwintig uur 

lang geen klachten meer hebt. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet 

hoesten. Bij luchtwegklachten met koorts/of benauwdheid blijft het gezin in thuisquarantaine 

totdat de patiënt vierentwintig uur klachtenvrij is en niemand anders in het gezin klachten 

heeft.   

 

Wat betekent thuisisolatie?  

Thuisisolatie betekent dat iemand met luchtwegklachten met of zonder koorts en/of 

benauwdheid thuis blijft en zoveel mogelijk afstand houdt tot de huisgenoten. Zijn 

huisgenoten blijven ook thuis als iemand behalve luchtwegklachten ook koorts en/of 

benauwdheid heeft (thuisquarantaine). Alle mensen met luchtwegklachten met of zonder 

koorts en/of benauwdheid moeten in principe thuis in isolatie blijven.  

 

Gelden er voor bepaalde personen uitzonderingen?  

Voor mensen in cruciale beroepsgroepen kunnen andere (leef)regels voor thuisisolatie en 

thuisquarantaine gelden, bijvoorbeeld zorgmedewerkers blijven pas thuis als zij zelf klachten 

met koorts hebben. Overleg zo nodig met de werkgever.  

 

Wat is thuisisolatie?  

Een persoon die in isolatie gehouden wordt, is ziek of er is een mogelijkheid dat die ziek is. 

Door isolatie kunnen deze patiënten anderen niet besmetten. Mensen kunnen thuis in isolatie 

blijven of in een ziekenhuis in isolatie behandeld worden. Dat hangt af van de ernst van de 

ziekteverschijnselen en de besmettelijkheid van de ziekte.  

 

Kan mijn huisdier besmet worden met het nieuwe coronavirus?  

Er zijn wereldwijd enkele gevallen van huisdieren die besmet zijn met het nieuwe coronavirus, 

waaronder eind maart een kat in België. In al deze gevallen waren de eigenaren positief getest 

op het nieuwe coronavirus. De kans dat een huisdier besmet raakt en vervolgens een ander 
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dier of mens besmet is verwaarloosbaar klein in vergelijking met besmetting van mens op 

mens.   

 

Wat betekent het voor mijn huisdier als ik klachten heb?  

Hoewel de kans erg klein is dat gezelschapsdieren besmet raken met het coronavirus, is het 

verstandig om als u klachten heeft intensief contact met huisdieren te vermijden (niet laten 

likken en knuffelen, aaien mag wel). Laat de verzorging van huisdieren bij voorkeur over aan 

mensen zonder klachten die hierbij de algemene hygiënemaatregelen voor omgang met 

huisdieren (regelmatig handen wassen en niet laten likken) in acht nemen. Honden van 

COVID -19-patiënten en mensen met bij COVID-19 passende klachten kunnen gewoon 

uitgelaten worden door mensen zonder klachten en mogen tijdens het uitlaten in contact 

komen met andere honden. De verspreiding van het nieuwe coronavirus zoals we die nu 

wereldwijd zien, komt door verspreiding van mens-op-mens.  

 

Kan ik de hond uitlaten?  

Als je geen klachten hebt zoals koorts, hoest of verkoudheidsklachten, kun je gewoon je hond 

uitlaten. Als je wel een van deze klachten hebt, vraag dan iemand anders je hond uit te laten. 

Voor iedereen die de hond uit laat geldt de algemene preventieve maatregel om tenminste 

anderhalve meter afstand tot andere mensen in acht te nemen. Honden mogen tijdens het 

uitlaten in contact komen met andere honden.   

 

Waarom onderzoekt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  het afvalwater?  

We kunnen bij een rioolwaterzuivering van een dorp of stad monsters nemen en door deze te 

onderzoeken  weten we dat onder de bevolking een bepaalde ziekteverwekker rondwaart. Deze 

hoeft op dat moment (nog) geen ziekte te veroorzaken en zonder dit onderzoek kan hij anders 

onopgemerkt blijven. Met deze aanpak kunnen we ook het nieuwe coronavirus opsporen. Door 

het afvalwater voortdurend te onderzoeken, kunnen we ongeveer zien hoe de uitbraak van het 

virus verloopt. Hiervoor moeten we wel een steekproef nemen. Dat doen we door van afvalwater 

in heel Nederland monsters te nemen en deze op het virus te onderzoeken. 

 

Kun je het nieuwe coronavirus krijgen via drinkwater?  

Er zijn geen gevallen bekend van overdracht via drinkwater. De belangrijkste manier waarop 

mensen besmet raken, is doordat druppeltjes met hoesten en niezen in de lucht worden 

gebracht. Die komen dan via de lucht bij een andere persoon in de buurt terecht. Ook kan 

het virus op oppervlakken terechtkomen en kan daar enige tijd overleven. Als je zo’n oppervlak 

aanraakt en daarna met je handen aan neus, mond of ogen zit, dan kan het virus worden 

overgedragen.  Het virus is tot nu toe niet aangetoond in Nederlands kraanwater. In Nederland 

bestaat strenge wetgeving om de microbiologische veiligheid van drinkwater te bewaken. 

Daarbij houden we ook rekening met bescherming tegen virussen. Dit is redelijk uniek in de 

wereld en beschermt ons ook tegen het nieuwe coronavirus.  

 

Kan je het virus krijgen door het gebruik van openbare drinkwatertappunten?  

Het nieuwe coronavirus  is tot nu toe niet aangetoond in kraanwater. In Nederland hebben 

we strenge wetgeving om de veiligheid van drinkwater te bewaken en de virologische veiligheid 

van ons Nederlandse drinkwater te beschermen. Dit is redelijk uniek in de wereld en 

beschermt ons ook tegen het nieuwe coronavirus.  Denk eraan dat je de tap waar het water 
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uitstroomt niet aanraakt. Let ook op dat je niet niest of hoest richting het tappunt. En zet de 

kraan, als het kan, open met schone handen of een schoon papiertje. Dit omdat er virus op 

oppervlakken kan zitten.   

 

Betekent dit dat er besmettelijk virus in het rioolwater zit?  

Dat kunnen we niet zeggen op basis van ons onderzoek. Dat richtte zich namelijk op het 

aantonen van het RNA ribonucleic acid  (genetisch materiaal) van het virus. Het is 

aannemelijk dat een deel besmettelijk is aangezien dit ook voor het nieuwe coronavirus in 

ontlasting is aangetoond.   

 

Kan je veilig met afvalwater werken?  

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de beschermingsmaatregelen voor mensen die met 

afvalwater werken beschermen tegen de bekende ziekteverwekkers, en ook tegen het nieuwe 

coronavirus. Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken 

en/of inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke 

beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen. Denk aan 

beschermende kleding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of 

gezichtsbescherming-FFP3. Al deze maatregelen om veilig met afvalwater te werken, staan in 

de Arbocatalogus van de waterschappen. Bovendien moeten afvalwatermedewerkers de 

handhygiëne in acht nemen en ogen, neus en mond niet aanraken met ongewassen handen. 

En net als iedereen de handen wassen voor het eten en na elk toiletgebruik, en niezen of 

hoesten in de binnenkant van de elleboog.  

 

 

 

 

Wat moet een virus doen om in tientallen landen mensen 
ziek te maken?  
 
Een nieuwe ziekte die in tientallen landen mensen besmet: dat hadden we al tijden niet 
meer meegemaakt. Hoe kan een virus het schoppen tot een ziekmaker van internationale 
allure? 

Toen het coronavirus de eerste mensen binnendrong, begonnen ze te kuchen. Ze hadden een 
markt bezocht in de Oost-Aziatische stad waar het virus zich verborgen hield. Een aantal dagen 
later maakte het virus ook de familieleden van de eerste slachtoffers doodziek. Nu verspreid het 
virus zich als een olievlek over de wereld, waar het tienduizenden mensen besmet, en zet het 
miljoenen levens op hun kop. Vanuit het niets groeide het virus uit tot een pandemie. 
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Corona: niet smeer dan een strengetje genetisch materiaal. Het virus is vrijwel niks. Een 
strengetje genetisch materiaal, verpakt in een omhulsel, that’s it.  Begin 2020 domineerde het 
weer het nieuws. Als coronavirus deze keer. 

Het virus bestaat doordat mens en dier het tegen hun wil in verspreiden. Het legt de cellen van 
de mensen in de luren zodat ze het binnenlaten. Dan worden  die cellen aan het werk om het 
virus te verspreiden. 

Het virus heeft geen doel maar blijft alleen bestaan als het verspreid wordt.  

 

Trevor Williams Getty Images 

Maar om een pandemie te veroorzaken, moet het virus wel met iets nieuws komen. Tegen 
bestaande mensenvirussen hebben mensen al weerstand opgebouwd. Maar niet tegen virussen 
van andere dieren. En daar zijn er ontelbaar veel van, vertelt Ron Fouchier, hoogleraar virologie 
van het Erasmus MC in Rotterdam. ‘In alles wat je eet zitten virussen: planten, landdieren, 
vissen. We leven in een soep van virussen.’ 

Virussen springen over van dier op mens. Het leeuwendeel van mijn verschijningsvormen 
maakt geen schijn van kans bij de mens. Slechts enkele blijken over te kunnen springen, bewijst 
het verleden. 

Griepvirussen gingen over van vogel naar mens. En coronavarianten, zoals het nieuwe SARS-
CoV-2-virus uit Wuhan, stammen van vleermuizen. Deze dieren bevatten een reservoir aan 
virussen die mens zouden kunnen treffen. Oost-Azië is een goed startpunt voor de sprong van 
het virus, omdat ze daar talloze diersoorten levend verhandelen op drukke markten. Zo is het 
continu in contact met mensen en met dieren die de sprong vergemakkelijken.  

Als virus kan het vrijwel nooit zomaar in onveranderde vorm van dier op mens overgaan. Om 
echt de wereld te veroveren, moet het zijn genenmateriaal zien aan te passen, zodat zieke 
mensen gezonde anderen kunnen besmetten. 

Virussen zijn slecht in hun genen kopiëren. Waar mensen hun genen heel precies kopiëren, 
doe het virus dat nogal slordig. Daardoor ontstaan er foutjes in zijn genenpakket. Zo’n foutje 
kan in zeldzame gevallen gunstig uitpakken als het een pandemie veroorzaakt. ‘Het kan 
bijvoorbeeld verschil maken voor waar een virus zich bindt in de luchtwegen’, zegt Marion 
Koopmans, hoogleraar en hoofd virologie in het Erasmus MC. ‘Als dat boven in de neus is, dan 
kan het eenvoudiger naar buiten bij niezen of hoesten dan wanneer het weggestopt zit in de 
longen.’ 
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Veel zal afhangen van het vermogen om zichzelf ongezien te verspreiden. Nadat het virus in een 
nieuw mens is binnengedrongen, duurt het even voordat het zo vaak vermenigvuldigd is dat zijn 
gastheer ziek wordt. Met wat geluk kan het zich tijdens deze incubatietijd al verspreiden, zegt 
Koopmans. 

Een virus dat extreem dodelijk is, dooft sneller uit. Het virus weet dus mensen te infecteren, 
die het weer verder verspreiden. Hoe krijg het, naast een hoge besmettelijkheid, ook nog 
dodelijke eigenschappen? 

De kans dat een levensgevaarlijk virus ontstaat is klein, vertelt Fouchier. ‘Virussen hebben maar 
weinig genetisch materiaal. Ze kunnen wel snel muteren, maar het is heel moeilijk om geheel 
nieuwe eigenschappen te krijgen. Er ontstaan dus zeker niet opeens allerlei killervirussen.’ 

De succesvolste virussen slaan totaal ongemerkt toe, zegt Fouchier. ‘Een gezonde gastheer is 
voor een virus het effectiefst. Als je ziek wordt en in bed gaat liggen, kun je het virus veel minder 
snel verspreiden.’ 

Een virus moet genetisch muteren om een pandemie te veroorzaken. Volgens Fouchier zijn 
succesvolle virussen erg zeldzaam. Het virus heeft vooral kans om over te springen in een van 
de vele gedaantes van een griep- of coronavirus, maar zelfs dan nog met grote moeite. 

Om het te laten hechten in de luchtwegen van de mens, in plaats van in het maagdarmkanaal 
van een kip, blijken twee mutaties nodig. Daarnaast moeten nog eens twee mutaties 
plaatsvinden om de lagere temperaturen van de luchtwegen aan te kunnen, plus eentje om 
voldoende stabiel te zijn. 

In totaal moet het virus dus vijf genetische veranderingen ondergaan, die op zichzelf al vrij 
onwaarschijnlijk zijn. ‘En die vijf mutaties moeten ook nog eens allemaal vrijwel tegelijk 
plaatsvinden. Als dat niet gebeurt, dan gebeurt er helemaal niks bij mensen. De kans is dus 
bijzonder klein.’ 

De kans op een pandemie neemt alleen maar toe. Toch is het gebeurd. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie hebben we voor het eerst in de geschiedenis te maken met een 
pandemie die veroorzaakt is door een coronavirus. Hoe kan dat?  
 
De kans op een wereldwijde uitbraak is nu eenmaal toegenomen, zegt Fouchier: ‘De 
bevolkingsdichtheid neemt toe, en daarmee ook het aantal landbouwdieren. Dat brengt mens 
en dier dichter bij elkaar, waardoor de kans op pandemieën toeneemt.’ En mensen reizen meer 
dan ooit. Zo lift het virus ongezien de wereld rond. 

Als virus moet het meer geluk hebben dan een tienvoudige loterijwinnaar. Maar zet je 23 miljard 
kippen (en daarmee een astronomisch aantal virusdeeltjes) in de buurt van 7,8 miljard mensen, 
zoals die onbenullen nu doen, dan neemt de kans op succes al behoorlijk toe. 

De samenleving komt maanden plat te liggen. Wanneer een dodelijk virus, waar we nog geen 
weerstand tegen hebben, de wereld overgaat. Wat gebeurt er dan? ‘De kans om te overleven is 
dan nog heel groot’, stelt Fouchier. ‘Maar het blijft afschuwelijk. Je zou naar meerdere 
begrafenissen moeten, van mensen van alle leeftijden. En de samenleving zou maandenlang 
stilvallen door de vele zieken.’  En dat is - helaas - precies wat we nu zien gebeuren. Bron: Quest, 
17 maart 2020.  

 

Voedselbanken vragen hulp: ‘Anders hebben mensen honger 

aan het einde van de week’  
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Een vrijwilliger van een Voedselbank pakt een pakket in. @ ANP 

Voedselbanken hebben het zwaar door het hamstergedrag, uitvallende vrijwilligers en doordat 
hun klantenbestand snel groeit. ‘En dan te bedenken dat er mensen thuis zitten met vijf 
bloemkolen.’ 
 
De voedselbanken in Nederland vrezen de komende dagen een toeloop van zzp’ers die door de 
corona-maatregelen geen inkomsten meer hebben. En dat terwijl er zeven voedselbanken 
dicht zijn, omdat de vaak oudere vrijwilligers kwetsbaar zijn voor het virus. Ook het 
hamstergedrag van de afgelopen dagen helpt de voedselbanken niet.  
 
De Nederlandse voedselbanken zijn in gesprek met het kabinet over mogelijkheden om de 
boel anders te organiseren. ‘We willen graag geld, zodat we bonnen kunnen uitdelen’, zegt 
Pien de Ruig van Voedselbanken Nederland, waarbij 170 voedselbanken uit het hele land zijn 
aangesloten. De bedoeling is dat mensen met die voedselbonnen zelf boodschappen kunnen 
doen. Dat maakt de voedselbanken minder afhankelijk van vrijwilligers en giften.  
 
Werkloze zpp’ers of anderen die zich de komende dagen aanmelden omdat zij door de 
coronamaatregelen onder de armoedegrens duiken, moeten in principe voldoen aan de regels 
die de voedselbanken gewoonlijk hanteren. Maar mochten aanmeldingen vertraging oplopen 
omdat vrijwilligers uitvallen, of andere organisaties langzamer werken, dan willen de 
voedselbanken coulant omgaan met de mensen die in de problemen zijn gekomen.  
 
Voedselbanken Nederland heeft de Tweede Kamer opgeroepen negen miljoen euro vrij te 
maken voor klanten die in de knel dreigen te komen door het coronacrisis. De organisatie 
heeft de Kamer in een brief gevraagd geld beschikbaar te stellen voor voedselwaardebonnen 
voor klanten die tijdelijk niet bij een voedselbank terechtkunnen. Voor het tijdelijk verstrekken 
van die bonnen is naar schatting negen miljoen euro nodig, aldus een woordvoerster van 
Voedselbanken Nederland. 
 
Een deel van voedselbanken heeft de afgelopen dagen weinig kunnen uitgeven omdat er 
normaal veel houdbaar voedsel van de supermarkten komt. Dat is nu allemaal gehamsterd. 
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‘En dan te bedenken dat er mensen thuis zitten met vijf bloemkolen’, verzucht De Ruig. 
‘Waarvan ze er aan het eind van de week waarschijnlijk drie weggooien.’ Andere voedselbanken 
hebben wel genoeg, omdat horecazaken die zondagavond dicht moesten voedsel hebben 
gebracht. 
 
Maar gebrek aan eten om uit te delen is niet het grootste probleem. De zeven voedselbanken 
die nu dicht zijn - Voedselbank Amsterdam, Haaglanden, Etten-Leur, Gouda, Midden Twente, 
Stichtse Vecht en Zuid-Oost Drenthe - kampen met een gebrek aan vrijwilligers die het voedsel 
veilig in ontvangst kunnen nemen en uitdelen. Voor dat werk is expertise nodig, zegt De Ruig, 
niet alles kan zomaar door anderen worden overgenomen. Voedselbanken draaien geheel op 
vrijwilligers en zijn voor het eten dat ze uitdelen afhankelijk van giften. 
 
De voedselbanken willen er alles aan doen om de deuren de komende tijd open te houden. De 
Ruig: ‘Anders hebben mensen gewoon honger aan het einde van de week.’ In 2019 hebben de 
voedselbanken ruim 150.000 mensen van eten voorzien. Bron: Trouw, 17 maart 2020.   
 
 
 

Flexibele arbeidskrachten voelen de coronacrisis als eerste in 
hun portemonnee  
 

 
 
 
Zzp’ers, uitzendkrachten en oproepkrachten zijn als eerste de klos nu veel werk verdwijnt. 
Foto Maus Bullhorst 
 
Flexibele arbeidskrachten komen als eerste zonder werk te zitten door de coronamaatregelen. 
Kan er iets voor hen geregeld worden?  
 
‘Iemand werk voor mij?‘, vraagt Lisanne van der Meer (26) op Twitter. Ze is zelfstandig 
ondernemer op het gebied van marketing en evenementen. Normaal een goedlopende 
bedrijfstak. Nu meldt ze: ‘Door het coronavirus zijn al mijn projecten gecanceld tot eind april.’ 
 
Ze zal vast niet de enige zijn. Ongeveer vier op de tien werkende mensen is op dit moment een 
uitzendkracht, oproepkracht of zelfstandige zonder personeel (zzp). ‘Voor veel bedrijven die 
het financieel zwaar hebben is afscheid nemen van de flexkrachten de kortste klap’, zegt Ton 
Wilthagen hoogleraar arbeidsrecht. 
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Maar mogen bedrijven die door het coronavirus in zwaar weer komen flexibele 
arbeidskrachten zomaar ontslaan of opdrachten met zzp’ers afzeggen? Volgens Pascal 
Besselink, arbeidsjurist bij DAS, verschilt dat per groep. 
 
Zo hebben oproepkrachten geluk met de Wet arbeidsmarkt in balans, die dit jaar is ingegaan. 
Door die wet mag een werkgever niet meer korter dan vier dagen van tevoren een oproepkracht 
afzeggen, zonder daarvoor te betalen. ‘En als je een jaar lang als oproepkracht  hebt gewerkt, 
moet een werkgever je in de dertiende maand een contract aanbieden voor het gemiddeld 
aantal uren dat je per week hebt gewerkt’ zegt hij. 
 
Voor uitzendkrachten kunnen de meeste contracten volgens  Besselink wel op korte termijn 
worden opgezegd door het bedrijf dat ze inhuurt. ‘Soms kunnen die contracten de volgende 
dag al worden beëindigd’, zegt hij. ‘Maar dat hoeft niet te zeggen dat alle uitzendkrachten dan 
meteen zonder werk zitten. Als je in dienst bent van een uitzendbureau, geldt dat het bureau 
moet zorgen voor een andere klus.’ 
 
Zzp’ers zijn een kwetsbare groep. Stichting ZZP Nederland krijgt  nu al veel meldingen binnen 
van zelfstandigen zonder personeel die hun omzet zien teruglopen. Besselink: ‘Een bedrijf kan 
een overeenkomst met een zzp’er altijd opzeggen als de opdracht is afgelopen.’ 
 
Volgens Ton Wilthagen is het nog de vraag of bedrijven ook echt snel afscheid zullen nemen 
van flexwerkers. ‘Veel bedrijven zijn sterk afhankelijk van deze groep, voor sommigen gaat het 
om de helft van het personeel. En er zijn ook veel zelfstandige ondernemers die nu heel hard 
nodig zijn. Denk aan een zzp-leraar of een zzp-verpleegkundige.’ 
 
Als bedrijven wel afscheid nemen van zzp’ers en andere flexkrachten, neemt de druk op de 
sociale vangnetten enorm toe, vreest Wilthagen. Er zijn nu al sectoren die geraakt worden en 
waar het aandeel flexwerkers en ondernemers groot is. Hij noemt de horeca, de logistiek en 
de culturele sector. ‘Veel flexwerkers in die sectoren verdienen niet veel, hebben geen grote 
buffer. Als zij allemaal aanspraak moeten maken op een uitkering, met als laatste redmiddel 
de bijstand, dan drukt dat enorm op het budget van gemeenten die de uitkeringen moeten 
regelen. Het is maar de vraag of die daar geld voor hebben.’ 
 
‘Vraag je geld niet terug voor afgelaste een voorstelling’. Op sociale media verscheen gisteren 
een meteen veel gedeelde en sympathieke oproep, gericht  aan iedereen die voor komende 
weken een kaartje heeft gekocht voor een voorstelling die vanwege de corona-maatregelen is 
afgelast. Het verzoek is of men, zo mogelijk, wil overwegen het al betaalde bedrag voor concert 
of voorstelling niet terug te vragen. Daarmee doneer je dus de kaartprijs aan de zaal of het 
gezelschap. Daarmee zijn de kunstenaars, die nu gedupeerd zijn en doorgaans amper een 
buffer hebben, een beetje geholpen.  
 
Voor zzp’ers is er nog wel de speciale bijstand voor zelfstandigen, een de tijdelijke 
overbruggingsmaatregel voor zelfstandige ondernemers in zwaar weer. Maar zo’n uitkering 
aanvragen duurt lang, volgens ZZP Nederland gemiddeld dertien weken. Veel zzp’ers kennen 
die regeling ook niet.  
 
Om te voorkomen dat een hele groep aanspraak moet doen op een uitkering pleit Wilthagen 
voor meer overheidshulp voor flexkrachten. ‘Het is een grote groep. Daarom is het vreemd dat 
flexwerkers en zelfstandig ondernemers in tegenstelling tot vaste arbeidskrachten maar weinig 
aanspraak kunnen maken op regelingen van de overheid.’ 
 
Een eerste stap? ‘Maak die werktijdverkorting ook beschikbaar voor flexwerkers. En stel 
bedrijven in staat geld te lenen om daarmee alle mensen in dienst houden, flexibele én vaste 
krachten.’ 
 
Vakbond CNV doet er nog een schepje bovenop: ‘We vragen de overheid om een 
miljardeninjectie waarmee salarissen doorbetaald kunnen worden om de economie overeind 
te houden’, zegt voorzitter Piet Fortuin. Bron: Trouw, 17 maart 2020.  
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Berenjacht gaat 'viraal' in Nederland, kinderen kunnen beren 
zoeken in hun eigen woonwijk  

 

Geef kinderen een leuk spel, zonder de coronaregels geweld aan te doen. Dat is gelukt met 
Berenjacht. In tienduizenden huizen in Nederland zijn beertjes voor het raam gezet. 

Het idee is overgewaaid uit Australië en Engeland. Inspiratie ervoor is geput uit het kinderboek 
Wij gaan op berenjacht van Michael Rosen. Dinanda Rozeboom, beheerder van de 
facebookpagina Coronahulp 't Harde, heeft het initiatief opgepakt en een lokale pagina 
aangemaakt. Mensen die een beer voor hun raam zetten, kunnen dat op die pagina aangeven 
met het adres erbij. Ouders kunnen op basis van de adressen een route uitstippelen door hun 
eigen wijk. 

Ook in België verschijnen beren achter de ramen in vele woonwijken. De initiatiefnemers 
overal benadrukken mensen toch vooral de richtlijnen van de RIVM voor 1,5 meter afstand en 
binnenblijven bij klachten goed na te volgen. 

De adressen van mensen waar een beer achter het raam staat zijn verzameld in een kaart van 
Google die maximaal 20.000 adressen kunnen bevatten. De eerste lijst was gisteren in de loop 
van de dag al vol. 

Ook zonder de kaart kunnen ouders voor hun kinderen een route uitstippelen. Veel adressen 
waar een beer staat worden gemeld op diverse lokale facebook-pagina's. Er zijn ook al ouders 
die een ‘berenjacht afstreepkaart’ hebben gemaakt waarop hun kinderen het aantal gespotte 
beren kunnen afstrepen. Ook worden opdrachtjes verzonnen zoals bij een witte beer 
bijvoorbeeld rondje springen, zwarte beer handen klappen, beer met kleding aan hinkelen, 
tweelingbeer huppelen. Bron: Dag blad van het Noorden, 26 maart 2020.  
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Maatregelen tegen Corona 

Ik ben positief getest voor het nieuwe coronavirus (COVID-19). Wat nu? 
 

Beste meneer, mevrouw, 

Omdat u positief getest bent op COVID-19 is deze informatie voor u van belang. U kunt thuis 
in isolatie uitzieken omdat u niet ernstig ziek bent. Ook uw gezinsleden moeten thuisblijven. 
We realiseren ons dat dit een hele opgave kan zijn en dat het gevolgen zal hebben voor uw 
gewone leven. 

Wordt u zieker of heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis 
toe, maar bel de huisarts. 

In deze brief geven wij u een aantal leefregels. Voor uw huisgenoten is er een aparte 
informatiebrief met instructie waarbij geldt dat zij veertien dagen thuis in quarantaine 
blijven. Het is belangrijk dat het hele gezin/huishouden deze regels volgt. Zo helpt u 
voorkomen dat de mensen om u heen besmet raken. Dit is extra belangrijk voor mensen die 
ouder zijn dan zeventig jaar of voor mensen die kwetsbaar zijn door een ziekte. 

U kunt weer naar buiten wanneer u vierentwintig uur geen klachten meer hebt. Dat betekent: 
geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. Volg de algemene adviezen op die op dit 
moment gelden in Nederland over school en werken op Rijksoverheid.nl.. 

Leefregels 

1. Blijf thuis, ontvang geen bezoek. Gezinsleden/huisgenoten blijven ook thuis 

• U moet thuis blijven, u mag niet naar buiten. 
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• U mag in uw tuin of op uw balkon zitten, als daar geen andere mensen zijn. 
• U mag geen bezoek ontvangen, behalve de huisarts en de GGD. 
• Alleen de mensen die bij u wonen, mogen bij u in huis zijn. 
• Ook uw huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen. 
• Voor uw huisgenoten is er een aparte instructie. 

2. Hoe ga ik met de mensen om die bij mij in huis wonen? 

• Blijf zoveel mogelijk in uw eigen kamer. Daar slaapt u ook en u slaapt alleen. 
• De andere mensen in huis komen zo weinig mogelijk in uw kamer. 
• U heeft zo weinig mogelijk contact met de mensen in huis en u blijft op anderhalve 

meter afstand van elkaar. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks. 
• Gebruik uw eigen aparte bestek, borden, bekers en glazen. 
• Gebruik uw eigen tandenborstel. 
• Gebruik uw eigen aparte handdoeken. 
• Als het mogelijk is, gebruik dan een apart toilet en badkamer voor uzelf. Heeft u 1 

toilet en 1 badkamer in huis, dan kunt u deze delen met uw huisgenoten. Het is 
belangrijk dat u het toilet en de badkamer elke dag schoonmaakt en indien mogelijk 
elke dag ventileert door het raam 30 minuten open te zetten. 

3. Zorg voor goede persoonlijke hygiëne 

• Gebruik een papieren zakdoek. Hebt u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan 
in de plooi van uw elleboog. 

• Gebruik een zakdoek maar 1 keer en gooi de zakdoek na gebruik weg in een plastic 
zak. Was uw handen. 

• Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd na hoesten en 
niezen, nadat u naar het toilet bent geweest, na het schoonmaken en opruimen en 
voor het eten. 

4. Zorg voor een goede hygiëne in uw kamer 

• Verblijf zoveel mogelijk in een aparte kamer. 
• Zet in de kamers waar u bent een paar keer per dag even een raam open. Zo komt er 

frisse lucht binnen. 
• Maak de badkamer en toilet regelmatig schoon. 
• Denk ook aan de kraan, lichtknopjes en deurklink. 
• Was daarna uw handen met water en zeep.  

5. Zorg voor een goede hygiëne in huis 

• Maak veelgebruikte oppervlakten elke dag schoon, zoals nachtkastjes, deurklinken en 
lichtknopjes. 

• Maak eerst schoon met gewoon schoonmaakmiddel. 
• Reinig daarna de handcontactpunten zoals toiletbediening, deurklinken en 

lichtknopjes met huishoudbleek. 
• Pak hiervoor een nieuwe emmer met vijf liter water. Doe hier 125 milliliter bleekwater 

in, dat is een koffiekopje vol. Bleekwater kunt u in de supermarkt kopen. 
• Doe de schoonmaakdoek daarna direct in de was. 
• Was daarna uw handen met water en zeep. 

6. Zorg voor een goede hygiëne met bevuilde spullen 

• Vermijd verspreiding van lichaamsvloeistoffen, zoals ontlasting, spuug, snot, zweet en 
urine. 
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• Gooi uw wasgoed in een aparte wasmand en was dit op minimaal 60 graden met een 
volledig wasprogramma en normaal wasmiddel. 

• Was uw vaat gescheiden af met standaard afwasmiddel en heet water, of in de 
vaatwasmachine op een uitgebreid wasprogramma. 

• Gooi uw afval in een aparte afvalzak in uw eigen kamer. De zak mag gewoon in de 
grijze afvalbak. 

Hoe adviseert het RIVM het kabinet over het coronavirus? 

Als er in Nederland een landelijke uitbraak van een infectieziekte is, coördineert 
het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  de bestrijding van de ziekte. Ook nu 
bij de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het RIVM werkt hierin samen met experts en 
vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Een korte uitleg over de werkwijze. 

Het RIVM heeft richtlijnen en draaiboeken hoe een epidemie het beste kan worden aangepakt, 
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Dit is om Nederland zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de uitbraak van een ernstige ziekte. 

Bij de uitbraak van een nieuwe of zeldzame ziekte, zoals het nieuwe coronavirus, roept het 
RIVM het zogeheten Outbreak Management Team (OMT Outbreak Management Team ) bij 
elkaar. Hierin zitten specialisten met verschillende achtergronden die veel van de 
desbetreffende ziekte afweten. Zij gaan in gesprek op basis van actuele informatie en kennis 
uit de wetenschap. 

De overleggen van het OMT over de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn vertrouwelijk. 
Na iedere bijeenkomst van het OMT stelt het RIVM een advies op voor het Ministerie 
van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  . Daarna worden de adviezen 
besproken in verschillende bestuurlijke overleggen en door de ministers. Uiteindelijk bepaalt 
het kabinet wat er met de gegeven adviezen gebeurt en of er maatregelen komen. 

De 3 scenario's 

Nu het nieuwe coronavirus in grote mate is verspreid in ons land, zijn er verschillende 
scenario’s om hiermee om te gaan. Sinds de toespraak van Mark Rutte zijn ze wel bekend als 
‘de 3 scenario’s’. Wat houden die scenario’s in: 

1. Het virus maximaal controleren. Dit is het scenario waar we in Nederland voor kiezen. 
Dit betekent dat we er samen voor zorgen dat mensen zich houden aan de 
hygiëneregels, dat we openbare gelegenheden, zoals cafés, vermijden, en we afstand 
tot elkaar houden. Zo zorgen we ervoor dat mensen elkaar minder makkelijk kunnen 
besmetten. Social distancing noemen we dat. Zo kan het virus zich minder snel 
verspreiden en smeren we de ziekte uit over een langere periode. Dat leidt tot een 
geleidelijke verspreiding, onder groepen die het minste risico lopen. Dit heeft 3 
belangrijke voordelen: 

1. De meeste mensen krijgen alleen lichte klachten en herstellen zelf van het 
virus. 

2. De meeste mensen worden immuun, zodat het virus steeds minder kans krijgt 
om anderen ziek te maken (de ‘beschermende muur om de kwetsbare ouderen 
en mensen met een zwakke gezondheid’, zoals Mark Rutte het zei). 

3. De ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg raken niet overbelast, zodat er 
steeds voldoende capaciteit is in de zorg. Ook op de Intensive Care-afdelingen 
waar de meest kwetsbare patiënten liggen. 

2. Het virus volledig zijn gang laten gaan.  Als we geen maatregelen nemen, krijgt het 
virus de kans zich in een steeds sneller tempo te verspreiden. Iedere nieuwe patiënt 
besmet op zijn beurt namelijk ook weer gemiddeld twee anderen. Groot nadeel is dat 
ons zorgsysteem helemaal overvraagd zou worden. Er is dan onvoldoende capaciteit 
om alle kwetsbare ouderen en andere patiënten met een hoog risico te helpen. 
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3. Het virus maximaal tegenhouden. Dit scenario noemen we ook wel lockdown. Dat 
betekent dat alles op slot gaat en iedereen binnen moet blijven. Dit is een rigoureuze 
aanpak die in eerste instantie aantrekkelijk kan lijken. Groot nadeel is dat je dit heel 
lang moet volhouden. En dat is geen kwestie van dagen of weken. Alle activiteiten 
moeten dan feitelijk een jaar of zelfs langer stilgelegd worden. Dat heeft enorme 
gevolgen voor scholen, voor de economie, etc. Bovendien is het goed mogelijk dat het 
virus zich in de periode na de lockdown weer gaat verspreiden. Iedereen gaat dan weer 
naar buiten en het virus wordt weer overgedragen. En dan is die sluiting met alle grote 
gevolgen voor niets geweest. Tenzij er na die periode een geneesmiddel of vaccin is. 

Op dit moment heeft het kabinet gekozen voor het eerste scenario. Het RIVM volgt de 
ontwikkeling van de uitbraak heel zorgvuldig. Eventuele nieuwe informatie of ontwikkelingen 
neemt het RIVM altijd mee in de adviezen aan het kabinet. Zij kunnen dan besluiten tot het 
versoepelen of verstevigen van maatregelen. 

Veel gestelde vragen over de aanpak in Nederland 

Blijf zoveel mogelijk thuis 

Waarom moet ik zoveel mogelijk thuisblijven? 
We hebben iedereen nodig in Nederland om verspreiding van het coronavirus in 
Nederland  tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Als mensen geen contact 
hebben, dan kunnen ze anderen niet besmetten en verspreidt het coronavirus zich niet. Het 
doel is om te zorgen dat alle patiënten de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.  

Wat wordt er bedoeld met thuisblijven? Wat mag ik nog wel? 

• Blijf zoveel mogelijk thuis. Dit betekent helaas ook: thuisblijven gedurende het paasweekend. 

o ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers)  

o houd dan anderhalve meter afstand tot elkaar 

• Ga alleen naar buiten als dat nodig is 

o voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, een frisse neus of om iets 
voor een ander te doen  

• Ga niet op bezoek bij mensen van zeventig jaar of ouder en mensen met een kwetsbare 
gezondheid. 

o Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt. 

• Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek. 

• Als u naar buiten gaat, houd dan tenminste anderhalve meter afstand tot anderen 
(uitgezonderd gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar). 

• Tegen groepen van meer dan 2 personen die niet anderhalve meter afstand tot elkaar houden, 
kan worden opgetreden. 

• Voor mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen gelden andere afspraken, 
bespreek die met uw werkgever.  

 

Kunnen we vakantieplannen maken voor de meivakantie? 
In de week voor 28 april worden de maatregelen heroverwogen. Houd er daarom rekening mee 
dat ook na 28 april nog bepaalde maatregelen kunnen gelden. 

In hoeverre kan ik nog een bezoek brengen aan de Nationale Parken en stranden in 
Nederland? 
De Nederlandse overheid ontmoedigt vervoersbewegingen en roept iedereen op zoveel mogelijk 
thuis te blijven. 

De Nederlandse overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de verspreiding van 
het COVID-19 virus te bestrijden. Naast de bekende gezondheidsmaatregelen zijn er ook 
beperkingen van het openbaar leven in Nederland.  

De maatregelen met betrekking tot het openbaar leven zijn:    
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• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ook tijdens het komende paasweekend.  

• Ga alleen naar buiten als dat nodig is. 

• Publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters zijn gesloten. 

• De voorzitter van de Nederlandse veiligheidsregio kan locaties (zoals vakantieparken,  
campings, stranden, winkels en parken) sluiten en via een noodverordening optreden. 
Gemeenschappelijke was- toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken 
worden gesloten. 

• Er kunnen boetes worden opgelegd als meer dan 2 personen minder dan anderhalve meter 
afstand houden. 

• Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. 

Is dit een lockdown? 
Nee. Een lockdown is een heel ingrijpende maatregel die op dit moment niet nodig is. Bij een 
lockdown ligt zowel het maatschappelijke als het economische leven stil en wordt de 
bewegingsvrijheid van alle inwoners zeer beperkt. 

Tot wanneer geldt dit? 
Alle maatregelen gelden tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat de scholen tot in ieder geval 
na de meivakantie gesloten blijven. Er vinden geen evenementen plaats tot 1 juni 2020. In de 
week voor 28 april worden de maatregelen heroverwogen. 

Wat is social distancing? 
Door social distancing, ook wel sociale afstand genoemd, heeft u minder contact met anderen 
of houdt u afstand tot anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten. 
Minder contact met elkaar betekent een tragere verspreiding van het virus. Hierdoor zijn 
minder mensen tegelijkertijd besmet en raken zorginstellingen niet overbelast. Voorbeelden 
van social distancing zijn: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is 
en altijd ten minste anderhalve meter afstand tot andere personen houden. 

Wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’? 

• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, 
voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit 
bij voorkeur alleen en houd altijd anderhalve meter afstand tot anderen. 

• Houd altijd afstand tot anderen (minimaal anderhalve meter) en vermijd sociale activiteiten 
en groepen mensen. Ook thuis: bezoek wordt afgeraden. Ontvangt u toch bezoek, dan geldt 
het maximum van drie mensen (buiten het eigen gezin). Houd altijd anderhalve meter afstand 
tot elkaar. 

Gezinsquarantaine 

Wat betekent gezinsquarantaine? 
Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Als u last heeft van neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging moet u zelf thuis blijven. Heeft één of 
meerdere personen in het huishouden ernstige klachten zoals koorts en/of benauwdheid, dan 
moet het hele huishouden thuisblijven. Dit geldt dus ook voor huisgenoten die zelf geen 
klachten hebben. Dit heet gezinsquarantaine. Het hele gezin moet in quarantaine blijven 
totdat iedereen vierentwintig uur klachtenvrij is.  

Wanneer eindigt gezinsquarantaine? 
Wacht tot iedereen in huis vierentwintig uur lang geen klachten meer heeft. Als iedereen 
vierentwintig uur vrij is van klachten als neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, 
koorts of benauwdheid, dan mag u weer naar buiten. 

Gelden er voor bepaalde gezinnen uitzonderingen? 
Mensen in cruciale beroepsgroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven 
alleen thuis als zij zelf klachten met koorts en/of benauwdheid hebben (overleg zo nodig met 
uw werkgever). 



68 

 

Iedereen binnen mijn gezin heeft klachten. Mag ik nog wel boodschappen doen en de hond 
uitlaten? 
Nee, blijf thuis als je klachten hebt. Ga niet naar buiten, ook niet om boodschappen te doen 
of de hond uit te laten. Dat moet u aan iemand anders vragen en anderhalve meter afstand 
bewaren.   

Tot wanneer gelden deze maatregelen? 
Alle maatregelen (zoals sluiting sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden en zoveel 
mogelijk thuisblijven) gelden vooralsnog tot en met 28 april. Dit betekent dat scholen tot in 
ieder geval na de meivakantie gesloten blijven. Alleen het verbod op meld- en 
vergunningsverplichte evenementen geldt tot 1 juni. 

Kinderen 

Hoe kunnen kleine kinderen anderhalve meter afstand houden? 
De regel ‘houd afstand’ is binnen een gezin natuurlijk niet te doen, zeker met kleine kinderen. 
Zorg er wel voor dat u met andere personen van buíten uw gezin anderhalve meter afstand 
houdt. 

Spelen in de speeltuin, op het plein, strand of bos? Kinderen tot en met 12 jaar kunnen buiten 
spelen met elkaar, maar vermijd groepen. Ouders die toezicht houden, moeten anderhalve 
meter afstand tot elkaar bewaren. 

Boodschappen doen 

Is het terecht dat mensen nu massaal gaan hamsteren? 
Het is begrijpelijk dat mensen het zekere voor het onzekere willen nemen, maar daar is geen 
aanleiding toe. Extra inkopen doen van voedsel is niet nodig. 

Stel: het land gaat op slot, kan ik dan nog wel naar de supermarkt om eten te halen? 
Ja, want ook al zou het land op slot gaan. er zal toch nog steeds gegeten moeten worden en 
dus ook voedsel gekocht moeten kunnen worden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselveiligheid en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) houden de sector goed 
in de gaten. 

Moet ik mij zorgen maken om de bevoorrading van voedsel in de supermarkten? 
Nee, dat is niet nodig. Er is meer dan voldoende voedsel beschikbaar en supermarkten en hun 
leveranciers werken de klok rond om het voedsel in de supermarkt te krijgen. Als een schap 
leeg raakt is de voorraad alweer onderweg in de vrachtwagen. 

Moet ik extra boodschappen gaan doen ‘voor het geval dat’? 
Het advies is om op uw normale manier en in gebruikelijke hoeveelheden uw inkopen te doen. 

Wat is de Hamsterwet?     
De Hamsterwet is een noodwet die de minister van Economische Zaken en Klimaat de 
bevoegdheid kan geven om het kopen van grote aantallen van producten (hamsteren) tegen te 
gaan.  

Waarom wordt de Hamsterwet niet ingezet? 
De Hamsterwet is een noodwet. Die wordt alleen in het uiterste geval ingezet wanneer alle 
andere maatregelen om hamsteren tegen te gaan, niet meer werken. Hamsteren is niet nodig. 
Er wordt voldoende voedsel geproduceerd en er is meer dan genoeg op voorraad in de 
distributiecentra. 

 
Wat zijn andere maatregelen om hamsteren tegen te gaan? 
Consumenten kunnen zelf helpen door weer op de gebruikelijke manier en in gebruikelijke 
hoeveelheden boodschappen te doen. Winkeliers, zoals supermarkten, mogen ook limieten 
stellen aan het aantal stuks van één product dat per persoon wordt verkocht. 



69 

 

Samenkomsten/evenementen 

Welke evenementen mogen niet meer doorgaan? 
Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht, ook met minder dan honderd 
personen, zijn verboden tot 1 juni 2020. 

Zijn andere soorten samenkomsten ook verboden? 
Andere samenkomsten zijn tot en met dinsdag 28 april 2020 verboden. Er zijn enkele 
uitzonderingen:  

• Het gaat om een samenkomst die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse 
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de honderd 
personen is en er onderling anderhalve meter afstand kan worden genomen. 

• Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en 
sommige aandeelhoudersvergaderingen. Mits die onder de honderd personen zijn en er 
onderling anderhalve meter afstand kan worden genomen. 

• Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Mits die onder de dertig personen is en er 
onderling anderhalve meter afstand kan worden genomen. 

• Voor uitvaarten en huwelijken geldt: houd het aantal aanwezigen beperkt (maximaal 30 
personen) en bewaar anderhalve meter afstand. En hoe moeilijk dat ook is: bedenk een andere 
manier dan handen schudden of omhelzen om medeleven te betuigen of felicitaties over te 
brengen. En vergeet niet: als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn en hoesten, verhoging of koorts: blijf thuis. Heeft u huisgenoten met koorts en/of 
benauwdheid? Dan moet u ook thuis blijven.      

 

Wat zijn samenkomsten? 
We verstaan onder samenkomsten vooral een afspraak om met een groep mensen samen te 
komen.  

Samenkomsten zijn verboden, ook als men anderhalve meter afstand houdt. Het gaat dan 
vooral om samenkomsten die georganiseerd worden of waarbij men afspreekt om bijeen te 
komen. Maar spontane samenkomsten kunnen hier ook toe gerekend worden. Bijvoorbeeld: 
samenkomsten van een groep teamsporters in een park of een samenkomst van 
yogabeoefenaars, een fietsclub die erop uit trekt.  

Zijn demonstraties nu ook verboden? 
Demonstraties  zijn ook samenkomsten, maar daarvoor geldt de Wet openbare manifestaties 
en de normale procedure. Informeer bij uw gemeente naar de regels. 

Betekent dit dat ook alle andere maatregelen worden verlengd tot 1 juni? 
Nee. De keuze is gemaakt vanwege organisatorische gronden zoals 
voorbereidingswerkzaamheden die nu plaatsvinden en waarbij een groot aantal personen 
betrokken is. Zoals Koningsdag-activiteiten. 

Alle bijeenkomsten met een meld- en vergunningsplicht zijn tot 1 juni verboden. Betekent dit 
dat ook de scholen tot 1 juni gesloten blijven? 
Nee. Het sluiten van de scholen geldt vooralsnog tot en met 28 april. Dat betekent dat ze in 
ieder geval tot na de meivakantie gesloten blijven. In de week voor 28 april wordt er besloten 
over het al dan niet verlengen van de maatregel om de scholen te sluiten.   

Mag ik nog wel een verjaardagsfeestje thuis vieren? 
Het dringende advies is om het vieren van feestjes voorlopig uit te stellen. Er mogen maximaal 
3 mensen (buiten de gezinsleden) op bezoek komen. Hierbij moet altijd anderhalve meter 
afstand worden gehouden.  

Groepsvorming en samenscholingsverbod 

Wat is groepsvorming? 
We verstaan onder groepsvorming een willekeurige groep mensen die elkaar in de openbare 
ruimte tegenkomen. Het niet in acht nemen van de veilige afstand van anderhalve meter in 
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de publieke ruimte, al dan niet toevallig, van meer dan 2 personen is niet toegestaan. Hier 
gaat het er vooral om dat we aan de ene kant het dagelijks leven mogelijk houden, maar 
voorkomen dat er dan toch onverantwoorde situaties ontstaan. 

Wat betekent een verbod op groepsvorming? 
Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Een 
burgemeester kan bepalen dat in een bepaald gebied een verbod op groepsvorming geldt. 
Groepsvorming van meer dan 2 personen is alleen toegestaan als er anderhalve meter afstand 
wordt gehouden. 

Wat mag wel? 

• Bezoekers van supermarkt die anderhalve meter afstand houden, mensen die onafhankelijk 
van elkaar een wandeling maken en daarbij anderhalve meter afstand houden van anderen 
die ook wandelen.  

• Kinderen tot en met 12 jaar mogen met elkaar spelen. Ouders of voogden die toezicht houden 
moeten daarbij anderhalve meter afstand houden. Voor de kinderen geldt, zoals voor iedereen, 
ook het advies om zo veel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. 

• Personen die een gezamenlijk huishouden vormen vallen niet onder groepsvorming. 

Hoe weet ik waar een verbod op groepsvorming geldt? 
Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente in de gaten. 

Mogen kinderen nog wel met vriendjes buitenspelen? 
Jonge kinderen (tot en met 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen, onder 
toezicht van een ouder/voogd. Uit de gegevens die nu bekend zijn, lijken kinderen weinig 
klachten te krijgen van het coronavirus en weinig bij te dragen aan de verspreiding van het 
virus. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken. 
Belangrijk is dat ook kinderen zo veel mogelijk intensief lichamelijk contact proberen te 
vermijden en dat zij voor en na het spelen met speelgoed/toestellen hun handen wassen. De 
ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten anderhalve meter afstand tot elkaar houden. 

Ik woon in een wijk waar een groepsvormingsverbod geldt en ben met mijn gezin (meer dan 3) 
op straat. Mag dit? 
Ja. Voor gezinnen/huishoudens geldt geen verbod. Wel geldt: blijf zoveel mogelijk thuis en 
houd altijd anderhalve meter afstand. 

Wordt er gehandhaafd op dit samenscholingsverbod? 
Ja. Tegen groepen die niet de anderhalve meter afstand tot elkaar houden, kan worden 
opgetreden (gezinnen/huishoudens en jonge kinderen uitgezonderd). 

Hoe hoog is de boete? 
De boete voor meerderjarigen is vastgesteld op € 390, voor minderjarigen is de geldboete € 95. 
Voor organisatoren van samenkomsten of evenementen en voor bedrijven kan de boete 
oplopen tot € 4350. 

Waar kan ik groepsvorming op een locatie waar een verbod op groepsvorming geldt melden? 
Probeer altijd eerst zelf mensen op een respectvolle manier aan te spreken als ze zich niet aan 
de regels houden. Komt u er niet uit, dan hebben sommige gemeenten een nummer waar u 
overtredingen kunt melden. Heeft uw gemeente dat niet, dan kunt u bellen met de politie via 
0900-8844. U kunt ook BOA’s of agenten aanspreken op straat. Het nummer 112 is niet 
bedoeld voor meldingen over groepsvorming, maar alleen voor situaties waarin elke seconde 
telt.  

Een buitenlocatie is niet aangemerkt met een verbod op groepsvorming. Kan er dan toch een 
sportsessie worden gehouden als iedereen voldoende afstand houdt? 
Blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus halen is prima, maar ga bij voorkeur niet sporten 
in groepsverband. Als dit wel veel voorkomt, kan de voorzitter van uw veiligheidsregio 
besluiten om een groepsverbod in te stellen op deze locatie. 

Mijn wijk is niet aangewezen als verbod op groepsvorming. Mag ik dan wel met meer dan 
twee personen op straat? 
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Blijf zoveel mogelijk thuis, ook van werk als dit kan. Een frisse neus halen is prima of een 
praatje met de buren. Houd wel altijd anderhalve meter afstand. Groepsvorming van meer 
dan 2 personen is alleen toegestaan als er anderhalve meter afstand wordt gehouden. 

Sluiten openbare en niet-openbare locaties 

Er kunnen openbare en niet openbare locaties worden gesloten. Wat betekent dit? 
Een voorzitter van een veiligheidsregio kan bepalen om bepaalde locaties te sluiten om zo 
groepsvorming te voorkomen. Denk hierbij aan campings, recreatieparken, parken, 
natuurgebieden, stranden et cetera. Winkels vallen hier niet onder. 

Geldt dit ook voor markten? 
Voor markten geldt een aparte regeling, omdat markten soms deel uitmaken van de 
voedselketen. Markten mogen alleen doorgaan als de voorzitter van de veiligheidsregio 
ontheffing heeft verleend. Marktbezoekers moeten dan anderhalve meter afstand kunnen 
houden.  

Welke openbare en niet openbare locaties zijn gesloten? 
• Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk – ook voor 
coffeeshops. Vermijd drukte, houd anderhalve meter afstand en neem uw consumptie mee.  

• Gesloten zijn ook: sportverenigingen, sport- en fitnessclubs, sauna’s, casino's, speelhallen, 
seksinrichtingen.  

• Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 
anderhalve meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan 
masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een 
uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, als daar een 
individuele medische indicatie voor bestaat én de beoefenaar alle hygiënevereisten kan 
naleven. 

• Scholen en kinderdagverblijven zijn fysiek gesloten. Het gaat hierbij om scholen in het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Scholen zijn indien 
nodig wel open voor (school)examens. Ook hogescholen en universiteiten zijn gesloten. 
Scholen en universiteiten geven onderwijs op afstand. Ook verzorgen scholen opvang voor 
kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen. 

Zijn alle campings en vakantieparken nu dicht? 
Een voorzitter van een veiligheidsregio kan besluiten als hier reden toe is om specifieke 
locaties voor publiek te sluiten. Dus ook campings en vakantieparken. Een reden tot sluiting 
kan zijn als er door de locatie onvoldoende maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat 
gasten anderhalve meter afstand kunnen houden. 

Mogen sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) wel 
open blijven? 
Nee, die moeten sluiten. Het is verboden om gemeenschappelijke toilet-, was- en 
douchevoorzieningen bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. 
Dit zijn locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen, jachthavens  en 
kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’). 

Ook gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij parken, natuurgebieden en 
stranden moeten gesloten blijven 

 
 
Hoe gaan winkels ervoor zorgen dat iedereen zich aan de veilige afstand houdt? 
Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties, zodat 
iedereen zich in de winkels aan de veilige afstand van anderhalve meter kan houden. Maar er 
zijn ook regels opgesteld voor de klanten zelf. Zodat ook zij weten waaraan zij zich moeten 
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houden om zo veilig te kunnen blijven winkelen. Indien dit onvoldoende gebeurt, kunnen 
winkels gesloten worden.  

Wie kan er optreden als er niet voldoende maatregelen worden genomen op openbare en niet 
openbare locaties ? 
De voorzitter van uw veiligheidsregio kan locaties (zoals vakantieparken, campings, stranden, 
winkels en parken) sluiten en via een noodverordening optreden.  

Hoe weet ik welke locaties in mijn omgeving zijn gesloten? 
Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente of regio in de gaten. 

Kan ik nog naar de kapper of nagelstylist? 
Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere zogenoemde contactberoepen geldt tot en 
met 28 april 2020 dat zij hun vak niet meer mogen uitoefenen. Deze locaties moeten worden 
gesloten 

Ik werk niet op een vaste locatie, maar vaak bij cliënten of patiënten thuis. Het lukt me hierbij 
niet om anderhalve meter afstand te houden. Mag ik mijn beroep nog uitoefenen? 
Contactberoepen zijn in ieder geval tot en met 28 april niet toegestaan. Een uitzondering 
hierop is beroepen die noodzakelijk zijn voor medische zorg die niet op afstand kan en niet 
uitgesteld kan worden.  

Geldzaken 

Ik kan nu grotere bedragen contactloos pinnen. Waarom? 
Klopt, de limiet per transactie is verhoogd van € 25 naar € 50. Daar hoeft u niets voor te doen: 
het wordt automatisch aangepast en daarover ontvangt u geen mails of sms’jes. De limiet voor 
aaneengesloten contactloze betalingen is eerder al verhoogd van € 50 naar € 100. Door deze 
maatregelen wordt contactloos betalen nog makkelijker. Bij deze manier van betalen is het 
namelijk niet nodig om uw pincode in te tikken. Zo helpen banken om verdere verspreiding 
van het virus tegen te gaan. 

Is het nog veilig om te betalen met contant geld? 
Ja. Het RIVM geeft aan dat de kans zeer klein is dat het virus zich verspreidt via oppervlakten, 
zoals geld. Veilig betalen staat wel voorop, zowel bij contant betalen als bij pintransacties. Leg 
dus het geld op de balie neer als u betaalt met bankbiljetten en munten. Zo voorkomt 
u handcontact met de kassamedewerker en wordt verdere verspreiding van het virus 
tegengegaan.   

Nederlandse aanpak 

Welke aanvullende crisismaatregelen neemt de overheid nog meer? 

• Om de samenleving draaiende te houden, gelden voor mensen werkzaam in cruciale beroepen 
en vitale processen enkele uitzonderingen: 

o Zij kunnen gebruik maken van ‘noodopvang’ voor kinderen op school of kinderopvang. 

o Zij hoeven niet thuis te blijven bij milde verkoudheidsklachten of wanneer een gezinslid 
klachten heeft. Zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts hebben (overleg zo nodig met 
uw werkgever).  

• Noodpakket voor banen en economie: tijdelijke financiële regelingen voor ondernemers en 
zzp’ers. Hierbij gaat het om tegemoetkoming inkomsten en salarissen, uitstel van belastingen 
en versoepeling van kredieten. Deze maatregelen geven ook deels steun aan de culturele en 
creatieve sector. 

• Verruiming van de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs zodat supermarkten goed 
bevoorraad kunnen worden.  

• Verruiming van de limiet van contactloos betalen met uw pinpas. Zo helpen banken om 
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan want bij deze manier van betalen is het niet 
nodig om uw pincode in te toetsen.  
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• Er zijn diverse initiatieven in de samenleving die mensen helpen in deze periode. Zo heeft het 
Rode Kruis haar netwerk van burgerhulpverleners Ready2Help. Dat netwerk, bestaande uit 
ruim 70.000 mensen, komt in actie om de meeste kwetsbare mensen te informeren hoe zij 
zich kunnen beschermen tegen het coronavirus.  

 

Waarvoor is de lijst met cruciale beroepsgroepen? 
Specifiek voor het nieuwe coronavirus is er een lijst van cruciale beroepsgroepen om de 
samenleving draaiende te houden tijdens de coronacrisis. Ouders of verzorgenden in deze 
beroepsgroepen kunnen gebruik maken van noodopvang voor kinderen en voor hen kan de 
uitzondering voor gezinsquarantaine toegepast worden. 

De lijst van cruciale beroepsgroepen geeft inzicht in de belangrijkste beroepen die we nu nodig 
hebben om de samenleving draaiende te houden - maar is niet alomvattend. Welke beroepen 
en/of functies daar precies onder vallen, is maatwerk. 

Het is aan werkgevers, opdrachtgevers en werknemers om hierin juiste keuzes te maken. Deze 
lijst geldt voor de maatregelen die momenteel van kracht zijn. 

Waarom verschilt de Nederlandse aanpak van het coronavirus met die van andere landen? 
De WHO (World Health Organisation) geeft internationale richtlijnen die door elk land worden 
toegepast op de eigen situatie. De essentie van de aanpak in Nederland is: het virus maximaal 
controleren. Alle adviezen en maatregelen die in Nederland zijn afgekondigd, zijn hierop 
gericht. Veel maatregelen komen overigens overeen met wat onze buurlanden doen.  

 

 

Regeling voor ondernemers die getroffen zijn door corona 
uitgebreid naar meer sectoren 
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Staatssecretaris Mona Keijzer wil de zogenoemde TOGS-regeling voor ondernemers die 
getroffen zijn door het coronavirus uitbreiden naar meerdere sectoren. Dat zei de 
staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat in Een Vandaag. Bij de TOGS-regeling 
krijgen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van vierduizend euro van de overheid. 

 

Staatssecretaris Mona Keijzer 

‘Deze regeling gaat over getroffen sectoren die door besluiten van de overheid minder omzet 
hebben maar wel vaste lasten hebben. In eerste instantie heb je het dan over de eet- en 
drinkgelegenheden, de contactberoepen en de reisbranche’, zegt Keijzer. 

Maar er zijn meer bedrijven die wél dichtmoeten door de corona-maatregelen, maar geen recht 
hebben op de regeling. Bijvoorbeeld tattooshops en tandartsen. ‘Dat gaan we oplossen’, zegt 
Keijzer. Ze wil de regeling uitbreiden naar meerdere sectoren. De staatssecretaris verwacht dit 
deze of volgende week te kunnen doen. 

62.500 bedrijven bij corona-noodloket 

‘Ik vind dat er op wat voor manier dan ook geen onderscheid gemaakt kan worden. Of het nou 
gaat om een kappers of tattooshop. We doen allemaal een contactberoep. We worden verplicht 
om te stoppen’, zegt Niels Verrhoen, eigenaar van een tattooshop. 

‘Deze regeling gaat over getroffen sectoren die door besluiten van de overheid minder omzet 
hebben maar wel vaste lasten hebben. In eerste instantie heb je het dan over de eet- en 
drinkgelegenheden, de contactberoepen en de reisbranche’, zegt Keijzer. 

