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Eerste woorden    

Niet eerder in de naoorlogse geschiedenis zijn mensenrechten zo sterk ingeperkt als tijdens 
de coronacrisis. De regering mag vrijheden inperken maar dat roept om een goede 
onderbouwing. Mensenrechten zijn als water. Je maakt je nauwelijks zorgen zolang je er 
onbezorgd van kunt genieten. Totdat dit ineens niet meer zo is. Dan zie je dat wat normaal 
leek, lang niet zo vanzelfsprekend is. Dit beleven we tijdens de coronacrisis. Plotseling 
mochten we niet meer samenkomen met grote groepen, naar ons werk of op bezoek bij opa en 
oma. Dat gedwongen opgesloten zitten, was even wennen. Voor iedereen is het daarom een 
bijzondere tijd.   
 
Om het coronavirus uit te bannen, staat ieders dagelijks leven op zijn kop: we moeten allemaal 
zoveel mogelijk thuisblijven. Scholen, openbare gelegenheden, cafés, restaurants, kerken en 
moskeeën waren wekenlang (vrijwel) dicht en mogen nu alleen open onder allerlei beperkende 
voorwaarden. Er zijn samenscholingsverboden uitgevaardigd en rechtszittingen zijn afgelast 
of uitgesteld; mensen met een beperking die in een zorginstelling wonen en mensen in 
verpleeghuizen mogen geen of slechts heel beperkt bezoek ontvangen. Wie bepaalde 
ziekteverschijnselen vertoont, moet in thuisquarantaine. Mensen die met een corona-
besmetting in het ziekenhuis worden opgenomen, komen in isolatie zonder mogelijkheid van 
bezoek van hun naasten. Dat heeft enorme gevolgen voor heel veel mensenrechten en 
fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid van vergadering en betoging, de bewegingsvrijheid, 
de godsdienstvrijheid, het recht op privéleven (dat ook het recht om sociale contacten te 
onderhouden omvat), het eigendomsrecht (bijvoorbeeld van de ondernemers die hun bedrijf 
moeten sluiten), de toegang tot de rechter en het recht op onderwijs. 
 
De mensenrechten laten behoorlijk wat ruimte aan de overheid om maatregelen te treffen ter 
bescherming van de volksgezondheid, ook als die een beperking van de vrijheid van burgers 
opleveren. Er zijn zelfs mensenrechtenbepalingen die juist van de overheid verlangen dat ze 
optreedt. Zo is de Nederlandse overheid verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering 
van de volksgezondheid (art. 22 Grondwet). Zij moet epidemieën zoveel mogelijk voorkomen 
(art. 11 Europees Sociaal Handvest) en moet het recht op een zo goed mogelijke gezondheid 
van eenieder garanderen (art. 12 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en 
Culturele Rechten). Om deze opdrachten uit te voeren werkt Nederland samen met de 193 
andere lidstaten van de Wereld Gezondheidsorganisatie en sloot zij zich aan bij de 
Internationale Gezondheidszorgregeling (2005). Als er echter vrijheidsrechten worden 
ingeperkt om de gezondheid te beschermen, dan stellen allerlei mensenrechtenbepalingen ook 
weer grenzen aan die vrijheidsbeperkingen.  
 
Er is dus een mensenrechtelijke opdracht voor de overheid om op te treden ter bescherming 
van de gezondheid, maar tegelijkertijd stellen de Grondwet en allerlei 
mensenrechtenverdragen ook grenzen aan de inbreuk op allerlei vrijheidsrechten die daarbij 
plaatsvindt. Bij alle bovengenoemde rechten en vrijheden geldt de bescherming van de 
volksgezondheid als legitiem doel om inbreuken te kunnen rechtvaardigen. Maar naast zo’n 
legitiem doel moet nog aan enkele andere eisen worden voldaan, wil een inbreuk echt 
gerechtvaardigd zijn: de eis van een wettelijke basis en de eis van evenredigheid 
(proportionaliteit). 
 
 

Wettelijke basis 
Een inbreuk op een vrijheidsrecht moet wettelijk geregeld zijn. Dat betekent dat er een 
voldoende duidelijke wettelijke basis voor de maatregelen moet zijn: mensen moeten kunnen 
weten wat ze wel en niet mogen. De regels moeten ook duidelijk zijn om willekeur bij 
handhaving te voorkomen. Voor de op dit moment in Nederland getroffen maatregelen bieden 
de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s – waarover hieronder meer – een 
wettelijke basis. Op basis van deze wetten kan de regering opdrachten geven aan de 
burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio’s om noodverordeningen uit te vaardigen. 
En in die noodverordeningen staat dan bijvoorbeeld dat samenkomsten verboden zijn en dat 
horecagelegenheden en dergelijke dicht moeten.  
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Niet verder inperken dan nodig 

Vrijheidsbeperkende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan moeten in een 
evenredige verhouding staan tot dat doel. Dat noemen we de proportionaliteiteis: de 
maatregelen mogen niet verder gaan dan nodig is om het doel te bereiken. Daarnaast moeten 
de maatregelen voldoen aan de subsidiariteitseis: is er geen minder ingrijpende maatregel 
beschikbaar waarmee de volksgezondheid voldoende beschermd wordt? Met het oog op deze 
twee eisen  wijst de Raad van Europa alle 47 lidstaten er in een  ‘Mensenrechten en Covid-
19-toolkit op dat het van belang is om de vrijheidsbeperkende maatregelen in duur te 
beperken tot het moment waarop het besmettingsgevaar en het risico voor de volksgezondheid 
voldoende zijn ingedamd. 

Afweging 

De regering heeft in de afgelopen maanden een afweging tussen het algemeen belang van de 
volksgezondheid en de individuele mensenrechten gemaakt en op basis daarvan tot de 
vrijheidsbeperkingen besloten. Daarbij baseert zij zich steeds op wetenschappelijke inzichten. 
Voor het College is het nu nog niet goed mogelijk om te beoordelen of de nu gemaakte 
inbreuken op vrijheidsrechten wel of niet proportioneel zijn. Duidelijk is dat er sprake is van 
ernstige gezondheidsrisico’s voor een deel van de bevolking (niet alleen voor ouderen of 
mensen met een zwakkere gezondheid). Ook is helder dat er een noodzaak is om overbelasting 
van de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te voorkomen, omdat anders een situatie ontstaat 
waarin artsen moeten gaan beslissen wie te helpen en wie niet. Dan staan er mensenlevens 
op het spel. Hoe het echter precies zit met de risico’s op verspreiding van het virus is ook voor 
specialisten nog in belangrijke mate onduidelijk en daarom is het nu nog heel lastig om iets 
te zeggen over de proportionaliteit en subsidiariteit van de getroffen maatregelen. Daarnaast 
is het heel lastig om de proportionaliteit van elke getroffen maatregel afzonderlijk te bepalen. 
Er worden verschillende maatregelen tegelijkertijd genomen en daarbij is niet altijd precies 
vast te stellen welk onderdeel van het maatregelpakket het meeste effect heeft op het 
indammen van de verspreiding van het virus. Een vraag als ‘Is het niet disproportioneel om 
de horeca te sluiten als bekend is dat de meeste besmettingen in de thuissituatie 
plaatsvinden?’ is niet zo eenvoudig te beantwoorden als het misschien lijkt? De mensen die 
het virus in de thuissituatie verspreiden hebben dat veelal toch weer ergens anders opgelopen 
(op het werk, tijdens uitgaan, enz.) Er is inmiddels een paar keer een oordeel van de rechter 
gevraagd over de proportionaliteit van een bepaalde maatregel. De rechter toetst in dergelijke 
gevallen echter heel terughoudend: alleen als duidelijk is dat er sprake is van een geheel 
willekeurige maatregel waarvoor geen enkele fatsoenlijke onderbouwing te geven valt, zal de 
rechter die afkeuren. Tot dusverre is dat niet het geval geweest. 

Welke wetten vormen de basis voor de maatregelen? Wet publieke gezondheid 
en Noodverordeningen 

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd hoe infectieziekten als COVID-19 
opgespoord en bestreden moeten worden. Hierin staan de verschillende rollen en 
bevoegdheden beschreven van minister, burgemeesters, artsen, Gemeentelijke 
Gezondheidsdiensten (GGD’en) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Ook staat in de Wpg hoe en wanneer opgeschaald kan worden. COVID-19 is dermate ernstig 
dat het onder de in de Wpg genoemde A-categorie valt. Dat is de categorie van besmettelijke 
ziekten waarbij snel vergaande maatregelen mogen worden genomen om de verspreiding ervan 
te voorkomen, zonder dat de normale, soms tijdrovende, procedures hoeven te worden 
gevolgd. Per 1 december 2020 is een nieuw hoofdstuk ingevoegd in de Wpg als gevolg van de 
inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Wat deze wet inhoudt wordt 
verderop uitgelegd.  
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Bij het begin van de coronacrisis: noodverordeningen van de 
veiligheidsregio's 

In de eerste maanden van de pandemie zagen we op TV en sociale media dat de regering steeds 
nieuwe maatregelen afkondigde. Het daadwerkelijk treffen van die maatregelen 
gebeurde echter op regionaal niveau. Op basis van artikel 7 Wpg gaf de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdrachten aan de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. 
Die voorzitters van de veiligheidsregio’s kunnen, op basis van artikel 39 van de Wet 
veiligheidsregio’s (Wvr) bevoegdheden van burgemeesters overnemen, waardoor zij 
maatregelen zoals het uitvaardigen van noodverordeningen en het opleggen 
van  quarantaineverplichtingen regionaal kunnen uitvoeren. Ook de Commissarissen van de 
Koning (CdK’s) kunnen bevoegdheden van de burgemeesters overnemen (art. 42 Wvr). 

Waarom is, anders dan in Spanje, Japan en Hongarije, in Nederland de 
noodtoestand niet uitgeroepen? 

Dat was niet nodig. Dat komt omdat het systeem van mensenrechten, zoals verankerd in de 
grondwet en mensenrechtenverdragen, mogelijkheden biedt voor vrijheidsbeperkende 
maatregelen. Het laat ruimte voor een afweging tussen een groter algemeen belang en 
individuele rechten. Bij de coronacrisis ging het over volksgezondheid versus rechten zoals 
vrijheid van beweging, recht op demonstratie, recht op huisvesting en recht op onderwijs. Je 
kunt bijna geen mensenrecht noemen dat niet werd getroffen.  

 

Is die 1,5 meter wel een mensenrechtenprobleem? 

Op zichzelf niet. Het is te vergelijken met afstand in het verkeer vanwege de verkeersveiligheid. 
Dat kwam in de mensenrechtensfeer vanwege allerlei uitzonderingen die zijn gemaakt. In de 
zorg of in één huishouden hoefde je bijvoorbeeld niet 1,5 meter afstand te bewaren. Dan 
beknot je de bewegingsvrijheid van de een wel en die van de ander niet. Je komt dan met veel 
vragen te zitten: is een studentenhuis een huishouden? Mag je bij een studentenfeestje 
binnenvallen? De lijst vragen die een duidelijke uitleg verlangen, is eindeloos. En je wilt die 
uitleg om ook de volgende keer wellicht betere afwegingen te kunnen maken en vrijheden 
mogelijk minder in te perken. 

Discussie over de wettelijke basis  

Over sommige onderdelen van het pakket van vrijheidsbeperkende coronamaatregelen 
ontstond na de eerste weken van de crisis veel juridische discussie. De Wpg biedt veel in 
detail geregelde bevoegdheden om infectieziekten te bestrijden, maar die bevoegdheden 
richten zich vooral op het isoleren van individuele besmette personen of het afschermen van 
bepaalde besmette locaties. Voor het opleggen van maatregelen aan de hele samenleving was 
het gebruik van de noodverordeningen door de veiligheidsregio’s (zoals hierboven 
omschreven) noodzakelijk. En dat leverde allerlei grondwettelijke en mensenrechtelijke 
complicaties op. Want het is de vraag of deze noodverordeningen een voldoende wettelijke 
basis vormen voor een aantal van de inbreuken op vrijheidsrechten die aan de orde waren. 

Bij noodverordening mag niet worden afgeweken van de Grondwet – Art. 176 van de 
Gemeentewet regelt dat bij noodverordening niet mag worden afgeweken van de Grondwet. 
En het uitgangspunt van de Grondwet is dat grote inbreuken op vrijheidsrechten in een wet 
van regering en parlement moeten worden vastgelegd. Aan dat uitgangspunt werd met de 
vrijheidsbeperkingen die in noodverordeningen waren vastgelegd niet volledig voldaan. Er is 
weliswaar op basis van de Gemeentewet en de Wpg enige ruimte om via een noodverordening 
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kortdurende inbreuken op vrijheidsrechten op te leggen (denk aan de verplichting om 
woningen in een bepaald gebied tijdelijk te ontruimen, omdat er een bij graafwerkzaamheden 
gevonden bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk moet worden gemaakt), maar niet om 
langdurige en omvangrijke ingrepen in vrijheidsrechten op te leggen.  

Onder meer de Afdeling advisering van de Raad van State riep daarom de regering op om met 
een (spoed)wet te komen die de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen nader zou reguleren. 
Minister De Jonge kondigde vervolgens aan dat er op zo kort mogelijk termijn een wetsvoorstel 
zou worden ingediend bij de Tweede Kamer. Dit gebeurde op 13 juli 2020. 

Waarom gelden er uitzonderingen op het samenscholingsverbod voor 
religieuze samenkomsten? 

De op basis van de Twmc uitgevaardigde maatregelen verboden allerlei samenkomsten, maar 
maken een uitzondering voor religieuze en levensbeschouwelijke samenkomsten: deze 
zijn  toegestaan zonder maximum deelnemersaantal (zolang de veilige afstand van anderhalve 
meter maar in acht genomen wordt). Er geldt slechts een dringend advies om ook dit soort 
samenkomsten te beperken tot een maximum van 30 deelnemers. Deze uitzonderingspositie 
heeft te maken met de manier waarop artikel 6 van de Grondwet bescherming geeft aan de 
vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing. Het samenkomen binnen een kerkgebouw, 
moskee, synagoge of ander gebouw om een godsdienst of levensbeschouwing te belijden, mag 
volgens de Grondwet alleen door een wet (vastgesteld door regering en parlement) worden 
beperkt. In de Twmc is echter geen bepaling opgenomen om dit te regelen. Er is dus op dit 
moment geen wet die regelt dat aan religieuze samenkomsten dwingende beperkingen worden 
opgelegd met betrekking tot de groepsgrootte.  

Mag de politie controleren 'achter de voordeur'? 

Op verschillende momenten in de afgelopen maanden zijn ook ‘regels’ uitgevaardigd over het 
maximum aantal mensen dat je in de thuissituatie binnen een woning mag ontvangen. Daarbij 
wordt dan dikwijls opgemerkt dat er binnen de privésfeer van iemands woning geen 
handhaving plaatsvindt, omdat de Grondwet zo’n inbreuk op de privésfeer niet toestaat. 

Opnieuw moet hier het uitgangspunt van de Grondwet vastgehouden worden: inbreuken op 
het huisrecht en de privésfeer van burgers moeten in een wet worden vastgelegd. Op dit 
moment is er geen wet die regelt dat de overheid beperkingen mag opleggen aan de hoeveelheid 
mensen die samenkomt binnen een woning. Ook in de Twmc is geen bepaling van die 
strekking opgenomen. Het woord regels staat hierboven dan ook bewust tussen 
aanhalingstekens. Het gaat niet om echte regels, het gaat om richtlijnen van het RIVM. Die 
hebben de status van een dringend advies aan burgers, maar zijn niet juridisch bindend. Als 
burgers binnen hun eigen woning zich daar niet aan houden, kunnen ze daar wel op 
aangesproken worden door handhavers, maar kan hen niet een straf of boete worden 
opgelegd. 

Het is niet zo dat de bescherming van het huisrecht zo ver gaat dat het reguleren van de 
hoeveelheid mensen die in een woning bijeenkomt volledig is uitgesloten. Als de wetgever in 
de Twmc een bepaling zou opnemen die deze mogelijkheid schept, dan zou dat niet in strijd 
zijn met de Grondwet. Artikel 12 Grondwet geeft namelijk aan dat het huisrecht bij wet kan 
worden ingeperkt. Tot dusverre heeft de wetgever er echter voor gekozen om dit niet te doen. 

Mocht er ooit een wet komen die iets regelt over samenkomsten binnen woningen, dan is nog 
wel de vraag of de politie dan ook zonder meer mag controleren ‘achter de voordeur’. Artikel 
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12 Grondwet en de Algemene wet binnentreden geven namelijk strenge regels over het 
binnentreden in woningen zonder toestemming van de bewoner. In de meeste gevallen is het 
nodig dat de overheidsfunctionarissen die binnentreden daarvoor een machtiging hebben 
gekregen van de officier van justitie of de burgemeester. Zo’n machtiging is weliswaar niet 
nodig in geval van onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen, maar deze 
uitzondering is niet zo ruim dat ook optreden om verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan daaronder valt. Als echter ergens binnen een woning een te grote groep mensen 
samenkomt en dat ook van buitenaf valt waar te nemen, dan kan er wel degelijk worden 
gehandhaafd, bijvoorbeeld door boetes uit te schrijven.  

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 

Dit wetsvoorstel werd op 13 oktober 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. De Tijdelijke 
wet maatregelen COVID-19 (Twmc) moest de tot dan toe geldende noodverordeningen 
vervangen. De wet geldt in principe drie maanden, met de mogelijkheid haar eerder buiten 
werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen. Door deze wet werd de juridische 
basis voor de coronamaatregelen versterkt en in lijn gebracht met de grondwettelijke eis dat 
langdurige inperkingen van rechten en vrijheden in een wet (vastgesteld door de regering en 
het parlement gezamenlijk) geregeld worden. In het licht van de hierboven geschetste 
juridische probleempunten vind het College deze tijdelijke wet een noodzakelijke en 
belangrijke stap vooruit, want ook in een crisissituatie moeten de grondwettelijke en 
verdragsrechtelijke regels en principes voor inbreuken op vrijheidsrechten gevolgd worden. 
En een belangrijk onderdeel daarvan is dat de volksvertegenwoordiging de mogelijkheid heeft 
om mee te beslissen over de inhoud van de maatregelen. Het parlement moet – namens ons – 
kunnen bewaken dat er geen onterechte, willekeurige of disproportionele maatregelen worden 
uitgevaardigd. 
  
Het College heeft in juni 2020 geadviseerd over een conceptversie van de wet, die uiteindelijk 
per 1 december 2020 in werking is getreden (van een spoedwet was dus niet direct sprake). 
Belangrijk discussiepunt bij het wetsvoorstel in de Tweede Kamer was de betrokkenheid van 
de volksvertegenwoordiging bij de uitvaardiging van vrijheidsbeperkende maatregelen. In de 
wet wordt namelijk een bevoegdheid gecreëerd voor de regering of de Minister van 
Volksgezondheid om die maatregelen uit te vaardigen. De Tweede Kamer heeft het 
wetsvoorstel aangepast zodat er nu in staat dat deze ministeriële regelingen binnen een week 
na uitvaardiging bekrachtigd moeten worden door de Tweede Kamer. Dit biedt de Tweede 
Kamer een mogelijkheid om als het ware aan de noodrem te trekken als zij het niet eens is 
met een bepaalde maatregel.  

Gaan de vrijheidsbeperkingen niet veel verder dan toegestaan volgens 
mensenrechtenverdragen? 

De vrijheidsbeperkingen die de afgelopen maanden golden en nu nog steeds gelden gaan heel 
ver en treffen heel veel mensen. Mensenrechtenverdragen staan staten echter toe om tijdelijk 
af te wijken van de verdragsverplichtingen. Daar gelden wel strenge eisen voor, zowel 
inhoudelijk als procedureel. Deze staan onder meer in name artikel 15 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Nederland heeft tot dusverre geen gebruik 
gemaakt van deze mogelijkheid. 

De jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) laat staten vrij 
veel ruimte om zelf te beslissen of sprake is van een crisissituatie die noopt tot het afwijken 
van de EVRM-verplichtingen. Het uitroepen van een formele noodtoestand is niet vereist. 
Afwijken van verplichtingen mag echter alleen tijdelijk zijn om een crisissituatie te boven te 
komen. En het mag niet zo zijn dat de noodmaatregelen of noodwetten resulteren in een carte 
blanche van de wetgever aan de regering. In Nederland zien we dat de Grondwet en andere 
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wetten, zoals de Wpg, bepaalde grenzen stellen aan de getroffen maatregelen en soms ook 
rechterlijke toetsing van bepaalde (quarantaine)maatregelen mogelijk maken. 

Het EHRM zal altijd kunnen toetsen of de situatie zo ernstig was dat de getroffen 
noodmaatregelen strikt vereist waren. Die toetsing door het EHRM vindt altijd pas achteraf 
plaats, eerst moeten dan nationale rechterlijke instanties een uitspraak daarover doen.  Van 
wat voor crisissituatie ook sprake is, van bepaalde rechten mag nooit worden afgeweken. Dat 
zijn bijvoorbeeld het recht op leven, het verbod van onmenselijke behandeling en het verbod 
van strafwetgeving met terugwerkende kracht. 

Wat procedurele eisen betreft, bepaalt artikel 15 EVRM dat maatregelen die verder gaan dan 
een reguliere inperking van vrijheidsrechten worden aangemeld bij de Raad van Europa. 
Nederland heeft de maatregelen die zijn getroffen niet gemeld bij de Raad van Europa. 

Is (thuis)quarantaine een vorm van vrijheidsbeneming? 

De oproep van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen voor echt noodzakelijke 
dingen de deur uit te gaan is een vorm van vrijheidsbeperking. Maar als aan een individu een 
concrete verplichting wordt opgelegd om thuis of elders in quarantaine te gaan om anderen 
niet te besmetten is dat een vorm van vrijheidbeneming. Artikel 5 lid 1(e) EVRM maakt het 
mogelijk om individuen hun vrijheid te benemen om verspreiding van besmettelijke ziekten 
tegen te gaan. De rechter moet dan wel altijd kunnen toetsen of die dwangmaatregel 
noodzakelijk en proportioneel is. Die eis geldt ook bij het opleggen van thuisquarantaine. In 
de Wpg is geregeld welke procedure dan gevolgd moet worden. Overigens is tot dusverre nog 
geen sprake van het verplicht opleggen van thuisquarantaine. De ‘regels’ over 
thuisquarantaine bij virusverschijnselen zijn slechts dringende adviezen van het RIVM, die 
tot dusverre vrijwillig worden nageleefd. 

Gezondheidscontroles als voorwaarde voor toegang tot gebouwen of diensten: mag 
dat? 

Om verspreiding van COVID-19 te voorkomen, zijn er in Nederland bedrijven en instellingen 
die gezondheidscontroles gebruiken als voorwaarde voor de toegang tot een gebouw of het 
gebruikmaken van een bepaalde dienst. Een dergelijke verplichte temperatuurmeting vindt 
plaats bij onder meer verpleeg- en verzorgingstehuizen als voorwaarde voor bezoek. Ook zijn 
er bedrijven die dergelijke verplichte metingen introduceren voor hun personeel. Het doel van 
dit soort maatregelen is het beschermen van de gezondheid, en dat is begrijpelijk bij een 
dergelijk gevaarlijk en besmettelijk virus. Maar hierbij moeten wel mensenrechtelijke grenzen 
en voorwaarden worden gerespecteerd. Dergelijke controles mogen niet zomaar. 

Recht op gezondheid, recht op privacy en recht op lichamelijke integriteit 

Een temperatuurmeting is in beginsel een uitvloeisel van het recht op gezondheid, omdat het 
doel ervan is om mensen te beschermen tegen besmetting met het virus. Omwille van de 
volksgezondheid draagt de overheid werkgevers en zorgverleners op om te zorgen dat 
werknemers, en bewoners en personeel van zorginstellingen daar in een veilige, gezonde 
omgeving kunnen werken en verblijven. Zij moeten zich dus inspannen om het coronavirus 
buiten de deur te houden. Ook aanbieders van diensten moeten de hygiënenormen van hun 
branche en het RIVM aanhouden.  
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Het recht op gezondheid kan vereisen dat andere mensenrechten worden ingeperkt. Daarbij 
gaat het vooral om het recht op privacy (beschikken over je eigen medische gegevens en deze 
niet hoeven afstaan aan derden) en het recht op eigen lichamelijke integriteit (vastgelegd in 
artikel 10 - 11 GW en artikel 8 EVRM). 

Beperkingen van deze rechten zijn in principe toegestaan, maar moeten wel aan voorwaarden 
voldoen. Beperkingen mogen alleen als dit bij wet geregeld is en de beperkingen echt 
noodzakelijk, proportioneel en effectief zijn om het doel van gezondheid te bereiken. Daarbij 
is dan bijvoorbeeld relevant in hoeverre de opgemeten lichaamstemperatuur iets zegt over het 
wel of niet besmettelijk zijn van een persoon. Hierop wijst ook het RIVM. Want wanneer heeft 
iemand daadwerkelijk verhoging of koorts? Onderzoek laat zien dat ouderen bijvoorbeeld vaak 
een lagere lichaamstemperatuur hebben, waardoor metingen van hun temperatuur anders 
zouden moeten worden geïnterpreteerd. Voorbehouden als deze maken dat de 
proportionaliteit en effectiviteit van het (verplicht) afnemen van de temperatuur twijfelachtig 
is, en kunnen reden zijn dat deze beperking van het recht op privacy en lichamelijke integriteit 
niet is toegestaan. 

Een temperatuurmeting zal in principe alleen kunnen plaatsvinden met iemands 
nadrukkelijke en geïnformeerde toestemming. Hetzelfde geldt voor het vastleggen en 
verwerken van de temperatuurgegevens, die moeten worden beschouwd als medische 
gegevens. Geïnformeerde toestemming wil zeggen: is duidelijk waar men toestemming voor 
geeft, en is men zich bewust van de gevolgen van deze toestemming? Hierbij moet altijd 
rekening gehouden worden met specifieke groepen, zoals mensen met een verstandelijke 
beperking.  

Welke mensenrechtelijke grenzen zijn van toepassing op de 
mondkapjesplicht? 

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een niet-
medisch mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 
december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten 
mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de 
klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was 
een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en 
tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. De verplichting 
tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte 
geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. 

De mondkapjesplicht is vastgelegd in een ministriële regeling, die op 19 november door de 
ministers De Jonge (VWS), Grapperhaus (J&V) en Ollongren (BZK) naar de Tweede en Eerste 
Kamer is gestuurd. Een dergelijke regeling is nodig, omdat de mondkapjesplicht een inbreuk 
oplevert op de grondwettelijk gewaarborgde persoonlijke levenssfeer beperkt. Artikel 10 van 
de Grondwet staat beperkingen toe, maar alleen als hier een specifieke en voldoende duidelijke 
wettelijke basis voor is. Daarnaast moeten beperkingen volgens artikel 8, tweede lid, van het 
EVRM noodzakelijk, proportioneel en effectief zijn om het doel van de bescherming van de 
gezondheid te bereiken. 

Het recht op privé- en gezinsleven en autonomie 

De bewoners van instellingen voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg hebben net als ieder 
ander recht op privé- en gezinsleven (artikel 10 Grondwet, artikel 8 Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens en artikel 22 VN-verdrag handicap). 
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Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dit recht uitgelegd als een recht dat van 
groot belang is voor de ontwikkeling en uitdrukking van iemands identiteit en persoonlijkheid. 
Daaronder valt ook het recht om banden te onderhouden tussen partners in een duurzame 
relatie, met minderjarige kinderen en om relaties met anderen aan te gaan en te onderhouden. 
 
Verder moeten ouderen en mensen met een beperking zoveel mogelijk vrijheid hebben om zelf 
beslissingen te nemen. Dit heet persoonlijke autonomie en geldt als grondbeginsel van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het VN-verdrag handicap. 
 
In de periode dat instellingen geen of nauwelijks bezoekers toelieten, werden deze rechten van 
ouderen en mensen met een beperking voor een groot deel opzij geschoven. Daarnaast 
verboden instellingen bewoners vaak om het pand of de locatie te verlaten. De bewoners 
konden hierdoor in een sociaal isolement belanden, met groot risico op psychische, fysieke, 
emotionele en pedagogische schade. 

De impact is heel groot voor ouderen en mensen met een beperking omdat zij afhankelijk zijn 
van anderen. Direct contact met familie en cruciale personen is voor hen extra belangrijk, 
omdat zij verder vaak weinig persoonlijke contacten hebben. Niet iedereen begrijpt of 
waardeert alternatieve vormen van communicatie, zoals beeldbellen. 

Recht op leven en zo goed mogelijke gezondheid 

Daarnaast hebben de bewoners, maar ook personeel en bezoekers, recht op een zo goed 
mogelijke gezondheid en op goede zorgverlening. De overheid is mensenrechtelijk verplicht om 
deze te beschermen en moet dus maatregelen nemen bij een pandemie als COVID-19. 
 
Zorgaanbieders moeten ‘goede zorg’ verlenen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg (Wkkgz). Om goede zorg te verlenen moeten ze besmettingen voorkomen maar 
ook de rechten van cliënten respecteren (artikel 2 lid 2 sub c Wkkgz). 

Vaccinatiebewijs als toegangseis en werknemersverplichting? 

Het RIVM maakt een centraal register waarin informatie over alle uitgevoerde vaccinaties 
wordt opgeslagen. Aan mensen die worden opgeroepen voor vaccinatie, zal vooraf worden 
gevraagd of zij toestemming geven hun gegevens met het centrale register te delen. Het kabinet 
heeft nog geen uitsluitsel gegeven over het al dan niet uitgeven van een vaccinatiebevestiging. 
Dat zo’n ‘vaccinatiebewijs’ nodig kan zijn voor toegang tot een ander land, is niet zo 
opmerkelijk. Maar mag dat bewijs van vaccinatie ook voor andere doelen dan internationaal 
reizen gebruikt worden? 

Een vaccinatiebewijs bevat medische gegevens, die alleen met toestemming van de betreffende 
persoon ingezien mogen worden. Bij het vragen om persoonsgegevens moet volgens de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het geven van toestemming expliciet, 
geïnformeerd en in vrijheid gebeuren. 

Private partijen zouden het tonen van bewijs van coronavaccinatie kunnen gaan eisen in de 
toegang tot goederen en diensten. Horeca-uitbaters en festivalorganisatoren bijvoorbeeld 
mogen een eigen deur/toegangsbeleid voeren, mits binnen de grenzen van de wet. De rechter 
heeft bepaald dat ook private partijen alleen inbreuk mogen maken op grondrechten (zoals de 
onaantastbaarheid van het lichaam) wanneer dat proportioneel en is en niet op een minder 
ingrijpende manier mogelijk is. Als zij een klant weigeren omdat die geen vaccinatiebewijs 
toont, moeten zij aantonen dat zijn of haar beleid noodzakelijk is om de gezondheid van zijn 
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klanten en personeel te waarborgen, dat dat doel niet met andere maatregelen bereikt kan 
worden en dat het doel de inbreuk op het grondrecht rechtvaardigt. 

Ook werkgevers willen wellicht van hun werknemers weten of zij gevaccineerd zijn of niet. Een 
werkgever heeft een vergaande zorgplicht als het gaat om een gezonde werkomgeving. Hij moet 
maatregelen nemen waarmee hij schade in redelijkheid kan voorkomen. Vooral in de zorg is 
het belang van veiligheid voor cliënten en personeel groot. In die omgeving kan een verzoek 
om vaccinatiegegevens te tonen meer proportioneel zijn. 

Voor vaccinatie tegen hepatitis B gelden al wel bijzondere regels. Volgens de 
arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers verplicht om werknemers die in contact komen 
met bloed, in de gelegenheid te stellen zich te laten vaccineren tegen deze besmettelijke ziekte. 
Van bijvoorbeeld chirurgen en andere bij operaties betrokken zorgmedewerkers wordt 
verwacht dat zij zich tegen hepatitis B laten inenten. 

De AVG biedt enige ruimte voor oplossingen via de bepaling dat gezondheidsgegevens bij 
uitzondering wél mogen worden gedeeld, als ‘de verwerking ervan noodzakelijk is om redenen 
van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid’. Dat moet dan wel wettelijk 
geregeld worden. 

Vaccinatiebewijs als toegangseis en werknemersverplichting? 

Het RIVM maakt een centraal register waarin informatie over alle uitgevoerde vaccinaties 
wordt opgeslagen. Aan mensen die worden opgeroepen voor vaccinatie, zal vooraf worden 
gevraagd of zij toestemming geven hun gegevens met het centrale register te delen. Het kabinet 
heeft nog geen uitsluitsel gegeven over het al dan niet uitgeven van een vaccinatiebevestiging. 
Dat zo’n ‘vaccinatiebewijs’ nodig kan zijn voor toegang tot een ander land, is niet zo 
opmerkelijk. Maar mag dat bewijs van vaccinatie ook voor andere doelen dan internationaal 
reizen gebruikt worden? 

Een vaccinatiebewijs bevat medische gegevens, die alleen met toestemming van de betreffende 
persoon ingezien mogen worden. Bij het vragen om persoonsgegevens moet volgens de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het geven van toestemming expliciet, 
geïnformeerd en in vrijheid gebeuren. 

Private partijen zouden het tonen van bewijs van coronavaccinatie kunnen gaan eisen in de 
toegang tot goederen en diensten. Horeca-uitbaters en festivalorganisatoren bijvoorbeeld 
mogen een eigen deur/toegangsbeleid voeren, mits binnen de grenzen van de wet. De rechter 
heeft bepaald dat ook private partijen alleen inbreuk mogen maken op grondrechten (zoals de 
onaantastbaarheid van het lichaam) wanneer dat proportioneel en is en niet op een minder 
ingrijpende manier mogelijk is. Als zij een klant weigeren omdat die geen vaccinatiebewijs 
toont, moeten zij aantonen dat zijn of haar beleid noodzakelijk is om de gezondheid van zijn 
klanten en personeel te waarborgen, dat dat doel niet met andere maatregelen bereikt kan 
worden en dat het doel de inbreuk op het grondrecht rechtvaardigt. 

Ook werkgevers willen wellicht van hun werknemers weten of zij gevaccineerd zijn of niet. Een 
werkgever heeft een vergaande zorgplicht als het gaat om een gezonde werkomgeving. Hij moet 
maatregelen nemen waarmee hij schade in redelijkheid kan voorkomen. Vooral in de zorg is 
het belang van veiligheid voor cliënten en personeel groot. In die omgeving kan een verzoek 
om vaccinatiegegevens te tonen meer proportioneel zijn. 
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Voor vaccinatie tegen hepatitis B gelden al wel bijzondere regels. Volgens de 
arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers verplicht om werknemers die in contact komen 
met bloed, in de gelegenheid te stellen zich te laten vaccineren tegen deze besmettelijke ziekte. 
Van bijvoorbeeld chirurgen en andere bij operaties betrokken zorgmedewerkers wordt 
verwacht dat zij zich tegen hepatitis B laten inenten. 

De AVG biedt enige ruimte voor oplossingen via de bepaling dat gezondheidsgegevens bij 
uitzondering wél mogen worden gedeeld, als ‘de verwerking ervan noodzakelijk is om redenen 
van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid’. Dat moet dan wel wettelijk 
geregeld worden.  

Wet veiligheidsregio’s (Wvr), Wet publieke gezondheid (Wpg), Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (EVRM), Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twmc), Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Bron: Mensenrechten.nl. 

Verzet tegen de coronamaatregelen    

 

Binnen enkele minuten zagen Nederlanders een aantal van hun fundamentele vrijheden van 
tafel geveegd. Met alle maatregelen om het nieuwe coronavirus het hoofd te bieden, staat het 
normaal zo vrije leven in Nederland flink op z’n kop. Om wat voorbeelden te noemen: onze 
vrijheid van vergadering en die van betoging zijn ingeperkt. Dat geldt ook voor de 
godsdienstvrijheid nu samenkomen in kerken, synagogen en moskeeën grotendeels verboden 
is. Bron: Trouw, 20 maart 2020. 

Maatregelen moeten aan een aantal criteria voldoen. Ze moeten volgens het legaliteitsbeginsel 
in de wet vastliggen en een duidelijk doel dienen. Ook moeten ze proportioneel zijn; de 
vrijheidsinbreuk mag nooit verder gaan dan het hogere doel, in dit geval dus gezondheid. En 
er moet altijd worden nagegaan of ook een lichtere maatregel mogelijk is. Dat zijn de dingen 
waar rechters naar kijken als ze toetsen op het toepassen van de mensenrechten. De regering 
heeft de plicht om na te gaan of besluiten aan de criteria voldoen. 
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Het bewustzijn rond mensenrechten ligt hier op een beschamend laag niveau. Nederlandse 
jongeren zijn in Europa zo’n beetje het slechtst op de hoogte van de inhoud van 
mensenrechten. Ze kennen de vrijheid van meningsuiting nog net, maar nog meer noemen 
lukt bijna niet. Er is op dat punt nog een wereld te winnen.  
 
Tijden de coronacrisis staan mensenrechten centraal. Mensenrechten vormen het fundament 
voor een menswaardig bestaan, juist tijdens de coronapandemie. In mensenrechtenverdragen 
is vastgelegd wat staten wel en niet mogen doen om deze rechten te waarborgen. Volgens 
artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 
Rechten erkennen de deelnemende landen dat iedereen het recht heeft op ‘de hoogst haalbare 
standaard van lichamelijke en geestelijke gezondheid’. Ook hebben staten de plicht om ziekten 
te voorkomen, te behandelen en te bestrijden. Dit is een harde verplichting. 
 
Om burgers te kunnen beschermen, is het begrijpelijk dat de overheid maatregelen neemt die 
diep ingrijpen in ons dagelijks leven. Vergaande maatregelen om besmetting met het 
coronavirus tegen te gaan, betekenen een flinke inperking van onze vrijheden. Overheden 
besluiten tot onder meer het sluiten van scholen, cafés en sportclubs, juist om het recht op 
gezondheid en het recht op leven zo goed mogelijk te beschermen. En politie en leger worden 
ingezet om overtreding van deze beperkingen te bestraffen. Dat is zeer uitzonderlijk. 
 
De gevangenen zitten in overvolle gevangenissen met slechte sanitair en vaak beperkte 
toegang tot medische zorg. Het coronavirus kan zich er razendsnel verspreiden. Amnesty vindt 
dat niemand mag worden buitengesloten bij de bescherming tegen het virus. Mensenrechten 
gelden voor iedereen, altijd en overal. We roepen op om gewetensgevangenen onmiddellijk vrij 
te laten. We vragen staten na te gaan of ze gevangenen voorwaardelijk of vervroegd kunnen 
vrijlaten of ze een alternatieve straf te geven. Bron: Amnesty. 
 

Stichting Viruswaarheid (aanvankelijk actief onder de naam Viruswaanzin) is een 
Nederlandse actiegroep die het coronabeleid van de Nederlandse overheid bekritiseert 

Viruswaarheid: wij strijden voor het behoud van een democratische rechtsstaat waarin ook 
onze kinderen nog de mogelijkheid hebben om zich in vrijheid te ontplooien en een leven te 
leiden met hun eigen overtuigingen en meningen. Deze vrijheden en grondrechten zijn het 
afgelopen decennium steeds verder in het gedrang gekomen. De COVID-19-crisis zien wij als 
een quantum leap in deze zorgwekkende ontwikkeling. Bron: viruswaarheid.nl.  
 
Viruswaarheid werd door critici verantwoordelijk gehouden voor de actie van bekende 
Nederlanders, onder wie Famke Louise en Bizzey,  waarbij jongeren onder de hashtag 
#ikdoenietmeermee werden opgeroepen zich tegen de maatregelen van de overheid te 
keren. Deze oproep werd door politici gekarakteriseerd als 'volkomen verkeerd' (PvdA-leider 
Lodewijk Asscher en 'onverantwoord' (minister van Volksgezondheid en CDA-leider Hugo De 
Jonge. Diverse bekende Nederlanders die in eerste instantie filmpjes plaatsten in 
ondersteuning van Viruswaarheid, trokken die video's na de kritiek terug.   
 
 
 
 

1700 mensen zingen en mediteren tegen 
coronamaatregelen: 'Adem diep in' 

Bij het Provinciehuis in Haarlem zijn vandaag zo'n 1700 demonstranten bijeen 
gekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Vanaf een podium werden 
de aanwezigen toegesproken en er werd gezamenlijk gemediteerd en gezongen. 

RTL nieuws 3 januari 2021. 
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Twintig demonstranten beboet in centrum Utrecht na protest tegen 
coronamaatregelen 

De politie heeft in de binnenstad van Utrecht een groep demonstranten op de bon geslingerd. 
Het gaat om zo'n twintig mensen die protesteerden tegen de coronamaatregelen. 
 
De demonstranten werden gevraagd het Domplein te verlaten omdat ze een groep vormden en 
onvoldoende afstand van elkaar hielden. Verderop in de binnenstad zijn ze vervolgens 
ingesloten en bekeurd. Daarbij heeft de politie enkele personen aangehouden. 
 
Uit voorzorg was ook veel politie op de been op het Jaarbeursplein, maar daar bleef het rustig. 
RTV Utrecht, 14 februari 2021.  

 

 

@ ANP 

Tientallen actievoerders trekken zaterdag demonstratief door Maastricht om te protesteren 
tegen de geldende coronamaatregelen. De naar schatting tachtig actievoerders dragen onder 
meer borden met het opschrift "Vrijheid" en "Stop de Sloop".  

De groep trekt in een zelfbenoemde "mars voor de vrijheid" van het station naar het Vrijthof 
in de Limburgse hoofdstad. Ze slaan onder meer op potten en pannen, blazen op fluitjes en 
dragen lampjes mee. De demonstratie verloopt rustig, onder het toeziend oog van enkele 
agenten en handhavers. Bron: Noord Hollands Dagblad, 19 december 2020.  
 