Maar er zijn meer bedrijven die wél dichtmoeten door de corona-maatregelen, maar geen recht 
hebben op de regeling. Bijvoorbeeld tattooshops en tandartsen. ‘Dat gaan we oplossen’, zegt 
Keijzer. Ze wil de regeling uitbreiden naar meerdere sectoren. De staatssecretaris verwacht dit 
deze of volgende week te kunnen doen. 

‘Ik vind dat er op wat voor manier dan ook geen onderscheid gemaakt kan worden. Of het nou 
gaat om een kappers of tattooshop. We doen allemaal een contactberoep. We worden verplicht 
om te stoppen’, zegt Niels Verrhoen, eigenaar van een tattooshop. Bron: Een Vandaag, 4 april 
2020.   
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Virus op de werkvloer  

 

In Nederland loopt het aantal besmettingen met het coronavirus nog steeds op. Voor zowel 
werknemer als werkgever brengt dit de nodige arbeidsrechtelijke vragen met zich mee. Mag je 
werknemers laten thuiswerken? En hoe zit het met het doorbetalen van loon? Waar moet een 
werkgever aan voldoen? In deze blogpost helpen we je een stuk op weg. 

Als werkgever dien je op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zorg te dragen voor een 
veilige en gezonde werkplek. Niet alleen is handelen verplicht op basis van deze wet, maar ook 
de continuïteit van de bedrijfsvoering is erbij gebaat wanneer goed is nagedacht over een 
virusprotocol of thuiswerkmogelijkheden bij de uitbraak van een virus. Dit betekent dat een 
goede werkgever de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM opvolgt. Om de verspreiding 
van het coronavirus op de werkplek te voorkomen, moeten extra hygiënemaatregelen worden 
getroffen. Allereerst moeten contactpunten zoals toetsenborden, telefoons en deurklinken 
goed worden schoongehouden. Een werkgever zal hiervoor de nodige middelen ter beschikking 
moeten stellen, denk aan een doos tissues voor op het bureau, voldoende handzeep en 
eventueel ontsmettingsmiddel. Maar denk ook aan spullen om de apparatuur schoon te 
houden, zoals speciaal daarvoor bestemde doekjes. 

Een maatregel om werknemers te beschermen en te zorgen dat zij elkaar niet aansteken, kan 
de keuze zijn om werknemers thuis te laten werken. Werknemers thuis laten werken is in 
goed overleg mogelijk. Ook wanneer een werkgever beslist om werknemers thuis te laten 
werken, moet zorggedragen worden voor goede werkomstandigheden. De werknemer moet 
bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om een extra scherm, een toetsenbord en een muis te 
gebruiken. Voordat dit beleid wordt doorgevoerd is het verstandig om de 
thuiswerkmogelijkheden in kaart te brengen en deze duidelijk te communiceren met 
werknemers. Niet elke functie leent zich voor thuiswerken. Zorg voor de werknemers aan wie 
thuiswerken is toegestaan, voor een duidelijk thuiswerkbeleid. In dit beleid is omschreven op 
welke manier thuiswerken is toegestaan. Bijvoorbeeld enkel wanneer een werknemer een 
bureau en bureaustoel heeft op een plek met voldoende daglicht. Daarnaast kunnen regels 
gesteld worden omtrent het gebruik van IT-middelen (denk aan beveiligde wifi) en privé 
apparatuur. 

Ondanks eerdergenoemde zorgplicht heeft de werkgever de verplichting om de privacy van 
werknemers te waarborgen. Eerder schreven wij al dat werkgevers maar tot een bepaalde 
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hoogte informatie mogen vragen en verwerken betreffende de ziekte van een werknemer. 
Alleen noodzakelijke informatie mag worden uitgevraagd, zoals hoe lang de werknemer 
verwacht thuis te blijven, of hij in staat is vanuit huis te werken en of er nog afspraken verzet 
moeten worden. 

Dit brengt een moeilijkheid met zich mee: met de verspreiding van het besmettelijke 
coronavirus bestaat een sterke wens voor werkgevers om aan een werknemer die zich plots 
ziekmeldt te vragen wat de medische reden is voor de ziekmelding, om nadere maatregelen te 
kunnen nemen. De werkgever mag echter ook in deze situatie niet vragen naar de aard en de 
oorzaak van de ziekte. De werknemer in kwestie mag dit alleen uit zichzelf vertellen. 

Als de werknemer uit zichzelf vertelt dat hij besmet is met het coronavirus, mag de werkgever 
dit vervolgens niet opnemen in een personeelsdossier of ergens anders noteren. 
Gezondheidsgegevens zijn immers bijzondere persoonsgegevens en daarvoor gelden strenge 
eisen. Uiteraard mag de werkgever wel een bedrijfsarts of de Arbodienst inschakelen om een 
oordeel te geven over de klachten van de werknemer. 

Wanneer het vermoeden bestaat dat op de werklocatie (denk aan een ziekenhuis) sprake is 
van een virus uitbraak, kan het nodig zijn om werknemers te laten testen op het virus. De 
uitslag van de test op een virus is echter een medisch gegeven en mag door een werkgever 
niet zonder meer worden verwerkt. Voor het testen op een virus zal allereerst een maatregel 
vanuit de overheid nodig zijn. Vervolgens zal de test uit worden gevoerd door een derde partij, 
zoals de GGD of een arbodienst. De derde partij zal in het geval van een positieve test alleen 
die gegevens verstrekken die relevant zijn ter bescherming van andere medewerkers. Ook hier 
geldt dat de werkgever deze bijzondere persoonsgegevens zelf niet mag verwerken. 

Wanneer een werknemer niet kan werken, geldt dat de werkgever het loon doorbetaalt tenzij 
de omstandigheid waardoor niet gewerkt kan worden niet voor rekening en risico van 
werkgever hoort te komen. Werknemers die besmettingsgevaar meebrengen, door bijvoorbeeld 
recentelijk een risicogebied te hebben bezocht, zullen recht hebben op de doorbetaling van 
loon als de werkgever besluit dat de werknemer voorlopig thuisblijft. Ook wanneer minder 
werkzaamheden kunnen worden verricht, omdat de werkplek bijvoorbeeld in een door de 
overheid aangewezen quarantaine gebied ligt, moet de werkgever het loon doorbetalen. 
Wanneer werknemers niet mogen werken op grond van een wettelijke voorschrift of bevel, 
komt dat voor rekening van de werkgever. 

Dit is anders wanneer een werknemer op eigen initiatief besluit thuis te blijven. De angst om 
het virus op te lopen of de noodzaak om de zorg van kinderen op zich te nemen, bijvoorbeeld 
omdat de scholen gesloten zijn. In deze gevallen moet de werknemer, in overleg met werkgever, 
vakantiedagen opnemen of met onbetaald verlof gaan. 

Gedurende de eerste weken van de virusuitbraak hebben heel veel bedrijven een beroep 
gedaan op  de regeling Werktijdverkorting. De uitvraag was té groot. Als gevolg daarvan is 
besloten om de Werktijdverkorting per direct te stoppen en te werken aan een tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling). Doel van deze regeling is om 
bedrijven met een aanzienlijk omzetverlies sinds 1 maart 2020 te steunen, waardoor 
werknemers in dienst kunnen blijven. Dit geldt voor werknemers met vaste contracten, 
flexibele contracten, maar ook voor oproepkrachten. Zo kunnen bedrijven die een omzetverlies 
van minimaal 20% verwachten, bij het UWV voor een periode van 3 maanden een 
tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers aanvragen. Voorwaarde bij deze regeling 
is dat er geen werknemers mogen worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen 
gedurende de periode waarover tegemoetkoming wordt ontvangen. 
  
Goed om te weten: reeds toegekende verzoeken op basis van de regeling Werktijdverkorting 
blijven van kracht. Reeds ingediende verzoeken voor de regeling Werktijdverkorting worden 
automatisch verwerkt conform een verzoek voor de NOW-regeling. Nieuwe verzoeken voor de 
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NOW-regeling kunnen op korte termijn worden ingediend. Bron: ICtrecht, 
overheid/wetgeving, 4 maart 2020. 
 

 

Corona in de persberichten  

Tweehonderdvierendertig  patiënten overleden, tweehonderdtweeënnegentig nieuwe 

patiënten, in totaal 19.580 positief geteste personen 
Sinds 6 april 2020 zijn 777 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  
 

Nieuwsbericht | 07-04-2020 | 14:25 
Geen gedwongen verkopen van huizen gedurende coronacrisis 

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen, hypotheekverstrekkers en woonpartijen 
(Nederlandse Vereniging van Banken zijn dat overeengekomen. 

Nieuwsbericht | 07-04-2020 | 07:07 
Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten klaar 

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft vandaag het spoedwetsvoorstel Tijdelijke 
wet verlenging tijdelijke spoedwet voorgesteld 

Nieuwsbericht | 06-04-2020 | 18:10 
101 patiënten overleden, 260 nieuwe patiënten, in totaal 18.803 positief geteste personen 

Sinds 5 april 2020 zijn 952 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19).   
 
Nieuwsbericht | 06-04-2020 | 14:18 
Reactie Grapperhaus en Bruls op naleving coronamaatregelen 

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en voorzitter van het 
Veiligheidsberaad Hubert Bruls kijken samen terug op de naleving van de 
coronamaatregelen. 

Nieuwsbericht | 05-04-2020 | 18:33 
115 patiënten overleden, 253 nieuwe patiënten, in totaal 17.851 positief geteste personen 

Sinds 4 april 2020 zijn 1.224 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  
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Nieuwsbericht | 05-04-2020 | 15:09 
Medische apparatuur en medicijnen voor behandeling coronapatiënten op weg naar Sint-
Maarten 

Vanaf Vliegbasis Eindhoven is vanochtend een C-17 transportvliegtuig vertrokken naar Sint-
Maarten met medische apparatuur. 

Nieuwsbericht | 05-04-2020 | 10:10 
164 patiënten overleden, 336 nieuwe patiënten, in totaal 16.627 positief geteste personen 

Sinds 3 april 2020 zijn 904 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  

Nieuwsbericht | 04-04-2020 | 15:33 
Coronamaatregelen voor bescherming en inzetbaarheid agenten 

De coronacrisis grijpt direct in op het dagelijks werk van de politie, de veiligheid van agenten 
en hun inzetbaarheid.  

Nieuwsbericht | 03-04-2020 | 16:31 
Bewoners vakantieparken mogen niet op straat belanden 

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen roept gemeenten en veiligheidsregio’s op om 
bewoners van vakantieparken niet op straat te zetten. 

Nieuwsbericht | 03-04-2020 | 16:30 
 
148 patiënten overleden, 502 nieuwe patiënten, in totaal 15.723 positief geteste personen 

Sinds 2 april 2020 zijn 1.026 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  

Nieuwsbericht | 03-04-2020 | 16:22 
Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst 

Ondernemers en zzp ’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen vragen om 
uitstel van betaling.  

Nieuwsbericht | 02-04-2020 | 19:01 
166 patiënten overleden, 625 nieuwe patiënten, in totaal 14.697 positief geteste personen 

Sinds 1 april 2020 zijn 1.083 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  

Nieuwsbericht | 02-04-2020 | 15:31 
DJI verlengt coronamaatregelen t/m 28 april 

In navolging van de dinsdag aangekondigde maatregelen van het kabinet verlengt de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) de eerder genomen maatregelen. 

Nieuwsbericht | 02-04-2020 | 09:00 
134 patiënten overleden, 447 nieuwe patiënten, in totaal 13.614 positief geteste personen 

Sinds 31 maart 2020 zijn 1.019 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-
19). 
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Nieuwsbericht | 01-04-2020 | 16:04 

Landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen voor coronapatiënten op intensive care 
Om de sterk groeiende vraag aan geneesmiddelen op de intensive care voor de behandeling 
van coronapatiënten het hoofd te bieden, pleit het RIVM voor medicatie op intensive care. 

Nieuwsbericht | 01-04-2020 | 09:00 
Testcapaciteit verviervoudigd, coronatests mogelijk voor al het zorgpersoneel 

De testcapaciteit voor COVID-19 tests wordt de komende weken sterk uitgebreid. Half april is 
het daardoor mogelijk om 17.500 testen beschikbaar te hebben. 

Nieuwsbericht | 31-03-2020 | 21:09 
Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april 

Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden 
verlengd tot en met dinsdag 28 april. 

Nieuwsbericht | 31-03-2020 | 19:00 
Corona.steffie.nl: het coronavirus eenvoudig uitgelegd 

Vandaag is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie 
moeilijke informatie over het nieuwe virus. 

Nieuwsbericht | 31-03-2020 | 14:48 
175 patiënten overleden, 722 nieuwe patiënten, in totaal 12.595 positief geteste personen 

Sinds 30 maart zijn 845 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Nieuwsbericht | 31-03-2020 | 14:30 
 

Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport jaar later open 
De coronacrisis werkt door op de oorspronkelijke plannen voor de Nederlandse luchtvaart. De 
openstelling van Lelystad Airport is uitgesteld. 

Nieuwsbericht | 31-03-2020 | 12:15 
NOW-regeling klaar, loketten bijna open 

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom 
is op 17 maart een economisch noodpakket goedgekeurd. 

Nieuwsbericht | 31-03-2020 | 08:48 
Militair artsen en verpleegkundigen aan de slag in het land 

Zo’n negentig militair verpleegkundigen en twintig militair artsen gaan deze week aan de slag 
in verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen. 

Nieuwsbericht | 30-03-2020 | 19:26 
93 patiënten overleden, 884 nieuwe patiënten, in totaal 11.750 positief geteste personen 

Sinds 29 maart zijn 884 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  

Nieuwsbericht | 30-03-2020 | 14:18 
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132 patiënten overleden, 1.104 nieuwe patiënten, in totaal 10.866 positief geteste personen 

Sinds gisteren zijn 1.104 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  

Nieuwsbericht | 29-03-2020 | 15:51 
Uitbreiding TOGS-regeling: ook ondernemers in de non-food kunnen aanvragen doen 

Extra groepen ondernemers in de non-foodsector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 
maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling. 

Nieuwsbericht | 28-03-2020 | 22:07 
Defensie stelt extra beademingsapparatuur beschikbaar voor ziekenhuizen 

Defensie levert nog eens vijfentwintig beademingsapparaten aan ziekenhuizen door heel 
Nederland.  

Nieuwsbericht | 28-03-2020 | 20:36 
Richtlijn voor opvang van dak- en thuislozen tijdens coronacrisis vastgesteld 

Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met Valente, VNG en COMO een richtlijn 
vastgesteld over hoe de opvang van dak- en thuislozen geregeld wordt. 

Nieuwsbericht | 27-03-2020 | 19:50 
Protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector van kracht 

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken 
vastgesteld.  

Nieuwsbericht | 27-03-2020 | 19:20 
Maatregelenpakket cultuursector: huur rijksmusea opgeschort met drie maanden 

De huur van rijksgesubsidieerde musea wordt met drie maanden opgeschort. Hiermee wordt 
hen financiële ruimte geboden ten tijde  
 

Ondernemers getroffen sectoren coronavirus kunnen tegemoetkoming aanvragen 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder 
aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers vastgesteld. 

Nieuwsbericht | 27-03-2020 | 16:30 
Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers komende week van start 

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is 
een economisch noodpakket aangekondigd.  

Nieuwsbericht | 27-03-2020 | 16:26 
Ministerraad stemt in met spoedwetsvoorstel digitale besluitvorming 

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel digitale besluitvorming voor advies 
naar de Raad van State te zenden.  

Nieuwsbericht | 27-03-2020 | 15:30 
112 patiënten overleden, 1.172 nieuwe patiënten, in totaal 8.603 positief geteste personen 
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Sinds gisteren zijn 1.172 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  

Nieuwsbericht | 27-03-2020 | 14:41 
78 patiënten overleden, 1019 nieuwe patiënten, in totaal 7431 positief geteste personen 

Sinds gisteren zijn 1019 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  
 

Nieuwsbericht | 26-03-2020 | 22:05    
Extra maatregelen om handelsstromen op gang te houden 

Door de corona-crisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Er komen minder 
orders binnen, bestaande orders worden afgezegd. 

Nieuwsbericht | 26-03-2020 | 14:16 
Speciaal gezant voor de coronacrisis 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft namens het kabinet Feike 
Sijbesma, voormalig CEO van DSM, benoemd tot speciaal coronagezant. 

Nieuwsbericht | 26-03-2020 | 09:30 
 Geen huisuitzettingen en verlenging tijdelijke huurcontracten 

Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden.   
Dat hebben minister Stientje van Veldhoven (Wonen), verhuurders- en brancheorganisaties 
met elkaar afgesproken. 
 

Nieuwsbericht | 26-03-2020 | 07:00 
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) 

Het kabinet heeft op 17 maart een aantal uitzonderlijke economische maatregelen genomen 
om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. 
 
Afstand onderwijs voor inburgeringsplichtigen door maatregelen coronavirus 

Nieuwsbericht | 25-03-2020 | 16:20 

Er is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met alle betrokken partijen, 
waaronder Blik op Werk en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een servicedocument 
'Mogelijkheden van afstand onderwijs inburgering tijdens de corona periode' opgesteld. 

Door alle partijen wordt het belangrijk gevonden dat de inburgeraar ook in de corona periode 
doorgaat met het leren van de Nederlandse taal en kennis op doet over de Nederlandse 
samenleving. Daarom is in het servicedocument aangegeven hoe afstand onderwijs in deze 
periode kan worden vormgegeven. Het is daarbij van belang dat er bij het afstand onderwijs 
interactie is tussen de inburgeraar en de docent die het afstandsonderwijs verzorgt. 

Blik op Werk, leverancier keurmerk voor taalscholen, heeft informatie over afstand 
onderwijs gedeeld op de website blikopwerk.nl. Ook DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) is 
actief met delen van informatie hierover. Houd de nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl, DUO 
en Blik op Werk in de gaten voor het laatste nieuws. 

Richtlijnen voor Verantwoord Winkelen 

Nieuwsbericht | 25-03-2020 | 15:15  
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Met richtlijnen voor winkeliers en hun klanten willen ondernemingsorganisaties en het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat ervoor zorgen dat mensen zo verantwoord 
mogelijk hun aankopen kunnen doen en winkelmedewerkers op een veilige manier kunnen 
werken. De maatregelen zijn bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen en 
de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. 

In aanvulling op alle goede initiatieven die hiervoor in het land al worden genomen 
ondersteunt het protocol Verantwoord winkelen (pdf, 126 kB) ondernemers om de regels op 
een eenduidige manier te communiceren. Daarnaast nemen winkeliers diverse 
sectorspecifieke maatregelen, zoals het invoeren van een deurbeleid. Het nieuwe protocol (met 
spelregels en de bijbehorende poster) wordt vanaf vandaag verspreid onder alle winkels in 
Nederland die open zijn. Belangrijkste regels voor klanten; winkel zoveel mogelijk alleen, 
betaal zoveel mogelijk met pin/mobiel, houd anderhalve meter afstand en volg de aanwijzingen 

op van de medewerkers.  

De poster is gebaseerd op de RIVM-regels en wordt vanaf vandaag via alle brancheorganisaties 
verspreid onder alle winkels in Nederland om in de etalage en in de winkel op te hangen. Het 
bevat heldere instructies die gelden voor alle detailhandelsactiviteiten en voor alle klanten. De 
instructies moeten winkeliers helpen om klanten eenvoudig te kunnen aanspreken als ze de 
regels niet naleven. Andersom kunnen klanten winkeliers of andere klanten aanspreken op 
de regels. 

Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd. 
Branches kunnen op basis van bijgevoegde formats hun eigen poster op maat maken (incl. 
logo’s), maar altijd op basis van deze spelregels. 

Aanvullende maatregelen 23 maart 

Nieuwsbericht | 24-03-2020 | 21:15 

Let op: de datum van dit nieuwsbericht is 24 maart 2020. 

Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd.  

Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het 
Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Deze maatregelen zijn tijdens de 
persconferentie op maandag 23 maart op grote lijnen naar buiten gebracht. Hierna heeft 
verdere consultatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot nadere uitwerking en precisering. 

Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid heeft minister de Jonge van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens minister van Justitie en Veiligheid 
Grapperhaus, het veiligheidsberaad gevraagd de onderstaande maatregelen te treffen. In het 
veiligheidsberaad zijn de voorzitters van de Veiligheidsregio’s verenigd. 

1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020. 

De maatregelen genoemd onder 2 t/m 7 zullen uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen. 

2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden: 

a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de 
gemeenteraad als ook de Staten-Generaal 
b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van 
instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen); 
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen); 
d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen). 
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Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter 
bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men anderhalve meter afstand tot 

elkaar kan houden. 

3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken 
waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals 
kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten. 

4. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 
anderhalve m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan 
masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een 
uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een 
individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan 
naleven. 

5. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te 
weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de anderhalve m 
afstand. 

6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden moeten 
worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende 
hygiënemaatregelen en aan de anderhalve m afstand of dit dreigt te gebeuren. 

7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een 
groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van anderhalve m 
houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk 
huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar 
samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden 
onderling anderhalve m afstand bewaren. 

In de brief aan het Veiligheidsberaad is aangegeven dat maatregelen 2 en 3 moeten worden 
opgenomen in een noodverordening. De maatregelen 4 tot en met 7 moeten zodanig in de 
noodverordening worden opgenomen dat handhaving mogelijk wordt indien dat noodzakelijk 
is. 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
(NOW) 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus komt het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW). 

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. 
Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract 
doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per 
direct komt te vervallen. 

De datum waarop de regeling ingaat, is nog niet bekend. Wij werken eraan om de regeling zo 
snel mogelijk in te voeren. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af 
van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies 
vanaf 1 maart 2020. Bron: UWV, 31 maart 2020. 
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Corona van dag tot dag                                                              

nieuwsbericht, 24 maart 2020                                                                                                      

Noodsteun om voedselbanken draaiende te houden   

Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland krijgt financiële hulp van het kabinet. 
Dat hebben staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) besloten. Er 
wordt eenmalig een subsidie van vier miljoen euro als vangnet voor het 
calamiteitenfonds beschikbaar gesteld. Dit gebeurt in het kader van de Corona-
crisismaatregelen van het kabinet. 

Een aantal voedselbanken kampt met problemen, variërend van een gebrek aan ervaren 
personeel, te weinig aanvoer van voedsel, maar ook locaties die vanwege het Coronavirus niet 
langer geschikt zijn voor de uitgifte van voedselpakketten. Voedselbanken proberen eerst 
lokaal een oplossing te zoeken. Ook is er een actieteam van de ministeries van SZW en LNV, 
VNG en Voedselbanken Nederland dat helpt knelpunten op te lossen. Is deze steun niet 
afdoende, dan kunnen voedselbanken als tijdelijke noodoplossing via de landelijke 
voedselbank een beroep doen op het calamiteitenfonds. Dit wordt gevuld met middelen van 
Voedselbanken Nederland zelf en uit donaties. De noodsteun van het kabinet is een vangnet 
voor als de middelen in het fonds niet toereikend zijn. 

Staatssecretaris Van Ark: ‘De vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de voedselbanken 
verdienen een groot compliment. Zij zijn, zeker in deze moeilijke tijd, onmisbaar voor de 
mensen die van deze steun afhankelijk zijn. Dankzij lokale initiatieven en de inzet van 
gemeenten zijn meerdere voedselbanken de afgelopen dagen geholpen. Voor de gevallen 
waarin dit niet voldoende is, draagt het kabinet nu tijdelijk en waar dat echt nodig is bij.’ 

Minister Schouten: ’In deze moeilijke tijd is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken. 
Sommige Voedselbanken ondervinden op dit moment problemen door minder aanvoer en 
lagere bezetting van vrijwilligers. Kwetsbare groepen moeten aan voedsel kunnen komen. 
Daarom waarborgen we als kabinet, aanvullend op de tomeloze inzet van vrijwilligers en hulp 
vanuit het hele land, met deze financiële bijdrage het belangrijke werk van de Voedselbank.’ 

Leo Wijnbelt, voorzitter Voedselbanken Nederland: ‘De vrijwilligers van de voedselbanken 
werken elke dag keihard onder moeilijke omstandigheden om de klanten van voedsel te 
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voorzien. Om dat ook in de komende tijd mogelijk te maken, hebben we een calamiteitenfonds 
nodig waarop de voedselbanken een beroep kunnen doen. Daarom doen we een beroep op 
bedrijven, vermogensfondsen en particulieren om aan ons te doneren. De steun die het 
kabinet nu geeft is niet alleen van financiële aard. Wij ervaren die ook als blijk van waardering 
voor en erkenning van de voedselbanken en haar vrijwilligers.’ 

Er zijn honderdzeventig voedselbanken in Nederland aangesloten bij Voedselbanken 
Nederland, met tien distributiecentra en vijfhonderdvijftien uitgiftepunten. Zeventien 
voedselbanken meldde de afgelopen dagen knelpunten. Voedselbanken Nederland benadrukt 
dat het veelal gaat om tijdelijke problemen. 

Opstart initiatief Landelijk Consortium Hulpmiddelen 

Nieuwsbericht | 24-03-2020 | 19:20                       
Het ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, 
academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het 
‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’ 

Dit consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort 
dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang. 

We doen dit in deze uitzonderlijke situatie bewust samen omdat we snel resultaten willen 
boeken: 

Daarom maakten we afspraken over welke hulpmiddelen het gaat. 
Daarom kopen we die hulpmiddelen samen in, met aandacht voor prijs en kwaliteit. 
Daarom hebben we inzicht in de landelijke, dagelijkse behoefte aan hulpmiddelen. 
Daarom maakten we afspraken over de verdeling van de beschikbare hulpmiddelen en over 
de distributie ervan. 

Allemaal onderwerpen die we hieronder nader toelichten. 

Hulpmiddelen 

Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er o.a. een grote behoefte aan medische 
hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) 
coronapatiënten. Het gaat om de volgende producten: 

• FFP1, FFP2 en FFP3 maskers 

• Protectiejassen 

• Spatbrillen 

• Schorten 

• Chirurgische Maskers 

• Onderzoekshandschoenen 

• Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en 
media) 



86 

 

Hier kunnen nog producten aan toe worden gevoegd als blijkt dat centrale regie de beste 
strategie is. 

Kwaliteitseisen 

Alle bedrijven die hulpmiddelen willen aanbieden worden verzocht om aanbiedingen uit het 
binnen- en buitenland te melden bij het Consortium via middelencorona@nfu.nl.. Het gaat 
specifiek om grote volume aanbiedingen. Het Consortium wil voorkomen dat producten 
worden aangeboden tegen woekerprijzen, en niet aan de juiste kwaliteitseisen voldoen. 

Het Consortium beoordeelt de betrouwbaarheid van de aanbiedende partij en de kwaliteit van 
de hulpmiddelen. Als de aangeboden partijen daaraan voldoen, neemt het consortium de 
aanbieding verder in behandeling. 

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen hecht er aan dat de hulpmiddelen voldoen aan de 
RIVM-richtlijnen. In de richtlijnen staan de kwaliteitseisen van de producten. Het is belangrijk 
voor de veiligheid van het zorgpersoneel dat de hulpmiddelen die worden gebruikt door 
hulpverleners en zorgprofessionals aan die eisen voldoen. 

Verdeling van goederen 

GGHD/GHOR en ROAZ bepalen de verdeling van de goederen. Het consortium heeft de 
bevoegdheid om contracten te sluiten voor geheel Nederland en ook om de goederen te 
distribueren over Nederland. Dit geldt alleen voor de bovengenoemde producten. 

De leveranciers worden hier door hun koepels van op de hoogte gebracht. 

Particuliere initiatieven 

Er kunnen verschillende particuliere initiatieven ontstaan om kleine voorraden die mensen 
zelf nog hebben, te delen. Deze initiatiefnemers worden aangeraden deze zoveel mogelijk aan 
te bieden bij het Rode Kruis. Dit hoeven niet allemaal mondmaskers van het type FFP1, FFP2 
en FFP3 te zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook chirurgische mondmaskers zijn. 
 
U kunt het Rode Kruis bereiken via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl.. Zij zullen dan 
contact met u opnemen waar u uw producten naar toe kunt sturen. 

Informatie 

Bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen kunnen aanbieders, leveranciers en producenten 
terecht met hun aanbiedingen via middelencorona@nfu.nl.. 

Vragen over behoefte aan hulpmiddelen en leveringen daarvan stellen zorgprofessionals en 
instellingen via de bij hen bekende regiocoördinatoren bij de ROAZ. 

 

 

63 patiënten overleden, 811 nieuwe patiënten, in totaal 5560 positief geteste personen 

Nieuwsbericht | 24-03-2020 | 14:34 

Sinds 23 maart zijn 811 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 5560. Onder hen zijn 1495 mensen 
die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). 

63 patiënten zijn sinds de vorige update gemeld als overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 
276 mensen gemeld als overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 
55 en 97 jaar. 
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De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 1739 
personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (758) en 
Noord-Holland (740). 

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat 
hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, 
maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en 
zorgverleners. 

Het aantal gemelde patiënten en overleden patiënten kan per dag verschillen om verschillende 
redenen. Zo zien we dat overleden patiënten niet altijd op dezelfde dag gemeld worden.  Dat 
de aantallen per dag schommelen zegt nog niets over het effect van de maatregelen die sinds 
half maart ingesteld zijn. Naar verwachting zal dat effect pas eind deze week of begin volgende 
week te zien zijn. 

Coronavirus: Kabinet scherpt vanwege gezondheidsadvies maatregelen ondernemers aan 

Nieuwsbericht | 24-03-2020 | 14:05 

Let op: de datum van dit nieuwsbericht is 24 maart 2020. 

Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd.  

Het kabinet heeft maandagavond 23 maart besloten tot aangescherpte maatregelen om het 
coronavirus onder controle te krijgen. Deze zijn genomen op advies van het RIVM. Een deel 
van deze maatregelen heeft ook effect op ondernemers en hun personeel. 

Zo is er de noodzaak van maatregelen om afstand te houden in winkels waarop ook 
gehandhaafd kan worden. Gemeenten krijgen hiertoe de bevoegdheid. Het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) zorgt samen met brancheorganisaties voor richtlijnen 
die winkels voor hun deur kunnen hangen om bezoekers en personeel hier op te wijzen. 
 
Een andere maatregel is een verbod op contactberoepen (tot 6 april 2020) waarbij geen 
anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Daardoor moeten bijvoorbeeld kappers, 
schoonheidsspecialisten, visagisten, pedicures, nagelstudio’s, rijinstructeurs en tatoeëerders 
hun zaak sluiten. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische 
beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle 
hygiënevereisten kan naleven. Tot slot heeft het kabinet besloten om casino’s en speelhallen 
ook tot 6 april 2020 te sluiten. 

Noodpakket economie en banen 

Nederlandse ondernemers kunnen vanwege de economische gevolgen van corona een 
aanvraag doen om in aanmerking te komen voor uitzonderlijke financiële steun van het 
kabinet via de tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) of extra ondersteuning 
voor zzp’ers. Ook kunnen bedrijven een beroep doen op de diverse belastingmaatregelen en 
verruimde mogelijkheden voor overbruggingskredieten. 

Binnen dit noodpakket economie en banen zit ook het aangekondigde zogenoemde Noodloket 
(regeling van het ministerie van EZK voor getroffen sectoren) met een eenmalige 
tegemoetkoming van vierduizend euro. Deze regeling is bedoeld voor ondernemers in 
specifieke sectoren die getroffen worden door kabinetsmaatregelen zoals de (verplichte) 
sluiting van eet- en drinkgelegenheden en het verbod op contactberoepen in bijvoorbeeld de 
uiterlijke verzorging. 
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Deurbeleid winkels, handhaven groepsvorming markten 

Winkels en markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te 
weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de anderhalve 
m afstand. 
 
Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden 
gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende 
hygiënemaatregelen en aan de anderhalve m afstand of dit dreigt te gebeuren. 
 
Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep 
verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van anderhalve m houden. 
Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk 
huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met twaalf 
jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of 
voogden onderling anderhalve m afstand bewaren. 

Waar kunnen ondernemers terecht? 

Ondernemers melden zich voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij hun 
kredietverstrekker zoals een bank. De regelingen van het ministerie van SZW (tegemoetkoming 
loonkosten en ondersteuning zzp’ers) en het Noodloket van het ministerie van EZK worden zo 
spoedig mogelijk opengesteld. Richtlijnen voor winkels zijn te vinden bij de 
brancheorganisaties. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij 
de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus. 

Defensie geeft duizenden kilo's levensmiddelen aan voedselbanken 

Nieuwsbericht | 24-03-2020 | 12:36 

Defensie geeft levensmiddelen aan 3 distributiecentra van de voedselbank. Het gaat om 
35 pallets met onder meer vlees, vleeswaren, zuivelproducten, groente, fruit, boter en 
sauzen. Militairen hebben de goederen afgeleverd in Arnhem, Groningen en Tilburg. Het gaat 
om een eerste hoeveelheid. 

De pallets stonden opgeslagen op het militaire complex in Bathmen bij Deventer. De naar 
schatting meer dan tienduizend kilo etenswaren was bedoeld voor de deelnemende troepen 
aan een schietoefening in het Duitse Bergen Hohne. Die is afgelast om verspreiding van het 
COVID-19 tegen te gaan. De voorraad levensmiddelen is daarom over. Defensie besloot ze aan 
de voedselbank te schenken.  

Bizarre tijden 

Er zijn meer oefeningen afgelast, zoals bijvoorbeeld de jungletraining in Belize. Ook de voeding 
die voor de hieraan deelnemende militairen was bestemd, gaat naar de voedselbank. Daarvan 
liet een woordvoerder weten dat ‘de levensmiddelen zeer welkom zijn in deze bizarre tijden.’  

Noorse Leger des Heils 

Vorige week al leverden landmachtmilitairen en mariniers duizenden rantsoenen aan het 
Noorse Leger des Heils. Amelie Mayes van deze organisatie liet weten dat 200 tot 300 mensen 
in Tromso afhankelijk zijn van voedselhulp en zij zonder de Nederlandse hulp nu honger 
zouden lijden.  De pakketten waren over nadat de grote oefening Cold Response was 
afgeblazen.  

Geen centrale examens dit jaar 

Nieuwsbericht | 24-03-2020 | 11:00 
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De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) 
besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om 
de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor 
het behalen van het diploma dit schooljaar. 

Minister Slob: ‘We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede 
voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle 
leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging 
door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.’ 

Schoolexamens 

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de 
resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen langer de tijd om 
het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Scholen wordt opgeroepen in 
lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar 
nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te 
passen om dit te realiseren. In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de 
studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk 
kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding. 

Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen. 

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk 

Nieuwsbericht | 24-03-2020 | 09:00 

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor 
ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een 
chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een 
speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en 
welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat 
bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de 
regeling is per aanvraag € 50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 
09.00 uur worden ingediend. 

Minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel 
belangrijk is: ‘Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we 
alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.’ 

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of 
beperking staat onder druk door het Covid-19 virus en de maatregelen om verspreiding te 
voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden 
om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun 
zorgtaken, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers. 
 
Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om 
voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand. Deze hebben aangegeven 
in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector. Om zorgorganisaties te 
helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, biedt de regeling hiervoor 
een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ aan. Daarmee worden zorgorganisaties praktisch en direct 
ondersteund in het maken van de juiste keuzen. 
 
Per aanvraag is € 50.000 beschikbaar. De subsidie wordt primair ingezet om projectkosten 
voor het implementeren van de digitale toepassingen te kunnen betalen. Hulp bij de 
implementatie mag ingehuurd worden. Daarnaast kan tot vijftig procent van het bedrag 
worden besteed aan technologie zoals aanschaf van licenties of apparaten. Er wordt geen eigen 
bijdrage gevraagd. Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het 
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indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal vijf werkdagen 
reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen vijf werkdagen het subsidiebedrag. De 
noodregeling wordt 25 maart om 09.00 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.. 

Nieuwe bezoekersregeling gehandicaptenzorg en ggz 

Nieuwsbericht | 23-03-2020 | 21:58 

Het kabinet maakt vandaag bekend dat de sectoren gehandicaptenzorg en de geestelijke 
gezondheidszorg (ggz) bezoekersregelingen hebben vastgesteld. Voor jeugdigen in 
jeugdhulpinstellingen wordt de bezoekersregeling van de gehandicaptensector gevolgd. De 
landelijke richtlijnen gelden vooralsnog tot en met 6 april en zijn bedoeld om de kwetsbare 
bewoners en hulpverleners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19). Bezoek 
wordt zoveel mogelijk beperkt. Daarbij wordt de specifieke context van deze zorgsectoren in 
acht genomen. Binnen de sectoren bestaat een grote diversiteit, waardoor ruimte wordt 
gelaten voor lokaal maatwerk. 

Gehandicaptenzorg 

De bezoekersregeling voor de gehandicaptenzorg gaat uit van het principe: nee, tenzij. Er is 
geen bezoek, tenzij het contact met de familie of vrijwilliger van essentieel belang is voor de 
cliënt. Dan geldt dat één bewoner maximaal één persoon per dag gedurende maximaal één 
uur mag ontvangen, mits de bezoeker klachtenvrij is. Zorgorganisaties bepalen of bezoekers 
binnen mogen op de locatie. Als ergens corona wordt geconstateerd, geldt een volledig 
bezoekverbod. Er wordt ingezet op begrijpelijke, eenvoudige communicatie over de 
bezoekersregeling. Bezoek wordt aangemoedigd het contact op andere manieren voort te 
zetten, bijvoorbeeld door WhatsApp en videobellen. Zorgverleners en anderen zullen uiteraard 
begrip tonen voor het handelen en de emotionele uitlatingen van cliënten gezien de bijzondere 
crisissituatie waar we mee te maken hebben. 

Ggz 

Gezien de grote mentale risico’s van vergaande beperkingen is een algehele bezoekersstop in 
de ggz niet gewenst. Vooralsnog is van een algehele stop dus ook geen sprake. Voorlopig is er 
sprake van maatwerk. In principe geldt dat cliënten maximaal één persoon per dag gedurende 
één uur kunnen ontvangen. In ggz-instellingen zijn bezoekers met (milde) 
verkoudheidsklachten niet welkom. Op afdelingen waar vanwege het coronavirus 
isolatieverpleging wordt toegepast, is bezoek helemaal ongewenst. Bezoek wordt verzocht om 
het contact zoveel mogelijk op andere manieren vorm te geven, bijvoorbeeld met behulp van 
videobellen of via WhatsApp. 

Jeugd 

Voor kinderen en jeugdigen in jeugdhulpinstellingen wordt de bezoekersregeling van de 
gehandicaptensector gevolgd. Voor jeugdigen in ggz-instellingen geldt dezelfde richtlijn als 
voor volwassenen in de ggz.  
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Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen. Nieuwsbericht | 
23-03-2020 | 19:23 

Let op. Dit is een nieuwsbericht van 23 maart. 

Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd..  

• Bekijk ook het bericht van 24 maart met de nadere uitwerking en precisering van de 
maatregelen van 23 maart. Of lees de vragen en antwoorden over samenkomsten, 
evenementen, groepsvorming en sluiting openbare locaties.. 

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het 
coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn 
lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe 
tijdens een persbijeenkomst. 

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn: 

• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, 
voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit 
niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal anderhalve meter) en vermijd 
sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou 
ook dan afstand tot elkaar. 

• Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan 
moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale 
processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. 

• Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 
honderd mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover 
later meer informatie komt.. 

• Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. 
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• Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het 
gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen 
uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen. 

• Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten 
per 24 maart 2020. 

• Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 
anderhalve meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen 
gemeenten deze locaties sluiten. 

• Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan 
om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand 
houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen 
zijn hiervan uitgezonderd. 

• Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel 
onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze 
ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is. 

• De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen 
burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te 
kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en 
campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd. 

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina met meer informatie 
over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie. 

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om 
de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar 
zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die 
samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, 
de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. 

Defensie levert 40 beademingsapparaten aan ziekenhuizen 

Nieuwsbericht | 23-03-2020 | 15:45 

Militairen zijn vanmorgen in Zoetermeer begonnen voor de distributie van 
beademingsapparaten. Defensie stelt er 40 beschikbaar. De levensreddende middelen worden 
naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Die gebruiken de apparaten om ernstig zieke 
coronapatiënten te beademen op hun intensive care-afdelingen. 

Meerdere vrachtwagens van de landmacht leveren de apparaten vandaag af bij 7 ziekenhuizen 
in het land. 

Specialisten van de firma Dräger in Zoetermeer maakten de beademingsapparaten van 
Defensie de afgelopen dagen gebruiksklaar. Dit civiele onderhoudsbedrijf zette alle zeilen bij 
om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. 

Waar mogelijk bevolking bijstaan 

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten stelt de apparatuur beschikbaar op verzoek van 
haar collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijleveld liet eerder al weten dat 
Nederland een beroep kan doen op de militaire organisatie om te helpen in de strijd tegen 
corona. ‘Uiteraard doen we wat mogelijk is om de Nederlandse bevolking waar mogelijk bij te 
staan.’ 

Sinds zaterdag ondersteunt Defensie bij onder meer het herverdelen van patiënten van 
Brabantse naar andere ziekenhuizen in het land. Militairen nemen in dit geval de planning 
voor hun rekening. Door overbelasting kan Brabant niet zelf op zoek naar plekken om 
patiënten onder te brengen. 
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Militaire planners naar VWS 

Defensie zet nog meer planners in. Vijf militairen gaan de directies van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunen bij de aanpak van de crisis. Ook assisteren 
momenteel drie medische planners bij het ombouwen van het Van der Valk hotel in Uden 
naar een tijdelijk ziekenhuis. Zo wordt het naastgelegen Bernhoven-ziekenhuis ontlast.  

 

34 patiënten overleden, 545 nieuwe patiënten, in totaal 4749 positief geteste personen 

Nieuwsbericht | 23-03-2020 | 14:30 

Sinds gisteren zijn 545 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4749. Onder hen zijn 1230 mensen 
die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). 

34 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 213 
mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. 
(de gemiddelde leeftijd bij overlijden is 82 jaar) 

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1558 
personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (647) en 
Noord-Holland (600). 

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat 
hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, 
maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en 
zorgverleners.  

Mondkapjes. Ook de Koninklijke Marechaussee droeg dit weekend haar steentje bij. Vrijdag 
startten marechaussees met het handhaven van het inreisverbod. Een dag later hielpen ze bij 
het transport van drieduizend mondkapjes. Die brachten zij van Schiphol naar diverse 
ziekenhuizen in het land. Defensie houdt er rekening mee dat naarmate de crisis vordert, 
civiele autoriteiten in Nederland en het Caribisch gebied vaker om bijstand vragen.  Ga alleen 
naar buiten als dat nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of voor een frisse neus. 
Werk thuis als het kan. Houd anderhalve meter afstand van anderen (2 armlengtes). Ook op 
straat, in de supermarkt en in het park. Was uw handen meerdere keren per dag met water 
en zeep.  

Krachtenbundeling voor gestrande Nederlandse reizigers; Meldpunt 
bijzonderebijstandbuitenland.nl 

Nieuwsbericht | 23-03-2020 | 14:00 

Nederlandse reizigers in het buitenland die door de Coronacrisis niet in staat zijn om zelf hun 
terugkeer te regelen, worden daarbij gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken, 
het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse andere partners 
uit de reiswereld. De organisaties hebben daarvoor besloten tot de versterkte 
aanpak bijzondere bijstand buitenland. 

Kern daarvan is een regeling voor in het buitenland gestrande Nederlandse reizigers, die geen 
beroep kunnen doen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.  ‘Om deze specifieke 
groep mensen, die door de enorme impact van het Coronavirus echt geen kant op kan, toch 
veilig naar huis te brengen, is een maximale inspanning noodzakelijk’, aldus minister Stef 
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Blok van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat het om een ‘complexe en unieke’ operatie 
gaat. 

Website 

Reisbranche, verzekeraars en de Rijksoverheid hebben een convenant gesloten waarin een 
essentiële rol is weggelegd voor elk van de partijen. De website waarop reizigers zich vanaf 
vandaag kunnen melden is: bijzonderebijstandbuitenland.nl. Alarmcentrales zullen 
vervolgens het noodzakelijke (lucht)transport voor de terugkeer coördineren en organiseren. 

Frank Oostdam, voorzitter ANVR: ‘Ondanks de zware en moeilijke periode waarin de 
reisbranche verkeert, pakken wij onze verantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat geen 
Nederlanders achterblijven.’ Nederlandse luchtvaartmaatschappijen komen als eerste in 
aanmerking om deze vluchten uit te voeren. Mocht terugkeer op korte termijn onverhoopt 
toch niet mogelijk zijn, dan zullen de alarmcentrales waar mogelijk mensen ondersteunen om 
ter plekke een veilig verblijf te zoeken, totdat een thuisreis wel aan de orde is. 

Tien miljoen euro 

Voor de regeling bijzondere bijstand buitenland wordt door de drie partijen een bedrag van 
maximaal tien miljoen euro vrijgemaakt. Als uitgangspunt geldt dat reizigers binnen Europa 
(en in aan Europa grenzende landen) zelf driehonderd euro en buiten Europa negenhonderd 
euro bijdragen aan hun terugreis. Aan Europa grenzende landen zijn: Albanië, Algerije, 
Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en Herzegovina, Egypte, Georgië, IJsland, Libië, Liechtenstein, 
Marokko, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Rusland, Servië, 
Tunesië en Turkije. 

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: ‘We moeten 
beseffen dat dit een mega-operatie wordt in een moeilijke tijd. Daarbij doen wij ook een beroep 
op de Nederlanders zelf en verwachten wij dat die verantwoordelijkheid nemen in hun eigen 
reis, onderdak, alternatieve reisprogramma en transport.’ De drie organisaties benadrukken 
dat deze voorziening er uitsluitend is voor reizigers, dus niet voor Nederlanders die permanent 
of semipermanent in het buitenland wonen.   

Landingsmogelijkheden 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voortdurend overleg met de overheden van 
landen waar gestrande Nederlanders verblijven, die zelf hun terugreis niet kunnen regelen. 
Dit met het doel om ruimere landingsmogelijkheden te realiseren, zodat Nederlanders die 
vastzitten zo snel mogelijk kunnen terugkeren. Daarvoor wordt het Nederlandse diplomatieke 
netwerk overal ter wereld ingezet. De afgelopen week lukte het al door een gezamenlijke 
inspanning van het ministerie met de reisbranche, luchtvaartmaatschappijen en verzekeraars 
om onder anderen Nederlanders uit Marokko terug te halen door middel van extra vluchten. 

De volgende partijen zijn actief betrokken bij de uitvoering van de regeling bijzonder bijstand 
buitenland: 

• Ministerie voor Buitenlandse Zaken 

• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

• Het Verbond van Verzekeraars 

• Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) 

• Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) 

• Transavia Luchtvaartmaatschappij 

• TUI Nederland 

• Corendon Holding 

• Calamiteitenfonds Reizen 

• SGR 
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Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciaal beroep kunnen sneller de grens over met 
vignet 

Nieuwsbericht | 22-03-2020 | 22:00 

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet 
gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te 
voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden 
opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Het vignet is aan te vragen 
op de website van het Nationaal Crisiscentrum. 

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, 
waaronder Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. 
Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. 
Echter moeten zij daarbij rekening houden met specifieke regels: 

• Personen die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een 
werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken. 

• Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen kunnen 
een speciaal vignet aanvragen dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld 
op de website van het Nationaal Crisiscentrum. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren. 

• Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in 
Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor 
personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging 
maken en in het bezit zijn van een vignet. 

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. 
Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden 
worden bij controles is het vignet geïntroduceerd. Dit vignet komt er na overleg van Minister 
van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega, Minister van Binnenlandse Zaken en 
Veiligheid Pieter De Crem. 

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische 
autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op 
basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.  

43 patiënten overleden, 573 nieuwe patiënten, in totaal 4204 positief geteste personen 

Nieuwsbericht | 22-03-2020 | 15:35 

Sinds gisteren zijn 573 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 4204. Onder hen zijn 988  mensen 
die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). 

43 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 179 
mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 57 en 97 jaar. 

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1404 
personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (585) en 
Noord-Holland (535). 

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat 
hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, 
maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en 
zorgverleners. 
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NL-Alert met instructies tegen coronavirus 

Nieuwsbericht | 22-03-2020 | 14:00 

Op zondagochtend 22 maart is er een NL-Alert verstuurd om mensen te wijzen op de 
belangrijkste instructies om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het NL-Alert is 
in heel Nederland uitgezonden en werd verstuurd vanuit het Nationaal Crisiscentrum in Den 
Haag. 

In het NL.Alert werden de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen nog 
eens extra onder de aandacht gebracht. De tekst van het NL-Alert is: volg instructies 
Rijksoverheid op: houd anderhalve meter afstand! Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. 
Bescherm uzelf en de mensen om u heen. Samen tegen corona. Keep your distance to others.  

 

 

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, is NL-Alert ook te zien op veel digitale 
reclameschermen en vertrekborden in het openbaar vervoer. Informeer en help ook mensen 
om je heen, zodat ook zij weten wat er aan de hand is en wat zij moeten doen. 

30 patiënten overleden, 637 nieuwe patiënten, in totaal 3631 positief geteste personen 

Nieuwsbericht | 21-03-2020 | 14:50 

Sinds gisteren zijn 637 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 
Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 3631. Onder hen zijn 836 mensen 
die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). 

30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 136 
mensen overleden aan de ziekte. De meeste overleden mensen zijn tussen de 80 en 84 jaar 
oud. De jongst overleden persoon is 63 jaar. 

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1180 
personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (486), Noord-
Holland (461) en Limburg (418). 

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier 
genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar 
vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners. 
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Eerste lading mondkapjes miljoenenorder binnen 

Nieuwsbericht | 21-03-2020 | 13:56 

Vandaag is een lading van 690.000 mondkapjes gearriveerd op Schiphol. Het is de eerste 
lading van een miljoenenorder uit China die de komende dagen en weken in Nederland 
arriveert. De mondkapjes worden via een centraal distributiepunt per direct verspreid naar 
de plekken waar ze het hardst nodig zijn. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes, zijn essentieel om zorgpersoneel 
in staat te stellen de juiste zorg te verlenen aan coronapatiënten en aan kwetsbare personen, 
zoals in verpleeghuizen. 

Om in voldoende beschermingsmiddelen te voorzien heeft het ministerie van VWS de aankoop 
van meerdere grote voorraden uit China op zich genomen. Vandaag is daarvan een eerste 
lading mondkapjes gearriveerd in ons land. De 690.000 mondkapjes zijn onderdeel van een 
langere aanvoerlijn die de komende periode in ons land arriveert. Het ministerie verwacht 
meerdere leveringen per week te ontvangen tot eind mei die in totaal miljoenen stuks 
omvatten. 

Minister Hugo de Jonge (VWS): ‘We werken met man en macht om voldoende 
beschermingsmiddelen binnen te krijgen en goed te verdelen. Dat is cruciaal om de zorg in de 
benen te houden.’ 

Sinds de eerste signalen dat er tekorten ontstonden aan persoonlijke beschermingsmiddelen 
hebben de ziekenhuizen en de academische centra hun krachten verenigd en een gezamenlijk 
inkoopbureau ingericht. Het ministerie van VWS werkt nauw samen met dit landelijk 
inkoopbureau voor de inkoop van verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort 
is. 
 
De GGD-GHOR, in samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), is 
verantwoordelijk voor de verdeling over de verschillende ziekenhuizen, verpleeghuizen, 
thuiszorgorganisaties en ggz-instellingen. 

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of 
bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt 
ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden 
staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen 
tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen. Voor recht op de 
kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet 
wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van 
kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang 
te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. 
Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen 
kosten verbonden. Tamara van Ark: ‘We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede 
noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots 
op hoe de sector dat op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen 
we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook 
voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voor 
alle ouders voorkomen.’ 
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De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. De 
kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, 
dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, 
over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt 
langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd 
worden. 

Alexandra van Huffelen: ‘Het is goed dat ouders nu duidelijkheid krijgen. Zij kunnen hun 
kinderopvangplek gewoon behouden, ook als de kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang 
gaan. Samen met de sector zorgt de belastingdienst dat ouders gecompenseerd worden voor 
de teveel betaalde eigen bijdrage. Ik hoop dat dit de ouders rust geeft, in deze moeilijke tijd.’ 

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, 
de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Met deze 
regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de 
kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven 
betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft 
hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie 
behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert. 

Cruciale beroepen 

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen 
blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Vanaf maandag stond de kinderopvang meteen 
klaar om alle kinderen op te vangen van één of twee ouders met een cruciaal beroep. Als in 
een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, 
kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, 
gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. 
Hierdoor kunnen de ouders die nu cruciaal zijn in de zorg, het onderwijs en op andere plekken 
aan het werk blijven. 

Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen 

Nieuwsbericht | 20-03-2020 | 17:15 

Minister Slob (onderwijs) neemt samen met scholen en gemeenten maatregelen om kinderen 
in een kwetsbare omgeving extra te ondersteunen nu zij niet fysiek naar school kunnen. 
Leerlingen die thuis geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben, worden daarin 
ondersteund door hun school en gemeente. SIVON, een ict-coöperatie van schoolbesturen in 
het primair en voortgezet onderwijs gaat waar nodig ondersteunen met tijdelijk extra 
faciliteiten. Zij krijgt 2,5 miljoen euro om dit te regelen. Bovenop de kinderen die hierbij door 
scholen en gemeenten worden ondersteund, kunnen zo duizenden kinderen extra worden 
geholpen. 

Eerder besloot het kabinet om scholen en kinderdagverblijven te sluiten tot en met 6 april. 
Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt op hun 
school. Op dit moment zijn scholen hard aan de slag om het onderwijs op afstand te 
organiseren voor deze kinderen.  

Minister Slob: ‘In deze crisistijd vind ik het belangrijk dat álle kinderen onderwijs op afstand 
krijgen. Dat gaat in de meeste gevallen goed, met zeer betrokken ouders die er alles aan doen 
om onderwijs voor hun kinderen mogelijk te maken. We merken dat er een groep leerlingen is 
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voor wie dat niet goed lukt. Zij moeten extra ondersteuning krijgen. Daarom hebben we daar 
samen met scholen en gemeenten afspraken over gemaakt.’ 

Onveilige thuissituatie 

Er zijn kinderen voor wie onderwijs en opvang in de thuis- (of woon)situatie geen goede optie 
is. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen in een onveilige thuissituatie. Om hen zo goed 
mogelijk te ondersteunen, krijgen gemeenten de mogelijkheid om samen met scholen, 
kinderopvang, Veilig Thuis en Jeugdzorg buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren. 
Dat kan bijvoorbeeld in de bibliotheek zijn of in een klaslokaal op school. Daar kan een leerling 
dan heen als het thuis niet meer gaat. De partijen bekijken samen wat voor welk kind nodig 
en mogelijk is en op welke plek.   

Extra ondersteuning schoolwerk 

Minister Slob is erg te spreken over de gezamenlijke inzet van alle scholen, leraren en ouders 
en om leerlingen in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk onderwijs te kunnen blijven geven. 
Toch lukt het niet iedere ouder om de ondersteuning te geven die een kind nodig heeft. Daarom 
gaan bijvoorbeeld studenten helpen om extra ondersteuning te bieden, of mensen met een 
lesbevoegdheid die nu niet in het onderwijs werken. 

Het is aan scholen en gemeenten om te beoordelen voor welke leerlingen welke extra 
ondersteuning precies nodig hebben. Zij kennen de kinderen en weten wie waarbij geholpen 
kan worden. 

Veiligheid 

De veiligheid staat ook bij deze maatregelen voorop. Zo moet er worden voldaan aan de 
voorschriften, waardoor verspreiding van het coronavirus kan worden voorkomen. 

Coronavirus: noodpakket voor ondernemers en werknemers in Caribisch Nederland 

Nieuwsbericht | 20-03-2020 | 17:00 

Net als in het Europese deel van Nederland zijn er ook in de Caribische delen van het 
Koninkrijk grote zorgen over de effecten van het coronavirus. Op Aruba, Curaçao, Sint-
Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geldt een nieuwe werkelijkheid van tot stilstand 
gekomen bedrijvigheid. Voor de Caribische delen van het Koninkrijk geldt bovendien, dat het 
nagenoeg stilleggen van vliegverkeer en cruisetoerisme, grote economische gevolgen zal 
hebben. De gevolgen voor kleinschalige samenlevingen, die zwaar leunen op toerisme, zijn 
enorm. 

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius maken integraal onderdeel uit van Nederland, daarvoor 
bestaat een directe verantwoordelijkheid. Het kabinet heeft vandaag daarom besloten om voor 
werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, 
uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De brief over het noodpakket voor 
werknemers in Caribisch Nederland is vergelijkbaar met de brief die het kabinet op 17 maart 
jongstleden aan de Kamer heeft gestuurd ten aanzien van Europees Nederland. De opzet van 
de brief is hetzelfde en ook de maatregelen zijn – met aanpassingen aan de specifieke situatie 
van Caribisch Nederland – vergelijkbaar. 

Het pakket is vandaag namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Economische Zaken en Klimaat, Financiën en de staatssecretarissen van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Economische Zaken en Klimaat en Financiën naar de Tweede Kamer 
gestuurd. Minister Raymond Knops laat namens het kabinet weten: 

We voelen ons als kabinet zeer nauw betrokken bij de situatie op de eilanden. De effecten van 
het coronavirus zijn op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba groot. Door de opgelegde beperkingen 
voor het reisverkeer wordt de toeristische sector, waar de eilanden in hoge mate van afhankelijk 
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zijn, zo goed als ‘lamgelegd’. Dit heeft grote effecten op de winstgevendheid van de bedrijven 
en de werkgelegenheid. Met dit nieuwe pakket krijgen ook de werknemers en bedrijven in 

Caribisch Nederland de noodzakelijke extra ondersteuning. 

Binnen de autonomie van de landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten liggen de 
verantwoordelijkheden anders dan voor Caribisch Nederland. Ook zij worden geconfronteerd 
met de effecten van het coronavirus: medisch, sociaal, economisch en financieel. De contacten 
met en tussen de landen zijn intensief, zodat we elkaar waar nodig kunnen bijstaan. In de 
zeer uitzonderlijke omstandigheden van dit moment, wordt gekeken of op basis van de 
mogelijkheden die het Statuut voor het Koninkrijk biedt en de uitzonderingsbepalingen in de 
wet- en regelgeving, de landen in staat gesteld kunnen wordende crisis zo goed mogelijk het 
hoofd te bieden.  

Ministers en bouw- en technieksector: samen veilig doorwerken 

Nieuwsbericht | 20-03-2020 | 14:23  

 

 

 

De bouw- en technieksector wil veilig aan het werk blijven tijdens de coronacrisis. Daarom 
hebben Minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen samen met 
Maxime Verhagen van Bouwend Nederland en Doekle Terpstra van Techniek Nederland 
hierover afspraken gemaakt. De afspraken moeten er voor zorgen dat de bouw niet stilvalt en 
de orderportefeuille leegloopt en de woning- en utiliteitsbouw en de verduurzaming van 
bestaande gebouwen zoveel als mogelijk veilig verder kan.  

De bouw- en technieksector is voor de Nederlandse economie een essentiële motor. Daarom 
zijn er met deze sector afspraken gemaakt om de voortgang van de bouwproductie in de 
komende weken en maanden zo goed mogelijk te borgen. De komende tijd vindt hier intensief 
overleg over plaats met de betrokken partijen: opdrachtgevers zoals corporaties en 
netbeheerders, provincies en gemeenten als vergunningverleners en uitvoerende partijen. 
 
Er komt een protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Daarmee wordt actief gecommuniceerd hoe 
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en in welke situaties er veilig doorgewerkt kan worden, zodat bedrijven, opdrachtgevers en 
werknemers weten waar ze aan toe zijn, zodat het werk dat doorgang kan vinden niet onnodig 
stil komt te liggen. Ook wordt hierin aandacht besteed aan de manier waarop werkzaamheden 
in huis veilig door kunnen gaan. Uitgangspunt daarbij zijn de adviezen van het RIVM. 
 
Overheidsaanbestedingen van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf blijven doorlopen, 
ook met andere grote opdrachtgevers worden hierover komende tijd afspraken gemaakt. 
Daarnaast wordt bevorderd dat de vergunningverlening door provincies, waterschappen en 
gemeenten blijft doorgaan zodat de orderportefeuilles gevuld kunnen blijven, en werknemers 
in dienst kunnen blijven. 

De partijen zijn het erover eens dat alles op alles gezet moet worden om lopende projecten 
door te laten gaan. Dit vraagt van iedereen extra inspanningen. Het Rijk brengt op korte 
termijn in kaart welke wettelijke veranderingen op de sector afkomen en hoe daar het beste 
mee omgegaan kan worden. Als er door de coronacrisis vertraging in de bouw ontstaat zullen 
de Rijksopdrachtgevers zich coulant opstellen bij contractueel opgenomen boeteclausules. Dit 
moet per geval worden bekeken. Ook met andere opdrachtgevers zoals corporaties en 
netbeheerders zal hier over worden gesproken. 

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben ook afgesproken dat zij gezamenlijk blijven 
investeren in de bouw- en verduurzamingsopgaven voor de toekomst. Het is van groot 
maatschappelijk belang dat de sector, zodra de coronacrisis dit weer toestaat, op volle 
slagkracht verder kan. De sector wordt hierbij ondersteund door de woningbouwimpuls, de 
regionale woondeals, innovatiesubsidies en subsidiemiddelen voor versnelling en opschaling 
in de renovatieopgave. 

30 patiënten overleden, 534 nieuwe patiënten, in totaal 2994 positief geteste personen 

Nieuwsbericht | 20-03-2020 | 14:00 

Sinds gisteren zijn 534 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt 
door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 
2994. Onder hen zijn 725 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen 
getest. 

Dertig patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 
honderdzes mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 
95 jaar. In totaal zijn 643 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. 

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1012 
personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (405), 
Limburg (366) en Noord-Holland (353). 

Het werkelijke aantal besmettingen met COVID-19 ligt hoger dan het aantal meldingen in deze 

update, omdat niet meer iedereen met mogelijke besmetting  

getest wordt.  

 

Noodonderdak vreemdelingen in provincie Groningen 

Nieuwsbericht | 20-03-2020 | 11:00 

De tijdelijke noodonderdaklocatie voor vreemdelingen komt in de Willem Lodewijk van 
Nassaukazerne in Zoutkamp (gemeente Het Hogeland). Minister Ank Bijleveld van Defensie 
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heeft de locatie beschikbaar gesteld aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en 
Veiligheid. Dat schrijft de staatssecretaris op 20 maart in een brief aan Tweede Kamer. 

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne is gereed gemaakt en vanaf vrijdag 20 maart 2020 
operationeel. Daaraan is hard gewerkt door medewerkers van Defensie, het COA en het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. In de noodonderdaklocatie krijgen vreemdelingen 
onderdak en noodzakelijke voorzieningen aangeboden. 

Bescherming tegen corona 

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is sinds maandag 16 maart gesloten. Vreemdelingen die in 
Nederland arriveren om asiel aan te vragen, hebben vanwege het coronavirus geen toegang 
meer tot de asielprocedures en COA-opvang aangezien de asielprocedure is opgeschort. Deze 
aanvullende maatregelen zijn genomen door het kabinet om de medewerkers van de betrokken 
organisaties en de bewoners van azc’s te beschermen tegen besmetting.  

Asielprocedure opgeschort 

Omdat de asielprocedure in elk geval tot en met 6 april is opgeschort beperkt de registratie 
van vreemdelingen zich tot het noodzakelijke, zoals het afnemen van vingerafdrukken en op 
basis daarvan doorzoeken van de Nederlandse en Europese systemen, fouilleren, doorzoeken 
van bagage en innemen van documenten. Dit proces vindt plaats in aanmeldcentrum Ter Apel 
door de Vreemdelingenpolitie (AVIM). Hieraan voorafgaand vindt een medische screening 
plaats. Die wordt uitgevoerd door de GGD en de GZA, waarbij de generieke RIVM-richtlijnen 
ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen. 
 
  

Van Ter Apel naar noodonderdaklocatie 

Na registratie worden de vreemdelingen per bus naar de kazerne gebracht. 

Staatssecretaris Ankie-Broekers-Knol: ’We bieden deze noodopvanglocatie om humanitaire 
redenen. Ik ben blij dat we dit samen met ketenpartners, Defensie en met instemming van de 
gemeente Het Hogeland op zo’n korte termijn voor elkaar hebben gekregen. Om alle risico’s 
zoveel mogelijk te vermijden, kunnen vreemdelingen de kazerne niet vrijelijk verlaten. Zorg en 
ondersteuning worden op de locatie zelf georganiseerd. Vertrek uit de kazerne vindt onder 
begeleiding plaats.¨ 

Overige maatregelen 

Naast de opening van de noodonderdaklocatie gelden in verband met het coronavirus sinds 
maandag 16 maart extra maatregelen die de asielketen raken. Zo worden alle in- en uitgaande 
Dublinoverdrachten in ieder geval tot en met 6 april opgeschort, zoals ook andere EU-lidstaten 
dit doen. Het administratieve proces inzake de Dublinprocedure wordt wel zoveel mogelijk 
voortgezet. Ook zullen vreemdelingen van wie het asielverzoek is afgewezen in de COA-locatie 
blijven. De grensprocedure blijft van toepassing op personen die aan de buitengrens een 
asielverzoek indienen (veelal op Schiphol). Met uitzondering van gezinnen en kinderen worden 
vreemdelingen eerst in grensdetentie geplaatst. De duur van de grensprocedure bedraagt voor 
de IND maximaal vier weken, zodat na de procedure duidelijk is of personen besmet zijn met 
het coronavirus.  

 

Van Nieuwenhuizen versoepelt tijdelijk regels voor rij- en rusttijden voor bevoorrading 
supermarkten en apotheken 

Nieuwsbericht | 19-03-2020 | 21:32 
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Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) versoepelt tijdelijk enkele 
onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling. ‘In deze tijd van de Corona-uitbraak moet 
voorkomen worden dat de bevoorrading van essentiële goederen in het geding komt. In het 
bijzonder supermarkten en apotheken moeten bevoorraad blijven worden. Ik sta daarom in 
nauw contact met de vervoerssector en doe mijn uiterste best om hen te ondersteunen’, aldus 
de minister in een brief aan de Tweede Kamer.  

Om de bevoorrading van supermarkten in deze tijd op orde te houden moeten chauffeurs 

soms langer en meer rijden. Door het tijdelijk versoepelen van enkele onderdelen van de rij- 
en rusttijdenregeling biedt Van Nieuwenhuizen de sector daarvoor ruimte. Concreet gaat het 

om onder meer om een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur, een 
verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur en een verhoging van de 

tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur. 

 
De wijziging geldt alleen voor beroepen die door het kabinet als cruciaal zijn aangemerkt. Het 

gaat onder meer over het vervoer van de volgende producten: landbouwproducten en levende 

dieren; andere voedingsproducten (levensmiddelen) en veevoeder; aardoliën en 
aardolieproducten; medicinale en farmaceutische producten (waaronder medische 

hulpmiddelen) en parfumerieën en reinigingsmiddelen en afval en vuilnis. Een nadrukkelijke 
voorwaarde bij de tijdelijke versoepeling is dat de verkeersveiligheid van chauffeurs en andere 

weggebruikers, even als de sociale omstandigheden van de chauffeurs, niet in het gedrang 
mag komen, aldus Van Nieuwenhuizen, die de maatregelen samen met staatssecretaris Van 

Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt. 

 

Voor de bevoorrading van essentiële producten kan het volgens de minister ook helpen dat 
gemeenten hun venstertijden voor de bevoorrading van supermarkten verruimen. Het belang 

daarvan heeft ze bij de Vereniging van Nederlandse     

Gemeenten aangekaart. 

 

Bezoek aan verpleeghuizen niet langer mogelijk vanwege coronavirus 

Nieuwsbericht | 19-03-2020 | 21:11 

Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn vanaf morgen gesloten 
voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dat maakte minister 
Hugo de Jonge (VWS) vandaag bekend namens het kabinet. De landelijke maatregel duurt 
vooralsnog tot en met 6 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen 
tegen het coronavirus (COVID-19). 

Kwetsbare ouderen lopen de grootste risico’s om erg ziek te worden van COVID-19. Door 
verpleeghuizen nu te sluiten voor bezoekers, wil het kabinet samen met de zorgsector de 
kwetsbare bewoners beter beschermen. Verenso (Vereniging van specialisten 
ouderengeneeskunde) is tot het advies gekomen dat dit landelijk nodig is. Het besluit is in lijn 
met het advies van het Outbreak Management Team (OMT) - RIVM over het beperken van 
contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen. 

Het is voor familie, vrienden en andere bekenden van bewoners voorlopig niet mogelijk om op 
bezoek te gaan. Daarom worden organisaties en hun medewerkers gevraagd om er alles aan 
te doen om bewoners en naasten op andere manieren in contact te laten blijven, bijvoorbeeld 
door (video)bellen mogelijk te maken. 

Incidenteel kan een instelling afwijken van deze maatregel, in het bijzonder in de stervensfase. 

Minister De Jonge: ‘De maatregelen die we moeten nemen zijn verstrekkend en hebben veel 
verdrietige gevolgen. Juist omdat deze ouderen zich vaak al alleen voelen. We hebben dit 
besluit dan ook niet licht genomen. Maar we moeten de mensen die ons lief zijn beschermen. 
Dat doen we door ons gezonde verstand te gebruiken, en de maatregelen met een warm hart 
uit te voeren.’ 



104 

 

 

 Bindend studieadvies voor studenten uitgesteld bij vertraging door coronavirus 

Nieuwsbericht | 19-03-2020 | 19:30 

Studenten die niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij 
door het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid 
om de bsa-norm te halen in het volgend studiejaar. Dit heeft minister van Engelshoven (OCW) 
afgesproken met de Vereniging van Universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen (VH) en 
studentenorganisaties ISO en LSVb. Daarnaast wijst de minister op de financiële regelingen 
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarmee studenten hun lening tijdelijk zouden 
kunnen verhogen. Waar nodig biedt DUO maatwerk. 

Bindend studieadvies 

Studenten krijgen aan het eind van het eerste jaar een advies of zij, afhankelijk van het 
behaalde aantal studiepunten, door kunnen naar het volgende jaar. Door de maatregelen 
rondom het coronavirus kan het voorkomen dat studenten vertraging oplopen. Met 
universiteiten en hogescholen is afgesproken dat er rekening gehouden wordt met de 
bijzondere context waarin studenten momenteel hun studie volgen. Studenten die niet aan 
het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door het coronavirus 
vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. 

Studenten kunnen dan doorstromen naar het tweede jaar en krijgen de mogelijkheid om de 
bsa-norm te halen in het studiejaar 2020-2021. 

Aandacht voor financiële problemen (oud-)studenten 

Studenten kunnen ook in financiële problemen komen doordat hun inkomen van bijvoorbeeld 
een bijbaan nu wegvalt, terwijl kosten van bijvoorbeeld de huur doorlopen. DUO spant zich 
maximaal in om studenten te helpen en zal rekening houden met hun persoonlijke situatie. 
Studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen. 
Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen 
studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen via mijnDUO. 
Mocht dit nog onvoldoende zijn, dan kunnen studenten met DUO contact opnemen voor een 
maatwerkoplossing. 

Ook oud-studenten met een studieschuld kunnen problemen ondervinden bij hun 
terugbetalingen, doordat inkomsten nu weg gevallen zijn. Zij kunnen hun terugbetaling 
opschorten door hun aflossingsvrije periode in te zetten, wat voor maximaal 5 jaar gedurende 
de terugbetaalperiode mogelijk is. Als deze periode al is gebruikt of als de oud-student al een 
betalingsregeling heeft afgesloten, zal DUO coulant omgaan met de situatie en maatwerk 
toepassen. 

Coulance bij toelating 

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft 
ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden. Het kan 
zijn dat bepaalde vormen van de studiekeuzecheck geen doorgang kunnen vinden, omdat deze 
vraagt om fysieke aanwezigheid van de student. Gezien de haalbaarheid hebben universiteiten 
na 1 mei geen verplichting meer om een studiekeuzecheck aan te bieden, maar zij zullen zich 
hier wel zoveel mogelijk voor inspannen. 

Daarbij moet specifiek voorkomen worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan 
een hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze 
coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine 
vakken of de stage nog niet heeft kunnen afronden voor 1 september. De hogeschool zal deze 
student toch toelaten tot het onderwijs. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd 
het mbo-diploma volledig af te maken.  
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18 patiënten overleden, 409 nieuwe patiënten, in totaal 2460 positief geteste personen 

Nieuwsbericht | 19-03-2020 | 15:28 

Sinds gisteren zijn 409 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt 
door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 2460. 
Onder hen zijn 594 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen 
getest.  

18 patiënten zijn sinds de vorige updates overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 76 
mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In 
totaal zijn 489 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. 

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 870 
personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid Holland (312) 
en Limburg (301).  

Door de peilstations van NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) 
zijn afgelopen week negen infecties gerapporteerd, waarmee dit totaal zeventien wordt.      

 

 

 

 

 

 

 
 
Onderzoekers stellen een lijst samen met de vijf opvallendste 
complottheorieën over het coronavirus  
 
Het coronavirus is geen hoax, en het is ook geen sinister plan van Bill Gates om de 
wereldbevolking uit te roeien. Maar de kans is best groot dat je een van deze verhalen 
voorbij hebt zien komen op sociale media. Een team van onderzoekers van de University 
of Wolverhampton (VK), het Meertens Instituut en de Vrije Universiteit stelde een top vijf 
complottheorieën over COVID-19 samen. 

De nepberichten die rondgaan in het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn heel divers. Dat 
blijkt uit de antwoorden van meer dan duizend deelnemers op een vragenlijst van de 
wetenschappers. Onder meer eikenprocessierupsen, benzinestations, Brexit en de Derde 
Wereldoorlog worden aan het virus gelinkt. 

Deze vijf complottheorieën waren het opvallendst. Quest schreef eerder al over een aantal 
opvallende complottheorieën, maar de top vijf die uit deze enquête rolde is minstens zo 
bijzonder. 

1. De eikenprocessierups maskeert de 5G-uitrol 
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'Net als de coronacrisis (eveneens gelinkt aan het 5G-netwerk) moet de overlast van de 
eikenprocessierups de uitrol van 5G maskeren.' Dit nieuws ontstond op een Nederlandse 
satirische website. De brandhaartjes van de rups zorgen niet alleen voor huidirritaties, maar 
zouden ook fungeren als een doorgeefluik van het 5G-signaal. We zouden de beesten trouwens 
prima zelf kunnen bestrijden, maar de overheid maakt ons wijs dat we dat niet kunnen. Volgens 
de onderzoekers laat dit zien hoe satire wordt verward met een gerucht of nieuws. De reacties 
onder het artikel laten zien dat veel lezers de grap ervan inzagen, maar ook dat andere lezers 
erdoor in verwarring achterbleven.  

2. Buitenaardse wezens willen ons dood hebben 

'COVID-19 is verspreid door aliens om de mensheid uit te dunnen of uit te roeien.' De schrijver 
H.G. Wells heeft wellicht voedingsbodem gegeven voor dit verhaal. Zijn roman War of the 
Worlds (1898), waarin Marsbewoners de aarde veroveren maar uiteindelijk ten onder gaan aan 
aardse virussen, blijft een bron van inspiratie in deze vreemde tijd. 

3. De Illuminati zitten erachter 

Sommige volgers van de Brit David Icke en zijn Nederlandse tegenhanger Janet Ossebaard 
geloven dat er een geheime elite bestaat, de Illuminati, bestaande uit de 1 procent rijkste 
mensen ter wereld. Deze elite is van plan een gemeenschap te vormen van shape-
shiftende reptielachtigen ('reptilians') die de wereld willen overheersen en een Nieuwe 
Wereldorde willen vestigen, met de rest van de mensheid gevangen in een dictatuur. 
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4. De overheid wil ons volgen 

De anderhalvemeterregel is bedacht door een samenzwering om het camera’s, voorzien van 
gezichtsherkenningstechnologie, makkelijker te maken om mensen te herkennen en hen te 
volgen. 

5. Het is een complot om contant geld uit te bannen 

Een deelnemer aan de enquête schreef: 'Het coronavirus vormt de nekslag voor contant geld, 
waar banken erg blij mee zijn.' Wanneer er alleen maar digitaal geld bestaat, zouden banken 
het gezag over al het geld van iedereen hebben. En daar is de elite dan weer heel blij mee: zij 
gebruiken de banken in hun plan om de wereld te overheersen. 
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Aanhangers van complotten wantrouwen de elite 

Er gaan genoeg verhalen rond, maar wat ligt er aan de grondslag van zo'n nepbericht? 
'Nepnieuws en samenzweringstheorieën tot het genre van de moderne sage, in de volksmond 
wel aangeduid met broodjeaapverhaal', vertelt hoogleraar Volksverhalen en orale cultuur Theo 
Meder van het Meertens Instituut 

Journalisten brengen nooit feiten, ze hebben altijd een belang bij wat ze schrijven. 'Je ziet af en 
toe zelfs dat een satirisch bericht door sommige mensen serieus wordt genomen. Veel van de 
serieuze complottheorieën die circuleren zijn gebaseerd op een wantrouwen ten aanzien van de 
elite', vertelt Meder. 'Mensen kunnen het sterke vermoeden hebben dat politici, wetenschappers 
en journalisten een geheime en kwaadaardige agenda hebben, en dat dit systematisch wordt 
verdoezeld.'  Bron: Quest, 25 juni 2020.   

Diploma gehaald? 4 juni wordt voor scholieren ‘nationale 
slaagdag’   

  

Op 4 juni kunnen scholieren vieren dat ze geslaagd zijn 

Het zal dit jaar behoorlijk anders zijn voor alle scholieren in Nederland die hun diploma 
hebben gehaald. Vanwege de coronacrisis zijn de scholen al enige tijd gesloten en vinden de 
eindexamens niet meer in grote getale plaats. Een gezamenlijk feest om te vieren dat de 
scholieren zijn geslaagd? Dat zit er al helemaal niet in. Gelukkig komt het LAKS met een 
passende oplossing voor de blije geslaagden.  
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Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) stelt 4 juni als de ‘nationale slaagdag’ in voor 
de jongeren die dit jaar hun diploma halen. De dag wordt in afstemming met het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap gehouden. ‘Wij hebben ontzettend veel berichten gehad 
van scholieren die zo’n dag graag georganiseerd zien worden’, legt voorzitter Pieter Lossie uit. 
‘Met deze dag op 4 juni kan jaren schooltijd met voldoening afgesloten worden.’ 4 juni is de 
uiterste datum waarop scholieren te horen krijgen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen.  
 
Onder andere Onderwijsminister Arie Slob is zeer te spreken of de nationale slaagdag. In deze 
ongekende crisis gunt de minister met dit landelijke moment de scholieren toch een mooie 
afsluiting van hun middelbareschoolloopbaan. Ook wordt deze week de aangepaste slaag-
zakregeling bekend gemaakt. In deze regeling staan de nieuwe voorwaarden waarop 
eindexamenkandidaten slagen of zakken. De regeling is aangepast naar aanleiding van het 
besluit om de centraal examens niet door te laten gaan. Nu is vastgesteld dat de SE-cijfers, 
de schoolexamencijfers die al bekend zijn, de eindcijfers voor de scholieren worden. Verder 
moeten ze aan dezelfde voorwaarden voldoen als de voorgaande jaren.  
 
Er zijn resultaatverbetertoetsen (RV-toetsen) geïntroduceerd voor leerlingen die het centrale 
examen als mogelijkheid zien om op hogere eindcijfers te komen. Iedere scholier kan maximaal 
twee RV-toetsen maken om zo mogelijk een eindcijfer omhoog te krikken. Pieter Lossie legt uit 
dat een RV-toets een soort centraal eindexamen is, maar dan op schoolniveau. ‘Dat je die 
maar voor twee vakken mag maken, betekent dat er minder mogelijkheden zijn om cijfers te 
verhogen, dan dat je bij normale centrale examens had gehad. Dat zal voor sommige 
scholieren even slikken zijn’, stelt Lossie. De voordelen voor leerlingen is dat de RV-toets alleen 
meetelt als je eindcijfer erdoor vooruitgaat. Dit geldt niet bij reguliere centrale examens. De 
toetsen worden pas in juni afgenomen om leerlingen de kans te geven om zich goed voor te 
bereiden.  Bron: Tips en Weetjes. 
 

 

Steun voor voedselbanken in deze tijd van groot belang 

Nieuwsbericht | 19-03-2020 | 11:54 

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal, maar in deze tijden is het belangrijk 
ervoor te waken dat de kwetsbaarste groepen in onze samenleving niet nog zwaarder getroffen 
worden. De voedselbanken spelen daarin een belangrijke rol. Daarom hebben het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit met de VNG en Voedselbanken Nederland een actieteam in het leven 
geroepen. Het actieteam gaat helpen om de distributie en uitgifte van voedselbanken te 
versterken.  

Staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) brachten vandaag een bezoek aan 
Voedselbank Leiden om zich te laten informeren over de gevolgen van het Coronavirus. Op 
een aantal plekken hebben uitgiftepunten en distributiecentra de levering voorlopig moeten 
stoppen omdat veel vrijwilligers onder de risicogroep van het coronavirus vallen en dus niet 
aan het werk kunnen, hoe graag ze ook willen. De beide bewindspersonen roepen iedereen op 
die vrijwilliger wil zijn om zich te melden bij de lokale voedselbank. Er is op dit moment met 
name vraag naar mensen die al ervaring hebben met het distributieproces bij voedselbanken.  

Het lukt de meeste voedselbanken op dit moment nog wel om de voedselvoorziening aan hun 
klanten te continueren. Dat is mede dankzij lokale initiatieven die ontstaan waarin 
voedselbanken, gemeenten en andere partijen elkaar vinden om de uitgifte van 
voedselpakketten te garanderen. Zo werkt bijvoorbeeld de Voedselbank in Groningen actief 
samen met lokale horecaondernemers. Ook de Leidsche horeca is gul. Dergelijke initiatieven 
zijn voor de voedselbanken van grote waarde. 

Vraag en aanbod extra zorgpersoneel bij elkaar gebracht 
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Nieuwsbericht | 18-03-2020 | 21:00 

De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te 
werven bundelen hun krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld aan de 
vraag van zorgorganisaties. Op  extrahandenvoordezorg.nl kunnen gepensioneerde of andere 
professionals die niet meer in de zorg werken zich aanmelden als ze tijdelijk terug zouden 
willen keren. Ook zorg- en welzijnsorganisaties die door de coronacrisis staan te springen om 
extra medewerkers kunnen hier terecht. 

Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, 
regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De afgelopen dagen kwamen er her en der zo’n 
7.000 aanmeldingen binnen van ex-zorgmedewerkers die graag zouden willen helpen nu er 
overuren worden gemaakt in de zorg. Via de centrale database die geopend is wordt vraag en 
aanbod zo goed als mogelijk gematcht. Een team in de regio zorgt ervoor dat mensen terecht 
komen op de plekken waar ze het hardst nodig zijn en ze het meest kunnen betekenen. Hierbij 
wordt uiteraard gelet op opleidingsniveau, ervaring maar ook op het besmettingsrisico dat 
mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen brengen.  

Eerder vandaag maakte het ministerie van VWS al bekend dat verpleegkundigen en artsen 
van wie de BIG-registratie - minder dan twee jaar - verlopen is, toch gewoon aan de slag 
mogen. Ook wordt de verplichting tot herregistratie tot nader order opgeschort. 

Nederland sluit de grenzen voor mensen van buiten Europa 

Nieuwsbericht | 18-03-2020 | 19:52 

Het gaat om een inperking voor alle niet noodzakelijke reizen van personen vanuit derde 
landen naar Europa (alle EU-lidstaten, alle leden van Schengen en het VK) met als doel de 
verspreiding van het COVID19 virus tegen te gaan. Dit betekent dat personen die niet onder 
de volgende uitzonderingspositie vallen, Nederland niet binnenkomen. 

De reisbeperking geldt niet voor de volgende categorieën personen: 

• EU burgers (met inbegrip van onderdanen van het Verenigd 
Koninkrijk) en hun familieleden; 

• Onderdanen van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en 
Liechtenstein en hun familieleden; 

• Onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een 
verblijfskaart of een verblijfsvergunning overeenkomstig de 
richtlijn 2003/109/EC (de Richtlijn langdurig ingezetenen); 

• Onderdanen van derde landen die hun verblijfsrecht ontlenen 
aan andere Europese richtlijnen of aan het nationale recht van 
een lidstaat; 

• Houders van een visum voor lang verblijf, inclusief de personen 
met een machtiging voor voorlopig verblijf (MVV). 

Andere personen met een vitale functie of behoefte, waaronder: 

• Zorgpersoneel; 

• Grenswerkers; 

• Personen werkzaam in het transport van goederen, voor zover 
noodzakelijk; 

• Diplomaten; 
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• Militairen; 

• Personeel van internationale en humanitaire organisaties; 

• Personen die zwaarwegende redenen hebben om hun familie te 
bezoeken; 

• Transitpassagiers die via Nederland naar een ander derde land 
willen reizen; 

• Personen die internationale bescherming behoeven; de 
grensprocedure is onverkort van toepassing; 

• Personen die uit humanitaire overwegingen worden toegelaten. 

 Deze maatregel geldt in beginsel voor de duur van 30 dagen. 

Van Nieuwenhuizen dringt aan op snelle acties voor luchtvaart en transportsector 

Nieuwsbericht | 18-03-2020 | 17:18 

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vandaag tijdens de 
teleconferentie van de Europese transportministers verklaard dat we in deze ingewikkelde en 
lastige tijd onorthodoxe maatregelen nodig hebben om de gevolgen van de coronacrisis voor 
de luchtvaart, het wegtransport, het spoor en de scheepvaart zo goed mogelijk op te vangen. 
Van Nieuwenhuizen wil vaart maken met de versoepeling van de Europese regels voor 
slottoedeling zodat luchtvaartmaatschappijen hun historische rechten behouden. Ook heeft 
ze bij haar Europese collega’s aangedrongen op goede ondersteuning van de chauffeurs die 
een cruciale rol spelen bij de levering van noodzakelijke goederen en flexibiliteit bij de 
toepassing van de regels voor het internationale wegtransport. 

Eurocommissaris voor Transport Adina Vălean heeft vandaag tijdens de bijzondere 
bijeenkomst van de transportministers laten weten dat de Europese Commissie werk maakt 
van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de luchtvaart- en transportsector geholpen 
worden in deze zware tijd. Zo heeft de Commissie een voorstel gedaan voor een tijdelijke 
ontheffing op de use-it-or-lose it regel voor de toedeling van slots. Ook wees Vălean op 
mogelijke acties die lidstaten zelf kunnen nemen zoals het instellen van ‘Green Lanes’ voor 
een snelle doorstroming van essentiële goederen bij met name grensovergangen en het 
versoepelen van regels voor het wegtransport. Ook is er aandacht gevraagd voor flexibiliteit 
bij bijvoorbeeld controles van kwalificaties van transportwerkers. Nu veel trainingen en 
examens niet door gaan kan het voorkomen dat licenties van bijvoorbeeld zeelieden, 
chauffeurs en treinmachinisten buiten hun schuld om verlopen. 
 
Minister Van Nieuwenhuizen heeft namens Nederland haar steun uitgesproken voor de 
Europese aanpak. ‘We moeten nu met zijn allen de schouders eronder zetten. Daar zijn mijn 
Europese collega’s en ik het allemaal over eens. De luchtvaartsector en de vele duizenden 
mensen die er werken hebben onze steun keihard nodig. Dat geldt ook voor de chauffeurs die 
er voor zorgen dat het transport van noodzakelijke goederen van vitaal belang zo soepel 
mogelijk blijft verlopen. Transport van met name primaire goederen zoals voedsel en 
medicijnen is essentieel om deze crisis het hoofd te bieden. De chauffeurs zijn onmisbaar en 
we moeten de sector waar mogelijk hulp bieden zodat de chauffeurs met zo min mogelijk 
belemmeringen hun werk kunnen doen.’  

De minister heeft alle lidstaten opgeroepen om het vrij verkeer van essentiële goederen binnen 
de EU in stand te houden, tot het maximale dat mogelijk is. Ze heeft bijzondere aandacht 
gevraagd voor goede werkomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs, inclusief toegang tot 
sanitaire voorzieningen. Ook heeft de minister gevraagd om ondersteuning voor het 
goederentransport over het spoor en het water. In de huidige omstandigheden kan juist 
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vervoer van noodzakelijke goederen over water en spoor een goed alternatief zijn omdat er 
minder contact tussen mensen bij komt kijken.  

Van Nieuwenhuizen heeft bij de Commissie aangedrongen alle mogelijkheden te onderzoeken 
voor noodstaatssteun aan de Europese luchtvaartsector. ‘We steunen het Commissievoorstel 
om de slot-verordening aan te passen volledig. We zullen alles doen wat nodig is om passagiers 
en de luchtvaartsector te helpen met de enorm lastige situatie waar zij in zitten. Dit omvat 
ook een snelle aanpassing van Europese slot-verordening, en snelle repatriëring van de 
Europese reizigers die nu op verschillende plekken in de wereld gestrand zijn.’ 
  
De Europese Commissie stelt zich flexibel op als lidstaten de regels voor de rij- en rusttijden 
voor de vrachtwagenchauffeurs tijdelijk versoepelen. Minister Van Nieuwenhuizen heeft 
hierover contact met de vervoerssector in Nederland. In overleg met de sector wordt in kaart 
gebracht wat er nodig is om het transport van belangrijke goederen als voedingsmiddelen en 
medicijnen goed doorgang te laten vinden. ‘Als het nodig is ben ik bereid te kijken naar het 
aanpassen van bijvoorbeeld rij- en rusttijden of het aanpassen van venstertijden bij het 
aanleveren van goederen. Ik ben het eens met de Europese Commissie dat een dergelijke 
maatregel proportioneel moet zijn en niet de verkeersveiligheid of sociale 
arbeidsomstandigheden van chauffeurs in gevaar mag brengen.’ 

15 patiënten overleden, 346 nieuwe patiënten, in totaal 2051 positief geteste personen 

Nieuwsbericht | 18-03-2020 | 14:15 

Sinds 17 maart zijn 346 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt 
door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 
2051. Onder hen zijn 485 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen 
getest. 

15 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 58 
mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In 
totaal zijn 408 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. 

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 759 
personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Limburg (265) en Zuid 
Holland (241). 
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Sinds 17 maart wordt de verspreiding van het aantal positief geteste mensen in Nederland 

weergegeven met een incidentiekaart. De gekleurde vlakken geven niet het totale aantal 

positief geteste mensen weer, maar het aantal per 100.000 inwoners, sinds de eerste patiënt 
in Nederland. De kleurverdeling van de kaart is vandaag anders dan gisteren. Dit komt 

doordat de legenda is aangepast. 

 

 

 

Geen Koningsdag op ambassades 

Nieuwsbericht | 18-03-2020 | 14:04 

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft besloten tot afgelasting van Koningsdag op 
de ongeveer honderdvijftig Nederlandse ambassades en andere Nederlandse 
vertegenwoordigingen in het buitenland. ‘Gezien de Corona crisis die wereldwijd om zich heen 
grijpt is het logisch dat dit jaar wordt afgezien van de gebruikelijke festiviteiten,’ aldus Blok. 

Ook voor veel Nederlanders in het buitenland is de jaarlijkse viering van Koningsdag een 
feestelijk hoogtepunt. Deze is bij uitstek een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en banden 
aan te halen. Daarnaast is Koningsdag voor de Nederlandse vertegenwoordigingen een uniek 
moment om de relaties met lokale bestuurders en bedrijfsleven verder te intensiveren. 
Afhankelijk van het land worden de bijeenkomsten bezocht door een groot aantal mensen, 
variërend van enkele tientallen tot enkele honderden.  

De minister heeft het besluit nu genomen om duidelijkheid te bieden aan de Nederlandse 
vertegenwoordigingen in het buitenland en bezoekers die Koningsdag daar hadden willen 
bijwonen. Ook wordt voorkomen dat er uitgaven worden gedaan die later onnodig zullen 
blijken. Overigens is het zo dat in een reeks landen evenementen en manifestaties inmiddels 
niet meer zijn toegestaan.  De afgelasting van Koningsdag in het buitenland is in lijn met een 
eerder besluit om Koningsdag in Maastricht niet te laten doorgaan.  

Bruins zet deur open voor voormalig verpleegkundigen en artsen 

Nieuwsbericht | 18-03-2020 | 12:05 

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen 
na 1 januari 2018, mogen bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich 
opnieuw in het register inschrijven. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) 
besloten. De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed 
mogelijk te kunnen bestrijden. De maatregel is met onmiddellijke ingang van kracht en geldt 
tot nader order. 

Daarnaast zorgt Bruins ervoor dat de herregistratie-verplichting voor alle zogeheten artikel 3 
Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order worden opgeschort. Dit betekent dat BIG-
zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen zich nu niet hoeven te herregistreren. Dat is 
normaal gesproken elke vijf jaar verplicht. De maatregel voorkomt dat zorgverleners die nu 
hard nodig zijn worden doorgehaald in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden 
zouden verliezen.  

Minister Bruno Bruins: ‘Ik krijg dagelijks signalen binnen van voormalig zorgpersoneel dat 
zich wil gaan inzetten om het huidige zorgpersoneel te ondersteunen. Ik vind het zeer 
hartverwarmend dat zo veel mensen willen helpen. Daarom neem ik nu maatregelen om ervoor 
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te zorgen dat zorginstellingen gebruik kunnen gaan maken van de ervaring en kennis van 
deze voormalig verpleegkundigen en artsen.’ 

 

Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar 

Nieuwsbericht | 18-03-2020 | 11:30 

Nog deze week kunnen nagenoeg alle scholieren en studenten in het voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs gratis gebruik maken van digitaal lesmateriaal. Educatieve 
uitgeverijen besloten dinsdagavond om licenties – als aanvulling op de gebruikte lesmethode 
– kosteloos beschikbaar te stellen om zo scholen te ondersteunen bij het geven van les op 
afstand. Scholieren en studenten die nog uit papieren lesboeken werken, kunnen nu dus 
makkelijker thuis onderwijs volgen. 

Voor leerlingen in het primair onderwijs was toegang voor thuisgebruik al geregeld. Op de 
website lesopafstand.nl kunnen scholen hierover meer informatie vinden. Deze website bevat 
stappenplannen en werkvormen voor het geven van les op afstand en werd dinsdag 
gelanceerd door Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW en diverse 
onderwijsorganisaties. 

De uitgeverijen, leveranciers en distributeurs namen hun besluit daags nadat het kabinet 
besloot scholen in het primair en voortgezet onderwijs en mbo’s te sluiten tot en met 6 april. 
Scholen zijn nu hard aan de slag om voor de leerlingen, scholieren en studenten onderwijs op 
afstand te organiseren. Ook van ouders vraagt dit veel inzet en toewijding. 

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob zijn erg te spreken over de inzet van alle 
scholen, leraren, ouders en educatieve partijen: ‘Mooi om te zien hoe we allemaal samen onze 
verantwoordelijkheid nemen om leerlingen in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk onderwijs te 
kunnen blijven geven.’’ 

Scholen en mbo-instellingen worden momenteel door de leveranciers geïnformeerd hoe ze van 
hun digitale lesmateriaal gebruik kunnen maken. 

Het ministerie van OCW overlegt regelmatig met de educatieve partijen over ontwikkelingen 
hieromtrent. 

Geen eindtoets in groep 8 dit jaar 

Nieuwsbericht | 18-03-2020 | 11:30 

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang 
van kinderen van ouders met vitale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de 
kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen. Daarom heeft minister Slob 
besloten dat leraren dit jaar geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8. 

‘We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering 
voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan 
kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen. Ik vraag hier ieders begrip voor,’ 
zegt minister Slob.  

Schooladvies van leraar 

De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken van de leraar al het schooladvies voor 
de middelbare school gekregen. Dat advies is gebaseerd op een breed beeld van de 
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ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al 
leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school. 

Voortgezet onderwijs 

Minister Slob heeft aan basisscholen gevraagd om in samenwerking met middelbare scholen 
leerlingen uit groep 8 zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Daarnaast 
zal op de middelbare school in het nieuwe schooljaar goed gekeken worden of kinderen op de 
juiste plek zitten. Daar zal minister Slob nadere afspraken over maken met het voortgezet 
onderwijs.  

 

Reisadvies: reis alleen naar het buitenland indien noodzakelijk 

Nieuwsbericht | 17-03-2020 | 20:30 

Veel landen nemen ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten, en de situatie kan snel veranderen. 
Deze maatregelen hebben vergaande consequenties voor reizigers. 

Vandaag namen de EU-landen het besluit om de mogelijkheid tot reizen naar de 
Schengenzone, waaronder Nederland, drastisch te beperken. Het ministerie van Buitenlandse 
Zaken adviseert alle Nederlanders vanaf nu om de komende periode niet meer naar het 
buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dat is niet vanwege gezondheidsaspecten, 
maar vanwege de impact die overheidsmaatregelen kunnen hebben voor Nederlandse 
reizigers. 

Vakantiereizen naar het buitenland worden hiermee afgeraden. Voor de reisadviezen betekent 
dit dat voor alle landen vanaf nu minimaal oranje geldt: alleen reizen als strikt noodzakelijk. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in nauw contact met de reissector en andere 
landen over de consequenties van deze maatregel. Heeft u reisplannen, maak dan de afweging 
of deze reis echt nodig is. Stel waar mogelijk de reis uit of annuleer deze. Bent u in het 
buitenland, ga dan na of uw verblijf noodzakelijk is en of u mogelijkheden tot vertrek heeft. 
Neem daarvoor contact op met uw luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie. 

Samen met de reisbranche zoeken we naar mogelijkheden om Nederlandse reizigers, die dat 
willen, te laten terugkeren naar huis, maak dan ook gebruik van de reismogelijkheden die de 
reisbranche biedt. Is vertrek niet mogelijk, zorg dan voor een veilig onderkomen, eventueel in 
overleg met uw reisorganisatie. 

De uitzondering die de EU-landen hebben gemaakt voor de transportsector en het 
goederenvervoer geldt ook voor dit reisadvies. Het kabinet waardeert de grote inzet van de 
partijen in de reis- en transportsector.  

 

Examens middelbaar beroepsonderwijs gaan door 

Nieuwsbericht | 17-03-2020 | 20:16 

De examens voor mbo-studenten in het laatste jaar en stages voor mbo-studenten gaan zoveel 
mogelijk door. De aanmelddatum voor een mbo-opleiding wordt een maand uitgesteld naar 1 
mei. In verband met de aanpak van het coronavirus COVID-19 is er geen onderwijs meer op 
mbo-instellingen van 16 maart tot en met maandag 6 april. Het onderwijs wordt zoveel 
mogelijk op andere manieren vorm gegeven. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer over 
de afspraken die minister Van Engelshoven heeft gemaakt met de MBO Raad, 
studentenorganisatie JOB en de onderwijsvakbonden. 
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Examens 

Vanaf donderdag 19 maart is examinering in het mbo weer mogelijk. Het belangrijkste zijn de 
examens voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding, daar gaan de mbo instellingen 
als eerste mee aan de slag. De examens zullen online, op stageplekken of andere locaties 
worden afgenomen. 

Stages 

Studenten hebben het recht om tijdelijk te stoppen met hun stage als de student het zelf te 
risicovol acht om er mee door te gaan. Het uitgangspunt is wel dat stages van mbo-studenten 
door blijven gaan. In veel gevallen zal dat praktisch niet mogelijk zijn omdat het leerbedrijf de 
deuren tijdelijk sluit, als gevolg van de aangescherpte overheidsrichtlijnen, zoals in de horeca 
of de evenementenorganisatie, of uit eigen beweging van het bedrijf. In principe dient de stage 
later ingehaald te worden. Dit kan voor studenten betekenen dat dit leidt tot een langere 
studieduur.  

 

Aanmelden 

Om als student toelatingsrecht te hebben tot een opleiding moeten studenten zich uiterlijk 
voor 1 mei aanmelden. De jaarlijkse aanmelding op 1 april wordt dus met een maand 
uitgesteld. Op deze manier krijgen instellingen de ruimte om eerst het onderwijs goed te 
organiseren en daarna de aanmeldprocedure en intake. 

Bindend studieadvies 

Het bindend studieadvies kan worden uitgesteld. Een studieadvies kan pas worden gegeven 
als er voldoende beeld bestaat van de studievoortgang van de student. Door de maatregelen 
rondom het coronavirus COVID-19 kan het voorkomen dat dit niet gaat, daarom kunnen 
studenten langer de tijd krijgen om een compleet beeld van hun studievoortgang af te geven. 
Instellingen hebben de mogelijkheid om tot 12 maanden na de start van de opleiding een 
bindend studieadvies af te geven.  

 

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie 

Nieuwsbericht | 17-03-2020 | 18:45 

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische 
maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te 
beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. 
Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De 
maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden 
zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie 
en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. 

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het pakket dinsdag aan de 
Tweede Kamer aangekondigd bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al 
zijn genomen vanuit het kabinet. 

De bewindspersonen laten gezamenlijk weten: ‘In de eerste plaats is het essentieel dat elke 
Nederlander de gezondheidsbesluiten en -adviezen steeds opvolgt. Die maatregelen hebben 
tegelijkertijd grote impact op ondernemers van klein tot groot, in alle sectoren. We laten hen 
niet alleen. Met dit nieuwe pakket krijgen ze extra ondersteuning. Het kabinet vereenvoudigt 
bovendien ook toegang en versoepelt voorwaarden, zodat personeel en zelfstandigen zoveel 
mogelijk hun werk behouden.’ 
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Het kabinet volgt de situatie nauwgezet en heeft daarover steeds contact met 
ondernemersorganisaties, sociale partners en banken. Gezonde overheidsfinanciën en 
begrotingsafspraken zorgen er voor dat het kabinet als gevolg van dit pakket niet meteen hoeft 
te bezuinigen. Er wordt gekozen om de staatsschuld te laten oplopen, dat kan, omdat in goede 
tijden de schuld naar beneden is gebracht. 

De maatregelen: 

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW) 

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode 
van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal negentig 
procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken 
van tachtig procent van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun 
personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om 
bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de 
vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen 
nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet 
afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de 
tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. 

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten) 

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder 
zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt 
uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een 
versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. 
Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is 
in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een 
vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in 
de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. 

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst) 

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De 
Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, 
vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op 
tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen 
bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De 
invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn 
wordt tijdelijk verlaagd van vier procent naar bijna nul procent. Dit geldt voor alle 
belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna nul procent. 
Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal 
de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. 

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK) 

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en 
bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling 
(GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van vierhonderd 
miljoen naar anderhalve miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote 
ondernemingen door middel van een vijftig procent garantie op bankleningen en 
bankgaranties,  (minimaal anderhalve miljoen – maximaal vijftig miljoen euro per 
onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar honderdvijftig 
miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig 
is. 
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5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK) 

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende 
ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan 
ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke 
dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die 
geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de 
duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. 
Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. 

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV) 

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal 
onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg 
voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 
18 maart 2020 gelden.  

 

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector 

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de 
mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde 
aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de 
toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten 
bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is. 

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK) 

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten 
in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en 
drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien 
moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt 
daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de 
genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese 
Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun. 

Waar kunnen ondernemers terecht? 

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun 
kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de 
Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.. De regelingen van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld. 

Online platform helpt scholen om onderwijs op afstand te organiseren 

Nieuwsbericht | 17-03-2020 | 18:39 

Kennisnet heeft in samenwerking met het ministerie van OCW en de verschillende 
onderwijsorganisaties in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs, het platform lesopafstand.nl ontwikkeld. De website moet scholen helpen 
om onderwijs te kunnen blijven geven nu veel leerlingen niet meer fysiek naar school kunnen. 

Wel les, niet op school 

Eerder besloot het kabinet om scholen en kinderdagverblijven te sluiten tot en met 6 april. 
Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet 
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onderwijs en mbo tot en met 6 april geen les meer krijgt op hun school. Op dit moment zijn 
scholen hard aan de slag om het onderwijs op afstand te organiseren voor deze kinderen. 
Daarbij geven de scholen prioriteit aan het organiseren van onderwijs aan 
eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. 

Stappenplannen en werkvormen 

Publieke en private partijen ontwikkelen nu verschillende waardevolle initiatieven om scholen 
te helpen hun onderwijs op afstand vorm te geven. lesopafstand.nl bundelt deze initiatieven. 
Op het nieuwe platform vinden leraren en schoolleiders stappenplannen voor de invoering van 
onderwijs op afstand, zodat zij een goede afweging kunnen maken wat in hun situatie de beste 
vorm is. Denk daarbij aan hoe ze omgaan met ict-faciliteiten, zowel op school als bij leerlingen 
thuis. Ook zijn verschillende werkvormen te vinden die leraren kunnen gebruiken bij het 
ontwikkelen van hun lessen. 

Waardering 

Ministers Ingrid Van Engelshoven en Arie Slob hebben veel waardering voor de wijze waarop 
scholen met de situatie omgaan: 

‘Scholen, leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zijn vol energie aan de slag om het 
onderwijs op hun school op afstand te organiseren. Het is fantastisch om te zien hoe zij 
hiermee omgaan en hoe ouders daarin ondersteunen. Want we realiseren ons, ook van hen 
wordt nu veel gevraagd. We zien mooie en inspirerende dingen gebeuren. Deze voorbeelden 
zullen we bundelen, zodat scholen van elkaar kunnen leren en we ook ouders zo goed mogelijk 
ondersteunen.’  

 

Maatwerk voor afronden examens 

Nieuwsbericht | 17-03-2020 | 15:00 

Let op de datum van dit nieuwsbericht is 17 maart 2020. 

Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd.  

Er komt maatwerk voor school- en praktijkexamens op middelbare scholen zodat deze door 
kunnen gaan. Minister Slob (onderwijs) heeft met de onderwijssector afgesproken dat 
examenleerlingen prioriteit hebben. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om 
leerlingen in hun laatste jaar de examens te laten maken. 

Minister Slob: ‘De gezondheid van leerlingen en onderwijspersoneel staat voorop. Experts van 
het RIVM zijn daarom nauw betrokken geweest bij deze uitwerking van de maatregelen. We 
willen iedere leerling de kans geven voor de start van een nieuwe opleiding het voortgezet 
onderwijs met een diploma af te ronden. Iedereen beseft dat dat in de huidige situatie een 
grote opgave is.’ 

Voorkomen verspreiding virus 

Scholen moeten zich houden aan een aantal voorschriften waardoor verspreiding van het 
Coronavirus kan worden voorkomen. Zo moeten alle leraren en leerlingen die aanwezig zijn 
bij het examen volledig klachtenvrij zijn. 
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Zieke leerlingen 

Door scholen open te stellen voor examenleerlingen kunnen zij deelnemen aan de school- en 
praktijkexamens. Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later 
het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen. 

Aanpassen aantal toetsen 

Daarnaast krijgen scholen de mogelijkheid om het Programma van Toetsing en Afsluiting 
(PTA) aan te passen. Dit is een uiterste maatregel voor een school. De minimale eisen, 
eindtermen, blijven dan gelden, maar een school kan er bijvoorbeeld voor kiezen om die eisen 
in minder toetsen te halen dan eerder werd gedacht. De medezeggenschapsraad moet hier 
mee instemmen en de school moet dit doorgeven aan de Inspectie. 

Flexibelere planning voor scholen 

Bovendien krijgen scholen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere 
jaren moeten die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn, 
nu moet dat in ieder geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen 
kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens. 

Centrale examens 

De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens 
toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten. De 
praktijkexamens en de digitale examens op het vmbo starten vanaf 30 maart. Deze examens 
hebben een flexibele afnameperiode en scholen kunnen deze vanaf die datum gaan afnemen.  

  

19 patiënten overleden, 292 nieuwe patiënten, in totaal 1705 positief geteste personen 

Nieuwsbericht | 17-03-2020 | 14:14 

Sinds 16 maart zijn 292 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt 
door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 1705. 
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Onder hen zijn 389 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen 
getest.  

19 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 43 
mensen gestorven aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 94 jaar. 
Eerder meldden we dat de jongste overledene 59 was, dit kwam door een administratieve fout. 
In totaal zijn 314 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. 

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 634 
personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Limburg (197) en Zuid 
Holland (175).  

Nieuwe kaart 

Vanaf vandaag wordt de verspreiding van het aantal positief geteste mensen in Nederland 
weergegeven met een incidentiekaart. De gekleurde vlakken geven niet het totale aantal 

positief geteste mensen weer, maar het aantal per 100.000 inwoners.   

 

 

Basisexamens inburgering buitenland worden opgeschort 

Nieuwsbericht | 17-03-2020 | 11:48 

Als gevolg van de Coronacrisis (COVID-19) zullen de basisexamens inburgering buitenland 
worden opgeschort vanaf 18 maart 2020 tot en met 6 april 2020. 

U kunt dus tijdelijk geen examen afleggen bij de Nederlandse ambassades of de consulaten-
generaal in het buitenland. 

Heeft u al een afspraak gemaakt met de Nederlandse ambassade? Uw afspraak wordt afgezegd 
en u ontvangt daar bericht over.  

 

Op bezoek 

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Je kunt naar buiten, 
boodschappen doen of de hond uitlaten, maar houd in groepen waar mogelijk anderhalve 
meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.  Wat betekent dit zoal in praktijk? 

Een kopje koffie bij je vriend of vriendin? Dat kan. Maar ga zo min mogelijk op bezoek bij 
ouderen en mensen met verminderde weerstand. Zij vormen een risicogroep. Zoek liever op 
andere manieren contact, zoals telefonisch,  via videobellen of schrijf eens een brief. 

• Ben je 70-plusser of heb je een verminderde weerstand? 
Beperk je fysieke sociale contacten dan zoveel mogelijk, 
wellicht zijn moderne communicatievormen zoals videobellen 
te proberen. 

• Je verjaardag of een ander feestje vieren? In praktijk zal het 
niet lukken om binnen een groep voldoende afstand tot elkaar 
te bewaren, dus het advies is om het vieren van feestjes 
voorlopig uit te stellen. 

Dagelijks leven 

• Hardlopen of fietsen met je vrienden? Dat kan als je zoveel 
mogelijk anderhalve meter afstand bewaart. 

• Boodschappen doen? Dat kan, de supermarkten zijn open, 
maar vermijd drukte en houd anderhalve meter afstand tot 
andere mensen. 
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• Eten bestellen? Ook dat is mogelijk. De bezorgdienst zal het 
eten contactloos aan huis bezorgen. 

• Eten afhalen in een afhaalrestaurant of snackbar? Dat kan, als 
je drukte uit de weg gaat en zorgt dat je niet met andere 
mensen dicht op elkaar staat. Ook coffeeshops zijn open voor 
afhaalbestellingen. 

• Naar de kapper of de nagelsalon? Dat kan, houd wel waar 
mogelijk anderhalve meter afstand met andere klanten. 

Kinderen 

• De regel ‘houd afstand’ is binnen een gezin natuurlijk niet te 
doen, zeker met kleine kinderen. Zorg er wel voor dat je in 
groepen van buíten je gezin waar mogelijk anderhalve meter 
afstand houdt. 

• Spelen in de speeltuin, op het plein, strand of bos? Kinderen 
kunnen natuurlijk buiten spelen, maar vermijd grote groepen. 

 

Begrafenissen 

Voor begrafenissen geldt: houd het aantal aanwezigen beperkt (niet meer dan 100 personen). 
En hoe moeilijk dat ook is: bedenk een andere manier dan handen schudden of omhelzen om 
je medeleven te betuigen. 

Vergeet niet: heb je (milde) verkoudheidsklachten: niezen, keelpijn, loopneus, lichte hoest of 
een verhoging tot 38 graden? Blijf thuis. Zo bescherm je jezelf en anderen tegen infectie met 
het coronavirus.   
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De risico’s van ontbossing en de corona-pandemie  

Als de corona-pandemie één ding heel duidelijk maakt, is dat wij allemaal – wereldwijd – met 
elkaar verbonden zijn. Zelfs plekken die voorheen zo goed als afgesloten waren van de 
buitenwereld zijn door toenemende ontbossing bereikbaar geworden, met alle risico’s van 
dien. Want met het openbreken van het bos komen we in contact met ziektes die voorheen in 
het bos besloten bleven. En we brengen ziektes diep het bos in.                                                                  

Wetenschappers leggen al langer het verband tussen het ontstaan van  nieuwe ziektes en 
ontbossing. Het merendeel van de nieuwe ziektes ontstaat als een virus overspringt van dier 
op mens (zoönose), zoals ook het COVID-19 virus. Hoe verder we het bos open gooien, hoe 
groter de kans dat een onbekend virus van dier naar mens overgaat. Mensen trekken de 
voorheen ongerepte natuur in en dieren komen het bos uit richting de mensenwereld. Het VN-
milieuprogramma UNEP wijst erop dat de coronapandemie ons laat inzien dat we écht anders 
met onze natuur moeten omgaan om de kans op zulke gezondheidscrises te verkleinen. 

Het openbreken van het woud zorgt ook voor problemen ín het bos: de afgelopen eeuwen 
werden inheemse groepen die voor het eerst in contact kwamen met niet-Inheemse mensen 
regelmatig dodelijk getroffen door voor hen onbekende ziektes. Want wat voor een 
ontdekkingsreiziger een verkoudheidje is, kan voor een Inheemse groep zonder antistoffen een 
doodsvonnis betekenen.  

Dit overkwam ook de Karipuna, een Inheemse bevolking in de Amazone met wie wij 
samenwerken tegen ontbossing en houtkappers die hun gebied vernielen. De niet-Inheemse 
mensen die in de jaren zeventig voor het eerst contact zochten met de Karipuna, brachten 
onbedoeld ook verschillende epidemische ziektes met zich mee. De situatie werd zo ernstig 
dat begin jaren tachtig nog slechts vier personen van de Karipuna-bevolking in leven waren. 
Om zulke rampen met het coronavirus te voorkomen, heeft Greenpeace alle bezoeken aan 
Inheemse gebieden stopgezet. 

De meeste Inheemse groepen hebben zichzelf al in isolatie geplaatst om de risico’s op 
besmetting te vermijden. Helaas is de eerste coronabesmetting bij een inheemse vrouw bij de 
grens met Colombia vastgesteld. Ook blijven de houthakkers en goudzoekers het bos 
introkken. Het is een reëel risico dat zij het virus meenemen en in het bos verspreiden. APIB, 
de koepelorganisatie voor Inheemse groepen in Brazilië, roept de eigen regering op om hen 
extra te beschermen tegen het coronavirus. 

De kans dat aan deze oproep gehoor wordt gegeven, is klein. Sinds het aantreden van regering-
Bolsonaro begin 2019 is het stelselmatig bezig het Amazonewoud verder open te stellen voor 
economische exploitatie. De ontbossing neemt zienderogen toe, met als dieptepunt de 
bosbranden vorig jaar. Dat met verregaande ontbossing het woud zal opdrogen en daarmee 
de hele regio, wat gigantische gevolgen zal hebben voor de Braziliaanse economie op langere 
termijn – speelt in dit beleid geen rol. Snelle winsten gaan bij de huidige Braziliaanse president 
boven een duurzame toekomst voor ons allemaal.   
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Wetenschappers waarschuwen dat ontbossing nú moet stoppen om de wereldwijde klimaat- 
en natuurcrisis het hoofd te bieden. Daar is nu dus een extra reden bijgekomen: de 
vernietiging van de natuur is volgens het internationale wetenschappelijke platform IPBES de 
onderliggende crisis achter de coronaviruscrisis. Bron: Green Paece, 3 april 2020. 

Frustratie Trump over economische schade corona 

De democratische presidentskandidaat Bernie Sanders vergeleek vorige week de corona-
uitbraak met een oorlog. ‘Dit lijkt op oorlog. En tijdens een oorlog doe je alles dat nodig is om 
voor de mensen te zorgen’. Hij wil het leger lokale autoriteiten laten helpen bij het bouwen 
van ziekenhuizen en het nemen van andere noodzakelijke maatregelen. Volgens Sanders is 
bij president Trump de ernst van de situatie nog niet ingedaald. En de feiten lijken hem geen 
ongelijk te geven.   

Persconferentie, de journalisten houden gepaste afstand. 

Aanvankelijk sprak Trump over een ‘hoax’, vervolgens had hij het over een ‘griepje’, negeerde 
hij rapporten van de veiligheidsdiensten die in februari al waarschuwden voor een pandemie 
en nu wil hij tegen het advies van zijn medische raadgevers in de economie zo snel mogelijk 
weer opstarten, het liefst rond Pasen op 12 april.  De Verenigde Staten lopen twee weken 
achter op Europa wat betreft de uitbraak van corona en nu al tellen de Verenigde Staten 
wereldwijd het hoogste aantal besmettingen. Gevreesd wordt dat als op 12 april de beperkende 
maatregelen worden opgeheven er een explosieve stijging van coronagevallen plaatsvindt. In 
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het somberste scenario wordt rekening gehouden met ruim 2,2 miljoen doden in de VS.  
Volgens Trump is het middel erger dan de kwaal. Als de economie instort doordat bedrijven 
stilliggen, steeds meer steden op slot gaan en de werkloosheid oploopt – in de afgelopen week 
hebben 3,3 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd – zijn op de lange 
duur de nadelige effecten voor de volksgezondheid veel groter. Behalve op Trumps favoriete 
televisiezender Fox wordt deze mening in de VS nog weinig vertolkt, maar als het virus het 
sociaaleconomische leven verder ontwricht en de kans op een stevige recessie toeneemt, zal 
ongetwijfeld de discussie breder oplaaien of de lockdown niet moet worden opgeheven. 

Er zijn geluiden dat Trumps frustratie over de gevolgen van de corona-uitbraak mede wordt 
veroorzaakt door zijn vrees dat hij met het oog op de presidentsverkiezingen van november 
zijn belangrijkste wapenfeit – een goed draaiende economie – kwijtraakt. Het is de vraag of de 
Amerikaanse kiezers hem dat zullen aanrekenen. Volgens critici heeft Trump te laat 
gereageerd en te weinig gedaan om de virusuitbraak onder controle te houden. Maar hij is een 
meester in het afschuiven van de schuld aan problemen. Eerst verweet hij de Europese Unie 
verantwoordelijk te zijn voor de uitbraak en daarna was China aan de beurt.  Trump kan ook 
profijt trekken uit het feit dat het verkiezingscircus zo goed als stilligt. De Democraat Joe 
Biden – hoogstwaarschijnlijk Trumps uitdager – kan nauwelijks campagne voeren, terwijl 
Trump met zijn dagelijkse persconferentiesalle media-aandacht kan opeisen. Als de corona-
uitbraak succesvol wordt bestreden zal hij er ongetwijfeld op hameren dat het zijn verdienste 
is. En als het uit de hand loopt dat het vanzelfsprekend de schuld van anderen is, Europa en 
China voorop. Bron: Friesch Dagblad, 29 maart 2020. 

Kinderopvang open voor mensen met een cruciaal beroep 

Nieuwsbericht | 16-03-2020 | 15:39 

Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen 
die werkzaam zijn in een van de vitale sectoren, kunnen daarom terecht bij de kinderopvang. 

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op 
te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of 
kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide 
ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met 
cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. 

Veel kinderen zijn thuis, terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Veel mensen 
verkeren hierover in onzekerheid: kosten worden wel gemaakt, terwijl er geen gebruik wordt 
gemaakt van de kinderopvang. Toch is het belangrijk dan de gehele factuur voor opvang 
gewoon te blijven betalen, zodat de kinderopvangtoeslag wordt doorbetaald. Ook de eigen 
bijdrage aan de kinderopvangorganisatie moet worden voldaan. Op dit moment kijken we 
samen met het ministerie van Financiën of we dit achteraf kunnen repareren. 