 

Vrouwen voor Vrijheid zet vraagtekens bij coronabeleid: ‘Maar 
zonder polarisatie’ 
 
Vrouwen voor Vrijheid hield zaterdag een ‘manifestatie’ op het Museumplein om hun zorgen over 
de coronamaatregelen te uiten.   
 
Romy Quint kon zich al langer niet vinden in de coronamaatregelen, maar voelde zich ook niet 
prettig bij de manier waarop er door anderen tegenin werd gegaan. Daarom begon ze met tien 
andere vrouwen en één man - ‘die zijn ook welkom’ - de actiegroep Vrouwen voor Vrijheid. 
Quint, relatietherapeut van beroep, heeft zo haar vraagtekens bij het huidige coronabeleid. 
‘En met mij veel andere kritische vrouwen.’ 
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Romy Quint, foto Jaques Juliëns 
 
Een van die andere vrouwen is Marlieke van den Brandt, die afgelopen zaterdag aanwezig was 
bij de manifestatie op het Museumplein. Ze noemt het specifiek een manifestatie en geen 
demonstratie: ‘Bij een demonstratie denk je aan spandoeken en leuzen die ergens tégen zijn. 
Wij willen juist manifesteren wat we wél willen.’ Wat dat dan is? ‘Dat onze vragen, over 
mondkapjes bijvoorbeeld, ook aan bod komen. Daar hoor je niks over in de mainstream 
media.’ 
 

 
 
Marlieke Van den Brandt, prive foto 
 
Vrouwen voor Vrijheid is een relatief nieuwe organisatie, met als standpunt dat ‘ons 
fundament als vrij mens’ door de coronamaatregelen onder druk is komen te staan. Op de 
bijeenkomst zaterdag spraken onder meer psycholoog Bonnie Bessem, juriste Isa Kriens en 
horeca-eigenaar Nadia Duinker. Kriens is ook wel bekend als ‘De Kleine Activist’ op 
Instagram, waar ze vraagtekens zet bij de coronamaatregelen.  
 
In Vrouwen voor Vrijheid heeft Van den Brandt, die medewerkster bij een kinderdagverblijf is, 
naar eigen zeggen een fijne en veilige plek gevonden om haar zorgen te uiten. ‘Het gaat hier 
zonder geschreeuw en rebelleren. We hebben een zachte maar doortastende aanpak, weg van 
polarisatie en dualiteit.’ 
 
Daarin verschilt de organisatie van de reeds bekende actiegroep Viruswaarheid (voorheen 
Virus Waanzin). ‘Ik ben ook weleens op een demonstratie van Viruswaarheid geweest,’ zegt 
Van den Brandt, ‘maar dat vond ik minder fijn, vanwege de heftige sfeer.’ 
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Quint meent dat er in de besluitvorming wel wat meer aandacht mag zijn voor andere dingen 
dan corona. ‘De maatregelen draaien alleen maar om dat virus. Wie denkt er aan de studenten 
en jongeren, aan mensen die stress en eenzaamheid ervaren? Kijk niet alleen naar de 
medische oplossingen, maar ook naar menselijke oplossingen.’ 
 
Volgens Van den Brandt lijden de politiek en de media aan tunnelvisie. ‘Hugo de Jonge heeft 
het continu over afstand, mondkapjes en vaccinaties. Maar hij is de minister van 
Volksgezondheid. Waarom heeft hij het dan niet over gezondheid? Je immuunsysteem, 
vitamines: dat is belangrijk.’ Al denkt Van den Brandt niet dat vitamines alleen het virus 
eronder gaan krijgen, maar: ‘Het is toch gek dat hij daar niets over zegt.’ 
 
Hoewel De Jonge heeft gezegd dat er geen vaccinatieplicht zal komen, maken zowel Van den 
Brandt als Quint zich zorgen over een dergelijke plicht. ‘Ik ben bang dat je straks weinig meer 
kan als je niet gevaccineerd bent.’ Ze benadrukt niet tegen vaccineren an sich te zijn, haar 
kinderen zijn ‘gewoon gevaccineerd’. ‘Maar dit gaat over mijn vrijheid.’ 
 
De vaccinatieplicht is niet de enige zorg die de vrouwen delen: ook de PCR-test, de mondkapjes 
en de 1,5 metersamenleving passeren de revue. Wat de Vrouwen voor Vrijheid willen is 
duidelijkheid, transparantie en passende maatregelen. ‘Ik heb niet de wijsheid te bepalen 
welke maatregelen wel passend zijn,’ zegt Van den Brandt, ‘maar ik vind wel dat de regels van 
nu disproportioneel zijn. De mondkapjes mogen van mij sowieso de deur uit.’ Bovendien, voegt 
ze toe: ‘virussen zijn er al zolang de aardbol er is. Daar moeten we mee dealen.’ 
 
Dat is voor kwetsbare en oudere mensen lastiger, geeft ze toe. ‘Maar ook die geven vaak zelf 
aan: ik knuffel liever mijn kinderen dan dat ik in angst zit weg te kwijnen.’ Bron: Het Parool, 
16 november 2020. 
 
 

Dit bindt al die verschillende demonstranten tegen de 
coronamaatregelen in Enschede: ‘Vrijheid, liefde’ 

 
Er waren zondag ongeveer driehonderd demonstranten bijeen in Enschede. Ze waren tegen 
de anderhalve meter samenleving, tegen de corona-noodwet, tegen de voermaatregelen voor 
boeren en tegen politiegeweld. Maar ook tegen mondkapjes.  
 

Elke strijd kent slachtoffers. Maar de vraag is: in welke strijd zijn we hier beland? Is dit een 
strijd tegen het virus, of is het een strijd vóór onze toekomst? Wat staat er hier op het spel?  
Zo’n 300 demonstranten wisten het antwoord wel op de vraag van Enschedeër Jerry Kroezen, 
oud-ondernemer en in de stad een bekende entertainer: vrijheid. 

Zondagmiddag was er opnieuw een demonstratie in Enschede tegen de coronamaatregelen, 
vooral tegen het aanhouden van de 1,5 meter afstand, de invoering van een noodwet, een 
mogelijk verplichte vaccinatie en het dragen van een mondkapje.  Nadat het protest wat 
aarzelend begon met tientallen demonstranten bij Villa de Bank in Enschede, groeide dat toch 
uit tot een gepassioneerde demonstratie van zo’n 300 Twentenaren.    
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Er waren 14 sprekers. Één van hen Wendy Kroezen, de oud-Almelose, inmiddels landelijk 
bekend  als ‘het bloemenmeisje’, als een van de symbolen tegen de coronagekte.  Haar 
aanwezigheid werd met applaus begroet. ‘Maakt niet uit wie je bent. We moeten opstaan met 
z’n allen, want anders zijn we ook met z’n allen de klos’, riep ze op.  Haar slogan werd door de 
menigte omarmd: ‘Vrijheid, liefde., vrijheid, liefde’, riepen ze haar na. 
 
De betogen van de sprekers werd onderbroken door een korte protestmars, net langs het 
koopcentrum van de Enschedese binnenstad. Zo nu en dan werd er gescandeerd: ‘wij zijn 
Nederland, wij zijn Nederland’. Bron: Tubantia, 2 augustus 2020. 
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Individuele burgers hebben opties om in verzet te komen. Iedereen die vindt dat zijn of haar 
vrijheid te veel in het geding is door de maatregelen van de overheid kan naar de rechter 
stappen. Hoewel dat wel een kwestie van de lange adem zal zijn – zeker nu ook de rechtbanken 
door het virus vrijwel stil liggen. 
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Nederland eropuit in zacht lenteweer, vooral druk aan kust en 
in natuurgebieden 

Nu de temperaturen vandaag naar lenteachtige waarden oplopen, trekt Nederland massaal 
naar buiten. Gemeenten drukken mensen op het hart drukte te mijden en zeggen 
natuurgebieden desnoods af te sluiten als het te vol wordt. In Scheveningen wemelt het 
vanmiddag van de mensen. 
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Het contrast met vorig weekend kan niet groter zijn. Terwijl Nederland vorige week zaterdag 
massaal op de schaats stond, is het vandaag lente. Iets na het middaguur was in Oost-
Nederland de 15 graden-grens al geslecht. De rest van Nederland volgde snel en inmiddels is 
het officieel de eerste zachte dag van het jaar. Zondag en de dagen erna gaat de temperatuur 
zelfs richting de 20 graden.   

 

Nu komende week ook de Voorjaarsvakantie begint, vrezen veel gemeenten dat het fraaie weer 
tot een toeloop naar het strand, natuurgebieden en stadscentra leidt. Ze roepen Nederlanders 
op drukte te mijden. ‘Wilt u naar het strand of de duinen? Ga dan op rustige tijden en vermijd 
drukte’, meldt de gemeente Zandvoort op zijn site. ‘Wanneer het te druk is, kom dan op een 
later moment terug of bezoek een ander gebied.’  

De oproepen zijn niet voor niks. Op veel wegen naar de kust, bossen en andere 
natuurgebieden is het vanmiddag zoals verwacht druk. Op de Brouwersdam tussen Zeeland 
en Zuid-Holland stond even na 14.00 uur een file van 7 kilometer. Op de wegen naar 
Scheveningen en Hoek van Holland staan volgens de ANWB files van enkele kilometers.  
 
In Scheveningen wemelt het van de mensen. ’Er staan rijen voor horecazaken zoals de ijssalon, 
en Viswinkel Simonis’, meldt Regio15. Bij sommige strandtenten zijn zelfs een barbecue en 
statafels neergezet. ‘Op de boulevard is het erg druk, maar op het strand valt het mee en kan 
iedereen voldoende afstand houden.’ In de gemeente Den Haag is het verder druk in 
duingebied Meijendel. Het parkeerterrein staat sinds vanmorgen 10.00 uur al helemaal vol.  

Op veel wegen naar de kust, bossen en andere natuurgebieden is het vanmiddag zoals 
verwacht druk. Op de Brouwersdam tussen Zeeland en Zuid-Holland stond even na 14.00 
uur een file van 7 kilometer. 

Sinds gisteren is het voorjaarsvakantie in de regio's Midden en Noord en in de regio Zuid is 
de vakantieweek maandag voorbij. Vanwege het fraaie lenteachtige weer met maxima rond 19 
graden trekken veel mensen er op uit. 
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De gemeente Den Haag laat weten de parkeerplaats naar natuurgebied de Waterlandduinen 
af te sluiten als het vol is. ‘Ook op de boulevard en alle andere plekken waar het in het dorp 
druk is, wordt gehandhaafd op naleving van de coronaregels. Dit geldt met name bij de take-
aways, de parkeerplaatsen, viskramen en de uitgiftepunten op het strand.’ Bron: De Stentor, 
20 februari 2021.  

Langs de kust houden politieagenten, boa's en verkeersbegeleiders toezicht en in 
natuurgebieden zijn boswachters extra alert vanwege de coronamaatregelen. Op de wegen 
naar Scheveningen en Hoek van Holland staan volgens de ANWB files van enkele kilometers. 
Als het ergens te druk wordt sluiten gemeenten de toegangswegen, parkeerplaatsen of zelfs 
hele gebieden af. 

Een flink aantal gemeenten, waaronder Den Haag, riep gisteren al op niet massaal de natuur 
in te gaan en drukke plaatsen te mijden. ‘Als het te druk is, ga dan weg. Houd altijd 1,5 meter 
afstand, dus ook met mooi weer. Ga niet met meer dan één persoon uit een ander huishouden 
op pad’, twitterde de gemeente. Bron: Tubantia, 20 februari 2021. 

Zaterdagmarkt op de Brink in Deventer te druk: ‘Kom niet 
meer naar de markt’ 

Het lenteweer van dit weekend nodigt uit om er op uit te gaan. Maar op de zaterdagmarkt op 
de Brink in Deventer is het nu te druk. Daarom roept Deventer Markten op om niet meer naar 
het centrum van de stad te komen.  

Die oproep doet Deventer Markten op Facebook. Naast het feit dat de essentiële winkels open 
zijn en overige winkels aan click & collect doen, staat iedere vrijdag en zaterdag de markt op 
de Brink. Op het plein zijn al maandenlang verplichte looproutes, is er eenrichtingsverkeer en 
staan gastheren klaar voor de bezoekers voor vragen.  
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Ondanks de ruime opzet blijkt het toch te druk te zijn, waardoor de oproep gedaan wordt om 
niet meer te komen. Ook Toezicht & Handhaving Deventer laat via sociale media weten dat 
als de drukte niet spoedig afneem. Bron: De Stentor, 20 februari 2021.  

 
Hof van Salland in Hellendoorn. © Annina Romita 
 
 

Twentse vakantiehuisjes in trek, ook bij groepen jongeren? 
‘Die halen we er tussenuit’ 

Twentse vakantieparken merken het al weken; mensen willen er tussenuit. De huisjes in deze 
regio zijn in trek, bij gebrek aan de jaarlijkse wintersport en de almaar durende 
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coronapandemie. Maar vriendengroepen die zin hebben in een weekendje feesten? ‘Die halen 
we er tussenuit.’ 

Weekendjes, midweekjes; het is geen moment rustig op parken in Twente. Zelfs in de 
vakantieloze maand januari hadden eigenaren over bezoek niet te klagen. De verklaring is 
simpel, zegt Bert van de Maat, voorzitter van de Overijsselse afdeling van branchevereniging 
HISWA-RECRON. ‘Mensen willen er toch een paar dagen tussenuit.’ Bron: De Stentor, 20 
februari 2021. 

Coronavirus wint terrein in IJsselland: twee gemeenten 
vallen in negatieve zin op 

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn er landelijk 4604 coronagevallen aan het licht 
gekomen. Dat zijn er 157 minder dan een dag eerder, maar opnieuw ligt het aantal fors hoger 
dan het weekgemiddelde van 3759. In Oost-Nederland valt IJsselland in negatieve zin op en 
twee gemeenten in het bijzonder. 

In veiligheidsregio IJsselland testten afgelopen etmaal 117 inwoners positief op het 
coronavirus, 39 meer dan een dag eerder. Het een na hoogste aantal deze maand. Alleen 
donderdag (119) telde de GGD’s in IJsselland meer positieve tests.   

Voor het eerst sinds tweeënhalve week kleuren er ook weer gemeenten rood op de coronakaart 
van Oost-Nederland. Dat gebeurt wanneer er meer dan 55 mensen per 100.000 inwoners in 
één etmaal positief testen op het coronavirus. In Olst-Wijhe (66) kwamen 12 besmettingen 
aan het licht, in de gemeente Zwartewaterland (62) bleek afgelopen 24 uur dat 14 inwoners 
het virus onder de leden hebben.  

In de andere twee veiligheidsregio's in het Stentor-gebied was het verschil met een dag eerder 
klein. In Flevoland werden iets meer positieve tests geregistreerd: 86, 15 meer dan 24 uur 
eerder. In Noord- en Oost-Gelderland kregen 139 inwoners een ongunstige testslag, 14 minder 
dan gisteren werd gemeld. 

Het aantal gemelde sterfgevallen door corona in Nederland steeg afgelopen etmaal met 62. 
Gisteren werden 50 overlijdens geregistreerd, donderdag 74 en woensdag 89. Dat wil niet 
zeggen dat al die mensen in die periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms 
pas na een tijdje doorgegeven. 

Amsterdam telde het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen: 210. In Den Haag testten 
130 inwoners positief, in Rotterdam 96. Daarna volgen Eindhoven met 93 gevallen en 
Helmond met 86. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal afgenomen. 
Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1858 
mensen met corona  opgenomen, 85 minder dan gisteren. Van deze patiënten zijn er 522 zo 
ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er twaalf meer dan een dag eerder. 

Op de ic’s schommelt het aantal coronapatiënten al zo’n twee weken tussen de 500 en 550. 

Ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 176 nieuwe patiënten op, 44 minder dan op gisteren. 
Van hen zijn er twintig opgenomen op de intensive care, evenveel als een dag eerder. Volgens 
het LCPS volgt de Covid-ziekenhuisbezetting een overwegend dalende trend. ‘We verwachten 
dat dit deze week aanhoudt.’ 
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Wel is er een lichte stijging zichtbaar in het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames ten opzichte 
van vorige week. ‘Daarom volgen we de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op 
de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een sterkere toename 
in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames’, aldus het LCPS. 

Het aantal vaccinaties in Nederland nadert de 1 miljoen. Dat aantal is overigens bij 
benadering, want voor langdurige zorginstellingen en huisartsen is het gebaseerd op het 
aantal doses vaccin dat door het RIVM is afgeleverd. Bron: De Stentor, 20 februari 2021. 

Malafide hondenfokkers hebben vrij spel: ‘Veel foute types’ 

Er is nauwelijks controle op de snel groeiende puppyhandel in Nederland. Daardoor is de kans 
groot dat ziektes als hondsdolheid hier gaan opduiken. 

Louche handelaren fokken en importeren honden op grote schaal om aan de snel groeiende 
vraag te voldoen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tien inspecteurs 
beschikbaar om de handel te controleren. Volgens experts onderschat de NVWA de risico’s en 
zou ze veel strenger moeten optreden om malafide handelaren te stoppen. 

De puppyhandel in Nederland is booming. Jaarlijks worden zo’n 150.000 hondjes verkocht, 
maar in coronatijd is de vraag explosief gegroeid. De prijzen zijn in veel gevallen verdubbeld. 
‘Het is een lucratieve business, waar ook foute types op afkomen’, zegt directeur Karen Soeters 
van dierenhulporganisatie House of Animals, dat onderzoek doet naar de malafide 
puppyhandel.  

 
 

De foto is  gemaakt in een beruchte Hongaarse puppyfabriek, de fokteven en pups leven er in 
erbarmelijke omstandigheden. © House of Animals  

Om aan de enorme vraag te voldoen komt een groot deel van de pups inmiddels uit Oost-
Europa. Schattingen gaan uit van zo’n 80.000 pups die jaarlijks uit landen zoals Hongarije, 
Slowakije, Polen en Tsjechië worden geïmporteerd. De hondjes komen uit zogenoemde 
puppyfabrieken. Meestal gaat het om boerenschuren waar tientallen fokteven continu 
zwanger worden gemaakt. Via distributiecentra worden de pups op bestelling naar ons land 
gebracht. 
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Corrupte dierenartsen in Oost-Europa voorzien de fokkers van valse gezondheidsverklaringen 
en dierenpaspoorten. Daarmee groeit het risico dat de pups gevaarlijke ziekten meenemen. 

Zo is een rabiësenting met 12 weken verplicht, pas met 15 weken mogen de hondjes naar 
Nederland komen. ‘Maar geen handelaar die zich daaraan houdt”, zegt dierenarts-
microbioloog en parasitoloog Paul Overgaauw van de Universiteit Utrecht. ‘De meeste hondjes 
komen veel jonger naar ons land, illegaal dus, met als gevolg dat ze cruciale inentingen niet 
hebben gehad.’ 

Volgens Soeters en Overgaauw onderschat de NVWA de risico’s van de illegale import en moet 
de toezichthouder strenger optreden. Bijvoorbeeld door geïmporteerde pups via bloedtesten 
steekproefsgewijs te controleren. Zo is vast te stellen of ze cruciale inentingen hebben gehad 
of niet. 

De NVWA laat weten ‘risicogericht toezicht’ te houden op de hondenhandel. Vorig jaar kreeg 
de dienst zo’n duizend meldingen van mogelijke misstanden. ‘Inspecties voeren we uit waar 
de kans op overtredingen het grootst is’, zegt woordvoerder Tjitte Mastenbroek. 

Vorig jaar is het aantal inspecteurs verdubbeld tot tien. ‘Maar dan nog kunnen we niet alle 
fokkers en handelaren continu controleren.’ Bron: De Stentor, 20 februari 2021. 

 

Tanken is ondanks de coronapandemie duur ©  ANP xtra 
 
 

Benzineprijs stijgt naar 1,81: dreigt een nieuwe olie-
supercyclus? 

Ondanks de coronapandemie zijn de olieprijzen afgelopen maanden hard gestegen. 
Automobilisten moeten aan de pomp al 1,81 euro aftikken en het nationale record van 2012 
is helemaal niet ver weg. Markten houden bovendien rekening met een nieuwe supercyclus 
van de olieprijzen. 

De benzineprijs heeft afgelopen jaar een flinke sprong gemaakt. Lag de adviesprijs eind april 
nog op 1,57 (E10), de maanden erna kwam er ruim een dubbeltje bij. Na een kleine daling in 
oktober startte dit najaar de huidige spurt. Van 1,61 op 3 november sprintte de prijs tot ruim 
1,81 euro vandaag. Dat is nog maar 8,5 cent van het absolute record van begin oktober 2012. 
Ook diesel steeg fors van net onder de 1,25 per liter begin november naar 1,487 euro. Bron: 
AD, 20 februari 2021.   
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@ Reuters 

Twentse coronacijfers: 138 besmettingen, 3 overlijdens 

In Twente zijn het afgelopen etmaal 138 mensen positief getest op het coronavirus. Er zijn drie 
inwoners overleden door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM 
zaterdagmiddag publiceerde. 
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Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is 124 (vorige week 130). In die periode zijn 868 
besmettingen vastgesteld, 43 minder dan vorige week zaterdag, toen het aantal nog op 911 
stond. Gisteren werden 175 nieuwe besmettingen gemeld. 

De meeste positieve testen waren in Enschede (23), gevolgd door Almelo (20) en Hof van 
Twente (17). Binnen de regio is Hof van Twente met 17 gevallen, omgerekend naar 100.000 
inwoners, de gemeente met de hoogste besmettingsfactor (48,5). Voor de hele regio Twente is 
dat cijfer vandaag 21,9. Daarmee staat de regio vandaag 19e op de lijst van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio's. 

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 17 nieuwe besmettingen gemeld. De meeste 
gevallen komen uit de gemeente Aalten (5), gevolgd door Oost Gelre (5). In dit deel van de 
Achterhoek werden geen coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd.  

 

© GinoPress BV 

Het RIVM meldt 4604 nieuwe coronabesmettingen in het land in het afgelopen etmaal, meer 
dan gemiddeld. 

Op de intensive care liggen 522 coronapatiënten, 12 meer dan een dag eerder. In totaal zijn 
er 1024 ic-bedden bezet, dat is een afname van 1.  

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal afgenomen. 
Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn momenteel 1858 
mensen met Covid-19 opgenomen, 85 minder dan vrijdag. Van deze patiënten zijn er 522 zo 
ziek dat ze op de intensive care liggen. Dat zijn er twaalf meer dan een dag eerder. 

Op de ic's schommelt het aantal coronapatiënten al zo'n twee weken tussen de 500 en 550. 

Ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 176 nieuwe patiënten op, 44 minder dan op vrijdag. 
Van hen zijn er twintig opgenomen op de intensive care, evenveel als een dag eerder. Volgens 
het LCPS volgt de Covid-ziekenhuisbezetting een overwegend dalende trend. ‘We verwachten 
dat dit deze week aanhoudt.’ 

Wel is er een lichte stijging zichtbaar in het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames ten opzichte 
van vorige week. ‘Daarom volgen we de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op 
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de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een sterkere toename 
in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames’, aldus het LCPS.  

Tussen vrijdag- en vanochtend zijn 4604 positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn 
er opnieuw meer dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3759 ligt, blijkt uit cijfers 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Gisteren noteerde het gezondheidsinstituut over een etmaal gemeten 4761 nieuwe gevallen, 
ook al flink meer besmettingen dan gemiddeld. 

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 62. Vrijdag werden 
50 overlijdens geregistreerd, donderdag 74 en woensdag 89. Dat wil niet zeggen dat al die 
mensen in die periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje 
doorgegeven. 

Amsterdam telde het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen: 210. In Den Haag testten 
130 inwoners positief, in Rotterdam 96. Daarna volgen Eindhoven met 93 gevallen en 
Helmond met 86. Bron: Tubantia, 20 februari 2021. 

 

© Carlo ter Ellen DTCT 
 

Een verboden optocht en een coronauitbraak: zo werd 
Geesteren het meest besproken dorp van het land 

Meer dan twintig jongeren die positief testten na een nieuwjaarsfeest, een carnavalsoptocht 
die met een noodbevel moest worden afgekapt: al twee keer in 2021 werd Geesteren landelijk 
nieuws. Wat is er toch aan de hand in het dorp? Bestaat corona niet, wanneer het de 4300 
inwoners niet uitkomt? Zijn ze er ‘regelloos’ geworden? Of valt het allemaal wel mee?  Officieel 
is er niets bekend maar een corona-uitbraak onder jongeren (21) is mogelijk het gevolg van 
een feest in een keet. Bron: Tubantia, 20 februari 2021.  
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Proefevenement in Beatrixtheater  

De vijfhonderd gelukkigen die vandaag aanwezig zijn bij het proefevenement met Guido 
Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht hebben hem een warm ontvangst gegeven. Toen de 
cabaretier onder de klanken van The Show Must Go On van Queen het podium opkwam, werd 
hij direct met een staande ovatie begroet. 

De show is niet alleen de eerste show in maanden die weer doorgaat, maar ook de eerste 
waarin weer meer dan dertig toeschouwers welkom zijn. 

 

 

© ANP — Bezoekers tijdens de voorstelling van cabaratier Guido Weijers. 

Het publiek is opgedeeld in groepen van 250, 200 en 50. Elke 'bubbel' heeft een eigen ingang 
en toiletruimte en eigen regels: zo moeten sommigen mondkapjes dragen en zitten anderen 
achter een spatscherm. Alle bezoekers zijn van tevoren getest en dragen tijdens het evenement 
een bewegingssensor zodat achteraf te zien is hoeveel contact ze onderling hebben gehad en 
waar ze allemaal zijn geweest. Over een aantal dagen worden ze opnieuw getest. 
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De voorstelling van Guido Weijers is het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, 
een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de 
overheid. Eerder deze week werd met een zakelijk congres in het Beatrix Theater afgetrapt. 
Bron: Tubantia, 20 februari 2021. 

In 107 landen meer dan 200 miljoen doses vaccins 

toegediend 

Er zijn tot nu toe in 107 landen meer dan 200 miljoen doses van coronavaccins toegediend, 
becijferde het Franse persbureau AFP. Bijna de helft (45 procent) van de injecties vond plaats 
in de rijke G7-landen. 

De Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk, 
zijn samen goed voor circa 10 procent van de wereldbevolking. De club van industrielanden 
beloofde gisteren vaccins te delen met minder ontwikkelde landen 

Rusland heeft, na Spoetnik V en het vorige maand gepresenteerde EpiVacCorona, 
nu een derde coronavaccin goedgekeurd voor binnenlands gebruik. Net als de eerdere vaccins 
kreeg CoviVac, zoals het middel heet, toestemming voordat een uitgebreide derde test- en 
controlefase is afgerond. 

‘Vandaag is Rusland het enige land dat al drie vaccins tegen Covid-19 heeft’, aldus de premier 
Michail Misjoestin. Ondanks kritiek van Westerse wetenschappers bleken de Russische 
vaccins uiterst effectief. Bron: Tubantia, 20 februari 2021.   

 

Farmaceut Johnson & Johnson vraagt om noodgebruik vaccin 

toe te staan 

Farmaceut Johnson & Johnson heeft de Wereldgezondheidsorganisatie gevraagd 
om noodgebruik van zijn coronavaccin toe te staan. De goedkeuring van de WHO zou de 
wereldwijde toepassing van het middel moeten versnellen. J&J heeft gisteren de laatste 
benodigde testgegevens, over de efficiëntie en veiligheid van het vaccin, naar de WHO 
gestuurd. 
 
De WHO-goedkeuring heeft de farmaceut nodig om snel te kunnen leveren aan tal van landen, 
maar ook aan de vaccinalliantie COVAX. Het door de WHO gesteunde project, dat de levering 
van vaccins aan 190 armere landen moet garanderen, heeft een overeenkomst met Johnson 
& Johnson om 500 miljoen doses af te nemen. 

‘Als we de pandemie willen beëindigen, moeten levensreddende ontdekkingen, zoals 
vaccins, bereikbaar zijn voor alle landen'’, zegt J&J-hoofdwetenschapper Paul Stoffels. 
 
De farmaceut biedt het vaccin, dat maar één injectie vereist, tegen kostprijs aan. Het middel 
kan gewoon in een normale koelkast worden bewaard, waardoor het uitermate geschikt is 
voor toepassing in ontwikkelingslanden. Andere coronavaccins vragen om extreem lage 
opslagtemperaturen. Bron: Tubantia, 20 februari 2021. 

 

In Mexico eerste zending aangekomen van het Chinese vaccin 

Mexico ontvangt vandaag de eerste zending met het Chinese Coronavac-vaccin. 200.000 
doses. Maandag komen ook de eerste 200.000 doses van het Russische Spoetnik V-
vaccine aan. Volgens de Mexicaanse gezondheidsautoriteiten zijn de vaccins bedoeld 
voor achterstandsbuurten in Mexico-Stad en voorsteden. 
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Tot nu toe gebruikte Mexico de vaccins van Pfizer en AstraZeneca. Daarmee zijn in middels 
zo'n 1,6 miljoen inentingen verricht. Nu krijgt het land te maken met de logistieke 
uitdaging om vier verschillende vaccins toe te dienen. Van elk zijn twee doses nodig. De tweede 
prik met het Russische vaccin is extra lastig, omdat die anders is dan de eerste en niet 
verwisselbaar. Bron: Tubantia, 20 februari 2021. 

Meer NS-medewerkers gewond door agressieve mensen 

Vorig jaar raakten meer NS-medewerkers gewond door agressieve mensen en zijn er door het 
personeel bijna evenveel incidenten met agressie gemeld als in 2019. Terwijl in 2020 
het aantal reizigers door de coronamaatregelen ongeveer halveerde. 

Uit nieuwe cijfers van de NS komt naar voren dat 661 incidenten met agressie zijn 
gerapporteerd, tegenover 678 in het jaar daarvoor. Toen liepen 168 NS'ers als gevolg van de 
agressie letsel op. Dat waren er afgelopen jaar 171. In bijna 90 procent van de gevallen ging 
het om licht letsel. 

Volgens de NS gaat het allemaal om incidenten die onder het strafrecht vallen en waarvan 
medewerkers in 96 procent van de gevallen ook aangifte doen. Het betrof vormen van 
bedreiging (231), verzet bij aanhouding (158), lichamelijk geweld (158), bespugen (102), 
dreigen met een wapen (9) en aanranding (3). 

Het spoorwegbedrijf vindt de nieuwe cijfers teleurstellend, maar heeft wel een verklaring: 
doordat er minder reizigers waren, vielen de overlastgevers eerder op. Ook kreeg het NS-
personeel vanwege de coronamaatregelen extra handhavingstaken erbij. En medewerkers 
worden meer gestimuleerd om melding te doen van agressie. 

Sinds juni legt de NS bij de incidenten vast of de aanleiding coronagerelateerd is. Dit was vorig 
jaar bij 83 incidenten het geval. Bron: Tubantia, 20 februari 2021.  

Regeringsfunctionarissen in Peru beschuldigd voor hun beurt 
te zijn gevaccineerd 

In Peru worden ongeveer vijfhonderd regeringsfunctionarissen, onder wie voormalig president 
Martin Vizcarra en topministers, ervan beschuldigd voor hun beurt ingeënt te zijn tegen het 
coronavirus. De politie viel vrijdag het ministerie van Volksgezondheid en twee 
universiteitsklinieken binnen als onderdeel van het onderzoek naar wat 'Vacunagate' wordt 
genoemd. 

‘Het bureau van de speciale aanklager voor corruptie van functionarissen in Noord-Lima heeft 
een voorlopige procedure ingeleid tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de 
vermeende misdaden tegen het openbaar bestuur voor het gebruik van laboratoriumvaccins’, 
aldus de aanklagers. 

Aanklagers en politieagenten zochten informatie over de irreguliere vaccinatie van 487 
mensen, onder wie Vizcarra en enkele ministers. Minister van Buitenlandse Zaken Elizabeth 
Astete diende eerder deze week haar ontslag in. Ze erkende dat ze vroegtijdig het vaccin van 
het Chinese staatsbedrijf Sinopharm kreeg. 
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© AFP — Soldaten houden de wacht bij de vaccinatie van zorgpersoneel in een voetbalstadion 
in de Peruaanse hoofdstad Lima.  

Het 33 miljoen inwoners tellende Zuid-Amerikaanse land is zwaar getroffen door de pandemie. 
Zeker 43.000 patiënten zijn overleden en ziekenhuizen staan onder enorme druk. Het land 
ontving deze maand 300.000 doses van het coronavaccin van Sinopharm en is inmiddels 
begonnen met een vaccinatiecampagne. Zorgpersoneel in hoofdstad Lima kwam daarbij als 
eerste aan de beurt.  Bron: Tubantia, 20 februari 2021.   

Op Bonaire zijn de maatregelen met twee weken verlengd 

De overheid op Bonaire heeft vrijdag aangekondigd de huidige coronamaatregelen met twee 
weken te verlengen. Tijdens de coronamaatregelen zijn geen privébijeenkomsten met meer dan 
tien personen toegestaan, moet er zoveel mogelijk worden thuisgewerkt en zijn mensen met 
een contactberoep verplicht een mondkapje te dragen. Op het eiland zijn achttien 
coronabesmettingen geregistreerd, waarvan geen enkele besmette persoon in het ziekenhuis 
ligt. 

Gezaghebber Edison Rijna benadrukt dat het aantal besmettingen deze week 
is toegenomen en dat het eiland daarom voorzichtig moet zijn en geen risico's kan nemen. 
Vorige week waren er zeven besmettingen geregistreerd, een week daarvoor acht. 

Afgelopen dinsdag arriveerden de eerste coronavaccins op Bonaire. Maandag wordt begonnen 
met het vaccineren. Daarbij komen eerst de 60-plussers aan bod en mensen die werkzaam 
zijn in de zorgsector. Op Bonaire wonen ruim 20.000 mensen. Bron: Tubantia, 20 februari 
2021. 

Argentijnse minister afgetreden 

De Argentijnse minister van Volksgezondheid is vrijdag afgetreden nadat bleek dat enkele van 
zijn vrienden met voorrang zijn gevaccineerd. President Alberto Fernández zou om zijn ontslag 
hebben gevraagd. Tot dusverre zijn alleen gezondheidswerkers ingeënt in Argentinië en zijn 
de inentingen voor 70-plussers pas woensdag begonnen in de provincie Buenos Aires. 

Het schandaal brak uit nadat de 79-jarige journalist Horacio Verbitsky op de radio 
aankondigde dat hij, dankzij zijn langdurige vriendschap met minister van Volksgezondheid 
Ginés González García, zich al in het kantoor van de minister had kunnen laten vaccineren. 
Lokale media meldden dat andere mensen met connecties in de regering ook bij het ministerie 
van Volksgezondheid zijn ingeënt. 
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© AFP — De opgestapte Argentijnse minister van Volksgezondheid Ginés González García.  

Fernández beval zijn stafchef om het ontslag van de minister te vragen, aldus ambtenaren. 
Later maakte de minister zelf bekend af te treden. 

Argentinië, met 44 miljoen inwoners, heeft ongeveer 2 miljoen gevallen van Covid-19 
geregistreerd. Meer dan 50.000 mensen zijn aan het virus overleden. Bron: Tubantia, 20 
februari 2021. 

 

Duizenden zelfstandigen moesten onterecht toeslag 
terugbetalen’ 
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Door een fout van de Belastingdienst hebben duizenden Nederlanders onterecht toeslagen 
moeten terugbetalen. De zogeheten leenbijstand moest uitkeringsgerechtigden aan de WW of 
bijstand helpen ontsnappen, maar hielp hen juist onbedoeld in de financiële problemen. 

Volgens schattingen van het ministerie van Financiën zijn mogelijk 10.000 tot 15.000 
Nederlanders in de problemen gekomen door het gebruik van zogeheten leenbijstand (bbz), 
blijkt uit onderzoek van De Volkskrant. Veel gedupeerden raakten daardoor in de schulden. 
Slechts een klein deel van hen kreeg schadevergoeding. 

Met de leenbijstand konden uitkeringsgerechtigden met een renteloze lening van de overheid 
een eigen bedrijf starten. Als achteraf uit de jaarcijfers bleek dat ze met hun onderneming niet 
meer dan de bijstandsnorm hadden verdiend, werd de lening kwijtgescholden. 

Door een boekhoudkundige kronkel telde de Belastingdienst het kwijtgescholden bedrag op 
bij het toetsingsinkomen. Daardoor hadden zij in het jaar nadat ze de lening hadden 
ontvangen op papier plots een veel te hoog inkomen en moesten zij duizenden euro’s aan te 
veel ontvangen toeslagen terugbetalen.  

Het probleem was al sinds 2010 bekend, blijkt uit jurisprudentie en Kamervragen. Het zou 
pas tot 2017 duren totdat het euvel werd opgelost. Bron: AD, 20 februari 2021. 
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Dries Van Langenhove op uiterst-rechtse demonstratie in 

Parijs, ondanks reisverbod 

 

 
 

 
Dries Van Langenhove vanmiddag tijdens de betoging in Parijs. Foto Huffington Post 
 
Kamerlid Dries Van Langenhove  (België) dook zaterdag op een betoging van Génération 
Identitaire, een uiterst-rechtse beweging in Frankrijk. Nochtans geldt in ons land op dit moment 
een verbod op niet-essentiële buitenlandse reizen. 
 
De Franse overheid is een procedure gestart om Génération Identitaire, een Franse evenknie 
van Schild & Vrienden, te ontbinden en te verbieden. De groep staat bekend om haar virulente 
standpunten tegen migranten, en laat zich al enkele jaren opmerken met frappante acties 
waarmee ze de media-aandacht wisten te trekken. In januari dit jaar werd de groep het 
voorwerp van een onderzoek naar het aanzetten tot rassenhaat. 
 
Zaterdag hield de uiterst-rechtse groepering een betoging in Parijs om te protesteren tegen de 
plannen van de overheid. Op televisiebeelden is te zien dat ook Kamerlid Dries Van 
Langenhove, samen met enkele leden van Schild & Vrienden, aanwezig was. Nochtans is zo’n 
reis op dit moment verboden. Belgen mogen enkel essentiële verplaatsingen naar het 
buitenland maken – een politieke manifestatie valt daar niet onder. 
 
Van Langenhove bevestigt aan De Morgen dat hij naar Parijs trok en verdedigt zijn beslissing. 
‘De Franse regering wil de nationalistische jeugd het zwijgen opleggen. Ik heb zelden een reis 
gemaakt die dermate essentieel was.’ 
 
Het is niet de eerste keer dat Van Langenhove de coronamaatregelen aan zijn laars lapt. In 
mei betrapte de politie het Kamerlid op een lockdownfeestje met elf aanwezigen. Bron: De 
Morgen, 20 februari 2021. 
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Twee vrouwen in het Amerikaanse Florida zijn als oma verkleed gegaan, om zo een vaccin te 
krijgen. Ze kregen niet de tweede vaccinatie en moeten wachten tot ze worden opgeroepen. 
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Hetty D’Andrea: ‘Ik ben bang dat ik zo klanten ga kwijtraken’ © Frans Paalman  
 
 

Worstelende winkeliers in de Zwolse binnenstad krijgen boetes 
voor fout parkeren: ‘Is dit nou écht nodig?’ 

In de binnenstad van Zwolle controleren buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) streng 
op het parkeerbeleid. Winkeliers en hun klanten die snel even een pakketje komen brengen 
of halen, krijgen een boete als hun auto niet op de juiste plek staat. De ondernemers, die toch 
al met de gevolgen van de lockdown worstelen, vragen in hun wanhoop: kan dat niet wat 
coulanter? ‘Ik heb wel honderd keer ‘dit kan gewoon niet’ gemompeld tegen een boa.’ 

Het is dinsdagmiddag als Henriëtte van den Berg van Jett Wonen Landelijke Stijl haar auto 
parkeert voor haar winkel aan het Oude Vismarkt. Ze heeft net een pakketje afgeleverd bij 
een klant en moet nog even wat dingen uitladen. ‘Nadat ik in mijn winkel was geweest 
wandelde ik weer terug. Echt een minuutje later. Toen zag ik verderop een boa staan. Ik 
dacht nog: het zou toch niet. Ik keek op mijn voorruit: bam, een boete van ruim 100 euro.’ 
Bron: De Stentor, 20 februari 2021. 

 

De Jonge: Eerste proefevenement met corona-app in maart 

Het eerste proefevenement waarbij de nieuwe corona-app van de overheid getest wordt, vindt 
plaats in maart. Dat zegt gezondheidsminister Hugo de Jonge in een interview met De 
Volkskrant. 

Na het experiment wil De Jonge met toegangstests op grote schaal zorgen dat theaters weer 
vollopen en publieksevenementen worden georganiseerd. 'Na pilots in maart beginnen we in 
april voor het echie, eerst met beperkte capaciteit', aldus de minister, die verwijst naar de 
Fieldlab-proefevenementen. 

'Ondertussen regelen we voldoende testmogelijkheden en gaat er in maart een wet voor naar 
de Kamer.' Tot dan blijven de huidige maatregels gelden om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, zegt De Jonge. Bron: Het Financieele Dagblad, 20 februari 2021. 
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Ondernemersvereniging woest op minister De Jonge vanwege 

uitspraken over versoepelingen 

De uitspraken van gezondheidsminister Hugo de Jonge over de beperkte ruimte voor 
versoepelingen strijken ondernemers tegen de haren in. Ze missen elke vorm van empathie, 
zegt Hans Biesheuvel, voorzitter van belangenvereniging Ondernemend Nederland, tegen 
BNR Nieuwsradio. 

Volgens Biesheuvel maken de uitspraken van De Jonge de situatie 'totaal uitzichtloos'. Hij 
vindt dat De Jonge 'met een soort opgewektheid alle hoop en perspectief de bodem in boort'. 
Biesheuvel zegt niet te begrijpen waarom winkeliers, kappers en restaurants in België en 
Duitsland wel (binnenkort) open mogen, maar dat dit in Nederland onbespreekbaar is. Het 
kabinet bespreekt morgen in het Catshuis de mogelijke versoepelingen na 2 maart. Bron: 
Het Financieele Dagblad, 20 februari 2021. 