 

Coronavirus: verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld 

Nieuwsbericht | 15-03-2020 | 19:00 

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. 
Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat 
ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 
2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het 
kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. 
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Het kabinet schat in dat met deze eerste stap al direct 300 miljoen euro aan extra financiering 
ter beschikking wordt gesteld aan mkb-bedrijven die getroffen worden door de 
coronaproblematiek. Daarnaast kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen (regeling 
ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen 
aanvragen bij de Belastingdienst. ZZP’ers kunnen een beroep doen op het Besluit 

Bijstandsverlening Zelfstandigen. 

Staatssecretaris Mona Keijzer: ‘De BMKB kan benut worden door bedrijven voor 
overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat 
zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers 
die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en 
hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit 
het buitenland kunnen komen.’ 

De staatssecretaris vervolgt: ‘We volgen de situatie nauwgezet en hebben daarover steeds 
contact met ondernemers- en brancheorganisaties en sociale partners. De volksgezondheid 
staat voorop: het is belangrijk dat iedereen de gezondheidsadviezen van het RIVM steeds 
opvolgt. Het kabinet laat ondertussen ondernemers niet alleen en we bekijken steeds of 
additionele maatregelen boven op de huidige nodig zijn voor behoud van werkgelegenheid.’ 

Verruiming BMKB-regeling vanwege het coronavirus 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten 
aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor 
terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het 
borgstellingskrediet vijftig procent van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. 
De borg van de overheid bedraagt negentig procent van dit borgstellingskrediet. 
 
Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB 
verhoogd van vijftig naar vijfenzeventig procent. Daardoor kunnen banken makkelijker en 
sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te 
lenen. Bovendien zal de regeling ten opzichte van de eerdere aankondiging op donderdag 12 
maart 2020 nog verder worden verruimd en ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten 
en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar. 

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker. 
 

 

Aanpak coronavirus vraagt om tijdelijke sluiting scholen en kinderdagverblijven 

Nieuwsbericht | 15-03-2020 | 18:17 

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf morgen te sluiten tot en 
met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en mbo tot en met 6 april geen les meer krijgt op school. Voor kinderen 
van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en 
brandweer is er wel opvang op de eigen school en of kinderdagverblijf, zodat hun ouders 
kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. 

De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat met name steeds meer scholen er niet in slagen 
om hun school fysiek open te houden. Dit komt omdat ze te maken hebben met personeel en 
kinderen die preventief thuis of ziek zijn en leraren en ouders die zich zorgen maken. Dit 
vraagt volgens de ministers Slob en Van Engelshoven daarom nu om duidelijke keuzes. 

Samen met de betrokken onderwijsorganisaties en kinderopvang is afgesproken dat 
onderwijspersoneel en pedagogisch medewerkers die niet ziek zijn gewoon naar hun school 
en kinderopvanglocatie gaan. Zodat ze ingezet kunnen worden voor opvang van kinderen van 
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ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Daarnaast gaan zij aan de slag om het 
onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zijn. Daarbij geven de scholen 
prioriteit aan het organiseren van onderwijs aan eindexamenleerlingen. 

Minister Slob: ‘We realiseren ons dat we veel van leraren, schoolleiders en kinderdagverblijven 
vragen. Vanaf deze plek wil ik graag mijn complimenten overbrengen aan iedereen die zich 
hiervoor inzet. We kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen leven. We hopen dat we 
ouders, leerlingen en de mensen die werken in het onderwijs en de kinderopvang snel meer 
duidelijkheid kunnen geven. Daarover zijn we in goed overleg met de vertegenwoordigers uit 
het onderwijs en de kinderopvang.’ 

Het kabinet roept de gemeenten op om samen met scholen en kinderopvanglocaties de opvang 
vorm te geven voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen.  

 

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport 

Nieuwsbericht | 15-03-2020 | 17:35 

Let op: de datum van dit nieuwsbericht is 15 maart 2020. 

Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd.  

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het 
coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde 
geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. 

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) 
verklaren de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) tijdens een persbijeenkomst. 
De maatregelen zijn: 

• Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 
maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen 
in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. 

• Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, 
openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school 
en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven 
werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een 
lijst van cruciale beroepsgroepen. 

• Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor 
kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor 
eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. 

• Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 
maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april. 

 

Aanvulling 16 maart, 16:00 uur: Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, 
zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar 
huis (niet ter plaatse opeten). 

Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 
uur tot en met maandag 6 april. 

 

Aanvulling 16 maart, 18:40 uur: Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die 
afgehaald worden.  

• Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 
anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren. Ook 
bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. 
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• Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met 
maandag 6 april. 

Hulp voor ondernemers 

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te 
komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van 
betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in 
bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de 
zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de 
mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van 
Koophandel.. 

Documenten 

 

Kamerbrief met nieuwe aanvullende maatregelen om de COVID 19 uitbraak te bestrijden 
Minister Bruins en minister Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over nieuwe 
aanvullende maatregelen om de COVID 19 uitbraak te bestrijden. 

Kamerstuk | 15-03-2020 
 

 

Poster aanvullende maatregelen voor scholen en kinderopvang 
Download de poster met aanvullende maatregelen voor scholen en kinderopvang. 

Publicatie | 15-03-2020 
 

 

Poster aanvullende maatregelen voor ondernemingen en verenigingen 
Download de poster met aanvullende maatregelen voor ondernemingen en verenigingen. 

Publicatie | 15-03-2020 
 

Actuele informatie op zondagmiddag 15 maart 

Nieuwsbericht | 15-03-2020 | 16:26 

Vandaag om circa 17.00 uur geven minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister 
Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een persverklaring over aanvullende 
maatregelen in verband met het coronavirus waartoe het kabinet vandaag heeft besloten. 

Maandag 16 maart om 19.00 uur spreekt minister-president Rutte op televisie het land toe 
over het coronavirus. De minister-president zal ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons 
bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere 
ontwikkelingen in de komende weken en maanden. De TV-toespraak wordt uitgezonden door 
NPO en RTL. 

Op deze website wordt na de persconferentie de nieuwe informatie gepubliceerd. Daarna 
worden ook de veel gestelde vragen en antwoorden geactualiseerd.  

Goed gesprek VWS, RIVM met koepels van artsen en ziekenhuizen 

Nieuwsbericht | 15-03-2020 | 15:24 
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De Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische 
Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het RIVM en VWS hebben 
zondag 15 maart 2020 een constructief gesprek met elkaar gehad. 

Partijen onderstrepen dat het van essentieel belang is dat we de aanpak van de coronacrisis 
baseren op het advies van deskundigen, zoals dat is georganiseerd onder leiding van het 
Outbreak Management Team (OMT)-RIVM. 

Ook het belang van eenduidige communicatie wordt gedeeld, teneinde de bestaande 
crisisstructuur te versterken. Om koepelorganisaties van zorgprofessionals in staat te stellen 
dit zo goed mogelijk te doen, start VWS een overlegstructuur waarin koepelorganisaties 
worden geïnformeerd over de aanpak van het coronavirus en waarin zij hun vragen en zorgen 
kwijt kunnen.  

De coronacrisis vraagt om ander onderwijs dan normaal 

Nieuwsbericht | 13-03-2020 | 22:49 

De volksgezondheid staat voorop voor kinderen, jongeren, leraren en ander 
onderwijspersoneel. Het RIVM toont overtuigend aan dat het sluiten van alle scholen daar niet 
aan bijdraagt. De gezondheidsrisico’s voor kinderen en jongeren zijn laag. Kinderen en 
jongeren spelen een geringe rol in het voortgaan van de uitbraak van het virus. Het advies van 
het RIVM blijft staan. De voortgang van onderwijs aan kinderen en jongeren is heel belangrijk, 
of ze nu thuis zitten of op school. In deze crisistijd moet daarbij worden nagedacht over andere 
manieren om het beste onderwijs te organiseren. Dit schrijven onderwijsministers Slob en 
Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer die ingaat op de situatie voor het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Het coronavirus COVID-19 kan leiden tot situaties waarbij met minder leerlingen of 
studenten, leraren en overig onderwijspersoneel het onderwijs anders georganiseerd moet 
gaan worden. 

In die gevallen hebben de volgende zaken prioriteit: 

• onderwijs aan leerlingen in eindexamensituaties in het 
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs; 

• het onderwijs aan de groep 8-leerlingen, die worden voorbereid 
op het vervolgonderwijs; 

• onderwijs en opvang bieden aan kinderen van ouders in die 
moeten kunnen blijven werken zoals zorgpersoneel en 
hulpverleners 

 

Als kinderen en jongeren thuis komen te zitten, wordt er zoveel mogelijk ook voor hen 
onderwijs georganiseerd. Scholen worden hierbij ondersteund om zo goed mogelijk in deze 
omstandigheden het onderwijs te blijven organiseren. Hiervoor kunnen de scholen 
(gedeeltelijk) online onderwijs organiseren. Dit betekent dat scholen langs deze lijnen invulling 
kunnen geven aan het gisteren uitgebrachte advies. 

De situatie rondom het coronavirus COVID-19 en de maatregelen hebben geleid tot veel zorgen 
en emoties bij scholen en ouders. De ministers hebben begrip voor deze zorgen. Daarom zijn 
zij in gesprek gegaan met sectorraden en vakbonden om zo snel mogelijk meer duidelijkheid 
te geven over hoe deze maatregelen voor het onderwijs ingevuld kunnen worden. 

Faciliteren van docenten en overig onderwijspersoneel van wie nu meer wordt gevraagd, 
afstandsonderwijs en regionale samenwerking zijn voorbeelden van zaken die de 
onderwijsministers nu samen met de sectorraden en bonden verder gaan uitwerken. Vanuit 
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de mbo-instellingen is daarnaast aangeboden te onderzoeken hoe studenten in te zetten zijn 
om kinderen op te vangen, met name de kinderen van ouders die moeten kunnen blijven 
werken. 

Coronavirus: minder kinderen en minder medewerkers op kinderopvanglocaties 

Nieuwsbericht | 13-03-2020 | 17:09 

Het RIVM adviseert mensen bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te 
beperken. Dit betekent: blijf thuis.  

Voor een kinderopvanglocatie kan dit betekenen dat er minder kinderen en minder 
medewerkers aanwezig zullen zijn. Daarover is overleg geweest met het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 

Gedurende de tijd dat deze maatregel van het RIVM van kracht is, zal de toezichthouder 
rekening houden met de situatie. Bij een eventuele overschrijding van de BKR, groepsgrootte, 
bij gebrek aan vaste gezichten en bij samenvoeging van groepen door overmacht, zal de 
toezichthouder een oordeel vellen of sprake is van een overtreding en daarbij meewegen dat 
de veiligheid en het belang van kinderen niet evident mag worden geschaad. 

Deze maatregel is getroffen om te voorkomen dat er door sluiting van kinderopvanglocaties - 
i.v.m personeelstekort als gevolg van de tijdelijke maatregel van het RIVM - (extra) personele 
krapte in andere sectoren ontstaat.   

 

DJI treft preventieve coronamaatregelen 

Nieuwsbericht | 13-03-2020 | 16:45 
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De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft extra maatregelen om de verdere verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. Een besmetting binnen een instelling van DJI zou gezien het 
besloten karakter van de inrichtingen grote gevolgen hebben voor personeel en gedetineerden. 
Hen beschermen staat voorop. 

Vanaf morgen wordt daarom in alle justitiële inrichtingen het bezoek aan gedetineerden 
opgeschort. Om het contact zo veel mogelijk te continueren worden er ruimere mogelijkheden 
voor telefonisch contact geboden en waar mogelijk via Skype. Alleen het bezoek dat 
noodzakelijk is in het kader van de rechtsgang, zoals een advocaat (en welke niet met 
bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden) kan doorgaan. Jongeren in een Justitiële 
Jeugdinrichting mogen nog wel bezoek ontvangen van hun ouders of wettelijk verzorgers. 
Daarnaast zullen gedetineerden, waar mogelijk, zittingen bijwonen via een beeldverbinding 
vanuit de gevangenis. Dit om het risico van verspreiding van het virus via vervoer zo veel 
mogelijk te beperken. 

Alle verloven van gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen worden per direct opgeschort. 
Gedetineerden in het laatste deel van hun straf, die het grootste deel van de tijd buiten de 
gevangenismuren doorbrengen om te werken en alleen ’s avonds binnen slapen, worden, om 
in en uitvoer van gevangenissen te beperken, buiten de muren gehouden. Zij kunnen tijdelijk 
thuis slapen. De maatregelen zullen in ieder geval tot en met 31 maart duren. Daarna zal 
bekeken worden of zij verlengd moeten worden. Daarnaast zullen tijdelijk geen veroordeelden 
worden opgeroepen die hun vonnis thuis konden afwachten en een korte gevangenisstraf 
hebben uit te zitten. Zij worden later opgeroepen om hun straf alsnog uit te zitten. 

Op dit moment zijn er nog geen besmettingen in de inrichtingen geconstateerd, maar ook daar 
bereidt DJI zich uiteraard op voor. Gezien de aard van de inrichtingen, waarbij geslotenheid 
een belangrijke eigenschap is, zijn vergaande maatregelen bij een besmetting niet uitgesloten. 
Daarbij zijn de adviezen van het RIVM leidend. Besmette gedetineerden kunnen worden 
geïsoleerd in hun cel en er liggen draaiboeken klaar om dagprogramma’s aan te passen of 
andere maatregelen te nemen wanneer een besmetting zich voordoet. 

5 patiënten overleden, 190 nieuwe patiënten, In totaal 804 positief geteste personen 

Nieuwsbericht | 13-03-2020 | 15:44 

Per vandaag zijn 190 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt 
wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 804. 

Er zijn sinds gisteren 5 nieuwe patiënten overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 10 
mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 115 patiënten opgenomen (geweest) in een 
ziekenhuis. 

Van de bevestigde personen werken er 179 in de zorg; zij worden vaker dan andere groepen 
getest 

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland 

Nieuwsbericht | 12-03-2020 | 15:37 

Let op. Dit betreft een nieuwsbericht van 12 maart 2020, met een update op 15 maart 2020. 

Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd.  

• Bekijk de nieuwere maatregelen voor onderwijs, horeca en sport in het nieuwsbericht van 15 
maart 2020. 
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In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de 
maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. 

Maatregelen van 12 maart 2020 

De maatregelen zijn: 

• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 
Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 

• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook 
voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

• Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden 
te spreiden. 

• Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd 
grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht 
om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas 
thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet 
naar het buitenland. 

• Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van 
grootschalige colleges. 

• Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven 
gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. 
Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien 
zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt 
sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten 
thuis blijven. 

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor 
Noord-Brabant. 

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en 
antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld. 

Actuele informatie op donderdagmiddag 12 maart 

Nieuwsbericht | 12-03-2020 | 15:15 

Op donderdagmiddag 12 maart wordt een persconferentie gehouden met actuele informatie 
over de aanpak van het coronavirus in Nederland. De persconferentie is live te volgen via 
NPO1 en RTL4.  

 

Oefening Frisian Flag afgelast 

Nieuwsbericht | 12-03-2020 | 13:18 

Defensie heeft besloten dat de oefening Frisian Flag vanaf Vliegbasis Leeuwarden niet 
doorgaat. Deze oefening stond gepland van 23 maart tot 3 april. 

Hoewel de oefening in Friesland was gepland, zouden eenheden uit andere provincies, 
waaronder Noord-Brabant, Frisian Flag ondersteunen. Defensie neemt maatregelen om 
verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan, maar moet eventuele ernstinzet 
(zoals de bewaking van het luchtruim) garanderen. Daarom is het niet mogelijk de benodigde 
ondersteuning voor de oefening te leveren. Hieraan zouden eenheden van verschillende landen 
meedoen. 
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Helikoptertraining 

Naast de oefening Frisian Flag is ook besloten het buitenlandse onderdeel van de 
helikoptertraining genaamd Helicopter Weapon Instructors Course voor nu niet door te laten 
gaan. Dit gedeelte zou in Duitsland plaatsvinden. Het onderdeel wordt om een later moment 
ingehaald. Wanneer is nog niet bekend. 

Cold Response 

De internationale oefening Cold Response in en nabij Noorwegen is ook gestopt. Gisteren 
maakten de Noorse strijdkrachten bekend dat de oefening geleidelijk wordt afgebouwd. 
Vandaag werd duidelijk dat ook voor de Nederlandse deelnemers zoals Zr.Ms. Johan de Witt 
de oefening stopt. Morgen eindigen de scenario’s waar Nederlandse militairen aan deelnemen. 

 

Defender 2020 

De mediadag die voor de grootschalige oefening Defender 2020 op 14 maart zou plaatsvinden 
is afgelast. 

COVID-19 

Defensie houdt de situatie omtrent de verspreiding van COVID-19 nauwlettend in de gaten en 
volgt het advies van het RIVM. Per oefening wordt bezien of deze door kan gaan, eventueel met 
aanvullende maatregelen, of wordt afgelast.   

 

NOS Journaal om 20.00 uur met gebarentolk vanwege coronavirus 

Nieuwsbericht | 12-03-2020 | 12:30 

Het NOS Journaal van 20.00 uur wordt vanaf vanavond voorlopig elke dag voor doven en 
slechthorenden met een gebarentolk uitgezonden op het themakanaal NPO Nieuws. 
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Dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus, waarbij ook in Nederland 
maatregelen worden genomen om besmetting tegen te gaan. Om de groep Nederlanders die 
gebruik maakt van gebarentaal de ontwikkelingen zo goed mogelijk te kunnen laten volgen, 
heeft NPO met de Rijksoverheid afgesproken dat het Journaal van 20.00 uur in elk geval 
gedurende de komende twee weken van een gebarentolk wordt voorzien. Dit Journaal biedt 
dagelijks een uitgebreid overzicht van actuele informatie over het coronavirus, 
handelingsperspectieven en mogelijke maatregelen die in binnen- en buitenland worden 
genomen. 

Het Journaal met gebarentolk is te zien op NPO Nieuws; bij KPN te vinden op kanaal 43, bij 
Ziggo op kanaal 501 en bij T-Mobile op kanaal 260. NPO Nieuws is online te zien via NPO 
Start. Via NPO Start is het Journaal met gebarentolk later ook terug kijken. 

Conferentie over persvrijheid uitgesteld vanwege Coronavirus 

Nieuwsbericht | 12-03-2020 | 11:55 

De World Press Freedom Conference 2020 wordt uitgesteld omdat sprekers en bezoekers door 
het Coronavirus niet meer willen, mogen of kunnen reizen. Hierdoor is de kwaliteit van het 
programma van de conferentie en een voldoende aantal bezoekers niet meer te garanderen. 

Nederland en Unesco hadden de World Press Freedom Conference (WPFC) gepland van 22-24 
april in het World Forum in Den Haag. De beoogde nieuwe datum wordt 18-20 oktober, 
eveneens in het World Forum. 

Om onnodige kosten voor de organisatie, sprekers en bezoekers te voorkomen is besloten om 
het besluit tot uitstel nu te nemen. Alle betrokken partijen kunnen nu tijdig worden 
geïnformeerd. 

Het succes van de WPFC is voor een belangrijk deel afhankelijk van circa zestig externe 
partijen, grotendeels uit het buitenland. Zij nemen het overgrote deel van het conferentie-
programma voor hun rekening in de vorm van sessies en andere activiteiten. De conferentie 
kan ook alleen slagen met een hoog aantal bezoekers uit alle werelddelen. 

De WPFC is een jaarlijks evenement van Unesco dat elk jaar in een ander land plaatsvindt. 
Nederland is in 2020 gastland. Het evenement duurt drie dagen en trekt 1500-2000 bezoekers 
per dag, afkomstig uit de hele wereld. 

FAQ 

Wat is de belangrijkste reden voor het verplaatsen van de conferentie? 

Omdat internationale sprekers en deelnemers niet meer willen, mogen of kunnen reizen, is de 
kwaliteit van het programma van de conferentie en een voldoende aantal bezoekers niet meer 
te garanderen. 

Zijn gezondheidsrisico’s aanleiding voor het verplaatsen? 

Het bestuurlijke afwegingskader evenementen van het RIVM geeft ook genoeg redenen om de 
conferentie te verplaatsen. 

Hebben zich al sprekers afgemeld? Bleef het aantal registraties achter? 

Steeds meer sprekers en bezoekers vragen of de conferentie wel doorgaat, of geven aan dat ze 
twijfelen aan deelname. Sommigen zijn verbaasd dat de conferentie nog niet is uitgesteld. Er 
zijn nog geen expliciete afmeldingen, maar het aantal aanmeldingen stokt. De conferentie kan 
nu nog worden verplaatst tegen geringe kosten; wachten met uitstel brengt hoge kosten met 
zich mee. 

Waarom wordt WPFC niet verplaatst naar mei/juni? 
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Dan bestaat nog steeds de kans dat kwaliteit en kwantiteit niet zijn te garanderen. 

Waarom kies je dan niet voor een andere locatie? 

Er zijn al verplichtingen aangegaan met World Forum. 

Waarom is voor 18-20 oktober als beoogde datum gekozen? 

Dan is World Forum in ieder geval beschikbaar. Deze data sluiten ook mooi aan bij op The 
International Day to End Impunity for Crimes against Journalists op 2 november, een door 
de Verenigde Naties erkende internationale dag. 

Waarom wordt WPFC niet afgezegd? 

Dit zou een gemiste kans zijn om aandacht aan dit onderwerp te besteden. Ook zou het hoge 
kosten met zich mee brengen, zonder enige opbrengst. 

Hoe groot is de kans dat WPFC straks nogmaals wordt verschoven of helemaal niet doorgaat? 

Door verplaatsing naar 18-20 oktober (beoogde datum) lijkt die kans klein. Afzeggen zou een 
gemiste kans zijn. 

Wat zijn de gevolgen voor het programma van WPFC? 

Dat valt nu nog niet te zeggen. Uitgangspunt is dat we het programma behouden. 

Bij wie kan ik terecht met vragen? 

U kunt bij vragen contact opnemen via het algemene WPFC-e-mailadres: 
wpfc2020@minbuza.nl. 

Ik heb al een ticket en hotel geboekt. Wie dekt die kosten nu? 

De meeste tickets en hotelboekingen kunnen in dit stadium nog worden verzet. Mochten er 
toch kosten uit voortvloeien dan kan de organisatie van de WPFC 2020 deze kosten helaas 
niet dekken. 

1 patiënt overleden, 121 nieuwe patiënten, In totaal 503 positief getest personen 

Nieuwsbericht | 11-03-2020 | 14:19 

Op dit moment zijn 121 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt 
wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positieve testen op 503. Het 
aantal nieuwe positieve testen is hoger dan de afgelopen dagen. Een deel van de toename is 
te verklaren door het zorgonderzoek dat de afgelopen dagen in Noord-Brabant is uitgevoerd. 
Daarnaast is er een vijfde persoon aan de ziekte overleden. Het gaat om een persoon van 68 
met onderliggend lijden. 

Van de 503 gemelde gevallen wonen er 223 in de provincie Noord-Brabant en 66 in de 
provincie Utrecht. Daarnaast wonen er 57 in de provincie Zuid-Holland en 48 in de provincie 
Limburg. 199 van de 503 personen hadden een bron van besmetting in het buitenland. Bij 92 
gevallen is dit nog in onderzoek. De meerderheid van de patiënten met een onbekende bron 
woont in Noord-Brabant. 

Zorgonderzoek 

Van 6 tot 8 maart werden 1097 medewerkers in ziekenhuizen in Noord-Brabant getest. 3,9 
procent bleek inderdaad het coronavirus te hebben. De percentages verschillen per 
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ziekenhuis. Ook werden 200 patiënten getest. Van deze patiënten bleek gemiddeld 9 procent 
het virus te hebben. De mensen die getest zijn, hadden al klachten. 

Risicogebieden aangepast 

De lijst met risicogebieden is aangepast. De omgeving in het noorden van Italië is uitgebreid 
naar Italië. Singapore en Macau worden niet langer gezien als een risicogebied, omdat het 
virus daar niet meer op grote schaal verspreid wordt. 

Vanaf nu geldt dus:  

Heb je koorts (meer dan 38⁰ Celsius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of 
kortademigheid) en heb je contact gehad met een patiënt met het coronavirus of ben je de 
afgelopen veertien dagen in een van de volgende gebieden geweest: 

• China (inclusief Hongkong) 

• Italië 

• Iran 

• Zuid-Korea 

 

Neem dan telefonisch contact op met je huisarts. 

 

Sociale terughoudendheid in Brabant tot en met 16 maart 

Nieuwsbericht | 10-03-2020 | 21:01 

Let op. De datum van dit nieuwsbericht is 10 maart 2020. 

Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd.    

Dinsdagmiddag 10 maart 2020 maakten de drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in 
Brabant tijdens een persconferentie in ’s-Hertogenbosch bekend hoe er in Brabant wordt 
omgegaan met evenement vanwege het coronavirus: 

• Een verbod op alle evenementen met meer dan 1.000 
deelnemers. 
Bijvoorbeeld: betaald voetbalwedstrijden, dance events en 
concerten, de carnavalsoptocht in Oosterhout en een grote 
beurs op de Technische Universiteit Eindhoven 

• Het matigen van sociale contacten en aangaan van alleen strikt 
noodzakelijke nieuwe sociale contacten 

• Bescherm ouderen en kwetsbare extra 

• Een oproep aan alle organisatoren van bijeenkomsten om de 
bijeenkomst te heroverwegen gezien bovenstaande oproep tot 
matigen van contacten. 

 

Deze maatregelen gelden tot en met maandag 16 maart in lijn met het advies van het RIVM 
en wat minister-president Rutte maandag 9 maart communiceerde. 

Indoor Brabant 

Voor Indoor Brabant wordt gekeken of dit evenement opgeknipt kan worden in kleinere 
evenementen van minder dan 1.000 personen. 
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Sociale onthouding 

Op organisatoren van bijeenkomsten of samenkomsten zonder evenementenvergunning van 
meer dan 1.000 personen (zoals concerten in poppodia en horecagelegenheden) doet de 
overheid in Brabant een dringend beroep om te handelen in de lijn van sociale 
terughoudendheid en het gezond verstand te gebruiken. 

De betrokken gemeenten kunnen zich voorstellen dat deze maatregel vragen oproept bij 
organisatoren van evenementen. Met die vragen kunt terecht bij uw eigen gemeente. De 
gemeente zal wellicht niet direct antwoord hebben, maar doet er alles aan om vragen zo snel 
mogelijk beantwoorden. 

Brabant gaat niet op slot. Bijvoorbeeld kroegen en musea blijven open. Als u daarheen gaat, 
neem dan uw verantwoordelijkheid en zoek daarna geen kwetsbare mensen zoals ouderen of 
zieken op. 

Onderwijs en kinderopvang 

De overheid in Brabant doet een dringend beroep op het onderwijs en de kinderopvang om de 
opvang van kinderen zoveel als mogelijk is te blijven verzorgen. Kinderen die thuis zitten, doen 
een beroep op hun ouders waardoor bijvoorbeeld mensen in vitale beroepen niet aan het werk 
kunnen. 

Resultaat steekproef: 4 procent ziekenhuismedewerkers heeft Coronavirus 

Nieuwsbericht | 10-03-2020 | 18:05 

Bijna vier procent van de onderzochte medewerkers in de Brabantse ziekenhuizen heeft het 
nieuwe coronavirus (COVID-19). Dat blijkt uit de steekproef van het RIVM tussen 6 en 9 
maart. De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen het ingezette beleid van vrijdag 6 
maart 2020. Wel vraagt het om enkele uitbreidingen. 

Het feit dat zorgmedewerkers besmet zijn met het coronavirus kan meerdere dingen 
betekenen. Het kan zijn dat het percentage besmettingen in de ziekenhuize een weergave is 
van het aantal besmettingen onder de Brabantse bevolking. Maar het zou ook kunnen 
betekenen dat het percentage besmettingen onder ziekenhuismedewerkers hoger is, omdat zij 
door hun werkzaamheden eerder in contact kunnen komen met het virus. Het RIVM gaat dit 
nog verder uitzoeken. 

Testuitslagen 

Van 6-8 maart werden 1097 medewerkers in de ziekenhuizen getest. 3,9 procent bleek 
inderdaad het coronavirus te hebben. Dit percentage lag tussen de 0 en 10 procent.  Ook 
werden 200 patiënten getest. Van deze patiënten bleek gemiddeld 9 procent het virus te 
hebben. Ook daar zijn er verschillen tussen ziekenhuizen. De mensen die getest zijn, hadden 
al klachten. 

Adviezen en maatregelen 

De adviezen die het RIVM eerder gaf om verspreiding van het virus te voorkomen, blijven van 
kracht. Het gaat dan om de algemene hygiënemaatregelen en de oproep om geen handen te 
schudden. In Noord-Brabant geldt het advies om bij verkoudheid, hoesten of koorts sociale 
contacten zo veel mogelijk te vermijden. In Noord-Brabant blijven de specifieke adviezen om 
zoveel mogelijk thuis te werken en bezoek aan drukke plaatsen te vermijden, gelden. 
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Evenementen  

De rijksoverheid heeft een kader dat gemeenten kan helpen bij de afweging om grote 
evenementen al dan niet door te laten gaan. Vanmiddag zijn in Brabant nieuwe maatregelen 
voor evenementen aangekondigd.  

Ziekenhuizen 

Het RIVM heeft dit onderzoek gedaan in nauwe samenwerking met de ziekenhuizen in de 
provincie: Bravis (Roosendaal & Bergen op Zoom), Jeroen Bosch (Den Bosch), Bernhoven 
(Uden), Radboudumc (Nijmegen), Amphia (Breda), VieCuri (Venlo), Catharina (Eindhoven), 
Elkerliek (Helmond), Elizabeth Twee Steden (Tilburg). Het Radboudumc en VieCuri liggen 
weliswaar niet in de provincie Noord-Brabant maar hebben wel veel medewerkers die in 
Noord-Brabant wonen.  

1 patiënt overleden, 61 nieuwe patiënten, in totaal 382 positief geteste personen 

Nieuwsbericht | 10-03-2020 | 14:19 

Sinds 9 maart 2020 zijn er 61 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu  gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 382. 

Van de 382 zijn er 161 besmet geraakt in het buitenland. Voor 156 gevallen is de bron 
onbekend of is onderzoek nog gaande. Ruim de helft daarvan woont in Noord-Brabant. De 
meeste mensen die positief zijn getest, wonen in de provincie Noord-Brabant: 157 personen. 
In de provincie Utrecht wonen 55 gemelde gevallen. Maandag is een patiënt overleden, een 
78-jarige met een kwetsbare gezondheid. In totaal zijn nu 4 personen met het coronavirus 
overleden.  

Hygiënemaatregelen van belang om verspreiding coronavirus tegen te gaan 
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Nieuwsbericht | 09-03-2020 | 19:43 

Let op. De datum van dit nieuwsbericht is 9 maart 2020. 

Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd.  

Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren 
zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 
2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden. 

In de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zijn betrokken ministers 9 maart 
bijgepraat over de aanpak van het nieuwe coronavirus. Vanuit verschillende invalshoeken is 
gesproken over maatregelen en de gevolgen voor Nederland. Het belang om adviezen van het 
RIVM op te volgen, wordt door het kabinet onderstreept. 

Noord-Brabant 

Sinds vrijdag 6 maart gelden voor inwoners van de provincie Noord-Brabant specifieke 
adviezen. Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, wordt ze gevraagd sociale 
contacten te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen 
bij elkaar zijn. Ze kunnen contact met de huisarts opnemen als de klachten erger worden. 
Deze oproep blijft de komende zeven dagen gelden, tot en met maandag 16 maart.  

Aan werkgevers wordt hier nu de oproep aan toegevoegd om waar dit redelijkerwijs mogelijk 
is, het mogelijk te maken dat inwoners van Noord-Brabant thuis werken. Ook wordt gevraagd 
om te bekijken of werktijden gespreid kunnen. Die aanvullende maatregelen kunnen eraan 
bijdragen aan het tegengaan van besmetting, en geldt ook voor de komende zeven dagen. 

Rest van Nederland 

Voor inwoners van de rest van Nederland blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij: 

• verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius 

• en wanneer je contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus of wanneer je in een 
gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het nieuwe coronavirus. 

Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid 
kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de 
klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.  

 

56 nieuwe patiënten, in totaal 321 positieve testen 

Nieuwsbericht | 09-03-2020 | 14:03 

Op 9 maart zijn er 56 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu  gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 9 maart 2020 op 321. 

De meeste patiënten komen uit Brabant: 134. Na Brabant wonen de meeste patiënten in 
Utrecht: 52. Van 150 personen is bekend dat zij COVID-19 in het buitenland hebben 
opgelopen. De meeste patiënten waren in Italië. Hiernaast waren er patiënten in Duitsland, 
Frankrijk, Iran, Oostenrijk, Kaapverdië, Groot-Brittannië en Hong Kong. Van 90 patiënten 
wordt nog onderzoek gedaan wat de mogelijke bron kan zijn. 

Onderzoek in Brabant 
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De uitkomsten van het onderzoek dat dit weekend onder zorgmedewerkers in Brabant werd 
gehouden, zijn nog niet bekend. Hier volgt binnenkort meer informatie over. 

Twee patiënten overleden, 77 nieuwe patiënten, in totaal 265 positief geteste patiënten 

Nieuwsbericht | 08-03-2020 | 14:00 

Vandaag zijn twee patiënten met het nieuwe coronavirus overleden. Beiden hadden ernstige 
onderliggende medische problemen. Het gaat om een  zesentachtigjarige man die opgenomen 
was in het Bernhoven Ziekenhuis te Uden en een tweeëntachtigjarige man uit het Zuyderland 
Medisch Centrum in Sittard/Geleen. Wat de besmettingsbron van deze patiënten is, is in 
onderzoek. 

Sinds gisteren zijn 77 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  gemeld. Hiermee komt het totaal aantal 
positief geteste patiënten op 265 waarvan 3 patiënten zijn overleden. Hoeveel daarvan 
afkomstig zijn uit Noord-Brabant volgt nog. 

Van de 265 patiënten zijn er 144 in het buitenland geweest. Het merendeel (131) van deze 
patiënten is in (Noord-) Italië geweest. Hiernaast zijn 74 mensen besmet geraakt via een 
gediagnosticeerde patiënt. Van 47 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn. 

Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie. Er zijn 36 patiënten opgenomen 
(geweest) in het ziekenhuis. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst  Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en contactonderzoek. 

60 nieuwe patiënten, in totaal 188 positieve testen 

Nieuwsbericht | 07-03-2020 | 14:20 

Sinds 6 maart zijn 60 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu  gemeld. Hiermee komt op 7 maart het totaal aantal positief geteste patiënten op 188 
waarvan 1 patiënt is overleden. De meeste nieuwe patiënten werden in Noord-Brabant gemeld: 
26 

Het onderzoek naar de verspreiding van het virus in Noord-Brabant is ondertussen gestart. 
Begin volgende week verwacht het RIVM hier meer over te kunnen zeggen. Tot die tijd geldt 
voor Noord-Brabant het advies: ben je verkouden, hoest je of heb je koorts: blijf dan thuis en 
beperk de sociale contacten. 

Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest. Het merendeel (103) van deze 
patiënten is in (Noord-) Italië geweest. Hiernaast zijn 47 mensen besmet geraakt via een 
gediagnosticeerde patiënt. Van 29 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn. 

Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie. Er zijn 24 patiënten opgenomen 
(geweest) in het ziekenhuis. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst ’en contactonderzoek.   

 

COVID-19: Nieuwe aanwijzing voor inwoners Noord-Brabant 

Nieuwsbericht | 06-03-2020 | 18:12 
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Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  adviseert inwoners van de provincie 
Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit 
betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start 
het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19. 

Van het grootste deel van de patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten 
zijn in Italië geweest, of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten 
waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit 
Brabant of heeft een link met deze provincie. Om na te gaan in hoeverre er sprake is van 
verspreiding van het virus in de provincie, start het RIVM morgenochtend met een steekproef 
waarbij getest wordt op het nieuwe coronavirus. 

Het RIVM vraagt inwoners van Noord-Brabant met een verkoudheid, die hoesten of koorts 
hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Werk bijvoorbeeld thuis, ga niet 
op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten 
hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot 
anderen. Hiermee verklein je de kans om onopgemerkt het virus te verspreiden. Bel uw 
huisarts alleen als uw klachten verergeren.  

Patiënt met nieuw coronavirus overleden 

Nieuwsbericht | 06-03-2020 | 11:05 

Een zesentachtigjarige man die opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam met 
COVID-19 is op 6 maart 2020 overleden. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe 
onbekend. Dit is de eerste patiënt in Nederland die is overleden aan de gevolgen van een 
infectie met het nieuwe coronavirus. 

Nadat bekend werd dat de patiënt COVID-19 had, is hij in isolatie verzorgd. Het ziekenhuis 
en de GGD hebben de contacten van de patiënt (bezoekers en verzorgers) in kaart gebracht 
en gaan na of zij klachten hebben. Alle contacten van de patiënten die verkoudheidsklachten 
of koorts hebben, is gevraagd om thuis te blijven. Zo nodig worden zij getest. 

Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of 
niest in het gezicht van een ander. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten 
zoals kortademigheid of hoesten. Iemand met koorts en luchtwegklachten en die de afgelopen 
veertien dagen in een gebied is geweest waar COVID-19 wijdverspreid is, kan worden getest 
op COVID-19.  Dat geldt momenteel voor de volgende landen: China (inclusief Hong Kong en 
Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran en enkele provincies in Noord-Italië (Aosta-vallei, 
Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en 
Ligurië).  

 

44 nieuwe patiënten, in totaal 82 positieve testen 

Nieuwsbericht | 05-03-2020 | 16:06 

Sinds de update van 4 maart 2020 zijn vierenveertig nieuwe patiënten bij het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve 
geteste patiënten op 5 maart 2020 op 82. Hiervan zijn negenenzestig patiënten in het 
buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe 
patiënten zijn twee personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten 
in thuisisolatie. 

Eén nieuwe patiënt werd gevonden via een peilstation van het Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Nivel doet samen met het ErasmusMC en het RIVM 
onderzoek naar griepachtige verschijnselen. Samen testen zij bij 40 huisartsenpraktijken hoe 
vaak deze verschijnselen voorkomen en welke virussen deze klachten veroorzaken. Sinds 
enkele weken wordt bij dit onderzoek ook getest op het nieuwe coronavirus. Van enkele 
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patiënten is de bron van de besmetting nog onbekend. De GGD doet nog onderzoek naar de 
mogelijke bron. Voor alle nieuwe patiënten is contactonderzoek opgestart.    

Vijftien nieuwe patiënten met COVID-19, in totaal achtendertig positieve testen 

Nieuwsbericht | 04-03-2020 | 13:59 

Op 3 maart zijn er vijftien nieuwe patiënten met COVID-19 bij het RIVM Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen op 38. Van 
de nieuwe patiënten zijn vier mensen in het ziekenhuis opgenomen. De andere 11 zijn in 
thuisisolatie. Een van deze mensen was op doorreis, woont in het buitenland maar is op een 
opvanglocatie ondergebracht.  

De meeste personen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld, zijn mensen die in Noord-
Italië zijn geweest of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. Van enkele patiënten is de 
bron van de besmetting nog onbekend. Dit is nog in onderzoek. De GGD Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst ’en hebben contactonderzoek opgestart. 

Woonplaats 

Sinds 3 maart publiceert RIVM ook een kaart waarin de positieve uitslagen vermeld worden 
per gemeente. Deze kaart wordt elke dag aangepast aan de nieuwe cijfers. De kaart geeft het 
totaal aantal positief geteste patiënten weer. Het is geen kaart met het actuele aantal zieke 
mensen in Nederland. Het RIVM geeft op dit moment geen gegevens over mensen die weer 
genezen zijn.  

Maatregelen in ziekenhuizen 

Een aantal van de patiënten ligt een ziekenhuis. De ziekenhuizen brengen met de betreffende 
GGD de contacten binnen en buiten het ziekenhuis in kaart. Als maatregelen genomen moeten 
worden binnen het ziekenhuis, maakt het ziekenhuis dit zelf bekend.  

Alleen noodzakelijke reizen naar Noord-Italië 

Veel van de nieuwe patiënten zijn de afgelopen tijd in Noord-Italië geweest. In verschillende 
Noord-Italiaanse provincies is wijdverspreide circulatie van het coronavirus. Mensen die op 
reis zijn in Noord-Italië hebben dus een grotere kans om besmet te raken met het coronavirus. 
Reizigers kunnen het virus dan ongemerkt meenemen naar Nederland. Daarom heeft het 
ministerie van Buitenlandse zaken het reisadvies voor Noord-Italië aangepast tot alleen 
noodzakelijke reizen.   

Zes nieuwe patiënten met COVID-19 

Nieuwsbericht | 03-03-2020 | 13:37 

Op 2 maart zijn er 6 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu  gemeld. Zij zijn allemaal in thuisisolatie. Hiermee komt het totaal aantal positieve 
testen op 24. 

Bijna alle personen bij wie het coronavirus is vastgesteld zijn reizigers afkomstig uit Noord-
Italië of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. Van enkele patiënten is de bron van de 
besmetting nog onbekend. Dit is nog in onderzoek. De GGD Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst ’en hebben contactonderzoek opgestart.  
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Acht nieuwe patiënten, opnamestop IC-afdeling Maasstad Ziekenhuis 

Nieuwsbericht | 02-03-2020 | 17:48 

Tot maandag 2 maart zijn 8 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve testen in 
Nederland op 18. Bijna alle nieuwe personen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld, 
zijn mensen die in Noord-Italië zijn geweest of zijn gezinscontacten van een eerdere patiënt. 
Als de bron van de besmetting van de patiënt nog onbekend is, wordt dat ook uitgezocht. 

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en zijn bezig om de contacten van alle patiënten 
in kaart te brengen. Alle contacten worden door de GGD onder monitoring geplaatst 
gedurende 14 dagen na hun laatste contact met de patiënt en dienen hun gezondheid in de 
gaten te houden en de GGD hierover in te lichten. In aanvulling hierop wordt gezinscontacten 
gevraagd om thuis te blijven en zo min mogelijk fysiek contact te hebben met andere mensen. 
Bij klachten worden de contacten getest. 

Opnamestop IC intensive care -afdeling Maasstad Ziekenhuis 

Eén van de patiënten heeft in het Maasstad Ziekenhuis gelegen op de intensive care. Het 
ziekenhuis heeft inmiddels uit voorzorg een gedeeltelijke opnamestop op de intensive care unit 
ingesteld. Dit betekent dat er geen nieuwe patiënten opgenomen worden op deze afdeling. 
Verder blijft het ziekenhuis open. Het ziekenhuis en de GGD brengen de contacten van de 
patiënt (bezoekers en verzorgers) in kaart en gaat na of zij klachten hebben. Alle contacten 
van de patiënten die verkoudheidsklachten of koorts hebben is gevraagd om thuis te blijven. 
Zo nodig worden zij getest.  

Drie nieuwe patiënten met COVID-19 

Nieuwsbericht | 01-03-2020 | 16:15 

Op 1 maart 2020 zijn er drie nieuwe patiënten met COVID-19 gediagnosticeerd. Daarmee zijn 
er op dit moment tien patiënten in Nederland. Eén patiënt heeft in het Beatrixziekenhuis in 
Gorinchem gelegen. Het ziekenhuis wordt uit voorzorg tijdelijk gesloten. 

Patiënten 

Van deze drie patiënten is op dit moment nog niet bekend hoe zij besmet zijn geraakt. Eén 
mannelijke patiënt komt uit Drenthe en een vrouwelijke patiënt uit Tilburg. De patiënten zijn 
beide in thuisisolatie. Hoe zij besmet zijn geraakt wordt op dit moment uitgezocht. Ook 
brengen de betreffende GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten de contacten in kaart. 

De andere vrouwelijke patiënt heeft in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gelegen zonder dat 
bekend was dat zij het coronavirus had. De vrouw is inmiddels overgebracht naar het 
ErasmusMC Erasmus Medical Center, waar zij in isolatie wordt behandeld. 

Beatrixziekenhuis 

Het Beatrixziekenhuis neemt uit voorzorg een aantal maatregelen. De contacten van de 
patiënt, waaronder het zorgpersoneel, worden in kaart gebracht en gemonitord door de GGD. 
Verder heeft het ziekenhuis een patiëntenstop afgekondigd. Dat betekent dat er tijdelijk geen 
nieuwe patiënten in dit ziekenhuis worden opgenomen. Daarnaast wordt het ziekenhuis ook 
tijdelijk gesloten voor bezoekers. 

Reizigers uit gebieden met coronavirus 
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Mensen die in een van de gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst en klachten 
hebben worden geadviseerd om thuis te blijven. Worden de klachten erger, neem dan 
telefonisch contact op met de huisarts. Het gaat om mensen die in China, Zuid-Korea, Iran, 
Singapore en Noord-Italië. In Noord-Italië gaat het om de volgende provincies: de Aosta-vallei, 
Piëmont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en 
Ligurië. 

Beperking voor huisgenoten van patiënten 

Mensen die huisgenoten zijn van bevestigde patiënten en die risico hebben gelopen moeten 
hun sociale contacten beperken. Dat betekent dat deze mensen niet mogen werken en zo min 
mogelijk buiten de deur mogen komen. 

COVID-19 

COVID-19 kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het 
gezicht van een ander. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, 
brengen de GGD en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart wie er 
nauw contact heeft gehad met de besmette patiënten. Deze contacten worden gemonitord 
en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Ook 
moeten zij gezondheidsklachten melden die zij hebben. Mochten zij klachten krijgen die 
passen bij COVID-19, dan worden zij ook geïsoleerd en getest. Door deze maatregelen 
verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.    

Update van dag tot dag 
 
Aantal coronadoden (115) kleiner dan week eerder, aantal nieuwe opnames 
(225) gehalveerd  
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Het aantal nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus (115 ) is vrijdag kleiner dan 
een week eerder, zo blijkt uit de dagelijkse COVID-19-update van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is vrijdag met 225 
fors kleiner dan vorige week vrijdag (502). 

De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet het daadwerkelijke aantal ziekenhuisopnames 
en sterfgevallen: het gaat alleen om de meldingen die bij het instituut zijn binnengekomen, 
en daar zit een vertraging in. 

Het aantal bevestigde besmettingen is wederom gestegen, tot 23.097. Sinds donderdag zijn er 
1.335 bevestigde besmettingen zijn gemeld bij het RIVM. 

Sinds deze week worden echter meer mensen getest, waardoor het lijkt alsof de ziekte zich 
sneller aan het verspreiden is dan voorheen. Het RIVM benadrukt dat dit niet het geval is. 

Totaal aantal sterfgevallen mogelijk een keer zo hoog 

Uit cijfers van het Centraal voor de Statistiek (CBS) blijkt ook dat het totaal aantal 
sterfgevallen mogelijk een keer zo hoog ligt dan het RIVM tot nu toe in totaal heeft gemeld. 

Het CBS houdt per week het totaal aantal overledenen bij en zit dit af tegen aantal 
sterfgevallen dat gemiddeld plaatsvindt. Deze oversterfte is vorige week uitgekomen op 
ongeveer tweeduizend overledenen waarvan ongeveer duizend werden geregistreerd door het 
RIVM. 

Wel moet er bij worden gezegd dat het CBS geen informatie geeft over de doodsoorzaak. Het 
is dus niet met zekerheid te zeggen dat de oversterfte honderd procent is toe te schrijven aan 
het coronavirus. 

Het RIVM kijkt, net zoals bij een griepgolf, uiteindelijk vooral naar de cijfers van de oversterfte. 
De dagelijkse update is overigens wel belangrijk voor de statistieken en bevat de cijfers van 
het aantal doden van wie zeker is dat er een coronabesmetting was.   

 

Britse prins Charles (71) besmet met coronavirus 

De Britse prins Charles is positief getest op het coronavirus, zo maakt een woordvoerder van 
Clarence House zojuist bekend. De 71-jarige royal zit al een tijdje in quarantaine in Balmoral Castle 
in Schotland en maakt het naar omstandigheden goed. 

De prins van Wales is positief getest op het coronavirus. Hij heeft milde symptomen, maar verkeert 
in goede toestand’, aldus een woordvoerder. ‘Hij heeft de afgelopen dagen uit huis gewerkt.’ Het is 
niet mogelijk vast te stellen wie Charles besmet heeft: de prins heeft vanwege zijn publieke functie 
veel contact gehad met anderen.  

Uit voorzorg is ook zijn vrouw Camilla getest, maar zij is vooralsnog niet besmet met het 
coronavirus. Wel verblijft zij, net als haar man, in quarantaine.   Buckingham Palace laat weten 
dat koningin Elizabeth (93) in goede gezondheid verkeert. ‘De koningin zag de prins van Wales voor 
het laatst kort in de ochtend van 12 maart. Ze volgt al het advies met betrekking tot haar welzijn.’ 
Bron: RTL boulevard, 25 maart 2020. 
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Kritiek op naar Schotland 'gevluchte' prins Charles 

 

De met corona besmette prins Charles ligt onder vuur. De eenenzeventigjarige royal is na zijn 
besmetting met het virus namelijk naar Schotland vertrokken, zodat hij daar de ziekte kan 
uitzitten. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. 

‘Het is een schande’, stelt de Schotse krant The National. Prins Charles is naar het land 
vertrokken omdat hij besmet is met het coronavirus en wil uitzieken. ‘Deze actie is niet alleen 
egoïstisch, maar ook gevaarlijk’, vindt diezelfde krant. De Schotse overheid had namelijk een 
verbod gelegd op Britten die naar hun buurland vluchten om corona te vermijden. Toch koos 
de prins ervoor om het wél te doen.  

Ook de Schotse kabinetssecretaris voor Financiën steunt de gevluchte prins Charles niet. ‘Als 
je ergens anders woont, gebruik de Schotse Hooglanden dan niet als middel om jezelf te 
isoleren’, aldus Kate Forbes op Twitter. The National wil het er ook niet bij laten. ‘Charles had 
het advies van de regering moeten opvolgen en thuis moeten blijven, vindt de krant. Ze vinden 
dat hij ‘het goede voorbeeld’ had moeten geven en ‘de verspreiding van het virus had moeten 
voorkomen.’ RTL nieuws, 26 maart 2020.  

 

Duitsers lappen verzoek om Nederland te mijden massaal aan 
hun laars  
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De marechaussee is er maar druk mee: Duitse automobilisten bij de grens vragen om terug 
te keren naar Duitsland. Maar verreweg de meesten negeren dat verzoek, blijkt uit tellingen 
door de provincie Limburg. 

Volgens Duitsers die bij de grens werden tegengehouden, is in Duitse media te lezen dat er 
geen verbod is op reizen naar Nederland. Minister-president Armin Laschet van Noordrijn-
Westfalen heeft namelijk verklaard dat de grens naar Nederland gewoon open is. Sommigen 
weten dat wel een advies geldt om dat niet te doen, maar dat blijkt veel Duitsers niet tegen te 
houden. 

Een boa van de provincie Limburg hield gisteren en vandaag steekproefsgewijs een uur lang 
bij hoeveel Duitsers aan de grens doorreden naar Roermond, en hoeveel er omkeerden na een 
verzoek van de marechaussee. Daaruit blijkt dat donderdag 60 procent tóch doorreed naar 
Nederland. Vanmiddag was dat in een uur tijd zelfs 70 procent. 

‘Dit is ook ons beeld’, reageert een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. ‘We 
doen er alles aan om mensen aan te spreken op hun boerenverstand. Maar als zij zeggen 'we 
rijden door', dan hebben wij geen juridische middelen om hen te stoppen.’  

 

Wel zei hij dat met name bij grote grensovergangen veel Duitsers doorrijden. Hij sprak van 
'kuddegedrag'. Bij kleinere grensovergangen voelen mensen zich meer aangesproken op hun 
verantwoordelijkheid en keren ze eerder om, zegt de woordvoerder. 

Waarom zoveel Duitsers naar Nederland komen? Veel van hen geven aan dat ze in Nederland 
boodschappen willen doen.  Bron: RTLnieuws. Update 10 april 2020. 

Fors meer coronadoden gemeld in België, totaal komt op 
3019 
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BRUSSEL (ANP) - Het dodental in België als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 
3019. Het afgelopen etmaal overleden 325 mensen. Daarnaast zijn 171 sterfgevallen in 
Vlaamse verpleeghuizen uit de periode 18 tot 31 maart in de statistieken opgenomen. Het 
gaat hier om vermoedelijke coronagevallen, hebben de gezondheidsautoriteiten vrijdag 
gemeld. 

Tweehonderdelf van de overlijdens in de laatste vierentwintig uur gebeurden buiten 
ziekenhuizen, vooral in woonzorgcentra. Het aantal coronapatiënten in Belgische 
ziekenhuizen steeg met 20 tot 5610, terwijl er de voorgaande twee dagen juist een daling was 
ingezet. 

Van hen liggen er 1278 op de intensive care, een daling van 7. Van de ic-bedden is 58 procent 
bezet. Bijna 1000 patiënten worden beademd. Het afgelopen etmaal werden 1684 nieuwe 
besmettingen vastgesteld, waarmee het totaal op 26.667 komt. Bron: ANP 10 april 2020. 

 

Artsen vrezen dat meer mishandelde kinderen onder de radar 
blijven door corona 
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Sinds het begin van de coronacrisis melden zich steeds minder kinderen op de spoedeisende 
hulp (SEH). Dit is deels verklaarbaar omdat zij nu niet naar school gaan en niet sporten. Maar 
ook kinderen in onveilige thuissituaties komen niet meer langs op de SEH. 

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) luidt hierover vrijdag de 
noodklok. ‘Bekend is dat sociale isolatie en stress risicofactoren zijn voor mishandeling’, stelt 
woordvoerder en SEH-arts Dayenne Caris. 

‘De vrees is dat door de 'blijf thuis'-maatregel kinderen die medische hulp nodig hebben, niet 
op de SEH verschijnen maar onder de radar blijven.’ Het signaleren van mishandeling behoort 
tot de kerntaken van een SEH-arts. 

‘We weten dat huiselijke spanningen vaak aanleiding zijn voor geweld. En stress is er door de 
coronacrisis volop’, beklemtoont Caris. ‘Er is angst over werk en inkomen, mensen hebben 
het gevoel dat ze met hun rug tegen de muur staan, kunnen hun rekeningen niet betalen. Als 
de kinderen dan ook nog eens de hele dag thuis zijn - dus dat iedereen op elkaars lip zit - zijn 
alle ingrediënten aanwezig voor woede-uitbarstingen met geweld.’ 

Amper letsels die op mishandeling duiden 

De zorg van de Nederlandse SEH-artsen is dat kinderen die medische hulp nodig hebben, 
binnenshuis worden gehouden en niet door een arts worden gezien. ‘Op een SEH krijgen we 
niet heel vaak, maar wel regelmatig kinderen binnen die 'van de trap zijn gevallen', 'door hun 
broertje zijn geknepen' of 'thee hebben omgestoten'. Wij weten dat een deel daarvan 
mishandeling betreft’, legt Caris uit. 

‘Dit soort letsels zien we nu veel minder. En dat klopt niet met de thuissituatie. Het dag in 
dag uit boven op elkaar zitten omdat het hele gezin thuis is, geeft veel spanningen. Zeker nu 
de 'escape' van school en werk er niet is.’ 

Ook Kindertelefoon en scholen vrezen 'verdwenen' kinderen 

Eerder luidde ook de Kindertelefoon al de noodklok over de vrees voor meer mishandelde 
kinderen door de thuisquarantaine. De Kindertelefoon signaleert een stijging van 40 procent 
van kinderen die de hulplijn bellen vanwege huiselijk geweld. 

Uit cijfers van de Nederlandse scholen blijkt dat meer dan vijfduizend kinderen op dit moment 
niet meer op de radar van docenten staan.  

Vijftig coronagevallen vastgesteld op Frans vliegdekschip   
 
PARIJS (ANP/RTR) - Aan boord van het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle zijn vijftig 
bemanningsleden besmet met het coronavirus. Dat heeft het Franse ministerie van Defensie 
vrijdag verklaard.  Drie bemanningsleden zijn inmiddels van boord gehaald en naar een 
militair hospitaal in Toulon gevlogen. Het schip is ook op weg naar die stad, de thuishaven 
van de Charles de Gaulle. Eerder deze week werd bekend dat er aan boord van het schip 
vermoedelijk tientallen besmettingen waren. Een speciaal onderzoeksteam heeft dat nu 
vastgesteld. Het schip bevindt zich op de Middellandse Zee. De Charles de Gaulle heeft 1760 
mensen aan boord waarvan er nu 66 zijn getest. Het schip heeft een eigen intensivecare-unit. 
‘Er is op dit moment geen verslechtering van de conditie van de bemanning’, aldus het Franse 
ministerie. Het vaartuig deed recent mee aan een oefening van Europese marines in de 
Baltische zee. Recentelijk waren ook meer dan 150 bemanningsleden besmet geraakt met het 
coronavirus op het Amerikaanse vliegdekschip 'USS Theodore Roosevelt'. Naar aanleiding 
hiervan nam de Amerikaanse minister van Marine, Thomas Modly, ontslag. Bron: ANP 10 
april 2020. 
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Verlenging coronamaatregelen dreun voor middenstanders in 
IJmond: ‘Het is overleven’  

‘Het is overleven nu’, reageert cafetaria-eigenaar Johan Scholten op de verlenging van de 
coronamaatregelen tot en met 28 april. ‘Bedrijven in de horeca en MKB-bedrijven in het 
algemeen gaan het gewoon heel moeilijk krijgen.’ 

Johan Scholten is sinds 1 januari de trotse eigenaar van Cafetaria Smul in IJmuiden. Hij had 
zich wel iets anders voorgesteld van zijn eerste maanden in de vissersplaats. ‘We hadden 
gehoopt op een volle cafetaria, maar zetten vanwege de maatregelen nu vol in op het bezorgen’, 
vertelt hij tegen NH Nieuws. ‘Die eerste weken waren te overzien, maar het wordt nu de 
komende tijd wel heel spannend allemaal.’ 

Ton van der Scheer, voorzitter van ondernemersvereniging IJmond, ziet in deze tijd veel 
vindingrijke ondernemers opstaan. Net als veel creatieve middenstanders die gebukt gaan 
onder de afgekondigde maatregelen. "Dit is een grote zware crisis’, vertelt hij. ‘Er zijn 
ondernemers die al vaker een crisis hebben meegemaakt en nemen over het algemeen wat 
slagvaardiger hun beslissingen. Maar er zijn ook veel ondernemers die die ervaring nog niet 
hebben.’ 

Van der Scheer vreest dan ook faillissementen. Sommigen ondernemers leren van een crisis, 
terwijl anderen het ook niet zullen gaan redden.’ 

Van der Scheer hoopt dat ondernemers met problemen zich durven te melden bij de gemeente 
of bij OV IJmond. ‘Het is een situatie die je overkomt, direct of indirect. Kom daar gewoon voor 
uit en meld je. Laat je helpen en dan kijken we samen hoe ver we kunnen komen.’ Bron: NH 
nieuws, 31 maart 2020. 

 

Aanvragen Corona-Overbruggings-Lening (COL) mogelijk vanaf 
29 april 
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De criteria voor het aanvragen van een Corona-OverbruggingsLening (COL) zijn bekend. Vanaf 
29 april kunnen bedrijven een aanvraag doen. 

In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds. Aanvragen uit Noord-
Holland worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf 
NHN, PDENH, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds. 

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor 
overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. De regeling is tot 
stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat, de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-
NL. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op 
verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen 
variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% 
cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. 

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3% en de looptijden zijn toegesneden op de 
doelgroep. Meer info over de condities staat in een lijst met vragen en antwoorden. Streven is 
om aanvragen onder de €500.000,- binnen 4 tot 9 werkdagen te beoordelen en af te handelen. 
Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen 3 werkweken tot een definitief 
besluit te komen. 

In Noord-Holland wordt de COL verstrekt door het Innovatiefonds. Aanvragen uit Noord-
Holland worden behandeld door de samenwerkende partijen PIM-NH, Ontwikkelingsbedrijf 
NHN, PDENH, gemeente Amsterdam en het Innovatiefonds. 

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als 
gevolg van de Covid19-uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat 
zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe 
wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten 
reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag 
verwachten. 

Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie 
van Techleap.nl blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen 
van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, 
nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit 
omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts 
beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen 
die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven. 

Vanaf woensdag 29 april 9 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via een speciale 
online portal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Via deze 
portal die samen met TechLeap.nl ontwikkeld is, kunnen ook aanvragen worden ingediend 
voor financieringen tot €5 miljoen waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken. 
Kijk voor meer informatie, de criteria en een link naar de portal op: http.//www.rom-
nederland.nl/corona overbruggingslening. Bron: provincie Noord Holland, 25 april 2020. 
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Kabinet: coronamaatregelen drie 
weken verlengd, scholen tot 
meivakantie dicht 

De huidige maatregelen tegen het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Dat heeft 
het kabinet zojuist bekendgemaakt in een persconferentie. Scholen zullen tot en met de 
meivakantie dichtblijven, en ook profvoetbal blijft stilliggen. 

Dat betekent dat onder andere restaurants, cafés, sportclubs en kappers nog zeker een maand 
dichtblijven. Ook blijven de scholen tot en met de meivakantie dicht en zal het profvoetbal tot 
die tijd stil blijven liggen. 

Deze maatregelen, die op 15 maart en de daaropvolgende dagen werden bekendgemaakt, 
golden in eerste instantie tot volgende week maandag. Het kabinet heeft nu dus besloten om 
die periode te verlengen.  

‘De capaciteit van de ziekenhuizen en de intensive care afdelingen laat niet anders toe,’ zei 
premier Rutte tijdens de persconferentie. ‘We moeten dit samen doen.’ 

Rutte benadrukte ook nog zijn bewondering voor de manier waarop iedereen met de crisis 
omgaat. ‘Ik heb grote bewondering voor het aanpassingsvermogen en de zelfdiscipline van 
iedereen in het land’, zei Rutte. ‘Houd dit alsjeblieft allemaal vol.’ 

De maatregel die grootschalige evenementen verbiedt, werd vorige week al uitgebreid en 
verlengd tot 1 juni. Rutte maakte in de persconferentie bekend dat dit ongewijzigd blijft. 

Tot slot werd de oproep gedaan om nog geen plannen te maken voor de meivakantie. ‘Ook na 
28 april gaan we echt nog niet meteen terug naar de normale situatie", benadrukte Rutte. 
"Dus ga nou geen plannen maken voor de meivakantie, dat is echt veel te voorbarig. 

De maatregelen kunnen namelijk nog verlengd worden. Daar zal dan geruime tijd van tevoren 
een nieuwe datum van worden aangekondigd. Ook zal niet alles direct weer open gaan 
wanneer de maatregelen worden teruggetrokken: dit zal in fases gebeuren, zei Rutte. Bron: 
NH nieuws, 31 maart 2020. 

Premier Rutte: geen profvoetbal tot 1 juni 

DEN HAAG De eredivisie en eerste divisie liggen tot minimaal 1 juni stil. Dat vertelde premier 
Mark Rutte na afloop van een persconferentie over aanvullende maatregelen van het kabinet 
voor de bestrijding van het coronavirus.  

Clubs uit het betaalde voetbal kregen op 12 maart te horen dat ze tot komende maandag 6 
april niet meer in actie mochten komen. De aanvullende maatregelen gelden voor alle 
sportclubs. Veel sportbonden hebben het seizoen zelf al beëindigd wegens de pandemie. De 
hockey- en tennisbond willen hun competities ook nog afmaken. Ook het NK wielrennen staat 
in juni nog op de kalender. 

Het kabinet houdt de scholen en horeca minimaal tot 28 april gesloten. Rutte vertelde dat het 
profvoetbal tot 1 juni stilligt. Bron: NH nieuws, 31 maart 2020. 
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Pro Shots / Willem Vemes  
 

Amateurvoetbal wordt dit seizoen niet meer hervat 

ZEIST - De amateurvoetballers komen dit seizoen niet meer in actie. Dat heeft de KNVB 
besloten na aanvullende maatregelen van het kabinet voor de bestrijding van het coronavirus. 

De nationale voetbalbond heeft een streep gezet door alle amateurduels voor mannen, 
vrouwen en jeugd. Op het veld en in de zaal en op alle niveau's. De KNVB hoopt nog wel dat 
de eredivisie en eerste divisie kunnen worden afgewerkt, al is dat niet eenvoudiger geworden 
nu premier Rutte heeft laten weten dat het profvoetbal tot 1 juni stilligt. 

Er komen dit seizoen in het amateurvoetbal geen eindstanden. Er zijn dus ook geen 
kampioenen, promovendi en degradanten. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer 
uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het 
huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken. 
Bron: NH nieuws, 31 maart 2020. 

 

App steunt lokale ondernemers in tijden van corona 
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De grote supermarkten draaiden afgelopen week topomzetten, maar kleinere winkeliers 
verkeren juist in moeilijke tijden door de voortdurende coronacrisis. Dat terwijl ook juist de 
kleine lokale retailer essentieel is voor een goed functionerend centrumgebied. Hoe kun je 
deze ondernemers nu dus steunen? De app Local Heroes, die deze week live ging, moet een 
oplossing bieden.  

 
Uit angst voor het coronavirus sloeg een deel van de Nederlanders aan het hamsteren. Het 
resultaat: topomzetten voor Nederlandse supermarkten in de tweede week van maart.  De 
omzet kwam 35 procent hoger uit dan in dezelfde week een jaar eerder, meldt het CBS. 

Tegelijkertijd trekken midden- en kleinbedrijven aan de noodklok. Onder druk van het COVID-
19-virus doen consumenten nog wel noodzakelijke boodschappen in de supermarkt, maar 
verder blijven zij zo veel mogelijk thuis. Lokale ondernemers, die veelal toch al minder vet op 
het bot hebben dan de grote jongens, raken dus in de knel. De Amsterdamse burgemeester 
Femke Halsema riep dan ook eerder op tot het ondersteunen van  de middenstand. ‘Vergeet 
kleine ondernemer niet,’ zei zij. 

De app Local Heroes kan hier een oplossing bij bieden. Via hun telefoon bestellen 
consumenten bij lokale ondernemers, vanuit de veiligheid van het eigen huis. De app werd op 
24 maart gelanceerd en is bruikbaar in de regio Amsterdam West. Aanvankelijk was het plan 
om pas over zes weken live te gaan, maar met het oog op de coronacrisis en op verzoek van 
de betrokken ondernemers werd besloten om eerder naar buiten te treden. In totaal zijn 24 
zaken aangesloten, variërend van slagerijen, vishandels en groente- en fruithandels tot een 
Oosterse supermarkt, een chocolaterie en een ‘vegan foodwinkel’. 

Het online platform is een initiatief van ondernemer Maarten Coumans. Coumans: ‘Met Local 
Heroes willen de we middenstand sterken. We zien namelijk dat consumenten wel openstaan 
voor het lokale aanbod, maar doordeweeks toch vooral de supermarkt bezoeken.’ 

De bestellingen kunnen worden thuisbezorgd in de omgeving West en Jordaan of op dezelfde 
dag worden opgehaald bij het pick-up point in de buitenlucht op de Ten Katemarkt. Naar 
verwachting wordt 90 procent van de orders opgehaald. Om de winkeliers, de order-
afhandelaars en de klanten zo veel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, is het 
ophaalpunt zo ingericht dat er geen contact is tussen mensen. 

Volgens Coumans is de app goed aangeslagen en is er grote vraag naar de dienst. ‘We zien 
grote drukte. Gisteren moesten we de service om 12 uur ’s middags sluiten, omdat we anders 
onze servicebeloftes niet waar konden maken en ook vandaag is het al erg druk.’ 

Ook na de coronacrisis ligt er nog een rol voor de app. Online verkoop van voedingswaren is 
een sterk groeiende markt, met grote spelers als Thuisbezorgd.nl, HelloFresh en Picnic. In 
2019 groeide de sector met zo’n 20 procent, naar een totale waarde van ongeveer vier miljard 
euro. 

Voor kleine en lokale ondernemers is het echter niet altijd even makkelijk om een graantje 
mee te pikken van deze branche. Het ontbreekt hen aan de tijd en expertise om met een eigen 
webshop te kunnen concurreren met op nationaal niveau opererende bedrijven. 

Een collectief platform als Local Heroes kan in dat geval de benodigde ontzorging en 
krachtenbundeling bieden. Zo worden extra inkomsten gegereneerd en kunnen de 
middenstanders samen de strijd aangaan met de online giganten. ‘In je eentje werkt het niet,’ 
zegt Coumans. ‘Niemand gaat een app downloaden voor alleen de groenteboer. Je moet het 
samen doen.’ 

Een sterkere online aanwezigheid hoeft niet af te doen aan de levendigheid in het fysieke 
winkelgebied. ‘Daar hebben we wel over getwijfeld,’ zegt Coumans, ‘maar de lokale 
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ondernemers willen dit zelf erg graag. Zij draaien het grootste deel van hun omzet in de 
weekenden. Met de app verdienen zij ook doordeweeks hun geld.’ 

Coumans is willens om de app in de toekomst in meerdere gemeenten uit te rollen. Volgens 
hem is in principe elke locatie geschikt, zolang er lokale ondernemers gevestigd zijn. 

Op verschillende plekken in Nederland zijn of worden vergelijkbare online platforms voor 
lokale ondernemers opgezet. Zo verenigden 45 Groningse ondernemers zich in het online 
Warenhuis Groningen, slaan Hilversumse horecaondernemers de handen ineen in Centrum 
Hilversum, kunnen Assense winkels en horeca gratis hun tijdelijke acties promoten op Samen 
voor Assen en werden in Deventer en Genemuiden in één dag lokale 
bezorgdiensten opgetuigd. Verder is er de stichting Digitale Dorpspleinen, die zich inzette voor 
realisatie van lokale online platforms in onder meer Zwartsluis, Delden en Pijnacker.  Bron: 
Stadszaken, 25 maart 2020. 

Hoe help je de Deurnese middenstand de corona-crisis door?  

Restaurants, cafés en sportclubs zijn gesloten vanwege het corona virus. Op zijn vroegst is 
het 6 april voordat zij hun deuren weer mogen openen. Het ligt voor de hand dat de situatie 
die geldt vanaf 15 maart 18.00 uur een enorme financiële strop vormt voor deze groep 
ondernemers. 

Maar het zijn niet alleen horecaondernemers die getroffen worden. Voor vrijwel alle bedrijven 
zijn de noodmaatregelen voelbaar in de omzet. Mensen blijven zo veel mogelijk thuis, 
boodschappen worden nog gedaan maar verder is het overal stil. Het kopen van een 
zomergarderobe wordt uitgesteld tot na de crisis, fysiotherapie afspraken worden afgezegd, 
kappers zitten (minder dan ze zouden willen) met de handen in het haar en funshoppen is er 
al helemaal niet meer bij. 

Corona heeft het voor elkaar; de economie komt tot stilstand. Maar dat laten we niet gebeuren. 
Toch? Niet als het aan de Deurnese ondernemers ligt in elk geval, zij laten zich niet uit het 
veld slaan, ze proberen op een creatieve manier toch brood op de plank te krijgen. Ook 
consumenten kunnen hun steentje bijdragen aan het in leven houden van de Deurnese 
middenstand, we geven je negen tips, laat je erdoor inspireren. 

1. Koop cadeaubonnen bij plaatselijke bedrijven. We willen iets en we willen het nu. Maar als 
nu niet kan, is je verheugen een mooi alternatief. Door cadeaubonnen te kopen bij een lokaal 
bedrijf help je hen én verwen je jezelf of een ander met een fijn vooruitzicht. Denk bijvoorbeeld 
aan een bon voor een massage bij Fysio- en massagepraktijk Jansen. 

2. Laat eten bezorgen of haal het af. Uiteten mag niet meer, maar afhalen wel. Bij de 
Snackbar bijvoorbeeld. Wel wordt op het hart gedrukt online te bestellen en betalen. Op deze 
manier kan het aantal mensen dat tegelijk in de zaak is zoveel mogelijk beperkt worden en 
hoeft een bezoek niet langer dan een minuut te duren. “We hebben hier alle tafels en stoelen 
weggehaald dus sowieso ruimte genoeg om mensen uit elkaars buurt te houden.” vertelt een 
medewerker. 
Een avondje sushi eten buiten de deur is er even niet meer bij, maar thuis smaakt het ook 
prima. Sushisjoers brengt het graag bij je aan de deur. 

3. Laat van je horen. Het is voor iedereen even zoeken naar een goede manier om met de 
strikte regels om te gaan, maar in plaats van te denken aan wat er allemaal niet meer kan, 
kan je ook uitzoeken wat er wél kan. Heb je een idee of wens, neem dan contact op met de 
desbetreffende zaak en overleg. Bel, mail, app, stuur een DM of stuur desnoods een postduif. 
De meeste middenstanders zijn blij met het contact en waarschijnlijk is er meer mogelijk dan 
je denkt. Inspireer elkaar! 
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4. Doe boodschappen bij de lokale winkels. De meeste levensmiddelenwinkels zijn nog gewoon 
open want boodschappen hebben we nog steeds nodig. Bij de supermarkten hangt het met de 
benen buiten maar dit zijn nu juist de winkels met voldoende spek op de botten, zij komen 
een rustige periode wel weer te boven. Vergeet niet dat we ook lokale groenteboeren, slagers 
en bakkers hebben! “We merken heel duidelijk dat er maar weinig mensen door de straten 
flaneren.” vertelt Thijs Manders van groenteboer Beijers ‘De mensen die nog komen, komen 
gericht. Dat is mooi om te zien.’ Thuisbezorgen deed Beijers altijd al, met name kant en klaar 
maaltijden voor mensen die niet naar de winkel kunnen komen, maar in principe kunnen alle 
producten worden gebracht. Ook slagerij Bouwmans heeft een manier bedacht om haar 
klanten te kunnen blijven verwelkomen. Om drukte in de winkel te voorkomen kunnen 
bestellingen online worden gedaan en op een afgesproken tijdstip in de winkel worden 
afgehaald. 

5. Bestel bloemen. We zitten veel thuis, tegen wil en dank maar we moeten er het beste van 
maken. Een bos bloemen fleurt je huis op dus investeer daarin, júíst nu. Kan of durf je niet 
naar de winkel? De meeste bloemisten brengen ze graag bij je thuis. Bij Mandy’s 
bloemenhuis kan je bijvoorbeeld telefonisch een rondje door de winkel doen om zo een bos 
naar je wens samen te stellen. Het boeket van je keuze wordt op een passende manier bij je 
thuis gebracht. 

6. Verwen jezelf. Verjaardagen en andere feestelijkheden gaan met de stille trom voorbij. Dit 
merken met name bakkers, zij verkopen ineens geen taarten meer. Maar is het nu niet bij 
uitstek een tijd om het leven te vieren?! Trakteer jezelf of je gezin regelmatig op een lekker 
gebakje of een stuk taart. 

7. Bestel wat je nodig hebt niet bij de grote giganten maar probeer het eerst lokaal. 
Bij online shoppen denken we al snel aan Wehkamp of Bol.com, maar waarom eigenlijk? 
Vrijwel alles dat je nodig hebt is ook gewoon te koop in Deurne. En als je daarvoor niet de 
deur uit wilt, dan bestel je het gewoon. Kantoorboekhandel Berkers bezorgt boeken vanaf 
vijftien euro gratis bij je thuis en kinderwinkel Krokodil bezorgt jouw kroost graag een nieuwe 
outfit die past bij het lekkere weer dat in aantocht is. 

8. Ga klussen. Iedereen heeft ze, van die klusjes in huis waar je maar niet aan toe komt. Nu 
we massaal thuis zitten is dat hét moment om deze op te pakken. Ben jij toe aan een nieuw 
kleurtje op het tuinhek of kan je slaapkamer wel een nieuw behangetje gebruiken, ga dan 
eens langs bij Koppens of Verheijen. 

9. En mogen we er straks weer op uit, doe dat dan! Uiteindelijk gaat er weer een punt gezet 
worden achter alle maatregelen en mogen we weer ‘veilig’ sociaal met elkaar omgaan. We 
kunnen niet voorspellen maar wel hopen dat dit snel zal gebeuren. En als het zover is, laten 
we dan onze zegeningen tellen. Onder het genot van een hapje en een drankje in de zon op 
een Deurnes terras. Dat is niet alleen fijn voor onszelf, maar ook voor alle horecaondernemers 
die Deurne tot ‘ons Deurne’ maken. 

Prioriteit één tijdens de corona-crisis is gezond blijven, maar daarnaast is het ook belangrijk 
om te zorgen voor anderen. Aan het gezond houden van de Deurnese middenstand kunnen 
we allemaal ons steentje bijdragen. Doe je voordeel met deze tips zodat de ondernemers die 
identiteit geven aan onze gemeente het hoofd boven water kunnen houden. Bron: DMG 
Deurne, 20 maart 2020.  

Sportclubs in actie voor middenstand 

SNEEK - Het Friese actiebureau Clubplan heeft een sponsoractie opgezet waarmee de 
sportverenigingen in deze moeilijke tijd iets terug kunnen doen voor de lokale middenstand, 
vaak hun sponsors. 
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Het is een 1-2-tje om de lokale bestedingen een boost te geven zodra de corona-maatregelen 
toelaten dat alle middenstanders straks de deuren weer kunnen openen. Samen met de lokale 
middenstand worden speciaal sponsorboekje gemaakt. Dit boekje staat vol met waardebonnen 
van de middenstanders. Ondernemers bepalen zelf wat zij op hun waardebon zetten, maar 
net wat hun straks het beste kan helpen als alle winkels, horeca, kapsalons enzovoort. weer 
open mogen 

De lokale middenstand is erg belangrijk voor sportverenigingen. Als sponsor bieden zij de 
clubs altijd veel steun, maar nu staan de ondernemers zelf onder grote druk. Het coronavirus 
en alle maatregelen hebben veel consequenties voor de middenstanders. Veel winkeliers en 
horeca maken zich hierdoor grote zorgen over hun financiën en het voortbestaan van hun 
zaak. Daarom komen veel Friese sportclubs in actie. Bron: Franeker Courant, 3 april 2020. 

 

Veel Zuid-Koreanen naar de stembus voor eerste 
'coronaverkiezing' 

Zuid-Korea is wereldwijd een van de eerste landen waar parlementsverkiezingen worden 
gehouden sinds het begin van de virusuitbraak. De verkiezingen vinden komende woensdag 
plaats, maar op vrijdag en zaterdag kan ook al worden gestemd. 

Kiezers krijgen vanwege de coronacrisis wel te maken met allerlei maatregelen, bericht 
persbureau Yonhap. Ze moeten een meter afstand houden van elkaar en bij stembureaus 
wordt hun temperatuur gemeten. Mensen met een hoge temperatuur moeten op een andere 
plek stemmen. 

De pandemie bleek kiezers niet af te schrikken. De opkomst was om 17 uur 's middags bijna 
elf procent, het hoogste percentage sinds het vroeg stemmen is ingevoerd, in 2013. Sommige 
mensen willen de grotere drukte volgende week mijden. 

‘Ik wilde stemmen op een rustiger moment, omdat ik me zorgen maak over het coronavirus. 
Ook omdat ik een vijf maanden oud kind heb’, zegt een 36-jarige kiezer in hoofdstad Seoul 
tegen Yonhap. 
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SEOUL (ANP) - Veel Zuid-Koreanen hebben vrijdag gebruikgemaakt van de mogelijkheid om 
alvast te stemmen voor de verkiezingen van volgende week. Bij stembureaus stonden rijen 
met kiezers die mondmaskers en wegwerphandschoenen droegen. 

Ook kiezers die vanwege de crisis in quarantaine zitten worden niet vergeten. Er zijn speciale 
stembureaus opgezet in acht behandelcentra voor Covid-19-patiënten met milde symptomen. 
Bron: ANP 10 april 2020.  

 
Eerste Nederlandse coronapatiënt ontvangt plasma met 
antistoffen  
 
Een coronapatiënt in het Erasmus MC heeft woensdag als eerste persoon in Nederland 
plasma met antistoffen toegediend gekregen, bevestigt het Rotterdamse ziekenhuis na 
berichtgeving van de NOS vrijdag. Het Erasmus MC onderzoekt wat voor effect de toediening 
van antistoffen heeft op het ziekteverloop van coronapatiënten. De gedachte is dat genezen 
coronapatiënten met hun plasma mogelijk anderen kunnen helpen.  
 
In het buitenland zijn al soortgelijke onderzoeken op kleinere schaal uitgevoerd, maar door de 
omvang zijn daar geen conclusies uit te trekken. Dat zegt internist-infectioloog Bart Rijnders, 
die het onderzoek van het Erasmus MC leidt, tegen de NOS..  ‘Wel lijkt het erop dat het veilig 
is om plasma met antistoffen te geven, maar ook daarover zijn de boeken nog niet gesloten’, 
aldus Rijnders. Daarnaast speelt ook mee dat er in het buitenland geen controlegroepen 
waren. Deze groep is er wel in Rotterdam. 
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Zo'n 426 coronapatiënten gaan meedoen aan het onderzoek van het Erasmus MC. Om in 
aanmerking te komen voor deelname, moeten zij op een verpleegafdeling in het ziekenhuis 
liggen of recentelijk zijn opgenomen op de intensive care. Zij ontvangen de plasma bovenop 
de standaardbehandeling voor COVID-19.  Ongeveer 2.500 genezen coronapatiënten hebben 
zich inmiddels gemeld als plasmadonateur. Een deel van hen wordt door bloedbank Sanquin 
opgeroepen voor het afgeven van plasma. Bron: NU.nl. 10 april 2020.  

Dodental coronavirus Spanje stijgt met ruim zeshonderd  
 
MADRID (ANP/RTR) - Het aantal doden door het nieuwe coronavirus in Spanje is gestegen 
tot 15.843. Dat zijn er 605 meer dan vierentwintig uur eerder. Het is nu de tweede dag op rij 
dat er een kleinere stijging is in het dodental. 
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Het aantal besmettingen is met ongeveer vijfduizend gestegen tot 157.022. Dat is ook een 
kleinere stijging dan een dag geleden, toen het aantal besmettingen met ruim zesduizend 
omhoog was gegaan. 

Spanje heeft het hoogste aantal besmettingen van Europa. Het land zit al weken in een 
lockdown. Mensen mogen hun huis alleen nog verlaten om boodschappen te doen of als ze 
een essentieel beroep hebben. Bron: ANP 10 april 2020.  

Italiaanse media: lockdown tot 3 mei van kracht 

ROME (ANP/DPA) - De lockdown in Italië blijft tot 3 mei van kracht, melden Italiaanse media. 
Premier Giuseppe Conte maakt vrijdag bekend tot wanneer de maatregelen tegen het 
coronavirus worden verlengd. De strenge regels werden op 10 maart ingesteld. 

Donderdag meldden Italiaanse media dat de maatregelen zeker met vijftien dagen worden 
verlengd, nu lijkt dat dus twintig dagen te worden. De verlenging houdt in dat Italianen tot 3 
mei binnen moet blijven, behalve voor boodschappen of om een essentieel beroep uit te 
oefenen. 

Alle winkels en fabrieken blijven waarschijnlijk ook nog gesloten tot zeker 3 mei. Scholen 
blijven waarschijnlijk dicht tot aan de zomervakantie, waardoor die pas in september weer 
opengaan, bij de start van het nieuwe schooljaar. Bron: ANP 10 april 2020. 

 

 
ANP 
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Camerawagens gaan corona-overtreders fotograferen  
 

Twee speciale camerawagens gaat de gemeente Rotterdam inzetten in de strijd tegen 
overtredingen van de coronamaatregelen. De Maasstad is de eerste stad in Nederland die met 
deze voertuigen gaat rondrijden.  
 

 

foto Roel Dijkstra Wethouder Bert Wijbenga (midden) bij de twee camerawagens. 

De speciale auto’s, die uitgerust zijn met een 360 graden camera, zou Rotterdam eigenlijk 
gebruiken voor het inmiddels geannuleerde Eurovisie Songfestival. 

‘We zouden de wagens inzetten voor crowdcontrol tijdens het Songfestival. Er zouden tijdens 
dat evenement zo veel meer mensen in de stad zijn dat we dan de auto’s konden inzetten om 
zicht op de groepen te houden. De wagens hebben we al, dus die gaan we nu inzetten tijdens 
de coronacrisis’, zegt wethouder Bert Wijbenga. 

De voertuigen worden dit paasweekend voor het eerst ingezet. Hoewel het overgrote deel van 
de Rotterdammers zich volgens Wijbenga houdt aan anderhalve meter, is er een aantal 
’hardnekkige overtreders’ dat zich niets aantrekt van de maatregelen. ‘We stoppen vanaf nu 
met waarschuwen. Er wordt strenger opgetreden.’ 

De cameravoertuigen moeten vooral helpen tegen groepen jongeren die maling hebben aan de 
maatregelen. ‘De wagens kunnen rustig rijden en ingezet worden op plaatsen waar sprake is 
van overtredingsrisico’s. De beelden gaan direct naar Cameratoezicht die kan zien of 
handhavers of politiemensen ter plekke moeten komen. Het is een vorm van extra 
surveillance. De wagens kunnen zich ook snel verplaatsen en als dat nodig is ook langer op 
een plek staan. Maar ze kunnen ook achter een groep jongeren die zich verplaatst aanrijden’, 
vertelt Wijbenga. 

De auto’s zullen vooral te vinden zijn in parken, op pleinen en andere favoriete hangplekken 
van jongeren, waar geen ’vaste’ camera’s hangen. De beelden worden een paar dagen 
opgeslagen. Als er bijvoorbeeld sprake is van geweld dan kan de politie de beelden opvragen 
en gebruiken voor opsporingsdoeleinden. 

De gemeente heeft een optie om een van de twee wagens te kopen. De kosten zijn 100.000 
euro.  ‘Of we ook daadwerkelijk tot aanschaf overgaan is nog even afwachten. We gaan de 
inzet na deze coronacrisis evalueren en besluiten dan of we hier verder mee gaan. Als dat het 
geval is, kunnen ze bijvoorbeeld ook ingezet worden op plekken bij containers waar veel 
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grofvuil naast wordt gezet of bij wegen waar veel klachten zijn over hardrijders.’ Bron: 
Telegraaf 10 april 2020. 

Miljoen mensen lopen gevaar besmet te raken met corona op 
werk  
 

 
 
Utrecht (ANP) - Een miljoen werknemers in uiteenlopende beroepen lopen op hun werk de 
kans besmet te raken met het nieuwe coronavirus. Dat stelt de FNV na een rondgang langs 
verschillende sectoren, zoals de luchtvaart, distributiecentra en de schoonmaakbranche. 

Veel mensen werken volgens de vakbond toch nog buitenshuis, omdat het niet anders kan. 
Maar op veel plekken gaat het anderhalve meter afstand houden niet goed, of zelfs slecht, zegt 
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. ‘Een onacceptabele situatie.’ 

De zorg is in de rondgang niet meegenomen. Daarover stuurde de vakbond dinsdag al een 
brandbrief naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Helaas is het probleem 
veel groter. In een tijd waarin het kabinet ons oproept om de maatregelen vol te houden in 
belang van onze gezondheid én die van de economie, vragen wij het kabinet de signalen vanaf 
deze werkvloeren ook zeer serieus te nemen’, aldus Jong. 

Volgens de vakbond wordt de regel over anderhalve meter afstand houden niet nageleefd 
omdat werkgevers bijvoorbeeld niet bereid zijn productienormen bij te stellen. 
‘Bedrijfseconomische belangen krijgen dan toch voorrang. Vooral werknemers met 
flexcontracten en onzeker werk zijn hier de dupe van, omdat zij hun baan kunnen verliezen 
als zij klagen’, stelt de vakbond. 

In de luchtvaart zijn naar schatting van de FNV zo'n 6000 mensen aan het werk, onder wie 
ruim 1400 beveiligers op Schiphol. Mensen fouilleren mogen zij niet vanaf de rug doen. ‘Na 
lang aandringen van ons kunnen zij dit nu doen vanaf de zijkant, maar mensen hebben hun 
gezicht dan alsnog naar de beveiliger toegewend. Zij hebben nu eindelijk wel toestemming 
gekregen om handschoenen te dragen’, aldus de FNV. 

In de distributiecentra werken nu ongeveer 61.800 mensen. ‘De distributiecentra zijn met hun 
productienormen niet ingericht op anderhalve meter afstand houden. Ook werken er veel 
arbeidsmigranten op oproep en die zijn hun baan kwijt als ze zich ziek melden. Dat is funest’, 
zegt FNV-bestuurder Handel Mari Martens. 
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In de bouwsector passen de meeste bedrijven de regels volgens de FNV wel goed toe. ‘Onze 
grootste zorg ligt bij het samen reizen naar de werkplek’, zegt FNV-bestuurder Bouwen en 
Wonen Hans Crombeen. In een op 27 maart afgesproken protocol staat dat samen reizen kan 
als eerst een paar stappen zijn genomen. ‘Maar sinds de noodverordeningen er zijn en mensen 
beboet worden als ze samen reizen, kunnen wij onze achterban niet meer adviseren het 
protocol te volgen.’ Bron: ANP 10 april 2020.  

 Piek coronabesmettingen Polen in komende dagen  

 
 

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse regering verwacht de piek van het aantal besmettingen 
met het coronavirus in de komende dagen. Dat zei een woordvoerder vrijdag. In Polen is bij 
5575 mensen het virus vastgesteld en zijn er 174 mensen door overleden. Daarmee is de 
coronacrisis in het land tot nu toe vrij beperkt gebleven.. 

‘Het lijkt erop dat we, als we gedisciplineerd blijven, in de komende dagen de piek van het 
aantal besmettingen bereiken’, aldus de woordvoerder. ‘Daarna zal het aantal geïnfecteerden 
langzaam afnemen.’ 

De Poolse premier Mateusz Morawiecki had in een eerder interview gezegd dat hij verwacht 
dat de piek in mei of juni ligt. Donderdag maakte Morawiecki bekend dat de lockdown in Polen 
wordt verlengd. Na Pasen wordt gekeken of maatregelen kunnen worden versoepeld om de 
economie weer op gang te helpen. Bron: ANP 9 april 2020. 

Arts die premier Johnson vroeg om hulpmiddelen overleden 
 

 
 
Facebook / Abdul Mabud Chowdhury  
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De Britse arts die premier Boris Johnson waarschuwde voor een gebrek aan voldoende 
beschermende middelen voor zorgpersoneel, is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. 
Uroloog Abdul Mabud Chowdhury is drieënvijftig53 jaar geworden. 

Afgelopen maand richtte hij zich via Facebook direct tot Johnson met het verzoek om een 
harde garantie dat elke gezondheidswerker beschermende middelen krijgt. ‘Mensen 
waarderen ons en groeten ons vanwege ons werk, en dat is inspirerend, maar ik wil graag 
zeggen dat wij onszelf moeten beschermen en onze kinderen en families in deze wereldwijde 
ramp/crisis door beschermende middelen te gebruiken en remedies.’ 

Johnson, zelf ook geveld door het virus, heeft herhaaldelijk onder druk gestaan om voldoende 
zogeheten personal protective equipment (PPE) beschikbaar te maken voor 
gezondheidswerkers. Eind maart schreven bijna 4000 artsen in een open brief in de krant The 
Sunday Times dat zij 'elke dag hun leven riskeren' door zonder adequate bescherming te 
werken. 

Chowdhury had geen onderliggende medische problemen, melden Britse media. De zoon van 
Chowdhury zei op het Britse Radio 4: ‘Hij hielp iedereen die hem nodig had. Mijn vader is een 
held. Ik wil dat hij herinnerd wordt als held.’ Bron: RTL nieuw 9 april 2020. 

Basisschoolleraren vrezen problemen voor leerlingen   

UTRECHT (ANP) - Een op de drie basisschoolleraren verwacht grote problemen voor leerlingen 
als zij nog vier weken thuiszitten. Als de scholen tot de zomervakantie dicht blijven, verwacht 
driekwart van de leerkrachten grote problemen voor leerlingen. Dat meldt DUO 
Onderwijsonderzoek & Advies na onderzoek in samenwerking met onderwijsvakblad Didactief. 

 

 

De docenten vrezen onder meer dat de motivatie van leerlingen zal afnemen, dat het 
afstandsonderwijs te veel van ouders vergt, dat leerlingen met een achterstand alleen maar 
meer achterop raken en dat vooral zwakke leerlingen de dupe zullen zijn. De leerkrachten zijn 
wel heel positief over de inzet van hun leerlingen. Bijna driekwart (73 procent) is thuis volgens 
de leraren serieus aan de slag en bijna een op de vijf (18 procent) redelijk serieus. Een op de 
veertien kinderen (7 procent) zou er niet zo hard aan trekken thuis, en met een kleine groep 
van twee procent hebben de leerkrachten geen contact. 

Bijna alle leerkrachten (94 procent) verzorgen momenteel afstandsonderwijs. Vooral 
leerlingsoftware wordt ingezet, 89 procent maakt er gebruik van. Bijna twee op de drie leraren 
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(64 procent) laten leerlingen of hun ouders papieren lesmateriaal op school ophalen en een 
op de zeven leerkrachten (15 procent) brengt de lesmaterialen langs bij hun leerlingen. De 
kernvakken rekenen, taal en lezen krijgen de meeste aandacht, wereldoriëntatie 
(aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) en creatieve vakken komen minder aan bod. 

Het onderzoek werd deze week gedaan onder 606 leerkrachten die lesgeven aan groep 3 tot 
en met 8 op een basisschool. Bron: ANP 9 april 2020.  

 

Handhaver mishandeld na aanspreken groep op 1,5-meter-
regel  
 
Een zevenendertigjarige man uit Roosendaal is donderdagavond in zijn woonplaats 
aangehouden, nadat hij een handhaver had mishandeld. Die had samen met collega’s een 
groep mannen aangesproken die bij elkaar zaten, meldt de politie. 

 

 

Rond 19.00 uur zat een grote groep jonge mannen bij een voetbalveldje. Handhavers spraken 
een aantal van hen aan, wat aanvankelijk redelijk gemoedelijk ging, totdat de verdachte zich 
met het gesprek ging bemoeien. De man weigerde afstand te houden, waarop een van de 
handhavers hem een duw gaf. Daarop gooide hij zijn bakje friet tegen het hoofd van de 
handhaver, schold ze uit voor nazi’s en sloeg een handhaver met een vuist in het gezicht. 

De man sloeg vervolgens op de vlucht. Opgeroepen agenten zagen hem rennen. De man 
verzette zich tegen zijn aanhouding, waarop de agenten de wapenstok en pepperspray tegen 
hem gebruikten. Omdat omstanders zich met de arrestatie bemoeiden, moesten agenten en 
handhavers in linie gaan staan om de aanhouding toch voor elkaar te krijgen. 

Burgemeester van Roosendaal Han van Midden noemt het volstrekt onacceptabel dat 
handhavers worden belemmerd en belaagd tijdens hun toezicht op straat. „Zij verdienen 
respect, ook in deze moeilijke tijd waar iedereen meer dan ooit wordt gevraagd rekening met 
elkaar te houden.’ De gemeente doet aangifte. Bron: Telegraaf 9 april 2020. 

Baby’s mogelijk in baarmoeder besmet met coronavirus 

Vier baby’s in de Chinese stad Wuhan zijn volgens Chinese onderzoekers waarschijnlijk in de 
baarmoeder besmet met het nieuwe coronavirus. Dat schrijven de wetenschappers in het 
medische tijdschrift European Respiratory Journal. 
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De vier pasgeborenen vertoonden enkel lichte symptomen van het virus en hoefden niet aan 
de beademing. Drie van de moeders vertoonden voor de geboorte al symptomen van het 
longvirus. 

De kinderen werden allemaal met een keizersnede geboren. Drie baby’s werden direct na de 
geboorte weggehaald bij de moeder om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. 
Zij kregen ook geen borstvoeding. De kans dat ze het virus direct na de geboorte van hun 
moeder hebben gekregen is daardoor minimaal, volgens de onderzoekers. 

‘De uitkomsten van dit onderzoek lijken erop te wijzen dat het virus in de baarmoeder is 
overgegaan van moeder naar baby’, aldus de onderzoekers. Bron: Telegraaf 9 april 2020.  

Inzage medische gegevens tijdelijk na mondelinge 
toestemming 

 

UTRECHT (ANP) - Huisartsen kunnen tijdens de coronacrisis ook de belangrijkste medische 
gegevens van patiënten die daarvoor nog geen expliciete toestemming hebben gegeven, 
beschikbaar stellen voor de huisartsenpost. Ook de spoedeisende hulp krijgt tijdelijk die 
mogelijkheid. 
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Het ministerie van VWS, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd en het Openbaar Ministerie hebben hun handtekening gezet onder een gedoogbesluit. 
De instanties geven met deze maatregel gehoor aan een verzoek van de Landelijke Huisartsen 
Vereniging (LHV), NHG, InEen, NVZ en de Patiëntenfederatie, om in deze uitzonderlijke 
situatie snellere en adequatere zorg mogelijk te maken. 

Een taskforce is op dit moment bezig met de voorbereidingen, rond Pasen wordt gestart met 
de nieuwe werkwijze. 

Huisartsenposten kunnen nu alleen een samenvatting van de huisartsgegevens raadplegen 
als de patiënt daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De nieuwe situatie duurt totdat 
het coronavirus onder controle is, maar in ieder geval tot 1 juni. 

‘De maatregel scheelt kostbare tijd, waardoor de wachttijden bij de huisartsenposten (HAP) 
en de spoedeisende hulp (SEH) minder hard oplopen’, zegt de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen. 

Een belangrijke voorwaarde van de autoriteiten is dat de zorgverleners op de HAP en SEH ter 
plekke checken of de patiënt instemt met inzage, door mondeling om toestemming te vragen. 
Alleen als een patiënt of zijn vertegenwoordiger daartoe fysiek of juridisch niet in staat is, kan 
de instemmingsvraag achterwege blijven. 

Op dit moment hebben ongeveer acht miljoen Nederlanders toestemming gegeven voor het 
beschikbaar maken van hun huisartsgegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP). 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangekondigd dat de nieuwe afspraken zullen 
worden gecontroleerd. ‘Mocht er sprake zijn van overtreding, dan kunnen we boetes uitdelen. 
We begrijpen de wens om de regels te versoepelen. Tegelijkertijd wijzen we erop dat óók tijdens 
crisistijd de privacy van patiënten wel moet worden gerespecteerd,’ zegt de woordvoerder van 
de organisatie. 

‘Medische gegevens zijn gevoelige, zeer persoonlijke informatie. Op die gegevens rust het 
medisch beroepsgeheim van de arts. Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat 
zorgaanbieders uiterst zorgvuldig met hun medische gegevens omgaan,’ schrijft de AP. Bron 
ANP 9 april 2020. 

Moet ik mijn handen wassen met warm of koud water? 
 

We zijn er met zijn allen nog nooit zó druk mee geweest: handen wassen. Maar is het beter 
om je handen met warm water te wassen? En werkt desinfectiegel minder goed dan zeep? 

Die vragen kregen we van onder anderen Marijke, Yvonne en Ingrid. 

Laten we beginnen met de tweede vraag: wat is beter, desinfecterende handgel of zeep? Het 
RIVM is daarover heel duidelijk: ‘Bij voorkeur was je je handen met stromend water en 
vloeibare zeep.’ 

De reden daarvoor is dat je je handen met zeep echt schoon krijgt en met een handgel niet, 
legt een RIVM-woordvoerder uit. Een handgel desinfecteert alleen. ’Het is dus een goed 
alternatief als je geen water en zeep hebt, maar water en zeep is beter. 
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De oplettende lezer zal zijn opgevallen: het RIVM raadt dus niet alleen het gebruik van zeep 
aan, maar specifiek het gebruik van 'vloeibare zeep'. Op een zeepblok blijft vaak vuil achter, 
dat dan weer op handen terecht kan komen als jij of iemand anders het blok gebruikt. 

En dan die andere vraag: moet je bij het handen wassen warm, koud of lauw water gebruiken? 
Dat maakt volgens het RIVM niet uit. ’Het gaat om de zeep’, zegt de woordvoerder. 

‘Het virus vormt een lipide laag, een soort vetlaagje, op je handen. Door het gebruik van zeep 
gaat die laag kapot en valt het virus als het ware uit elkaar. Of je daarbij warm of koud water 
gebruikt, is niet belangrijk.’ Je mag het dus helemaal zelf kiezen, zolang je maar vloeibare 
zeep gebruikt. Bron: RTL nieuws 9 april 2020. 

 

'Houd nog méér afstand tijdens joggen' 
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Veel mensen gaan in deze tijden van het coronavirus graag joggen, wandelen of fietsen. Tijdens 
deze populaire activiteiten kun je alleen beter méér dan anderhalve meter afstand van andere 
sporters houden. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Leuven en Eindhoven. 

Volgens Bert Blocken, professor aerodynamica aan de KU Leuven en TU Eindhoven, creëert 
iemand tijdens het bewegen ademt, hoest of niest, een wolk van druppels achter zich die 
verder reikt dan anderhalve meter. Hij zegt daarover in Het Laatste Nieuws (HLN) dat de 
afstandsregel van anderhalve meter die de overheid heeft afgekondigd 'heel effectief' is voor 
mensen die binnen stilstaan of buiten bij rustig weer. 

Zodra iemand gaat wandelen, fietsen of joggen, kan diegene beter iets voorzichtiger zijn. ‘Als 
iemand tijdens het joggen uitademt of hoest, dan blijven die druppeltjes achter in de lucht. 
De persoon die net achter jou rent - in de zogenoemde slipstream - loopt dan door die wolk 
van druppels heen.’ 

‘Een slipstream is de zone die vlak achter een persoon ontstaat wanneer die bijvoorbeeld loopt 
of fietst, en die de lucht als het ware een beetje meetrekt’, legt Blocken uit. ‘Wielrenners maken 
er graag gebruik van tijdens een ontsnapping, want dan moeten zij veel minder inspanning 
doen. Maar ook iemand die wandelt of loopt, heeft zo’n slipstream. We hebben gezien dat hoe 
die zone zich ook vormt, er druppeltjes in die luchtstroom terechtkomen. En dus vermijd je 
momenteel best die slipstream’, aldus Blocken. Bron: ANP 10 april 2020. 

Onderzoek naar bloedplasma bij coronapatiënten uitgebreid 

 

ROTTERDAM (ANP) - Het onderzoek naar het effect van het toedienen van bloedplasma van 
genezen coronapatiënten aan mensen met corona wordt uitgebreid. Het Erasmus MC in 
Rotterdam is daar onlangs mee begonnen. In samenwerking met bloedbank Sanquin gaan er 
nog zo'n vijftien ziekenhuizen in Nederland aan meewerken. Dat meldt het Erasmus MC 
donderdag. 

Wie genezen is van een infectie heeft veelal beschermende antistoffen in het bloed. Die kunnen 
mogelijk dienen als geneesmiddel voor zieke patiënten. Eerder al gaf de ethische commissie 
van het Erasmus MC er groen licht voor. Het ziekenhuis zoekt mensen die zijn genezen van 
een bewezen infectie, klachtenvrij zijn, en plasma willen doneren. Het is nog niet zeker dat de 
methode patiënten kan genezen, zegt de Rotterdamse internist-infectioloog Bart Rijnders. 
Maar hij wil zo snel mogelijk onderzoeken of het werkt. Resultaten verwacht hij overigens pas 
over enkele maanden te hebben. 
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Het bloedplasma wordt afgenomen bij bloedbank Sanquin. Een woordvoerster zei donderdag 
dat zich enkele honderden donoren hebben aangemeld voor deze toepassing in Rotterdam en 
in het Leidse LUMC, maar die moeten nog wel door een screening. 

Zuid-Koreaanse artsen meldden dat twee mensen met zware klachten door het coronavirus 
zijn genezen nadat bloedplasma was toegediend van andere, herstelde coronapatiënten. Zij 
beschrijven dat in een artikel in het Journal of Korean Medicine. Bart Rijnders noemt dat 
hoopvol nieuws, maar kan er nog niet zoveel mee, omdat het maar om twee behandelde 
patiënten gaat. Bron: ANP 10 april 2020. 

Kunstmatige intelligentie bekijkt schade in longen 
coronapatiënt 

 

ROTTERDAM (ANP) - Een slim computersysteem dat volautomatisch kijkt hoe erg de longen 
van coronapatiënten beschadigd zijn geraakt. Daar gaat het Maasstad Ziekenhuis in 
Rotterdam gebruik van maken. 

Het programma heet PulmoFast-CTSS. Het kijkt met kunstmatige intelligentie (AI) naar CT-
scans van de longen en geeft dan aan hoeveel longweefsel aangetast is. Het kan artsen helpen 
bij de behandeling van coronapatiënten, zegt het Maasstad Ziekenhuis. Dat wil nu uitzoeken 
hoe goed het systeem werkt, en of andere ziekenhuizen er gebruik van kunnen maken. 
PulmoFast-CTSS is ontwikkeld door het bedrijf Holland AI van Ayoub Charehbili, die bij het 
Rotterdamse ziekenhuis wordt opgeleid tot medisch specialist. 

Het nieuwe coronavirus kan de luchtwegen aantasten. In ernstige gevallen loopt iemand een 
zware longontsteking op. Hoe meer schade het virus aanricht, hoe moeilijker het voor de 
longen wordt om zuurstof over te brengen naar het bloed. Daar kunnen mensen aan 
overlijden. En wie het wel overleeft, kan daar door longschade altijd last van blijven houden. 
Bron: ANP 10 april 2020. 

Nijmeegs onderzoek: door coronavirus raken bloedvaten in 
longen lek 

Onderzoekers in Nijmegen zijn mogelijk op het spoor van het ziekteproces dat Covid-19 in 
sommige gevallen zo ernstig maakt. Het coronavirus bindt diep in de longen massaal aan 
receptoren op de longcellen, waardoor de bloedvaten gaan lekken op de plaats van de infectie. 
Er komt vocht in de longen waardoor de patiënt kortademig wordt. Het is nog een hypothese 
die door verder onderzoek bevestigd moet worden. 

„De eerste verschijnselen van patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis komen duiden op 
longoedeem, veroorzaakt door uittredend vocht in de longblaasjes’, zegt internist-infectioloog 
Frank van de Veerdonk van het Radboudumc in Nijmegen. Samen met zes Nijmeegse collega's 
schreef hij zijn inzichten op in een wetenschappelijk artikel dat alvast online staat voordat het 
gepubliceerd wordt in een tijdschrift. Van de Veerdonk: „Het ziektebeeld lijkt sterk op dat van 
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een zeldzame erfelijke ziekte: hereditair angio-oedeem. Het geneesmiddel dat daartegen 
bestaat, Icatibant, hebben we ook al geprobeerd bij enkele Covid-19-patiënten, met voorzichtig 
positief resultaat.’ 

Voorzichtig, benadrukt Van de Veerdonk, want er zijn nog maar vijf patiënten mee behandeld. 
„Bij drie van de vijf zagen we dat de zuurstofbehoefte binnen een dag tot anderhalve dag fors 
afnam. Bij de andere twee patiënten is het nog te vroeg om daar iets over te zeggen.’ 

„Patiënten die vocht kregen, werden kort daarna benauwd.’ 

Het coronavirus SARS-CoV-2 gebruikt een specifiek eiwit om menselijke cellen binnen te 
dringen: de ACE2-receptor. Die ACE2-receptoren zijn in ruime mate aanwezig op cellen diep 
in de longen. Zodra het virus eraan bindt, verdwijnt het samen met de receptor naar binnen 
in de cel. 

ACE2 is betrokken bij de regulatie van de bloeddruk. Maar ACE2 heeft nog een andere functie, 
wist Van de Veerdonk, namelijk het onder controle houden van de signaalstof bradykinine. 
Bradykinine maakt de bloedvaten lek. De Nijmeegse theorie is nu dat door Covid-19 infectie 
de ACE2 receptoren verdwijnen en bradykinine vrij spel krijgt. 

Van de Veerdonk: „We kwamen op het spoor van een vochtprobleem, omdat patiënten die 
binnenkwamen en vochttoediening kregen via een infuus, kort daarna benauwd werden. Het 
vocht verzamelde zich meteen in de longen. Ook uit de verslagen vanuit China en Italië kregen 
we die indruk.’ 

Het sluit ook aan bij het beeld dat te zien is op CT-scans van de longen van patiënten: ze 
vullen zich met een structuur die radiologen omschrijven als ‘matglas afwijkingen’. De 
aanwezigheid van vocht in de longen verergert ook de ontsteking die al door de virusinfectie 
ontstaat, waardoor er nog meer lekkage optreedt. In een latere fase leidt dat ook tot stolling, 
wat kan leiden tot trombose en littekens in de longen. Dat kan permanente longschade geven 
en ervoor zorgen dat mensen moeizaam van Covid-19 herstellen. 

Intussen bereiden ze in Nijmegen alweer een nieuwe medicijnstudie voor op basis van hun 
hypothese, ditmaal met het nog breder werkende geneesmiddel tegen angio-oedeem: 
lanadelumab. Dat zal bij twintig Covid-19-patiënten worden toegediend, zegt Van de 
Veerdonk: „Als dat opnieuw positief is zullen we een nog veel groter onderzoek starten, ook in 
andere ziekenhuizen in Nederland.’ Bron: NRC.nl. 10 april 2020. 

 

Zorgorganisaties zetten in op post covid-19 afdelingen; ’Veel 
patiënten zullen moeten revalideren om hun leven weer vorm 
te geven’  

Hoewel de coronacrisis nog niet bezworen is, zijn zorgorganisaties ook al bezig met het 
tijdperk na covid-19. Zo willen onder andere Vivium en Merem Medische Revalidatie een 
speciale revalidatieafdeling opzetten voor ex-coronapatiënten. Bron: Telegraaf 10 april 2020.  
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Italië verlengt lockdown tot 3 mei, sommige winkels al eerder 
open  

Ook fabrieken moeten tot zeker 3 mei hun deuren gesloten houden vanwege de uitbraak van 
het COVID-19-virus. Eerder was er de hoop dat enkele fabrieken mogelijk weer konden gaan 
draaien. ‘Dit is een lastige, maar nodige beslissing waar ik alle politieke verantwoordelijkheid 
voor neem’, zei de premier. 

Conte beloofde tijdens de persconferentie wel dat er gepast zal worden gereageerd als voor 3 
mei blijkt dat hij de maatregelen kan versoepelen. 

De lockdown gold tot nu toe tot 13 april, maar deze wordt nu met bijna drie weken verlengt. 
Vanaf 14 april mogen sommige winkels wel weer open, meldt de premier. Onder meer 
boekwinkels, kantoorboekhandels en kinderkledingwinkels mogen hun deuren vanaf die dag 
weer openen. De meeste winkels en bedrijven in Italië zijn sinds 9 maart gesloten. 
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Italië verlengt de lockdown die vanwege het coronavirus van kracht is in het land tot zeker 3 
mei, meldt de Italiaanse premier Giuseppe Conte vrijdagavond tijdens een persconferentie. 

Aantal coronapatiënten in Italië neemt iets af 

Het aantal nieuwe besmettingsgevallen en overledenen in Italië lijkt sinds het begin van deze 
maand wat af te vlakken. Sinds 5 april is 610 het hoogste aantal gemelde sterfgevallen in 24 
uur tijd. Vrijdag werden er 570 doden gemeld. 

Ook het aantal nieuwe besmettingsgevallen lijkt af te nemen en ligt lager dan eerder bijna 
dagelijks het geval was. Vrijdag werden er 3.951 nieuwe besmettingen gemeld, donderdag nog 
4.204. 

Italië is wereldwijd één van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Volgens officiële 
tellingen zijn er sinds de uitbraak halverwege februari 147.577 besmettingen geregistreerd. 
Alleen de Verenigde Staten en Spanje hebben meer bevestigde besmettingen. Het officiële 
dodental in Italië staat op 18.849. Ook liggen er momenteel 3.497 mensen op de intensive 
care. Bron: NU.nl 10 april 2020.  

Trump: aanwakkeren economie belangrijkste besluit in mijn 
leven 

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de beslissing om de 
economie in de VS straks weer aan te zwengelen, ‘de belangrijkste is in zijn leven’. Vanwege 
het coronavirus ligt de Amerikaanse economie voor een groot deel stil, maar als deze te vroeg 
weer gaat draaien kan dat gevolgen hebben voor de volksgezondheid. 

Trump wil de economie zo snel mogelijk weer op gang brengen, omdat de VS op deze manier 
forse verliezen lijden. Om het coronavirus in het land te beteugelen zijn verregaande 
maatregelen getroffen. Zo zijn veel ondernemingen gesloten en moeten Amerikanen zoveel 
mogelijk thuisblijven. 

In de VS zijn zeker 493.000 mensen besmet geraakt met het virus, wereldwijd het grootste 
aantal. Vooral de staat New York is hard getroffen. Bron: ANP 11 april 2020.  

 

 
@AP Trump 
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Grapperhaus roept Duitsers op niet naar Nederland te komen  

DEN HAAG (ANP/DPA) - Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft de Duitsers 
nogmaals opgeroepen met Pasen niet naar Nederland te komen. Hij deed zijn oproep via het 
ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen. Zijn Duitse collega Herbert Reul 
van de Duitse deelstaat deed hetzelfde richting de Nederlanders. Die moeten het 
paasweekeinde evenmin een uitje maken naar Duitsland. 

‘Samen willen we de verspreiding van het coronavirus vertragen. Dat kan alleen als onze 
Duitse buren tijdens het paasweekend niet gaan winkelen of naar zee gaan in Nederland’, 
aldus Grapperhaus. Reul sloot zich aan bij de oproep en zei dat Europese solidariteit in deze 
tijd betekent dat de Nederlanders eveneens thuisblijven. 

 

Premier Mark Rutte riep een week geleden Belgen en Duitsers al op tijdens het paasweekeinde 
niet naar Nederland te komen. Grapperhaus kondigde toen een gemeenschappelijke 
campagne van Nederland en Duitsland aan om onnodig grensverkeer te beperken. 

De marechaussee constateerde vrijdag wel drukte aan de grens met Duitsland, maar het viel 
mee. Wel reden veel Duitsers bij vooral de grote grensovergangen gewoon door, ondanks het 
dringende advies om te keren. Bron: ANP 10 april 2020.   

Bredaas balkonfeestje met dj liep uit de hand door de drank  

Een dansfeestje, zo omschreef de politie een bijeenkomst in Breda. ‘Toen collega’s ter plaatse 
kwamen zagen zij tot hun grote verbazing dat er tientallen mensen aanwezig waren die dicht 
op elkaar stonden te dansen en te feesten’, schreef de politie op Facebook. 

Agenten zagen een dj, een geluidsinstallatie en een lichtshow. ‘Ongelooflijk dat dit in deze tijd 
nog steeds gebeurt.’ Een straat verderop was volgens de politie ambulancepersoneel bezig met 
een patiënt die mogelijk besmet was met het coronavirus. 

Ook burgemeester van Breda, Paul Depla, reageerde vrijwel meteen. Hij noemt het feestje in 
zijn stad in de regionale krant BN De Stem ‘asociaal en oliedom.’ Door dit soort gedrag, zegt 
de burgemeester, bestaat de kans dat we nog langer opgezadeld zitten met beperkende 
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maatregelen. ‘Blijkbaar zijn er mensen die lak hebben aan de regels die in deze coronatijd 
voor iedereen gelden.’ 

 

Met het paasweekend in het vooruitschiet is de vraag: in hoeverre kunnen Nederlanders zich 
inhouden? Want Breda was niet de enige gemeente in Nederland waar de politie moest 
optreden. In het Twentse Borne berichtte de politie over een „schijt-aan-corona-feest’. In een 
pand waren meerdere personen aanwezig, klonk muziek en werd alcoholhoudende drank 
genuttigd. Toen de politie arriveerde, rende een aantal aanwezigen weg.  

In Middelburg kwam de politie af op een feestje in een kleedkamer van een voetbalclub. Er 
waren elf mannen aanwezig, die een feestje aan het vieren waren. Ze zongen onder meer 
‘quarantaine, quarantaine’, zo meldde de politie. Op een foto is te zien dat twee agenten in de 
kleine wit betegelde kleedkamer staan, in het hoekje staat het groepje mannen: allemaal in 
het zwart gekleed. 

Drie organisatoren en een dj 

Het appartementencomplex in Breda waarover alle ophef ontstond, ligt er na het weekend 
rustig bij. Het gaat om tientallen woningen, die om een grote binnentuin liggen. Ouders zitten 
in de zon terwijl kinderen op het afgeschermde pleintje spelen. Meerdere buurtbewoners 
vinden alle ophef van het weekend totaal overtrokken, maar willen er niet met hun naam in 
de krant over vertellen. 

Het ging om een feestje dat is georganiseerd door drie bewoners, stellen meerdere bewoners, 
maar waarbij mensen voor hun huis zijn gebleven en met een biertje of wijntje in de hand 
hebben meegedanst. Het doel was de evenementenbranche te steunen: voor de dj die zou gaan 
draaien zou er wat geld worden ingezameld. Op beelden die bewoners laten zien, is muziek te 
horen, en flitst het licht door de binnentuin. 

Volgens bewoner Perry Langen is alle ophef zwaar overdreven. „Het is georganiseerd omdat 
we iets leuks wilden doen in deze coronatijden. Het plan was een feestje van half negen tot 
half elf, een lichtshow met zachte muziek. Iedereen op zijn eigen balkon. Zodat we even 
allemaal wat anders aan ons hoofd zouden hebben.’ 
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Langen telde ongeveer zestig mensen, allemaal buurtbewoners. Er draaide naast de lichtshow 
wat Nederlandstalige muziek, ook konden er verzoekjes worden ingediend. Hij zegt dat er 
mensen wellicht samen hebben gedanst, maar alleen als ze in hetzelfde huis woonden. Het 
enige wat er volgens hem verkeerd is gegaan, is dat de muziek op een gegeven moment te hard 
is gezet, waardoor de politie kwam. ‘Ils de drank in de man is, is de wijsheid in de kan.’ 

Wat kan er wel, en wat niet? 

Volgens Peter Achterberg, hoogleraar sociologie aan Tilburg University, zijn de regels om 
verspreiding van het virus tegen te gaan multi-interpretabel. Daardoor kan de neiging 
ontstaan om feestjes te organiseren. „Mensen kijken toch: wat kan er wel en wat niet? 
Bijvoorbeeld, als we anderhalve meter afstand houden, kunnen we misschien nog een feestje 
vieren. Het blijkt dat hoe meer informatie er is, hoe meer interpretatie van burgers. En 
daardoor kunnen sommige mensen denken dat een feestje bijvoorbeeld echt wel kan.’ En, zegt 
Achterberg, hoe langer de maatregelen duren, hoe vervelender ze worden, en hoe meer mensen 
zin hebben in een verzetje. 

De socioloog denkt dat het naar buiten komen van dit soort feestjes, waarbij de politie meteen 
ingrijpt, kan helpen om vergelijkbare bijeenkomsten in de toekomst te voorkomen. ‘Het komt 
in het nieuws, dat lezen mensen die wellicht ook van plan waren met een aantal mensen iets 
te organiseren. Dan is de kans groot dat zij ontmoedigd raken en er van af zien. Al zijn dit 
soort excessen nooit helemaal te voorkomen.’ 

Autohandelaar Pieter van de Ven, eigenaar van het bedrijf in Borne waar de politie afgelopen 
weekend binnenviel, heeft achteraf spijt. Omdat zijn omzet blijft afnemen, had hij een kijkdag 
georganiseerd voor een veiling van zijn auto’s. De dag ervoor kwamen er tien tot twaalf 
vrijwilligers meehelpen met opbouwen. ‘Om ze te bedanken heb ik toen wat drankjes 
ingeschonken. Maar de showroom is zo groot, dat we die anderhalve meter hebben 
aangehouden.’ Het was volgens Van de Ven ‘geen schijt-aan-corona-feestje. Ik wilde mijn 
vrijwilligers bedanken en dat was misschien ondoordacht. Maar ik ben ook geschrokken van 
de reactie van de politie.’ De politie Oost-Nederland stelt dat het  ‘schijt-aan-corona-feest’ hier 
wel degelijk de lading dekt. De woordvoerder verwijst naar toespraken van minister-president 
Mark Rutte, over feestjes waar meerdere mensen bewust op af komen, de komst van de politie 
tegenwerken en aangeven dat de komst van de politie grote onzin is. Het feestje in Borne dekt 
ruimschoots die lading, stelt de woordvoerder. Tegen de garagehouder zal een proces-verbaal 
worden opgemaakt, omdat het vanwege de noodverordening verboden is om besloten feesten 
te organiseren. 