 

 NOC*NSF: maak sporten voor jongeren weer mogelijk 

Jongerenorganisaties en sportbonden roepen het kabinet op om zo snel mogelijk jongeren in 
groepen of teamverband (buiten) te laten sporten op hun vereniging. Dat meldt NOC*NSF. 

Volgens de sportkoepelorganisatie zijn vaste trainingsgroepen en de sociale structuren van 
verenigingen cruciaal om regelmatig te blijven sporten en bewegen. 'Jongeren zijn gedurende 
de coronacrisis aanzienlijk minder gaan sporten, wat een negatieve invloed heeft op hun 
lichamelijke en geestelijke gezondheid', aldus NOC*NSF. Bron: Het Financieele Dagblad, 20 
februari 2021.  

 

In veertig dagen tijd kan iedereen gevaccineerd zijn: waarom 
dat toch niet lukt  

Wat de GGD betreft kan in principe iedereen in veertig dagen tijd gevaccineerd zijn. Dat gaat 
echter niet gebeuren en daar zijn goede redenen voor, zegt diezelfde GGD. Zoals er ook 
verklaringen zijn waarom mensen niet kunnen kiezen voor een specifiek vaccin. Of voor een 
priklocatie naar voorkeur.  

 Waarom gaat dat vaccineren niet veel sneller? Hét grote probleem bij het vaccineren is de 
beschikbaarheid van vaccins, vertelt Sascha Kraus, die als manager coronabestrijding van de 
GGD Gelderland-Zuid samen met zo'n 800 mensen regelt dat er getest en gevaccineerd kan 
worden. In de regio Nijmegen, het Land van Maas en Waal en het Rivierengebied kunnen nu 
maximaal 900 mensen per dag worden geprikt, wat weinig is als je bedenkt dat er zo'n 420.000 
mensen op de lijst stonden voor een vaccin. ‘Daarvan hebben we er 20.000 gedaan. We zijn 
aan het regelen dat we toe kunnen naar 10.000 vaccinaties per dag, maar zijn afhankelijk van 
wat er beschikbaar is aan vaccin.’ 

Waarom kun je niet zelf kiezen welk vaccin je wil? Bekend is dat het Pfizer-vaccin bijvoorbeeld 
heel geschikt is voor ouderen en de merken AstraZeneca en Janssen wat minder effectief lijken 
te zijn.  ‘Wij krijgen mensen aan de telefoon die liever Pfizer willen. Maar wij gaan er niet over, 
er zijn landelijke richtlijnen voor wie welk vaccin krijgt’, zegt Kraus. Dus ook mensen die om 
gezondheidsredenen denken beter af te zijn met een specifiek vaccin, hebben in principe pech. 
‘Wij mogen  niet van de richtlijnen afwijken.’ En alle vaccins beschermen tot nu toe beter tegen 
corona dan de griepprik tegen griep, benadrukt ze. 

Waarom heeft het misschien wel zin te wachten met het maken van een vaccinafspraak in de 
hoop dat je dan een ander vaccin krijgt? Als je wordt opgeroepen, hoef je heus niet meteen 
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een afspraak te maken voor een vaccinatie. Maar als het beleid niet gewijzigd wordt, krijg je 
ook over een paar maanden gewoon het merk waar je voor op de rol staat. ‘Of dat beleid moet 
gewijzigd worden, maar daar is geen zinnig woord over te zeggen.’ Bron, 21 februari 2021. 

 
De 21-jarige student Lucas studeert in Utrecht. Hij kreeg door het gebrek aan contact 
tijdens de coronapandemie last van paniekaanvallen en huilbuien. © Pedro Sluiter  
 
 

Lucas (21) ervaart extreme eenzaamheid: ‘Ik heb al tien 
maanden geen leeftijdsgenoten gezien’ 

Lucas (21) heeft al bijna tien maanden geen leeftijdsgenoten gezien. De masterstudent aan de 
Universiteit Utrecht kreeg door de lange lockdown last van angstaanvallen en ervaart extreme 
eenzaamheid. ‘k werd bang voor de tijd, die tikt maar weg. Ik probeer wel mensen te appen en 
te bellen, maar vind het steeds moeilijker te bedenken wat ik moet zeggen.’ 

Zijn schoolweek bestaat uit negen uur online college. De lesstof is moeilijk en zijn motivatie 
slinkt. Soms moet hij zijn handen achter zijn rug houden om zich te dwingen naar het scherm 
te kijken en het niet weg te klikken; dit is immers zijn enige vaste bezigheid tijdens de 
afgelopen tien coronamaanden. Bron: De Stentor, 21 februari 2021.  

Wéér raak in Deventer: twee auto's gaan in vlammen op 

Het leek even rustig, maar vannacht zijn er toch weer twee auto’s in vlammen opgegaan in 
Deventer. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar de dader(s).  Bron: De 
Stentor, 21 februari 2021. 
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Politiecontrole van het rijgedrag. © Daniella van Bergen  
 
 

Protesterende agenten gaan minder bekeuren, maar nog wél 
voor corona-overtredingen 

Politieagenten schrijven vanaf morgen, maandag 22 februari, vanaf 07.00 uur 's ochtends 
geen bekeuringen meer uit voor lichte overtredingen. Ze doen dat uit protest tegen de 
haperende cao-onderhandelingen en de volgens hun halsstarrige houding van het kabinet 
daarin. Maar: corona-overtredingen worden wél bekeurd. 
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De actie (‘Voor bekeuren moet meer gebeuren’) is georganiseerd door de politiebonden NPB, 
ACP, ANPV en Equipe en kan worden beschouwd als de opmaat naar verdere acties. 

De bonden roepen hun leden op de komende tijd zoveel mogelijk ‘actiebonnen’ uit te delen. Dat 
wil zeggen: alleen nog bekeuringen uitschrijven bij grove schendingen van de openbare orde 
en veiligheid, overtredingen van coronavoorschriften en snelheidsovertredingen. De bedoeling 
is - uitzonderingen daargelaten - dat in alle andere gevallen de overtreding wordt afgedaan 
met een waarschuwing en een speciale actiebon.  

‘Denk dan aan kapotte achterlichten, hangen in een portiek, wildplassen, 
parkeerovertredingen, relatief ongevaarlijke zaken’, aldus Maarten Brink namens de vier 
politiebonden. ‘Corona-overtredingen hebben we uitgezonderd, omdat dat gevoelig ligt en 
omdat dat in deze tijd zware overtredingen zijn.’  

Of, als er geen beweging komt in de cao-onderhandelingen, ook overtreding van de 
coronamaatregelen straks niet meer bekeurd gaat worden, kan Brink niet zeggen. ‘Mijn 
antwoord is dan altijd: ik sluit niks uit.’ 

Het ‘minder streng bekeuren’ is inmiddels de traditionele aftrap van cao-acties bij de 
politie. Als het kabinet de bonden ‘dwingt’ dit lang vol te houden, kan dat de staatskas 
behoorlijk wat inkomsten schelen. 

De cao-onderhandelingen lopen sinds oktober 2020 en hebben niet geleid tot een nieuwe 
overeenkomst per 1 januari. Het loonbod van het kabinet (1,3 procent loonsverhoging en twee 
eenmalige uitkeringen van 300 euro in een periode van anderhalf jaar) is volgens de bonden 
veel te laag. De bonden houden vast aan een loonsverhoging van 2,5 procent en twee 
eenmalige uitkeringen van 350 en 300 euro in een periode van zestien maanden.  

De bonden vinden dat in deze lastige tijd, waarin de staat veel geld moet lenen om de door 
corona geteisterde economie overeind te houden, een redelijke vraag. Met een loonsverhoging 
van 2,5 procent blijft in elk geval de koopkracht van agenten op peil.  Bron: De Stentor, 21 
februari 2021. 

Minister Vandenbroucke op de rem over versoepelingen: ‘Over 
drie weken beslissing nemen’  

Nu de coronacijfers (voorlopig) stabiel blijven en de lente zich aandient, weerklinkt de roep om 
versoepelingen van de coronamaatregelen steeds luider. Minister van Volksgezondheid Frank 
Vandenbroucke (sp.a) tempert de verwachtingen over het Overlegcomité van komende vrijdag. 
‘Een verstandige beslissing vergt nog drie weken tijd.’ 

Horeca, cultuur, fitnesscentra, pretparken: zowat alle getroffen sectoren lobbyen volop om 
volgende week een ‘go’ te krijgen om te heropenen.  

‘We kunnen op dit ogenblik geen verstandige beslissing nemen’, zegt Vandenbroucke daar 
echter over. ‘We gaan die pas binnen een drietal weken kunnen nemen, wanneer de Britse 
variant het landschap overheerst en we kunnen zien hoe besmettelijk die echt is. Ik wil 
verstandige beslissingen nemen. We kunnen nu geen valse zekerheid geven.’ 
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Minister Frank Vandenbroucke. Foto AP 

‘We mogen niet vergeten dat de aanpak in België tot de minst strenge van Europa behoort’, 
aldus Vandenbroucke. ‘Het is precies omdat we de scholen open willen houden dat we op 
andere vlakken streng zijn.’ 

Kortom: verwacht geen versoepelingen komende vrijdag. “Het is een belangrijke vergadering, 
maar we gaan dus niet veel beslissingen kunnen nemen”, zegt de minister. Mogelijk sneuvelt 
wel het reisverbod na 1 april. ‘Dat is moeilijk te handhaven omdat het in strijd is met het vrije 
verkeer van personen in Europa. Maar naar het buitenland reizen, blijft onverstandig.’ 

De minister wil vrijdag op het Overlegcomité duidelijke afspraken maken met de deelstaten 
over een strikte verplichting om zich te laten testen bij aankomst in België. 

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet zondag weten dat voor hem het verbod op niet-
essentiële reizen op het Overlegcomité van vrijdag 26 februari op de schop moet. ‘Een 
dergelijke beperking van zulk een fundamentele vrijheid kan niet verlengd worden zonder de 
absolute noodzaak aan te tonen en indien er geen andere maatregel kan worden genomen.’ 

Terwijl Frank Vandenbroucke geen beloften wil doen over versoepelingen voor de horeca, 
dringt de MR erop aan “om een doelstelling voor de horeca vast te leggen’. Voor de Franstalige 
liberalen gaat het om een heropening ‘tegen de lente’, met ‘strikte protocollen’. Bron: De 
Morgen, 21 februari 2021. 
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Waterkanon ingezet bij coronaprotest in Amsterdam 

De Nederlandse politie heeft zondagnamiddag in de hoofdstad Amsterdam ingegrepen bij een 
actie tegen de coronamaatregelen. De politie had het bevel gegeven de demonstratie te 
ontbinden, maar niet alle actievoerders waren daarop ingegaan.  

Via sociale media was opgeroepen om zondagmiddag op het Museumplein in Amsterdam 
'koffie te drinken' uit protest tegen de coronamaatregelen. Aan het Van Gogh Museum hadden 
enkele honderden actievoerders zich verzameld rond een liggend spandoek met daarop de 
tekst ‘Stop de lockdown’. Enkele actievoerders hadden zich uitgedost in opvallende 
dierenkostuums of als steltloper. 
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@ ANP   

Volgens Nederlandse media zocht een kleine groep demonstranten de confrontatie met de 
agenten. Er werden waterkanonnen en politiehonden ingezet, schrijft onder meer Algemeen 
Dagblad. 

Op het Museumplein in Amsterdam is de afgelopen weken geregeld gedemonstreerd tegen het 
regeringsbeleid en de coronamaatregelen. Op zondag 17 januari waren ongeregeldheden 
ontstaan bij een poging om een verboden demonstratie van zo'n 2.000 mensen te ontbinden. 
Sindsdien komen elke zondag mensen naar het plein. Bron: De Morgen, 21 februari 2021.  
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De ME heeft vanmiddag rond 15.45 uur ingegrepen bij de demonstratie op het Museumplein 
in Amsterdam. Kort daarvoor was op last van burgemeester Femke Halsema de demonstratie 
tegen de coronamaatregelen ontbonden, maar lang niet iedereen gaf daar gehoor aan. Net als 
tijdens eerdere demonstraties zijn er spuitwagens en politiehonden ingezet om de 
demonstranten van het plein af te krijgen. Na het ingrijpen door de ME en het schoonvegen 
van het plein is de rust wedergekeerd.  

Volgens aanwezigen in het Vondelpark zijn de demonstranten nu daar aanwezig. Ze hebben 
luide muziek op staan en verzamelen in groepen in het zonovergoten park.  

Volgens de politie waren er zeker zeshonderd demonstranten op de been en kon er hierdoor 
niet voldoende afstand worden gehouden tussen de demonstranten onderling. Hierdoor 
besloot Halsema om het Museumplein te ontruimen.  

Een klein clubje demonstranten zocht op het Museumplein de confrontatie met de aanwezige 
politie. Vanaf een afstandje sloot de politie deze demonstranten in. Er werd door de 
aanwezigen ‘dictatuur, dictatuur’ gescandeerd. ‘Ondanks uitvoerig waarschuwen blijft er een 
kleine groep op het Museumplein aanwezig. De politie treedt op’, zo liet de gemeente 
Amsterdam weten via Twitter.  

De politie wees de demonstranten al eerder op de coronaregels. Er werd opgeroepen om 1,5 
meter afstand te houden wegens de toenemende drukte op het plein. Dit werd door de menigte 
demonstranten begroet met gejoel. Vanuit het publiek werd gereageerd. ‘Hier spreekt de 
politie,’ werd er omgeroepen en vanuit de menigte kwam terug: ‘Hier spreekt de burger!’ Bron: 
De Stentor, 21 februari 2021.  
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Actievoerders zijn vanmiddag naar het Malieveld gekomen om te demonstreren tegen 
politiegeweld. © Regio15    
 
 

Demonstranten verlaten Malieveld na noodbevel bij actie tegen 
politiegeweld: ‘Maximum bereikt’ 

De gemeente Den Haag heeft vanmiddag een noodbevel ingesteld om demonstranten te weren 
die naar het Malieveld wilden komen. De demonstratie tegen politiegeweld had namelijk het 
maximum aantal bezoekers bereikt. Agenten hebben actievoerders die toch nog kwamen 
demonstreren verzocht om te vertrekken.  

De demonstratie werd eerder door de organisatie via Facebook geannuleerd, maar toch waren 
er veel mensen op persoonlijke titel naar het Malieveld gekomen. Het ging om een groep van 
ongeveer tweehonderd personen. ‘Meer deelnemers is niet verantwoord in verband met de 
volksgezondheid’, aldus de gemeente.  ‘Demonstranten die onderweg waren naar het Malieveld 
zij gevraagd om weer om te keren.’  

Agenten zijn vervolgens aan de randen van het veld gaan staan. ‘Niemand mocht er meer 
op, bezoekers mochten enkel het Malieveld verlaten.’ Her en der zijn mensen gecontroleerd en 
gevraagd om weg te gaan. 

Uiteindelijk zijn de meeste demonstranten rustig en zonder al te veel problemen van het 
Malieveld afgegaan. Volgens de woordvoerder van de politie was de sfeer ‘rustig en 
gemoedelijk.’ Er zijn wel een aantal aanhoudingen verricht. ‘In de omgeving hielden wij twee 
personen aan voor belediging en vier personen voor het niet voldoen aan bevel of vordering.’ 
Bron: De Stentor, 21 februari 2021. 
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Israël versoepelt maatregelen nu vaccins effect hebben: 
gevaccineerden krijgen meer vrijheid met 'Groene Pas' 

Israël verlicht vanaf vandaag de coronamaatregelen. Inwoners die zijn gevaccineerd of hersteld 
van de ziekte kunnen weer naar fitnesscentra, hotels, theaters en sportevenementen. Met een 
Groene Pas die ze kunnen laten zien op een app van het ministerie van Volksgezondheid 
krijgen 3,2 miljoen burgers toegang. 

Winkelcentra, musea, bibliotheken en gebedshuizen zijn ook weer open voor niet-
gevaccineerden. Afstand houden en het dragen van een mondmasker blijft wel verplicht. 
Synagogen, moskeeën en kerken mogen de helft van het normale aantal bezoekers binnen 
laten. 

De gedeeltelijke heropening van de economie komt een jaar na vaststelling van de eerste 
coronabesmetting in Israël. Volgende maand wil de regering nog meer beperkingen schrappen. 

Israël ligt ver voorop met vaccineren. Ongeveer de helft van de bevolking heeft minstens één 
dosis gekregen. Een op de drie Israëli's heeft al twee prikken gehad. Bron: De Morgen, 21 
februari 2021. 

 

Wereldwijd bijna 2,5 miljoen sterfgevallen gemeld, ruim 111 

miljoen besmettingen 

Bijna 2,5 miljoen mensen stierven inmiddels aan covid-19. Dit zijn alleen de officieel gemelde 
sterfgevallen, in werkelijkheid overleden meer mensen aan het virus. Sinds januari vorig jaar 
hebben gezondheidsautoriteiten wereldwijd meer dan 111 miljoen besmettingen 
gerapporteerd.  

Zowel de besmettings- als de sterftecijfers laten sinds een paar weken weer een dalende lijn 
zien. Eind januari was het wekelijkse dodental bijna 100.000, de afgelopen week zijn minder 
dan 70.000 sterfgevallen gemeld. Bron: De Morgen, 21 februari 2021. 

 

Pfizervaccin voorkomt 95,8 procent van besmettingen, 

volgens Israëlische data 

Na twee dosissen van het vaccin van Pfizer/BioNTech worden 95,8 procent van de 
coronabesmettingen effectief voorkomen. Dat blijkt uit gegevens uit Israël, waar reeds grote 
delen van de bevolking ingeënt zijn. 

Tot nu toe hebben 4,25 miljoen van de 9 miljoen inwoners van Israël een eerste inspuiting 
met het vaccin gekregen. Er kregen daarnaast al 2,88 miljoen mensen de vereiste tweede dosis 
toegediend. Daaruit kunnen heel wat data afgeleid worden over de werkzaamheid van de 
inenting.  

En die werkzaamheid is er: volgens het ministerie van Volksgezondheid heeft het vaccin twee 
weken na de toediening van de tweede dosis zich voor 95,8 procent doeltreffend getoond in 
het voorkomen van een coronabesmetting. Voor het voorkomen van ziekenhuisopnames 
bedraagt de effectiviteit zelfs 99,2 procent. 

Israël is een van de landen die al het verst is gevorderd met het vaccineren van de bevolking. 
Dat is te danken aan een overeenkomst met Pfizer waardoor het land snel miljoenen dosissen 
heeft kunnen krijgen, in ruil voor biomedische gegevens over het effect van het vaccin. Bron: 
De Morgen, 21 februari 2021.  
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Bijna 400.000 Belgen kregen eerste dosis vaccin 

Tot en met 19 februari, de dag met het meest recente beschikbare cijfer, hadden in totaal 
397.679 Belgen minstens hun eerste vaccinatie gekregen. Dat is 3,46 procent van de volledige 
bevolking. 260.514 onder hen kregen ook hun tweede dosis al, dat is 2,27 procent van de 
volledige bevolking die nu volledig is ingeënt. 

Gemiddeld komen er elke dag 14.057 nieuwe inentingen bij. Die tijdelijke dip in het 
gemiddelde (zwarte lijn op de grafiek) lijkt veroorzaakt doordat de vaccinatiecampagne in de 
woonzorgcentra nu zo goed als afgerond is, terwijl veel vaccinatiecentra zeer voorzichtig 
opstarten aan het opstarten zijn. Bron: De Morgen, 21 februari 2021.  

Britse variant zorgt voor langere besmettelijkheid 

De Britse variant is niet enkel besmettelijker dan het oorspronkelijke coronavirus, maar zorgt 
ook voor een langere besmettelijkheid. Dat maakt het Regeringscommissariaat Corona bekend 
op zijn wekelijkse informatiesessie over de vaccins. ‘Maatregelen rond testen zullen opnieuw 
bekeken moeten worden’. Bron: De Morgen, 21 februari 2021.  

 

 

Boris Johnson over de Britse vaccinaties: 'Alle volwassenen 

eind juli ingeënt' 

De Britten blijven vaart zetten achter hun vaccinatiecampagne. ‘We willen alle volwassenen 
in het land tegen eind juli een vaccinatie aanbieden. Dit zal ons helpen om de meest 
kwetsbaren sneller te beschermen en de beperkingen te versoepelen’, aldus premier Boris 
Johnson in een verklaring. 
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Intussen hebben al meer dan 17 miljoen mensen een eerste prik gekregen, wat overeenkomt 
met bijna een op de drie volwassenen. 

Ondanks de snelle vooruitgang bij de vaccinatie, moet de uitweg uit de lockdown ‘zorgvuldig 
en gefaseerd’ plaatsvinden, zei Johnson. Maandag wil de premier zijn plannen bekendmaken 
voor de eerste versoepelingen, die onder meer privé-ontmoetingen buiten en individuele 
bezoekers in verpleeghuizen mogelijk moeten maken. Het heropenen van scholen is ook een 
topprioriteit voor zijn regering. Bron: De Morgen, 21 februari 2021. 

 

Coronacijfers dalen amper nog in België: percentage positieve 

testen neemt toe 

De coronacijfers dalen amper nog in ons land, zo blijkt vandaag uit het dashboard van 
gezondheidsinstituut Sciensano.  

Het gemiddelde aantal nieuw geregistreerde besmettingen in de periode van 11 tot 17 februari 
daalde met 1 procent tot 1942,1. Van de vastgestelde besmettingen die periode kwamen de 
meeste uit Oost-Vlaanderen (2.318, +14 procent), gevolgd door Antwerpen (1.867, -1,2 
procent) en West-Vlaanderen (1.633, -1,7 procent). 

In totaal werden in ons land al 752.379 besmettingen opgetekend. 

Hoewel het aantal besmettingen relatief stabiel blijft, daalde het gemiddelde aantal tests per 
dag in dezelfde periode, met ruim 16 procent, tot 39.140. 

De positiviteitsratio komt zo uit op 5,7 procent, een stijging van 0,7 procent. 

Ook het reproductiegetal blijft licht verder stijgen, tot 0,99. Zolang het reproductiegetal onder 
de 1 blijft, verliest de pandemie nog aan kracht. 
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Het gemiddelde aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de jongste zeven dagen daalde -2 
procent tot 119. 

In de ziekenhuizen liggen er op dit moment 1.568 coronapatiënten (-2 procent). Op intensieve 
zorg liggen 315 patiënten (+1 procent). 

Alleen het gemiddelde aantal overlijdens daalt nog echt, tot 37,4 per dag. Dat is een daling 
van -9,7 procent in de periode van 11 tot 17 februari, vergeleken met de week ervoor. Mogelijk 
speelt hier een vroeg effect van de vaccinatiecampagne, nu al ruim 397.700 Belgen een eerste 
prik kregen. 

In totaal vallen er momenteel al 21.887 overlijdens te betreuren door Covid-19. Bron: De 
Morgen, 21 februari 2021.  

 

Nederlandse regering overlegt over versoepelen maatregelen 

De meest bij het coronabeleid betrokken ministers en de belangrijkste adviseurs van de 
Nederlandse regering komen vandaag opnieuw bijeen. Ze bespreken de actuele situatie en 
kijken of die ruimte biedt voor versoepeling van de lockdown.  

Opheffing van de zeer omstreden avondklok en heropening van het middelbaar onderwijs zijn 
de eerste stappen die de regering zou willen zetten. Maar premier Mark Rutte zei afgelopen 
week al dat hij daar weinig ruimte voor ziet. 

Zaterdag werden 4.604 nieuwe infecties vastgesteld, wat het totaal aantal bevestigde 
besmettingen bij onze noorderburen op 1.051.965 brengt. Ook vielen er gisteren 62 nieuwe 
overlijdens als gevolg van Covid-19 te betreuren. Daarmee komt de totale dodentol op 15.200. 
Bron: De Morgen, 21 februari 2021.  

Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland zakt naar 

7.600 

In Duitsland zijn op 24 uur 7.676 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd. Er zijn 
145 sterfgevallen als gevolg van het virus bijgekomen, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), 
de Duitse evenknie van Sciensano. 

Het aantal besmettingen valt lager uit dan op zaterdag, toen ging het om 9.164 nieuwe 
infecties. Op vrijdag lag het aantal nieuwe besmettingen op 9.113, tegenover 10.207 infecties 
op donderdag.  

Duitsland zit momenteel in een lockdown die verspreiding van het longvirus moet tegengaan 
en zeker tot 7 maart duurt. Ook verlengden de autoriteiten deze week het inreisverbod uit 
landen waar veel besmettingen met coronavarianten zijn. Het gaat onder meer om het 
Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Bron: De Morgen, 21 februari 2021.    

In Duitsland zijn afgelopen etmaal meer coronabesmettingen geregistreerd. Het Robert Koch 
Institute, de Duitse RIVM, meldt dat er 9.164 gevallen bijkwamen. Dat is een toename van 
9,7% vergeleken met vorige week zaterdag. Afgelopen 24 uur registreerde het instituut 490 
nieuwe sterfgevallen. 

Waar het reproductiegetal wekenlang onder 1 bleef, lag dat bij de laatste meting weer net 
daarboven: op 1,01. Iedere 100 besmette mensen kunnen het virus daarmee overdragen aan 
101 anderen. Het RKI ziet de opkomst van de Britse variant van het coronavirus als mogelijke 
oorzaak. Bron: Het Financieele Dagblad, 20 februari 2021. 
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Annegret Hilse/Reuters/Pool/dpa - De Duitse bondskanselier Angela Merkel 

Het aantal besmettingen met het coronavirus begint in Duitsland opnieuw te stijgen. Het 
reproductiegetal heeft na verschillende weken -de drempel van 1 weer overschreden. Dat blijkt 
uit gegevens van het Robert Koch Instituut (RKI). 

Volgens het RKI lag de R-waarde gisteravond op 1,01. Dat betekent dat elke 100 besmette 
mensen Covid-19 overdragen aan nog eens 101 anderen. De stijging van het reproductiegetal 
zou erop kunnen wijzen dat meer besmettelijke varianten van het coronavirus ondanks de 
lockdown in Duitsland aan een opmars bezig zijn. 

 

AFP - Duitsland is al maandenlang in lockdown 

In één dag tijd kwamen er 9.164 bevestigde besmettingen bij. Het gaat om een stijging met 
9,7 procent in vergelijking met afgelopen zaterdag (8.354). In 24 uur tijd werden 490 nieuwe 
sterfgevallen geregistreerd. 

Gisteren had RKI-voorzitter Lothar Wieler laten weten dat het aandeel van de Britse variant 
fors aan het stijgen is. ‘We staan misschien opnieuw op een keerpunt. De neerwaartse trend 
van de laatste weken zet zich blijkbaar niet meer door’, zei hij. Bron: De Morgen, 21 februari 
2021. 
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AB Inbev eist heropening cafés en restaurants op 1 april: ‘Het 
is nu of nooit’ 

Brouwerij AB Inbev eist van de regering dat cafés en restaurants in ons land vanaf 1 april de 
deuren terug mogen openen. Dat zegt de woordvoerder Pieter Anciaux in VTM Nieuws. De 
regering moet daarover nu al beslissen, zodat alle zaken zich kunnen voorbereiden op de 
heropening. ‘Het is genoeg. De horeca en de toeleveranciers en de brouwerijen staan onder 
enorme financiële druk. Op 1 april moet de horeca op een veilige manier terug open’, klinkt 
het. Bron: De Morgen, 21 februari 2021.  

Wereldwijd al meer dan 200 miljoen coronavaccins 
toegediend 

Wereldwijd zijn tot dusver meer dan 200 miljoen doses van coronavaccins toegediend. Dat 
gebeurde volgens een telling van het Franse persbureau AFP in minstens 107 landen en 
gebieden. 

Bijna de helft (45 procent) van de injecties vond plaats in de rijke G7-landen: de Verenigde 
Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk. De G7-
landen zijn samen goed voor circa 10 procent van de wereldbevolking. De club van 
industrielanden beloofde vaccins te delen met minder ontwikkelde landen. 

De laatste cijfers uit China en Rusland zijn niet verwerkt, want die landen hebben de 
afgelopen tijd geen nieuwe gegevens gemeld. 

Israël ligt ver voorop. Daar heeft de ongeveer de helft van de bevolking minstens één dosis 
gekregen. Een op de drie Israëli's heeft al twee prikken gehad. Bron: De Morgen, 21 februari 
2021.  

België houdt vast aan twee dosissen voor mensen die al 
infectie doormaakten 

België houdt vast aan twee dosissen van het coronavaccin om een betere bescherming te 
bieden tegen de varianten. Dat meldt de taskforce naar aanleiding van het advies vorige 
week van de Franse gezondheidsautoriteiten om aan mensen die al een Covid-19-infectie 
doormaakten slechts één dosis te geven. Frankrijk was daarmee het eerste land dat zo'n 
aanbeveling formuleerde. Bron: De Morgen, 21 februari 2021. 

Nederland bereikt mijlpaal 1 miljoen vaccinaties, Europese 
middenmoot in zicht 

Vandaag wordt in Nederland de miljoenste coronavaccinatie toegediend. Het bereiken van die 
mijlpaal heeft ons land nagenoeg volledig te danken aan het vaccin van Pfizer-BioNTech. Waar 
zij leveren, stellen andere farmaceuten tot nu toe teleur. 

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid bevestigde in een videoboodschap dat ergens in 
Nederland vandaag het miljoenste coronavaccin een bovenarm in gaat. Daarmee zijn overigens 
nog geen miljoen mensen gevaccineerd: sommige Nederlanders hebben hun tweede prik al 
gehad. Bron: AD, 21 februari 2021.  
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Een vroege zwemmer in het Henschotermeer bij Woudenberg. © ANP 

 

Warmste 21 februari ooit, record wordt waarschijnlijk met 
enkele graden verbroken 

In Eindhoven en Woensdrecht is vanmiddag een temperatuur gemeten van 17,2 graden. Nog 
nooit eerder werd zo’n hoge temperatuur geregistreerd in Nederland op 21 februari. Het oude 
record stamt uit 1949, toen het 17,1 graden werd in Buchten (Zuid-Limburg). 
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Dagjesmensen bij de Pyramide van Austerlitz. © ANP 

Volgens Weerplaza kan het dagrecord met ‘minstens enkele volle graden’ worden verbroken, 
omdat de temperatuur nog verder zal stijgen. Mocht het ergens 20 graden worden, dan is er 
sprake van de vroegste lokale warme dag sinds het begin van de metingen. In De Bilt werd 
het zondag ook al warmer dan ooit gemeten op deze dag. 

Het warme weer heeft te maken met de uitzonderlijk zachte lucht die vanuit Spanje wordt 
aangevoerd. Het kwik schiet daardoor omhoog, en de zon maakt het nog warmer. In een groot 
deel van Nederland wordt het zondag 17 of 18 graden. In het zuidoosten wordt het mogelijk 
nog warmer. Alleen in het noorden is het frisser en komen de temperaturen niet boven de 12 
graden uit.  

Veel mensen trokken naar stranden, bossen en andere natuurgebieden om van het fraaie 
lenteweer te genieten. Dat leidde op sommige plekken in het land tot overvolle 
parkeerplaatsen. Ook sloten een aantal gemeentes wegen af en werden inwoners gevraagd om 
rustigere gebieden op te zoeken. 

Bijvoorbeeld in Rotterdam, waar de wegen naar het Kralingse Bos vanochtend werden 
afgesloten en de gemeente afraadde met de auto naar het strand van Hoek van Holland te 
gaan vanwege drukte. De hele dag houdt de gemeente de drukte nog in de gaten, om de 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

Langs de kust houden politieagenten, boa’s en verkeersbegeleiders zondag toezicht. In de 
gemeente Zandvoort werd het bij de parkeerplaats van de Waterleidingduinen zondagochtend 
even te druk, net als een dag eerder. Er waren volgens een woordvoerder geen 
handhavingsacties nodig, en bezoekers hielden zich goed aan de anderhalve meter afstand. 

De laatste warme februari-dag dateert uit 2019. Weerstation Arcen, in Noord-Limburg, haalde 
op 27 februari een maximumtemperatuur van 20,5 graden. Daarmee was het tevens de 
warmste winterdag uit de geschiedenis. 
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Toch is deze situatie niet echt vergelijkbaar met toen, stellen de meteorologen. ‘Weliswaar stak 
er in 2019 aan het eind van die maand enige tijd een warme zuidenwind op, maar die 
lenteachtige temperaturen duurden twee tot drie dagen, waarna het weer snel afkoelde. 
Momenteel zitten we in een verrassend lange periode met hoge temperaturen, die misschien 
zelfs een weeklang kunnen standhouden.’ 

Het lenteweer houdt komende week nog aan. ‘De temperatuur blijft hoog en vaak is er zon’, 
aldus weerman Raymond Klaassen, die wel een kleine kanttekening plaatst: ‘Van dag tot dag 
kan zo de hoeveelheid zon verschillen en daarmee ook de temperatuur.’ 

Dieper landinwaarts kunnen we in ieder geval op de meeste zon rekenen. Klaassen: ‘Daar 
voorzien we de hoogste temperaturen die op een zonnige middag in de buurt van de 20 graden 
kunnen komen. Bewolking of niet, de kans op neerslag blijft iedere dag zeer klein.’ 

Richting het weekend neemt de kans op wisselvallig weer toe en komt de temperatuur 
waarschijnlijk ook weer wat lager uit. ,,Dan zien we de kans op vorst in de nacht ook weer 
toenemen", weet Klaassen. ‘Al met al is het een prima week of buiten te vertoeven. Een mooie 
wandeling of fietstocht, het weer is er uitermate geschikt voor.’ Bron: De Stentor, 21 februari 
2021.  

 

Aantal coronabesmettingen weer boven gemiddelde, minder 
patiënten in ziekenhuis 

Er zijn afgelopen etmaal 4720 nieuwe positieve coronatesten geregistreerd. Dat zijn er meer 
dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 3935 ligt. Zo blijkt uit cijfers van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het totaal aantal opgenomen 
covidpatiënten in Nederland bedraagt 1.849, dat zijn er negen minder dan gisteren. Bron: De 
Stentor, 2021.  
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Geen vaccins meer in Utrecht 

De Pfizer-vaccins in de regio Utrecht zijn op. Inwoners van 80 jaar en ouder, die nu aan de 
beurt zijn, kunnen voorlopig niet worden gevaccineerd. Het is onduidelijk wanneer de vaccins 
weer beschikbaar zijn. 

Volgens de GGD regio Utrecht (GGDrU) moeten alle 80 en 90 plussers die gevaccineerd zouden 
worden, tot nader order wachten. ‘Ik heb begrepen dat er komende week nog geen 
vaccin binnenkomt. Hoe het verder gaat, is lastig te zeggen’, zegt een woordvoerster van 
GGDrU. Ze zegt niet te weten hoeveel mensen er nu gedupeerd zijn. 

De woordvoerster geeft aan dat er in principe genoeg prikloketten en medewerkers zijn om de 
vaccins te zetten. Maar er wordt geen vaccin uitgewisseld tussen verschillende regio’s als ze 
op een bepaalde plaats op zijn.  

In Nederland wordt vandaag een mijlpaal bereikt. Iemand - onbekend wie - krijgt vandaag 's 
lands miljoenste coronaprik toegediend. Dat hebben we vrijwel volledig te danken aan het 
vaccin van Pfizer-BioNTech. Bron: De Stentor, 21 februari 2021.   

 

 

Utrechters worden gevaccineerd in de Jaarbeurs. De Pfizer-vaccins in de regio Utrecht zijn 
inmiddels op, zo laat de GGD weten. Inwoners van 80 jaar en ouder, die nu aan de beurt zijn, 
kunnen voorlopig niet worden gevaccineerd. Het is onduidelijk wanneer de vaccins weer 
beschikbaar zijn. © Arie Kievit 

 

Theo (81) kreeg maar geen uitnodiging voor dé coronaprik: 
vaccins in regio Utrecht blijken op 

Bang voor het virus is hij niet, en toch liep Theo (81) de afgelopen tijd iedere dag naar zijn 
brievenbus in de stille hoop daarin een uitnodiging voor vaccinatie met het coronavaccin te 
vinden. Maar die brief kwam niet. Nu blijken de vaccins in de regio Utrecht op te zijn.  
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Inwoners van 80 jaar en ouder, die nu aan de beurt zijn kunnen voorlopig niet worden 
gevaccineerd, zo laat de GGD Regio Utrecht weten. Het is onduidelijk wanneer de vaccins weer 
beschikbaar zijn.  Bron: De Stentor, 22 februari 2021. 

In Amerika ook in 2022 een mondkapje dragen 

De Amerikanen dragen misschien ook in 2022 een mondkapje in de strijd tegen corona. Dat 
heeft topimmunoloog Anthony Fauci zondag gezegd in een interview op de nieuwszender CNN. 
Maar de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden volgens hem 
wel versoepeld naarmate meer mensen gevaccineerd zijn. 

De 80-jarige Fauci, die vorige maand president Joe Biden prees voor zijn voortvarende aanpak 
van de coronacrisis, bekende dat hij voorheen soms met lood in de schoenen naar het Witte 
Huis ging voor overleg.  

Niet alleen omdat hij onvoldoende gehoor kreeg van Donald Trump, maar omdat hij vond er 
serieus risico te lopen zelf besmet te raken. Bron: De Stentor, 21 februari 2021. 

Kort verblijf in VK, geen negatieve test 

Vrachtwagenchauffeurs die naar Frankrijk gaan na een verblijf van minder dan 48 uur in het 
Verenigd Koninkrijk, hoeven geen negatieve coronatest meer te overleggen. De Britse 
transportminister Grant Shapps maakte dat via Twitter bekend. De regelwijziging gaat zondag 
om middernacht in. 

In december eiste Frankrijk dat truckers die in het Verenigd Koninkrijk waren geweest getest 
werden op het coronavirus. Dat deed het land nadat de Britten een gemuteerde variant van 
het virus hadden ontdekt. Met de tests moest de verspreiding van die virusvariant worden 
geremd. 

Shapps laat weten de versoepeling met Frankrijk overeen te zijn gekomen. Daarmee moet het 
voor vrachtwagenchauffeurs weer wat makkelijker worden om vracht van en naar het 
Verenigd Koninkrijk te vervoeren. Bron: De Stentor, 21 februari 2021. 

Voetbalwedstrijd met publiek in Nijmegen 

In Nijmegen wordt vanmiddag voor het eerst in bijna vijf maanden een voetbalwedstrijd met 
publiek afgewerkt. Het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen NEC en De Graafschap 
maakt deel uit van de Fieldlab-experimenten. Maximaal 1500 seizoenkaarthouders mochten 
naar binnen, maar de teller bleef steken op een kleine 1200 aanmeldingen.  

Ik snap dat veel mensen hebben bedankt, het is best veel gedoe om binnen te komen’, erkent 
Graham Hickford, die samen met zijn dochter Laura op de wedstrijd is afgekomen. ‘Normaal 
gesproken gaan we met een grote groep familie en vrienden. Maar nu zijn we met zijn tweetjes.’ 
Wat hen toch naar het stadion heeft gedreven? ‘Clubliefde. Niets meer, niets minder.’ 

‘De supporters zijn verdeeld over zes 'bubbels'. De bubbels hebben andere regels en zijn goed 
te onderscheiden in het stadion. Zo is een mondkapje in een vak niet nodig en mag iedereen 
gaan zitten waar ze willen. Een ander vak zit in een soort dambord-opstelling met een vrije 
stoel rondom iedere supporter. Bron: De Stentor, 21 februari 2021.  
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@ ANP 

Geen vertrouwen in coronabeleid van de regering 

Steeds meer Nederlanders staan niet achter het coronabeleid van het kabinet. Dat blijkt uit 
onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3200 respondenten.  

Ruim de helft van de respondenten zegt geen vertrouwen meer te hebben in het coronabeleid 
van de regering. Sinds oktober is het vertrouwen alleen maar verder afgenomen, meldt Hart 
van Nederland. 

Waar destijds nog 56 procent van de Nederlanders zei achter het beleid te staan, staat 
nu slechts 41 procent nog achter de keuzes van het kabinet. Vorige maand gaf 52 procent van 
de Nederlanders nog aan dat ze zich konden vinden in de keuzes van de regering. Bron: De 
Stentor, 21 februari 2021.   
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Iemand was besmet op Fieldlab-experiment in Beatrixtheater 

Tijdens het Fieldlab-experiment, maandag in het Beatrix Theater in Utrecht, heeft een 
medewerker rondgelopen die op dat moment besmet was in de thuissituatie  met het 
coronavirus. Dat zegt een woordvoerder van organisator Fieldlab Evenementen. De identiteit 
van de persoon is niet bekendgemaakt. 

‘Hij of zij is de zaterdag voor het evenement nog negatief getest en moet dus daarna besmet 
zijn geraakt. De medewerker kreeg na het evenement in het Utrechtse Beatrix Theater 
klachten, liet zich testen en kreeg een positieve uitslag. 

Morgen volgt de uitslag van een tweede test waaruit moet blijken of deze medewerker 
daadwerkelijk positief is getest. 

Sinds maandag organiseert Fieldlab Evenementen proefevenementen met honderden 
bezoekers. Zo wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen 
worden tijdens de coronacrisis. Bron: De Stentor, 21 februari 2021. 
 

 
 

Horeca blijft gesloten tot midden van de zomer in Ierland 

Volgens de Ierse premier Micheál Martin blijft de horeca in Ierland tot zeker het midden van 
de zomer van gesloten. Dit naar aanleiding van het hoge aantal coronabesmettingen in het 
land, waar al sinds december een lockdown geldt. Dat zei Martin in een interview met publieke 
omroep RTE. ‘Het versoepelen van de maatregelen moet langzaam en voorzichtig gebeuren, in 
verband met nieuwe varianten van het virus en het gevaar dat daarvan uitgaat’, aldus Martin. 
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Van de dertig landen die worden gemonitord door het Europees Centrum voor Ziektepreventie 
en -bestrijding (ECDC), staat Ierland op de zestiende plaats als het aankomt op het aantal 
besmettingen. 

In totaal overleden in Ierland iets meer dan 4.000 mensen aan het coronavirus. Zeker 
213.000 mensen raakten inmiddels besmet. Bron: De Stentor, 21 februari 2021.  

 

Longtransplantatie fataal 

Een vrouw die vanwege vergevorderde COPD een dubbele longtransplantatie kreeg, overleed 
twee maanden later aan corona. Uit onderzoek bleek later dat ze het virus had meegekregen 
met haar nieuwe longen. 

Het zou gaan om het eerste bewezen geval van een besmetting via een orgaan van een donor. 

Het geval is gepubliceerd in het American Journal of Transplantation. Het gaat om een in het 
universiteitsziekenhuis van de Universiteit van Michigan in Ann Arbor uitgevoerde operatie. 
De donor, een vrouw die bij een verkeersongeval fataal hersenletsel had opgelopen, had geen 
medisch verleden met corona of klachten in die richting voor het overlijden en een pcr-test (op 
de bovenste luchtwegen) was negatief. 

Voor de artsen in het ziekenhuis was er dan ook geen reden om aan te nemen dat er iets met 
het setje longen mis was. 

Volgens dr. Daniel Richard Kaul, directeur van de transplantatie-afdeling van het ziekenhuis, 
wezen de standaardtests niet uit dat er sprake kon zijn van corona. „We zouden de longen 
absoluut niet hebben gebruikt als er wel aanwijzingen voor Covid-19 waren gevonden”, 
verklaarde hij tegen Kaiser Health News. 

De ontvangster, ook negatief getest op corona middels een vergelijkbare test, kreeg haar 
nieuwe longen. De operatie verliep voorspoedig en de patiënte leek de eerste twee dagen na de 
operatie aan de beterende hand.  
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Op dag drie kreeg ze koorts en andere ziekteverschijnselen. Een pcr-test wees in eerste 
instantie niet op corona, maar na verder onderzoek van longvocht kwam onomstotelijk vast 
te staan de er wel sprake was van het longvirus. Sterker nog, het werd duidelijk dat het 
afkomstig was van de donorlongen. Ook een van de artsen die de transplantatie uitvoerden, 
raakte besmet. 

Verdere behandeling nadat duidelijk was dat de vrouw aan corona leed, sloeg maar niet aan. 
Eenenzestig dagen na de operatie overleed ze alsnog. De eveneens besmette arts is er wel weer 
bovenop. 

Hoewel er geen verwijtbare fouten zijn gemaakt, heeft het trieste geval wel geleid tot 
vernieuwde richtlijnen en protocollen. De belangrijkste daarvan is dat voorafgaand aan iedere 
transplantatie ook het longvocht moet worden gecontroleerd op Covid-19. Verder worden de 
eisen ten aanzien van beschermende kleding aangescherpt. Bron: De Telegraaf, 21 februari 
2021. 

Halvering van het aantal nieuwe besmettingen in IJsselland, 
geen positieve tests op Urk 

Opnieuw ligt het landelijk aantal nieuwe besmettingen boven het gemiddelde van afgelopen 
week (3935). Tussen gisterochtend en vanochtend werden 4720 positieve tests geteld, 142 
meer dan een etmaal eerder. Die stijgende lijn is niet in Oost-Nederland zichtbaar. In 
IJsselland daalde het aantal nieuwe coronagevallen zelfs fors. 

De veiligheidsregio IJsselland meldde gisteren 117 positieve tests, het een na hoogste aantal 
deze maand in dat gebied. Het bleek geen voorbode voor een negatieve trend. Afgelopen etmaal 
testten namelijk 64 inwoners van IJsselland positief, 53 minder minder dan 24 uur eerder. 

In Flevoland liep het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen vijf dagen licht op. Vandaag is 
die tendens onderbroken. De laatste 24 uur registreerden de GGD’s in de provincie namelijk 
69 coronabesmettingen, een dag eerder waren het er 86. 

In Noord- en Oost-Gelderland werd één coronabesmetting minder geteld dan een dag eerder: 
139 om 138. Die veiligheidsregio scoort daarmee - in verhouding tot het aantal inwoners - wel 
het minst goed in deze regio. Per 100.000 inwoners kwamen daar afgelopen etmaal namelijk 
16,7 besmettingen aan het licht, in Flevoland (16,3) en IJsselland (12) ligt dat aantal vandaag 
lager.  

Op de coronakaart van Oost-Nederland kleurt, in tegenstelling tot gisteren, geen enkele 
gemeente rood. Alleen Zwartewaterland, Elburg en Oldebroek zijn donkeroranje. Dat betekent 
dat er meer dan 27 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geteld afgelopen etmaal.  

Alleen op Urk werd tussen gisterochtend en vanochtend geen enkele positieve test geteld in 
deze regio.   
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Het aantal gemelde sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 17. Dat wil niet 
zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms 
pas na een tijdje doorgegeven. Gisteren werden 62 overlijdens geregistreerd, vrijdag 50 en 
donderdag 74. 

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal licht 
afgenomen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn 
momenteel 1849 mensen met corona opgenomen, negen minder dan gisteren. Van deze 
patiënten zijn er 534 zo ziek dat ze op de intensive care (ic) liggen. Het zijn er twaalf meer dan 
een dag eerder. 

Op de ic’s schommelt het aantal coronapatiënten al zo’n twee weken tussen de 500 en 550.  

Het aantal vaccinaties in Nederland nadert de één miljoen. Dat aantal is overigens bij 
benadering, want voor langdurige zorginstellingen en huisartsen is het gebaseerd op het 
aantal doses vaccin dat door het RIVM is afgeleverd. Bron: De Stentor, 21 februari 2021. 

Middelbare scholen weer open vanaf 2 maart, kappers mogelijk 
ook 

Scholieren op de middelbare school kunnen vanaf volgende week weer naar de les. Dat heeft 
het kabinet vanmiddag besproken tijdens een overleg op het Catshuis. Bijna alle andere 
coronamaatregelen zullen echter worden verlengd na 2 maart, inclusief de avondklok. 

Het formele besluit wordt pas dinsdagochtend door het kabinet genomen, waarna die avond 
weer een persconferentie wordt gehouden door premier Rutte en minister De Jonge 
(Volksgezondheid). Het huidige pakket aan maatregelen loopt af op 2 maart. Vast staat dat 
het leeuwendeel van de huidige regels zal worden verlengd. Dat geldt ook voor de avondklok. 
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Het kabinet wil op die manier ‘ruimte scheppen’ om versoepelingen voor jongeren mogelijk te 
maken, zo bevestigen bronnen rond het kabinet. Middelbare scholen gaan weer open en heel 
misschien gaat dat ook gelden voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Hoe de lessen er 
voor middelbare scholieren precies uit gaan zien, staat nog niet vast. Mogelijk worden klassen 
opgedeeld, zodat steeds maar de helft naar school kan. Maar dat is nog onderwerp van overleg.  

 

 

  

 

      
@ Getty Image S/stockphoto 

Verder neemt het kabinet dinsdag ook een besluit over de contactberoepen, zoals de kappers. 
Het kabinet denkt erover hen weer toe te staan aan het werk te gaan. Als dat gebeurt, zal dat 
wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde zijn dat iedereen zich streng aan de 
coronamaatregelen houdt, zoals niet met te veel mensen in een ruimte en het dragen van 
mondmaskers. Ook zal de eventuele versoepeling snel weer worden teruggedraaid als het 
aantal besmettingen weer verder oploopt.   
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Het aantal besmettingen loopt al een paar dagen weer licht op. Vandaag meldde het RIVM 
4720 nieuwe positieve coronatesten. Dat zijn er meer dan het gemiddelde van de afgelopen 
week, dat op 3935 lag. Het kabinet vindt het daarom niet verantwoord veel regels te 
versoepelen. Wel wil het gehoor geven aan de roep om in elk geval voor jongeren iets te doen. 
Leerachterstanden lopen op en veel kinderen klagen over depressieve klachten. 

Hoewel het kabinet had gezegd dat de avondklok de eerste maatregel zou zijn die weer 
geschrapt zou worden, kiest het nu toch voor het onderwijs. Door de scholen weer te openen 
zal het aantal besmettingen onherroepelijk verder oplopen, hebben de deskundigen van het 
OMT al becijferd. Maar door de avondklok nog even in stand te houden, hoopt het kabinet dat 
dat aantal toch binnen de perken blijft. Bron: De Stentor, 21 februari 2021. 

Thierry Baudet oogst applaus in Spijkenisse omdat hij zich 
niet laat vaccineren 

Thierry Baudet kreeg zondagochtend in Spijkenisse applaus toen hij ten overstaan van 
honderden sympathisanten onthulde zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus. De 
lijsttrekker van het Forum voor Democratie deed de stad aan met zijn roadshow vanwege de 
naderende Tweede Kamerverkiezingen.  

 

 

Zo’n 400 man kwamen op de verkiezingsshow van Baudet op het marktplein in Spijkenisse 
af. © AD  

Ongeveer vierhonderd mensen kwamen op de verkiezingsshow van Baudet op het marktplein 
af. De politicus trok fel van leer tegen de coronapolitiek van de regering, die volgens hem 
gestoeld is op angst. ‘Doen wat ons de eerste maanden van de lockdown werd opgedragen, is 
de grootste fout uit mijn leven geweest’, zei Baudet. ‘Het is je vergeven’, schreeuwde een 
sympathisant hem toe. Veel toehoorders namen het niet zo nauw met de 1,5 meter 
afstandsregel. 

Volgens Baudet, die zondag ook nog het Zeeuwse Tholen aandoet en maandag naar Gouda 
gaat, is de massale sluiting van winkels, restaurants en sportscholen ‘grote onzin’. Toen hij 
vertelde zich niet te laten vaccineren tegen ‘het griepje’, klonk applaus. ‘Wij gaan dat ook niet 
doen’, schreeuwden veel toehoorders. 
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Het Forum heeft een turbulente tijd achter de rug. In de regio populaire politici zoals Joost 
Eerdmans en Lennart van der Linden stapten recent uit de partij na een reeks van 
uitgelekte Whatsapp-berichten. In een recente peiling van onderzoeksbureau I&O staat FvD 
op vier zetels. Zelf verwacht  Baudet dat dat er veel meer worden. 

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 wist het Forum in Spijkenisse de meeste 
stemmen te behalen, meer nog dan de in Spijkenisse traditioneel goed scorende PVV van Geert 
Wilders. Dat was ook de reden dat hij nu in Spijkenisse was. ‘Ik heb groot respect voor 
Wilders’, sprak Baudet. ‘Maar wij zijn enige partij die tegen de coronamaatregelen strijdt.’ 

Baudet haalde ook uit naar de mainstream media, de verzamelnaam voor grote commerciële 
en door de staat gefinancierde nieuwsmerken. ‘Niet de pers, maar wij zijn de kritische 
rebellen.’  Daarnaast zei hij ‘het eerste schaap over de dam’ te willen zijn waar het gaat om de 
strijd tegen de ‘coronagekte’, de klimaatdoelen en de immigratie. Hij vroeg zijn aanhangers in 
verzet te komen. ‘We kunnen een beweging op gang brengen.’ 

Tegen het einde kwam burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard kijken of alles volgens 
de regels verliep. Hij eiste van Baudet dat hij zijn aanhangers opriep dat ze wel de 1,5 meter 
afstand in acht namen. Toen mensen toch dicht op elkaar stonden om een selfie met de 
partijleider te maken, werd de bijeenkomst afgeblazen. Bron: AD, 21 februari 2021.  

Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet gelooft niet dat de peilingen kloppen. 
Baudets partij staat in de meeste peilingen nu op drie tot vier zetels, maar volgens hemzelf 
zouden dat er veel meer moeten zijn. Eerder riep hij zijn achterban op om op 17 maart in 
stemlokalen te gaan controleren of alles wel eerlijk verloopt. 

Op Twitter valt Baudet opiniepeiler Maurice de Hond aan die Forum voor Democratie in zijn 
jongste poll op vier zetels peilt. ,,Dit kan gewoon niet’’, schrijft Baudet. De Forum-leider is 
bezig met een serie campagnebijeenkomsten in het land. Daar komen telkens honderden 
mensen op af. Volgens Baudet tonen de beelden van de bijeenkomsten aan dat de aanhang 
van zijn partij veel groter is dan de verschillende peilbureaus aangeven. 

 
Thierry Baudet excuseert zich dat hij in het begin luisterde naar de coronaregels. © Peter de 
Jong 
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Het marktplein vol met bezoekers voor Baudet. © AD 

Maurice de Hond geeft desgewenst aan geen behoefte te hebben om te reageren op de 
beschuldiging. Forum voor Democratie heeft nu twee zetels in de Tweede Kamer. Dat aantal 
kan verdubbelen volgens de polls, maar die overwinning leek veel groter te worden. Twee jaar 
geleden werd Forum de grootste bij de Statenverkiezingen en stond de partij in de peilingen 
voor de Kamerverkiezingen op meer dan 25 zetels. Sindsdien is Forum in een vrije val geraakt. 
Eind vorig jaar splitste een deel van de partij zich af en ging verder onder de naam JA21. 

De verdachtmaking van Baudet aan het adres van De Hond staat niet op zichzelf. Eerder zei 
hij al ‘te hopen dat de verkiezingen eerlijk verlopen'. Tijdens een bijeenkomst in Katwijk 
donderdag riep hij zijn aanhang op om in de stembureaus te gaan controleren of dat inderdaad 
zo is. 

Zaterdag suggereerde hij tijdens een bijeenkomst in Vlissingen dat Nederland geen democratie 
is. ‘Ik zou niet weten wat er nog meer moet gebeuren in een land om de bevolking tot razernij 
te brengen. Ik verwacht dan ook dat jullie samen met ons het grootste civiele leger dat dit land 
ooit gekend heeft, gaan vormen. En dat wij op 17 maart de vrijheid heroveren, het land 
terugpakken, onze democratie herstellen.’ 

D66-fractievoorzitter Rob Jetten vindt dat Baudet zijn achterban aan het opstoken is. Hij roept 
VVD en CDA nogmaals op te breken met Forum voor Democratie in het provinciebestuur van 
Noord-Brabant. ‘Deze ophitsing van Baudet is opnieuw te gek voor woorden! Elke dag dat VVD 
en CDA met Forum voor Democratie besturen wordt de smet op hun blazoen groter. Rutte en 
Hoekstra halen daarmee niet alleen haat het Brabantse bestuur binnen, maar gedogen ook 
dit soort aanvallen van Baudet op de rechtsstaat.’ 

Volgens een woordvoerder van Baudet bedoelde hij met zijn oproep om een civiel leger te 
vormen niet dat mensen echt moeten gaan vechten, maar dat ze vooral moeten gaan stemmen. 
Bron: AD, 21 februari 2021.   
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Rutte over massaal handen schudden van Baudet op Urk: 
‘uitermate onverstandig’ 

Mark Rutte vindt het ‘uitermate onverstandig’ dat Thierry Baudet vandaag op Urk tijdens zijn 
campagnetoer vele handen schudde. Dat liet de demissionair premier vanavond desgevraagd 
weten tijdens de coronapersconferentie. 

Het bezoek van de voorman van Forum voor Democratie aan Urk bracht vandaag honderden 
mensen op de been. Baudet liep binnen en buiten zonder mondkapje, knuffelde er lustig op 
los en schudde vele handen. ‘Handen schudden is uitermate onverstandig. We weten dat het 
een risico is omdat je virus zo kan overdragen. Dat moet je nu even niet doen’, stelde Rutte 
nadat gevraagd werd wat hij van de actie vond. 

Dieper op de gebeurtenissen op Urk en recent in het Vondelpark wilde hij niet ingaan. ‘Ik wil 
even oppassen dat ik niet vanuit het Torentje over de schouder van de burgemeesters ga 
meekijken’, zo zei hij. ‘We zien wel dat de naleving van de coronaregels nog niet bij iedereen 
goed is. Als de laatste 25 procent zich ook aan de maatregelen houdt, dán kan je heel snel 
gaan versoepelen ’ Bron: De Stentor, 23 februari 2021.   
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Thierry Baudet (Forum voor Democratie) kwam dinsdagmiddag naar Urk om een uurtje te 
flyeren. Hij werd op Urk als een held ontvangen. © Foto Freddy Schinkel 
 

Burgemeester ontstemd over niet nakomen afspraken van 
Baudet op Urk: ‘Hij heeft een voorbeeldfunctie’ 

Burgemeester Cees van den Bos van Urk is ontstemd over het bezoek van Thierry Baudet aan 
Urk. In de uren voor het bezoek - waarbij hij massaal handen heeft geschud met inwoners en 
in een restaurant een haring heeft gegeten - zijn er afspraken met zijn campagneteam 
gemaakt, maar de politicus van Forum voor Democratie heeft zich daar niet aan gehouden. 
‘Hij heeft zich neer te leggen bij de besluiten van een parlementaire meerderheid.’ 

De Urker burgemeester hoorde maandagavond pas geruchten dat Baudet naar Urk zou 
komen. ‘We kregen het allemaal vrij laat mee’, zegt Van den Bos. ‘Dinsdag aan het einde van 
de ochtend heeft zijn campagneteam dit bevestigd. Meteen zijn er afspraken gemaakt. 
Telefonisch hebben we contact gehad. In een document zijn een uur voor zijn komst deze 
regels vastgelegd. Ze moesten zich aan de geldende coronaregels houden.’ Bron: AD, 23 
februari 2021.    

Woede om Neurenberg-uitspraak Baudet 
 
FvD-lijsttrekker Thierry Baudet ligt onder vuur na een uitspraak over het Neurenberg 
Tribunaal tijdens een campagnebijeenkomst in Gouda. In reactie op een vraag uit het publiek 
betwistte de politicus de legitimiteit van het historische proces tegen nazi-kopstukken.  
 
Iemand uit het publiek vroeg zich af of politici die nu verantwoordelijk zijn voor het 
coronabeleid voor een tribunaal zouden moeten verschijnen. ‘Ik ben geen voorstander van 
strafrecht met terugwerkende kracht. Ik beschouw het Neurenberg Tribunaal ook als 
illegitiem’, reageerde Baudet. ‘Wat je gewoon moet doen is via democratische weg dit regime 
wegstemmen.’  

Een video van de uitspraak werd volop gedeeld via sociale media en zorgt voor woedende 
reacties. ‘Een nieuw dieptepunt in het repertoire van Baudet. Walgelijk’, reageert PvdA-leider 
Lillianne Ploumen. CIDI-medewerker Aron Vrieler, gespecialiseerd op het dossier 
antisemitisme, is geschokt door de uitspraak: ‘Ik was echt sprakeloos. De Neurenberg-
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processen illegitiem noemen is automatisch een legitimering van het extremisme dat hier 
terecht stond.’ 

Iemand uit het publiek vroeg zich af of politici die nu verantwoordelijk zijn voor het 
coronabeleid voor een tribunaal zouden moeten verschijnen. ‘Ik ben geen voorstander van 
strafrecht met terugwerkende kracht. Ik beschouw het Neurenberg Tribunaal ook als 
illegitiem’, reageerde Baudet. ‘Wat je gewoon moet doen is via democratische weg dit regime 
wegstemmen.’ 

Een video van de uitspraak werd volop gedeeld via sociale media en zorgt voor woedende 
reacties. ‘Een nieuw dieptepunt in het repertoire van Baudet. Walgelijk’, reageert PvdA-leider 
Lillianne Ploumen. CIDI-medewerker Aron Vrieler, gespecialiseerd op het dossier 
antisemitisme, is geschokt door de uitspraak: ‘Ik was echt sprakeloos. De Neurenberg-
processen illegitiem noemen is automatisch een legitimering van het extremisme dat hier 
terecht stond.’ 

FvD verwijst in een verklaring onder andere naar het proefschrift van Baudet: ‘Wat hij 
bedoelde is dat je mensen niet kunt veroordelen met wetten die pas zijn aangenomen nadat 
de feiten hebben plaatsgevonden. Dat heet het legaliteitsbeginsel en dat vormt de kern van 
een rechtsstaat. Moord was en is altijd illegaal en altijd onaanvaardbaar. De genocidale 
misdaden van de Duitsers hadden onder regulier nationaal recht bestraft moeten en kunnen 
worden.’ 

Vrieler noemt het onjuist dat de nazi’s onder regulier nationaal recht bestraft hadden kunnen 
worden. ‘Ik schrik er heel erg van dat een parlementariër in Nederland dit zegt. De processen 
waren een eerste stap om te laten zien waar extremisme en antisemitisme toe hadden geleid: 
de Holocaust.’ Bron: De Telegraaf, 22 februari 2021. 

Baudet in Deventer over gevoelige Ausweis-uitspraak: ‘Stop 
met het spel dat iedereen zich gekwetst voelt’ 

Thierry Baudet deed vandaag met zijn campagne Deventer aan. Op Urk raakte hij twee dagen 
geleden in opspraak door alle coronaregels te negeren, gisteren in Harderwijk hield hij zich in. 
Hij zei daar dat hij mensen een ‘Ausweis’ zou geven voor de avondklok. Opnieuw refereerde 
hij aan de Tweede Wereldoorlog. Hij sluit daarmee aan bij een grotere trend om ellende in het 
kader van de jodenvervolging en de oorlog te plaatsen. 

Op de Brink in Deventer trekt een lid van Forum voor Democratie met zijn witte Forumjasje 
aan groene strepen op de grond met een spuitbus. Partijleider Thierry Baudet staat op het 
podium en vraagt het publiek op de groene strepen te gaan staan. ‘We zijn natuurlijk tegen 
de maatregelen, maar we moeten ons er helaas aan houden.’ Bron: De Stentor, 25 februari 
2021.   
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Baby gevonden in vuilcontainer 

Een schokkende vondst, zondagavond laat in Amsterdam Zuidoost. In een vuilcontainer aan 
de Meernhof in trof de politie rond elf uur een levende baby aan.  
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De brandweer hielp de politie bij het bevrijden van de baby uit de ondergrondse container. De 
kindje is direct overgebracht naar het ziekenhuis. De straat is afgezet voor onderzoek. 

Meer details over de toestand waarin de baby verkeert, zijn niet bekend. De recherche is een 
uitgebreid onderzoek gestart.   

Op foto’s is te zien dat de zijkant en de voorkant van de container zijn geopend. In en rond de 
container speuren agenten met zaklantaarns naar mogelijke sporen. Het is niet duidelijk waar 
precies in de container de baby werd aangetroffen en hoe lang die er al lag. Ook is niet duidelijk 
hoe agenten de baby op het spoor kwamen. Bron: De Telegraaf, 22 februari 2021. 

 

Foto Laurens Bosch 
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Marc Diepstraten bespeurt een omslag in het denken over de rol van ondernemingen. Naast 
commerciële doelen worden maatschappelijke verantwoordelijkheden zwaarder gewogen. De 
voorzitter van de belastingtak van advieskantoor PwC ziet die verandering ook terug in de 
fiscale vragen waarmee klanten bij hem aankloppen. 'Covid werkt als een versneller', zegt de 
fiscalist. 

In een vrijwel uitgestorven kantoor naast de A4 in Amsterdam zegt Diepstraten meer 
bewustzijn voor maatschappelijke discussies te zien bij klanten. Sommigen hadden recht op 
de NOW, de overheidssteun voor bedrijven die zijn geraakt door de corona-epidemie. 'Maar na 
discussie zeiden ze: het kan wel maar we doen het niet.' 

Die terughoudendheid heeft volgens Diepstraten te maken met de discussie over 
ondernemingen die het ene jaar nog royaal winst uitkeerden aan hun aandeelhouders en het 
jaar daarop de hand ophielden bij de overheid. Booking.com was lijdend voorwerp van deze 
discussie, nadat het online platform voor het reserveren van hotelkamers in de eerste ronde 
van de NOW-regeling een tegemoetkoming in de loonkosten had gekregen. 

Geen enkel bedrijf zit te wachten op de reputatieschade die zo'n discussie met zich meebrengt. 
Maar er is meer aan de hand, aldus de belastingman die strooit Engelse begrippen. Het 
'purpose denken' verschoof vóór corona al van 'shareholders' naar 'stakeholders'. Denk 
bijvoorbeeld aan de ruim honderd Amerikaanse bedrijfsbestuurders die verenigd in de 
Bussines Roundtable in 2019 verklaarden dat de aandeelhouders niet langer met stip op één 
zouden staan. Ze beloofden voortaan belangen van werknemers, klanten, leveranciers en 
gemeenschappen waarin zij werken even zwaar te laten wegen. 

Zulke beloftes scheppen verplichtingen, zegt Diepstraten. 'De maatschappij wil weten of dit 
echt is, ze vraagt evidencing. De bewijslast ligt bij bedrijven. Die moeten laten zien dat het ze 
ernst is met klimaat, sociale omstandigheden en herverdeling van welvaart. Dat komt terug 
in de in toenemende non financial reporting vereisten die voor ondernemingen gelden' 
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De PwC-bestuurder heeft daar vertrouwen in. Hij ziet dat steeds meer beleggers en 
investeerders zich in hun beslissingen laten leiden door het acroniem ESG. Die afkorting staat 
voor environment, social & governance, oftewel duurzaamheid in de breedste zin van het 
woord. 

'Covid versnelt het omdenken', zegt Diepstraten. 'Door de pandemie wordt de noodzaak van 
duurzaamheid meer doorleefd. Maar ook de effecten bijvoorbeeld van de klimaatverandering 
zijn zo duidelijk dat zelfs sceptici die niet meer kunnen ontkennen. Kinderen bevragen hun 
ouders daarover. Er is nu tijd daarover na te denken, daarop te reflecteren. In het 
maatschappelijk bewustzijn vindt ook een versnelling plaats.' 

Ook de houding van het bedrijfsleven ten opzichte van belastingen is volgens Diepstraten door 
covid in een stroomversnelling geraakt. Onbekommerd zo weinig mogelijk belasting betalen, 
was voor veel ondernemingen ook vóór corona al niet meer het hoogste streven, zegt hij. 

'Maar tax bleef wel een kostenpost die je binnen de aanvaardbare normen moest managen. 
Met de versnelling in de shift van shareholder- naar stakeholder-denken kom ik vaker 
bedrijven tegen die belastingen beschouwen als de bijdrage die zij aan de samenleving moeten 
leveren. Zeker als zo meteen de tekorten die in deze crisis bij de overheid zijn ontstaan moeten 
worden aangevuld.' 

Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Sinds de uitbraak van corona en de miljarden staatssteun 
voor het bedrijfsleven hebben overheden een stok achter de deur voor bedrijven die zelf niet 
tot het besef komen dat verandering onvermijdelijk is. 'Als zulke ondernemingen aankloppen 
voor hulp, kunnen overheden die steun gebruiken om veranderingen te bewerkstelligen. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld ook bij KLM, waarbij de politiek steun verbindt aan striktere ESG-
normen .' 

De belastingadviseur meent dat politici kunnen inspelen op de ontwikkeling die hij waarneemt 
in het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door belastingen te verschuiven van arbeid naar verbruik 
van grond- en hulpstoffen en naar consumptie. Dat is onlangs voorgesteld door de fiscale 
denktank Ex'tax. De grote vier belastingadvieskantoren in Nederland schaarden zich achter 
dit plan. 

'Vergroening van de belastingen zou zo meteen uit de kabinetsformatie moeten komen, anders 
heb je het momentum gemist', waarschuwt Diepstraten. 'Maatschappelijk kan het, maar ik 
vraag me af of politici het ook aandurven. Ik vrees dat de hele formatie in het teken komt te 
staan van het beheersen van covid en overleven.' Bron: Het Financieele Dagblad, 21 februari 
2021. 
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Coronasteun aan de luchtvaart biedt overheden de mogelijkheid o extra eisen te stellen aan 
de branche, bijvoorbeeld ten aanzien van vergroening. Foto: Robin Utrecht/ANP 

 

 

© ANP 

De horeca is het zat en sleept de Staat voor de rechter 

Nu de horeca waarschijnlijk langer de deuren gesloten moet houden, pikt Koninklijke Horeca 
Nederland het niet meer. De brancheorganisatie stapt naar de rechter om een snelle 
heropening en een beter steunpakket af te dwingen.  

‘De verplichte horecasluiting drukt disproportioneel op de branche. Keer op keer blijft 
perspectief uit met als gevolg dat veel horecaondernemers tegen enorme (financiële) problemen 
aanlopen’, klinkt het. KHN start daarom een bodemprocedure én vraagt de rechter 
tegelijkertijd om spoedvoorzieningen te treffen om de horeca zo snel mogelijk te heropenen.  

KHN-voorzitter Robèr Willemsen vindt het onacceptabel als er vanaf 2 maart geen enkele 
versoepeling voor de horeca komt. Restaurants en cafés zitten sinds halverwege oktober op 
slot, discotheken en nachtclubs zijn al bijna een jaar dicht. ‘De verplichte horecasluiting plus 
het feit dat de steun vanuit de overheid niet 100 procent van de lasten dekt, betekent dat veel 
ondernemers het faillissement in de ogen zien, met alle gevolgen - zowel zakelijk als privé - 
van dien’, reageert Willemsen geërgerd. 

Al sinds vorig jaar vraagt KHN het kabinet om met een wetenschappelijke onderbouwing te 
komen voor de strenge maatregelen voor de horeca, maar tot grote ergernis van de 
brancheorganisatie blijft de onderbouwing uit. Met de bodemprocedure hoopt de KHN inzage 
te krijgen in de adviezen en onderzoeksrapporten die de overheid gebruikt in zijn 
besluitvorming.  

Willemsen: ‘Er wordt maar halsstarrig vastgehouden aan de epidemiologische situatie, terwijl 
medische parameters waarop beslissingen worden gebaseerd regelmatig wisselen. 
Ondertussen gaat de horeca naar de kloten. Dit is niet meer uit te leggen en kan zo niet langer 
doorgaan, genoeg is genoeg! We stappen daarom naar de rechter om meer steun en 
heropening af te dwingen.’ 
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Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei dit weekend met voorstellen te komen om weer 
publiek toe te laten bij evenementen en sportwedstrijden, maar bood nog geen perspectief voor 
een heropening van winkels, restaurants en cafés. Dit zorgde tot felle reacties bij winkeliers 
en horecaondernemers.   

Op de vraag of de horeca begin maart kon starten met experimenten zoals nu met theaters 
gebeurt, antwoordde De Jonge: ‘Daar is nog geen besluit over genomen, het lijkt me aan de 
vroege kant. Beter behoedzaam en in kleine stapjes, dan spijt achteraf en terug naar af.’ Ook 
voor de detailhandel kon hij nog niks concreets noemen. Bron: AD, 22 februari 2021.   

Het kabinet kan niet vooruitlopen op een rechtszaak die de horecabranche gaat 
aanspannen tegen de Staat, zegt een woordvoerster van het ministerie van Economische 
Zaken. Ze reageert daarmee op de gang van de horecasector naar de rechter om heropening 
af te dwingen van café's en restaurants en daarnaast meer steun te ontvangen van de 
overheid. De horeca is al maanden gesloten in verband met het coronavirus. 

Het ministerie wijst wel op een recente uitbreiding van de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) 
op 21 januari. Die houdt in dat meer ondernemers gebruik kunnen maken van de regeling en 
dat meer steun wordt verleend. In de eerste week na de openstelling van de regeling op 15 
februari, kwamen er 46.000 aanvragen binnen. Daarvan zijn al 19.000 aanvragen 
goedgekeurd, meldt Economische Zaken maandag. Dat kost 160 miljoen euro. 

Het aantal aanvragen is veel hoger dan het aantal aanvragen in de eerste week na de opening 
van de TVL-regeling in het laatste kwartaal van vorig jaar. Toen ging het om 26.000 aanvragen. 

Ondernemers kunnen nog tot 30 april een aanvraag doen. Bron: De Stentor, 22 februari 2021.  
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Rijscholen houden hun hart vast door gigantische 
achterstand bij CBR: ‘Ik krijg wanhopige ouders aan de lijn’ 

Ruim twee maanden al staan lesauto's stil. Laat staan dat iemand op kan voor z'n rij-examen. 
Voor de ene kandidaat hooguit vervelend, voor de andere een ramp, weet Marianne van 
Bokhorst van rijschool Van Bokhorst in Apeldoorn. ‘Bedrijven kunnen geen nieuwe 
vrachtwagenchauffeurs opleiden. Scholieren lopen hun stage op de boerderij mis omdat ze 
geen trekkerrijbewijs hebben. Ik krijg wanhopige ouders aan de lijn maar we kunnen niets 
doen.’ 

De regels voor de verkeersscholen zijn nog steeds onverbiddelijk: rijles is taboe omdat 1,5 
meter afstand houden niet mogelijk is. Alleen lessen op de motor of brommer kan omdat daar 
de instructeur achter de kandidaat rijdt. Ook de examens liggen weer stil sinds de lockdown 
van 15 december, al is er één klein lichtpuntje: vandaag starten weer examens voor bromfiets 
en motor.   

De praktijkexamens voor motoren en brommers worden vanaf vandaag weer hervat bij het 
CBR. Door de coronamaatregelen is het aantal uitgestelde examens opgelopen 
tot zeshonderdduizend. Hierbij horen ook theorie-examens en examens voor andere 
voertuigen. Bron: De Stentor, 22 februari 2021. 
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Wanneer hij rijexamen kan doen? Frank van Huisstede uit Boskamp heeft geen idee. Zijn 
examendatum is al drie keer verplaatst. © Foto Hissink 

 
Kabinet onder druk om Nederland wat lucht te geven 

Scholieren op de middelbare school mogen zich verheugen op goed nieuws dinsdagavond. 
Maar verder heeft het kabinet weinig prettige tijdingen te brengen. 

Het kabinet had gezegd dat de avondklok de eerste coronamaatregel was die weer geschrapt 
zou worden als het aantal besmettingen dat toeliet. Maar nu kiest het kabinet toch voor het 
onderwijs. Door de middelbare scholen volgende week weer te openen zal het aantal 
besmettingen onherroepelijk verder oplopen, hebben de deskundigen van het OMT al 
becijferd. Door de avondklok nog even in stand te houden, hoopt het kabinet dat dat aantal 
toch binnen de perken blijft.  

En zo laveert het kabinet verder tussen alle tegenvallers door in de aanhoudende coronacrisis. 
Het aantal besmettingen loopt al weer een paar dagen op. Gisteren meldde het RIVM ruim 
4700 nieuwe besmettingen. Dat is volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) nog niet 
alarmerend. Maar de derde golf komt er aan, zei hij vrijdag. ‘We weten alleen niet wanneer en 
hoe.’ Eventuele versoepelingen kunnen daarom slechts ‘stapje voor stapje’. ‘Als we te grote 
stappen zetten, krijgen we over een maand spijt.’ 

De Jonge en premier Mark Rutte hebben morgenavond op de persconferentie dan ook weinig 
positief nieuws te melden. Het overgrote deel van de huidige coronamaatregelen wordt 
verlengd na 2 maart. Dus dichte horeca, dichte winkels, zo veel mogelijk thuiswerken en 
minimaal bezoek thuis. 

Maar Rutte en De Jonge weten ook dat de spankracht van de samenleving  afneemt. Uit een 
peiling van onderzoeksbureau I&O bleek vorige week dat het aantal Nederlanders dat de 
lockdown wil versoepelen in drie weken tijd is verdubbeld van 21 naar 45 procent. Bijna een 
op de tien Nederlanders vindt dat de maatregelen helemaal moeten worden losgelaten. 
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Vakministers krijgen de ene na de andere belangenorganisatie over de vloer die aandacht 
vraagt voor de problemen onder hun achterban. Zo klaagden de middelbare scholen vorige 
week over de leerachterstanden  en het toenemende aantal jongeren dat kampt met 
neerslachtigheid. 

Winkeliers geven aan dat zeven op de tien kopje onder dreigen te gaan. Horeca-ondernemers 
komen niet met bemoedigender cijfers. ‘We zijn er allemaal helemaal klaar mee’, zei Rutte 
afgelopen weekend over de coronamaatregelen. ‘En zodra het kan, gaan de regels echt 
overboord.’ 

Alleen: het kan nog niet. En dus moeten Rutte en De Jonge weer vragen om geduld van de 
samenleving. Ter bemoediging komen er al wel een aantal versoepelingen, als een lichtje dat 
het kabinet biedt in de duisternis. 

Dinsdagochtend komt het kabinet nog één keer voltallig bij elkaar om de laatste knopen door 
te hakken. Behalve dat de middelbare scholen weer opengaan, mogen mogelijk ook de kappers 
weer de deuren openen, net als het middelbaar beroepsonderwijs. En misschien ook dat 
winkels klanten mogen ontvangen op afspraak. Zeker is dat allemaal nog niet en als het 
gebeurt ook slechts mondjesmaat, waarschuwen bronnen rond het kabinet. 

Een ander lichtje dat het kabinet wil aandoen, is het vanaf april weer mondjesmaat toestaan 
van publiek in theaters, stadions en bij congressen. Met sneltests kunnen bezoekers dan aan 
de deur worden gecontroleerd of ze coronavrij zijn. Bron: AD, 22 februari 2021.  

 

De karatelessen van Sportschool Da Graça in Zoetermeer vinden vanwege de coronapandemie 
buiten plaats nabij De Boerderij aan de Amerikaweg. © Henriette Guest  
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Dit overweegt het kabinet: meer sport voor jongeren, extra 
contactberoepen open 

Het kabinet overweegt de sportregels voor jongvolwassenen te versoepelen. Ook wordt er 
bekeken of naast de kappers meer contactberoepen weer kunnen worden toegestaan, melden 
meerdere Haagse bronnen.  

Momenteel zijn slechts kinderen tot en met 17 jaar en topsporters uitgezonderd van de 
coronaregel die stelt dat sport buiten slechts met maximaal twee personen mag plaatsvinden 
en op 1,5 meter afstand. Kinderen mogen buiten wel sporten in teamverband, als ze maar 
geen wedstrijden tegen teams van andere clubs spelen. 

Volgens de ingewijden wil het kabinet de sportregels meer gelijk trekken met andere 
activiteiten voor jongeren en jongvolwassenen. Zo kunnen jongvolwassenen tot 27 jaar in 
sporthallen, wijkcentra en evenementenhallen terecht als ontmoetingsplek voor sociale 
activiteiten en voor ondersteuning van jongerenwerkers of coaches. 

De noodzaak wordt gevoeld om meer te doen om jongeren uit hun isolement te halen, maar 
tegelijk vreest het kabinet dat bij meer contactmomenten tussen jongeren het virus weer vaker 
zal overspringen.  

Gisteren lekte al uit dat het kabinet de middelbare scholen wil heropenen en de avondklok 
wil verlengen, waarschijnlijk met twee of drie weken.  

Een belangrijke rol daarbij speelt dat er landelijke verkiezingen op 15, 16, en 17 maart aan 
zitten te komen, waarbij normaal gesproken de stembureaus open zullen zijn tot 21.00 uur ‘s 
avonds, de starttijd van de avondklok. Bij een verlenging van de avondklok met twee weken, 
verloopt deze op verkiezingsdag 17 maart, in de ochtend. Als de  avondklok nog drie weken 
gaat gelden, moet er een oplossing worden bedacht, want het tellen van de stemmen gaat 
altijd tot laat in de avond door.     

Daarnaast bekijkt het kabinet of winkels weer open zouden mogen voor bezoek op afspraak. 

Ook overwegen de bewindslieden weer meerdere contactberoepen toe te staan, als de kapper 
weer van start mag. Vanzelfsprekend moeten daarbij strenge coronaregels in acht worden 
genomen. ‘Het is moeilijk uit te leggen dat als we de risico's voor kappers aanvaardbaar 
achten, we dat niet vinden voor andere contactberoepen’, stelt een ingewijde. 

Het kabinet heeft steeds gesteld dat het een duidelijke volgorde zou hanteren bij het loslaten 
van maatregelen. Die was op rij: avondklok weg, scholen open, dan de rest. Tegelijk ziet het 
noodzaak om de avondklok te handhaven. Ook zou het heropenen van hogescholen en 
universiteiten meer besmettingen opleveren dan het toestaan van contactberoepen. 

Uit Duits onderzoek bleek eerder deze maand dat de kans op besmettingen bij kappers relatief 
laag is. Voorwaarde is wel dat kappers een gezichtsmasker dragen. 

‘Bij hogescholen en universiteiten lijkt de kans op besmettingen groter, dus komt dat toch 
later', zegt een betrokkene. Tegelijk wil het kabinet versoepelen wat kan. ‘Bij kleine beetjes, in 
plaats van wachten tot grote branches als geheel kunnen.’ Bron: De Stentor, 22 februari 2021. 
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Bij Eva van Broekhoven, wonende in de Begijnenstraat in de Benedenstad is zaterdag een 
bierfles door de ruit gegooid. Haar baby Jitske zat op dat moment onder het raam op de grond 
te spelen. © Paul Rapp  
 
 

Na welgemikte gooi door ruit met bierfles ligt baby Jitske in 
een regen van glas 

De glassplinters vliegen om haar oren. Baby Jitske, net één jaar geworden, speelt desondanks 
vrolijk verder met haar babygym. Zich niet bewust van het gevaar dat ze loopt.  

Haar moeder Eva van Broekhoven, die een eindje verderop aan tafel zit, schrikt zaterdagavond 
des te harder. Onverlaten hebben zojuist een leeg flesje Hertog Jan door de ruit gegooid van 
de huiskamer aan de Begijnenstraat in de Nijmeegse Benedenstad. Dat het om een flesje bier 
gaat, beseft ze overigens pas later.  Bron: De Stentor, 22 februari 2021. 