Volgens een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant wordt er een proces-verbaal 
tegen de organisatoren opgemaakt omdat zij een evenement hebben georganiseerd terwijl dit 
onder de noodverordening verboden is. Daarbij hebben ze zich niet gehouden aan de regel van 
anderhalve meter afstand houden. Het zou gaan om groepen mensen op de binnenplaats van 
vijf tot tien personen. De woordvoerder meldt dat hij weet dat de feestvierders er een andere 
mening over hebben, maar zegt zich te baseren op de waarnemingen van de agenten ter 
plekke. 

Perry Langen heeft het gevoel dat het appartementencomplex in Breda een slechte naam heeft 
gekregen. ‘Ik denk nog steeds dat we weinig verkeerd hebben gedaan, terwijl we zijn weggezet 
als een stel asocialen. Maar een ding is zeker: zo’n feestje als afgelopen weekend gaat hier niet 
meer gebeuren. Bron: NRC.nl 10 april 2020.  

Wereldwijd zeker 100.000 doden door coronavirus 

DEN HAAG (ANP/RTR) - Het wereldwijde dodental door de uitbraak van het coronavirus staat 
sinds vrijdag op zeker 100.000. Dat becijferde persbureau Reuters. Bij meer dan 1,6 miljoen 
mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. 
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Het eerste sterfgeval dat officieel is toegeschreven aan het virus is op 9 januari gemeld in de 
Chinese stad Wuhan. Het duurde 83 dagen tot het dodental wereldwijd op 50.000 stond. Acht 
dagen later waren al 100.000 sterfgevallen gemeld. 

 

Het echte dodental ligt vermoedelijk hoger. Sommige landen nemen in officiële cijfers alleen 
patiënten mee die in ziekenhuizen overlijden. 

Italië heeft wereldwijd het hoogste dodental gemeld. Daar overleden 18.849 patiënten aan de 
gevolgen van het virus. Het grootste aantal besmettingen is vastgesteld in de Verenigde Staten. 
Het gaat volgens cijfers van de Johns Hopkins University om ruim 475.000 coronagevallen. 

Over het virus is nog steeds veel onbekend, bijvoorbeeld hoe dodelijk het precies is. Daar lopen 
de schattingen over uiteen. Wie alleen kijkt naar de cijfers van vrijdag, 100.000 doden op 1,6 
miljoen besmettingen, zou uitkomen op een sterftecijfer van 6,25 procent. 

Veel experts denken dat het echte sterftecijfer procentueel lager ligt. Dat komt omdat veel 
besmettingen niet bekend worden. Patiënten met milde symptomen weten soms niet dat ze 
het virus hebben en worden vaak ook niet getest. Bron: ANP 10 april 2020.  

Enorme gevangenisopstand in Siberië na mishandelingen en 
martelingen 

In een gevangenis in het Siberische Irkoetsk is vanavond een grote opstand uitgebroken. De 
Russische oproerpolitie zou volgens gevangenen vervolgens zijn binnengevallen en met scherp 
hebben geschoten op de gevangenen. Er sprake van meerdere doden en honderden gewonden. 

Bevestigde informatie is er niet, maar op beelden is te zien hoe de gevangenis voor een deel in 
brand staat. Volgens gevangenen die contact hebben gezocht met familieleden en lokale 
media, zijn de gebouwen in brand gestoken door de oproerpolitie toen ze binnenvielen. Op een 
filmpje zijn ook grote explosies te horen.  

Mishandeld 

De opstand brak uit nadat bewaarders een gevangene ernstig hadden mishandeld en 
geprobeerd te wurgen.  

Armen snijden 

Het was de druppel. Honderden gevangen kwamen in opstand. Wat er vervolgens gebeurde is 
niet duidelijk. Op beelden is te zien dat de ravage binnen enorm is. 
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Wel komt naar buiten dat veel gevangen in hun armen hebben gesneden om aandacht te 
krijgen voor de toestand in de gevangenis. 

Volgens Harvard-onderzoeker Vera Mironova, gespecialiseerd in onder meer gevangenissen in 
de voormalige Sovjetunie, zijn machtsmisbruik, mishandelingen en zelfs martelingen door 
bewaarders daar aan de orde van de dag.  

 

 
Geen advocaten door corona-lockdown 

Sinds de gevangenissen door de coronacrisis helemaal in lockdown zijn en er ook geen 
advocaten en waarnemers meer naar binnen mogen is de situatie drastisch verslechterd  bron: 
RTL nieuws 10 april 2020.    

 

Kabinet werkt aan versoepeling maatregelen, hoogste 
prioriteit onderwijs en kinderopvang  

Het kabinet werkt aan voorbereidingen om de coronamaatregelen na 28 april geleidelijk te 
versoepelen. De meeste urgentie krijgen het onderwijs en de kinderopvang. 

Alle ministeries moeten protocollen opstellen over hoe sectoren 'geleidelijk geopend kunnen 
worden'. Dat staat in een verslag van het overleg van topambtenaren in handen van de 
politieke redactie van RTL Nieuws. 

Flexibiliseren maatregelen 

‘Er wordt gewerkt aan flexibilisering van maatregelen’, is te lezen. Die maatregelen zullen dan 
voor advies worden voorgelegd aan de medische experts die verenigd zijn in het Outbreak 
Management Team, OMT.  
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Scholen en kinderopvang krijgen de hoogste prioriteit en hebben de meeste urgentie, staat in 
het verslag. Daarna is het 'goed denkbaar' dat restaurants, bioscopen en sportscholen 
geleidelijk geopend kunnen worden. 

Insiders benadrukken dat een eventuele versoepeling afhankelijk is van de situatie in de 
gezondheidszorg en een afname van het aantal coronabesmettingen.   

Voor sectoren die niet door de overheid zijn gesloten, moeten de ambtenaren protocollen 
ontwikkelen zodat in die sectoren veilig kan worden gewerkt. Ook voor veilig samenleven zijn 
regels in de maak, blijkt uit het verslag. Op die manier moet de anderhalvemetersamenleving 
vorm krijgen. 

De huidige maatregelen gelden tot 28 april. Een week voor die datum, op 21 april, wil het 
kabinet definitief besluiten over de flexibilisering. De eerste voorstellen worden morgen 
besproken op het Catshuis. Sinds het begin van de crisis organiseert het kabinet daar 
regelmatig 'benen-op-tafel-sessies'. 

Uit het verslag blijkt ook dat het kabinet serieus werk maakt van regels over het (al dan niet 
verplicht) gebruiken van apps om de coronabesmettingen in te dammen. Er wordt gewerkt 
aan een wetswijziging die het delen van dat soort gegevens makkelijker moet maken. Daarover 
is inmiddels ook gesproken met de privacywaakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

De uiteindelijke beslissing of data delen doorgaat, legt het kabinet vooralsnog bij de 
gemeenten. ‘Er moet een duidelijk verzoek liggen vanuit de veiligheidsregio's’, merken de 
ambtenaren op. Bron: RTL nieuws 10 april 2020.   
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Rel rond 17 boetes à 390 euro voor studenten: ’Eigen unit’ 

 

De politie heeft zeventien boetes uitgedeeld aan studenten die zich niet aan anderhalve meter 
afstand hielden in Amstelveen. Ze zouden samen bij een van de flats buiten hebben gezeten. 
De studenten zijn boos: zij stellen dat ze samen een huishouden vormen, terwijl de politie 
daar anders over denkt. 

De studenten zaten donderdag buiten te keuvelen, aldus de politie. Die heeft er schoon genoeg 
van. ‘We zijn ze al de hele week aan het waarschuwen, op een gegeven moment is het klaar’, 
laat een politiewoordvoerder weten aan AT5. Iedereen kreeg een boete van 390 euro. 

De studenten zijn ontstemd. Flinke groepen wonen samen op campus Uilenstede, een van 
Europa’s grootste studentenhotspots. 

Belangenvereniging ASVA verzet zich tegen de boetes. ‘Studenten worden van hun eigen 
gemeenschappelijke balkons gestuurd – ook als zij in dezelfde unit, dus op hetzelfde adres 
wonen.’ 

De politie is niet onder de indruk van het studentenchagrijn. ‘Ook op deze campus geldt dat 
je afstand moet houden en dat je niet met meer dan drie personen zit. Ze zaten met z’n allen 
buiten en bovendien hebben ze ook nog een eigen kamer’, aldus een woordvoerder. 

Zo’n woonunit is volgens de politie niet hetzelfde als een huishouden, wordt uitgelegd op 
Twitter. ‘Wij zullen hiertegen optreden, maar doen dat vooral in de openbare ruimte.’ 

Donderdag kondigde de politie aan dat ’vanaf vandaag direct zal worden opgetreden’. Boetes 
worden ’zonder waarschuwing’ uitgedeeld. Dat is besloten in samenwerking met de Officier 
van Justitie nadat agenten signaleerden dat hun waarschuwingen aan dovemansoren leken 
te zijn gericht. De politie heeft ook een tekstkar geplaatst, is te lezen op Instagram. Bron: 
Telegraaf 10 april 2020.   
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Dodelijkste dag voor Verenigd Koninkrijk sinds begin 
coronacrisis 

 

LONDEN (ANP/RTR/DPA) - Het Verenigd Koninkrijk heeft het hoogste dagelijkse dodental 
gemeld sinds het begin van de coronacrisis. Er overleden in een dag tijd 980 patiënten, meldt 
minister van Volksgezondheid Matt Hancock. 

Het dagelijkse dodental ligt daarmee hoger dan het ooit is geweest in het zwaar getroffen Italië. 
Daar maakten de autoriteiten op de dodelijkste dag melding van 969 overleden patiënten. Dat 
was op 27 maart. 

In het Verenigd Koninkrijk staat het dodental inmiddels op 8958. Het Italiaanse dodental 
steeg vrijdag met 570 naar 18.849. Geen enkel land heeft meer sterfgevallen door het 
coronavirus gemeld. Bron: ANP 10 april 2020. 

Kwart van alle coronapatiënten werkt in de zorg 

BILTHOVEN (ANP) - Van alle 23.097 Nederlanders bij wie het coronavirus is vastgesteld, werkt 
24 procent in de zorg. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
‘Zo is 56 procent van alle meldingen uit Groningen afkomstig van zorgmedewerkers. In Noord-
Brabant zijn dit elf procent van de meldingen tot nu toe.’ 

Het verschil komt onder meer door de mate van verspreiding van het coronavirus. Noord-
Brabant heeft bijna een kwart van alle coronagevallen in Nederland, in het noorden ligt het 
aantal besmettingen nog vrij laag. Het lokale testbeleid speelt ook mee, zegt het RIVM. 

Sinds maandag worden huisartsen, thuiszorgers en medewerkers in verpleeghuizen en de 
gehandicaptenzorg vaker getest op het nieuwe coronavirus. Bron: ANP 10 april 2020.  
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Malta haalt nog zeventig migranten van zee, maar zegt verder 
havens te sluiten 

Malta heeft vrijdag nog zo’n zeventig migranten van zee gehaald, kort nadat de regering 
bekendmaakte dat het de havens sluit en voorlopig geen reddingsacties meer kan uitvoeren. 
Autoriteiten zouden te druk zijn met het bestrijden van het coronavirus om mensen te helpen 
die met bootjes Europa proberen te bereiken. Bovendien vreest Malta dat migranten het virus 
verder zullen verspreiden. 

De zeventig migranten werden kort na middernacht aan land gebracht en opgevangen door 
Maltese militairen in beschermende kleding. Zij blijven voorlopig vastzitten. „Het is in hun 
eigen belang dat migranten deze gevaarlijke reis niet meer ondernemen. Dit land is niet meer 
in de positie om een veilige haven te bieden’, zei de regering in een verklaring volgens 
persbureau Reuters. 
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Malta heeft al een volledig inreisverbod ingesteld vanwege de pandemie. Scholen zijn gesloten 
en de bevolking is opgedragen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Inmiddels zijn zeker 350 
mensen op het eiland besmet. 

Ook Italië sluit havens 

Woensdag zei Italië al dat het geen migranten meer zal toelaten vanwege de coronacrisis. Dat 
volgde kort op een verzoek van de reddingorganisatie Sea-Eye die eerder deze week 150 
migranten van de Middellandse Zee haalde en nu een veilige haven zoekt. 

Medicijnen en voeding aan boord van het betreffende schip, de Alan Kurdi, zouden snel 
opraken, zegt de organisatie in een verklaring vrijdag. Zover bekend is dit het enige vaartuig 
in de regio dat nog reddingsacties uitvoert. Zowel Italië en Malta weigeren de Alan Kurdi dus 
toe te laten. Duitsland, waar het vaartuig is geregistreerd, zou met EU-lidstaten kijken naar 
een oplossing.  Bron: NRC.nl. 10 april 2020.  

CBS: Vorige week 2000 meer sterftegevallen dan gemiddeld 

Het CBS schat dat er in week 14 (van 30 maart tot en met 5 april) ongeveer 2000 meer mensen 
zijn overleden dan gemiddeld per week dit jaar. Het totaal aantal overledenen wordt geschat 
op ongeveer 5100 personen.  

Dat zijn er ongeveer 2000 meer dan gemiddeld per week in de eerste tien weken van 2020. 
Een groot deel daarvan zijn ouderen, met name 80-plussers. Naar schatting overleden vorige 
week bijna 1900 personen van 65 jaar en ouder meer dan in een gemiddelde week in de eerste 
tien weken van 2020, een toename van 68 procent. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt elke week om 12:00 uur een schatting 
naar buiten van het sterftecijfer van de week daarvoor. Deze schatting is gebaseerd op het 
aantal overlijdensberichten dat zij hebben ontvangen voor die week. Vorige week schatte het 
CBS nog dat in de tweede helft van maart ruim 1600 meer mensen zijn overleden dan 
gemiddeld. Daarvan zijn 603 sterfgevallen mogelijk toe te schrijven aan corona. 

 

Het sterfteverschil tussen mannen en vrouwen lijkt daarentegen juist af te vlakken. In week 
14 overleden bijna 1100 mannen en 850 meer vrouwen dan gemiddeld. In week 13 was de 
sterfte onder mannen ruim de helft hoger en onder vrouwen bijna een derde. Bron: Telegraaf, 
9 april 2020. 
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Zorgen bij boswachters Gooi om verstoren dierenrust 

 

HILVERSUM (ANP) - De boswachters van het Goois Natuurreservaat zien een toenemende 
verstoring van de dieren door de drukte in de natuurgebieden. Veel mensen gaan de paden af 
en dat is niet wat de natuurbeschermers willen, omdat juist nu het broedseizoen begint. ‘Het 
is belangrijk dat mensen op de paden blijven. Juist nu’, luidt hun noodkreet. 

Natuurbeschermingsorganisatie Goois Natuurreservaat vraagt aandacht voor de kwetsbare 
natuur. Hun boswachters hebben een filmpje op YouTube gezet waarin ze hun zorgen uiten. 

‘De natuur komt uit zijn winterslaap. Vogels gaan broeden in het bos en op de hei. Reeën, 
vossen, hazen en vele andere dieren maken zich gereed voor een drukke periode met jongen. 
Ze hebben hierbij rust en ruimte heel hard nodig!’ 

De boswachters zien als gevolg van de coronamaatregelen veel mensen genieten van de natuur 
en goed afstand van elkaar houden, maar ook dat steeds meer bezoekers van de paden af 
gaan. ‘Het Goois Natuurreservaat heeft een enorm padenstelsel. We hebben maar liefst 83 
kilometer aan wandelpaden. Ga dus niet picknicken op de hei of even voetballen, en zoek geen 
stil plekje op midden in het bos. Houd uw hond aangelijnd waar dat moet. Op deze manier 
zorgen we voor elkaar en voor de natuur!’ bron: ANP, 10 april 2020.  

Suriname verlengt avondklok met twee weken 

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft aangekondigd alle maatregelen om het 
coronavirus te bestrijden met twee weken te verlengen. Dat betekent dat het uitgaansverbod 
dat tussen 20 uur en 6 uur en het verbod op samenkomsten van meer dan tien mensen nog 
zeker veertien dagen van kracht blijven. 

In Suriname zijn tot nu toe slechts tien besmettingen vastgesteld en is pas een persoon aan 
de gevolgen van het coronavirus overleden, maar er komen nog altijd mensen ongecontroleerd 
de grenzen met Guyana en Frans-Guyana over, waar al meer besmettingen zijn vastgesteld. 
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Volgens directeur Danielle Veira van de Nationale Veiligheidsdienst is er in de grensgebieden 
spraken van een ernstige situatie: ‘We moeten elke oversteek beschouwen als een mogelijke 
besmetting waarbij u in veertien dagen tijd meer dan vierhonderd personen kunt besmetten.’ 

Bouterse noemt die dreiging de reden om de noodmaatregelen met twee weken te verlengen: 
‘We moeten deze situatie met de hoogste staat van paraatheid benaderen. Ons zorgsysteem 
kan een verspreiding niet aan.’ Bron: NRC, 11 april 2020.  

Cruiseschip met meer dan honderd coronapatiënten 
aangemeerd  

Het Australische cruiseschip met aan boord meer dan honderd met het coronavirus besmette 
passagiers dat voor anker lag voor de kust van Uruguay, heeft aangemeerd in Montevideo. 
Het schip - Greg Mortimer - lag al enige tijd voor anker, omdat het niet mocht aanleggen in 
het Zuid-Amerikaanse land.  

Ongeveer honderdtien passagiers van Australische en Nieuw-Zeelandse komaf zullen worden 
geëvacueerd en vervolgens geïsoleerd naar de internationale luchthaven van Montevideo 
worden gebracht. Er is een chartervlucht met medische ondersteuning geregeld naar 
Melbourne. Ook voor passagiers uit Europa en Noord-Amerika is gewerkt aan een oplossing. 

Volgens de Australische omroep ABC lag het schip sinds 21 maart voor anker bij de hoofdstad 
van Uruguay. Bron: Telegraaf, 11 april 2020.  
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Familie Johnson opgelucht dat het beter gaat met Boris 

 

De familie van de Britse premier Boris Johnson was opgelucht dat hij van de intensive care 
af mocht. Dat heeft vader Stanley Johnson vrijdag tegen de BBC gezegd. De premier ligt sinds 
zondag in het ziekenhuis omdat hij de ziekte Covid-19 heeft. 

‘We zijn enorm dankbaar dat Boris van de intensive care af is’, aldus Johnson. ‘Zijn ziekte 
heeft volgens mij het hele land laten zien dat de virusuitbraak een ernstige situatie is. Het 
komt wel heel dichtbij zo, het heeft mij doen beseffen dat ik voorzichtig moet zijn.’ 

‘Het duurt nog wel even voordat de premier weer gewoon aan het werk kan’, volgens zijn vader. 
‘Hij moet hier eerst van bijkomen, daarna kan hij pas weer werken.’ Bron: Telegraaf, 9 april  
2020. 
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Fors meer coronadoden gemeld in België, totaal komt op 
3019 
 

 
 
BRUSSEL (ANP) - Het dodental in België als gevolg van het coronavirus is opgelopen tot 3019. 
Het afgelopen etmaal overleden 325 mensen. Daarnaast zijn 171 sterfgevallen in Vlaamse 
verpleeghuizen uit de periode 18 tot 31 maart in de statistieken opgenomen. Het gaat hier om 
vermoedelijke coronagevallen, hebben de gezondheidsautoriteiten vrijdag gemeld. 

Tweehonderdelf van de overlijdens in de laatste vierentwintig uur gebeurden buiten 
ziekenhuizen, vooral in woonzorgcentra. Het aantal coronapatiënten in Belgische 
ziekenhuizen steeg met 20 tot 5610, terwijl er de voorgaande twee dagen juist een daling was 
ingezet. 

Van hen liggen er 1278 op de intensive care, een daling van 7. Van de ic-bedden is 58 procent 
bezet. Bijna 1000 patiënten worden beademd. Het afgelopen etmaal werden 1684 nieuwe 
besmettingen vastgesteld, waarmee het totaal op 26.667 komt. Bron: ANP, 9 april 2020.   

Liverpool-icoon Dalglish besmet met COVID-19, maar heeft 
geen symptomen 

De negenenzestigjarige Dalglish werd woensdag in het ziekenhuis behandeld aan een infectie. 
Volgens de procedures werd hij ook getest op het coronavirus en die test bleek tot zijn 
verrassing positief. 

Volgens zijn familie vertoont Dalglish geen symptomen van het coronavirus en voelt hij zich 
goed. ‘Hij kijkt ernaar uit om snel weer thuis te zijn.’ 

‘Voordat hij in het ziekenhuis werd opgenomen, koos Sir Kenny ervoor om vrijwillig langer in 
zelfisolatie te blijven dan geadviseerd werd’, schrijft de familie in een verklaring. ‘Hij moedigt 
iedereen aan om hetzelfde te doen en de richtlijnen van de overheid en de experts de komende 
dagen en weken op te volgen.’ 
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Kenny Dalglish heeft positief getest op het COVID-19. Dat heeft de familie van de oud-
topvoetballer vrijdag bekendgemaakt. 
 

Dalglish speelde 102 interlands voor Schotland en kwam tot ruim 200 duels voor Celtic en 
ruim 350 voor Liverpool. Met de Engelse club won de aanvaller driemaal de Europa Cup I 
(1978, 1981 en 1984). 

Na zijn actieve carrière werd hij manager van Liverpool, Blackburn Rovers, Newcastle United, 
Celtic en opnieuw Liverpool, waar hij in 2012 voor het laatst op de bank zat. Sindsdien is hij 
directielid van de koploper in de Premier League. Bron: Nu.nl. 10 april 2020.  

 

Van Ginkel traint in zijn eentje in het stadion van Chelsea 

In het stadion waar normaal gesproken bij iedere thuiswedstrijd van Chelsea ruim 
veertigduizend mensen zitten, werkt Marco van Ginkel soms helemaal in z’n eentje aan zijn 
herstel.  

‘Van de Engelse regering mag je één keer per dag naar buiten om te sporten, als je maar 
afstand bewaart. Het trainingscomplex van Chelsea ligt voor mij net even te ver weg, maar ik 
kan in het stadion terecht. Alleen trainen is saai, maar het is niet anders. Ik heb ook in een 
parkje getraind, maar daar is het veld toch een stuk minder. Op Stamford Bridge is het top’, 
aldus Van Ginkel, die vanwege een reeks operaties aan zijn knie nu al bijna twee jaar niet 
heeft gespeeld. 

De spelers van Chelsea mogen gebruik maken van Stamford Bridge om hun conditie tijdens 
de coronacrisis op peil te houden. ‘Ik woon heel dicht bij het stadion, dus dit is voor mij ideaal’, 
zegt Van Ginkel tegenover PSV TV. 
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De oud-speler van Vitesse speelde zijn laatste wedstrijd op 6 mei 2018, als huurling bij PSV. 
Hij ging daarna onder het mes om zijn rechterknie te voorzien van een nieuwe kruisband. Een 
infectie aan die kruisband zorgde ervoor dat Van Ginkel daarna nog een aantal operaties 
moest ondergaan. 

Aan het einde van dit seizoen loopt zijn contract bij Chelsea af. ‘Ik weet niet hoe dat verder 
gaat, daar heb ik nog geen contact over gehad met de club. Maar ik denk ook dat nu andere 
dingen belangrijker zijn. Als het moment daar is, dan hoor ik het vanzelf wel’, aldus Van 
Ginkel, die sinds 2013 onder contract staat bij Chelsea. Hij werd tussendoor een paar keer 
verhuurd aan PSV, met twee landstitels als resultaat. ‘Ik heb bij PSV heel goede en mooie 
periodes gehad.’ Bron: Telegraaf 10 april 2020.  

Coronavirus kan het Olympische Spelen ook in 2021 lastig 
maken’ 

Waarschuwende woorden uit Japan. Het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio volgend 
jaar zomer is misschien wel helemaal niet zeker. 

 

Toshiro Muto, de directeur van het organisatiecomité van de Spelen, hield vrijdag voor het 
eerst sinds het besluit om de Spelen in Tokio met een jaar uit te stellen een persconferentie. 
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‘We weten nu niet wanneer het virus onder controle is. Het heeft ook niet veel zin om daarover 
te speculeren’, zegt hij. 

Vanwege de mondiale uitbraak van het coronavirus werden de Spelen in Tokio onlangs 
verschoven van naar de zomer van 2021. Oorsponkelijk zou het grootste sportevenement van 
de wereld dit jaar op 24 juli van start gaan. 

‘We hebben nu eenmaal besloten om ons te richten op 23 juli 2021. Dan moeten de Spelen 
beginnen. Het zou kunnen dat het virus het lastig maakt om ons voor te bereiden op de Spelen. 
Maar we kunnen nu alleen heel hard werken om alles te realiseren.’ 

Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité heeft besloten in mei niet 
op werkbezoek te gaan naar Tokio. De Japanse premier Shinzo Abe heeft eerder deze week de 
noodtoestand afgekondigd in zijn land, nadat er ruim zesduizend Japanners besmet waren 
geraakt met het coronavirus en de pandemie honderdtwaalf slachtoffers had geëist. Het 
vliegverkeer ligt voor een deel stil in Japan. Bron: Telegraaf, 10 april 2020.   

Miljoen mensen lopen gevaar besmet te raken met corona op 
werk 

 

UTRECHT (ANP) - Een miljoen werknemers in uiteenlopende beroepen lopen op hun werk de 
kans besmet te raken met het nieuwe coronavirus. Dat stelt de FNV na een rondgang langs 
verschillende sectoren, zoals de luchtvaart, distributiecentra en de schoonmaakbranche. 

Veel mensen werken volgens de vakbond toch nog buitenshuis, omdat het niet anders kan. 
Maar op veel plekken gaat het anderhalve meter afstand houden niet goed, of zelfs slecht, zegt 
FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. ‘Een onacceptabele situatie.’ 

De zorg is in de rondgang niet meegenomen. Daarover stuurde de vakbond dinsdag al een 
brandbrief naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ‘Helaas is het probleem 
veel groter. In een tijd waarin het kabinet ons oproept om de maatregelen vol te houden in 
belang van onze gezondheid én die van de economie, vragen wij het kabinet de signalen vanaf 
deze werkvloeren ook zeer serieus te nemen’, aldus Jong. 
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Volgens de vakbond wordt de regel over anderhalve meter afstand houden niet nageleefd 
omdat werkgevers bijvoorbeeld niet bereid zijn productienormen bij te stellen. 
‘Bedrijfseconomische belangen krijgen dan toch voorrang. Vooral werknemers met 
flexcontracten en onzeker werk zijn hier de dupe van, omdat zij hun baan kunnen verliezen 
als zij klagen’, stelt de vakbond. 

In de luchtvaart zijn naar schatting van de FNV zo'n 6000 mensen aan het werk, onder wie 
ruim 1400 beveiligers op Schiphol. Mensen fouilleren mogen zij niet vanaf de rug doen. ‘Na 
lang aandringen van ons kunnen zij dit nu doen vanaf de zijkant, maar mensen hebben hun 
gezicht dan alsnog naar de beveiliger toegewend. Zij hebben nu eindelijk wel toestemming 
gekregen om handschoenen te dragen’, aldus de FNV. 

In de distributiecentra werken nu ongeveer 61.800 mensen. ‘De distributiecentra zijn met hun 
productienormen niet ingericht op anderhalve meter afstand houden. Ook werken er veel 
arbeidsmigranten op oproep en die zijn hun baan kwijt als ze zich ziek melden. Dat is funest’, 
zegt FNV-bestuurder Handel Mari Martens. 

In de bouwsector passen de meeste bedrijven de regels volgens de FNV wel goed toe. ‘Onze 
grootste zorg ligt bij het samen reizen naar de werkplek’, zegt FNV-bestuurder Bouwen en 
Wonen Hans Crombeen. In een op 27 maart afgesproken protocol staat dat samen reizen kan 
als eerst een paar stappen zijn genomen. ‘Maar sinds de noodverordeningen er zijn en mensen 
beboet worden als ze samen reizen, kunnen wij onze achterban niet meer adviseren het 
protocol te volgen.’ Bron: ANP 10 april 2020.  

Niet knuffelen met stervende, niet naar begrafenis: hoe rouw 
je in tijden van corona?  
 

 

 

Het coronavirus heeft grote impact op hoe we afscheid nemen van overledenen. Een knuffel 
geven aan een stervende, een hand vasthouden: het mag vaak niet meer. En niet iedereen kan 
een uitvaart nog bijwonen omdat er maar dertig mensen worden toegelaten. Hoe kun je dan 
toch goed afscheid nemen? 

Bij afscheid nemen en rouwen is fysieke nabijheid heel belangrijk, zegt rouwdeskundige Manu 
Keirse van de Universiteit Leuven. En juist dat is door de anderhalve meter afstand, social 
distancing en strenge maatregelen in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen vaak onmogelijk. 
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‘Daardoor sterven mensen vaak in grotere eenzaamheid’, zegt Keirse. ‘Mensen die bijvoorbeeld 
terminaal zijn, kunnen slechts beperkt bezoek ontvangen. Ze worden wel begeleid door 
hulpverleners, maar die hebben het al heel druk. En die laatste dagen van iemands leven zijn 
juist cruciaal voor de manier waarop de overledene verder leeft in de gedachten van 
nabestaanden.’ 

De uitvaart is een belangrijk ritueel, een eerste stap in rouw. ‘Het is belangrijker dan mensen 
denken. Het geeft kans om individueel verdriet met familie, vrienden en andere nabestaanden 
te delen.’ Maar uitvaarten worden nu vaak afgelast, uitgesteld, of mogen door nog 
maar maximaal dertig mensen worden bijgewoond, mits er voldoende afstand kan worden 
bewaard. 

In België, waar Keirse woont, is dat zelfs bijgesteld van twintig naar vijftien. En dat heeft 
impact. Niet alleen op de mensen die niet aanwezig kunnen zijn, zegt hij, maar ook op de 
nabestaanden die er wél zijn. 

 

Dat beaamt rouw- en traumadeskundige Riet Fiddelaers-Jaspers van Expertisecentrum 
Omgaan met Verlies. ‘Je hebt een enorme behoefte aan een arm om je heen, maar dat kan 
niet door de anderhalve meter afstand die we moeten bewaren.’ 

‘Een uitvaart houden na drie dagen of drie maanden, dat maakt niet uit’, benadrukt Keirse. 
‘Als je het later maar inhaalt, dan schaadt het het rouwproces niet. En dat kan op allerlei 
manieren, bijvoorbeeld door het organiseren van een bijeenkomst waar iedereen 
herinneringen kan delen.’ 

Binnen de restricties zijn wel andere dingen mogelijk, zegt Fiddelaers-Jaspers. ‘Mijn dochter 
is uitvaartbegeleider. Zij vertelde over de uitvaart van een man met een verstandelijke 
beperking, langs wiens huis ze zijn gereden met de rouwauto. Daar stond iedereen, ook zijn 
huisgenoten, op gepaste afstand van elkaar, om afscheid te nemen. Dat was echt heel 
indrukwekkend, vertelde ze.’ 

Bij nabestaanden zorgen de maatregelen vaak voor een schuldgevoel. ‘Het schuldgevoel dat 
iemand alleen moet sterven, dat speelt bij de achterblijvers een grote rol. Ze denken: 'Ik had 
erbij moeten zijn, die hand moeten vasthouden'. Ze voelen zich schuldig, maar ze zijn het niet. 
Toch moet je ook stilstaan bij dat schuldgevoel en het niet wegpoetsen.’ 
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Een knuffel geven of even bij iemand langsgaan die rouwt, zit er nu niet in. Hoe kun je zo 
iemand dan het beste steunen? ‘Mensen kunnen op andere manieren dichtbij zijn’, zegt 
Fiddelaers-Jaspers. ‘Een cliënt zei dat ze nog nooit had meegemaakt dat mensen zó meeleven. 
Een boek door de brievenbus, een ovenschotel voor de deur, heel veel kaartjes, mensen die 
videobellen: mensen proberen toch op allerlei manieren nabij te zijn.’ 

Nog een tip: ’Vraag of je iets voor iemand kan doen, bijvoorbeeld boodschappen of iets koken. 
En niet alleen bellen. Iemands gezicht zien werkt kalmerend, dus videobellen of wandelen met 
voldoende afstand is ook een idee.’ 

En schroom niet om verplegers om hulp te vragen bij het afscheid nemen, drukt Fiddelaers-
Jaspers ons op het hart. ‘Vraag ze een berichtje aan de stervende af te laten spelen, een foto 
neer te zetten. Als de verpleging geen tijd heeft, zeggen ze het wel. Zij ervaren vaak ook 
machteloosheid bij al dat sterven en willen ook van betekenis zijn en steun bieden, ondanks 
de uitdagingen die ze nu hebben.’ 

Mensen zijn veerkrachtiger dan ze denken, concludeert Fiddelaers-Jaspers. ‘Maar daar 
hebben ze anderen voor nodig. Zoek dus mogelijkheden om met elkaar in verbinding te blijven 
en elkaar te steunen.’ 

Op dit moment kunnen uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances doorgaan van het RIVM, 
mits het aantal personen minder dan dertig bedraagt en onderling anderhalve meter afstand 
kan worden genomen. Het aantal toe te laten personen is dus afhankelijk van de 
mogelijkheden van de ruimte om hieraan te kunnen voldoen. 

Ook geldt de huidige, algemene gedragsregel: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of 
hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wilt zijn en afscheid wilt 
nemen. Moderne communicatiemiddelen kunnen hier een uitkomst zijn. Bron: RTL nieuws 
10 april 2020.   

 

Frankrijk meldt daling coronadoden, maar ook jongste 
slachtoffer  

PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk zijn in een dag tijd 987 nieuwe doden gemeld als gevolg van 
het coronavirus. Dat zijn er minder dan donderdag. Het totaal aantal Franse sterfgevallen 
door corona staat nu op 13.197, aldus de autoriteiten. Onder de nieuwe doden is één kind 
jonger dan tien jaar, dat op de intensive care lag. Voor zover bekend gaat het om het jongste 
coronaslachtoffer in Frankrijk. 

Directeur-generaal Jérôme Salomon van de Franse gezondheidsdienst noemde de nieuwe 
cijfers ‘een bleke zonnestraal’, ook omdat het aantal mensen op de ic's voor de tweede dag 
op rij afnam tot 7004. 
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In Frankrijk zijn vooralsnog 124.869 besmettingsgevallen bekend. Daarmee is het qua 
besmettingen na Italië en Spanje het zwaarst getroffen land van Europa. Bron: ANP, 10 april 
2020.  

Google en Apple gaan overheden helpen in strijd tegen 
coronavirus 

 

Google en Apple gaan samenwerken in de strijd tegen het coronavirus. De techbedrijven willen 
op die manier nationale overheden en gezondheidsinstanties helpen het virus in te dammen. 
Het is de bedoeling dat telefoongebruikers straks via hun mobiele toestel gewaarschuwd 
worden wanneer zij in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. 
Ook wordt duidelijk waar de infectiehaarden zijn. Mensen kunnen zich aansluiten bij het 
systeem, dat mogelijk een derde van de wereldbevolking kan gaan monitoren. 

De techgiganten bieden hun hulp aan in twee stappen. Eerst zullen overheden en 
gezondheidsautoriteiten zelf apps kunnen lanceren die zich richten op het contact tussen 
mensen. Apple en Google zeggen ervoor te zorgen dat daarbij geen problemen komen kijken, 
iets wat eerder wel het geval was. Daarna zal het contactonderzoek worden geïmplementeerd 
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in de besturingssystemen van Apple en Google, respectievelijk iOS en Android. De meeste 
telefoons draaien op die twee systemen. 

Telefoongebruikers kunnen zo worden ingelicht als zij bijvoorbeeld in contact zijn geweest met 
iemand die besmet is met het coronavirus. De besmette persoon heeft de gezondheidsgegevens 
dan al ingevuld in een app. Vanuit die app krijgen anderen via hun telefoon te horen of zij 
bijvoorbeeld in quarantaine moeten, aangezien er contact is geweest met de zieke persoon. 

Google en Apple benadrukken dat de privacy van de mensen niet wordt geschonden. Zo is het 
de bedoeling dat zo weinig mogelijk informatie op servers van de overheid terechtkomt. Bron: 
ANP, 10 april 2020.  

Artsenfederatie vindt dat artsen niet mogen werken zonder 
bescherming 

 

 

Artsenfederatie KNMG vindt dat artsen en andere hulpverleners die patiënten met het 
coronavirus behandelen niet mogen werken zonder de juiste beschermingsmiddelen, zo staat 
vrijdag in een verklaring op hun website. 
 

De federatie vindt dat de risico's van het coronavirus op dit moment te groot zijn om zonder 
bescherming te werken. ‘Hulpverleners hebben een individuele zorgplicht, maar ze hebben 
ook de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten, en een 
medeverantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening in brede zin’, aldus de 
KNMG.  

De KNMG uit zorgen over artsen en hulpverleners die mogelijk overlijden of ernstig ziek 
worden door het virus, waardoor ze wegvallen uit het zorgsysteem en mogelijk andere 
patiënten in de zorg kunnen besmetten. Door artsen afdoende te beschermen, kan het risico 
daarop worden verkleind. ‘Wat als 'afdoende' geldt, wordt bepaald door de richtlijnen van het 
RIVM’, aldus de federatie. 



195 

 

Het gaat om beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen, waar in de zorg 
momenteel een tekort aan is. Het ministerie van Volksgezondheid en het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben nog niet gereageerd op de oproep van de 
artsenfederatie. 

Vrijdag lagen er 1.384 Nederlandse coronapatiënten op de intensive care. Het is volgens Ernst 
Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, daarmee druk op de ic en 
‘verpleegkundigen maken zich zorgen over of ze het wel volhouden’. Bron: NU.nl 10 april 2020.  

GGD: alle zorgmedewerkers met klachten mogen een 
coronatest 

 

Alle zorgmedewerkers met klachten die duiden op het coronavirus mogen vanaf nu getest 
worden. Dat bevestigt de landelijke GGD aan RTL Nieuws. Na felle kritiek van zorgpersoneel 
worden de voorwaarden losgelaten waarbij alleen specifieke medewerkers werden getest op 
het coronavirus. 

Sinds deze week kunnen zorgmedewerkers met klachten getest worden. Het gaat dan om 
mensen die werken in de thuiszorg, huisartsenpraktijken, GGZ-instellingen, 
gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, verloskundigenpraktijk en de ambulancediensten. 

Medewerkers in de zorg zijn bang dat ze door het gebrek aan beschermingsmiddelen en het 
contact met kwetsbare mensen besmet zijn of patiënten besmetten. Toch blijkt in de praktijk 
dat niet iedereen in de zorg met klachten getest mocht worden. Zorgpersoneel moest voldoen 
aan specifieke voorwaarden om getest te mogen worden.  

Dat sommige zorgmedewerkers buiten de boot vielen, merkte ook NU'91, de beroepsverenging 
van verpleegkundigen en verzorgenden, ’Het testbeleid is best rooskleurig voorgesteld. Er 
komen bij ons veel signalen binnen van mensen die aangeven dat ze vermoedens hebben van 
een coronabesmetting, maar geen test krijgen’, zegt voorzitter Stella Salden. 

‘Mensen voelen zich onzeker en weten niet: moet ik nu thuisblijven of niet? Ze willen niemand 
ziek maken en zijn ook ongerust over hun eigen gezondheid’, zegt Salden.  

Voor medewerkers van verpleeghuizen en woonzorgcentra die kampen met griepachtige 
klachten, gold tot vandaag dat eerst wordt gekeken of ze vervangende taken kunnen uitvoeren 
om niet bij patiënten in de buurt te komen. Een medewerker wordt dan ook niet getest.  
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Wie in de thuiszorg werkt en slechts 'vluchtig contact' heeft met een patiënt, werd vooralsnog 
bij klachten ook niet getest. 

De GGD laat de criteria voor een test nu varen. ‘Die waren strenger en ingewikkelder en zijn 
nu versimpeld: als je in de zorg werkt, belangrijk bent voor de zorgcontinuïteit en je voldoet 
aan de klachten, dan mag je getest gaan worden’, zegt Jan Woldman van de GGD-GHOR. 

Daarmee worden alle zorgmedewerkers bedoeld die patiëntcontact hebben, niet het 
ondersteunende kantoorpersoneel.  

Hij beaamt dat de voorwaarden verwarring zaaiden. ‘Er was een iets te nauwkeurige manier 
bedacht om te zorgen dat je echt de meest kwetsbare mensen als eerste test. We zien nu dat 
we het aan kunnen om meer zorgmedewerkers met klachten te testen’, zegt Woldman. 

De GGD-teststraten, waarbij zorgmedewerkers vanuit hun auto worden bemonsterd, konden 
ieder honderd medewerkers per dag testen. Toch wordt die capaciteit nu losgelaten. ‘We gaan 
opschalen naar de vraag die er is.’  

Inmiddels hebben de GGD' en deze week samen zo'n 5.000 zorgmedewerkers getest. Hoeveel 
mensen daarvan positief zijn getest, is niet bekend.  Bron: RTLZ, 10 april 2020.   

 

 
RIVM meldt 122 nieuwe sterfgevallen door corona, 210 
nieuwe ziekenhuisopnamen  
 
Er zijn 122 nieuwe meldingen binnengekomen bij het RIVM van personen die zijn overleden 
aan het coronavirus. Daarnaast zijn er vandaag 210 patiënten in het ziekenhuis opgenomen, 
meldt het RIVM. Gisteren waren dat er 147. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg 
afgelopen etmaal met 868 naar 27.419.    
 
Het aantal coronapatiënten dat op de Intensive Care verblijft, bedraagt 1303. Dat zijn er 35 
minder dan de dag ervoor. Dit blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: 
‘We zien ondertussen een stabiele daling, dat is een gunstige ontwikkeling.’ 
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Traumahelicopter voor het vervoer van coronapatiënten   

 
Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er 1248 in Nederland, 35 minder dan 
gisteren. En 55 in Duitsland, dat is hetzelfde aantal als gisteren. De afgelopen 24 uur zijn er 
9 verplaatsingen geweest tussen de regio’s, waarvan 9 naar een IC. Er hebben geen 
verplaatsingen naar Duitsland plaatsgevonden. De beschikbare capaciteit is stabiel. Bron: 
RTL nieuws, 14 april 2020.    
 

Luchtvaartbranche verwacht nog groter inkomstenverlies 

Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd lopen dit jaar naar verwachting 314 miljard dollar aan 
omzet mis als gevolg van de coronacrisis. Dat voorspelt de internationale brancheorganisatie 
voor de luchtvaart IATA, die daarmee nog somberder is over de schade van de pandemie dan 
voorheen. 
 
Vorige maand waarschuwde IATA al dat de virusuitbraak en daarop volgende reisbeperkingen 
voor 252 miljard dollar aan gederfde inkomsten zouden zorgen. In de nieuwste ramingen gaat 
de organisatie uit van 55 procent minder passagiers in 2020 ten opzichte van vorig jaar. Het 
aantal vluchten daalt daarbij met 48 procent. Bron: RTL nieuws 14 april 2020. 
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IMF raamt forse economische krimp in Nederland en rest van 
wereld 

De Nederlandse economie krimpt dit jaar waarschijnlijk met 7,5 procent als gevolg van de 
coronacrisis. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat ook voor de 
wereldeconomie als geheel een fikse klap voorziet door de virusuitbraak. De impact is naar 
verwachting zelfs zo groot dat volgend jaar in veel landen slechts beperkt herstel mogelijk is. 
 
Mondiaal rekent het IMF voor 2020 op een economische neergang van drie procent. Er vanuit 
gaande dat de situatie in de tweede helft van dit jaar langzaam weer normaliseert en 
steunmaatregelen een wereldwijde stortvloed aan faillissementen en ontslagrondes 
voorkomen, zal er volgend jaar wel weer enig herstel te zien zijn. Het IMF voorspelt voor de 
wereldeconomie als geheel in 2021 een opleving van 5,8 procent. De Nederlandse economie 
zal dan waarschijnlijk met drie procent opkrabbelen. Bron: RTL nieuws 14 april 2020. 
 

Leraren bezorgd: anderhalve meter afstand houden heel 
moeilijk 

Scholen kunnen niet zomaar worden heropend, waarschuwt onderwijsbond AOb. Zo is het 
heel moeilijk om anderhalve meter afstand te houden op basisscholen, middelbare scholen en 
roc's. 

Misschien moeten klassen worden opgedeeld, maar volgens AOb-voorzitter Eugenie Stolk 'kan 
een opdeling van één klas naar drie of vier groepen fysiek bijna niet'. De bond wil dat scholen 
pas opengaan als alle risico's zijn onderzocht. 

Volgens de AOb is het bijvoorbeeld heel lastig om afstand te houden in een kleuterklas. Stolk: 
‘Dertig leerlingen van vier jaar leren om in hun elleboog te niezen en niet aan elkaar te zitten 
is een utopie, laat staan dat de leraar afstand kan houden.’ Bron: RTL nieuws 14 april 2020. 
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Politievakbond: huisarrest voor negeren 
samenscholingsverbod  

Als de coronarichtlijnen langer van kracht blijven, moet nagedacht worden over hoe de politie 
de handhaving van die richtlijnen gaat volhouden, vindt politievakbond ACP. 

‘Het opleggen van huisarrest aan mensen die een boete hebben gekregen zou daar een 
voorbeeld van kunnen zijn’, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp op NPO Radio 1. 

Volgens Van de Kamp wordt het steeds moeilijker om te handhaven op groepen die niet genoeg 
afstand houden, zeker als het weer beter wordt en meer mensen naar buiten gaan. De ACP-
voorzitter zegt dat voornamelijk groepen jongeren zich niet geremd voelen om naar buiten te 
gaan en daardoor veel overlast veroorzaken. Bron: RTL nieuws 14 april 2020.  

 

België optimistisch: 'Virus wordt moe' 

‘Het virus wordt moe’, zei viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie over de 
stand van zaken in België. 

De afgelopen 24 uur zijn 261 Belgische coronapatiënten overleden. Er werden het afgelopen 
etmaal 242 zieken opgenomen en 161 patiënten ontslagen uit de ziekenhuizen. 

De cijfers ontwikkelen zich volgens Van Gucht gunstig. België beslist morgen over de 
beperkende maatregelen in het land die sinds 18 maart gelden. Naar verwachting wordt de 
lockdown verlengd tot maandag 4 mei. Bron: RTL nieuws 14 april 2020. 

Toename aantal zwartrijders in openbaar vervoer 

Het aantal zwartrijders in het openbaar vervoer is flink toegenomen sinds het begin van de 
coronacrisis, zegt koepelorganisatie OV-NL tegen NU.nl. Het gaat vooral om bussen en trams, 
omdat reizigers daar niet door een toegangspoortje hoeven. 

‘Deze situatie haalt het slechtste in sommige mensen naar boven. Veel mensen maken 
misbruik van de situatie en chippen gewoon niet meer’, zegt de voorzitter van OV-NL. ‘Het 
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gaat echt niet alleen om baldadige jongeren, maar ook om dames in nette mantelpakjes.’ Bron: 
RTL nieuws 14 april 2020. 

  

Duits wetenschappelijk instituut: mogelijk nog anderhalf jaar 
crisis  

Volgens de voorzitter van het Duitse wetenschappelijk instituut Leopoldina is 
de coronapandemie pas echt voorbij als er een vaccin is gevonden. Dat duurt nog 'vele 
maanden en mogelijk zelfs anderhalf jaar', zegt hij tegen tv-zender ARD. 
  

Leopoldina sprak zich gisteren al uit tegen versoepeling van de maatregelen die het 
coronavirus moeten beteugelen. Bondskanselier Angela Merkel noemde de studie van het 
instituut 'zeer belangrijk' voor het te volgen beleid. Bron: RTL nieuws 14 april 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Minister De Jonge (Volksgezondheid): kleine kans dat 

Pinkpop doorgaat 
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Minister Hugo de Jonge denkt dat de kans klein is dat grote festivals als Pinkpop kunnen 
doorgaan. ‘Ik wil de hoop niet te groot maken. We zitten de komende tijd nog vast aan de 
anderhalvemetersamenleving en dat geldt ook voor evenementen.’ Bron: RTL nieuws 14 april 
2020. 
 

 
 

Aantal coronagevallen Rusland boven 20.000 

Het aantal coronagevallen in Rusland blijft steeds sterker toenemen. De autoriteiten 
melden een recordaantal van 2774 nieuwe gevallen waarmee het totaal nu boven de 20.000 
uitstijgt. 

Dat totaalaantal is nu 21.102. Gisteren werd nog melding gemaakt van ruim 2550 nieuwe 
coronagevallen. Het aantal mensen dat aan de besmetting is bezweken steeg de afgelopen 24 
uur met 22 naar 170.    

Moskou kan de stroom patiënten nauwelijks meer aan, nu het aantal corona-gevallen sterk is 
opgelopen. De Russische hoofdstad telt twaalf- van de zestienduizend geconstateerde 
besmettingen. Er staan rijen ambulances voor de ziekenhuizen. Bron: RTL nieuws 14 april 
2020. 
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Linkse partijen: bevries huren tijdens coronacrisis  

Het kabinet gaat niet ver genoeg in de bescherming van huurders tijdens de coronacrisis. Dat 
stellen de oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA. Ze willen ze dat de huren worden 
bevroren, omdat mensen de huurverhogingen niet meer kunnen betalen. Ook pleiten ze voor 
een stop op het uitzetten van huurders. Bron: RTL nieuws 14 april 2020.  

 

Australië verlengt lockdown met enkele weken 

In Australië duurt het nog even voor de lockdown in verband met het coronavirus wordt 
opgeheven. De noodsituatie gaat zeker nog een aantal weken duren, heeft premier Scott 
Morrison gezegd tijdens een persconferentie. De roep om het versoepelen van de maatregelen 
wordt steeds luider, omdat het nieuwe aantal besmettingen al weken laag is in het land. 

De afgelopen dagen zijn er 63 nieuwe besmettingen bijgekomen, waarmee het totale aantal op 
6366 komt. ‘In Zuid-Korea en Singapore hadden ze eerst ook succes, maar door het 
versoepelen van maatregelen kwam daar een tweede golf’, redeneert Morrison. 

Ook in Nieuw-Zeeland blijven alle restricties van kracht. Daar zijn maandag vijf nieuwe 
besmettingen gemeld. Daarmee komt het totale aantal op 1072. Bron: RTL nieuws 14 april 
2020. 
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China begint met testen van mogelijk vaccin op mensen 

In China wordt begonnen met het testen van twee mogelijke vaccins tegen het coronavirus op 
mensen. Dat meldt staatspersbureau Xinhua. Het zou om heel vroege tests gaan.  

De middelen zijn ontwikkeld door een bedrijf uit Peking en een bedrijf uit Wuhan, de stad 
waar de virusuitbraak begon. China was lange tijd was China het zwaarst getroffen land, maar 
nu komen er daar nog nauwelijks besmettingen bij. In maart kondigde het land ook al een 
test op mensen aan. Daarna deed een medicijnenbedrijf uit de VS hetzelfde. Bron: RTL nieuws 
14 april 2020. 

 
Laboratorium te Wuhan  
 

Oostenrijk versoepelt maatregelen: winkels geopend 

Oostenrijk begint vandaag met het versoepelen van de maatregelen die een maand geleden 
waren ingevoerd tegen de verspreiding van het coronavirus. Als eerste stap mogen alle kleine 
winkels, bouwmarkten en tuincentra weer open. 

Wel zijn er voorwaarden: zo moeten alle klanten en medewerkers een mondmasker dragen, 
zoals nu al in de supermarkt. Verder is het bedekken van mond en neus met een kapje, een 
lap stof of een sjaal verplicht in het openbaar vervoer. De uitgaansbeperkingen blijven van 
kracht tot eind april. 

In het land is het aantal mensen dat geneest inmiddels hoger dan het aantal nieuwe 
besmettingen. In totaal hebben 6500 mensen het coronavirus. Ongeveer duizend mensen 
liggen in het ziekenhuis. Als alles volgens plan verloopt kunnen alle winkels op 2 mei weer 
open, twee weken later volgen bars en restaurants. Bron: RTL nieuws 14 april 2020. 

IMF: schade corona naar 9000 miljard dollar 

De wereldwijde schade door het coronavirus komt zo rond de $ 9000 miljard uit. Dat is groter 
dan de economie van Japan en Duitsland samen.  
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Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuw halfjaarlijks rapport over 
de staat van de wereldeconomie. ’De Grote Lockdown’, noemt hoofdeconoom Gita Gopinath 
de huidige situatie. En de gevolgen daarvan zijn nog groter dan van de wereldwijde crisis van 
2008. 

Dit jaar krimpt de wereldeconomie met 3%. De raming van vandaag ligt daarmee 6,3 
procentpunt lager dan de vorige IMF-berekeningen van januari. Vorig jaar groeide de 
wereldeconomie nog met 2,9%. 

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 7,5%, evenveel als de eurozone als geheel. 
Daarmee doen we het iets slechter dan Duitsland (7procent krimp), maar beter dan Italië (-
9,1%). 

In 2021 verwacht Gopinath een wereldwijde groei van 5,8%, maar dat is op voorwaarde dat 
de pandemie in de tweede helft van 2020 afneemt en beleidsmakers erin slagen om een enorme 
golf van faillissementen en ontslagen tegen te gaan. En zelfs met dat herstel ligt de 
economische activiteit volgend jaar lager dan het geval was geweest zonder corona-uitbraak. 

Wat deze crisis zo omvangrijk maakt, is dat zowel ontwikkelde als opkomende landen erdoor 
worden geraakt. Zo verwacht het IMF voor China, de tweede economie ter wereld, dit jaar een 
plusje van 1,2 procent groei. Ten tijde van de crisis van 2008 groeide het land nog bijna tien 
procent. 

Omdat er nog ’extreme onzekerheid’ is over het verdere verloop van de pandemie, houdt het 
IMF ook rekening met nog somberder scenario’s. Dat is bijvoorbeeld wanneer de uitbraak in 
de tweede helft van het jaar niet afneemt, zodat mensen nog langer binnen zitten, banken nog 
huiverige zijn in het verstrekken van leningen en de wereldwijde productieketens nog langer 
verstoord zijn. 

Het IMF roept landen nu op samen te werken. „Dat is nodig om te zorgen dat de wereld niet 
de-globaliseert, zodat het herstel niet beschadigd wordt door nog meer productieverlies.’ Zelf 
heeft het fonds al $214 miljard aan schulden kwijtgescholden. Het gaat om de 25 armste 
landen ter wereld, die de komende zes maanden het IMF niet terug hoeven te betalen. Dat 
geld kunnen ze nu gebruiken om corona-maatregelen te nemen. Bron: Telegraaf, 14 april 
2020.  
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• Wethouder Ben Engberts van de gemeente Oldebroek is met het coronavirus 
opgenomen in het ziekenhuis. 

• De Action in Arnhem-Zuid is dinsdagochtend weer opengegaan. De winkel moest 
maandag sluiten omdat de maatregelen tegen het coronavirus er onvoldoende waren. 

• Het aantal mensen dat in Nederland is overleden als gevolg van corona, is sinds 
maandag met 122 gestegen tot 2.945. 

• In Gelderland zijn 3.344 personen besmet en 1031 mensen in het ziekenhuis 
opgenomen (geweest) met het coronavirus.  

Het is nog niet duidelijk wanneer het onderwijs weer kan beginnen. Toch waarschuwt 
onderwijsbond AOb dat scholen niet zomaar weer open kunnen. Zo is het heel moeilijk om 
anderhalve meter afstand te houden op basisscholen, middelbare scholen en roc's.  

Misschien moeten klassen worden opgedeeld, maar volgens AOb-voorzitter Eugenie Stolk 
'kan een opdeling van één klas naar drie of vier groepen fysiek bijna niet'. De bond wil dat 
scholen pas opengaan als alle risico's zijn onderzocht. Bron: omroep Gelderland, 14 april 
2020.   

Bouterse lapt coronamaatregelen aan zijn laars   

Bouterse is ondanks corona gezellig aan de borrel. President Bouterse trekt zich volgens de 
Surinaamse media niets aan van zijn eigen maatregelen. Hij zat afgelopen vrijdag gezellig te 
borrelen. Van anderhalve meter was geen sprake.  

Op de beelden is volgens lokale media te zien dat Bouterse zich begeeft in een gezelschap van 
meer dan tien mensen, wat volgens een bevel van de Surinaamse overheid niet mag. Ook krijgt 
Bouterse een middel op zijn handen gespoten, dat hij vervolgens op de arm van een vrouw 
naast hem smeert. Volgens Surinaamse media ging het filmpje viraal.    

De Surinaamse president Bouterse heeft zijn excuses aangeboden nadat ophef was ontstaan 
over een ontmoeting die hij had met jongeren. In een video is te zien dat hij zich niet aan de 
afstand van anderhalve meter hield en een vrouw over haar arm wreef.  

Surinaamse president Bouterse maakt excuses. Desi Bouterse heeft zijn excuses 
aangeboden omdat hij zich niet had gehouden aan de voorgeschreven anderhalve meter 
afstand. Volgens Bouterse werd hij aangesproken door een groepje jongeren om over een 
aantal problemen te praten. Voordat hij het in de gaten had, was de groep groter geworden 
dan de maximaal toegestane tien personen en werd ook de afstand uit het oog verloren.   
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‘Het was geen goed voorbeeld,’ erkende Desi Bouterse zondagavond. In een videoboodschap bood 
de president van Suriname zijn excuses aan voor het overtreden van de afstandsregels voor het 
coronavirus.  

De afgelopen dagen circuleerde er een filmpje waarop Bouterse, peuk in de rechtermondhoek, 
wat loopt te geinen met een grote groep jongeren. Zo is te zien hoe hij van een omstander wat 
op zijn handen krijgt – vermoedelijk desinfecterende handgel – waarna hij dat breed lachend 
afveegt aan de arm van iemand anders. Een amicale omhelzing volgt. 

Het filmpje zou zijn gemaakt op vrijdag, nota bene op de dag dat de president de 
coronamaatregelen met twee weken had verlengd. Naast het verbod op grote groepen mensen 
geldt er een avondklok. De video is de president op veel boze reacties komen te staan. 
Voorzitter Andy Rusland van oppositiepartij NPS noemt het een ‘totaal verkeerd signaal dat 
zeer gevaarlijk is voor de volksgezondheid en het doel het coronavirus onder controle te 
houden’. 

Volgens Bouterse was er geen opzet in het spel. Hij zou zijn aangesproken door een groepje 
jongeren om over een aantal problemen te praten. Voordat hij het in de gaten had, was de 
groep groter geworden dan de maximaal toegestane tien personen en werd ook de afstand uit 
het oog verloren. 

‘Maar natuurlijk kun je dit als gezagsdrager niet toestaan. Het is afkeurenswaardig en ik bied 
hierbij aan mijn verontschuldigingen aan de hele Surinaamse gemeenschap.’ Bron: Het 
Parool, 14 april 2020. 

Huisartsen gaan 'verborgen' coronadoden registreren 

Huisartsen komen met een landelijk systeem om 'verborgen' coronadoden te registreren. Het 
RIVM meldt alleen het overlijden van mensen die op corona getest zijn. De 
huisartsenregistratie moet deze cijfers aanvullen, ook met terugwerkende kracht. 

Bekend is dat de dagelijkse officiële sterftecijfers niet volledig zijn. Het RIVM bevestigt dat er 
een onderrapportage is van het werkelijke aantal overlijdens, omdat niet iedereen getest 
wordt. CBS-cijfers over ‘oversterfte', de hogere sterfte dan gemiddeld, geven vermoedelijk een 
beter beeld van het werkelijke aantal overledenen. Ook huisartsen benadrukken al langer dat 
er meer mensen aan corona overlijden dan in de RIVM-cijfers te zien is. 
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Mensen bestaan niet in de statistieken 

Om die mensen ook een plek in de statistieken te geven, vraagt het zogenoemde Consortium 
Huisartsgeneeskunde aan Nederlandse huisartsen om al hun kwetsbare en overleden covid-
19-patiënten te registreren via Zorgdomein.nl, een verwijsplatform dat ongeveer 90 procent 
van de huisartsen gebruikt. 

‘Wij zien ontzettend veel patiënten thuis en in zorgcentra die klinisch sterk verdacht zijn, maar 
niet getest worden omdat een ziekenhuisopname niet meer zinvol is’, vertelt Jochen Cals, 
huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht. ‘Deze mensen 
bestaan niet in de statistieken.’ 

We mogen deze zorg beter laten zien, ook vanwege het keiharde werk door de thuiszorg en het 
verdriet van de betrokken families. 

Jochen Cals, huisarts en hoogleraar huisartsgeneeskunde 

Met de registratie willen huisartsen beter zicht krijgen op kwetsbare patiënten die in overleg 
tussen patiënt en huisarts niet meer naar het ziekenhuis worden gestuurd. Het gaat om 
patiënten thuis, maar ook in kleinschalige woonzorgcentra waar geen verpleegarts is. ‘Ik noem 
dat de IC-bedden van de huisarts. We mogen deze zorg beter laten zien, ook vanwege het 
keiharde werk door de thuiszorg en het verdriet van de betrokken families.’ 

Vanaf deze week kunnen huisartsen patiënten registreren die niet getest zijn, maar wel ernstig 
ziek zijn geweest of zijn overleden. Ook kunnen ze de overlijdensgevallen van de afgelopen 
weken met terugwerkende kracht invoeren. ‘Elke huisartspraktijk heeft nu een eigen lijstje 
waarop deze vermoedelijke coronadoden staan.’ 

Of alle huisartsen meedoen, moet nog blijken. ‘Als 50 procent van de huisartsen meedoet, 
kunnen we een reëel beeld krijgen van het aantal doden in Nederland’, denkt Cals. Hoeveel 
doden erbij komen, durft hij nog niet te zeggen. ‘Ik ben daar voorzichtig mee, maar ik denk 
dat er tientallen procenten boven op de officiële registraties komen.’ 

Maar hoe weet je of het oordeel van de huisarts ook het juiste is? Dat is niet zeker, erkent 
Cals. ‘Je kunt mogelijk een beetje overregistratie krijgen, maar we hebben in een korte tijd 
wel veel geleerd over dit ziektebeeld, vooral in Brabant en Limburg.’ Hij wil dat de cijfers apart 
geworden bijgehouden, naast die van het RIVM. 

Toch heeft hij vertrouwen in het oordeel van de huisartsen. ‘Het is een dusdanig, ongekend 
beeld waardoor ze een besmetting goed herkennen.’ Bovendien gaat het volgens Cals vaak om 
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mensen die in de nabijheid zijn geweest van iemand die wel positief getest is, bijvoorbeeld een 
partner of medebewoners in een zorgcentrum. 

‘De aanvulling van klinisch verdachten gaat een completer beeld geven van de impact van 
corona op de Nederlandse bevolking. Daarmee kun je ook beter bepalen waar en wanneer de 
maatregelen versoepeld kunnen worden.’ Ook het RIVM vindt deze registratie een goed idee. 
Afgelopen woensdag zei directeur Jaap van Dissel in de Tweede Kamer dat hij hoopte dat het 
er snel zou komen. Cals en zijn collega's verwachten volgende week de eerste cijfers te kunnen 
delen. Bron: NOS nieuws, 14 april 2020.  

Corona belemmert rouwproces: zonder afscheid geen 
verwerking 

 

Twee weken geleden zag Anna haar vader voor het laatst. Hij was gevallen en werd opgehaald 
uit het verpleeghuis. Ze wilde hem een knuffel geven. De ambulancebroeders zeiden: doe maar 
niet. ‘Ik zei nog: nee, het is geen corona. Hij is gewoon gevallen. Ik wist niet dat hij hoge koorts 
had.’ 

Ze heeft hem nooit meer kunnen zien. Afscheid nemen ging via een beeldscherm, dat haar zus 
- in beschermende kleding - vasthield. ‘Het voelt als een slechte film. De dood is altijd 
definitief, maar dit is niet de manier. Mijn hoofd heeft de snelheid niet kunnen bijbenen.’ 

Fysiek afscheid nemen is de start van het rouwproces, zegt hoogleraar Jos de Keijser, die 
onderzoek doet naar complexe rouw. Door corona kan dit niet en dat veroorzaakt veel leed. 
Hoe rouw je op afstand? De Keijser sprak met nabestaanden van de ramp met MH17 en ziet 
overeenkomsten. ‘Als je geen afscheid kunt nemen, dan is er geen begin. Dat maakt rouwen 
heel moeilijk. Alles lijkt als een film voorbij te trekken: derealisatie heet dat in de psychologie.’ 

Veel mensen kunnen nu door het coronavirus geen afscheid nemen van hun dierbaren. Dit 
kan op termijn leiden tot een toename van psychische klachten. ‘Normaal gesproken loopt 
zo'n tien procent vast in het rouwproces. Gaat het om complexe rouw, dan loopt dat 
percentage op naar twintig of dertig procent. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar 
een verhoging valt te verwachten.’ 
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Anna (niet haar echte naam) en haar familie moesten in korte tijd harde keuzes maken. Het 
ziekenhuis zegt: er mag maar één persoon bij. En die ene persoon is het dan ook. Anna: ‘Bij 
ons was meteen duidelijk dat dit mijn zus zou zijn, omdat zij de hechtste band had met onze 
vader.’ 

Hoogleraar de Keijser: ‘Het is begrijpelijk dat we ons richten op preventie en op de primaire 
zorg. Maar waarom is er niet meer aandacht voor nabestaanden? Ik kom daarmee op voor 
hun belangen.’ 

Mirjam Wiersma-van Tooren komt ook op voor de belangen van nabestaanden. Al 26 jaar 
begeleidt ze mensen naar hun laatste rustplaats. Als grafdelver, koster en uitvaartbegeleider 
op begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam. Een arm om de schouder, een warme hand als 
condoleance. Het kan nu niet meer. ‘Die kille afstand is onmenselijk.’ 

Het lukt haar dan ook niet om altijd de 1,5 meter in acht te nemen. Afgelopen week stond ze 
naast een weduwe die haar man verloor aan corona bij het graf. ‘Dan sla ik een arm om haar 
heen. Ik kan onmogelijk naast haar staan met mijn handen op de rug.’ Ook was ze bij een 
begrafenis van een moeder, waarbij de dochter niet aanwezig kon zijn omdat ze ook besmet 
was met het coronavirus. ‘Dan loop je als koster voorop naar de laatste rustplaats en dan zie 
je een zus alles filmen. Dan vloek ik wel ja.’ 

Volgens klinisch psycholoog De Keijser is dit natuurlijk gedrag: ‘Dat aanraken om anderen te 
troosten zit in ons. Het is een eerste behoefte. We spiegelen en voelen het verdriet van de ander 
in ons. Om te overleven moeten we naast elkaar gaan staan. Deze evolutionaire behoefte 
onderdrukken we nu, in deze gekke tijd van 1,5 meter afstand.’ 

Er mogen volgens de richtlijnen van het RIVM maximaal dertig personen bij een begrafenis of 
crematie aanwezig zijn, maar bij sommige crematoria zijn de regels nog strenger. ‘Families 
moeten dus sowieso kiezen wie wel of niet welkom is. Dat is niet te doen’, weet 
uitvaartbegeleider Wiersma-van Tooren. Ze heeft afgelopen week de uitvaart van haar zwager 
moeten begeleiden. ‘Zonder corona zouden er wel 150 mensen bij zijn geweest en hadden we 
na afloop samen een borrel gepakt. Dit gaan we als alles voorbij is, alsnog doen. Dan halen 
we herinneringen op.’ 

De eerste dagen en weken na een overlijden zijn cruciaal voor het rouwproces, weet De Keijser. 
Ons 'werkgeheugen' in het frontale gedeelte van de hersenen zit vol door trauma. Dat moeten 
we verwerken door te praten, huilen of boos te worden. ‘Wij mensen doen dat samen, omdat 
we sociale wezens zijn.’ 

Een herdenking helpt hierbij. Maar voor het rouwproces heeft een uitgesteld afscheid niet veel 
effect. ‘Het is een manier om de dood betekenis te geven. Dat zie je ook bij MH17-
nabestaanden. De meesten willen na vijf jaar in hun eentje naar een plek. Dat collectieve, 
daaraan is later in het rouwproces meestal minder behoefte.’ 

Ook de plechtigheid van de vader van Anna was anders door de coronamaatregelen. ‘Mijn 
vaders oudste broer was er niet. Hij durfde niet, vanwege zijn gezondheid. Dat maakt het heel 
zwaar.’ 

De zon scheen. Overal stonden mensen ‘in plukjes’ rondom het graf. ‘Geen koffie en cake, dat 
vind ik prima. Maar je ziet overal verdriet en toch is er die afstand. De kist zakt. En daarna 
zwaai je elkaar uit.’ Bron: NOS nieuws, 14 april 2020.  

 



210 

 

IJsberg aan coronadoden buiten de ziekenhuizen, zij staan niet 
in de cijfers  

Vorige week overleden in Nederland zo'n 4300 mensen, terwijl er in deze tijd van het jaar 
gewoonlijk tussen de 2700 en 3000 sterfgevallen per week zijn. In Noord-Brabant en Limburg 
lag het aantal overledenen volgens een schatting van het CBS zelfs zo'n 80 procent hoger dan 
in de eerste tien weken van het jaar. 

De oorzaak van de enorme toename is uiteraard het coronavirus. Toch valt de toename maar 
deels terug te zien in de officiële coronacijfers van het RIVM. Volgens die cijfers overleden 
vorige week in Nederland 713 mensen aan covid-19, terwijl er in totaal zo'n 1450 mensen 
meer dan normaal overleden. Dus er is een 'gat' van honderden slachtoffers. Een gat dat het 
RIVM overigens ook iedere dag opnieuw benoemd heeft. 

Deels komt dit doordat het RIVM en het CBS met andere weken rekenen, maar de 
belangrijkste verklaring is dat het RIVM niet alle sterfgevallen als gevolg van corona in kaart 
brengt. Vooral ouderen die in verpleeghuizen of thuis sterven worden niet allemaal getest op 
het coronavirus. Zij tellen niet mee in de officiële coronacijfers van het RIVM. 

Te weinig aandacht voor verpleeghuizen? 

Er zijn dus relatief veel 'onzichtbare' coronadoden. ‘'Het grote sterven' gebeurt buiten de 
ziekenhuizen’, zegt huisarts en columnist Joost Zaat. ‘Dat gaat razendsnel. Er belde van de 
week een ouder iemand op met hoestklachten en andere ziekten die ze al had. Op dat moment 
gaat het nog prima en is ze nog niet erg benauwd.’ 

‘Twee dagen later is ze heel erg benauwd. Een dag later is ze dood. Die mensen zie je niet in 
de RIVM-cijfers.’ 

De zorg op de intensive care-afdelingen krijgt veel aandacht, terwijl ‘de zorg aan de onderkant 
van de ijsberg’ niet gezien wordt, zegt Zaat. Huisartsen in Noord-Brabant waarschuwden al 
dat daardoor lastig te bepalen is hoe de zorg ingericht moet worden. 

Zaat: ‘Sterven thuis of in verpleeghuizen gaat normaal in rust en met tijd. Maar dit is een 
buitengewoon snelle en verraderlijke ziekte. Er zijn veel meer doden dan normaal, dat doet 
een beslag op de zorg. Dat verontrust huisartsen en mensen in de thuiszorg. We zijn erg bang 
dat we door het minimum heen zakken.’ 

Wij zijn als soldaten in de Eerste Wereldoorlog die met slechte spullen het veld in worden 
gestuurd. Joost Zaat, huisarts 

Zaat vreest voor een tekort aan slaapmiddelen en beschermingsmiddelen. ‘Die zijn er te weinig 
of van onvoldoende kwaliteit. Dat maakt zorgverleners heel onzeker. De oorlogsmetafoor wordt 
vaak gebruikt, maar wij zijn als soldaten in de Eerste Wereldoorlog die met slechte spullen 
het veld in worden gestuurd. Ik mis aandacht voor de ouderenzorg. Wij staan onderaan de rij 
voor mondkapjes en beschermingsmiddelen.’ 

Andere zorgsectoren waarschuwden eerder ook al voor een tekort aan middelen door de 
enorme gegroeide vraag. En negen grote Europese ziekenhuizen lieten gisteren 
een noodkreet horen over een gebrek aan medicijnen, waaronder slaapmiddelen. 

Zou er meer op corona getest moeten worden onder ouderen, om zo een duidelijker beeld te 
krijgen van de omvang van het probleem buiten de ziekenhuizen? Dat is niet waar Zaat per 
se voor pleit. ‘Ik ben als huisartsen gewend om dingen niet helemaal zeker te weten. We gaan 
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af op het klinische beeld, de klachten van de patiënt. Je kunt ook vandaag negatief testen en 
morgen positief.’  

Liever ziet hij de invoering van een systeem waarmee huisartsen en de verpleegzorg ervaringen 
snel met elkaar kunnen delen. En net als bij de IC's zou er centrale sturing moeten zijn, vindt 
Zaat. ‘Er moet een centrale club komen die zegt: zo gaan we de thuiszorg en huisartsenzorg 
coördineren.’ Bron: NOS, 14 april 2020. 

Sterfte corona waarschijnlijk twee keer hoger blijkt weer uit 
CBS-cijfers 

 

Vorige week zijn tweeduizend mensen meer mensen overleden dan gemiddeld, blijkt uit een 
schatting van het CBS. De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie in Nederland. 
Er stierven vooral meer ouderen, met name tachtigplussers. 

Bekend is dat de dagelijkse officiële sterftecijfers niet volledig zijn; het RIVM meldt alleen het 
overlijden van mensen die op corona zijn getest. De CBS-cijfers geven vermoedelijk een beter 
beeld van het werkelijke aantal overledenen. Net als een week eerder zijn het er grofweg twee 
keer zoveel. Het gaat daarbij onder meer om ouderen die thuis overlijden in verband met covid-
19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. 

In absolute aantallen gaat het met 5100 overledenen om de dodelijkste week sinds dit soort 
cijfers wordt bijgehouden. In januari 1945, de meest fatale tijd van de hongerwinter, overleden 
er in een week ongeveer vijfenveertighonderd mensen. Relatief gezien is dat wel meer dan nu, 
omdat Nederland destijds ruim negen miljoen inwoners had. 

Tijdens de hevige griepgolf in maart 2018 was er een week dat er ruim 4000 mensen overleden. 
Die winter stierven er in totaal 9400 mensen aan griep. ‘De vergelijking tussen beide ziektes 
wordt vaak gemaakt, en de sterfte aan covid-19 is nu op weekbasis groter’, zegt CBS-socioloog 
Tanja Traag. 

Het CBS heeft ook voor het eerste gekeken naar de 'oversterfte' per gemeente. Daarbij 
vergelijkt het instituut het gemiddeld aantal sterfgevallen uit de eerste tien weken van dit jaar 
- toen het coronavirus nog geen effect had op de sterftecijfers - met het aantal sterfgevallen in 
week 11, 12 en 13. Vooral in gemeenten in Noord-Brabant en Limburg liggen de sterftecijfers 
veel hoger dan gebruikelijk. 
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Zo zijn er in Boekel in Noord-Brabant meer dan zeven keer zoveel mensen overleden als 
normaal. Uden staat met bijna zeven keer zoveel doden op plek twee. 

‘Oorlogsgeneeskunde.’ Zo noemt een huisarts in Boekel haar werk de laatste weken: je moet 
harde beslissingen maken. 

De top tien van zwaarst getroffen gemeenten in week 13 bestaat uit zeven gemeenten in 
Brabant, twee in Limburg en een in Gelderland: 

In deze gemeenten stierven drie keer zoveel mensen als normaal (of nog meer) 

GEMEENTE PROVINCIE WEEK 11 WEEK 12 WEEK 13 

Boekel Noord-Brabant 2,12 keer zoveel 1,06 keer zoveel 7,41 keer zoveel 

Uden Noord-Brabant 2,10 2,90 6,77 

Peel en Maas Limburg 1,14 3,92 5,70 

Heerde Gelderland 0,98 1,95 4,63 

Meierijstad Noord-Brabant 1,20 3,66 4,58 

Bernheze Noord-Brabant 1,55 2,24 4,31 

Gemert-Bakel Noord-Brabant 2,13 2,55 4,26 

Laarbeek Noord-Brabant 1,25 1,00 4,25 

Alphen-Chaam Noord-Brabant 0,48 0,48 3,81 

Horst aan de Maas Limburg 1,04 1,95 3,51 

 

Let wel, met name in kleine gemeenten kan het aantal overledenen sterk fluctueren. Dat komt 
doordat een stijging van normaal gesproken één sterfgeval naar nu twee sterfgevallen ook al 
een verdubbeling is. Zo kan er, hoewel een toename in week 13 in een kleine gemeente 
waarschijnlijk veroorzaakt wordt door corona, ook sprake zijn van toeval.  

 

Achtduizend zorgmedewerkers besmet: ‘Ik breng mijn gezin 
in gevaar’ 

Minimaal achtduizend zorgmedewerkers zijn besmet (geweest) met het nieuwe coronavirus, 
blijkt uit cijfers van het RIVM. Vakbonden zijn bezorgd en eisen meer bescherming. ‘Er zijn al 
medewerkers op de ic terechtgekomen.’  
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Van de 27.419 mensen die in Nederland positief getest zijn op Covid-19, werkt achtentwintig 
procent in de zorg. Omgerekend zijn dat ongeveer 8000 mensen. De helft van hen is jonger 
dan vierenveertig jaar, eenentachtig procent is vrouw. Onbekend is in welk deel van de zorg 
besmettingen vooral voorkomen. Het is mogelijk dat de medewerkers buiten hun werk zijn 
besmet. Daarnaast geeft het RIVM aan dat zorgpersoneel vaker wordt getest en dat het dus 
logisch is dat ze ruim vertegenwoordigd zijn in de cijfers.  

Vakbonden reageren desondanks onthutst. ,,Nu pas is goed zichtbaar hoeveel 
zorgmedewerkers zijn blootgesteld aan het virus’, zegt Kitty Jong, vice-voorzitter van de FNV. 
‘Daar schrikken we ontzettend van. Het maakt ons ook boos. Zorgpersoneel, met name buiten 
de ziekenhuizen, wordt onvoldoende beschermd tegen het virus. Terwijl veiligheid het 
belangrijkste is dat een werkgever zijn personeel moet bieden.’ 

Michel van Erp van Nu’91 sluit zich daarbij aan. ‘We wisten uit omliggende landen wel dat 
het risico op besmetting in de zorg groot is, maar toch tonen deze getallen aan hoe ernstig de 
uitbraak is. Het laat zien dat we ook na een aantal weken niet voldoende 
beschermingsmiddelen hebben.’ 

Dat beeld wordt onderschreven door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De 
inspectie zegt ‘veel signalen van zorgmedewerkers en zorgbestuurders’ te krijgen over de 
tekorten. Personeel komt volgens de inspectie voor ‘lastige keuzes’ te staan. Zeker ook omdat 
niet iedereen wordt getest op het virus, ook de cliënten niet. Medewerkers weten daarom niet 
wanneer bescherming echt noodzakelijk is. 

Het RIVM kon gisteren niet zeggen hoeveel van de besmette medewerkers in de zorg in het 
ziekenhuis zijn opgenomen. Van Erp zegt echter dat het ‘een feit’ is dat ook zorgpersoneel in 
het ziekenhuisbed belandt. ‘Ook op de intensive care. Ik heb geen cijfers, maar hoor wel 
verhalen. Laten we eerlijk zijn: dit zijn de mensen in de frontlinie. Zorg alsjeblieft dat ze zo 
snel mogelijk goed worden beschermd.’ 

Volgens Van Erp is vooral de situatie in de thuiszorg, gehandicaptenzorg en verpleeghuizen 
schrijnend. ‘Zij stonden constant achterin de rij bij het uitdelen van beschermingsmiddelen. 
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En neem een cliënt met dementie: die hoest niet netjes in zijn elleboog, maar midden in je 
gezicht.’ 

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er momenteel ‘geen acute 
tekorten’ aan bijvoorbeeld mondkapjes, schorten en spatbrillen zijn. ‘De stroom is op gang 
gekomen. Dat neemt niet weg dat de middelen nog steeds niet heel ruimschoots beschikbaar 
zijn. We moeten realistisch zijn.’ 

Sinds vrijdag is de verdeling van de middelen aangepast. In het nieuwe model is de vraag niet 
in welke sector iemand werkt, maar hoe groot het besmettingsrisico is. Dat zou ervoor moeten 
zorgen dat ook buiten de ziekenhuizen voldoende middelen beschikbaar komen. 

Ik breng mijn gezin in gevaar, en hoeveel bewoners heb ik zelf in de tussentijd niet besmet? 

Verpleegkundige Margriet Bakker van V&VN stelt dat de wijk- en verpleeghuiszorg te lang een 
blinde vlek is geweest, waardoor veel zorgpersoneel onbeschermd aan het werk is geweest. 
Medewerkers zijn bang dat ze zelf een bron van verspreiding zijn, aldus de beroepsvereniging 
voor verpleegkundigen. ,,Ik breng mijn gezin in gevaar, en hoeveel bewoners heb ik zelf in de 
tussentijd niet besmet?’, vraagt een verpleegkundige, die inmiddels ziek thuis zit, zich af. ‘Ik 
weet niet of ik ooit nog in de zorg durf te werken.’ 

De FNV pleit ook voor een bonus voor zorgpersoneel, waar nu in België over wordt gesproken. 
Daar wordt gedacht aan een eenmalig bedrag van 1450 euro. Vice-voorzitter Kitty Jong: ‘Als 
je je eigen gezondheid, en die van je huisgenoten, in de waagschaal legt, moet daar iets 
tegenover staan.’ 

Hoe kwetsbaar zorgverleners zijn, tonen de cijfers uit het zwaar getroffen Italië. Daar 
overleden, volgens de meest recente cijfers, honderdvijftien artsen, achtentwintig 
verpleegkundigen en acht apothekers aan corona. Ook raakten 16.050 zorgmedewerkers 
besmet - tien procent op het totaal - onder andere door een gebrek aan 
beschermingsmateriaal. In Spanje raakten vierentwintig duizend zorgmedewerkers besmet, 
vijftien procent op het totaal. 

In een gesprek met minister Martin van Rijn (VWS) drong de FNV vanavond aan op een 
aanscherping van de hygiëne-richtlijn. Jong: ,,Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis weten 
vaak niet of ze recht hebben op beschermingsmateriaal en hoe ze dit veilig moeten gebruiken. 
Nu komt het voor dat thuiszorgmedewerkers de hele dag hetzelfde mondkapje dragen, terwijl 
ze zes cliënten bezoeken. Om de kans op besmetting te verkleinen, zou de medewerker 
eigenlijk bij elke afspraak een nieuw mondkapje moeten dragen.’ Bron: AD, 14 april 2020.  

In tien dagen verliezen zoons beide ouders, stel nam van elkaar 
afscheid met videobellen 

De familie Onvlee uit Loo-Bathmen bij Deventer is zwaar getroffen door het coronavirus. 
Binnen tien dagen verloren zoons Kees en Joost hun vader Peter (68) en moeder Fenneken 
(62). ‘Het is vreselijk wat het virus kan aanrichten, laat iedereen echt voorzichtig blijven.’  

Ze hebben net de uitvaart van moeder Fenneken achter de rug. Een paar dagen later schrijven 
ze de rouwkaarten voor vader Peter. Twee coronaslachtoffers in één gezin, zo kort op elkaar 
ook. ‘Het is een bizarre tijd en voor ons helemaal’, zegt Kees (31) tegen het Dagblad van het 
Noorden.  
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Bizar, maar ook pijnlijk en onwerkelijk. Vader en moeder die in verschillende ziekenhuizen 
belanden met corona. De één op de IC in Groningen, de ander 150 kilometer verderop in 
Deventer. Peter en Fenneken die via videobellen afscheid moeten nemen van elkaar. Peter, die 
de uitvaart van zijn geliefde niet meemaakt omdat hij in coma ligt. De uitvaart van Fenneken, 
waar vanwege de risico’s op besmetting alleen beide zoons en hun partners bij mogen zijn. 
Dat was afgelopen zaterdag bij de crematie van hun vader weer zo. 

 

Een week of drie geleden voelden Peter en Fenneken zich allebei niet lekker. Al gauw werd bij 
Fenneken duidelijk dat het niet zomaar griep was. Klachten bleven aanhouden; hoge koorts 
en hevige hoestbuien. De huisarts vermoedde corona en verwees naar het Deventer 
Ziekenhuis. 

Daar volgde nader onderzoek, waarbij de artsen corona én acute leukemie vaststelden. Die 
zorgwekkende combinatie was reden Fenneken door te verwijzen naar het UMC in Groningen. 
Joost (29): ‘M’n moeder had nooit iets gemerkt van leukemie, had nooit klachten, voelde zich 
fit.’ 

Ondanks het door corona verzwakte lichaam zagen de artsen geen andere optie dan chemo, 
maar konden, eenmaal met die reeks behandelingen begonnen, al gauw niets meer doen. 
Kees: ‘Ma was tot op het laatst geestelijk helemaal bij.’ Fenneken overleed op 28 maart, 
officieel aan de gevolgen van corona. 

Pa en ma waren weliswaar in de zestig, maar geen mensen waarvan ik dacht: die overleven 

corona niet. 

Toen was Peter al opgenomen in het Deventer Ziekenhuis. Grieperig thuis alleen 
achtergebleven, in de buurt van zijn schoondochters, vertoonde ook hij steeds heviger 
verschijnselen van corona. In het ziekenhuis verslechterde zijn situatie. Hij werd opgenomen 
op de intensive care, in een kunstmatige coma gebracht en aan de beademing gelegd. Zeven 
dagen later, afgelopen maandag, overleed hij. Joost: ‘,De situatie was zorgelijk, maar de 
zondag ervoor dacht ik niet dat het ineens zo snel zou gaan.’ 

Het virus is onvoorspelbaar en keihard, schetsen de zoons. Met één van de bijwerkingen dat 
zich bloedpropjes in de longen vormen, waardoor het bloed niet verder dan de longen kan 
komen. Joost: ‘Ik denk dat m’n moeder het zonder leukemie mogelijk wel gered had. Maar 
deze combinatie, dat was teveel.’ 

Waar pa en ma het virus hebben opgelopen, blijft gissen. ‘Je kunt het overal oplopen’, vertelt 
Kees. ‘Pa en ma waren weliswaar in de zestig, maar geen mensen waarvan ik dacht: die 
overleven corona niet. Pa kwam dagelijks aan zijn beweging, liep veel met de honden. Ma 
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leefde nog gezonder, ook qua eten, en fietste veel. Je gunt dit niemand, maar het is zo oneerlijk, 
dit hebben ze niet verdiend.’ 

Aanvankelijk mochten we ma niet bezoeken. Gelukkig werd er op het eind een uitzondering 
gemaakt. 

Aan de steunbetuigingen merken ze hoe graag hun ouders gezien werden. Actief voor Deventer 
politiek, dorp (Bathmen) en buurtschap (Loo). Als raadslid met een publieke functie kwam het 
overlijden van Peter in de media. Kees: ‘Ma was minstens zo actief in de gemeenschap. Als 
bestuurslid voor Vereniging Loo en omstreken en vrijwilligster in verzorgingstehuis ‘t Dijkhuis. 
We ervaren zelf nu ook veel steun vanuit Loo en Bathmen.’ 

Ze waren bij zowel het overlijden van vader als moeder aan het ziekenhuisbed. Mondkapjes, 
handschoenen, brillen, blauwe pakken; de beschermende maatregelen maakten de 
ziekenhuisbezoeken aan hun ouders ook vreemd. Kees: ‘Aanvankelijk mochten we ma niet 
bezoeken vanwege de besmettingsrisico’s. Gelukkig werd er op het eind een uitzondering 
gemaakt, zodat we de laatste uren bij haar konden zijn.’ 

Je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen, die mogelijk wel in een risicogroep 

zitten. 

Met eigen ogen zagen ze hoe het zorgpersoneel alles uit de kast haalt en onmisbaar is. ‘Over 
de artsen ook niets dan lof. Ze waren altijd eerlijk, wekten geen valse hoop, hoe moeilijk ook. 
De mensen in de zorg verdienen alle waardering’, zegt Kees. 

Ze doen één keer hun verhaal, dat scheelt een hoop vragen, en willen het artikel aangrijpen 
om aandacht te vragen voor de coronaregels. Hou afstand, kom niet in groepen samen. Kees: 
‘Zorg echt dat het virus zich niet verder verspreidt. Als ik dan lees dat in sommige steden 
mensen toch samenkomen, bijvoorbeeld in de parken, dat snap ik niet. Je doet het niet alleen 
voor jezelf, maar ook voor anderen, die mogelijk wel in een risicogroep zitten.’ Bron: AD, 14 
april 2020.  

Het coronavirus laat zien wat de goede en de zwakke punten in onze zorg zijn. 
De zorg wordt nu overeind gehouden door vele duizenden zorgverleners die 
iedere dag met hart en ziel hun werk doen. Nu gebeurt dat onder extra zware 
omstandigheden. Het virus veroorzaakt veel leed. In ziekenhuizen, in 
verpleeghuizen en elders. Toch gaan onze zorgverleners door, soms met 
gevaar voor hun eigen gezondheid. We zijn hen heel dankbaar voor hun moed 
en hun doorzettingsvermogen. 

De coronacrisis laat ook zien hoe kwetsbaar het stelsel is. We zien dat 
concurrentie tussen zorgverleners en zorgverzekeraars niet werkt. Meer nog 
dan hiervoor wordt duidelijk dat samenwerken veel effectiever is. Dat niet het 
geld maar de deskundigheid van zorgverleners bepaalt wat goede zorg is. 

Wat ook duidelijk wordt is hoe afhankelijk we zijn van het buitenland als het gaat 
om de productie van geneesmiddelen en beschermingsmiddelen voor 
zorgverleners. Ook zullen veel politieke partijen zichzelf wel voor de kop 
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kunnen slaan dat ze ingestemd hebben met de privatisering van een belangrijk 
instituut dat vaccins kan ontwikkelen. 

Er komen nog spannende maanden aan voor de zorg. Wij steunen onze 
zorgverleners waar we kunnen. En we kijken ook vooruit, over hoe het na deze 
crisis verder moet. We kunnen niet terug naar hoe het was. Niet terug naar de 
politiek die ziekenhuizen verkocht. Niet terug naar een systeem met een 
toenemende individualisering van kosten, zoals de almaar stijgende premies en 
een hoog eigen risico. We gaan niet terug naar de tijd waarin zorgverleners 
elkaars concurrenten waren. 

Wij staan klaar om de samenwerking in de zorg permanent te maken. Deze 
crisis laat zien dat de marktwerking in onze zorg geen toekomst heeft. 

  

Met strijdbare groet, 

Nationaal ZorgFonds 

 
Trump treft sancties wegens wangedrag WHO 
 
President Trump heeft dinsdag de Amerikaanse bijdrage aan de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgeschort. Het afgelopen jaar doneerden de 
Amerikanen vijfhonderdacht miljoen euro aan deze VN-afdeling. Daarmee zijn de VS de 
grootste sponsors van de WHO. 

Het besluit van Trump valt slecht in een tijd dat de wereld gegijzeld wordt door een virus, dat 
voor ziekte, dood, maatschappelijke ontwrichting en een diepe recessie zorgt. 

Veel critici zien het zoveelste bewijs dat er een idioot in het Witte Huis woont, die zijn eigen 
falen in de beteugeling van het virus wil verbloemen door de schuld van de pandemie bij de 
WHO te leggen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie krijgt de Amerikaanse bijdrage niet, in afwachting van een 
evaluatie van haar optreden inzake COVID-19. Het evalueren van een VN-organisatie 
eindigt meestal in een zwaar bevochten diplomatiek compromis en daar lijkt Trump niet op te 
willen wachten. 

Hij oordeelt, dat de WHO heeft gefaald in haar basisplicht: alle inspanningen leveren die nodig 
zijn om een pandemie als deze te voorkomen. 

Dat we te maken hebben met een pandemie is evident, maar is de  
Wereldgezondheidsorganisatie dat aan te rekenen? Of zijn er nog andere schuldigen? 

Voor het antwoord moeten we terug naar maandag 30 december vorig jaar. Op die dag ziet de 
bekende klokkenluider en spoedarts Ai Fen van het Wuhan Central Hospital een aantal 
foto’s van een patiënt met een zware longontsteking. Zij slaat alarm bij acht collega’s. 
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Die verspreiden het rapport van de patiënt verder. Op de cover staat in het rood omcirkeld 
‘sars-achtig coronavirus’. De autoriteiten nemen het rapport in beslag en de artsen wordt het 
zwijgen opgelegd. 

In de fascinerende zoektocht naar ‘patiënt nul’ is inmiddels gereconstrueerd dat al in 
november vorig jaar de eerste mensen in de Chinese provincie Hubei geïnfecteerd zijn geraakt 
met het coronavirus. 

Op 2 januari is het virus geïdentificeerd en op 11 januari hebben de autoriteiten de bewijzen 
dat dit virus zich van mens op mens verspreid. Pas op 20 januari maken zij het bestaan en 
de aard van het virus wereldkundig. 

De besmetting van mens op mens wordt door Beijing gepresenteerd als ‘een beperkt risico’. 
We zijn drie weken verder na het alarm van dokter Ai Fen en de doofpot waar het gevaar in 
moest ‘verdwijnen’ gaat voorzichtig open. 

In de weken dat de Chinese bevolking en de rest van de wereld door de autoriteiten in Beijing 
onwetend werden gehouden kreeg het virus vrij spel om zich over de wereld te verspreiden. 

En waar was de Wereldgezondheidsorganisatie? 

Het is geen diplomatiek geheim dat de WHO zich de laatste jaren laat domineren door China. 
Oud RTL-collega Marije Vlaskamp beschreef vorige week in de Volkskrant uitgebreid hoe deze 
VN-organisatie aan de leiband van de Chinese regering loopt. 

Zo leverde de WHO geen enkele kritiek op het muilkorven van de artsen, worden Chinese 
verklaringen klakkeloos overgenomen en zag de WHO af van de bevoegdheden om in China 
meer informatie te verzamelen dan Beijing wilde verstrekken. 

Die bevoegdheden had de WHO nou juist gekregen, om te voorkomen dat Beijing - na het stil 
houden van de sars-epidemie in 2002 - opnieuw in de cruciale eerste weken een ontluikende 
epidemie kon verzwijgen. 

Correspondent Vlaskamp noemt de houding van de VN-organisatie tegenover China de ‘val 
van volgzaamheid’. Wie mee wil profiteren van Chinese initiatieven moet niet aankomen met 
kritiek op de Chinese leiding. 

In deze crisis wordt pijnlijk duidelijk dat de WHO liever knietje wrijft met Beijing dan zich 
bekommert om de gezondheid van de wereldbevolking. Daarmee heeft de WHO z’n 
geloofwaardigheid verloren. 

Met de lessen uit het verleden, het gebruik van bevoegdheden, een alerte en kritische houding 
naar de Chinese autoriteiten en minder vriendjespolitiek had de WHO de wereld een pandemie 
kunnen besparen. 

De WHO heeft ernstig verzaakt en de Amerikaanse president Trump heeft alle reden om dat 
aan te kaarten en sancties te verbinden aan dit wangedrag.  

Want als de aanpak van de WHO en van China niet verandert zal deze pandemie natuurlijk 
niet de laatste zijn. 

Er moet druk op de ketel in China. Als de autoriteiten er in 10 dagen een ziekenhuis uit de 
grond kunnen stampen, hoeft de wereld geen 18 jaar te wachten op het sluiten van die 
omstreden voedselmarkten, die keer op keer de broedplaatsen blijken van dit soort alles 
ontwrichtende virussen. 
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Als de Wereldgezondheidsorganisatie haar leven betert wordt die Amerikaanse bijdrage wel 
weer bijgestort. Maar de hoofdsom voor al het menselijk leed en de economische catastrofe 
die het coronavirus in de wereld aanricht hoort in een rekening op de deurmat van de Chinese 
leider Xi Jinping en zijn muilkorfbrigade. Bron: RTL nieuws, 16 april 2020.  

Voorzitter Veiligheidsberaad: 'Versoepel coronamaatregelen 
voor jongeren na 28 april'  
 

   

De coronamaatregelen moeten voor jongeren na 28 april worden versoepeld, vindt voorzitter 
van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls.  

De coronamaatregelen moeten voor jongeren na 28 april worden versoepeld. Dat zei de 
voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls in WNL Op Zaterdag op NPO Radio 1.  

Voor jongeren wordt het met de dag moeilijker om zich aan de regels te houden, zegt hij. Ze 
nog langer laten thuisblijven is volgens hem ‘ niet houdbaar’ . Daarom pleit hij ervoor de regels 
voor jongeren te versoepelen. ’Hoe ver dat moet gaan, is een andere discussie, die laat ik bij 
het kabinet.’ Als de cijfers over het aantal besmettingen zich gunstig blijven ontwikkelen, zou 
de versoepeling volgens hem langzaam in moeten gaan na 28 april. ‘Maar we moeten reëel 
zijn, op 28 april gaan we echt niet massaal weer naar buiten.’  Bron: RTL nieuws, 18 april 
2020.   

Marokko langer in lockdown 

In Marokko blijft de lockdown tot zeker 20 mei van kracht. Daarmee verlengt de Marokkaanse 
regering de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. De 
Marokkaanse autoriteiten kondigden de noodmaatregelen af op 20 maart. Mensen mogen hun 
huizen in de meeste gevallen alleen verlaten om levensmiddelen of medicijnen te kopen. 
Scholen, moskeeën en veel winkels zijn dicht. Door de coronacrisis zijn ook Nederlanders 
gestrand in het land. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok heeft 
Marokko eerder gevraagd in elk geval de meest schrijnende gevallen te laten vertrekken. Bron: 
RTL nieuws, 18 april 2020. 

Tien Afrikaanse landen hebben geen beademingsapparaten 

Veel Afrikaanse landen beschikken niet of nauwelijks over de medische apparatuur die nodig 
is om ernstig zieke Covid-19-patiënten te behandelen. Openbare ziekenhuizen in eenenveertig 
van de landen op het continent beschikken samen over zo'n tweeduizend 
beademingsapparaten, meldt The New York Times. 
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Zo heeft Zuid-Soedan, een land met elf miljoen inwoners, volgens de krant 
vier beademingsapparaten. Tien landen in Afrika zouden er zelfs helemaal geen hebben. Het 
is nog onduidelijk hoeveel mensen in Afrika precies zijn besmet met het coronavirus. Er wordt 
vaak maar beperkt getest. 

 

Update 

 
18-04-2020 14.00 uur 

Vandaag zijn er 129 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 142 
personen als overleden gemeld, waarvan een melding van een meerderjarige patiënt in de 
leeftijdscategorie 15-19 jaar met onderliggend lijden. Deze gemelde personen  zijn niet 
allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten 
worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. 

Tot nu toe zijn er 31.589 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu . 

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen 
lijken te werken.  

Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont 
nog steeds een dalende lijn. Het aantal gemelde patiënten dat overlijdt neemt ook af, 
maar minder snel dan de ziekenhuisopnames.  Dit komt waarschijnlijk doordat de tijd tussen 
besmetting en overlijden langer is dan de tijd tussen besmetting en ziekenhuisopname. 

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland 
hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.  

Huisartsen kunnen patiënten met verdenking op COVID-19 
gaan registreren 

Op initiatief van de COVID-19 datacoalitie kunnen huisartsen via NHGDoc en Medicom een 
korte vragenlijst invullen voor alle patiënten met een verdenking op COVID-19 ziekte. Deze 
twee landelijke registratie-initiatieven voor huisartsen vullen elkaar aan. Deze informatie is 
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van belang om de verspreiding van het nieuwe coronavirus nog beter in kaart te kunnen 
brengen. Ook helpt het om meer informatie te verzamelen over patiënten die een hoger risico 
hebben op een ernstig verloop van COVID-19. De COVID-19 datacoalitie stelt de data 
beschikbaar aan het RIVM. 

Daarnaast kunnen huisartsen via ZorgDomein sterfte aan en palliatieve zorg voor verdachte 
en bewezen COVID-19 ziekte registreren. Deze registratie richt zich op de intensieve en 
palliatieve zorg die huisartsen buiten het ziekenhuis leveren aan kwetsbare patiënten en de 
sterfte daaraan. Het initiatief hiertoe komt van het Consortium Huisartsgeneeskunde (de 8 
universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde). Ook deze gegevens komen beschikbaar voor 
het RIVM. 

Het RIVM publiceert dagelijks de cijfers over het aantal patiënten met COVID-19 in Nederland. 
Dit zijn de bewezen patiënten die GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  ’en  bij het RIVM 
melden. We weten dat het aantal mensen met COVID-19 in Nederland in werkelijkheid groter 
is. Dit komt omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt.  Bron: RIVM.nl. 
18 april 2020.  

 

AMSTERDAM - Wereldwijd zijn meer dan 154.000 mensen overleden aan de gevolgen van het 
uit China overgewaaide coronavirus, al ligt het werkelijke aantal hoger. Het dodental is in een 
periode van twee weken ruim verdubbeld. Meer dan 2,2 miljoen mensen zijn voor zover bekend 
besmet. Dat meldt de Johns Hopkins University. 
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In de zwaar getroffen Amerikaanse staat New York zijn de afgelopen vierentwintig uur 
vijfhonderdveertig patiënten met het coronavirus overleden. Het is de eerste keer in ongeveer 
twee weken dat het dagelijkse dodental onder de zeshonderd zakt. 

In de staat aan de Amerikaanse oostkust zijn in totaal 13.362 patiënten overleden, meer dan 
in sommige landen. Het dagelijkse dodental viel zaterdag fors lager uit dan op vrijdag, toen 
melding werd gemaakt van de dood van 630 patiënten. 

Gouverneur Andrew Cuomo maakte ook bekend dat in een dag tijd weer zo’n 2000 mensen 
met symptomen van Covid-19 zijn opgenomen in ziekenhuizen. Hij noemde dat een 
‘overweldigend aantal.’  

Cuomo concludeerde volgens plaatselijke media wel dat vooruitgang wordt geboekt in de strijd 
tegen het virus. ‘Als je kijkt naar de laatste drie dagen, dan kan je concluderen dat we voorbij 
de piek zijn en de daling hebben ingezet.’  

Ook in Italië gaat het beter. De afgelopen vierentwintig uur zijn 482 mensen omgekomen door 
het nieuwe coronavirus. Dat is het laagste dodental in een week tijd. Het geregistreerde 
dodental staat nu op 23.227. 

Het aantal nieuwe besmettingen met het longvirus staat op 3491. Daarmee komt het totale 
aantal op 175.925. Nog 107.771 mensen zijn momenteel besmet met het virus en 44.927 
mensen zijn volledig hersteld. Italië is een van de zwaarst getroffen landen en heeft na de 
Verenigde Staten de meeste geregistreerde doden. 

De  hoofdpunten: 

• Buurt pokerplek Zaandam: ‘Het was een broeinest’    
• Bedrijven leunen op overheid voor loon 1.5 miljoen werknemers  
• Radboud test werking bloeddrukverlager tegen corona 
• Vindicat gooit samenscholende studenten uit vereniging na illegaal feestje 
• RIVM: dodental corona stijgt met 142 naar 3601, onder hen een tiener 
• Duitsers slaan advies in de wind, lange files bij grenscontroles Roermond 
• Agentes en geliefden Meyke en Julie door coronacrisis gescheiden  
• Veteraan (99) wandelde al bijna 25 miljoen euro bij elkaar 
• Premier roept moslims op iftar thuis te nuttigen 
• Rutte: mondkapje geen alternatief voor 1,5 meter afstand 
• ’Met pasje naar het strand komende zomer’ 
• Experts fileren selectieprocedure corona-apps 
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Buitenland: 

• Laagste dodental door coronavirus Italië in een week: 482 
• Tien Afrikaanse landen hebben geen beademingsapparaten 
• Dagelijks dodental door coronacrisis in New York gedaald: 540 
• In Duitsland zijn 4249 mensen gestorven aan corona. Het aantal geregistreerde 

geïnfecteerden staat op ruim 139.900 
• Het officiële dodental door de uitbraak van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk 

is met 888 gestegen naar 15.464 
• Zeker 20 coronabesmettingen in presidentieel paleis Afghanistan 
• Dodental corona Spanje stijgt met 565 naar 20.043 
• Sterftecijfers corona in België vlakken wat af 
• Stormloop op heropende bouwmarkten in België 
• Burgemeester Moskou verlengt uitgaansverbod tot 1 mei 
• Bijna vijftig minderjarige vluchtelingen uit Griekse kampen zijn naar Duitsland 

overgevlogen. 
• Dodental Duitsland stijgt met 242 nieuwe sterfgevallen tot boven de 4000 
• Wodka tegen corona: verkoop stijgt met zestig procent  
• Aantal doden coronavirus Verenigd Koninkrijk stijgt tot 14.576 
• Ramadanvlucht voor gestrande expats vanuit Nederland naar Turkije 
• Aantal nieuwe besmettingen Spanje stijgt met 5252: hoogste sinds week. Bron: De 

Telegraaf, 18 april 2020. 

 

Ophef na opening mondkapjeswinkel in Amsterdam: ‘Cash 
only’ 

 

De opening van een mondkapjeswinkel in het centrum van Amsterdam levert veel kritiek op. 
Bij de winkel kan alleen met contant geld worden betaald, zo staat geschreven op een bord 
voor het pand. GroenLinks gaat het college van de hoofdstad vragen om na te gaan of er 
ingegrepen kan worden, zo meldt AT5. Ook op Twitter regent het negatieve reacties over de 
verdienformule.  
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De mondkapjes die vanuit de winkel op de hoek van de Westerstraat met de Prinsengracht in 
het centrum worden verkocht zouden van het type FFP2 zijn. Dat zijn de maskers met een 
filter die ook in de zorg worden gebruikt en waar wereldwijd een enorm tekort aan is. De 
mondmaskerwinkel accepteert geen pinbetalingen en verwijst klanten naar de dichtstbijzijnde 
geldautomaat. 

De maskers zijn vrij prijzig: per stuk betaal je negen euro, koop je er drie dan ben je 
vijfentwintig euro kwijt. GroenLinks-raadslid Imane Nadif neemt het hoog op. ‘Dit virus 
moeten we samen bestrijden en niet gaan zien als verdienmodel. Deze ontwikkeling baart ons 
zorgen’, zegt ze in een reactie.  

In het pand zat tot voor kort een ijssalon, laten buurtbewoners de regionale zender weten. 
Maar sinds een paar dagen bevindt er zich een mondmaskerwinkel. Mocht het pand een 
detailhandelsbestemming hebben, dan mogen er officieel maskers verkocht worden. Nadif: 
‘Dat neemt niet weg dat dit onwenselijk is, de maskers zijn hard nodig in de zorg en daarbij 
zijn de prijzen ook veel te hoog. De vraag is ook of de maskers voldoen aan de eisen. Het NVWA 
gaat hierover, mensen kunnen melding maken als dat het geval is.’  Bron: AD, 18 april 2020. 

Plannen voor drive-in bioscoop op de Dam, zolang bioscopen 
dicht zijn  

 

Regisseur Martin Koolhoven en filminstituut Eye willen een drive-in bioscoop beginnen op de 
Dam. Zolang de bioscopen nog dicht moeten blijven, zou dit een goed alternatief kunnen zijn 
voor filmliefhebbers die hun vaste hobby missen. Koolhoven zou graag films kiezen en ook 
inleiden voor de mensen in de auto's voordat ze gaan kijken. 

Dat meldde Koolhoven zaterdag in de talkshow Corona Café van GeenStijl. ‘Het is een heel 
simpel plan’ , aldus de regisseur van Brimstone en Oorlogswinter. ‘Mensen komen met de 
auto en kunnen dan toch collectief een film beleven zolang de bioscopen niet open zijn.’  
 
Volgens de filmkenner is Eye-directeur Sandra den Hamer enthousiast. ‘Alleen de politiek 
moet nog even meebewegen’ , stelt Koolhoven. Hij wil op korte termijn contact zoeken met 
burgemeester Femke Halsema over het plan. 
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Koolhoven is niet de enige met zo'n plan. In Den Haag lanceerde festivalorganisator Joris 
Hentenaar een soortgelijk initiatief voor het Malieveld. Hij heeft hier al contact over gezocht 
met de gemeente Den Haag en Staatsbosbeheer, de eigenaar van het enorme veld naast het 
Haagse Bos. ‘Natuurlijk mag je het Malieveld daar niet zomaar voor gebruiken, maar aan de 
andere kant denk ik ook: de tijden zijn nu even anders’ , zei Hentenaar op lokale zender Den 
Haag FM. ‘Als tractoren het Malieveld mogen omploegen, mogen wij samen naar iets moois 
kijken. En al leg je rijplaten neer, dan kan je heel veel doen.’   

In Nederland zijn tegenwoordig geen drive-in bioscopen meer. Maar in de jaren zestig en 
zeventig waren in onder meer de Drentse plaats Drouwen en het Limburgse dorp Landgraaf 
enorme parkeerterreinen met bioscoopschermen te vinden. De laatste twintig jaar vinden er 
nog sporadisch drive-in evenementen plaats ter gelegenheid van festivals. Bron: AD, 18 april 
2020.  

Studentenvereniging Vindicat royeert vijftien leden na 
‘corona-feestje’  

 

De Groninger studentenvereniging Vindicat atque Polit schrapt het lidmaatschap van vijftien 
leden. Dit omdat ze afgelopen nacht een feestje vierden in het verenigingsgebouw aan de Grote 
Markt. Dat was in strijd met de coronamaatregelen, reden waarom ze werden bekeurd door 
de politie.  

De politie kreeg omstreeks 01.00 uur een melding over een mogelijk feestje in de Vindicat-
sociëteit. In het gebouw troffen agenten vijftien personen aan die allemaal op de bon werden 
geslingerd, meldde Dagblad van het Noorden vanmorgen. ‘Ze hebben zich niet aan de 
noodverordening gehouden en zijn daarvoor beboet’, verklaarde een politiewoordvoerder. 

Het bestuur van de studentenvereniging zegt in een reactie ‘vol ongeloof’ kennis te hebben 
genomen van het incident en bestempelt het als een ‘illegale en bovenal ontzettend 
onverantwoorde actie’. Die was volgens haar niet alleen in strijd met het coronabeleid van de 
overheid maar ook met dat van de vereniging.      



226 

 

‘Niet aan de richtlijnen houden en daarbij anderen in gevaar brengen, accepteren wij niet van 
onze leden. We zijn blij dat de politie deze ongepaste samenkomst in ons gebouw heeft gestopt 
en dat de betreffende individuen zijn beboet. Ook zullen zij verwijderd worden van de 
vereniging. Wij willen niets te maken hebben met dit gedrag. In deze tijden is het erg belangrijk 
dat wij ons allemaal, inclusief studenten, houden aan de overheidsmaatregelen’, luidt het in 
een persbericht op de website van de studentenvereniging. Bron: AD, 18 april 2020.   

 

RIVM: 83 sterfgevallen in de afgelopen 24 uur, 110 nieuwe 
ziekenhuisopnames 

Het aantal meldingen van personen die als gevolg van het coronavirus zijn overleden is de 
afgelopen vierentwintig uur gestegen met 83. Ten opzichte van 142 coronadoden gisteren, is 
dat een flinke daling. Het officiële dodenaantal in ons land komt daarmee op 3.684. 

Het aantal ziekenhuisopnames is opnieuw gedaald. In de afgelopen vierentwintig uur kwamen 
er 110 meldingen van nieuwe ziekenhuisopnames binnen. Het totaal aantal mensen dat in 
het ziekenhuis lag of nog ligt, is 9.704, blijkt uit de laatste cijfers.  

Ook werden er 1.066 mensen positief getest op het virus, waarmee het officiële aantal 
besmettingen op 32.655 staat.  

Zowel het aantal gemelde besmettingen als het aantal doden zijn onderschattingen: niet 
iedereen wordt getest, waardoor veel sterfgevallen ook niet in de officiële statistieken van het 
RIVM terechtkomen. Uit CBS-cijfers over de totale sterfte blijkt dat vorige week tweeduizend 
Nederlanders meer zijn overleden dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 
2020. Bijna twee keer zoveel als het RIVM meldde. 
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Komende dinsdag maakt het kabinet bekend of we na 28 april nog lang aan huis gebonden 
zijn door de coronamaatregelen, of dat er op bepaalde terreinen al wat versoepeld kan worden. 
Jacco Wallinga, de belangrijkste modellenmaker van het RIVM, benadrukte gisteren in een 
gesprek met deze krant dat het coronavirus zo snel en ongrijpbaar is, dat versoepeling van 
restricties alleen heel voorzichtig kan. Scholen kunnen slechts onder ‘strikte voorwaarden’ 
open.  Bron: AD, 19 april 2020. 

Ambulancepersoneel stuit op ander coronaleed: verwaarloosde 

en verwarde patiënten 

 

 

Nu de ergste piek van ziekenhuisopnames voorbij lijkt, stuit ambulancepersoneel op andere 
ellende: verwaarlozing en verward gedrag bij niet-coronapatiënten. ‘Ze had al dagen niet 
gedoucht en goed gegeten.’  
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De deur werd al niet platgelopen, maar door de coronamaatregelen kwam er wekenlang geen 
bezoek bij een vrouw met psychische problemen in Noord-Brabant. Een bekende die 
poolshoogte ging nemen, belde 112. Op de deurmat lag een stapel ongeopende post, op de 
aanrecht een berg afwas en voedselresten. 

De woning stonk en de bewoonster, een vijftiger, was verward en had vette haren vol klitten. 
‘Ze had al dagen niet gedoucht en goed gegeten. Er was geen sprake van een acute 
noodsituatie, maar het was ook niet verantwoord om haar thuis te laten. Ze kon niet langer 
voor zichzelf zorgen’, vertelt ambulanceverpleegkundige Jan Hoefnagel, die op de melding 
afkwam. 
 
Hoefnagel werkt in een van de zwaarst getroffen coronagebieden en is voorzitter van 
branchevereniging V&VN Ambulancezorg. De situatie die hij aantrof, is geen incident. De 
voorzitter hoorde afgelopen weken soortgelijke verhalen van collega’s. 
 
Vaak gaat het om psychiatrisch patiënten of licht dementerenden die thuiswonen, maar bij 
het wegvallen van hun dagbesteding of wekelijkse bezoekjes van hulpverlener of mantelzorger 
nu de weg kwijtraken. Hoefnagel: ‘Als dat sociale vangnet wegvalt, is er niemand meer die een 
oogje in het zeil houdt. Deze kwetsbare groep verwaarloost zichzelf, gaat vitaal achteruit, 
waarna de vraag moet worden gesteld: kunnen zij nog wel in hun eigen huis blijven wonen? 
We horen deze zorgelijke verhalen meer en meer.’ Bron: AD, 19 april 2020.   

Vrouw met riem mishandeld nadat ze man aanspreekt op 
gedrag bij metrostation Prinsenlaan  

Een achtenveertigjarige vrouw is op maandag 6 april met een riem mishandeld op 
metrostation Prinsenlaan in Rotterdam. Dat maakte de politie vandaag bekend. Een man 
spuugde een aantal keer vlak voor haar voeten. Toen ze hem hierop aansprak, sloeg hij haar 
met zijn riem op haar hoofd en arm.  

De vrouw zat rond 15.00 uur op een bankje te wachten op de metro toen een man vier keer 
spuugde op de grond voor haar voeten. Toen ze hem aansprak werd hij kwaad en ontstak hij 
een scheldpartij. De vrouw schrok zo dat ze zich niet kon bewegen. De man trok vervolgens 
zijn riem uit zijn broek en sloeg haar. 

Een omstander zag het gebeuren en schoot de vrouw te hulp. Hij probeerde de man te 
kalmeren en trok hem bij de vrouw vandaan. Later heeft het slachtoffer aangifte gedaan. Ze 
krijgt volgens de politie hulp om het incident te verwerken. De politie is op zoek naar de 
verdachte. Bron: AD, 19 april 2020. 
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Enter en corona 

 

Songfestival?? 

Songfestival , het EK voetbal, het kump der neet. 

Um at ’t nauw, um oons eegne hachie geet. 

Met al die sport is eegelijk niks mis. 

Meer vie beseft now wa, wat ’t belangriekste is 

Vie kiekt gen sport op de T.V. met zo volle zeekn op de I C 

Vie begriept neet hoe ’t kan, zelfs de Eanterse Daagn goat der an 

Dan is écht heel wat an de haand, dus bliewt binnen zo völle aj kaant neet knuffelen of haane giewn ,en bie 

mekaa oet de buurte bliewn 

En a vin ie oe buurvrouwe of buurman nog zo tof 

Bliewter toch aanderhalve van meter of 

Die mön meer effen balen, later is ‘t wal dubbel in te halen 

Hoold oe an de riegels , doot allemoal mét 

Dan komme vie der wa wier duur 

Al doert nog wal nun heeln zet! 

B v/d B (Benny Slagers) 

 



230 

 

 

 

  



231 

 

 

 

Zo wied ak kiekn kan, gen mens te zeen 

Alleen opn mos, das lange e leen 

eindelijk zee ik der ene, den ik neet ken 

Den löp met ne grote boch um mie hen 

Den hef ’t toch wa good onthooln 

vie mön aanderhalve meter ofstaand hooln 

De natuur geet wal zien gange 

Is vuur ’t corona virus neet bange 

nun hazen sprink vrolijk oet ’t lange grös 

en ’n eakster bouwd a wier ’n nös 

ik goa efkes met ’n hoond in het roond 

Dat heuld oe oale butte heel gezoond 

’n hoond sprink a wier ting mie an 

Zo van … goat es eewn vedan 

Meer vie goat wier nor de kökken 

Want völle binnen bliewn hew of e sprökken 

En aw oons doar allemoal an hoold 

Dan is t wa good, vuu jong en oald. 

B v/d B 
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Dodental door coronavirus in VS boven 40.000  
 

 

 

Het aantal Nederlanders dat aan het coronavirus is overleden is met 83 gestegen. In totaal 
zijn er nu 3684 mensen overleden aan het virus, meldt het RIVM. Ook in andere landen neemt 
het aantal nieuwe doden af. Maar in de VS is trieste aantal van meer dan 40.000 doden 
bereikt. Bron: RTL nieuws, 19 april 2020. 
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Grieken namen snel strenge maatregelen tegen corona en met 
succes 

 

Griekenland pakt van alle Europese landen de coronacrisis het best aan, concludeerde de 
Franse denktank The Bridge afgelopen week. Volgens The Bridge hebben de Grieken door het 
nemen van snelle en strenge maatregelen de verspreiding van het coronavirus kunnen 
vertragen en zo de curve kunnen afvlakken. En dat terwijl de Griekse gezondheidszorg en 
economie verre van voorbereid waren op zo'n crisis. 

Toen begin februari het coronavirus Europa bereikte, waren veel Europese landen 
terughoudend met het nemen van maatregelen. Griekenland ondernam juist direct actie. Een 
adviesraad van wetenschappers werd opgezet, bedoeld om de regering te adviseren bij het 
bestrijden van het virus. 

Epidemioloog Gkikas Magiorkinis is één van de leden. ‘De gezondheidszorg hier had zelfs een 
gematigde besmettingsgolf niet aangekund, niet met de tekorten in de ziekenhuizen en niet 
met het aantal intensivecarebedden dat we hadden.’ Daarnaast heeft Griekenland, net als 
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Italië, veel ouderen. ‘We waren dus pro-actief en zeiden, we moeten zo snel mogelijk 
maatregelen nemen’, zegt Magiorkinis. 

Het begon met het verbieden van bijeenkomsten, conferenties en festiviteiten als carnaval. 
Daarna volgde de sluiting van de scholen en universiteiten, weken voordat de 
onderwijsinstellingen in andere Europese landen dicht gingen. 