Een miljoen coronavaccinaties gezet 

De teller van het aantal gezette coronavaccinaties is vanmiddag de grens van een miljoen 
gepasseerd. Volgens het coronadashboard van het kabinet zijn tot en met zondag 1.014.290 
prikken gezet. Dit aantal is een benadering, want voor langdurige zorginstellingen en 
huisartsen is het gebaseerd op het aantal doses vaccin dat het RIVM heeft afgeleverd. 

De mijlpaal betekent nog niet dat één miljoen mensen ook daadwerkelijk immuun zijn voor 
het coronavirus. Tot en met 14 februari hebben ruim 154.400 Nederlanders een tweede prik 
ontvangen, meldde het RIVM. Dinsdag komt hiervan weer een update. 

Het aantal vaccinaties dat per dag wordt gezet, moet steeds sneller omhoog gaan. Na 
een 'valse start' wil het kabinet een inhaalslag maken en ervoor zorgen dat Nederland in de 
Europese middenmoot terechtkomt. De hoop vanuit het kabinet is dat de teller over een 
maand op twee miljoen staat.  

In verschillende grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg krijgen de eerste 
inwonende cliënten deze week een coronaprik. Ook zorgmedewerkers daar worden nu snel 
ingeënt, meldt het RIVM. 

De medische diensten van de instellingen geven de vaccinaties zelf aan, om te beginnen, 
de eerste groep van circa 8000 mensen. Zij worden beschermd met het middel 
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van AstraZeneca. Mensen van 65 jaar en ouder echter krijgen het vaccin van Moderna zodra 
dat beschikbaar is. 

In totaal komen circa 22.000 patiënten van de geestelijke gezondheidszorg plus 42.500 
medewerkers in aanmerking voor een coronaprik. Bron: De Stentor, 22 februari 2021.  
 
 

 
 

Stiekeme kusjes met zijn vrouw slepen Gerrit (77) uit Ermelo 
door de coronatijd 

Corona wringt zich op alle fronten tussen de mensen, maar voor mensen met een visuele 
beperking is fysiek contact onmisbaar. Gerrit Siermans (77) woont in het Henriëtte van 
Heemstrahuis van Bartiméus in Ermelo. Hij vertelt over het gemis van zijn vrouw en hoe hij 
het afgelopen jaar ervaren heeft. Gerrit Siermans wil zijn vrouw Ineke zo snel mogelijk weer 
knuffelen.  

Siermans woont in een gezellig zorgappartement. Met teamleider Nathalie Quint loopt hij naar 
de woonkamer met ruime keuken. ‘Hier wordt voor ons gekookt en kunnen we bij elkaar zijn. 
Als we kunnen helpen, worden we ook aangemoedigd om de handen uit de mouwen te steken’, 
begint hij te vertellen.  Bron: De Stentor, 22 februari 2021.   

Corona laait op in Genemuiden: cafetaria en winkels dicht, 
schoolklassen in quarantaine 

‘Zorgelijk’, noemt burgemeester Eddy Bilder het in Genemuiden oplaaiende aantal 
coronabesmettingen. 
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Van een school zijn meerdere klassen in quarantaine gegaan nadat bij een leerkracht en 
meerdere leerlingen het coronavirus is vastgesteld. Cafetaria d’Olde Soldoat in Genemuiden 
zit voorlopig dicht. Een medewerker is besmet met het coronavirus. Ook is corona opgedoken 
onder personeel van enkele winkels in de tapijtstad. Die zijn eveneens gesloten. Het is niet 
bekend of de besmettingsgevallen verband met houden elkaar. De GGD kan daar ook niets 
over zeggen. Bron: De Stentor, 22 februari 2021.   

 

 

 

 

     

 

                                                                                                                

 

Genemuiden met op de voorgrond Hervormde Kerk. © foto Pedro Sluiter  
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Huizenprijzen stijgen het meest in twee jaar tijd 

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in januari het meest gestegen in twee jaar tijd. 
Het aantal jonge kopers (tot 35 jaar) was met 68 procent ongekend hoog dankzij de afschaffing 
van de overdrachtsbelasting. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het 
Kadaster.  

Afgelopen januari waren huizen gemiddeld 9,3 procent duurder dan in dezelfde maand een 
jaar eerder, de hoogste groei sinds november 2018. Nieuwbouwwoningen zijn hierbij buiten 
beschouwing gelaten. De cijfers liggen in lijn met eerdere gegevens van makelaarsvereniging 
NVM. Die registreert de daadwerkelijke verkoop, het CBS en Kadaster kijken naar het moment 
van overdracht bij de notaris. 

De huizenprijzen bereikten in juni 2013 een dieptepunt en zijn daarna alleen maar gestegen. 
Vergeleken met dat moment waren woningen in januari 58 procent duurder. Een belangrijke 
oorzaak is de lage hypotheekrente. Die is inmiddels verder gedaald naar gemiddeld iets meer 
dan 1.5 procent. Hoe lager de rente, hoe meer geld woningzoekenden kunnen lenen voor de 
aankoop van een huis.  



 

84 

 

 

In januari wisselden opvallend veel huizen van eigenaar, ongeveer 24.500. Dat is de hoogste 
stand in januari ooit en de grootste procentuele stijging in zes jaar, namelijk 40 procent. Die 
piek werd ook verwacht omdat de overdrachtsbelasting voor jonge kopers (tot 35 jaar) is 
afgeschaft. Dat heeft het kabinet gedaan om starters een kans te geven op de huizenmarkt. 
Starters hebben geen overwaarde en kunnen dankzij de afschaffing iets makkelijker 
meebieden met doorstromers. 

Het zou ook een oorzaak kunnen zijn van de wat hogere huizenprijzen. ‘Daarbij komt dat een 
grote groep jonge huizenbezitters profiteert van de gestegen huizenprijzen in de afgelopen 
zeven jaar. Zij kunnen hun overwaarde maximaal ten gelde maken’, zegt woningmarktexpert 
Paul de Vries van het Kadaster. ‘Ze hebben afgelopen jaar bovendien beter kunnen sparen 
omdat ze minder konden uitgaan. Ik vermoed dat ze daardoor bereid zijn meer geld aan een 
huis te besteden.’ 

Voor beleggers is de overdrachtsbelasting juist verhoogd van 2 naar 8 procent. Het effect 
daarvan is vooral zichtbaar bij de hoeveelheid verkochte appartementen. Starters grijpen hun 
kans (leeftijdscategorie tot 35 jaar) en in de leeftijd daarboven is het aandeel dat een 
appartement koopt fors naar beneden gegaan. Dat zouden doorstromers kunnen zijn die 
afhaken, maar Paul de Vries vermoedt dat dit de groep particuliere beleggers is die 
appartementen opkochten om er geld aan te verdienen. Dat is dankzij de hogere 
overdrachtsbelasting minder aantrekkelijk geworden. Bron: De Stentor, 22 februari 2021. 
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Wettelijke basis avondklok 

De avondklok heeft vandaag officieel een nieuwe wettelijke basis gekregen, twee dagen later 
dan justitieminister Ferd Grapperhaus vrijdag in de senaat had aangekondigd. Dat betekent 
dat de boetes die het afgelopen weekend zijn opgelegd voor overtreding van het straatverbod, 
nog onder de oude juridische grondslag vallen. 

De kans bestaat dat de boetes (95 euro) van tafel gaan. Sinds het begin van de avondklok op 
23 januari zijn er 33.000 bekeuringen uitgedeeld, meldde het Openbaar Ministerie (OM) 
afgelopen vrijdag. 

Het gerechtshof in Den Haag zal vrijdag bepalen of de oude basis voor de avondklok voldoende 
is of niet. Als het hof net als de rechtbank vindt dat dit niet het geval is, dan heeft dat 
waarschijnlijk gevolgen voor de boetes die zijn opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) en 
Grapperhaus zullen daarover met elkaar in overleg gaan. Als het hof de oude verankering 
alsnog goedkeurt, verandert er niets, meldt het ministerie. Bron: De Stentor, 22 februari 2021. 

 

Nog wekenlang strenge beperkende maatregelen in België  

De Belgen lijken zich schrap te moeten zetten voor nog wekenlange strenge beperkende 
coronamaatregelen. Volgens premier Alexander De Croo blijft het vooralsnog ‘noodzakelijk 
zeer voorzichtig te blijven om zo een derde golf te voorkomen’. Maar het moment dat er 
versoepelingen in België kunnen komen ‘is niet zo ver weg meer’, zei hij na afloop van een 
presentatie van vier verschillende scenario's voor de lange termijn bemoedigend. 

De Croo had voor het eerst een aantal experts uitgenodigd om het publiek een kijkje te geven 
in de machinekamer achter de politieke beslissingen. Vrijdag komt het Overlegcomité van de 
zes regeringen van België weer bijeen en ook de Belgen snakken naar meer vrijheid. De roep 
om perspectief en versoepeling van de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen bij burgers en 
bedrijfsleven groeit. Op de agenda staat onder meer het Belgische verbod op niet-noodzakelijke 
reizen. 

‘Wat voor perspectief kunnen we bieden?" vroeg De Croo. ,,Perspectief dat gebaseerd is op 
meningen? Dat is perspectief gebaseerd op drijfzand en weinig waard. Gebaseerd op de 
wetenschap staat het perspectief steviger.’ Er moet een evenwicht zijn tussen veiligheid aan 
de ene en vrijheid aan de andere kant, aldus de liberale premier. ‘We naderen het punt waarop 
het risico op een derde golf fors vermindert.’ 

De experts noemen nog veel onzekerheden, zoals de impact van de Britse variant op het aantal 
besmettingen. Volgens de modellen van biostatisticus professor Niel Hens is versoepelen op 1 
maart geen optie. Pas eind maart zal duidelijker worden hoe de vaccinatiecampagne verloopt. 
Hij noemt 1 mei als mogelijk moment van volledige terugkeer naar het leven van voor de 
tweede lockdown. Bron: De Stentor, 22 februari 2021.   

Strenge lockdown bewoners Alpes-Maritimes aan de Cote 
d’Azur 

De inwoners van het Franse departement Alpes-Maritimes aan de Côte d'Azur moeten 
de komende twee weekeinden binnen blijven. Ze mogen alleen voor zeer dringende zaken hun 
woning uit, zoals voor werk, boodschappen of bezoek aan een arts. Ze mogen wel een uurtje 
uit hun huisarrest voor een wandeling of sportbeoefening binnen een straal van 5 kilometer 
van hun huis. 

De autoriteiten stellen dat deze lockdowns verspreiding van het coronavirus moeten 
tegengaan en de volle ziekenhuizen wat lucht geeft na een stijging van het aantal vastgestelde 
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besmettingen. Er zijn in de regio, vooral in en rond Nice, in een week tijd 588 besmettingen 
vastgesteld en dat is ongeveer drie keer het nationale gemiddelde. 

De draconische maatregel van een totale lockdown thuis is vaker opgelegd in de coronacrisis 
in Frankrijk. Het is vooral vooral een kwelling voor armere gezinnen die in hoogbouw in kleine 
flats wonen. In Nice leeft volgens officiële statistieken meer dan een vijfde van de bevolking in 
bittere armoede. Het is daarmee een van de armere steden in het land waar over het algemeen 
een grote stad worstelt met een armoedepercentage van 15 procent. Bron: De Stentor, 22 
februari 2021. 

Update mensen met corona Nederland   

 

 
 

In Nederland liggen 1908 mensen met corona in het ziekenhuis, 59 meer dan zondag. Van 
deze patiënten bevinden er zich 561 op de intensive care, een stijging van 27 ten opzichte van 
een dag eerder, en dus 1347 op andere afdelingen, 32 patiënten meer de dag ervoor. 

Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er zijn maandag 159 
nieuwe coronapatiënten opgenomen, van wie er 37 op de ic belandden. ‘Het gemiddeld aantal 
nieuwe opnames op de ic en kliniek is gestegen vergeleken met vorige week’, aldus het LCPS. 

Er zijn nu 1000 ic-bedden bezet, 5 meer dan zondag. Iets meer dan de helft van de bedden 
wordt bezet door mensen met corona. ‘Ten opzichte van een week geleden is de Covid-
ziekenhuisbezetting stabiel gebleven en het gemiddeld aantal dagelijkse opnames licht 
gestegen. Het is te vroeg om deze ontwikkeling te duiden als een trendbreuk ten opzichte van 
eerdere weken of als het gevolg van het verder opkomen van de Britse Covid-variant’, aldus 
LCPS in een toelichting. 

‘‘Cijfers over de verspreiding van het coronavirus en de druk die dat geeft op de ziekenhuizen 
zien er aanzienlijk gunstiger uit dan we half januari hadden durven hopen’, zegt voorzitter 
Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Dat geeft wat hem betreft wat 
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lucht, maar hij zegt er wel direct bij dat de speelruimte om maatregelen te versoepelen 
'beperkt' is. 

Kuipers toont begrip voor het kabinetsvoornemen om enkele versoepelingen door te voeren. 
Het belangrijkste plan is om de middelbare scholen weer deels open te stellen. Mogelijk mogen 
ook mbo's en kappers weer de deuren openen. ‘Ik snap heel goed de wens om te versoepelen, 
maar ruimte om heel veel dingen tegelijk te doen is er niet’, aldus de LNAZ-voorzitter. Wijzend 
op de steekproeven die iedere week worden geanalyseerd om te bepalen welke virusvarianten 
rondgaan, stelt Kuipers dat de Britse variant minder snel is opgerukt dan het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) begin dit jaar voorzag. ‘Daarmee koop je tijd’, zegt 
Kuipers. 

In het voorjaar kan het weer bovendien een gunstige invloed hebben en het virus afremmen. 
Tegelijkertijd worden steeds meer mensen gevaccineerd. Toch tempert Kuipers de 
verwachtingen. ‘Over een week of tien zitten we in de eerste week van mei. In die tien weken 
kan het nog flink ontsporen als de overdracht bijvoorbeeld met 10 procent toeneemt’, schetst 
hij. Bron: De Stentor, 22 februari 2021.   
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Vaccinatiecampagne Schotland succesvol 

De vaccinatiecampagne in Schotland lijkt succesvol. Ziekenhuisopnames als gevolg van een 
coronabesmetting zijn enorm teruggedrongen. Volgens voorlopige resultaten van een 
onderzoek onder de Schotse bevolking is het gevaar dat ziekenhuisopname noodzakelijk 
wordt, vier weken na de eerste inenting veel kleiner. Het gaat om 85 procent van de mensen 
die een Pfizer/BioNTech vaccin kregen en 94 procent van de mensen die een dosis van 
AstraZeneca kregen toegediend. 

De studie is uitgevoerd door het Usher Institute van de Universiteit van Edinburgh. Professor 
Aziz Sheikh, werkzaam bij het instituut, is opgetogen. Volgens hem toont het voorlopige 
resultaat van het onderzoek onder Schotten voor het eerst op een nationaal niveau aan dat 
de vaccinatiecampagne werkt tegen ziekenhuisopnames.  

Onderzoekers in Schotland zeggen dat het aantal ziekenhuisopnamen vanwege Covid-
19 sterk is gedaald sinds de aanvang van het vaccinatieprogramma. Wetenschappers aan de 
universiteiten van Edinburgh en Strathclyde en de Schotse gezondheidsdienst stelden vast 
dat het Pfizer-vaccin het aantal opnames met 85 procent verminderde en het vaccin 
van AstraZeneca zelfs met 94 procent. 

Bij het onderzoek werd gekeken naar mensen die een eerste prik hadden ontvangen en zij 
die nog niet waren ingeënt. De data werd verzameld tussen 8 december en 15 februari. In die 
periode kreeg 21 procent van de Schotten hun eerste vaccinatie. ‘Deze resultaten geven ons 
reden optimistisch te zijn voor de toekomst', zegt hoogleraar Azis Sheikh. ‘We hebben 
nu bewijs dat vaccinatie ziekenhuisopname met Covid-19 helpt voorkomen.' De Stentor, 22 
februari 2021.  

Australië en Nieuw-Zeeland begonnen met vaccineren 

Australië is vandaag, net als buurland Nieuw-Zeeland een aantal dagen eerder, begonnen met 
zijn vaccinatieprogramma. De Australische en Nieuw-Zeelandse regering hadden geen 
haast om te beginnen met inenten, omdat het merendeel van 
de besmettingen overzees werden opgelopen. Veel daarvan kwamen tijdens de verplichte 
veertien dagen quarantaine aan het licht. Tot nu toe heeft Australië 909 overlijdens ten 
gevolgen van een corona-infectie vastgesteld. 

Volgens epidemioloog Catherine Bennett, van de Australische Deakin-universiteit, hebben 
landen die de tijd nemen een groot voordeel. Zij kunnen leren van landen die wel de noodzaak 
hadden om snel te gaan vaccineren. ‘Wij hebben nu data over zwangere vrouwen die zijn 
ingeënt', zegt Bennett. ‘Bij een uitrol in de echte wereld doen zich ongelukken voor, die 
leven waardevolle inzichten.’ Australië acht vertrouwen in de vaccins bij het publiek 
belangrijker dan een snelle toediening. 

Premier Scott Morrison toonde gisteren zijn vertrouwen in het Pfizer-vaccin door zich 
publiekelijk te laten inenten. Vanaf vandaag krijgen grensbewakers, zorgpersoneel en 
bewoners en personeel van verzorgingstehuizen hun vaccinatie. Gezondheidsminister 
Greg Hunt wordt ingeënt met het AstraZeneva-vaccin zodra dit voorradig is. In Nieuw-Zeeland 
krijgt het merendeel van de bevolking pas een coronaprik in de tweede helft van het jaar. De 
Stentor, 22 februari 2021.   

Schoolpersoneel in Engeland moet gevaccineerd zijn voor ze 
aan het werk gaan 

Schoolpersoneel in Engeland moet gevaccineerd zijn voor ze weer aan het werk kunnen. Die 
oproep doet de familie van een besmette schoolmedewerker in Engeland, Mel Moczulski. 
De 51-jarige vrouw overleed op 30 januari, ze had geen onderliggende gezondheidsproblemen. 
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Op de school waar Moczulski werkte, greep het coronavirus om zich heen. Zeker 
33 personeelsleden raakten besmet, maar zij was de enige die het niet overleefde, dat meldt 
Sky News. 

Haar familie doet nu een dringende oproep om personeel van scholen zo snel mogelijk te 
laten vaccineren. En zelfs niet te laten werken voordat ze een prik hebben gehad. ‘Als we 
scholen weer willen openen, moeten we eerst iets doen om meer doden te voorkomen’, zegt 
weduwnaar Pete Skillin.  

Hij zegt te begrijpen dat scholen in een onmogelijke positie verkeren als het gaat om de 
bescherming van docenten en studenten. Toch vindt hij dat schoolpersoneel voorrang verdient 
als het gaat om een vaccin. ‘Als dat zo was, had ze misschien nog geleefd.’ 

Ondanks dat Mel Moczulski twee keer negatief testte ging haar gezondheid snel achteruit. 
Haar familie heeft haar maar een keer kunnen bezoeken, toen ze in een kunstmatige coma 
lag, vlak voor haar dood. ‘Het was verschrikkelijk, maar gelukkig hebben we afscheid kunnen 
nemen’, aldus Skilin.  

Premier Boris Johnson maakt morgen de eerste versoepelingen bekend sinds de huidige 
lockdown. Het heropenen van scholen is een topprioriteit voor de regering. Bron: De Stentor, 
21 februari 2021.    
 
 

Stappenplan afbouw maatregelen VK 

De Britse premier Boris Johnson heeft maandag een schema gepresenteerd voor de afbouw 
van de coronamaatregelen in Engeland. Het begint op 8 maart met de heropening van de 
scholen en universiteiten, zei Johnson in het parlement. De hoop is dat mensen tegen eind 
juni weer normaal kunnen leven, als een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. 

De periode tussen elke versoepelingsstap is minstens vijf weken, zodat kan worden nagegaan 
wat het effect van de vorige maatregel is geweest. De data kunnen verschuiven als de gewenste 
resultaten uitblijven. Daarbij wordt onder meer gekeken of besmettingen leiden tot veel meer 
ziekenhuisopnames. 

Vanaf 29 maart mogen mensen weer buiten samenkomen met zes personen of twee 
huishoudens. Dan zou ook buiten sporten weer mogelijk worden, inclusief voetbal en tennis. 
Tegen die tijd kan de bewegingsvrijheid worden verruimd en kunnen mensen weer uit hun 
district of regio reizen. Thuiswerken blijft ondertussen wel de norm. 

Niet-essentiële winkels en bijvoorbeeld kappers kunnen volgens het stappenplan vanaf 12 
april hun deuren weer openen. Vanaf 17 mei zouden sportevenementen weer bezoekers mogen 
ontvangen. 

Internationaal reizen wordt niet eerder dan 17 mei toegestaan. Dan zouden ook de hotels, 
pubs en restaurants onder voorwaarden weer open kunnen. Mensen mogen dan ook thuis 
weer meer personen ontvangen. De sociale beperkingen kunnen vanaf 21 juni volledig worden 
opgeheven, is de hoop. 

Johnsons hoop is gevestigd op de voortvarende vaccinatiecampagne in het Verenigd 
Koninkrijk, die de kansen volgens hem "dramatisch" ten goede hebben gekeerd. ‘Het einde is 
echt in zicht.’’  Hij tekende wel aan dat Covid-19 nooit helemaal verslagen wordt en 
hervaccinaties waarschijnlijk nodig zijn. 

Meer dan 17,7 miljoen mensen zijn al ingeënt tegen het virus in circa twee maanden tijd. 
Minister van gezondheid Matt Hancock streeft ernaar dat iedereen ouder dan 50 jaar half april 
is gevaccineerd en eind juli alle volwassenen zijn ingeënt. 
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Tal van ondernemers en parlementsleden bekritiseren de traagheid van de versoepelingen die 
voor de economie te laat zouden komen. Ook tal van Conservatieve partijgenoten van Johnson 
in het Lagerhuis dringen er steeds feller op aan dat de premier de economie vooruit helpt, 
maar hij herhaalde dat het daar nu nog te vroeg voor is. Bron: De Stentor, 22 februari 2021. 

 

Reisverbod Italië tussen de regio’s verlengd 

Italië heeft het reisverbod tussen de regio's van het land met een maand verlengd omdat het 
aantal nieuwe coronabesmettingen weer stijgt. Inwoners mogen hun regio tot 27 maart niet 
verlaten, behalve voor hun werk en in een noodgeval. 

De verlenging is een van de eerste coronamaatregelen van de nieuwe regering van premier 
Draghi. Ook de strenge regels over het bezoeken van een ander huishouden blijven gelden. 
Zo'n bezoek is slechts in zeer beperkte mate toegestaan. In zogenoemde rode zones met een 
hoog coronarisico zijn privébezoeken verboden tot 27 maart. 

Italië introduceerde vorig jaar herfst een kleurensysteem met risicozones in de strijd tegen 
corona: rood betekent hoge coronawaarden en strikte lockdown. Bij oranje zones zijn de 
regels iets soepeler en in de gele gebieden zijn ze nog losser. Wel geldt overal in Italië 
een mondkapjesplicht en een avondklok vanaf 22.00 uur. Bron: De Stentor, 22 februari 
2021.    

Duitsland bouwt lockdown af in Vier-stappen-plan 

De Duitse bondskanselier Merkel zinspeelt op een vier-stappen-plan om de lockdown af te 
bouwen. Dat zei ze tijdens een vergadering van haar CDU-partij, waar ze sprak over 'vier 
openingsstappen zonder jojo-effect', bericht de krant Bild. ‘Er wordt gesnakt naar een 
uitweg uit de lockdown’, aldus de Bondkanselier. Hoe die vier openingsstappen eruit gaan 
zien is niet bekend. Wel zei de kanselier dat het opheffen van de lockdown samen moet gaan 
met grootschalig testen. 

Duitsland zit al maanden in een lockdown. Die duurt in elk geval tot 7 maart. Wel worden 
hier en daar enkele maatregelen voorzichtig versoepeld. Scholen en bouwmarkten gingen 
vandaag op sommige plaatsen alweer open en vanaf komende maand kunnen ook kappers in 
Duitsland weer aan de slag. In Duitsland zijn 2,4 miljoen mensen besmet geraakt met het 
coronavirus. Meer dan 68 duizend mensen zijn aan het virus overleden. Bron: De Stentor, 22 
februari 2021.   

In Tanzania probleem coronavirus erkend 

Na maandenlang te hebben volgehouden dat het coronavirus in zijn land was 
overwonnen door veel te bidden, heeft de president van Tanzania nu eindelijk erkend dat zijn 
land een groot probleem heeft. 

De populistische president John Magufuli drong er zondag bij de 60 miljoen burgers van het 
Oost-Afrikaanse land op aan om voorzorgsmaatregelen te nemen en zelfs mondkapjes te 
dragen. 

De ommezwaai komt daags nadat de vice-president van de semi-autonome eilandregio 
Zanzibar is overleden aan de gevolgen van het virus. Ook de hoofdsecretaris van de president 
zelf overleed, al is de officiële doodsoorzaak niet bekend gemaakt. 

Tanzania heeft het aantal besmettingen met het coronavirus sinds april niet meer 
bijgehouden, omdat de president volhield dat het virus in zijn land was verslagen. Het officiële 
aantal besmettingen met het coronavirus in Tanzania blijft op slechts 509 staan, maar 
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inwoners melden dat veel mensen ademhalingsmoeilijkheden hebben en dat er steeds meer 
patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen met een longontsteking.  Bron: De Stentor, 
22 februari 2021  

 

Coronamaatregelen niet gebruiken om mensenrechten te 
beperken 

Het hoofd van de Verenigde Naties, António Guterres, waarschuwt dat sommige 
landen coronamaatregelen gebruiken als voorwendsel om mensenrechten te 
beperken. Andersdenkenden en onafhankelijke media zouden het zwijgen worden opgelegd en 
basisvrijheden worden onder het mom van coronabestrijding afgeschaft. Criticasters, 
waaronder rechtenactivisten, journalisten, advocaten en zorgmedewerkers, worden 
volgens Guterres gearresteerd, vervolgd en geïntimideerd. 

De VN-voorman noemt geen namen, maar volgens hem worden er in bepaalde landen strenge 
veiligheids- en noodmaatregelen afgekondigd om zogenaamd de coronacrisis te bestrijden. 
Om de stem van de oppositie te onderdrukken worden verkiezingen uitgehold. De 
machthebbers misbruiken daarmee feitelijk de coronapandemie om de 'meest 
fundamentele vrijheden' van burgers te beknotten. Guterres spreekt van een 'vicieuze cirkel' 
aan schendingen. Bron: De Stentor, 22 februari 2021.   

Half miljoen mensen overleden aan corona in Amerika  

President Joe Biden zal maandag in het Witte Huis stilstaan bij de half miljoen mensen die 
inmiddels in de VS aan het coronavirus zijn overleden. Er zal een moment van stilte worden 
gehouden en er zullen kaarsjes worden aangestoken om de doden te herdenken. 

Vermoedelijk zal maandag de grens van 500.000 doden worden gepasseerd, iets meer dan een 
jaar na het eerste bevestigde overlijdensgeval als gevolg van het coronavirus in de VS. 
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Het Witte Huis zei dat Biden tegen zonsondergang een toespraak zal houden om alle 
slachtoffers van het coronavirus te herdenken. Hij wordt daarbij bijgestaan door first lady Jill 
Biden en vice-president Kamala Harris en haar man, Doug Emhoff. Bron: De Stentor, 22 
februari 2021.   

EasyJet wil bemanning verplichten tot coronatest 

De Vereniging Nederlands Cabinepersoneel meldt dat budgetvlieger 
EasyJet vliegtuigbemanningen wil verplichten tot het ondergaan van een coronatest. De 
vereniging, die van mening is dat zoiets altijd gebaseerd moet zijn op vrijwilligheid, 
heeft gesprekken met de maatschappij over het testen abrupt afgebroken. 
 
'Een verplichting tot een coronatest zou juridisch gezien niet eens kunnen', stelt de VNC. De 
vereniging tekent formeel protest aan bij EasyJet en vraagt zich af waarom de Britse 
prijsvechter het testen van bemanningsleden niet op dezelfde manier oplost als bijvoorbeeld 
KLM. Daar wordt gewerkt met zogenoemde 'omgekeerde vrijwilligheid'. 

Elk KLM-crewlid gaat in principe akkoord met testen, tenzij men zelf actief aangeeft niet 
getest te willen worden. EasyJet leek aanvankelijk welwillend tegenover die aanpak te staan, 
zegt VNM, maar stelde later dat dit 'administratief onuitvoerbaar' zou zijn. ‘Als dat bij het veel 
grotere KLM wel lukt, zou dat voor de 174 easyJet crewleden in Amsterdam geen probleem 
moeten vormen.’ Bron: De Stentor, 22 februari 2021.  

Tom Moore begraven 

 
De Britse oorlogsveteraan Tom Moore, die wereldberoemd werd door in zijn achtertuin 38 
miljoen pond bijeen te wandelen voor de strijd tegen het coronavirus, zal slechts in het bijzijn 
van acht familieleden worden begraven. Moore overleed begin deze maand aan de gevolgen 
van een coronabesmetting. Koningin Elizabeth sloeg hem wegens zijn inzamelingsactie tot 
ridder.  

Toms dochters Lucy en Hannah maken vandaag bekend dat het afscheid in 
besloten kring wordt gehouden. Ook zijn vier kleinkinderen zijn erbij. ‘We begrijpen dat 
iedereen graag steun wil betuigen, maar andere belangstellenden en de pers helpen de 
gezondheidszorg het meest door thuis te blijven’, aldus Moores dochters. Tom was nog niet 
gevaccineerd, maar leed al een tijdje aan een longontsteking. Bron: De Stentor, 22 februari 
2021.  
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@ EPA De oorlogsveteraan kreeg een militair eerbetoon tijdens zijn uitvaart.  © AP — De kist 
van kapitein Tom Moore wordt door Britse soldaten Bedford op gedragen. 
 

 
Militair eerbetoon tijdens uitvaart van 100-jarige coronaheld 
Tom Moore 

In Engeland is vandaag afscheid genomen van coronaheld Tom Moore. De 100-jarige 
oorlogsveteraan liep in zijn tuin, achter zijn rollator, 33 miljoen Britse pond bij elkaar voor de 
strijd tegen het coronavirus. Kapitein Moore werd voor zijn menslievende daad tot ridder 
geslagen door koningin Elizabeth. De groothartige eeuweling overleed begin deze maand na 
zelf besmet te zijn met het virus. 

 
Coronaheld Tom Moore © AFP 

Een eregarde van 14 soldaten vuurde op de begraafplaats van Bedford drie salvo’s af voor de 
gesneuvelde oud-soldaat. Een Douglas C-47 oorlogstoestel vloog als eerbetoon langs. Op de 
kist van Moore was een Britse vlag gedrapeerd en een ceremonieel zwaard en zijn pet gelegd. 
Zijn Tweede Wereldoorlog-medailles en de onderscheiding die hij van de koningin kreeg lagen 
ook op het deksel. 

De crematie van de gedecoreerde held werd door zijn twee dochters - Lucy en Hannah -, hun 
echtgenoten en vier kleinkinderen bijgewoond. Acht in totaal. Geheel in lijn met de in Groot-
Brittannië geldende coronamaatregelen. Na afloop blies een klaroenist The Last Post. In Toms 
woonplaats Marston Moretaine luidde de Heilige Mariakerk honderd keer de klokken, gevolgd 
door kerken in het gehele land. 

De familieleden van Moore hebben tijdens de uitvaart hun trots uitgesproken. Zijn 
kleindochter Georgia Ingram-Moore las het gedicht De Magiër voor, dat ze heeft helpen 
schrijven. Het gaat over leven met iemand die ‘ons de hele dag aan het lachen maakt’ en ‘weet 
wat belangrijk is’. Zijn kleinzoon Benjamin sprak over een ongelooflijke grootvader, mentor en 
vriend. Hannah Ingram-Moore beschreef haar vader als een baken van licht en hoop voor de 
wereld.  
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Weinig mensen hebben voor de coronacrisis van Sir Tom 
gehoord , maar zijn voorbeeld leeft nu voort in ons allemaal 

‘In nationale crisissen doen gewone mensen uitzonderlijke dingen en inspireren ons om samen 
te komen en tegenslagen te verwerken’, zei Ben Wallace, de Britse minister van defensie. 
‘Weinig mensen hebben voor de coronacrisis van Sir Tom gehoord , maar zijn voorbeeld leeft 
nu voort in ons allemaal.’  

Er zijn plannen om als eerbetoon aan Tom Moore bomen te planten over de wereld. Zijn 
dochter Lucy Teixeira hoopt dat het zal resulteren in een bos in zijn woonplaats in Yorkshire 
en meehelpt in herbebossing in delen van India, waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gediend heeft. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

 

Tom Moore. © Britse ministerie van Defensie 
 

Britse oorlogsveteraan (100) haalt 30 miljoen pond op voor 
zorgverleners 

De inmiddels wereldberoemde Britse oorlogsveteraan Tom Moore is vandaag op zijn 
honderdste verjaardag bevorderd tot kolonel. Steunend op zijn rollator haalde Moore recent 
in een mum van tijd ruim 30 miljoen pond op voor Britse zorgverleners. Zelf noemt hij de 
bijzondere onderscheiding een ‘kers op de taart.’  

De Britse minister van Defensie, Ben Wallace, reageert eveneens verheugd op het eerbetoon. 
‘Kapitein Tom is buitengewoon inspirerend. Ik vind het fantastisch dat ons leger hem op zo’n 
passende manier heeft geëerd. Hij belichaamt niet alleen de geest van onze ongelooflijke 
veteranengemeenschap, maar ook de vastberadenheid van dit land.’ 

Twee weken geleden gonsde het al van de geruchten dat Moore, een civiel ingenieur, geëerd 
zou worden door de Britse koningin. Hij was al opgeklommen tot de rang van kapitein, omdat 
hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in onder meer in India en Birma had gediend. 
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Overal in Engeland hangen vandaag ter ere van zijn verjaardag kaartjes en tekeningen aan 
ramen, zijn er muurschilderingen van Tom terug te vinden in het straatbeeld en duiken er 
zelfs vogelverschrikkers met zijn beeltenis op. Moore ontving zelf meer dan 175.000 kaarten, 
waaronder een kaart van de Britse koningin Elizabeth, prins Harry en prins William. 

Op Twitter werd hij gefeliciteerd door onder meer Sarah Ferguson (de hertogin van York), de 
Britse premier Boris Johnson, de Britse Royal Marines, het leger en politiekorpsen.  

Ter ere van zijn onderscheiding vlogen vliegtuigen van de Britse luchtmacht over zijn huis. 
Moore ontving ruim 175.000 verjaardagskaarten van mensen over de hele wereld. Ook delen 
veel mensen video’s van ouderen en mindervaliden die zijn voorbeeld volgen en nu ook aan 
het wandelen zijn geslagen. 

In een korte reactie liet de veteraan weten alle aandacht ‘extreem bijzonder’ te vinden, net 
zoals zijn behaalde leeftijd. Bron: De Stentor, 30 april 2020. 

Afscheid van Tom Moore 

In Engeland is vandaag afscheid genomen van coronaheld Tom Moore. De 100-jarige 
oorlogsveteraan liep in zijn tuin, achter zijn rollator, 33 miljoen Britse ponden bij elkaar voor 
de strijd tegen het coronavirus. Kapitein Moore werd voor zijn menslievende daad tot ridder 
geslagen door koningin Elizabeth. De groothartige eeuweling overleed begin deze maand na 
zelf besmet te zijn met het virus.  

Een eregarde van 14 soldaten vuurde op de begraafplaats van Bedford drie salvo's af voor de 
gesneuvelde oud-soldaat. Een Douglas C-47 oorlogstoestel vloog als eerbetoon langs. Op de 
kist van Moore was een Britse vlag gedrapeerd en een ceremonieel zwaard en zijn pet gelegd. 
Zijn Tweede Wereldoorlog-medailles en de onderscheiding die hij van de koningin kreeg lagen 
ook op het deksel. 

De crematie van de gedecoreerde held werd door zijn twee dochters - Lucy en Hannah -, 
hun echtgenoten en vier kleinkinderen bijgewoond. Acht in totaal. Geheel in lijn met de in 
Groot-Brittannië geldende coronamaatregelen. Na afloop blies een klaroenist The Last Post. In 
Toms woonplaats Marston Moretaine luidde de Heilige Mariakerk honderd keer de klokken, 
gevolgd door kerken in het gehele land. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

Foto’s van verdachten avondklokrellen op schermen in 

Rotterdam 

Op digitale schermen in Rotterdam prijken sinds maandag acht verdachten van de 
avondklokrellen van vorige maand. Daarmee proberen politie en justitie de identiteit te 
achterhalen van de mannen die worden verdacht van onder meer vernielingen en 
plunderingen en geweld tegen agenten en journalisten. 

Een 17-jarige Rotterdammer voorkwam op de valreep dat zijn foto op de schermen wordt 
getoond. Hij meldde zich zondagmiddag op het politiebureau en is aangehouden. 

De rellen op 25 januari volgden op de door het kabinet ingevoerde avondklok. De ravage en 
schade waren groot. Bijna zestig verdachten, grotendeels Rotterdammers, werden nog dezelfde 
avond aangehouden. Het onderzoeksteam van de Rotterdamse politie kreeg daarna bijna 6000 
filmpjes met daarop beelden van de relschoppers. Door het tonen van verdachten in 
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televisieprogramma's Bureau Rijnmond, Opsporing Verzocht en Crime Desk en op sociale 
media zijn de afgelopen tijd nog eens tientallen aanhoudingen verricht. 

Een woordvoerder van de Rotterdamse politie zegt dat het verspreiden van de beelden aan 
strenge voorwaarden is verbonden. Ze worden pas vrijgegeven als het de politie na een week 
nog niet is gelukt de verdachten zelf te herkennen. Pas als de uitzendingen van de 
opsporingsprogramma's ook geen tips opleveren komen de foto's op de digitale schermen, 
waar ze steeds een week lang te zien zullen zijn of totdat hun naam bekend is.  De Stentor, 
22 februari 2021.   

 

 

Aantal doden snel opgelopen in verpleeghuis Amersfoort 

Het aantal doden door een uitbraak van het coronavirus in het Amersfoortse Sint Elisabeth 
Verpleeg- en Gasthuis is in een week tijd snel opgelopen. In totaal overleefden 22 van de 
106 bewoners de coronabesmetting niet.  

‘Deze situatie trekt een zware wissel op de bewoners, hun naasten en natuurlijk op onze 
medewerkers’, zegt Evelien Bongers van de raad van bestuur van zorgorganisatie Beweging 
3.0. ‘We leven erg met iedereen mee en doen er alles aan om hen zoveel mogelijk te 
ondersteunen.’  De Stentor, 22 februari 2021.  

AstraZeneca levert komende weken minder vaccins 

Farmaceut AstraZeneca levert de komende twee weken minder vaccins aan lidstaten van de 
Europese Unie dan beloofd. Voor Nederland gaat het om ruim 217.000 doses, die later zullen 
arriveren. De oorzaak van de vertraging is niet meegedeeld.  Het ministerie van VWS noemt 
de vertraging een tegenvaller. ‘Eentje die past in een patroon. We hopen dat de farmaceuten 
de betrouwbaarheid van hun leveringsschema snel zullen vergroten.’ 
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Vanaf volgende week maandag kunnen er volgens het RIVM geen 
vaccins worden geleverd aan priklocaties van de GGD, aan huisartsen en aan instellingen in 
de geestelijke gezondheidszorg. In Den Haag is het vaccineren met AstraZeneca op vrijdag 12 
februari begonnen. 

Reeds geplande prikafspraken, tot en met 14 maart, blijven staan. Nieuwe afspraken worden 
voor deze periode voorlopig niet ingepland, aldus het RIVM. Volgens het instituut komt er op 
zondag 7 maart een extra levering van 211.000 doses van AstraZeneca. Bron: De Stentor, 22 
februari 2021.    

 
 

 

Honderdduizenden AstraZeneca-vaccins in de koelkast in 

Duitsland: zorgpersoneel wacht liever op concurrenten 

In Duitsland liggen 650.000 dosissen van het AstraZeneca-vaccin in de vriezers omdat veel 
zorgmedewerkers, voor wie de vaccins bedoeld zijn, liever wachten om in een latere ronde met 
een ander vaccin ingeënt te worden. Net als bij ons maken veel zorgmedewerkers zich ongerust 
over de resultaten van het vaccin van het Brits-Zweedse bedrijf. 

Drie tot vijf. Zo ontstellend weinig mensen komen er elk uur een coronavaccin halen op de 
oude luchthaven van Tegel in Berlijn, zegt een veiligheidsmedewerker aan de Duitse radio 
Deutsche Welle. In Tegel worden enkel vaccins van AstraZeneca toegediend, en hoewel er elke 
dag honderden uitnodigingen vertrekken, komt bijna niemand effectief om zijn inenting. 

Tientallen berichten kwamen er zo de laatste dagen binnen, van over heel Duitsland: 
medewerkers uit de zorgsector die niet komen opdagen wanneer ze uitgenodigd worden om 
gevaccineerd te worden. In hoofdstad Berlijn bleven er zo 29.000 vaccins van AstraZeneca 
liggen. Over heel Duitsland gaat het zelfs om 650.000 stuks, blijkt uit data van het RKI-
instituut, de Duitse tegenhanger van Sciensano.  

Veel zorgmedewerkers wachten liever op een prik van bijvoorbeeld Pfizer, dat in vaccinstudies 
betere resultaten liet zien. Als het Duitse zorgpersoneel nu niet op de uitnodiging ingaat, 
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krijgen ze nogmaals een vraag om zich te laten vaccineren wanneer de gewone bevolking aan 
de beurt is. Zij hopen dan op een vaccin van een andere producent. 

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn sprak vrijdag zijn vertrouwen uit in het 
vaccin van AstraZeneca. Hij noemde het een ‘veilig en effectief’ vaccin. De Berlijnse 
burgemeester Michael Müller dreigt nu mensen die het vaccin weigeren achteraan de wachtrij 
te plaatsen. Bron: De Morgen, 21 februari 2021.    

 

 

 

Met AstraZeneca is het moeilijk afspraken te maken 

‘AstraZeneca is een buitengewoon ingewikkeld bedrijf om steady afspraken mee te maken.’ 
Dat zegt coronaminister Hugo de Jonge over de Brits-Zweedse farmaceut. Het bedrijf zou in 
de maanden april, mei en juli slechts de helft van de beloofde vaccins aan de Europese Unie 
leveren. ‘Het is om gek van te worden’, aldus De Jonge dinsdag tijdens de 
coronapersconferentie. 

AstraZeneca komt "aan de lopende band" met wisselende cijfers, aldus de bewindsman. ‘Er is 
werkelijk nog nooit een leveringsprognose uitgekomen, echt nog nooit.’ Het kabinet kampt 
volgens De Jonge om de drie, vier dagen met berichten dat de leveringen toch anders uitkomen 
dan eerder beloofd. 

Het bemoeilijkt de planning van de vaccinatieoperatie, aldus de minister. Maar het maakt het 
ook lastig om te voorspellen welke versoepelingen later in het jaar weer mogelijk zijn. Want: 
‘minder leveringen betekent minder vaccineren.’ En vaccineren is volgens het kabinet de 
belangrijkste uitweg uit de pandemie. 
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Een woordvoerder van AstraZeneca zegt tegen de NOS dat het bedrijf in het tweede kwartaal 
toch 180 miljoen vaccins aan de EU-lidstaten te leveren, zoals was afgesproken. De helft 
daarvan komt uit de productielijnen in de EU, de rest moet elders worden 
geproduceerd.  Bron: AD, 23 februari 2021.  

AstraZeneca en zijn vaccin: hoe één farmaceut heel Europa tot 
waanzin drijft 

Farmaceut AstraZeneca drijft Europa met zijn coronavaccin tot waanzin. Waarom krijgen wij 
veel minder vaccins dan de Britten? Hoeveel vaccins zijn er vanuit Leiden naar Engeland 
verscheept? En wat valt Europa zélf te verwijten? Morgen moet het bedrijf op het matje komen 
bij het Europees Parlement. 

Van hoop in bange coronadagen tot een bedrijf dat in de Haagse en Brusselse wandelgangen 
wordt uitgekotst. Het is AstraZeneca gelukt. De spannende en soms pijnlijke intriges rond het 
coronavaccin van de Brits-Zweedse farmaceut zijn bij uitstek voer voor een verslavende 
Netflixserie, met bijna elke dag een nieuwe plotwending. Bron: De Stentor, 24 februari 2021.  

Het Duitse ministerie van Gezondheid zegt dat het in het tweede kwartaal 16 miljoen doses 
van het coronavaccin van AstraZeneca ontvangt. Dat is volgens interne Duitse 
overheidsdocumenten, die zijn ingezien door persbureau Reuters, niet eens de helft van de 
toegezegde 33,8 miljoen doses. 

Reuters meldde dinsdag dat AstraZeneca minder zou leveren aan de Europese Unie in het 
tweede kwartaal, maar de farmaceut ontkende dat en zegt dat de afgesproken 180 miljoen 
doses worden geleverd. De productie in de EU loopt achter, maar in andere delen van de 
wereld wordt meer geproduceerd, en dat wordt dan naar de EU vervoerd, zegt de farmaceut. 

Duitsland krijgt in totaal 56,3 miljoen doses vaccin van AstraZeneca. Volgens het Duitse 
ministerie van Gezondheid is het logisch dat de levering wat achterloopt, aangezien het middel 
later werd goedgekeurd in de EU dan in eerste instantie werd gedacht. Bron: AD, 24 februari 
2021. 
 
 

Het Artsen Covid Collectief vindt huidig coronabeleid grote 
fout 
  
Het Artsen Covid Collectief, een onafhankelijke organisatie van artsen en medische 
professionals, die zich uitspreken over het huidige coronabeleid, noemt de teststrategie van 
minister De Jonge, waarbij via de invoering van een testbewijs de samenleving mogelijk een 
beetje van slot kan, een grote fout. Morgen zal De Jonge, de Tweede Kamer informeren over 
zijn plannen. Zoals demissionair-premier Rutte zelf al aangaf, moet je je alleen laten testen bij 
klachten’, aldus Evelien Peeters, internist en voorzitter van het Artsen Collectief. ‘Meer 
en gedwongen (snel)testen bij niet zieke mensen leidt tot schijnveiligheid, versterkt angsten 
en is ethisch onverantwoord.’ 
 
Peeters: ‘Wij maken ons ernstige zorgen over de maatschappelijke druk en angstcultuur die 
in stand gehouden wordt. Mensen volgen hierdoor bijna willekeurig adviezen van onze 
overheid op. Als medici twijfelen wij oprecht en ernstig aan zowel de fundamenten als 
de strategie van dit beleid.’ 
 
Het massaal (snel)testen van de bevolking vindt het collectief 'onacceptabel'. Een 
sneltest/PCR-test meet geen virussen en de test op zich kan ook geen diagnose stellen, klinkt 
het. De testen kunnen alleen een extra check zijn na beoordeling van de klachten door een 
arts. ‘Het testen zonder klachten is dan ook zeer onverstandig.' Bron: De Stentor, 22 februari 
2021.   
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6436 boetes voor negeren avondklok 

De politie heeft afgelopen week 6436 boetes uitgeschreven voor het negeren van de avondklok. 
Afgelopen weekend werden 96 illegale feesten stilgelegd. Ook zijn er 285 boetes uitgedeeld 
aan mensen die het verbod op groepsvorming hebben overtreden. 383 mensen kregen 
een waarschuwing voor het niet opvolgen van de coronamaatregelen negeerden, zoals het 
houden van 1,5 meter afstand. De Stentor, 22 februari 2021. 

Buitenactiviteiten mogelijk maken 

 
Maak bij een versoepeling van de coronamaatregelen, juist buitenactiviteiten mogelijk. Dat 
is logischer dan binnen meer vrij te geven. Dat advies hebben de burgemeesters in het 
Veiligheidsberaad maandag aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid 
gegeven. Dinsdag beslist het kabinet over een eventuele afschaling van de maatregelen. 

Het ligt volgens de voorzitters van de veiligheidsregio's meer voor de hand om buiten meer toe 
te staan dan binnen. ‘Buiten is meer coronaproof’, zegt beraadvoorzitter en burgemeester van 
Nijmegen Hubert Bruls. Als de dagen langer worden en het weer aangenaam is, gaan mensen 
meer de deur uit. ‘Zij snakken ernaar om naar buiten te gaan. Dat gaat gebeuren. Neem dan 
ook de juiste maatregelen.’ 

Bruls spreekt van een lastig dilemma. ‘Wij zitten op een splitsing der wegen. Er is met 
de dreiging van de mutaties weinig ruimte voor versoepeling. Het virus lijkt weer te kunnen 
oplaaien. Als je het OMT-advies heel strikt neemt, kunnen we nu niet 
versoepelen. Maatschappelijk is daar wel heel veel behoefte aan. Als burgemeesters horen we 
dat dagelijks.’ Bron: De Stentor, 22 februari 2021.   
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Econoom Barbara Baarsma © Videostill 

 

Gedoe bij Herstel-NL: topeconoom Rabobank trekt zich opeens 
terug 

Barbara Baarsma, hoogleraar economie en directievoorzitter Rabobank-Amsterdam, stapt per 
direct uit Herstel-NL, de groep economen, wetenschappers en artsen die zich verzet tegen de 
lockdown en het land weer wil openen. Dat laat Baarsma op haar LinkedIn weten. De 
campagne van de actiegroep gaat na overleg door, meldt voorzitter Robin Fransman.  

Volgens de plannen van Herstel-NL zou Nederland vanaf 1 maart weer ‘open’ kunnen. De 
actiegroep wil in actie komen ‘omdat de schade van de coronacrisis enorm is, dagelijks groeit 
en zeer ongelijk is verdeeld‘. Herstel-NL heeft een concreet plan uitgewerkt dat het naar eigen 
zeggen mogelijk maakt om Nederland met een beter coronabeleid uit de crisis te halen.   

Via crowdfunding werd in korte tijd al meer dan 100.000 euro opgehaald. Met dat geld 
financieren de initiatiefnemers, onder wie een groep artsen, economen en wetenschappers, 
hun opgezette campagne met reclame op billboards, radiospotjes en tv-commercials. 

Maar de toekomst van Herstel-NL is na vanavond onzeker. Econoom Barbara Baarsma, bij de 
start al betrokken als meedenker, stapt om nog onduidelijke redenen uit het project. ‘Mijn rol 
was argumenten op basis van feiten en onderzoek in te brengen voor goed beleid. Die rol blijf 
ik vervullen, maar niet langer bij Herstel-nl. Vanaf 23 februari 2021 ben ik niet langer bij 
herstel-nl betrokken’, schrijft ze op LinkedIn. Op het account van voormalig CPB-directeur 
Coen Teulings, een van andere gezichten van Herstel-NL, staat precies hetzelfde statement. 
Ook Teulings weigert vanavond commentaar te geven. 

Ondertussen laat voorzitter Robin Fransman wel van zich horen. ‘Wij zijn benaderd door 
kringen rond het kabinet met het verzoek om de campagne van Herstel-NL tijdelijk te staken 
tot na de verkiezingen. Daar gaan we ons vanavond over beraden’, twittert Fransman. Het is 
niet duidelijk wat hij precies met zijn tweet bedoelt. Inmiddels is duidelijk dat Herstel-NL 
doorgaat met de activiteiten. ‘Vanavond hebben Bestuur en RvT van Herstel-NL en 
Artsencollectief zich in een gezamenlijke vergadering gebogen over het verzoek om de 
campagne tijdelijk te staken tot na de verkiezingen. Besloten is om de campagne voort te 
zetten’, stelt Fransman. 

Op de achtergrond probeert Herstel-NL al langer de eigen standpunten over te brengen via 
een lobby bij politici in Den Haag. Ook kennen sommige aangesloten artsen de leden van het 
Outbreak Management Team (OMT) persoonlijk. 

Het plan moet verdere schade aan de maatschappij helpen voorkomen. Door de corona-
aanpak meer te baseren op de ‘reële gevaren’ van het virus en gerichte bescherming van 
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kwetsbare groepen zouden het onderwijs, de economie en het sociale leven snel weer op 
kunnen starten. 

Het plan van Herstel-NL kan op zowel bijval als weerstand rekenen. Marcel Levi, de 
Nederlandse directeur van een groep ziekenhuizen in Londen, maakte gehakt van het plan. 
‘Wat wil die groep nou? Bejaarden in een reservaat stoppen, zodat wij naar festivals kunnen 
en lekker kunnen shoppen? Oudere mensen beschermen zichzelf nu toch al zoveel als ze 
kunnen? En ondanks dat, ondanks dat heel Nederland nog maar één bezoeker mag ontvangen 
en ondanks de avondklok daalt het aantal besmettingen nog steeds maar moeilijk’ vertelde 
hij tegen deze site. Bron: AD, 22 februari 2021. 

Herstel-NL  

Herstel-NL vindt het nodig om nu in actie te komen omdat de schade van de coronacrisis 
enorm is, dagelijks groeit en zeer ongelijk is verdeeld. Faillissementen, leerachterstanden, 
uitgestelde zorg, depressie, werkloosheid. De schade van de maatregelen is groter dan de 
schade die we voorkomen. Nooit eerder offerden zo velen zo veel op voor zo weinig.  
 
Het is niet verantwoord de vrijheid om te leven, te leren en te ondernemen, alleen maar door 
de grillen van een coronavirus te laten bepalen. De tijd is aangebroken om Nederland met 
beter beleid uit de coronacrisis te halen. Dit zal niet van de ene dag op de andere perfect 
lukken. Maar het is hoog tijd om eerste stappen op nieuwe paden te zetten. Op weg naar 
oplossingen. Daarom heeft een breed collectief van artsen, economen, ondernemers, 
wetenschappers, psychiaters en hoogleraren Herstel-NL opgericht en een plan gemaakt. Het 
plan waarmee Nederland open kan. Gebaseerd op de reële gevaren van het virus en gerichte 
bescherming van kwetsbaren. 
 
Het beperken van vrijheden en grondrechten van grote delen van de bevolking, zonder daar 
goed met elkaar over te praten, zien wij als onmenselijk en niet goed voor de rechtsstaat. Alles 
wat voor mensen belangrijk is in het leven moet een rol spelen bij besluiten over de aanpak 
van corona. Dit gebeurt nu naar onze mening te weinig. 
 
Het is niet verantwoord de vrijheid om te leven, te leren en te ondernemen, alleen maar door 
de grillen van een coronavirus te laten bepalen. De tijd is aangebroken om Nederland met 
beter beleid uit de coronacrisis te halen. Dit zal niet van de ene dag op de andere perfect 
lukken. Maar het is hoog tijd om eerste stappen op nieuwe paden te zetten. Op weg naar 
oplossingen. Daarom heeft een breed collectief van artsen, economen, ondernemers, 
wetenschappers, psychiaters en hoogleraren Herstel-NL opgericht en een plan gemaakt. Het 
plan waarmee Nederland open kan. Gebaseerd op de reële gevaren van het virus en gerichte 
bescherming van kwetsbaren. 
 
Wat we ondertussen wel weten is dat risico-gestuurd beleid beter scoort in termen van geredde 
levensjaren. De maatschappelijke praktijk heeft zich al naar de voorstellen van Herstel-NL 
gericht. Contacten van jongeren liggen veelal op hetzelfde niveau als voor de crisis, terwijl 
ouderen die juist drastisch hebben teruggeschroefd. Dat is vanuit het gezichtspunt van zowel 
jong als oud begrijpelijk; jongeren lopen immers nauwelijks risico. Dit maakt het beleid dat 
het kabinet nu uitdraagt zo riskant: het zaait maatschappelijke verdeeldheid doordat jongeren 
bedoeld of onbedoeld voor de crisis verantwoordelijk worden gehouden. Risico gestuurd beleid 
met gerichte bescherming is zowel ethisch als juridisch verdedigbaar. Veel meer dan het 
huidige beleid waarin groepen verplicht worden om hun leven op te schorten terwijl feitelijke 
onderbouwing daarvoor mager is.  
 
Belangrijk bij risicogestuurd beleid met gerichte bescherming is dat we niet langer van bovenaf 
met exacte protocollen bepalen hoe burgers en instellingen zich moeten gedragen. Dat kunnen 
ze veel beter zelf invullen waarbij ze alle lokale omstandigheden meewegen. Risicogestuurd 
beleid draait om het maken van veilige zones en veilige tijden voor kwetsbaren, het maximaal 
faciliteren van zelf-isolatie voor wie dat wil, en daarnaast alle ruimte om te leven, werken, 
leren en ondernemen voor wie dat wil.  
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Het beleid van lockdowns en dichte winkels, scholen, cultuur en horeca lijkt misschien veilig 
voor kwetsbaren op de korte termijn, maar het is onveilig op de wat langere termijn voor 
kinderen, voor ondernemers, voor werknemers en voor de geestelijke gezondheid. Honderd 
procent veiligheid bestaat niet. We moeten het nu veilig genoeg maken voor iedereen. Op korte 
en lange termijn. Dat kan met risicogestuurd beleid met gerichte bescherming. Hieronder zijn 
deze principes concreet gemaakt. 
 
Concreet betekent dit dat alle scholen, universiteiten, kinderopvang per direct open. Dit 
versnelt het proces van het bereiken van immuniteit en voor kinderen en jongeren levert het 
virus weinig gevaar op. Op korte termijn leveren de besmettingen onder jongeren een risico 
op voor vatbaren, omdat jongeren de besmetting kunnen overdragen. Op termijn van enkele 
maanden leveren ze juist een bijdrage aan het bedwingen van de crisis, door hogere 
immuniteit. Studenten die kwetsbaar zijn, krijgen de mogelijkheid om onderwijs digitaal te 
volgen, terwijl studiegenoten fysiek aanwezig zijn. Ook vanwege de hoge kosten van gemist 
onderwijs is het van belang fysiek onderwijs zo snel mogelijk weer toe te staan. 

Faciliteren van zelfbescherming en actief beschermen van hen die zichzelf minder goed 
kunnen beschermen. We hebben lege hotels, lege vakantiehuizen, stilstaande bussen, 
vliegtuigen en taxi’s, ongebruikte catering keukens, en duizenden bijbehorende chauffeurs, 
schoonmakers, koks, obers, stewardessen enzovoorts staan potentieel ter beschikking. We 
kunnen hen inzetten om te faciliteren en te beschermen. Zo kunnen we twee vliegen in één 
klap slaan; kwetsbaren beschermen en tegelijkertijd de economie en de inkomens van deze 
huishoudens een impuls geven.  
 
Belangrijk onderdeel van het faciliteren is een tijdelijke versoepeling van de ziektewet. Een 
laagdrempelige vergoeding voor hen die niet thuis kunnen werken maar wel kwetsbaar zijn. 
Of een huisgenoot hebben die kwetsbaar is. We moeten de verzuimkosten die dat met zich 
meebrengt met zijn allen delen. Iedereen die daar aanleiding toe heeft en dat wil moet zijn 
werkgever kunnen bellen en kunnen zeggen, ik meld me tijdelijk ziek vanwege 
gezondheidsrisico’s. De kosten die dat met zich meebrengt voor de werkgevers moeten we 
compenseren. Met een tijdelijke invulling van de ziektewet. 
 
Ruim leven in veilige zones. Ons plan zorgt voor meer ruimte voor iedereen, meer vrijheid en 
meer veiligheid voor zowel kwetsbaren als niet-kwetsbaren. Er zijn zones die veilig zijn voor 
kwetsbaren, waar de kans op virustransmissie zo laag mogelijk is. In de veilige zone vind je 
mensen van alle leeftijdsgroepen, ze zijn toegankelijk voor iedereen, veilige zones 
onderscheiden zich alleen doordat er de allerstrengste veiligheidsregels gelden en dat op 
overtreding strenge sancties staan. Het is ook niet de bedoeling dat mensen elkaar aanspreken 
op daar al dan niet aanwezig zijn, als ze zich maar conform de regels van de veilige zone 
gedragen. De veilige zone is de kern van maatschappelijke solidariteit. De veilige zone is niet 
per se een plek, het kan ook een dag of een tijdstip zijn.  
 
Voorbeelden: 
De bioscoop werkt met speciale veilige zone dagen (bijvoorbeeld drie dagen per week, zeg 
maandag, woensdag en vrijdag), afgewisseld met reguliere dagen (bijvoorbeeld de andere vier 
dagen). Tijdens veilige dagen geldt een veilige-zone regime: afstand tussen de bezoekers, 
mondkapjes verplicht, strikte handhaving, etc. In de trein worden de voorste coupés altijd de 
veilige zone. Met heel veel ruimte tussen de reizigers, mondkapjes verplicht en conducteurs 
die hier helder op handhaven. De overige coupés zijn automatisch reguliere zones, waar dus 
geen mondkapjes verplicht zijn en de afstand minimaal mag zijn.  
 
Uiterlijk 1 maart heel Nederland weer open, dan zijn de meest vatbaren gevaccineerd. Het 
oude normaal geheel herstellen. Culturele sector open, festivals starten op, horeca open, alle 
winkels open, nachtclubs weer open, etc. Testen beperken tot mensen die klachten 
ontwikkelen, zoals de WHO adviseert. Massaal sneltesten moet een uitzondering blijven, 
alleen daar waar besmetting van grote aantallen kwetsbaren een groot en reëel gevaar is, en 
bij toegang tot plekken waar een kans bestaat op grootschalige besmettingen met hoge virale 
dosis. 
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Geen dwang of drang om te vaccineren. We vertrouwen op de groeiende immuniteit. Geen 
avondklok en strenge lockdown. Dat is alleen theoretisch effectief als daardoor het aantal 
besmettingen zover daalt dat het virus volledig kan worden uitgebannen. Dat vergt een 
keiharde lockdown van ruwweg zestien weken zoals in China en Australië. En ook daarna zijn 
instrumenten nodig die in Nederland niet zomaar acceptabel zijn, zoals een test- en 
isolatieplicht, verplicht gebruik van een app, overheidstoegang tot ieders locatiedata en 
betaalgegevens, hoge straffen en dichte grenzen. Al deze maatregelen zijn terecht afgewezen 
door de Tweede Kamer. We hebben in Nederland bijvoorbeeld alleen al honderdduizend 
grenswerkers. Zeker nu er vaccins zijn, is er geen noodzaak om tegen hoge kosten het virus 
volledig proberen te onderdrukken. Overigens: landen met de strenge lockdowns om ons heen 
hebben de hoogste mortaliteitscijfers. Voorstanders van harde lockdowns rekenen lange 
termijn gezondheids- en maatschappelijke schade nooit mee.  
 
Er zijn kwetsbaren die samenleven met minder kwetsbaren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan 
gezonde kinderen met kwetsbare ouders, of partners waarvan één iemand kwetsbaar is en de 
ander niet, of iemand die inwoont bij haar/zijn bejaarde kwetsbare ouder. Deze personen 
kunnen elkaar in principe snel besmetten – de meeste besmettingen vinden plaats in de 
thuissituatie. Dus als de niet kwetsbare zich in een reguliere zone begeeft, is de thuissituatie 
niet meer veilig en is het voor de kwetsbare dus onmogelijk om veilig te wonen. Deze minder 
kwetsbaren kunnen zich niet buiten de veilige zones begeven want anders is de thuissituatie 
niet meer veilig. Een oplossing is om dit soort huishoudens tijdelijk de mogelijkheid te geven 
om op twee plekken te wonen, door verblijven in de leegstaande hotels en vakantiehuizen aan 
te bieden op kosten van de overheid als bezoek aan reguliere zones toch nodig is, of heeft 
plaatsgevonden. 
 
Het valt niet te voorkomen dat soms virus lekt van de reguliere- naar de veilige zone. Daarom 
is het belangrijk dat we de capaciteit in de zorg nog verder opschalen om covid-19 bij  
 kwetsbaren zo goed mogelijk op te vangen, zonder dat andere zorg moet afschalen. Een flink 
deel van de medewerkers in de zorg werkt parttime, gemiddeld rond de zestig procent en de 
gemiddelde werkweek bedraagt 24 uur. Deze groep vragen we om waar mogelijk tijdelijk 
voltijds te gaan werken. Dat kan natuurlijk alleen als we deze groep perfect faciliteren en 
ontzorgen. Door de kinderopvang te regelen, door boodschappen te (laten) doen, door de hond 
uit te (laten) laten, de was en de schoonmaak te regelen. En natuurlijk moeten deze mensen 
netto, en na toeslagen, uitstekend beloond worden voor deze extra inspanning. 
Beroepsgroepen die snel kunnen worden bijgeschoold voor corona zorg, zoals anesthesie 
assistenten, gaan we zo snel mogelijk inzetten om het IC personeel te ontlasten. Bron: Herstel 
NL. 
 
 

  

Voorziter Herstel NL: het geschetste dreigingsbeeld was hoog. 
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Het plan van Herstel-NL, een groep deskundigen en professionals om Nederland uit de 
lockdown te loodsen, was volgens coronaminister Hugo de Jonge ‘levensgevaarlijk’ geweest. 
‘Het was geen herstelplan. Het herstel stel je zo nog maandenlang uit’, zegt De Jonge.  

 

Herstel-NL bestaat uit wetenschappers, artsen en analisten. Vorige week kreeg het plan van 
de club om de coronamaatregelen te versoepelen zonder dat het virus weer snel om zich heen 



 

108 

 

grijpt, veel aandacht. Maar twee prominente leden, econoom Barbara Baarsma en oud-CPB-
chef Coen Teulings, stapten al snel uit het initiatief. Voorman Robin Fransman zegt dat het 
kabinet druk heeft uitgeoefend op de club, maar het kabinet ontkent dit. Bron: AD, 23 februari 
2021. 
 

 

 

Alle studenten verdienen compensatie voor dit weggegooide collegejaar. Bron: Het Financieele 
Dagblad, 23 februari 2021. 

Quarantaineplicht voor mensen die naar Nederland reizen 

De quarantaineplicht voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland reizen, komt in 
maart, zegt coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond tijdens een persconferentie over 
corona. De minister kijkt al maanden hoe hij zo'n plicht moet invoeren, iets wat volgens 
hem "razend ingewikkeld" is. 

De quarantaineplicht moet het huidige inreisverbod vanuit onder meer het Verenigd 
Koninkrijk en Zuid-Afrika gaan vervangen. 

Reizigers uit alle landen moeten nu na aankomst in Nederland tien dagen binnenblijven. Wel 
kan men die quarantaine verkorten door zich na de vijfde dag te laten testen. Bij een negatieve 
testuitslag, mag men weer naar buiten. Bron: AD, 23 februari 2021. 
 
 

Voorwaarden heropenen winkels 
 
Er is wel een hele reeks voorwaarden aan het heropenen van de winkels verbonden. Klanten 
moeten zich onder meer vier uur van tevoren hebben aangemeld en per verdieping mogen 
maximaal twee klanten tegelijk in de winkel zijn. Het bezoek moet minimaal tien minuten 
duren. 
Deze stap moet met name voor kleinere winkeliers een uitkomst bieden. Rutte zei te beseffen 
dat het voor het grootwinkelbedrijf "geen soelaas" biedt. Daarom gaat het kabinet in gesprek 
met deze ondernemingen om te kijken welke steun zij nodig hebben. 
 
Op dit moment kunnen klanten bij niet- essentiële winkels alleen hun bestelling ophalen. Dat 
wordt 'click and collect' genoemd. Dat is sinds een paar weken mogelijk nadat deze winkels 
half december dicht waren gegaan omdat de besmettingscijfers bleven oplopen. 
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Winkeliersvereniging INretail pleit al langer voor het openen van de winkels. De detailhandel 
heeft het zwaar. Volgens de organisatie staan in de sector 50.000 banen op de tocht. Bron: 
AD, 23 februari 2021. 
 

Perspectief voor jongeren 
 
De versoepelingen die minister-president Rutte bekendmaakte bieden perspectief voor 
jongeren, vindt het Rode Kruis. Volgens het Rode Kruis hebben jongeren het zwaar tijdens de 
coronacrisis. ‘Jongeren voelen zich eenzaam en somber’, zegt een woordvoerder. Jongeren zijn 
volgens haar extra kwetsbaar, vanwege hun leeftijd en omdat ze nog in ontwikkeling zijn. 
Maar de huidige versoepelingen zijn positief en positief nieuws draagt bij aan hun mentale 
welzijn. 
 
Het openen van de scholen is prettig voor de jongeren. ‘Ze kunnen een deel van hun sociale 
leven weer oppakken en elkaar zien.’ Rutte noemde ‘leerachterstanden, eenzaamheid en 
depressie onder jongeren’ ook als negatieve gevolgen van de maatregelen. ‘Het moet wel vol te 
houden zijn.’ 
 
‘Jongeren vinden het steeds lastiger om het vol te houden’, zegt ook Anita Kraak van het 
Nederlands Jeugdinstituut (NJI). ‘Het is voor hun ontwikkeling belangrijk dat ze contact 
hebben met leeftijdsgenoten.’ Ook is school voor veel jongeren een veilige plek, waar ze hun 
verhaal kwijt kunnen als het bijvoorbeeld thuis niet zo goed gaat. Bron: AD, 23 februari 2021. 

 

Wanneer meer besmettingen volgen meer coronaregels 

Premier Mark Rutte waarschuwde dat als over een paar weken de cijfers weer door het dak 
gaan er weer een aanscherping zal moeten volgen. ‘Natuurlijk willen we dat niet. We willen 
juist meer ruimte geven aan alle sectoren, ook aan de horeca en bioscopen.’ 

Volgens de premier weten de meeste mensen de maatregelen goed te volgen. ‘Maar het gaat 
ook niet vanzelf. Uw gedrag doet ertoe. Als iedereen zich aan de afspraken houdt, dan kunnen 
we best nog meer risico nemen’, zei Rutte. 

Tegelijk blijft de avondklok overeind tot 15 maart en mogen mensen ook nog steeds niet meer 
dan één persoon per dag thuis ontvangen. Als blijkt dat de avondklok moet gelden tijdens de 
verkiezingen voor de Tweede Kamer komt er een uitzondering voor stemmers, leden van 
stembureaus en stemmentellers. 

Op 8 maart is de volgende persconferentie van het kabinet. Dan zal Rutte bekendmaken wat 
er gebeurt met de coronamaatregelen na 15 maart.  

Terwijl het aantal coronabesmettingen weer een duidelijke stijging heeft ingezet, 
worden maatregelen die het virus in toom moeten houden versoepeld. Daarmee geeft het 
kabinet gehoor aan een steeds luider klinkende roep in de samenleving, maar neemt het 
tegelijkertijd het risico dat de komende tijd meer mensen besmet zullen raken. ‘Het is een 
duivels dilemma’, vat een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) de situatie samen. 

Het RIVM ziet ook dat de samenleving behoefte heeft aan meer lucht, maar waarschuwt in het 
laatste weekbericht om alleen "met grote voorzichtigheid en stapje-voor-stapje" versoepelingen 
door te voeren. 

Het kabinet lijkt juist meerdere stappen tegelijk te willen zetten. Volgens uitgelekte 
berichten gaan de middelbare scholen weer open, mogen mensen met contactberoepen zoals 
kappers en schoonheidsspecialisten weer aan het werk, kunnen rijinstructeurs weer de weg 
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op, mogen mensen tot 27 jaar weer in de buitenlucht sporten in teamverband en krijgen ook 
winkels weer meer mogelijkheden om op afspraak klanten te ontvangen. Bron: AD, 23 februari 
2021.     

Parkinson-onderzoeker overleden aan corona 

Parkinson-onderzoeker en wetenschapper Jan Holsheimer (79), oud-docent aan 
de Universiteit Twente, is zondag overleden aan de gevolgen van corona. 

De Oldenzaler verwierf wereldwijd bekendheid door de ontwikkeling van de allereerste 
elektrode om diepe hersenkernen te meten. Met zijn ontdekking leverde hij een belangrijke 
bijdrage aan het onderzoek naar de Ziekte van Parkinson, een ziekte waaraan hij zelf de 
laatste jaren ook leed. 

Holsheimer studeerde biologie in Groningen. Hij promoveerde en werd in 1965 benoemd tot 
lector aan de pas opgerichte Technische Hogeschool Twente, de latere UT. Ook na zijn afscheid 
in 2013 bleef hij als wetenschapper actief, al viel hem dat vanwege toenemende ziekteklachten 
zwaar. 

Holsheimer was tevens een verdienstelijk fotograaf. In november had hij nog een expositie 
achter de ramen van zijn Oldenzaal. ‘Ik voel me niet bekocht of boos’, zei hij bij die gelegenheid 
in een interview met deze krant. ‘Het is gewoon zoals het is. Parkinson maakt geen onder-
scheid.’ Bron: AD, 23 februari 2021.  
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China deed weinig onderzoek 

De Chinese autoriteiten hebben tijdens de eerste acht maanden van de coronacrisis weinig 
epidemiologisch onderzoek verricht naar de oorsprong van SARS-CoV-2. Dat staat te lezen in 
een intern document van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat Britse krant The 
Guardian kon inkijken. 

Het interne reisverslag van de WHO - dat dateert van 10 augustus 2020 - beschrijft hoe WHO-
leden een bezoek brachten aan China om er samen met lokale onderzoekers de oorsprong van 
het nieuwe coronavirus te achterhalen. Het verslag werd geschreven door Peter Ben Embarek, 
die tevens ook teambaas was tijdens het laatste bezoek aan Wuhan. 

Embarek reisde tussen 10 juli en 3 augustus (2020) al een keer naar China om te bestuderen 
welk werk er toen verzet was in het onderzoek naar de oorsprong van het virus. ,,Na 
uitgebreide discussies met Chinese tegenhangers, blijkt dat er sinds januari 2020 weinig is 
gedaan op vlak van epidemiologisch onderzoek in Wuhan”, zo luidt de conclusie van het twee 
pagina’s tellende verslag. ' 

‘De data die mondeling werden gepresenteerd, vertelden ons iets meer dan de officiële 
spoedvergaderingen. Maar er werden geen PowerPoint-presentaties gemaakt, noch werden er 
documenten gedeeld.’ Het WHO-team vroeg meermaals naar informatie en documenten, maar 
daar werd aan Chinese kant geen gehoor aan gegeven. Bron: AD, 23 februari 2021.  
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Inreisverbod Marokko voor reizigers die uit Nederland komen 
 
Vanaf dinsdag 00.01 uur geldt in Marokko voor reizigers die uit Nederland komen een 
inreisverbod. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bekend. 

De Marokkaanse overheid heeft dit besloten, omdat de besmettingen in Nederland hoog 
blijven, aldus Buitenlandse Zaken. Het inreisverbod geldt ook als reizigers via een ander land 
naar Marokko willen gaan. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag adviseert om niet naar Marokko te reizen 
als dat niet echt nodig is.  

De Nederlandse ambassade in Marokko maakte via Twitter bekend dat alle vluchten vanuit 
Nederland naar Marokko zijn gecanceld. Ook de vluchten vanuit Zwitserland, Duitsland en 
Turkije naar Marokko zijn opgeschort tot nader order. Alle passagiers afkomstig uit deze 
landen komen Marokko niet in, ook niet als ze via een ander land willen reizen. Bron: De 
Telegraaf, 23 februari 2021.    

 

Corona breekt uit en al snel meldt Alibaba-topman zich bij 
koningin Màxima 

Koningin Màxima is vorig jaar persoonlijk benaderd om mondkapjes naar China te sturen. 
Dat gebeurde in februari, toen corona nog niet in Nederland was. 

Uit nieuwe documenten die deze nieuwssite heeft gekregen met een beroep op de Wet 
openbaarheid bestuur (Wob) blijkt dat koningin Máxima een jaar geleden is benaderd door de 
topman van de Chinese online webshop Alibaba, Jack Ma. Hij vroeg Máxima via e-mail om 
mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen naar China te helpen sturen. 
Bron: AD, 23 februari 2021. 
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Een werknemer sorteert gezichtsmaskers in een fabriek in China. © AFP 

 

Avondklok verlengd tot 15 maart, week ervoor nieuw besluit 

De avondklok wordt in principe verlengd tot maandag 15 maart. Een week eerder neemt het 
kabinet een nieuw besluit over de maatregel, melden ingewijden. Mogelijk wordt het 
straatverbod dan weer verlengd, afhankelijk van de coronasituatie op dat moment. 

Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen dat volgens de bronnen 
vanavond bekendmaken. De avondklok is sinds zaterdag 23 januari van kracht. Mensen 
mogen dan tussen 21.00 en 04.30 uur niet zonder geldige reden niet op straat zijn. 

De avondklok kreeg gisteren officieel een nieuwe wettelijke basis. Dat betekent dat de boetes 
die het afgelopen weekend zijn opgelegd voor overtreding van het straatverbod, nog onder de 
oude juridische grondslag vallen. 

De kans bestaat dat de boetes (95 euro) van tafel gaan. Sinds het begin van de avondklok op 
23 januari zijn er 33.000 bekeuringen uitgedeeld, meldde het Openbaar Ministerie (OM) 
afgelopen vrijdag. 

Het gerechtshof in Den Haag zal komende vrijdag bepalen of de oude basis voor de avondklok 
voldoende is of niet. Als het hof net als de rechtbank vindt dat dit niet het geval is, dan heeft 
dat waarschijnlijk gevolgen voor de boetes die zijn opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) en 
Grapperhaus zullen daarover met elkaar in overleg gaan. Als het hof de oude verankering 
alsnog goedkeurt, verandert er niets, meldt het ministerie. Bron: AD, 23 februari 2021. 
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Meeste contactberoepen vanaf volgende week weer toegestaan 

Vanaf volgende week dinsdag worden alle contactberoepen weer toegestaan, behalve 
sekswerk. En voor jongeren en jongvolwassenen tot 27 jaar wordt buiten sporten in groepen 
weer toegestaan. Dat melden Haagse bronnen aan deze redactie. 

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maken de extra 
versoepelingen vanavond bekend tijdens een persconferentie. Wel handhaaft het kabinet de 
avondklok, al is nog niet duidelijk tot wanneer. Dit weekeinde al meldden ingewijden dat vanaf 
1 maart de middelbare scholen weer open kunnen. Wel wordt nog nagedacht over hoe dat 
gaat verlopen: mogelijk worden klassen gesplitst zodat de scholen steeds maar half bezet zijn. 
Ook het mbo staat op de nominatie om weer open te gaan.  

Verder mogen kappers waarschijnlijk weer vanaf 2 maart aan de slag. Ze moeten dan wel een 
gezichtsmasker dragen. Volgens ingewijden moeten ‘meer contactberoepen’ weer worden 
toegestaan. ,,Het is moeilijk uit te leggen dat als we de risico’s voor kappers aanvaardbaar 
achten, we dat niet vinden voor andere contactberoepen”, stelt een ingewijde. Alleen 
sekswerkers mogen nog niet aan de slag.  

Winkels zouden wellicht binnenkort ook weer, weliswaar op afspraak, mensen mogen 
verwelkomen. 

Minister Hugo de Jonge (Zorg) sprak gisteren van een ‘nieuwe fase’. Hij erkende dat het 
kabinet naarstig op zoek is naar wat ‘weer wel kan’. ‘Want de rek is er een beetje uit’’, schetste 
hij het maatschappelijk ongenoegen. Hij hoopt dat we door versoepelingen het ‘iets langer vol 
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kunnen houden met elkaar’. Vanavond geven De Jonge en premier Mark Rutte weer een 
persconferentie. 

Gisteren werd lang vergaderd over sportregels voor jongvolwassenen. Momenteel zijn slechts 
kinderen tot en met 17 jaar en topsporters uitgezonderd van de regel die stelt dat sport buiten 
slechts met maximaal twee personen mag plaatsvinden en op 1,5 meter afstand. Dat 
voorschrift wil het kabinet verruimen door de leeftijd te verhogen. Bron: AD, 23 februari 2021.    

  

Klantenservice van veel winkels overbelast 
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Slager Arjan Hendriks bezig met het uitsnijden van een runderlende. ‘Alle runderen en 
varkens komen uit Maas en Waal.' © Eveline van Elk   
 

Niet uit eten? Dan maar naar de slager en de slijter 

BERGHAREN - Met de restaurants dicht gaan de mensen thuis exclusiever koken. De slager 
en de slijter zien hun omzetten groeien. 

‘Kijk, even de ossenhaas eruit snijden.’ Met een vlijmscherp mes gaat slager Arjan Hendriks 
(60) uit Bergharen door de runderlende die voor hem op het werkblad ligt. We zien ribben, 
goed voor mooie côtes de boeuf, en daarboven een langgerekte spier, de beroemde 
ossenhaas. Bron: AD, 23 februari 2021.  
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Onder meer leerlingen van het Houtkamp College in Doetinchem mogen vanaf volgende week 
weer naar school. © Theo Kock 

 
Scholen weer open, maar leerlingen in klas op 1,5 meter? ‘Dat 
is niet te doen’ 

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Achterhoekse scholen zijn blij dat ze hun leerlingen weer 
mogen verwelkomen volgende week. Wel vragen ze zich af onder welke voorwaarden de scholen 
mogen heropenen. 

Bij Achterhoek VO, overkoepelend bestuur voor zeventien middelbare scholen in de 
Achterhoek, liggen verschillende scenario’s klaar. ‘Het lastige is dat we nog niet weten welke 
voorwaarden er precies zijn aan de heropening’, zegt bestuursvoorzitter Maria van Hattum. 
‘Moeten leerlingen bijvoorbeeld nog steeds 1,5 meter afstand houden? Dat is niet te doen bij 
klassen met 30 leerlingen.’  

Mbo-opleidingen mogen vanaf 1 maart weer gedeeltelijk open, zegt premier Mark Rutte tijdens 
een persconferentie over de coronamaatregelen. Alle studenten kunnen vanaf dan weer een 
dag per week naar school. Daarbij gelden ook alle eerder gemaakte uitzonderingen, zoals voor 
studenten die examens moeten afleggen, studenten die praktijkonderwijs volgen en voor 
kwetsbare studenten. 

Vanaf 3 maart geldt bovendien een uitzondering op de avondklok voor studenten die 's avonds 
praktijkonderwijs volgen, laat het ministerie van Onderwijs weten. 

Volgens onderwijsminister Ingrid van Engelshoven komt ‘er meer lucht voor studenten in het 
mbo. Een eerste stap, die hard nodig is. Naast de ruimte die er voor kwetsbare studenten, 
praktijkonderwijs en examens al was, kunnen studenten ook een dag per week reguliere 
lessen volgen. Elkaar weer iets vaker kunnen ontmoeten is waardevol en belangrijk om de 
sombere situatie waar veel studenten in verkeren enigszins te verlichten.' Bron: AD, 23 
februari 2021. 
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Opnieuw bar en boos in één gemeente in Oost-Nederland: 
Zwartewaterland 

In de veiligheidsregio’s Flevoland, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland zijn afgelopen 
etmaal 295 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er iets meer dan een dag eerder 
(41). De gemeente Zwartewaterland blijkt opnieuw het zorgenkind.  

Het aantal nieuwe besmettingen (3846) in Nederland lag tussen gisterochtend en vanochtend 
een stukje lager dan een etmaal eerder (4201). Dat er in deze regio juist wat meer positieve 
tests werden geregistreerd, is te wijten aan de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 

Daar kwamen 123 coronagevallen aan het licht, gisteren registreerden de GGD’s daar 83 
positieve tests. Noord- en Oost-Gelderland kent echter geen probleemgemeente, in 
tegenstelling tot IJsselland. Zwartewaterland kleurt voor de derde keer in vier dagen rood op 
de coronakaart. Dat gebeurt wanneer er meer dan 57 besmettingen per 100.000 inwoners zijn 
geteld in 24 uur. De afgelopen vier dagen testten 55 mensen in die gemeente positief op het 
virus.   