Magiorkinis denkt dat dat het verschil heeft gemaakt. ‘Kinderen en jongeren hebben vaak geen 
symptomen, dus het is moeilijk om de besmetting in die groep te volgen. En hoe groter het 
aantal asymptomatische dragers, des te moeilijker het is een epidemie te bestrijden.’ 

Toch hadden de maatregelen niet het gewenste effect. Veel Grieken bleven elkaar opzoeken. 
Dat moest veranderen. De regering begon een enorme campagne op tv en kwam met 
waarschuwingen en oproepen om thuis te blijven.  

Bioscopen, cafés en restaurants werden gesloten. En nog geen twee weken later werd een 
volledige lockdown ingesteld. Dat was op 22 maart. 

Hoewel festiviteiten dus werden verboden, weerhield dat de Grieken er niet van om dit 
weekend het Orthodox Paasfeest te vieren. Weliswaar niet zo uitbundig als normaal, maar wel 
traditioneel met een lam aan het spit. 

Ondanks het lage aantal besmettingen nam de regering dus strenge maatregelen, die het land 
economisch hard troffen. ‘Ook de gebeurtenissen in Italië hadden een enorm effect, het hoge 
aantal doden daar, de dramatische situatie. Dat schokeffect heeft ook bijgedragen aan het 
nemen van vroege en strenge maatregelen’, zegt Magiorkinis. 

Verrassend genoeg heeft een andere wetenschapper het hart van de Grieken gestolen. Ze 
kijken allemaal als viroloog Sotiris Tsiodras elke dag om 18.00 uur als woordvoerder van het 
ministerie van Volksgezondheid op de buis verschijnt. Hij maakt het aantal nieuwe 
besmettingen bekend en kondigt de medische maatregelen aan. Daarnaast legt hij de 
theorieën over het coronavirus uit en ook waarom de strenge maatregelen nodig zijn. 

‘De bescheiden en ietwat verlegen Tsiodras is een vaderfiguur voor de Griekse bevolking’, zegt 
George Pagoulatos van het onderzoeksinstituut Eliamep. ‘Streng genoeg om gehoor af te 
dwingen, maar vooral ook menselijk.’ 

 

Sotiris Tsiodras vorige maand bij een persconferentie  



238 

 

Staatssecretaris Nikos Hardalias is de andere woordvoerder. Hij kondigt de maatregelen aan 
die te maken hebben met het beschermen van de samenleving in het algemeen. Hij is vooral 
streng en spreekt de bevolking erop aan als er niet geluisterd wordt naar de maatregelen. 

Want die maatregelen worden streng gehandhaafd. Pagoulatos van Eliamep vertelt dat de 
Griekse regering een sms-systeem heeft ingevoerd om de lockdown af te dwingen. ‘Als je de 
straat op wilt, moet je een sms-bericht sturen waarin je aangeeft waarom je je huis wilt 
verlaten. Het is een gecodificeerd systeem met zes verschillende nummers, ieder nummer 
staat voor een reden. Daarna krijg je direct een bericht terug - dat is je toelatingspapiertje om 
de straat op te gaan.’ Beschik je daar niet over? Dan krijg je een hoge boete.  

De ernst en openheid van de regering, gesteund door het strenge optreden, werpen nu hun 
vruchten af. Het aantal besmettingen staat op 2224 en het dodental is pas net de honderd 
gepasseerd. Elke dag zijn er minder nieuwe coronagevallen: afgelopen vrijdag kwamen er maar 
17 nieuwe gevallen bij en drie nieuwe doden. 

Door het vroege ingrijpen heeft Griekenland tijd gewonnen om haar gezondheidszorg beter 
bestand te maken tegen de pandemie. Het aantal bedden op de IC is sinds vorige maand 
verdubbeld en de regering heeft meer dan 4000 nieuwe artsen en verpleegkundigen 
aangesteld. 

Pagoulatos voegt daaraan toe dat de maatregelen gepaard gaan met een technologische 
revolutie. ‘De regering heeft grote veranderingen doorgevoerd op het gebied van de 
digitalisering van de publieke sector. Bijna alle communicatie met de overheid is overgebracht 
naar een digitaal platform. Sinds kort kunnen burgers dus online terecht voor al hun publieke 
zaken, iets dat een paar maanden geleden nog ondenkbaar was in Griekenland.’ 

Maar ook op grotere schaal kan deze pandemie verandering brengen voor de Grieken. De 
coronacrisis biedt een mogelijkheid voor de Grieken om af te komen van hun slechte reputatie 
in Europa. Daar wordt wel een hoge prijs voor betaald. Volgens Pagoulatos is een economische 
recessie als gevolg van de maatregelen onvermijdelijk. ‘Het is niet de vraag of er een recessie 
zal komen, maar hoe ernstig die zal zijn.’ Bron: NOS, 19 april 2020. 
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Politie grijpt in bij Zuiderpark Den Haag wegens grote drukte  
 

 

De politie en handhaving hebben zondagmiddag bezoekers het Zuiderpark in Den Haag 
verzocht te vertrekken omdat er te veel mensen aanwezig waren. Door de drukte kon de 
noodverordening die geldt vanwege het coronavirus niet worden nageleefd. Tientallen mensen 
kregen een officiële waarschuwing of een boete. 

Bij de actie zijn onder andere politiepaarden en het Parate Peloton (PP) ingezet. 

Veel parkeerplaatsen van parken en stranden in Nederland zijn gesloten, maar de 
parkeerplaats van het Zuiderpark bleef ondanks de grote drukte open. Ook het park zelf werd 
niet gesloten door de gemeente. 

Op andere populaire plekken in de regio Haaglanden, zoals het strand in Scheveningen en de 
andere parken, bleef het zondag wel rustig. Bron: MSN nieuws, 19 april 2020. 

Zondag rustiger aan de grens bij Roermond dan zaterdag 

ROERMOND (ANP) - Anders dan zaterdag was het zondag rond het middaguur vrij rustig bij 
de grensovergang op de A52/N280 bij Roermond. In vergelijking met zaterdag passeerden 
relatief weinig Duitse automobilisten de grenscontroles die de marechaussee daar doet. 

Zaterdag stond een lange file vanuit Duitsland als gevolg van de grenscontrole aan de grens 
tussen Elmpt en Roermond. De meeste Duitsers reden toen door, ondanks het advies van de 
marechaussee om om te keren. Veel van hen zeiden naar hun boot in een jachthaven te gaan, 
of te willen winkelen in Nederland. 
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Zondag daarentegen gaven veel Duitse automobilisten volgens marechaussees ter plaatse wel 
gehoor aan het advies om te keren. 

Der marechaussee kan Duitsers niet dwingen om te keren, alleen een advies geven om 
besmetting met het coronavirus te voorkomen. Er geldt aan de grens geen inreisverbod. Bron: 
ANP, 19 april 2020. 

Grote zorgen om drukte in Limburgs Heuvelland  
 

 

MAASTRICHT (ANP) - Het is zondag te druk in het Limburgse Heuvelland. Politie, 
marechaussee en andere handhavers zijn daarom begonnen met het uitdelen van boetes, liet 
een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid Limburg zondagmiddag weten. De boetes 
kunnen volgens de woordvoerder in de honderden euro's lopen. 
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Met name veel fietsers en automobilisten negeren de oproep om weg te blijven uit het 
Heuvelland. Vorig weekeinde was het heuvelland afgezet, maar de veiligheidsregio had gehoopt 
dat mensen hun gezonde verstand gebruiken en er ook zonder afzetting zouden wegblijven. 
‘Helaas krijgen we alarmerende meldingen’, zei de woordvoerder van de veiligheidsregio. ‘Het 
is er echt veel te druk. Het is zelfs zo erg dat bij sommige controleposten mensen gewoon 
doorrijden, en de verkeersregelaars negeren. Dat is echt niet de bedoeling. We zijn daarom 
begonnen met het uitdelen van boetes.’ 

De veiligheidsregio roept mensen nogmaals dringend op weg te blijven uit het Heuvelland, 
tenzij er een dringende reden voor hun aanwezigheid is. 

Het gaat in grote lijnen om het gebied ten zuiden van de A79, met de gemeenten Gulpen-
Wittem, Eijsden-Margraten, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. Bron: 
ANP, 19 april 2020. 

 
 
Exitstrategie? Niet te snel: het virus slaat terug 

Verwacht niet te veel, was de afgelopen week de boodschap van premier Rutte over het leven 
na 28 april. Zo legde hij in de week wat hij deze dinsdag waarschijnlijk zal vertellen: dat 
Nederland de maatregelen tegen het coronavirus slechts stapje voor stapje kan afbouwen, in 
een tempo dat steeds opnieuw moet worden bepaald. 

Bij de uitbraak van de pandemie hebben veel westerse landen de kans laten liggen om snel te 
leren van de ervaringen in Azië, dat een maand eerder met het virus te maken kreeg. Nu 
iedereen nadenkt over exitstrategieën, kan het geen kwaad nog eens naar Singapore, Zuid-
Korea, Japan en Taiwan te kijken. De afgelopen weken hebben daar laten zien dat het virus 
geen genade kent als de bestrijding ervan niet potdicht zit. Vijf praktijklessen. 

Op het noordelijke Japanse eiland Hokkaido gingen half maart de scholen weer open, na een 
lockdown van drie weken. Omdat er nog maar een enkele nieuwe besmetting per dag werd 
gemeld, kon de noodtoestand worden opgeheven, dachten de lokale autoriteiten. Hokkaido 
werd geprezen omdat het de uitbraak met grondige contactonderzoeken en isolatie van 
besmette personen klein had weten te houden. 
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Vorige week moesten de scholen toch weer dicht. In een week waren er meer dan honderd 
besmettingen geconstateerd, alle bij mensen die níet recent in het buitenland waren geweest. 

De situatie in Hokkaido is een praktijkvoorbeeld bij de modelleerstudie van Harvard University 
die vorige week verscheen in Science. Op basis van Amerikaanse datasets berekenden 
onderzoekers dat dit coronavirus tot na 2024 in golven kan blijven uitbreken, ook nadat het 
bedwongen lijkt te zijn. Om die golven af te vlakken zal er – tot er een vaccin breed beschikbaar 
is – elke paar maanden een periode van sociale afstand gehouden moeten worden, 
concluderen de onderzoekers.  

 

Foto Ministerie van Arbeid, Singapore, Quarantaineruimte in Singapore twee weken geleden. 
Het land heeft inmiddels te maken met een derde golf van coronagevallen. 

 

2 Zelfs met veel testen en strenge controle wordt niet alles gevonden 

Japan en buurland Zuid-Korea voeren tegenovergesteld beleid op het gebied van testen. 
Japan, het land met het hoogste percentage 65-plussers ter wereld, test alleen mensen met 
symptomen van de ziekte. Omdat het aantal vastgestelde gevallen de laatste weken rap is 
opgelopen tot boven de tienduizend, geldt sinds donderdag in heel Japan de noodtoestand. 

Zuid-Korea heeft na zijn eerste grote uitbraak juist massaal getest en mede daardoor de 
aantallen heel sterk weten terug te dringen. Van positief geteste mensen werden 
locatiegegevens gepubliceerd en ook hun contactpersonen moesten in quarantaine. 

Zelfs met deze grondige aanpak zijn er nog dagelijks nieuwe meldingen, al is dat aantal zondag 
onder de tien gezakt. Volgens de premier, die rekening houdt met een ‘stilte voor de storm’, 
gaat het veelal om overdracht door asymptomatische dragers, die makkelijker plaatsvinden 
nu sommige Koreanen de regels voor sociale afstand beginnen te negeren. Zuid-Korea heeft 
de start van het nieuwe schooljaar, gepland voor begin maart, viermaal uitgesteld. Inmiddels 
is het land overgegaan op thuisonderwijs. 

Het ruime testbeleid in Zuid-Korea vestigt ook de aandacht op een nog onaangetoonde, maar 
mogelijke eigenschap van het virus: reactivering binnen een drager. Ruim honderdzestig 
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besmette Koreanen die tweemaal negatief getest zijn en genezen zijn verklaard, kregen 
gemiddeld twee weken later toch weer symptomen en testten positief. 

3 Zeer strenge grensmaatregelen werken 

Arriverende reizigers op Schiphol moeten sinds zaterdag een gezondheidsverklaring invullen 
als zij uit een hoogrisicogebied (onder andere de VS en veel Europese landen) komen. Ook 
wordt hen dringend verzocht om in thuisquarantaine te gaan. In Taiwan zijn de maatregelen 
aan de grens veel strenger, en met effect: er komen daar nauwelijks nieuwe gevallen bij. 

Taiwan geldt als hét voorbeeld van vroegtijdig ingrijpen. Al in januari besloot de regering om 
het virus te behandelen als een nieuw soort sars en nam een lange lijst maatregelen. Dat 
betekende onder andere dat reizigers uit Wuhan en later de rest van China het eiland niet 
meer op kwamen. 

Half maart leek het toch mis te gaan, toen andere buitenlanders en terugkerende Taiwanezen 
dagelijks besmettingen het land in brachten. Hierop besloot de regering om de meeste 
buitenlanders te weren. Alleen mensen met een verblijfsvergunning, diplomaten en 
arbeidsmigranten zijn nog welkom. Zij moeten in thuisquarantaine en worden dagelijks 
gecontroleerd op de naleving ervan. Zo heeft Taiwan zijn tweede golf bedwongen. 

4 Traceerapp komt in Singapore nog niet van de grond 

Het soort traceerapp waarmee het Nederlandse kabinet de verspreiding van het virus wil 
tegengaan, is in Singapore al op 20 maart gelanceerd. Een succes is het daar nog niet te 
noemen. Volgens de laatste beschikbare cijfers (wel al tien dagen oud) heeft twintig procent 
van de inwoners de app gedownload. Onbekend is welk deel daarvan de app ook echt gebruikt. 
Volgens het Nederlandse kabinet is toepassing van een app pas zinvol als minstens 60 procent 
van de bevolking meedoet. 

De Singaporese app, TraceTogether, werkt net als de voor Nederland beoogde variant met 
bluetooth, waardoor locatiegegevens niet hoeven te worden gedeeld. Een belangrijk verschil 
zit hem in de rol van de overheid. In Nederland kunnen mensen met het virus via de app 
anderen met wie zij in contact geweest zijn waarschuwen. In Singapore neemt de overheid die 
rol over en moeten er dus persoonsgegevens worden gedeeld. 

Het is maar de vraag of het gebrek aan privacy de reden is waarom Singaporezen niet massaal 
meedoen met de app; in taxi’s, hotels en wooncomplexen vinden de meesten het geen probleem 
om contactgegevens achter te laten. 

5 Groepen negeren wreekt zich onmiddellijk 

Singapore wist in maart een tweede golf te bedwingen, die net als in andere rijke Aziatische 
landen was veroorzaakt door landgenoten die westerse lockdowns ontvluchtten. Inmiddels is 
er een derde golf, die zo groot is dat het veelgeprezen Singaporese contactonderzoek niet meer 
volstaat en het land alsnog in lockdown is gegaan. 

De derde uitbraak vindt plaats onder de honderdduizenden vooral Indiase en Bengaalse 
arbeidsmigranten die in krappe wooncomplexen zijn ondergebracht, vaak met twintig man op 
een slaapzaal. Afstand houden is voor deze mensen onmogelijk. ‘Als ik had geweten hoe 
makkelijk het virus zich verspreidt had ik de zaken anders aangepakt’, zegt de 
verantwoordelijke minister nu. Ook in Nederland klagen seizoensarbeiders dat werkgevers 
zich niet aan de richtlijnen voor sociale afstand houden. 

Singapore laat verder zien dat ook scholen besmettingshaarden kunnen zijn. Op een 
kinderdagverblijf zijn negentien besmettingen geconstateerd, op een internationale school elf. 
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In beide gevallen ging het virus voor zover bekend alleen rond onder medewerkers en ouders. 
Bron: nrc.nl. 19 april 2020. 
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Vroege zomervakantie maakte Guayaquil tot fatale 
besmettingshaard  

 

 

Marcos Pin/EPA Arbeiders maken nieuwe graftombes op het Angel Maria Canales kerkhof in 
de zwaar getroffen stad Guayaquil, Ecuador. 

In en rond de Ecuadoraanse stad Guayaquil blijken alleen al in de eerste helft van april bijna 
zesduizend doden meer te zijn gevallen dan normaal. Waarom slaat het coronavirus er zoveel 
harder toe dan in de rest van Latijns-Amerika? 

Voor zover zijn familie weet, stierf Alfonso Cedeño twee weken geleden in het ziekenhuis van 
de Ecuadoriaanse stad Guayaquil. Maar nog altijd heeft zijn familie geen idee waar zijn 
lichaam is. ‘We kunnen mijn oom nergens vinden’, aldus Alfonso Mariscal, een neef van 
Cedeño afgelopen week tegen persbureau AP. 

Guayaquil, de economische hoofdstad van Ecuador, is zwaar getroffen door het coronavirus. 
Veel zwaarder dan de hoofdstad Quito en veel zwaarder dan welke andere stad in Latijns-
Amerika ook. Het lage officiële aantal doden in Ecuador waarvan met een test bevestigd is dat 
ze corona hadden, stond afgelopen vrijdag op vierhonderdeenentwintig. Maar dat aantal 
contrasteert al wekenlang sterk met de dramatische beelden en verhalen uit het snikhete 
Guayaquil waar inwoners hun doden noodgedwongen op straat legden, omdat mortuaria en 
begraafplaatsen het niet meer aankonden. 

Inmiddels probeert de overheid greep op de situatie te krijgen. Zo zijn tweeduizend kartonnen 
doodskisten besteld en gedistribueerd. Honderden gevangenen in de stad Ambato moeten 
houten doodskisten maken van door de overheid in beslag genomen partijen illegaal gekapt 
hout. 

Vrijdag maakte de regering voor het eerst algemene sterftecijfers bekend die een realistischer 
beeld geven van hoe hard het coronavirus heeft toegeslagen. In alleen al de provincie Guayas, 
waar Guayaquil de hoofdstad van is, blijken in de eerste helft van april ruim 
zevenenvijftighonderd doden meer te zijn gevallen dan normaal. En ook in maart zijn in en 
rond Guayaquil al ruim tweeduizend doden extra geregistreerd bij de burgerlijke stand. 
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Door de geringe corona-testcapaciteit is nooit meer vast te stellen of al die duizenden extra 
doden aan Covid-19 zijn overleden – vanwege het overbelaste zorgsysteem kunnen patiënten 
met andere urgente kwalen nauwelijks nog in de ziekenhuizen terecht. Daardoor zouden ook 
Ecuadorianen die aan diabetes, nierfalen of kanker lijden op grotere schaal zijn overleden dan 
gebruikelijk. 

‘We smeken de overheid om hulp, vergeet ons niet alsjeblieft’ zei de vijfenvijftigjarige Victoria 
Haro, die al dagen vergeefs probeert een dialyse-plek te vinden voor haar negenenzestigjarige 
zus, tegen persbureau AP. 

Inmiddels is er volgens de regering wel licht aan het eind van de tunnel en is de 
besmettingscurve en die van het aantal ziekenhuisopnamen aan het afvlakken. Donderdag 
kondigde president Lenín Moreno een periode van vijftien dagen van nationale rouw af voor 
de vele duizenden coronadoden in het Zuid-Amerikaanse land: ‘Onze overleden landgenoten 
verdienen een waardige begrafenis en een terecht eerbetoon van heel het land’, zei Moreno in 
een tv-toespraak. 

Vraag is ondertussen waarom het coronavirus juist zo hard om zich heen heeft gegrepen in 
Guayaquil en veel minder in de hoofdstad Quito en ook meer dan in andere Latijns-
Amerikaanse steden. Een verklaring ligt in het feit dat Guayaquil een echte haven- en 
handelsstad is met banden met de hele wereld – en daardoor extra kwetsbaar. Vergeleken met 
het op 2.850 meter hoogte gelegen Quito is er ook beduidend meer leven op straat en is de 
informele economie groter. 

In arme wijken kunnen veel mensen vanwege de kleine huizen, de hoge temperaturen en de 
noodzaak om de dagelijkse kost bij elkaar te scharrelen niet anders dan de strenge 
lockdownmaatregelen negeren en toch naar buiten gaan. Volgens critici handhaven politie en 
leger, al waren er al ruim drieduizend arrestaties, niet streng genoeg. 

Een ander deel van de verklaring ligt in het feit dat de scholen in Guayaquil, en in alle 
Ecuadoraanse kustprovincies, in de maanden februari en maart hun grote vakantie hadden. 
Daardoor was er bij de meer welgestelden veel vakantieverkeer van en naar onder meer de 
coronabrandhaarden Spanje, Italië en de Verenigde Staten, waar sinds een grote bankencrisis 
eind jaren negentig honderdduizenden Ecuadoraanse migranten wonen. Besmette 
vakantiegangers en terugkerende studenten lijken te hebben gezorgd voor een razendsnelle 
verspreiding van het virus in en rond Guayaquil, nog voordat de lockdown op 17 maart van 
kracht werd.  

De economische gevolgen van de strenge coronamaatregelen zijn enorm in Ecuador. Volgens 
het IMF zal in Latijns-Amerika alleen Venezuela dit jaar een grotere krimp kennen. Meldingen 
van de nationale transportorganisatie Fenatrape van overvallen op vrachtwagens die 
levensmiddelen vervoeren, zijn een voorbode van hoe hoog de nood kan worden. 

Omdat zijn schatkist leeg is en president Moreno in afwachting van noodkredieten van het 
IMF of kwijtschelding van schulden wel de allerarmsten en kleine bedrijfjes wil steunen, heeft 
hij grote bedrijven en iets beter verdienende burgers een coronaheffing opgelegd. 

Grote bedrijven moeten vijf procent van de winst die ze in 2018 hebben geboekt in een 
solidariteitsfonds storten om ‘de bakker op de hoek’ en andere kleine bedrijfjes door de crisis 
heen te slepen. En mensen die meer dan vijfhonderd dollar per maand verdienen - het 
basissalaris in Ecuador ligt op vierhonderd dollar – dragen via een progressieve heffing bij aan 
hulp aan arme gezinnen in de vorm van een eenmalige uitkering van zestig dollar en 
voedselpakketten. 

Zo’n coronaheffing is wellicht letterlijk broodnodig, maar gevreesd wordt dat de recessie daar 
alleen maar dieper door zal worden. En ook is er, gezien de onuitroeibare corruptie en de traag 
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functionerende bureaucratische molens, grote twijfel of het geld en alle hulp wel op de juiste 
plek terechtkomen. Bron: nrc.nl. 19 april 2020.  

 

 

 
 
Huisarts uit Limburg geneest coronapatiënten in vier dagen. 
‘Het ligt bij elke apotheek’ 

Huisarts Rob Elens uit Meijel, Limburg zegt een geneesmiddel voor corona te hebben 
gevonden. Hij heeft negen mensen die positief waren getest op corona kunnen genezen. De 
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patiënten, 60- tot 80-plussers, hadden onderliggende aandoeningen en waren binnen vier 
dagen klachtenvrij. 

Het gaat om een combinatie van hydrochloroquine, zink en azitromycine, een oud 
malariamiddel. 

Elens roept andere huisartsen op zijn voorbeeld te volgen. ‘Ik ben niet bang om het te geven. 
Het ligt bij elke apotheek in Nederland. Ik zou mijn collega’s willen zeggen: begin hiermee, het 
land heeft het nodig.’ 

De huisarts zag op social media dat artsen uit Frankrijk en Amerika onderzoek hadden 
gedaan naar de middelen. Hij maakte vervolgens met zijn apotheker een behandelplan. 

‘Het is voor mensen met matige tot ernstige klachten, die niet naar het ziekenhuis hoeven,’ 
zegt hij tegen L1. Het gaat daarbij om mensen die een snelle ademhaling en hartslag, koorts 
en afwijkingen op de longen hebben.  Bron: centraal nieuws.nl. 19 april 2020. 

Virus kwam als een sluipmoordenaar dit verpleeghuis binnen 
en sloeg ongenadig hard toe 

 

Coby Traas, bestuurder Zorggroep Ter Weel : ‘Hier is geen schuldvraag op zijn plaats, alleen 
maar diep respect voor de zorgmedewerkers die in de frontlinie staan.’ © Zorggroep Ter Weel 

Zorggroep Ter Weel in Goes telt in Zeeland voor zover bekend de meeste cliënten die besmet 
zijn met corona of aan het virus zijn overleden. Een infectiegolf in een van de grotere afdelingen 
voor mensen met dementie was hiervan de oorzaak. Bron: AD, 19 april 2020. 
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Olieprijs negatief in Amerika 

 

Voor het eerst in de geschiedenis is de olieprijs in de VS negatief. De olieprijs stortte vandaag 
helemaal in. Olie die morgen geleverd moet worden, kost niets meer. Sterker nog: de koper 
kreeg zevenendertig dollar toe per vat van honderdnegenenvijftig liter. Als de olie maar weg is.  

De reden achter de prijsdaling, die al een tijdje aan de gang is, is het enorme overaanbod van 
olie. Dat komt met name omdat de vraag naar olie is ingezakt door de coronacrisis. Olie wordt 
vooral gebruikt voor transport. En sinds het virus de wereld in zijn greep houdt, wordt er 
nauwelijks gevlogen of auto gereden. Veel mensen zitten gedwongen thuis. 

Daardoor is de vraag naar olie naar schatting met dertig procent gedaald. Een daling van 
dertig miljoen vaten olie per dag. Maar de productie ligt nog steeds op honderd miljoen vaten 
per dag. De Opec-landen en Rusland hebben weliswaar afgesproken vanaf mei tien miljoen 
vaten per dag minder te gaan produceren, maar dan nog blijft de productie veel groter dan de 
vraag. 
 
Al die extra olie wordt nu nog opgeslagen. Handelaren huren zelfs supertankers om olie op te 
slaan. Experts waarschuwen dat over enkele weken alle opslagcapaciteit wereldwijd vol zit 
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met olie. Dan is er letterlijk geen ruimte meer om al die extra olie op te slaan. 
 
Dat besef zorgde voor paniek bij de olieproducenten en handelaren in de VS. Producenten 
proberen wanhopig van hun olie af te komen. Handelaren willen geen olie kopen als ze er niet 
zeker van zijn dat ze die kwijt kunnen. Veel aanbod en weinig vraag en dus zakken de prijzen 
in. 
 
De productie terugschroeven is niet voor alle producenten even eenvoudig. Olie wordt onder 
hoge druk gewonnen en als de druk wegvalt omdat de winning stopt, is er kans dat het veld 
beschadigd raakt en de rest van de olie niet meer te winnen is. Dat is de reden dat de productie 
maar traag terugloopt. 

Vandaag stond de handel onder enorme druk omdat de oliecontracten voor mei dinsdag 
aflopen. Iedereen wilde dus tegen bijna elke prijs van zijn olie af. Voor olie die in juni geleverd 
wordt is de prijs nog boven de 20 dollar per vat. Ook al flink minder dan een aantal dagen 
geleden, toen een olievat nog 30 dollar aantikte. Handelaren hopen dat de vraag naar olie weer 
aan gaat trekken als de wereld uit de lockdown komt. 

Oliewinning staken is een optie. Of dat gaat gebeuren is onzeker. In China gaat het herstel 
langzaam en grote verbruikers als India, Europa en de VS zitten nog midden in de crisis. 
Analisten gaan er al van uit dat het vakantieseizoen in de VS als verloren moet worden 
beschouwd. En de zomermaanden zijn de tijd dat de Amerikanen veel benzine verbruiken: 
dan gaan ze massaal met hun SUV’s op vakantie. 

De kans is dus groot dat de komende tijd meer producenten gedwongen de oliewinning moeten 
staken. Dat zal de VS hard treffen, want juist de winning van schalieolie in staten als Texas 
is relatief duur. De eerste producenten hebben al faillissement aangevraagd. Bron: AD, 20 
april 2020. 

AD-peiling: zestig procent wil af van regels, bezoek aan familie 
en vrienden meest gewenst  

 

 

Bijna zestig procent van de mensen die reageerden op een peiling van deze site hoopt op een 
versoepeling van de coronamaatregelen en we willen dan het liefst weer bij familie en vrienden 
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op bezoek. Maar kan dat al? ‘Een duivels dilemma’, stelt psycholoog Frenk van Harreveld, die 
de gevolgen van de beperkingen onderzoekt. ‘Mensen rapporteren al een achteruitgang in hun 
geestelijke gezondheid.’ 

Als  je geen koekjes meer mag eten of dagelijks moet sporten, dan kost dat elke dag steeds 
meer moeite. Zo simpel is het eigenlijk ook met de coronamaatregelen, stelt Frenk van 
Harreveld. De gedragspsycholoog van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt momenteel 
het effect van alle maatregelen. Hoe goed houden we ons eraan, en wat maakt dat we ons er 
wel of niet aan houden? Maar ook vraagt hij zich af wat de gevolgen zijn voor de (geestelijke) 
gezondheid in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De studies zitten nog in een beginfase, 
vertelt Van Harreveld, en dus bestaat een deel van wat hij vertelt uit inzichten, maar deels 
ook uit vermoedens. Bron: AD, 20 april 2020.  

Opa Carlo Boszhard 'waarschijnlijk' overleden aan coronavirus 
 

 
 
Carlo Boszhard 

Carlo Boszhard heeft vorige week zijn opa verloren. De presentator deelt in zijn column voor 
Televizier dat zijn grootvader waarschijnlijk op 101-jarige leeftijd is overleden aan het 
coronavirus. 

‘De uitslag van de coronatest is nog niet binnen, maar alle symptomen wijzen erop dat hij aan 
het virus is overleden’, schrijft Carlo. 

De presentator wil graag een van de medewerksters van het verzorgingstehuis van zijn opa 
bedanken. ‘Cratzia, ik wil je bedanken voor de liefde voor je vak. Werken in een 
verzorgingstehuis waar vele mensen sterven maakt je een heldin.’ 

Carlo prijst haar inzet. ‘Aan het eind van de rit zijn we afhankelijk van de liefde van iemand 
die het aandurft om te werken aan het front. Daar waar we het hardst getroffen worden, 
moeten onze helden meer krijgen dan een groot applaus.’ Bron: ANP, 21 april 2020.  

Spanje ziet lichte stijging dagelijkse coronadoden 

MADRID (ANP/RTR) - Spanje zag het dagelijkse aantal doden door het coronavirus dinsdag 
licht stijgen met 430. Het totaal aantal sterfgevallen steeg tot 21.282 vergeleken met 20.852 
op maandag, zei het ministerie van Volksgezondheid. 
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Het aantal bevestigde besmettingen nam op dinsdag toe tot 204.178 van 200.210 een dag 
eerder. 

Het aantal nieuwe besmettingen en doden in Spanje is gedaald tot ongeveer de helft van het 
niveau van begin april. Toch is deze vooruitgang kwetsbaar en zal het beëindigen van de 
lockdown een geleidelijk proces zijn, zei premier Pedro Sanchez afgelopen weekend. Bron: 
ANP, 21 april 2020.  

Alle Nederlanders kunnen vanaf vandaag coronacheck doen 

Vanaf vandaag is de app ‘De Corona Check’ beschikbaar voor alle Nederlanders. De app is 
opgezet door het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis en kan inschatten hoe waarschijnlijk het is 
dat je corona hebt. Ook start op basis van de app een proef om gebruikers daadwerkelijk te 
testen op corona.  
 

Dat maakt het Amsterdamse ziekenhuis OLVG vandaag bekend. Gebruikers van ‘De Corona 

Check’ kunnen hun gezondheidsgegevens in de app invoeren. Op basis van de symptomen volgt 

dan hoe waarschijnlijk het is dat iemand corona heeft. Vanuit zeven ‘regiecentra’ verspreid over 

Nederland beoordelen teams bestaande uit onder andere (huis)artsen, artsen in opleiding en 

verpleegkundigen, de klachten en geven advies.  

Als er medisch reden toe is, neemt een medewerker van het medisch team van een van de zeven 

centra binnen vierentwintig uur contact op. Bij gezondheidsklachten boven bepaalde waarden, 

krijgen die personen een telefoontje. Zo nodig wordt mensen geadviseerd contact op te nemen 
met de huisarts of – als hierover afspraken zijn gemaakt in de regio – kan verwezen worden 
naar het ziekenhuis. 

De Corona Check is gebaseerd op een bestaande medische begeleidingsapp van Luscii voor 
patiënten met chronische ziekten. Oprichter Daan Dohmen: ‘De Luscii app was al in gebruik 
voor chronisch zieken bij de helft van de Nederlandse ziekenhuizen, en daarnaast ook in 
Engeland, Zweden en Denemarken. We hebben deze app nu geschikt gemaakt voor mensen 
met corona. Er zit dus al negen jaar innovatie in.’ Hiermee is de app volgens kenners veel 
kansrijker dan de dit weekend gepresenteerde track and trace apps, die moeten wijzen op 
contact met een besmette landgenoot, waarvan van de privacy niet altijd op orde bleek. 
 
De OLVG Corona check, die op 16 maart werd gelanceerd, is al door ruim 115.000 mensen 
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gedownload. Via andere ziekenhuizen, zoals het academisch ziekenhuis UMC Utrecht, het 
Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Nijmeegse Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), 
kreeg de app al een steeds groter bereik. ‘Er zijn nu zo’n 70.000 mensen die dagelijks hun 
gegevens invullen’, vertelt Dohmen. ‘Daarvan zijn er zo’n vierduizend geïdentificeerd als Covid-
19-verdachte. Op basis van de app is vastgesteld dat deze mensen zeer waarschijnlijk corona 
hebben.’  

Vanwege aanhoudende grote belangstelling wordt de app nu beschikbaar gesteld voor heel 
Nederland. Vanaf vandaag verdwijnen ook de letters OLVG uit de naam en gaat de app verder 
onder de nieuwe naam: De Corona Check. Vanavond maakt het kabinet bekend hoe het verder 
gaat met de inzet van apps in de strijd tegen het coronavirus. Bron: AD, 21 april 2020.   

Met de leerplichtambtenaar op zoek naar ‘verdwenen’ kinderen    

 

Een leerplichtambtenaar van de gemeente Amsterdam arriveert met haar begeleider op een 
adres van een meisje dat onder de radar van haar school is verdwenen tijdens de coronacrisis. 

Grote steden zetten leerplichtambtenaren in om op zoek te gaan naar ‘verdwenen’ kinderen. Dat 
valt niet mee, merken ze in Amsterdam. ‘Eén moeder begon ons te bekogelen toen we 
aanbelden.’   
 
Vlak nadat Mariam Boussaid heeft aangebeld, begint de intercom te kraken. Kraken is 
positief, weet de montere leerplichtambtenaar – brede glimlach onder een bebloemde 
hoofddoek - het betekent dat er tenminste wordt opgenomen. ‘Goedemorgen’, zegt ze duidelijk 
articulerend. ‘Ik ben van de gemeente. Afdeling onderwijs en leerplicht.’   
 
In deze portiekflat in Amsterdam-Zuidoost zou de jongen moeten wonen die ze zoekt. Een 
mbo- student die sinds het sluiten van de scholen niet meer komt opdagen in de online lessen. 
Zijn school, een grote mbo-instelling aan de andere kant van de stad, maakt zich zorgen en 
heeft zijn naam aan haar doorgegeven, samen met een dertigtal andere studenten. 
 
Boussaid heeft de meesten inmiddels telefonisch te pakken gekregen. Deze jongen niet. 
Daarom staat ze nu op zijn stoep. Omdat leerplichtambtenaren huisbezoeken vanwege de 
veiligheid nooit alleen doen, is leerplichtassistent Ton Visser erbij. Hij luistert vanaf een 
afstandje mee. Boussaid noemt de naam van haar leerling. ‘Is hij thuis?’ 
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Even leek het er op dat leerplichtambtenaren rustige weken tegemoet gingen. Nu de scholen 
dicht zijn, is de leerplicht immers opgeschort. Al na een paar weken bleek: ze zijn juist nu 
hard nodig. Met name grote gemeenten zetten ze in om op zoek te gaan naar de ‘verdwenen’ 
kinderen: de naar schatting duizenden leerplichtige scholieren en mbo’ers die niets meer van 
zich laten horen. 
 
Ze komen om te helpen en om mee te denken, niet om boetes uit te delen, legt Abdel Betti 
eerder die ochtend uit in een vergaderzaaltje van de gemeente. Hij is teamleider en heeft drie 
leerplichtambtenaren gevraagd om over hun ervaringen te vertellen. Een van hen is Mariam 
Boussaid. Met haar mag de Volkskrant na het gesprek bij uitzondering mee op een reeks 
huisbezoeken. 
 
Het liefst werken de leerplichtambtenaren in stilte, op de achtergrond. Nu willen ze laten zien 
hoe belangrijk het werk is dat ze doen. En hoe lastig het is. 
 
Boussaid had er tot voor kort een dagtaak aan ongemotiveerde leerlingen achter de broek aan 
te zitten. Nu ziet ze een heel andere categorie verzuim. Een tienermoeder die haar mbo-lessen 
niet meer kan volgen omdat de kinderopvang dicht is en niemand uit haar netwerk bij kan 
springen. Een jongen die de mantelzorg voor zijn moeder altijd deelde met anderen, maar er 
nu alleen voor staat. 
 
Natuurlijk zijn er ook jongeren die de kantjes er vanaf lopen. De ‘online spijbelaars’, zoals 
Boussaid ze noemt: jongeren die ’s morgens hun laptop aanzetten, inloggen voor de les om 
vervolgens hun camera en geluid uit te zetten en verder te slapen. ‘Het moeilijke is: leraren 
willen vaak niet van hun leerlingen eisen dat ze hun camera aanzetten, omdat ze weten dat 
er kinderen zijn die dat niet durven uit schaamte voor hun thuissituatie.’  
 
 

 
 
 
Yearl Tevreden, een leerplichtambtenaar met een bos dreads en een plat Amsterdams accent 
vertelt over de Top600 jongeren op wie hij naast zijn ‘reguliere’ leerlingen moet toezien. De 
gemeente doet er veel aan om deze jonge veelplegers van ernstige delicten weer op het rechte 
pad te krijgen. 
 
Een van hen was net vrijgekomen uit de jeugdgevangenis toen de scholen sloten. Hij zit nu 
thuis met een enkelband. ‘Die jongen zei tegen me: stuur me maar terug, want in de 
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jeugdgevangenis kon ik tenminste gewoon naar school. Hij snapt niets van dat online 
onderwijs dat hij moet volgen, het lukt hem gewoon niet.’ 
 
Ambtenaar Tevreden gaat de jongen bellen om te kijken hoe hij hem kan helpen. Al dat bellen: 
het maakt zijn werk er niet makkelijker op. Normaal stuurt de leerplichtambtenaar een 
aangetekende brief aan een spijbelaar en diens ouders met een verzoek naar kantoor te 
komen. ‘Dat maakt indruk, tachtig procent komt opdagen.’ Nu moet alles telefonisch. ‘Die 
kinderen lijken elke vijf minuten een ander nummer te hebben. Het is bij Gods gratie dat je 
ze te pakken krijgt.’ 
 
Pas als het telefonisch niet lukt, gaan de leerplichtambtenaren op huisbezoek. Althans: ze 
bellen aan. Om besmetting te voorkomen gaan ze niet naar binnen. Margaret Gumbs ging 
afgelopen week al op pad. Met wisselend succes. ‘Eén moeder werd hartstikke boos toen we 
aanbelden. Ze begon te schreeuwen en tieren. Uiteindelijk begon ze ons te bekogelen.’ 
 
De vrouw had eerder een boete gehad vanwege verzuim en kampte nog met opgekropte woede. 
Gevaarlijk werd de situatie niet, zegt Gumbs - ‘ze gooide alleen met kleine dingetjes, 
haarclipjes enzo’ – maar ze zijn er ook geen stap verder mee gekomen. ‘Mijn collega gaat nu 
contact opnemen met een hulpverlener. Die kan ook niet veel meer dan aanbellen en vanuit 
de hal een gesprek proberen te voeren.’   
 
 

 
 
Als er echt iets mis is, houden ouders meestal alles af. 
 
 
Als Boussaid later die ochtend vol goede moed aan haar eerste huisbezoek begint, komt het 
niet eens tot een gesprek. De mbo-student in de portiekflat in Zuidoost blijkt niet thuis. Een 
ouder of een ander familielid is er ook niet. De stem aan de andere kant van de intercom is 
een huisgenoot. Boussaid laat een kaartje met haar nummer achter in de brievenbus. 
 
Bij het volgende adres, ook een portiekflat, wordt niet opengedaan. Adres nummer drie, in 
Amsterdam-West, blijkt een ‘briefadres’. Een pand van de gemeente waar Amsterdammers die 
geen vast verblijfadres hebben hun overheidspost kunnen ophalen. 
 
Boussaid ziet het helaas vaker. Ze geeft het kaartje met haar nummer af bij de portier en 
scrolt door haar telefoon. Er staat nog één adres op haar lijstje. Het gaat om twee broers van 
15 en 16 die naar dezelfde school gaan. Ze zijn al weken niet gesignaleerd. De school heeft 
een ‘ouder- en kindadviseur’, gestuurd, een aan school verbonden opvoeddeskundige. Die 
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wilde de jongens mee naar buiten nemen voor een wandeling en een praatje, maar dat mocht 
niet van de ouders. ‘Erg zorgelijk’, zegt Boussaid voor ze aanbelt. 
 
Vrijwel direct zwaait de deur open en komt een afgebladderde gang in zicht. Boven aan de 
trap, op veilige afstand, kijkt een tengere vrouw met een zwarte hoofddoek de 
leerplichtambtenaar met grote ogen aan. Ja, zegt ze, zij is de moeder van de twee jongens die 
Boussaid zoekt. Het heeft een poos geduurd voor ze hadden uitgevogeld hoe het zat met de 
onlinelessen, vertelt ze in haperend Nederlands. Gedoe met inlogcodes. ‘Maar nu zijn ze bezig’. 
 
Volgens de vader van de jongens, die zich inmiddels bij zijn vrouw heeft gevoegd, is de 
afwezigheid van zijn zoons vooral aan school te wijten. ‘School moet mij bellen, alles uitleggen. 
Wanneer begint het? Hoe werkt het?’ Verontwaardigde armgebaren: ‘Waarom bellen ze niet? 
Alle leraren hebben mijn nummer.’ Boussaid kijkt in haar telefoon. ‘Volgens mijn gegevens 
heeft school wel contact opgenomen.’ 
 
En hoe zit het met de ouder- en kindadviseur? De vrouw lacht verontschuldigend, knikt met 
haar hoofd naar haar partner. ‘Hij is een beetje streng.’ Het gezin blijkt al weken binnen te 
blijven uit angst voor corona. Alleen de vader van de jongens gaat nog de deur uit voor 
boodschappen. 
 
Een paar minuten later staat Boussaid weer buiten. Ze heeft het stel op het hart gedrukt 
contact te houden met school en de ouder- en kindadviseur in elk geval te woord te staan. Ze 
heeft ze het nummer van haar collega gegeven, de verantwoordelijk leerplichtambtenaar die 
zelf niet in de gelegenheid was bij het gezin langs te gaan. 
Of het vanaf nu beter zal gaan? Boussaid twijfelt. ‘Deze mensen leken best open en vriendelijk. 
Als er echt iets mis is, houden ouders meestal alles af.’ Aan de andere kant: wat is ze nu echt 
te weten gekomen? ‘Je kunt niet binnenkomen, je weet niet hoe ze erbij zitten.’ 
 
Een dag later blijkt dat de huisbezoeken die ze eerder die dag heeft afgelegd vooralsnog niets 
hebben opgeleverd. Van de drie adressen waar ze haar nummer heeft achtergelaten, heeft ze 
niks meer gehoord. ‘Heel vreemd. Normaal word ik negen van de tien keer al aan het eind van 
de dag gebeld.’ Niks is nu normaal. Boussaid geeft het nog een paar dagen. Dan gaat ze 
opnieuw langs. ‘We blijven proberen.’ Bron: Volkskrant, 21 april 2020.  
 

Een tweede coronagolf in Nederland? 'De vraag is niet óf, 
maar wanneer' 
 

 

In het laboratorium van Microvida in het Bravis ziekenhuis wordt getest op het coronavirus. 
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Gaat de regering de coronamaatregelen versoepelen? Die vraag houdt heel Nederland vandaag 
bezig. Maar deskundigen waarschuwen dat een versoepeling kan leiden tot een tweede 
coronagolf. 

In landen als Singapore, Taiwan en Japan sloeg een tweede coronagolf de afgelopen tijd al toe. 
Het aantal besmettingen liep daar in rap tempo weer op. 

En ook andere epidemieën maakten golfbewegingen. De eerste golf van de Spaanse griep 
ontwikkelde zich in het voorjaar van 1918 en maakte weinig dodelijke slachtoffers. Toen leek 
het virus even te verdwijnen, maar in het najaar sloeg de tweede golf toe. Die leidde 
daarentegen wel tot veel doden. 

‘Er komt een tweede coronagolf in Nederland’, zegt Bert Niesters, microbioloog aan het UMCG, 
tegen Editie NL. ‘We hopen dat verspreiding in de zomer zal afnemen omdat het virus niet 
tegen warmte en een hoge luchtvochtigheid kan. Maar daarna zal het coronavirus terugkeren.’ 

Daarnaast heeft slechts zo’n vijf procent van de Nederlanders antistoffen aangemaakt. ‘95 
procent is dus nog vatbaar. Bovendien heeft niet iedereen die corona heeft gehad ook 
antistoffen aangemaakt.’ 

De stijging van het aantal besmettingen hangt volgens Niesters af van de 
overheidsmaatregelen en de mate waarin mensen zich daaraan houden. ‘Als we er lak aan 
hebben, zoals dit weekend met die volle parken, dan gaat het snel met de nieuwe coronagolf 
en komt die misschien al voor de zomer.’ 

Niesters is dan ook duidelijk: ‘Het zou absoluut niet verstandig zijn om de maatregelen nu al 
drastisch te versoepelen.’ Bron: RTL nieuws, 21 april 2020. 

 

Laatste woorden   

 

In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van 
een ‘longontsteking van onbekende oorsprong’ waargenomen. In januari werd het virus voor 
het eerst geïdentificeerd. In de maanden daarna raakten miljoenen mensen over de hele wereld 
besmet. Een deel overleed. Sinds 11 maart 2020 wordt de uitbraak van COVID-19 erkend als 
een pandemie. Het maatschappelijke leven in een flink deel van de wereld kwam voor een 
groot deel tot stilstand en er diende zich een recessie aan. 

Coronavirussen verspreiden zich onder dieren. Er waren gevallen bekend waarbij mensen 
geïnfecteerd werden. Vier van de bekende coronavirussen die werden aangetroffen bij mensen 
veroorzaken een milde luchtweginfectie, zoals een simpele verkoudheid. Twee andere 
varianten kunnen gevaarlijker zijn. In 2002 vond in China een uitbraak van Severe Acute 
Respiratory Syndrime (SARS) plaats, die leidde tot ongeveer achthonderd dodelijke 
slachtoffers. In 2012 leidde een uitbraak van Middle East Respiratory Syndrome (MERS) tot 
achthonderdvijftig doden in zevenentwintig landen. 

De toen nog naamloze ‘longontsteking van onbekende oorsprong’  in Wuhan werd begin 2020 
al snel in verband gebracht met een 'zeevoedselmarkt' waar allerlei levende dieren werden 
verhandeld. De meeste geïnfecteerde patiënten hadden deze markt in Wuhan bezocht. Dat 
steunde de bronhypothese. Deze markt bestond uit zo'n duizend stallen waar onder meer 
kippen, fazanten, vleermuizen, marmotten, schubdieren, slangen, hertachtigen en de organen 
van konijnen en andere wilde dieren werden verkocht. Daardoor leek het aannemelijk dat dit 
virus afkomstig was van dergelijke dieren en werd gevreesd voor eenzelfde situatie als met de 
eerdere SARS-uitbraak. 

Het virus is in december 2019 voor het eerst ontdekt in Wuhan in Zuid-Centraal-China. Het 
verspreidde zich in de eerste helft van januari 2020 vanuit de provincie Hubei, waarvan 
Wuhan de hoofdstad is, naar andere delen van China. Eind januari liep het aantal 
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besmettingen in China op tot boven de tienduizend. Het overgrote deel daarvan was in Hubei. 
In alle andere provincies was het virus intussen aangetroffen. 

Vanaf half januari 2020 dook het virus in naburige landen en gebieden op en in landen 
waarmee China veel internationaal verkeer heeft. Aanvankelijk waren er buiten China alleen 
patiënten die zelf recent in China waren als toerist, zakenreiziger of voor familiebezoek. Later 
traden infecties buiten China op. 

Per 13 februari waren bij de WHO honderdzeventig besmettingen buiten China bekend.  
Negenentachtig procent daarvan leidde niet tot verdere besmettingen. De overige negentien 
leidden tot vier grotere clusters met negen of meer besmettingen.   

De eerste landen en gebieden buiten China waar het virus vanaf half januari 2020 opdook, 
waren Thailand (13 januari); Japan (15 januari); Zuid-Korea (20 januari); Taiwan en 
de Verenigde Staten (21 januari); Hongkong en Macau (22 januari); Singapore (23 
januari); Frankrijk, Nepal en Vietnam (24 januari); Maleisië en 
Australië (25 januari); Canada (26 januari); Cambodja (27 januari); Duitsland (28 januari); 
Finland, de Verenigde Arabische Emiraten en Sri Lanka (29 januari); Italië, India  en de 
Filipijnen (30 januari); Verenigd Koninkrijk en Spanje (31 januari). 

In de loop van februari nam het aantal landen waar het virus opdook verder toe: met 
België (4 februari); Egypte (14 februari); Iran (19 februari); Israël en Libanon (21 februari); 
Afghanistan, Bahrein, Irak, Koeweit en Oman (24 februari);Algerije, Brazilië, Kroatië, 
Oostenrijk, Zwitserland (25 februari); Georgië, Griekenland, Noord-Macedonië, 
Noorwegen, Pakistan, Roemenië ( 26 februari); Denemarken, Estland, Nederland, Nigeria, 
San Marino (27 februari); Azerbeidzjan, IJsland, Litouwen, Mexico, Monaco, Nieuw-Zeeland, 
Wit-Rusland (28 februari); Ecuador, Ierland, Luxemburg en Quatar (29 februari). 

In maart dook het virus ook op in: Armenië, Tsjechië, Dominicaanse Republiek, Saint 
Martin (1 maart); Andorra, Indonesië, Jordanië, Letland, Marokko, 
Portugal, Senegal (2 maart); Argentinië, Chili, Gibraltar, Liechtenstein, Oekraïne (3 maart); 
Faeröer, Hongarije en Polen (4 maart). 

Het eerste sterfgeval buiten China vond plaats op de Filipijnen: daar overleed op 1 februari 
2020 een vierenveertigjarige Chinese man aan een ernstige longontsteking die door het virus 
was veroorzaakt. Op 7 februari waren er wereldwijd 638 sterfgevallen in verband gebracht met 
het virus. 

Op 9 februari 2020 overtrof het aantal van 881 gestorven personen dat van de SARS-
epidemie uit 2002 en 2003 waaraan 774 mensen stierven. Het aantal besmette personen was 
al veel groter, omdat het sterftepercentage van  tien procent bij SARS hoger was dan bij het 
nieuwe virus, namelijk naar schatting twee procent  Naarmate bij meer patiënten een zeer 
mild verloop van de ziekte wordt gezien, schatten deskundigen dat het sterftepercentage 
uiteindelijk lager zal blijken. 

Eind februari waren ongeveer 2.800 mensen aan het virus gestorven. Op 10 april stond de 
teller op 87.987.  

Doordat aanvankelijk de informatie rondom de nieuwe infectie onderdrukt werd, zowel in 
ziekenhuizen als tussen ziekenhuizen en in China, raakte veel medisch personeel besmet. Pas 
in de loop van januari konden medici, op basis van betere waarschuwingen, effectief strikte 
hygiënemaatregelen doorzetten. Informatie over deze ongelukkige start van de preventie kwam 
pas eind januari mondjesmaat naar buiten. 

Landen met directe vliegtuigverbindingen troffen in de loop van januari maatregelen op hun 
luchthavens om zieken te herkennen, bijvoorbeeld door screening met infraroodcamera's en 
thermometers. Bij vermoedens van besmetting werden sommige passagiers geïsoleerd en 
verder onderzocht en behandeld. 

Het strategisch doel is het verkleinen van de kans op besmetting. Wordt het 
reproductiegetal kleiner dan één, dan sterft de epidemie uit. Naast de aanbevolen algemene 
quarantainemaatregelen worden maatregelen aanbevolen voor individuen, baserend op de 
ervaringen met het MERS-virus: Gezonde mensen moeten: 
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Wuhan is een internationaal vervoersknooppunt. Kort voor het Chinees Nieuwjaar, dat begint 
op 25 januari 2020, ontstond de angst dat de ziekte zich zou verspreiden omdat men dan 
traditioneel op familiebezoek gaat. De Chinese overheid greep in de loop van januari met 
quarantainemaatregelen in door het openbare verkeer en leven in Wuhan grotendeels plat te 
leggen en in overleg te treden met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze coördineerde 
al in de jaren 2000 internationaal de reacties op epidemieën zoals SARS (2003-2004), de 
Mexicaanse griep (2009) en MERS (2012-2017). 

Enkele passagiersschepen werden onder quarantaine gesteld. In het geval van de Diamond 
Princess die op 3 februari 2020 in Japan onder quarantaine kwam, breidde de infectie aan 
boord zich uit. De quarantaine werd opgeheven om de passagiers naar hun eigen land te laten 
terugreizen toen van de 3.700 passagiers meer dan 600 besmet waren geraakt. De Japanse 
infectioloog Kentaro Iwata rapporteerde over de omstandigheden aan boord: men had geen 
indeling gemaakt in zones met en zonder virus, en de bemanning was onvoldoende bekend 
met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.  

Toen vanaf midden februari in Europa infectieclusters ontstonden, werden hier 
quarantainemaatregelen getroffen. Daarbij werden hotels, dorpen en steden geïsoleerd. Verder 
werden om te voorkomen dat mensen dicht op elkaar zouden komen en zo het virus zouden 
kunnen verspreiden diverse sport- en andere evenementen afgelast, uitgesteld of afgewerkt 
zonder publiek. Diverse competities werden stilgelegd of afgebroken. Ook evenementen 
waarbij mensen besmet raakten met het virus werden per direct stilgelegd om verdere 
verspreiding te voorkomen. In de VS werd een inreisverbod voor Europeanen ingesteld om de 
verspreiding aldaar te beperken. In sommige landen werden scholen voor onbepaalde tijd 
gesloten. Ook tv-programma's, zoals talkshows werden in diverse landen zonder publiek 
opgenomen. 

Begin april waren in vrijwel alle Europese landen strikte maatregelen genomen: 
samenscholingsverboden ook voor kleine groepen van drie tot vijf personen, uitgaansverboden 
of tenminste strikte adviezen zo mogelijk thuis te blijven en thuis te werken, sluiting van alle 
niet-noodzakelijke winkels en politiecontroles. Wereldwijd werden soortgelijke maatregelen 
door vele regeringen overgenomen, afhankelijk van de plaatselijke situatie. 

De Wereldgezondheidsorganisatie maakte op 23 januari bekend, de internationale 
noodtoestand niet uit te roepen. De ziektegevallen waren hoofdzakelijk beperkt tot China, met 
name tot de regio van Wuhan. Volgens de WHO waren de getroffen maatregelen voldoende om 
verdere verspreiding te beperken. Op 30 januari riep de WHO alsnog de noodtoestand uit 
(PHEIC-status) nadat een comité van de VN-organisatie bepaalde dat de gezondheidsrisico's 
zeer ernstig en grensoverschrijdend zijn. De WHO zette verschillende samenwerkingsprojecten 
op en coördineerde en ondersteunde het onderzoek naar het virus en zijn gevolgen. Op 11 
maart maakte de WHO bekend dat de uitbraak van COVID-19 een officiële pandemie was. 

In de eerste maand na vaststelling van de pandemie door de WHO werden de eerste gevolgen 
al meetbaar. Zo daalde de AEX-index binnen een week met 535 punten, want een krimp van 
vijftien procent was. In de Verenigde Staten kwamen er in twee weken 9,9 miljoen werklozen 
bij. Ook voor de maatschappij zijn de gevolgen groot geweest: alleen al in Italië moesten zestig 
miljoen mensen in quarantaine en internationale toeleveringsketens lagen plat. 

Alle landen in de wereld publiceren dagelijks cijfers over de uitbraak van het coronavirus. Maar 
in elk land zijn de problemen weer anders en bevindt de crisis zich in een andere fase.  Alle 
landen rapporteren cijfers en media maken er samenvattingen van, maar er circuleren ook 
grafieken waarvan de herkomst of bron niet altijd duidelijk is. 

Covid-19 verspreidt zich over de hele wereld sinds de uitbraak in China. Het aantal 

vastgestelde besmettingen geeft een goed beeld van de fase waarin de uitbraak zich bevindt. 
Als het aantal besmettingen toeneemt, is de uitbraak aan het groeien. Als het aantal 

besmettingen afneemt, is een land het virus aan het temmen. Niet alle landen meten echter 
op dezelfde wijze – zo voert Nederland weinig testen uit – zodat onderling vergelijken lastiger 

is.  Het aantal bevestigde besmettingen is lager dan het aantal mensen dat daadwerkelijk 

besmet is met het virus. Lang niet iedereen met klachten wordt getest, en het is ook mogelijk 
om besmet te zijn zonder (zware) klachten. 
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Lokale functionarissen in Wuhan en de provincie Hubei kregen zowel in eigen land als 
internationaal kritiek. Ze werden beschuldigd van een gebrek aan transparantie en het 
onterecht censureren van de Chinese sociale media tijdens de eerste weken van de 
uitbraak. Op 1 januari 2020 ondervroeg de politie van Wuhan acht bewoners vanwege het 
‘verspreiden van valse informatie’, namelijk het beschrijven van de nieuwe infectie als SARS-
achtig. Een van hen, de arts Li Wenliang, die zijn voormalige medestudenten op de hoogte 
bracht van het coronavirus in een WeChat-groep, werd op 3 januari door de politie 
gewaarschuwd tegen het ‘verspreiden van onwaarheden’ die ‘de sociale orde ernstig hadden 
verstoord’ en werd verplicht een verklaring te ondertekenen waarin hij afstand nam van zijn 
gedrag. Op 6 februari 2020 werd gemeld dat Li was overleden nadat hij de ziekte had 
opgelopen van een patiënt in januari 2020. De politie van Wuhan verklaarde later via een 
bericht op haar officiële Weibo-kanaal dat ‘acht mensen waren behandeld volgens de wet’ De 
politie verduidelijkte later via Weibo dat ze alleen ‘voorlichting en kritiek’ had gegeven en zich 
had onthouden van hardere straffen zoals ‘waarschuwingen, boetes of detentie’ Lokale 
functionarissen werden ook bekritiseerd, omdat ze begin januari bewijs voor de overdracht 
van mens tot mens verborgen hadden gehouden en op het Volkscongres berichten over de 
ziekte uit politieke overwegingen onderdrukt hadden.  

Later werd ook kritiek geuit op de centrale regering in Beijing vanwege een fout geachte 
aanpak in het begin van de crisis. Maar WHO-chef Tedros Adhanom Ghebrevesus was van 
oordeel dat kritiek alleen gepast was na een grondig onderzoek achteraf.  

Er ontstonden initiatieven om snel wetenschappelijke onderzoeksresultaten vrij te geven. Via 
instant messaging en preprint-servers kwamen voorlopige resultaten onmiddellijk voor 
commentaar van andere onderzoeksteams beschikbaar. Gerenommeerde tijdschriften 
publiceerden snel, zoals de New England Journal of Medicine waar een artikel twee dagen na 
ontvangst in druk verscheen in plaats van de gebruikelijke vele maanden. Publicaties en data 
rondom de uitbraak, het virus en de ziekte werden als open acces op het internet ter 
beschikking gesteld.  

Veel wetenschappelijke activiteit valt stil door de beperkende maatregelen, zoals veel grote 
sterrenwachten. 
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