In IJsselland nam het aantal coronagevallen afgelopen etmaal (105) wel iets af ten opzichte 
van een dag eerder (83). In Flevoland nam het aantal geregistreerde besmettingen licht toe: 
van 66 tot 89.  Bron: AD, 23 februari 2021.  
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Premier Rutte legt uit waarom het kabinet kiest voor kleine 
versoepelingen 

Het kabinet gaat de komende tijd iets meer risico nemen met het coronavirus, maar hoe dat 
zal gaan, is heel erg spannend. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd op de 
persconferentie waar hij een aantal kleine versoepelingen bekendmaakte. Die komen op het 
moment dat de besmettingen weer oplopen en er volgens deskundigen een derde golf aan 
komt. 

‘Maar er is ook een andere realiteit’, zei Rutte. ‘Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het 
ons valt. We zijn het aardig zat aan het worden. Het moet wel vol te houden zijn en daarom 
komen we nu in een fase waarin we bereid zijn iets meer risico te nemen.’ 

Minister De Jonge vergeleek het met het lopen van een marathon. ‘Wat we nu doen, is een 
beetje meer zuurstof geven, om het vol te kunnen houden.’  

In het voortgezet onderwijs en het mbo kunnen leerlingen vanaf aanstaande maandag weer in 
ieder geval één dag in de week naar school. Verder mogen de contactberoepen zoals kappers 
en schoonheidsspecialisten op woensdag 3 maart weer aan het werk. Klanten moeten wel 
reserveren en van tevoren moet er een checkgesprek plaatsvinden om zeker te zijn dat de 
klant geen klachten heeft. 

Volgens Rutte is die versoepeling belangrijk voor ondernemers en het welzijn van klanten. Hij 
denkt ook dat het veilig is, omdat het in een gecontroleerde omgeving om 1 op 1 contacten 
gaat, die niet dagelijks plaatsvinden. 

Vanaf volgende week wordt het ook mogelijk om te winkelen op afspraak in niet-essentiële 
winkels. Klanten moeten uiterlijk vier uur van tevoren reserveren en per etage mogen er 
maximaal twee klanten aanwezig zijn. Ook worden er tijdslots gehanteerd van 10 minuten. 
Dat moet vooral de kleinere winkeliers wat lucht geven. 

Rutte realiseert zich dat zo'n regeling geen soelaas biedt voor het grootwinkelbedrijf. Met die 
sector is het kabinet in overleg over een steunregeling. 

Daarnaast wordt het buiten sporten in teamverband voor iedereen tot 27 jaar weer toegestaan. 
‘Dat is belangrijk voor een groep die het al heel moeilijk heeft’, zei Rutte. 

De versoepelingen zijn volgens de premier "niet gratis en niet onomkeerbaar". Als de cijfers 
weer snel stijgen, kunnen ze teruggedraaid worden. Daarom deed hij opnieuw een beroep op 
iedereen om zich aan de basisregels te houden, zoals 1,5 meter afstand houden en veel handen 
wassen. 

‘Ik wil een afspraak maken met iedere Nederlander: extra risico nemen kan alleen als we ons 
extra goed aan de basisregels houden. Uw gedrag doet ertoe.’ 

Het hele pakket dat het kabinet vanavond heeft gepresenteerd loopt tot maandag 15 maart. 
Ook de avondklok wordt tot die datum verlengd. Op 8 maart houdt het kabinet een nieuwe 
persconferentie over de periode na 15 maart. 

‘Dan hoop je natuurlijk dat die avondklok niet meer nodig is’, zei Rutte. Mocht die toch nog 
nodig zijn, dan geldt er een uitzonderingssituatie tijdens de verkiezingsdagen 15, 16 en 17 
maart. Mensen die na 21.00 uur op straat moeten zijn omdat ze hebben gestemd of in een 
stembureau hebben gewerkt, zullen geen boete krijgen. Bron: NOS, 23 februari 2021.  
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Gerben van der Kruk van Tattoo Gerben en Linda van Bergenhenegouwen van Linda's Feeling 
openen 3 maart gewoon hun winkel. © Thierry Schut  
 

 

Van tattooshop tot damesmode: deze ondernemers gooien hun 
zaak open, ‘niets doen is einde verhaal’ 

Het verzet tegen de gedwongen sluiting neemt toe onder ondernemers in de Zuid-Hollandse 
gemeente Westland. Zo sterk zelfs dat verschillende winkeliers en sportscholen volgende 
week hun deuren opengooien. ‘Laten we hopen dat er wordt gehandhaafd met gevoel.’ 

‘Op deze voet verder gaan, is geen optie meer. We moeten wel een vuist maken’, begint Linda 
van Bergenhenegouwen. De eigenaresse van damesmodezaak Linda’s Feeling opent 3 maart 
haar deuren. Tattooshops Gerben, ook in het winkelcentrum van ’s-Gravenzande, doet 
hetzelfde. ‘Wij nemen het voortouw in de hoop dat andere afwachtende winkeliers zullen 
volgen.’ Bron: De Stentor, 23 februari 2021. 

Vanaf mei coronaprik bij diabetes en astma, nog ziekere 
mensen al volgende week aan de beurt 

Eén miljoen mensen met een medische aandoening zoals diabetes of astma krijgen vanaf begin 
mei een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Dat staat in de brief die minister De Jonge 
(Volksgezondheid) vanavond naar de Tweede Kamer zal sturen, melden ingewijden.    

Het gaat om groepen mensen tussen de 18 en 60 jaar die normaal gesproken voor de 
griepvaccinatie worden uitgenodigd en daarom heel goed aansluiten bij de uitvoeringspraktijk 
van de huisartsen. Denk ook aan mensen met een chronische stoornis van de hartfunctie, 
nierpatiënten en mensen met een stoornis aan hun afweersysteem. Tot nu toe stonden deze 
groepen op het schema voor een vaccinatie in het tweede of derde kwartaal.  

Zij krijgen allemaal een vaccin van AstraZenaca (of een ander tegen die tijd goedgekeurd 
middel van bijvoorbeeld Janssen of CureVac) ingespoten en worden gelijktijdig met de 50-59 



 

122 

 

jarigen ingeënt, omdat ze ongeveer hetzelfde risico lopen op een ernstig beloop en sterfte door 
corona.    

Veel sneller komt een nieuw groep met zo’n 30.000 nog ziekere mensen aan de beurt, heeft de 
minister besloten. Het betreft patiënten met vormen van bloedkanker (zoals leukemie), 
mensen met ernstig nierfalen, patiënten met zeldzame immuunziekten of mensen die een 
orgaantransplantatie hebben ondergaan. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer of 
Moderna vanaf volgende week al via een specialist.  

Dat geldt ook voor patiënten met ALS of Duchenne, die eerder al werden aangewezen met 
voorrang. De minister geeft aan in de passage over vaccinaties, die deze site heeft ingezien, 
dat hij mensen met aandoeningen perspectief wil geven op een prik.  

De Jonge signaleert dat er een grote groep mensen is die vanwege een kwetsbare gezondheid 
een verhoogd risico loopt op ernstige ziekte als zij met het coronavirus in aanmerking komen. 
In afwachting van een vaccin hebben veel van deze mensen zichzelf geïsoleerd. Hij begrijpt 
heel goed dat deze mensen vragen hebben over wanneer zij aan de beurt zijn. 

Op advies van de Gezondheidsraad bleek onlangs al dat mensen met het syndroom van Down 
en mensen met ernstig overgewicht (morbide obesitas) vooraan in de rij staan om via de 
huisarts een prik te krijgen. Bron: De Stentor, 23 februari 2021. 

Huisartsen kunnen beginnen met vaccineren, dit wordt de 
volgorde 

Huisartsen in het zuiden van het land kunnen aan de bak: vanaf maandag starten ze in 
Zeeland met het vaccineren van 63- en 64-jarigen, zwaarlijvigen en mensen met het syndroom 
van Down. De prikken worden verdeeld per provincie, van zuid naar noord. Dat bevestigt het 
RIVM.  

In Zeeland worden de vaccins (van AstraZeneca) vanaf maandag aan huisartsen geleverd. 
Later in de week volgen huisartsen in Limburg, de week erna komt Noord-Brabant aan de 
beurt. Alle 63- en 64-jarigen in de drie zuidelijke provincies kunnen dus snel een uitnodiging 
van hun huisarts verwachten. Dat geldt tevens voor mensen van 18 tot en met 64 jaar met 
morbide obesitas (een BMI van 40 en hoger) en alle mensen met het syndroom van Down. 
Bron: De Stentor, 23 februari 2021. 

De Eerste Kamer wil laatste woord over verlegging avondklok  

De Eerste Kamer wil het laatste woord krijgen over een verlenging van de avondklok. Een 
meerderheid van de senaat nam dinsdag een motie aan van de Partij voor de Dieren, die stelt 
dat de senaat binnen een week zou moeten instemmen met een kabinetsbesluit hiertoe. Als 
de senaat niet instemt, vervalt de avondklok ‘van rechtswege’, ook al zou de Tweede Kamer 
wel voor hebben gestemd. 

De motie is aangenomen tegen de zin van justitieminister Ferd Grapperhaus en van de 
coalitiepartijen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemden tegen, maar hebben geen 
meerderheid in de Eerste Kamer. Ook de ene zetel steun van OSF hielp de coalitie niet. 
Grapperhaus zou de motie bespreken in het kabinet en de Tweede Kamer. 
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De voorstanders van de motie vinden de avondklok één van de meest vergaande ingrepen in 
het maatschappelijke en privéleven van mensen. Daarom vinden ze het belangrijk dat de 
Eerste Kamer een stem hierin heeft. Bron: AD, 23 februari 2021.  

 

 

Wereldwijd nemen aantal doden en nieuwe besmettingen af 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt dat zowel het wereldwijde dodental als gevolg 
van Covid-1 als het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken afnemen. 

Van alle afgenomen tests waren er vorige week 2,4 miljoen positief, 11 procent minder dan 
een week eerder. Het wereldwijde aantal besmettingen daalde voor de zesde week op een rij. 
Het aantal doden daalde in de afgelopen week voor de derde week op een rij. WHO 
rapporteerde 66.000 sterfgevallen, 20 procent minder dan de week ervoor. 

In totaal zijn wereldwijd tot nu toe 110,7 miljoen positieve tests geteld en stierven 2,4 miljoen 
mensen aan de gevolgen van Covid-19. Het zwaarst getroffen land is de Verenigde Staten, met 
inmiddels een half miljoen doden.  Bron: AD, 24 februari 2021. 
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Ierland verlengd lockdownmaatregelen 

Ierland verlengt de huidige lockdownmaatregelen zeker tot 5 april. Dat zegt premier Micheal 
Martin. De enige uitzondering zijn de scholen: die gaan komende maand wel weer open. 

Het totale aantal besmettingen daalt in Ierland, aldus Martin, maar de verlenging komt er 
uit ongerustheid voor de Britse variant van het coronavirus, die intussen verantwoordelijk is 
voor 90 procent van de nieuwe besmettingen. ,,Daardoor is de dynamiek volledig veranderd 
en dus moeten we heel voorzichtig zijn.” 

Ierland zag begin dit jaar een enorme stijging van het aantal bevestigde besmettingen. 
Inmiddels is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners gedaald naar ongeveer 270. Bron: 
AD, 24 februari 2021. 
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Ophef om brief GGD over gegevens wissen na datalek. Mensen die hun persoonlijke 
gegevens laten verwijderen bij de GGD, kunnen wellicht daardoor niet gevaccineerd worden. 
De waarschuwing die de GGD daarvoor afgeeft valt niet bij iedereen in goede aarde. 

 

Leraren basisschool testen 

Het kabinet wil de komende drie maanden bij wijze van een proef basisschoolleraren door het 
hele land laten testen op corona, ook als ze geen klachten hebben. Dat zeggen ingewijden. 

De proef begint eerst bij een beperkt aantal scholen, maar wordt zo snel mogelijk uitgebreid 
naar landelijke schaal. Leraren nemen de sneltest bij zichzelf af of gaan naar een commerciële 
teststraat. Tijdens de pilot wordt gekeken welke van die methodes het beste werkt, of dat een 
combinatie het beste is. 

Ook wordt gekeken hoe het experiment uitgebreid kan worden naar het middelbaar onderwijs. 
Hoeveel geld de proef gaat kosten, zou nog niet bekend zijn. 

Basisscholen zijn sinds 8 februari weer open, zij het onder strenge voorwaarden. Als er een 
besmetting is in de klas, gaat iedereen tien dagen in quarantaine. Na de vijfde quarantainedag 
kan men zich laten testen en bij een negatieve test mag men weer naar buiten. 

Er zijn meerdere pilots in het onderwijs gaande, waarmee het kabinet hoopt inzicht te 
krijgen hoe besmettingen snel worden opgespoord en scholen toch kunnen openblijven. Zo 
loopt er tot en met eind maart een onderzoek in het middelbaar onderwijs naar sneltesten na 
een besmetting. 

In het hoger onderwijs wordt in acht regio's onderzocht hoe hogescholen en universiteiten 
weer open kunnen door ook zonder klachten te testen. Die pilot loopt tot 1 mei. In de regio's 
Rotterdam, Nijmegen en Den Bosch loopt bovendien een proef naar het zelf afnemen van een 
test door studenten, voordat ze de les ingaan. Zij krijgen hiervoor digitale begeleiding. Bron: 
AD, 24 februari 2021. 
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op perspectief, maar krijgt het niet: ‘We willen zo graag weer 
aan de slag’ 

Ze verwachten niet veel van de persconferentie, zeggen ze op voorhand. Toch hopen Cor en 
Elyse van Oene van restaurant de Postkamer in Heerde deze dinsdagavond stiekem dat 
premier Mark Rutte hen zal verrassen. Dat er iets van perspectief wordt geboden, een tijdspad 
op weg naar een mooie zomer. Het gebeurde niet. 

De stoelen staan op de tafels. Een ragfijn web tussen de stoelpoten, de spin heeft vrij spel. Al 
maandenlang. Het is stil in restaurant de Postkamer in Heerde van Cor en Elyse van Oene. 
Om samen naar de persconferentie te kijken maakt Cor van Oene maakt een tafel vrij. Op 
voorhand verwacht hij er niet veel van, zegt hij. Toch hopen ze dat er het kabinet met iets van 
perspectief komt.  Bron: De Stentor, 23 februari 2021. 
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Studenten en ondernemers zonder eten: ’Hoofd niet boven 
water te houden’ 
 

AMSTERDAM - Ook nu ’we’ vaccineren en zondag de eenmiljoenste prik gezet is, zorgt het 
coronavirus nog steeds mondiaal voor ontwrichting. De mutanten baren zorgen. De Britse 
variant rukt op en ook de Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse varianten zijn in aantocht. 
Tegelijkertijd zuchten economie en maatschappij onder verstikkende maatregelen, zoals de 
avondklok en de gesloten kinderopvang.   

 

 

Voedselbank Utrecht Oost 

Meer Nederlanders vragen het Rode Kruis om voedselhulp omdat zij niet genoeg geld hebben 
om eten te kopen. De laatste weken gaat het steeds vaker om studenten, ondernemers en 
alleenstaande ouders, merkt de hulporganisatie. Het lukt deze groepen niet om rond te komen 
door de coronacrisis en daarom schaalt het Rode Kruis de voedselhulp in Nederland op. 

Meer Nederlanders vragen het Rode Kruis om voedselhulp omdat zij niet genoeg geld hebben 
om eten te kopen. De laatste weken gaat het steeds vaker om studenten, ondernemers en 
alleenstaande ouders, merkt de hulporganisatie. Het lukt deze groepen niet om rond te komen 
door de coronacrisis en daarom schaalt het Rode Kruis de voedselhulp in Nederland op. 

Het Rode Kruis bood in mei 2020 voor het eerst voedselhulp aan in de vorm van 
boodschappenkaarten en voedselpakketten. Het ging toen om 2200 kaarten en pakketten per 
week. De hulporganisatie moet de voedselhulp de komende weken opschalen naar 6000 
boodschappenkaarten per week. Met zo’n kaart, waarop een bepaald geldbedrag staat, 
kunnen mensen zelf naar de supermarkt om eten uit te kiezen. 

‘De mensen die hulp krijgen van het Rode Kruis zijn door de coronacrisis hun inkomen 
kwijtgeraakt en hebben soms schulden, waardoor zij nauwelijks voldoende voedsel kunnen 
kopen’, aldus de organisatie. In 2020 ging het nog vooral om ongedocumenteerden, dak- en 
thuislozen en arbeidsmigranten, nu komen daar andere groepen bij. 
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Zo kloppen steeds vaker studenten aan. ‘Zij kunnen door het wegvallen van hun bijbaan het 
hoofd nauwelijks boven water houden.’ Maar onder de ontvangers zijn ook ondernemers, ‘die 
voorheen een goed salaris hadden als ondernemer of zzp’er, maar door hoge vaste lasten en 
weinig inkomsten in de problemen zitten’, aldus de hulporganisatie. Bron: De Telegraaf, 24 
februari 2021. 

08.01 uur - Eén jaar corona in voetbal: 200 miljoen verlies 

Het coronavirus heeft in het Nederlandse betaald voetbal tot 184 afgelaste wedstrijden geleid. 
Zaterdag is het precies een jaar geleden dat het virus voor het eerst werd vastgesteld in 
Nederland. Twee weken na de eerste coronabesmetting moest de KNVB de voetbalcompetities 
stilleggen en uiteindelijk zelfs helemaal afbreken. 

08.00 uur - ’Angstbeleid werkt niet, slim aanpassen wel’ 

De overheid vergeet dat de mensheid klimaatveranderingen en pandemieën heeft doorstaan 
door zich slim aan de situatie aan te passen, redeneert professor Guus Berkhout. ‘Angstig 
stilzitten vanwege catastrofale scenario’s is beleid geworden, terwijl dat de vijand is van 
vooruitgang.’ 

06.45 uur - Kamer debatteert over corona, ’logica zoek’ voor linkse oppositie 

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de versoepelde coronamaatregelen die premier 
Mark Rutte dinsdag aankondigde en de regels die de komende tijd nog wel gelden, zoals de 
avondklok. Dat Rutte naast demissionair premier ook partijleider van de VVD is en er over 
drie weken verkiezingen zijn, zal de oppositie vermoedelijk aangrijpen tijdens het debat. 

‘Ik heb voor het eerst het idee dat ik niet heb zitten kijken naar een persconferentie van 
premier Rutte, maar van de lijsttrekker van de VVD’, tweet GroenLinks-leider Jesse Klaver 
dinsdagavond. Volgens hem is de logica zoek: Je kan straks wel je nagels laten doen, maar 
een student mag niet studeren in de universiteitsbibliotheek’, schrijft hij. Klaver komt 
woensdag met een voorstel voor meer ruimte op het hbo en de universiteit. 

Ook de andere linkse oppositiepartijen zijn weinig lovend over de aangekondigde 
versoepelingen. Volgens SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen komt het kabinet haar beloftes 
niet na, door de avondklok in stand te houden. 

06.00 uur Kabinet wil in hele land basisschoolleraren preventief testen 

Het kabinet wil de komende drie maanden bij wijze van een proef basisschoolleraren door het 
hele land laten testen op corona, ook als ze geen klachten hebben. Dat zeggen ingewijden. 

De proef begint eerst bij een beperkt aantal scholen, maar wordt zo snel mogelijk uitgebreid 
naar landelijke schaal. Leraren nemen de sneltest bij zichzelf af of gaan naar een commerciële 
teststraat. Tijdens de pilot wordt gekeken welke van die methodes het beste werkt, of dat een 
combinatie het beste is. 

05.00 uur - Honger neemt fors toe in Midden-Amerika 

Het aantal mensen dat honger lijdt in El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua is in 
de afgelopen twee jaar bijna verviervoudigd, hebben de Verenigde Naties dinsdag 
gewaarschuwd. Midden-Amerika heeft behalve de coronapandemie ook meerdere 
natuurrampen te verwerken gehad en worstelt met een zware economische crisis. 
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De laatste data van het VN-Wereldvoedselprogramma laten zien dat in de vier landen bijna 8 
miljoen mensen honger lijden. Dat waren er in 2018 nog zo’n 2,2 miljoen. ‘De coronacrisis 
had al flink wat voedsel voor de meest kwetsbaren van de markt doen verdwijnen toen de 
orkanen Eta en Iota het nog zwaarder maakten’, aldus regiodirecteur van het 
voedselprogramma Miguel Barreto. 

De hongersnood is met name sterk in de ’droge corridor’, een deel van Centraal-Amerika waar 
de laatste jaren sprake is van een sterke droogte als gevolg van klimaatverandering. Volgens 
het Wereldvoedselprogramma is zo’n 15 procent van de Midden-Amerikanen die door de VN 
zijn bevraagd van plan te immigreren, bijna het dubbele van het percentage dat in 2018 
dergelijke plannen had. 

04.00 uur - Aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland meer dan verdubbeld 

Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in het laatste etmaal, neemt in Duitsland 
na een paar dagen afname weer toe. Het Robert Koch Instituut (RKI, de Duitse tegenhanger 
van het RIVM meldt 8007 nieuwe gevallen, meer dan het dubbele van het aantal dat dinsdag 
werd gemeld. 

Dinsdag meldde het RKI nog 3883 nieuwe besmettingen. Toen was er sprake van de derde 
dag daling op rij. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij ruim 2,4 miljoen personen 
vastgesteld. 

In de afgelopen 24 uur overleden er in de Bondsrepubliek nog eens 422 personen aan de 
gevolgen van Covid-10, bijna hetzelfde aantal als het dodental dat dinsdag werd gemeld. In 
totaal 68.740 personen in Duitsland zijn gestorven aan het coronavirus.  

03.00 uur - AstraZeneca zegt toch beloofde aantal doses aan EU te leveren 

AstraZeneca levert de Europese Unie in april, mei en juni het eerder beloofde aantal van 180 
miljoen coronavaccindoses. Een woordvoerder van het bedrijf laat desgevraagd weten dat de 
productie in de Europese Unie weliswaar maar goed is voor de helft van dat aantal, maar dat 
de rest wordt aangevuld via het internationale toeleveringsnetwerk. Daarmee voldoet het 
bedrijf naar eigen zeggen aan wat contractueel is overeengekomen met de EU.  

De woordvoerder reageert daarmee op een bericht van een ingewijde dat het Brits-Zweedse 
bedrijf maar de helft, nog geen 90 miljoen doses, zou kunnen leveren. ‘AstraZeneca bevestigt 
vandaag dat haar meest recente prognose voor het tweede kwartaal voor de levering van haar 
Covid-19-vaccin beoogt te presteren in overeenstemming met haar contract met de Europese 
Commissie.’ Bron: De Telegraaf, 24 februari 2021.    

Na stroeve start 6700 testen uitgevoerd bij groot experiment 
in Dronten 

Na een stroeve start vanwege het winterse weer hebben tot eind vorige week 6700 inwoners 
van de gemeente Dronten zich op het coronavirus laten testen bij het experiment waarbij ook 
massaal mensen zonder klachten worden getest. Dit heeft minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. 

Het experiment in Dronten begon twee weken geleden op woensdag. De eerste zending met 
brieven met daarop een uitnodiging was toen nog niet helemaal bezorgd door het winterweer 
en daardoor waren er voor die dag bijna driehonderd testen ingepland op de twee testlocaties 
in Dronten en andere in Swifterbant. Bron: De Stentor, 24 februari 2021.  
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Harderwijk heeft politie en boa’s klaar staan. 



 

132 

 

Baudet had tientallen coronaboetes kunnen krijgen tijdens 

campagnebezoek in Harderwijk 

Geen Urkse taferelen op Parkeerterrein Havendijk in Harderwijk. Waar Forum voor 
Democratie-lijsttrekker Thierry Baudet dinsdag vele handen schudde en lichamen omhelsde, 
houdt de politicus zich tijdens zijn campagnebijeenkomst in Harderwijk een stuk beter aan 
de coronaregels. Toch verloopt de campagneochtend lang niet altijd coronaproof. 

Baudet zegt zich in Harderwijk goed aan de coronaregels te houden, ondanks dat hij het niet 
met die regels eens is. Al snel blijkt waarom hij deze dag zo braaf is. ‘Wij moeten dit zo doen 
van de burgemeester, omdat de bijeenkomst anders wordt afgelast.‘ Bron: De Stentor, 24 
februari 2021.   

Gemeente gaat feiten rond bezoek van Baudet aan Urk ‘op een 
rijtje zetten’ 

De gemeente Urk gaat de feiten rond het bezoek van Thierry Baudet aan het dorp ‘op een rijtje 
zetten’ en bekijkt dan of er maatregelen genomen worden. Dit laat burgemeester Cees van den 
Bos daags na het omstreden bezoek van de politicus van Forum voor Democratie weten. 

Baudet maakte dinsdagochtend via sociale media bekend dat hij Urk zou bezoeken. De 
gemeente is door de partij niet op de hoogte gebracht van het bezoek en pas een half uur van 
tevoren zijn de voorwaarden - waaronder het houden aan de coronamaatregelen - mondeling 
en schriftelijk medegedeeld aan de organisatie van de partij. Toch schudde hij bij het 
haventerrein aangekomen veel handen en heeft hij in visrestaurant Baarssen met zijn team 
een visje gegeten. Bron: De Stentor, 24 februari 2021.   

 

 

 



 

133 

 

Artiesten werken mee aan Back-To-Live-festival en speeksel 
van arbeidsmigranten 

Chef’Special, De Staat en Maan hebben beloofd mee te werken aan een Back-To-Live-festival 
in Biddinghuizen. Op het Lowlandsterrein wordt over twee weken gekeken hoe grootschalige 
evenementen in coronatijd kunnen worden gehouden.  

Door speeksel van ze af te nemen worden arbeidsmigranten uit Oost-Europa door honderden 
Nederlandse bedrijven bij de ingang getest op drugsgebruik. Daarmee overtreden ze de 
privacywet, zo blijkt uit onderzoek van Investico. 

Minister Hugo de Jonge heeft de Tweede Kamer laten weten dat in de loop van de lente het 
aantal coronavaccinaties naar 2.5 miljoen vaccinaties per week gaat.  Bron: De Stentor, 24 
februari 2021.    
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Ontruiming parken om drukte: twee arrestaties in Amsterdam, 
driehoek bespreekt ‘afkoelperiode’ 

Het mooie weer en de extreem zachte temperaturen hebben woensdagmiddag in een aantal 
steden een grote toeloop op de parken veroorzaakt.  Op sommige plaatsen was het vanmiddag 
zo druk dat gemeenten en politie ingrepen, zoals in het Vondelpark. Burgemeester Femke 
Halsema van Amsterdam reageerde woedend op de ‘massale overtreding van de coronaregels’ 
en overweegt een ‘afkoelperiode’ voor het park.  

In het Vondelpark in Amsterdam stonden naar schatting zo'n 3000 mensen bij elkaar zonder 
afstand te houden en mondkapjes te dragen. Uit ‘boomboxen’ klonk muziek, vanuit bakfietsen 
werd lachgas verkocht, meldde een ooggetuige aan deze krant. De politie riep bezoekers 
omstreeks 18.30 uur via een megafoon op het park te verlaten wegens de grote drukte. 
Agenten benaderden bezoekers ook persoonlijk met het verzoek om te vertrekken en afstand 
te houden.  

De meeste bezoekers volgden de aanwijzingen op maar vanuit een grote groep bezoekers 
werden flessen gegooid naar agenten, meldde Het Parool. Er zijn twee arrestaties verricht. Een 
ervan betreft een vermeende flessengooier, de andere verdachte zou een agent hebben 
beledigd. Een omstander die werd geraakt door een fles, moest naar het ziekenhuis. Na het 
ingrijpen van de politie was het park rond 19.30 uur leeg. Wel was het in de omgeving nog 
enige tijd druk op onder meer de Van Baerlestraat. Maar ook hier was het na enige tijd weer 
rustig, aldus de woordvoerster. 

Het park was omstreeks 19.00 uur weer leeg, maar de bezoekers lieten volgens de krant  ‘een 
geweldige puinhoop’ achter, inclusief veel lege flessen bier, wijn en vodka. Volgens de 
politie was het in de omgeving van het park nog druk en hielden agenten toezicht op naleving 
van de coronamaatregelen. 
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De gemeente Amsterdam had bezoekers aan het eind van de middag via Twitter al 
opgeroepen  om te vertrekken. ‘Verlaat het Vondelpark! Het is daar te druk en op sommige 
plekken staan mensen te dicht op elkaar’, luidde het.  

 

Het oostelijke deel van het Amsterdamse Vondelpark, woensdagmiddag. © Videostill 
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Burgemeester Femke Halsema is niet te spreken over de grote drukte in het park. ‘Dit is 
opnieuw een massale overtreding van de coronamaatregelen. De aanwezigen tonen geen enkel 
respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen’, aldus 
Halsema. De driehoek (justitie, burgemeester en politie) komt woensdagavond bijeen om een 
afkoelperiode voor het Vondelpark te bespreken. “Het park is geen festivalterrein”, laat ze 
weten. 

Eerder op de dag werd bekend dat bij mooi weer in het Vondelpark maatregelen gaan gelden 
om drukte en daarmee verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als het aantal 
bezoekers in het park aanzwelt, zouden eerst de zijingangen dicht kunnen gaan tussen 10.00 
en 20.00 uur. Blijft het druk of wordt het nog drukker, dan mogen fietsers het park niet meer 
in en kan de toegang worden gedoseerd of kunnen alle ingangen tijdelijk dicht. Er kan ook 
extra worden gehandhaafd op naleving van de coronamaatregelen, zoals afstand houden. 

Afgelopen zondagavond moest de politie optreden bij een spontaan feest in het Vondelpark. 
Daar hadden zich honderden mensen verzameld van wie een deel eerder op de dag op het 
Museumplein had gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen.    

 

De gemeente Amsterdam heeft het Vondelpark tijdelijk afgesloten. Het mooie weer en de 
extreem zachte temperaturen hebben de afgelopen dagen in een aantal steden een grote 
toeloop op de parken veroorzaakt. Gisteren werden meerdere parken, waaronder het 
Vondelpark ontruimd. 

Burgemeester Halsema was gisteren niet te spreken over de ‘massale overtreding van de 
coronaregels’. ‘De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best 
doet om meer besmettingen te voorkomen.' Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 
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In Tilburg werd woensdagmiddag het Spoorpark ontruimd en gesloten. De aanwezigen werden 
naar huis gestuurd. Dit omdat het er volgens de gemeente veel te druk was. Ook hier ging het 
om een paar duizend bezoekers. Ze kregen omstreeks 16.00 uur door megafoons van boa’s en 
de politie te horen dat zij het park moesten verlaten. Dat ging gestaag en volgens de 
parkmanager zonder problemen, al ontstonden er wel grote opstoppingen bij de poort en voor 
de stoplichten aan de weg. Omstreeks 17 uur was het gebied volgens het Brabants Dagblad zo 
goed als leeg. De gemeente roept desondanks op om niet meer naar het park toe te gaan. 

Aan het eind van de middag veegde de politie ook het Kronenburgpark in Nijmegen 
schoon. Het was er volgens haar veel te druk waardoor het voor bezoekers steeds lastiger werd 
om genoeg afstand te houden. Alle aanwezigen, naar schatting enkele honderden, vertrokken 
volgens De Gelderlander zonder problemen.  

Het Kronenburgerpark is de afgelopen weken al vaker ontruimd. Twee weken geleden, toen er 
nog volop sneeuw lag, gebeurde hetzelfde. Zo’n 600 mensen werden die dinsdagavond door de 
politie en handhavers van de gemeente weggestuurd uit het bekende park. Die dag 
verzamelden steeds meer mensen zich in het park om te sleeën, skiën of op andere wijze van 
de heuvels in het park te glijden. Bron: De Stentor, 24 februari 2021.    
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Horecaondernemers volgen voorbeeld Schiermonnikoog 

De hoteleigenaren op Schiermonnikoog die hun restaurants en terrassen op 16 maart gaan 
openen zullen niet de enigen zijn. Dat verwacht de afdeling Friesland van Koninklijke Horeca 
Nederland. ‘Ik merk dat er veel onrust is, mijn app en mailbox ontploffen’, vertelt Corné van 
de Erve, woordvoerder van KHN Friesland. 

KHN Friesland roept niet op tot het volgen van de groep horecaondernemers op 
Schiermonnikoog, maar ‘begrijpt de actie wel’, licht Van de Erve toe. ‘De horeca voelt zich 
onbegrepen, ze zijn ronduit boos. Er heerst een sfeer dat ze het niet langer pikken, ik denk 
dat ze niet meer te houden zijn.’ Veel horeca-eigenaren willen niet tot 16 maart wachten, de 
datum waarop een groep horeca-eigenaren op Schiermonnikoog van plan is om open te gaan. 
‘Er worden allerlei data genoemd voor het openen van de deuren’, aldus Van de Erve. 

Vice-voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Breda Johan de Vos liet eerder al weten dat 

hij, samen met een groep van zo'n 65 horecaondernemers, het tijd vindt dat de horeca weer open 

gaat. De verklaring van deze groep is dat ‘wanneer winkels te horen krijgen dat ze klanten op 

afspraak mogen ontvangen, dan kunnen horecazaken dat ook.’ 

Van de Erve wijst erop dat het voor de branchevereniging van de horeca ook ‘weinig zin heeft 
om hun ongenoegen te uiten bij gemeenten en burgemeesters, omdat die niets kunnen doen 
doordat de regelgeving landelijk aangestuurd wordt.’ KHN Nederland doet dan ook een 
klemmend beroep op het kabinet ‘om zo snel mogelijk met ons mee te werken richting een 
verantwoorde opening.’ Bron: De Telegraaf, 24 februari 2021.  
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Jonge moeder met corona op sterven na bevalling, familie wil 
haar leven niet beëindigen 

Een jonge vrouw met ernstige coronaverschijnselen vecht in een ziekenhuis in het Britse 
Leicester voor haar leven, nadat ze vorige maand van een gezonde baby beviel. Artsen stellen 
dat haar overlevingskansen extreem klein zijn en willen de levensondersteunende behandeling 
‘in haar belang’ beëindigen, maar de familie wil daar niets van weten. Een rechter stelt het 
ziekenhuis in het gelijk.  

De gevoelige zaak rondom de islamitische vrouw werd gisteren behandeld in een speciale 
rechtbank, de zogeheten Court of Protection, waar kwesties worden behandeld die betrekking 
hebben op mensen die het mentale vermogen missen om zelf beslissingen te nemen. 
Familieleden van de jonge moeder en artsen van The University of Hospitals Leicester NHS 
Trust stonden lijnrecht tegenover elkaar. 

Tijdens de zitting kreeg de rechter te horen dat de vrouw begin dit jaar met spoed naar het 
ziekenhuis werd gebracht. Ze vertoonde ernstige complicaties als gevolg van een besmetting 
met het coronavirus. Ze was op dat moment 32 weken zwanger. Ze beviel kort na haar opname 
via een keizersnede van een gezonde zoon. De moeder, die al een dochter heeft, raakte na de 
bevalling in een diepe coma en de vraag is of zij daar ooit nog uit gaat komen.  

‘Pas als God onze dood heeft geschreven, zullen we sterven. De stekker uit het stopcontact 
halen, voelt voor ons als iemand vragen haar te vermoorden.’ 

Zo functioneert haar alvleesklier niet meer en er is een long afgestorven. Bovendien heeft ze 
de ziekte van Addison, die ontstaat door een ontsteking van de bijnieren. ‘Haar kansen op een 
zinvol herstel met Covid zijn klein’, vertelde een medisch specialist aan de rechter. ‘Het gevoel 
van het hele team is dat ze het punt heeft bereikt waarop haar overlevingskansen in wezen 
nul zijn.’ 

Haar familie, die zeer religieus is, gelooft de artsen niet en smeekte de rechtbank om meer tijd 
voor behandeling. Ze zijn ervan overtuigd dat ‘alleen God een leven mag beëindigen’. ‘Wij 
geloven in wonderen. Pas als God onze dood heeft geschreven, zullen we sterven. De stekker 
uit het stopcontact halen, voelt voor ons als iemand vragen haar te vermoorden.’ 

De rechter luisterde aandachtig naar de verhalen van beide partijen en kwam tot de conclusie 
dat de artsen van het ziekenhuis legaal kunnen stoppen met de levensondersteunende 
behandeling. De rechter concludeerde dat het bewijsmateriaal aantoont dat artsen haar leven 
niet langer in stand hielden, maar ‘haar dood verlengden’. Hij voegde eraan toe dat het ‘leven 
en de hoop’ van de vrouw was gedoofd door ‘dit verraderlijke virus’ en dat ze waardig zou 
moeten sterven. 

‘Dit gezin is op zoek naar een wonder’, citeert BBC de rechter. ‘Dit is een heel jonge moeder in 
omstandigheden van bijna onuitsprekelijke droefheid. Het doel is niet om haar leven in te 
korten, maar om een verlenging van haar dood te voorkomen.’ Bron: De Stentor, 24 februari 
2021.   
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Sekswerker. © Getty Images/iStockphoto 
 

Sekswerkers werken gewoon door tijdens lockdown: Ik heb 
zelfs een speciaal ‘avondkloktarief’ 

Zeeuwse sekswerkers balen dat ze op 3 maart niet terug aan de slag mogen. Het kabinet 
besloot dinsdag dat alle contactberoepen weer mogen werken, behalve prostituees. ‘Je mag 
dus wel een gewone masssage krijgen, maar geen erotische massage? Dat gaat er bij klanten 
gewoon niet in.’ Sommige sekswerkers werken tijdens de lockdown dan ook gewoon door. 

Anna werkt nu zo’n 1,5 jaar als prostituee in een middelgrote Zeeuwse stad. Lockdown of niet, 
ze blijft gewoon klanten ontvangen in haar huis. Met een starttarief van 150 euro is ze niet de 
goedkoopste. Toch doet ze het niet voor het geld. ‘Ik voel me er gewoon happy bij. De seks 
houdt me gezond en mentaal stabiel. Hoewel ik alle orgasmes fake, geniet ik toch enorm van 
het contact met mannen.’ 

Ze ontvangt zo’n zes mannen per maand. De helft van al haar klanten komt uit Zeeland. De 
andere helft komt uit alle delen van Nederland. Ze is weleens bang dat ze met al die contacten 
een ‘superverspreider’ is. Aan mondkapjes tijdens de seks doet ze niet. ‘Dan zouden de 
mannen zeker wegblijven’, zegt ze. ‘Ze willen mijn gezicht kunnen aanraken, de intimiteit 
vinden ze erg belangrijk. Jonge mannen zijn eenzaam en boeken me langer.’ Bron: De Stentor, 
24 februari 2021.   

Het kabinet maakte gisteren bekend dat alle contactberoepen vanaf volgende week weer 
aan de slag mogen, maar met één uitzondering; de sekswerkers. Bron: AD, 24 februari 2021. 

Sekswerkers demonstreren komende dinsdagmiddag in Den Haag. Ze eisen dat ze net als 
andere contactberoepen, zoals kappers, masseurs en rijscholen, vanaf woensdag weer aan het 
werk mogen gaan. Voor de protestactie komen de sekswerkers met een 'peepshow op wielen' 
naar de Hofplaats, een plein naast het gebouw van de Tweede Kamer. 

Het kabinet bepaalde dinsdagavond dat alle contactberoepen weer aan de slag mogen, maar 
sloot sekswerkers uit van hervatting van hun werk. ‘Bij sekswerkers heb je te maken met 
het bijzondere karakter van dat beroep, namelijk dat je heel dicht bij elkaar bent, met alle 
risico's van overdracht van het virus’, verklaarde premier Mark Rutte daarover. 
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Sekswerker en organisator van de actie Moira Mona vindt dat onzin. ‘Sekswerkers zijn 
professionals en hebben zich altijd al beschermd tegen virussen en bacteriën. Het is gewoon 
belachelijk dat we niet dezelfde rechten hebben als andere werkenden en niet hetzelfde 
behandeld worden als andere contactberoepen terwijl daar geen enkele reden voor gegeven 
wordt.’ Ze wijst erop dat veel leden van deze beroepsgroep buiten de voorwaarden voor 
financiële steun vallen. Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiegroep Viruswaarheid eiste vandaag in kort geding om rectificatie door de Staat van 
'onjuiste en onvolledige en daardoor onrechtmatige berichtgeving aan de Nederlandse burger' 
over Covid-vaccinaties. Ook wil de actiegroep dat de voorlichtingscampagnes over de corona-
inentingen worden gestaakt. 

Viruswaarheid meent dat er op dit moment nog te weinig bekend is over de bijwerkingen van 
de vaccins en de gevolgen op de lange termijn. Effecten voor kinderen zijn niet bekend, ook 
de effecten voor zwangere vrouwen niet. ‘Je stelt gezonde mensen bloot aan een potentieel 
gevaar’, aldus de advocaat. 

Ook vindt de groep dat de Nederlandse overheid onjuiste informatie geeft en gebruikmaakt 
van 'drang en/of dwang bij suggestieve campagnes'. De Staat liet in een reactie weten dat er 
op geen enkele manier sprake is van misleidende of onjuiste informatie en drang of dwang. 

‘Alle informatie is controleerbaar en gebaseerd op openbare bronnen’, aldus de 
landsadvocaat. ‘Vaccinatie is niet verplicht’, voegde hij eraan toe. Viruswaarheid heeft de 
afgelopen maanden over de coronamaatregelen al meerdere kort gedingen aangespannen. In 
de vaccinatiekwestie doet de rechter op 10 maart uitspraak. Bron: AD, 24 februari 2021. 
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De Amerikaanse toezichthouder FDA noemt het coronavaccin van Johnson & Johnson en de 
Leidse farmaceut Janssen 'veilig en effectief'. In een rapport van de FDA staat dat het middel 
ongeveer 72 procent effectief is en bovendien werkzaam tegen nieuwere varianten van het 
coronavirus. 

Bij de klinische tests in de Verenigde Staten bleek het vaccin 86,9 procent effectief in het 
voorkomen van ernstige Covid-19-klachten. In Zuid-Afrika was dat 81,7 procent en in Brazilië 
87,6 procent. Gemiddeld ging het om een percentage van 85,4 procent, maar als mildere 
klachten werden meegeteld daalde de effectiviteit tot 66,1 procent. 

Uit een analyse door de FDA van de gegevens van Janssen, blijkt dat er geen 
gezondheidszorgen zijn bij gebruik van het middel en dat het in aanmerking komt voor een 
noodgoedkeuring in de Verenigde Staten. Vrijdag brengt de FDA een advies uit over het 
toelaten van het middel. 

Als het middel wordt goedgekeurd, dan kan Janssen direct 4 miljoen doses leveren aan de VS. 
Van het middel is slechts één injectie nodig en anders dan bij het Pfizer-en Moderna-vaccin 
kan het bewaard worden bij koelkasttemperaturen. Het zou in de VS het derde toegelaten 
vaccin tegen het longvirus zijn. Bron: AD, 24 februari 2021. 
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Honderden coronadoden in verpleeghuizen Oost-Nederland: 
een op de vijf overleeft virus niet  
 
In verpleeghuizen in Oost-Nederland zijn tot nu toe 570 mensen overleden aan het 
coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Ongeveer één op de vijf verpleeghuisbewoners 
die corona opliep heeft het virus niet overleefd. 
In de veiligheidsregio IJsselland zijn 840 mensen bewoners van verpleeghuizen besmet 
geraakt, blijkt uit de cijfers. 170 van hen zijn bezweken aan corona.  

In de verpleeghuizen in veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland raakten meer mensen 
besmet, 1543 in totaal. Met 313 sterfgevallen ligt het sterftecijfer verhoudingsgewijs net zo 
hoog als in IJsselland. In Flevoland zijn 87 verpleeghuisbewoners overleden aan het 
coronavirus. 513 mensen raakten besmet.  Bron: De Stentor, 24 februari 2021.  

Er liggen op dit moment 1883 coronapatiënten in een ziekenhuis, meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat zijn er 34 minder dan gisteren. Van deze zieken 
liggen er 533 op de intensive care, vijf minder dan een dag geleden, 
en 1350 op andere afdelingen, 29 minder. 

Er zijn vandaag 171 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen bijgekomen, 59 minder dan 
de dag ervoor. Van de nieuwkomers zijn er twintig opgenomen op de intensive care en dat is 
elf minder dan er dinsdag bijkwamen. Op de ic-afdelingen zijn nu in totaal 1041 bedden bezet. 
Bron: AD, 24 februari 2021. 

OMT beraad zich op versoepelingen in verpleeghuizen 

Het Outbreak Management Team (OMT) gaat zich beraden op mogelijke versoepelingen van 
de coronamaatregelen in verpleeghuizen. Een steeds groter deel van de bewoners is 
gevaccineerd. Daarom willen de deskundigen die het kabinet adviseren de mogelijkheden gaan 
bespreken, ‘met name wat betreft de bezoekregeling’, zo heeft voorzitter Jaap van Dissel laten 
weten aan het ministerie van Volksgezondheid. 
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Verpleeghuisbewoners worden met voorrang gevaccineerd. Het aantal coronabesmettingen in 
verpleeghuizen is daardoor flink afgenomen. Volgens cijfers van het RIVM werden op de piek 
half december 467 besmettingen op één dag gemeld. Afgelopen dinsdag waren het er nog 
maar 45. Het aantal locaties waar in de vier voorafgaande weken coronagevallen zijn 
geconstateerd, is volgens de meest recente cijfers met bijna de helft gedaald sinds begin 
januari, van 858 tot 459 nu. 

Het huidige advies is om niet meer dan één bezoeker per dag te ontvangen en twee a drie vaste 
bezoekers per bewoner aan te wijzen. Bron: AD, 24 februari 2021.  

 

 

In de race tussen het virus en zijn bestrijders kondigt minister Hugo de Jonge 
(Volksgezondheid) grof geschut aan: samen met GGD’s, huisartsen en ziekenhuizen bereidt 
hij grootschalige vaccinatie voor om maximaal 2,5 miljoen inentingen per week te zetten vanaf 
‘de loop van het tweede kwartaal’. Ook het testen moet massaler: de PCR-capaciteit moet naar 
200.000 dagelijks na maart. Bron: AD, 24 februari 2021. 
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Het kabinet heeft ongeveer 41.000 ziekenhuisopnames voorkomen door de invoering van een 
avondklok, de bezoekbeperking tot één persoon en de lockdown. Daarnaast zijn 
ongeveer 6300 mensen minder op de intensive care beland sinds half december, toont de 
‘grove indicatie’ aan. Er wordt benadrukt dat het hier gaat om aannames. 

De getallen zijn ‘fors’, vindt de RIVM-directeur. ‘De maatregelen zijn niet voor niks genomen 
en er zijn een heleboel opnames mee voorkomen’, aldus Van Dissel.  
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Leny Groeneweg toont de reden van de demonstratie: Alle fietspaden rood. Eigenlijk was het 
een excuus om lekker samen koffie te kunnen drinken. © Peter de Jong Fotografie 

 

Demonstratie goedgekeurd: deze ouderen verzonnen een list 
om samen koffie te kunnen drinken 

‘Niet normaal toch?’ zegt Leny Groeneweg (70) uit Spijkenisse. Ze houdt een plakkaat omhoog 
waarop staat dat fietspaden rood horen te zijn. En niet zwart, zoals de ondergrond in haar 
buurt is. ‘Veel te verwarrend.’ En Leny neemt lachend een hap van haar stukje taart. Welkom 
op de demonstratie tegen de verkeerde kleur fietspad. Toegestaan door de gemeente 
Nissewaard. 

Eigenlijk is het helemaal geen demonstratie waar de twintig 65-plussers uit 
appartementencomplex Terras aan de Maas woensdagmiddag mee bezig zijn. Ze komen na 
vele maanden gedwongen binnenzitten vanwege de strenge coronaregels eindelijk weer bij 
elkaar op het evenementendek van hun woongebouw en genieten in de zon van koffie met wat 
lekkers. Mogelijk gemaakt door VanHoutman, het bedrijf van Jeffrey Houtman, inderdaad de 
zoon van Feyenoordspeaker Peter Houtman die enkele torenflats verderop woont.  Bron: AD, 
24 februari 2021.  

Pakketbezorger smijt dozen op straat: ‘Als je niet wil dat ik 
ermee gooi, moet je niks bestellen’ 

Scherven brengen geluk? Vast. Maar als je nét een nieuwe serviesset hebt besteld, stemt de 
werkwijze van deze postbezorger je ongetwijfeld minder vrolijk. Op een filmpje is te zien hoe 
de bode pakketjes uit de bus smijt én ze minutenlang op straat laat liggen. Op sociale media 
wordt gepikeerd gereageerd. De bezorger lijkt er wat laconieker mee om te gaan: ‘Als je niet 
wil dat ik ermee gooi, moet je niks bestellen.’ 

Een pakketbezorger die doosjes in allerlei soorten en maten vanuit zijn bus op straat gooit. 
Bianca Toeps uit Rotterdam zag het vol verbazing gebeuren toen zij een rondje buiten liep, op 
Kop van Zuid. Ze vroeg aan de bezorger in kwestie of hij iets voorzichtiger wilde zijn. Hij leek, 
gezien zijn reactie, allerminst blij met de opmerking.  
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De pakketjes worden uit het busje op straat gegooid. © Bianca Toeps 
 

De schoenen die zij zelf had besteld, kwamen heel aan. ‘Daar kan niet veel mis mee. Maar ik 
bestel en verzend ook regelmatig polaroidcamera's. Je moet er niet aan denken dat daar mee 
wordt gegooid.’ 

Bianca Toeps filmde de bus waaruit de dozen op de stoep belandden en plaatste het op Twitter. 
Daarbij schreef ze: ‘Mijn hemel PostNL, misschien je je personeel iets beter betalen, opleiden 
en screenen?’ 

Achter de bus stond een wagentje, waarop de bezorger een grote hoeveelheid pakketjes neer 
zou kunnen leggen om vervolgens bij de juiste adressen te bezorgen. Geen van de dozen kwam 
echter op die wagen terecht. De pakketten lagen verspreid over de gehele stoep. En daar bleven 
ze, met de wagen, geruime tijd liggen. Toeps zag dit al eerder gebeuren. ‘Eerst dacht ik dat z’n 
wagentje per ongeluk was omgevallen. Ik dacht nog: die man heeft een slechte dag. Maar dit 
is dus zijn dagelijkse werkwijze.’ 

Eerst dacht ik dat z’n wagentje per ongeluk was omgevallen, maar dit is dus z’n dagelijkse 

werkwijze, aldus Bianca Toeps. 

Gekscherend twitterde ze: ‘Zal ik die man trollen en een doos knalerwten naar mezelf 
opsturen?’  Dit tot grote hilariteit van de lezers van het bericht. Twitteraars reageerden met: 
‘En als dat niet werkt, gewoon retour’, schrijft iemand. Anderen: ‘Ik ondersteun de motie’ en 
‘Ik ben voor’. Bron: AD, 24 februari 2021.     
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In de Wijchense woonwijk De Ververt is een bloemenzee onstaan op de plek waar de 42-
jarige om het leven kwam. © Paul Rapp  
 
 

Pakketbezorger reed twee keer over man (42) heen die hem 
aansprak op rijgedrag 

De 19-jarige pakketbezorger Tarik O. uit Woerden is twee keer over de man heengereden die 
hem vorig jaar in Wijchen aansprak op zijn rijgedrag. O. reed het 42-jarige slachtoffer aan, hij 
werd een stuk meegesleurd op de motorkap. Toen hij onder de auto terechtkwam, zou de 
pakketbezorger de bus in z’n achteruit hebben gezet en nogmaals over de man heen zijn 
gereden. Het slachtoffer overleed op straat, voor de ogen van zijn vrouw. 

Het Openbaar Ministerie verdenkt O. daarom onder meer van doodslag en het verlaten van de 
plaats van het ongeval, zei de officier van justitie donderdag tijdens de eerste voorbereidende 
zitting in deze “dieptrieste zaak”. “Dit had ons allemaal kunnen overkomen. Het is schokkend 
dat iemand die de verkeersveiligheid wilde aankaarten, op zo’n manier is overleden.” O. wordt 
ervan verdacht op 24 november in de wijk De Ververt in Wijchen (Gelderland) de man 
opzettelijk te hebben aangereden, nadat hij was aangesproken op zijn rijstijl in een woonwijk. 

De officier stelde voor met een schouw de omstandigheden van de fatale aanrijding te 
reconstrueren. De rechtbank ziet daar echter vooralsnog geen aanleiding toe, maar kan daar 
op een later moment nog op terugkomen. 

O. was donderdag niet aanwezig in de rechtbank. Er bleek verwarring te zijn of hij naar de 
rechtbank zou gaan of de zaak via telehoren zou bijwonen. De rechtbank dacht dat O. fysiek 
aanwezig zou zijn, O. wilde via een videoverbinding de zitting volgen en was in de 
veronderstelling dat dat geregeld was. Op het laatste moment bleek het niet meer mogelijk om 
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die verbinding tot stand te brengen. Het is de bedoeling dat hij er volgende keer wel bij is, op 
een of andere wijze. 

De zaak is ondergebracht bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht en niet in de regio 
van Wijchen, omdat bij de rechtbank in Arnhem een familielid van de verdachte werkt. 

Het is nog niet duidelijk wanneer de volgende zitting is. Het gaat dan om opnieuw een 
inleidende zitting, wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet duidelijk. Bron: 
De Stentor, 25 februari 2021. 

Kwart van de bevolking heeft CoronaMelder-app gedownload 

Ruim een kwart van de bevolking, namelijk dik 26 procent, heeft inmiddels de CoronaMelder-
app gedownload. Het gaat om precies te zijn om 4.581.756 mensen. Dat schrijft 
gezondheidsminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. 

Op 22 februari hadden 115.613 mensen, samen met de GGD, een besmetting gemeld en zo 
anderen gewaarschuwd dat zij mogelijk ook besmet zouden kunnen zijn. 

Wel is sinds de lockdown vanaf 15 december het aantal waarschuwingen via de app 
afgenomen. 'Het evaluatieteam geeft aan dat dit mogelijkerwijs kan worden verklaard doordat 
er minder sociaal verkeer is', schrijft de bewindsman. 'De verwachting is dat zodra het sociale 
verkeer weer toeneemt en de verspreiding van het virus nog mogelijk is, het aantal notificaties 
zal stijgen.' Bron: AD, 24 februari 2021. 
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Gelovige jeugd in Rijssen heeft het zwaar; de webinars van 
dominee Janse geeft ze lichtpuntje 

RIJSSEN - Dominee Sander Janse uit Rijssen heeft nog nooit zoveel te stellen gehad met de 
jeugd in zijn gereformeerde gemeenschap. Waar niet gelovige jongerenorganisaties activiteiten 
organiseren, hoopt Janse met webinars zijn jonge aanhang een hart onder de riem te steken. 
‘Want vragen als ‘wat heeft het leven en God mij nog te bieden?’ zijn zwaar genoeg.’  

In de grote kerk Rijssen-Zuid staat dominee Sander Janse deze vrijdagavond klaar om online 
te gaan. De camera is ingeschakeld, de eerste jongeren haken al aan. Op een flip-over staan 
verzen geschreven die de predikant wil behandelen. ‘Welkom’,  klinkt dan de stem van Janse. 
‘We gaan bespreken hoe het is om christen te zijn in deze tijd. Stel vooral je vragen.’ Bron: 
Tubantia, 22 februari 2021.  

 
Dominee Sander Janse van de gereformeerde gemeente Rijssen-Zuid houdt zijn eerste 
webinar © Regien Klein Hegeman 

 

Uitspraken Van Haga gevaarlijk volgens De Jonge 

Coronaminister De Jonge vindt uitspraken van FvD-Kamerlid Wybren van Haga over 
de bijwerkingen van coronavaccins 'gevaarlijk'. Van Haga zei in een coronadebat vandaag dat 
hij een 'slecht gevoel' heeft over de veiligheid van de vaccins. Zo zouden er volgens hem in 
Israël al veel mensen zijn overleden na vaccinatie. 

‘Nepnieuws verspreiden middenin een pandemie is gevaarlijk’, waarschuwde De Jonge. De 
uitspraken van de FVD'er zorgen voor irritatie bij de minister omdat ze volgens hem 'de 
vaccinatiebereidheid en daarmee de volksgezondheid schaden'. De Israëliërs zouden geen 
enkel overlijden als gevolg van een vaccinatie hebben gemeld. 

‘Nog los van corona, los van vaccinatie. Mensen in verpleeghuizen zijn oud en aan het einde 
van hun leven, dus die overlijden', stelt de minister. ‘Wanneer je dus mensen in 
verpleeghuizen vaccineert, overlijden er mensen ná die vaccinatie. Maar pas nou op om 
daar dóór vaccinatie van te maken’, benadrukte De Jonge in het debat. Bron: AD, 24 februari 
2021.  
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Hongarije is begonnen met vaccineren 

Hongarije is woensdag begonnen met het inenten van mensen tegen het coronavirus met het 
Chinese vaccin van Sinopharm. Het is het enige land binnen de Europese Unie dat het middel 
gebruikt, aangezien het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dit vaccin nog niet heeft 
goedgekeurd. De Hongaarse toezichthouder heeft het middel wel goedgekeurd. 

De komende dagen moeten 275.000 mensen worden ingeënt met het middel. Hongarije zegt 
daarmee een belangrijke stap te zetten in het beschermen van de bevolking. 

Hongarije krijgt vanuit de EU vaccins geleverd, maar zet zelf ook nog in op het middel 
van Sinopharm en het Russische Spoetnik-V. 

De Hongaarse premier Viktor Orbán zei vandaag dat mensen zich moeten laten inenten, 
omdat er anders geen versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. De situatie is volgens de 
premier nog niet goed genoeg om maatregelen af te zwakken. Bron: AD, 24 februari 2021 

Frankrijk is weer terug bij midden november 

Frankrijk is met 31.518 nieuwe besmettingen binnen één dag, ondanks alle 
coronamaatregelen, weer terug bij de stand van midden november. De situatie is volgens de 
Franse autoriteiten zo verslechterd dat in sommige gebieden extra maatregelen nodig zijn. 
 
De noordelijke regio Duinkerken, een van de brandhaarden van de besmettelijkere Britse 
variant, moet de komende weekeinden op slot en krijgt meer vaccins. Een 
vergelijkbare lockdown voor Nice en omstreken werd al eerder deze week aangekondigd. Het 
is niet uitgesloten dat ook elders extra beperkingen nodig zijn. Bron: AD, 24 februari 2021. 

Gratis mondkapjes niet gebruiken 

De Belgische minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke waarschuwt om de gratis 
mondkapjes die de overheid vorig jaar verstrekte niet te gebruiken. De Hoge Gezondheidsraad 
wees onlangs op mogelijke gezondheidsrisico's vanwege zilver- en titaniumdioxidedeeltjes in 
de kapjes. 

Mensen hoeven de maskers vooralsnog niet weg te gooien, omdat er geen bewijs is dat de 
volksgezondheid gevaar loopt. Er komt extra onderzoek. België bestelde vorig jaar voorjaar via 
Defensie miljoenen mondkapjes van het Luxemburgse bedrijf Avrox. Van de 15 
miljoen stoffen kapjes zijn er 5 miljoen uitgedeeld. Bron: AD, 24 februari 2021. 

Boete voor voordringers in Duitsland 

De Duitse regering wil een boete invoeren van maximaal 25.000 euro voor voordringers bij 
coronavaccinaties. Inmiddels zijn talrijke personen betrapt die zich hebben laten inenten 
hoewel ze nog lang niet aan de beurt waren. Onder hen zijn 
lokale politici, geestelijken, agenten en leiders van hulpverleningsorganisaties, melden 
Duitse media. 

De regering dringt aan op een wijziging van de wetten over coronabeleid, 
waardoor boetes voor voordringers mogelijk worden. Een van de opzienbarendste gevallen is 
de burgemeester van de Oost-Duitse stad Halle. Justitie doet onderzoek naar hem, heeft zijn 
kantoor laten doorzoeken en bekijkt of hij kan worden vervolgd voor verduistering van een 
vaccin. Bron: AD, 24 februari 2021. 
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Amerika  deelt mondkapjes uit 

De Amerikaanse regering deelt vanaf volgende maand meer dan 25 miljoen mondkapjes uit in 
meer dan 1300 buurtklinieken en 60.000 gaarkeukens verspreid over het land. Het 
programma kost 86 miljoen dollar, meldt het Witte Huis vandaag.  

Veel van de mensen die in dergelijke gezondheidscentra komen zijn arm en onverzekerd, en 
soms ook dakloos. Ze kunnen gratis twee herbruikbare mondkapjes van 'hoge kwaliteit' 
meekrijgen voor elke persoon in hun huishouden. 

‘We geloven echt dat dit beleid erg zinvol is, omdat mensen zich in sommige situaties geen 
mondkapje kunnen veroorloven’, aldus Jeff Zients, de coördinator van het coronabeleid. De 
VS passeerde deze week de grens van een half miljoen coronadoden. Bron: AD, 24 februari 
2021.    

 

Mondkapjes voldoen niet aan veiligheidseisen 

Meer dan een miljoen medische mondkapjes die aan Engels zorgpersoneel is verstrekt, voldoet 
mogelijk niet aan de veiligheidseisen. Dat melden Engelse media.  

Daarom zijn de mondkapjes nu teruggeroepen. Jonathan Ashworth, de man die gezondheid 
in zijn portefeuille heeft bij oppositiepartij Labour, noemt het 'de zoveelste misstap van 
ministers bij het kopen van beschermingsmateriaal voor zorgpersoneel'.  

Engelse ziekenhuizen is nu gevraagd medische mondkapjes van het merk in kwestie niet te 
gebruiken. Het gaat volgens Sky News om ongeveer 1,2 miljoen zogeheten FFP3 maskers van 
een specifiek merk. De monkapjes worden bijvoorbeeld op intensive care-afdelingen 
gedragen.  

Een landelijke gezondheidsinstantie gaat nu onderzoek doen naar de mondmaskers van de 
fabrikant, Fang Tian. Ondanks de terugroepactie zijn er meer dan genoeg medische 
mondkapjes voor artsen beschikbaar.  

Ashworth: ‘De ministers moeten hun excuses aanbieden voor dit voorval. En we 
moeten zorgen dat we elke pond die we aan deze ondeugdelijke maskers hebben uitgegeven 
terugkrijgen.’ Bron: AD, 14 februari 2021. 

 

Middelbare scholen verlengen brugklasperiode 

Verschillende middelbare scholen gaan de brugklasperiode met ingang van volgend schooljaar 
verlengen, zo signaleert de VO-raad. Dat komt onder meer voort uit de coronacrisis en de 
vrijgekomen miljarden om leerachterstanden weg te werken. Volgens de raad zijn 
onderwijsinstellingen vrij om te bepalen hoe zij de brugklasperiode inrichten. ‘Daarvoor 
hebben zij geen toestemming van hogerop nodig.’ 

De belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs zegt dat 
kinderen op de basisschool ‘een ingewikkeld jaar achter de rug hebben’. Het risico op een te 
laag advies voor vervolgonderwijs is daarom groot. ‘Aanstaande eerstejaars krijgen door de 
verlenging een beter vervolgadvies en bovendien de kans om langer te laten zien wat ze 
kunnen’, aldus een woordvoerder. Bron: AD, 24 februari 2021. 
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Marktkooplieden beginnen rechtszaak tegen de overheid 

De branchevereniging van marktkooplieden spant een rechtszaak aan tegen overheid wegens 
de lockdown, meldt de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). De vereniging 
wil een betere uitleg waarom de non-food ondernemers niet op de markt mogen staan 
 
Volgens de belangenorganisatie helpt dat onderscheid helemaal niet om de virusuitbraak in 
te dammen. ‘Op de persconferentie van gisteravond werd met geen woord gesproken over de 
benarde situatie waarin duizenden marktondernemers verkeren. Wij snappen het niet meer,’ 
aldus Martie Bleeker, secretaris van de CVAH. 

‘We hebben de afgelopen weken als vereniging overal aan de bel getrokken, voorstellen gedaan, 
meegedacht met gemeenten, gevraagd en ongevraagd adviezen gegeven, alles wat we maar 
konden doen hebben we gedaan. De markten doen er alles aan om het winkelen veilig te 
maken. Kennelijk zegt dat allemaal niets. Bron: AD, 24 februari 2021. 

 

Tienduizenden reserveringen voor kapper en pedicure 

De afgelopen dagen zijn er tienduizenden reserveringen gemaakt voor vooral knipbeurten, 
meldt reserveringsplatform Treatwell. Ook pedicures en wenkbrauwbehandelingen zijn 
populair sinds dinsdag duidelijk werd dat ook andere contactberoepen de deuren weer mogen 
openen. 

Het ligt ruim een derde hoger dan na afloop van de eerste lockdown. Vooral mannen waren er 
snel bij om een afspraak voor een knipbeurt te maken. Bij vrouwen gaat het ook vaak om het 
verven van het haar. Meer dan de helft van de bij Treatwell aangesloten kappers zijn al 
volgeboekt in de week van de heropening. 

Kappersketen Hizi Hair herkent het door Treatwell geschetste beeld. De keten met 66 salons 
door heel Nederland heeft zijn reserveringsmogelijkheid op de site ook tijdens de lockdown 
aan laten staan. Toch ging het de afgelopen dagen ineens hard en vanaf zondagmiddag werden 
er ruim 23.000 afspraken gemaakt. Tijdens de persconferentie dinsdagavond konden de 
servers van het bedrijf de drukte zelfs even niet aan. Bron: AD, 24 februari 2021. 

 

Examens voor rijbewijs worden verlengd 

Alle theorie- en praktijkexamens voor het rijbewijs die vanaf mei tot het eind van het jaar 
verlopen, worden automatisch met zeven maanden verlengd. Minister Cora van 
Nieuwenhuizen (Infrastructuur) wil zo voorkomen dat ze steeds een nieuwe coulanceregeling 
moet optuigen. 

Door de tijdelijke examenstop als gevolg van de lockdown heeft het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een enorme achterstand opgelopen. Door de aangekondigde 
versoepeling van het kabinet kan het CBR vanaf maart wel weer beginnen met het inhalen 
van de meer dan 600.000 uitgestelde theorie- en praktijkexamens. 

De nieuwe coulanceregeling moet mensen meer duidelijkheid en perspectief geven, aldus de 
bewindsvrouw in een brief aan de Kamer. Bron: AD, 24 februari 2021. 
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Geweld tegen politie en plunderen: acht maanden cel 

De politierechter heeft een 35-jarige man uit Weert veroordeeld tot acht maanden cel, wegens 
geweld tegen de politie en het plunderen van de Jumbo tijdens de avondklokrellen in 
Eindhoven op 24 januari.  

De verdachte uit Weert, A. Ruengelo, bleef weg uit de rechtszaal en liet zijn advocaat het woord 
namens hem doen. De man heeft na zijn arrestatie geen enkele verklaring willen afleggen. De 
rechter bepaalde dat de man, die momenteel op vrije voeten is, weer moet worden 
vastgezet, onder meer wegens gevaar voor herhaling. 

De rol van A. bij de plundering staat op een foto: hij heeft een kassalade onder zijn arm en 
een blikje Red Bull in zijn hand. Volgens zijn advocaat is het niet zo dat de man een kassalade 
heeft meegenomen. De man moet de Jumbo een schadevergoeding van 9950 euro betalen. 
Bron: AD, 24 februari 2021. 

 

© ANP — Grote schade en plunderingen bij een Jumbo City in Centraal Station Eindhoven. 

Hotels en restaurants op Schiermonnikoog gaan 16 maart open 

Tien hotels en restaurants op Schiermonnikoog zijn klaar met de maatregelen en gaan 16 
maart weer open. Dat schrijft de Leeuwarder Courant.  

Hoteleigenaar Remko de Bruijne zegt dat de onvrede onder de horeca zeer groot is. ‘We pikken 
het niet meer. Er wordt ons geen enkel licht in de tunnel geboden. Op 16 maart, een jaar na 
het begin van de coronamaatregelen, gaan onze restaurants open.’ Volgens het 
dagblad riskeren de bedrijven een boete van 4000 euro als ze ondanks de coronaregels 
opengaan.   

Na de persconferentie van gisteravond liet de KHN (Koninklijke Horeca Nederland) al weten 
dat het lastig wordt voor horecazaken om dicht te blijven. ‘Ik vrees dat ik openingen niet kan 
tegenhouden’, zei KHN-voorzitter Robèr Willemsen tegen De Leeuwarder Courant over 
ondernemers die de coronaregels willen negeren. ‘Wij krijgen steeds meer van dit soort 
signalen via apps, e-mails en social media.’ Bron: AD, 24 februari 2021.  
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Estafette met olympische vlam opgeschort 

Het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio heeft gezegd dat het de estafette 
met de olympische vlam in aanloop naar de Spelen vanwege de corona-epidemie tijdelijk 
opschort als die tot mensenmassa's langs de route leidt. De tocht van de vlam naar Tokio 
wordt live op televisie uitgezonden om te voorkomen dat grote groepen mensen langs de weg 
samendrommen. 

De beslissing of de estafette door kan gaan is tot dusver uitgesteld vanwege regionale 
regelgeving. Sommige districten in Japan roepen op om geen onnodige activiteiten buiten te 
verrichten. Strengere maatregelen, zoals een estafette zonder toeschouwers behoren ook tot 
de mogelijkheden. Waarvoor uiteindelijk gekozen wordt, zal afhankelijk zijn van het verloop 
van de epidemie in Japan, aldus de organisatoren. ‘Als opeengepakte bijeenkomsten op straat 
onverhoopt plaatsvinden, kan de estafette gestopt worden omdat we veiligheid en 
zekerheid prioriteit geven’, aldus comitébestuurder Yukihiko Nunomura. 

De weerstand tegen de Olympische Spelen in Japan lijkt de laatste tijd toe te nemen. Steeds 
meer Japanners zien de gezondheidsrisico's van een massaal sportevenement niet zitten, 
blijkt uit peilingen. Bron: AD, 24 februari 2021. 
 
 

Vaccins: Aangepaste versie Moderna en effectiviteit 
PfizerBioNTech aangetoond 
 
De Amerikaanse farmaceut Moderna heeft een aangepaste versie ontwikkeld van 
hun coronavaccin, die betere bescherming moet bieden tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Het 
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bedrijf is klaar om het vaccin via klinische proeven te testen op mensen, meldt het woensdag 
Moderna wil verder ook de productiecapaciteit opschroeven. 
 
Het bedrijf verklaarde dat ze zoveel aanpassingen als nodig zullen doen aan het vaccin, totdat 
de pandemie onder controle is. Het aangepaste vaccin zal het lange goedkeuringsproces bij 
het Amerikaanse onderzoekscentrum National Institutes of Health (NIH) niet helemaal 
opnieuw moeten doorstaan, waardoor goedkeuring sneller zal gaan dan bij een geheel nieuw 
vaccin. 
 
Moderna laat ook weten de productiecapaciteit van de vaccins dit jaar verder te 
zullen opschroeven. Het bedrijf wil dit jaar in totaal 1 miljard doses produceren. 
 
De effectiviteit van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech is behalve in proeven nu ook in 
de dagelijkse praktijk aangetoond. De eerste studie waarin is nagegaan welk effect de vaccins 
hebben gehad bij mensen wijst uit dat het vaccin in 94 procent van de gevallen effectief is. 
 
Tot dusver waren de data over de effectiviteit van de coronavaccins afkomstig 
uit gecontroleerde proefomgevingen, waardoor er nog een zekere mate van onzekerheid was 
over hoe de effectiviteit zou uitpakken in de dagelijkse werkelijkheid met alle extra variabelen 
van dien. Ook een novum aan de studie, gepubliceerd in het gezaghebbende vaktijdschrift New 
England Journal of Medicine, is dat het de eerste grote studie over coronavaccins is die door 
meerdere collegawetenschappers onafhankelijk is gecontroleerd. 
 
Het recentste onderzoek is uitgevoerd in Israël, waar de coronavaccinatiecampagne ongeveer 
twee maanden onderweg is. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het toedienen van twee doses 
van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech het aantal symptomatische besmettingen met 94 
procent doet dalen in alle leeftijdsgroepen in vergelijking met de algemene populatie die geen 
vaccin heeft gekregen. Uit de studie onder 1,2 miljoen mensen kwam ook dat één dosis na 
twee weken het aantal gevallen al met 57 procent doet afnemen. 
 
De conclusies van de veldstudie liggen erg dichtbij de bevindingen van de proeven, die eind 
vorig jaar een effectiviteit van 95 procent uitwezen bij twee doses. ‘We zijn verrast omdat we 
hadden verwacht dat in de dagelijkse werkelijkheid, waar de koeling van de vaccins niet altijd 
perfect is en waar de populatie ouder en zieker is, de resultaten niet zo goed zouden zijn als 
in de gecontroleerde klinische proeven’, aldus Ran Balicer, een van de auteurs van de 
recentste studie. 
 
Uit het onderzoek kan echter niet worden opgemaakt hoe effectief het vaccin is tegen 
andere, gemuteerde varianten van het coronavirus. De mutatie die in Zuid-Afrika is ontdekt 
zou deels bestand zijn tegen vaccins. Bron: AD, 25 februari 2021.  
 
 

Afval achtergelaten in Vondelpark 
 
Bekende Nederlanders zijn op sociale media behoorlijk ontstemd over het afval dat 
bezoekers woensdag achterlieten in het Vondelpark. Vanwege het mooie weer was het erg druk 
in het park. Nadat de bezoekers na ingrijpen van de politie waren vertrokken, bleef er een 
hoop rommel achter, zo was op foto's op Twitter te zien. 

‘Echt bizar. Gewoon alles laten liggen. Wat bezielt je’, schrijft Luuk Ikink. ‘Zijn die jongeren 
die heel de dag schijnbaar niks te doen hebben’, reageert Danny Froger daarop. ‘Dus morgen 
komen ze terug en ruimen ze alles netjes op.’ 

Ook schrijfster Saskia Noort deelt een foto van het 'slagveld' op Twitter. ‘Ja, die nieuwe 
generatie, dat wordt wat’, schrijft ze erbij. ‘Zo ligt het prachtige Vondelpark er nu bij’, 
schrijft Connie Witteman. ‘Alvast grote dank aan de mannen die dit morgenochtend vroeg 
weer op willen ruimen. Elke beschaving heeft het afval dat ze verdient.’ Bron: AD, 24 februari 
2021. 
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@ Mark Schrader 

Coronapuzzel past dit voorjaar misschien veel beter dan vooraf 
gedacht 

De coronapuzzel zou de komende weken wel eens beter in elkaar kunnen vallen dan eerder 
werd gedacht. Mede omdat de Britse variant minder snel oprukt dan was voorspeld, blijft een 
grote coronapiek voorlopig uit. Het vaccineren vordert ondertussen juist gestaag. Veel ouderen 
zijn daardoor minder kwetsbaar wanneer er alsnog een grote golf komt. 

Bijna 20 procent meer besmettingen in een week tijd - dat klinkt alarmerend. Het RIVM grijpt 
de weekcijfers die het gisteren publiceerde dan ook aan om nog eens een fikse waarschuwing 
uit te spreken. Versoepel niet te snel, is de boodschap. Meerdere malen wordt gesproken van 
een ‘derde golf’. ‘Modellering laat zien dat we zonder naleving van de maatregelen veel meer 
besmettingen zouden hebben. De druk op de zorg zou hierdoor ook flink hoger zijn geweest.’ 
Bron: AD, 24 februari 2021. 

Kabinet wil basisschoolleraren preventief testen 
 
DEN HAAG - Het kabinet wil de komende drie maanden bij wijze van een proef 
basisschoolleraren door het hele land laten testen op corona, ook als ze geen klachten hebben. 
Dat zeggen ingewijden. 

De proef begint eerst bij een beperkt aantal scholen, maar wordt zo snel mogelijk uitgebreid 
naar landelijke schaal. Leraren nemen de sneltest bij zichzelf af of gaan naar een commerciële 
teststraat. Tijdens de pilot wordt gekeken welke van die methodes het beste werkt, of dat een 
combinatie het beste is.  
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 Ⓒ   Hollandse Hoogte/Nederlandse Freelancers 
Ook wordt gekeken hoe het experiment uitgebreid kan worden naar het middelbaar onderwijs. 
Hoeveel geld de proef gaat kosten, zou nog niet bekend zijn. 

Basisscholen zijn sinds 8 februari weer open, zij het onder strenge voorwaarden. Als er een 
besmetting is in de klas, gaat iedereen tien dagen in quarantaine. Na de vijfde quarantainedag 
kan men zich laten testen en bij een negatieve test mag men weer naar buiten. 

Er zijn meerdere pilots in het onderwijs gaande, waarmee het kabinet hoopt inzicht te krijgen 
hoe besmettingen snel worden opgespoord en scholen toch kunnen openblijven. Zo loopt er 
tot en met eind maart een onderzoek in het middelbaar onderwijs naar sneltesten na een 
besmetting. 

In het hoger onderwijs wordt in acht regio’s onderzocht hoe hogescholen en universiteiten 
weer open kunnen door ook zonder klachten te testen. Die pilot loopt tot 1 mei. In de regio’s 
Rotterdam, Nijmegen en Den Bosch loopt bovendien een proef naar het zelf afnemen van een 
test door studenten, voordat ze de les ingaan. Zij krijgen hiervoor digitale begeleiding. Bron: 
De Telegraaf, 24 februari 2021. 

NS maakt miljarden verlies: overheidssteun nodig om 
dienstregeling te kunnen rijden 

De coronacrisis treft NS nog véél zwaarder dan gedacht. De vervoerder heeft vorig jaar een 
nettoverlies van 2,6 miljard euro geleden. Om de dienstregeling dit en volgend jaar te kunnen 
blijven rijden, is volgens topvrouw Marjan Rintel nieuwe overheidssteun nodig. 

Het verlies ligt aanzienlijk hoger dan NS eerder voorspelde. Afgelopen augustus ging de 
vervoerder nog uit van ruim een miljard euro, in het najaar liep dat op naar 1,5 miljard. 
Oorzaak van de rode cijfers is uiteraard de ruime halvering van het aantal reizigers door de 
lockdowns en alle beperkende maatregelen. Vervoerde NS in 2019 nog een recordaantal van 
1.3 miljoen reizigers per dag, vorig jaar waren dat er slechts 580.000. De opbrengsten uit 
kaartjes en abonnementen daalden met 42 procent. De omzet uit de stationswinkels en horeca 
kelderde met een derde. 
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Minstens zo erg is de reizigersverwachting voor de komende jaren. NS verwacht op zijn vroegst 
in 2025 terug te zijn op het niveau van 2019. De opbrengsten zijn daardoor te laag om alle 
uitgaven te betalen en geplande investeringen terug te verdienen. Tot die tijd blijft het 
hoofdrailnet daarom zwaar verlieslatend. Gevolg is dat NS volgens de boekhoudkundige regels 
de waarde van activiteiten moet terugschroeven en een voorziening moet nemen voor 
verlieslatende contracten. De Nederlandse hoofdrailnetconcessie wordt met ruim 1,6 miljard 
euro afgewaardeerd. In totaal boekt NS zelfs 2,3 miljard euro af. 

Het zijn met name deze ingrepen die voor het leeuwendeel van het verlies zorgen. In de 
dagelijkse bedrijfsvoering heeft de vervoerder door 2,3 miljard euro aan steun vanuit de 
Nederlandse en de Britse overheid (NS is ook in Groot-Brittannië actief, red) de schade nog 
binnen de perken weten te houden. Het gewone operationele verlies over 2020 is slechts 111 
miljoen euro. 

Door de rode cijfers is het eigen vermogen van NS flink gekelderd. Er is nu nog 1,1 miljard 
euro aan geldmiddelen in kas. Dat is voldoende om het tot eind 2021 uit te zingen. Zo ontvangt 
NS tot september de beschikbaarheidsvergoeding van het kabinet om gedurende de verdere 
coronacrisis een zo normaal mogelijke dienstregeling te rijden. 

In totaal krijgen de gezamenlijke vervoerders 1,1 miljard euro, waarvan NS een flink deel 
opstrijkt. Daarna ontbreken financiële afspraken en heeft NS een acuut probleem. De OV-
sector riep het kabinet al eerder op om vervoerders ruimhartig door de coronapandemie heen 
te helpen. NS-topvrouw Marjan Rintel herhaalt die oproep. ‘We zijn dankbaar voor de 
beschikbaarheidsvergoeding die tot september 2021 van kracht is. Voor het in stand houden 
van de dienstregeling van dit jaar en de nieuwe dienstregeling in 2022 en daarna hebben we 
– gezien de lagere reizigersaantallen - echter nieuwe financiële afspraken nodig.’  

 
 

Utrecht Centraal afgelopen 15 december. Het aantal reizigers is slechts een fractie van 
normaal. © ANP 

Ook met verdere overheidssteun zal NS echter fors moeten snijden. De directie kondigde vorig 
jaar al een besparingsprogramma aan van 1,4 miljard euro tot en met 2024. Zo verdwijnen er 
volgens de plannen 2300 banen en wordt het investeringsniveau met bijna een derde verlaagd. 
Er is verder een nieuwe cao afgesproken voor de 18.000 personeelsleden met een werkgarantie 



 

162 

 

tot 2025: bedoeling is om enkel arbeidsplaatsen te schrappen van mensen die weggaan. Zij 
worden niet meer vervangen. 

Rintel beklemtoont dat NS ook ruimte moet houden om fors te investeren. ‘Door de enorme 
woningbouwopgave zal de vraag naar openbaar vervoer op lange termijn uiteindelijk weer 
sterk toenemen. De verwachting is dat de meeste reizigers weer terugkeren als de 
coronamaatregelen afgebouwd worden.’ In pre-corona prognoses zal het aantal 
treinpassagiers tot wel 45 procent groeien. De topvrouw maakte een groot compliment aan de 
collega’s die NS in moeilijke omstandigheden draaiende houden. 

Er kleven ondertussen ook voordelen aan de crisis: de percentages voor reizigerspunctualiteit 
en zitplaatskans, normen die de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt 
om de bedrijfsprestaties te beoordelen, zijn uitstekend uitgevallen. Zo lag de kans op een 
zitplek in de spits vorig jaar met 97,3 procent een stuk hoger dan in 2019. Logisch, omdat zo 
weinig mensen met de trein reisden. De klanttevredenheid over 2020 blijft onbekend, volgens 
NS waren er vorig jaar te weinig reizigers voor een evenwichtig oordeel. Wel peilden NS en 
ProRail de tevredenheid van reizigers over hun station. Het aantal reizigers dat hun station 

het cijfer 7 of hoger gaf steeg naar 79 procent, twee procent hoger dan in 2019. Bron: De 
Stentor, 25 februari 2021.   
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Pas eind maart meer contacten buiten (België): rapport corona-
experts doet deur voor versoepelingen op slot 

 
 

 
Het Gentse Sint-Pietersplein wordt ontruimd nadat honderden studenten er aan het feesten 
waren geslagen. Foto: Wannes Nimmegeers 
 
De wetenschappelijke experts laten in hun advies aan de regering geen enkele ruimte voor 
versoepelingen. Ten vroegste eind maart zouden in de buitenlucht meer contacten mogelijk 
kunnen zijn, klinkt het. De stijging van het aantal hospitalisaties en het aantal positieve tests 
baart de experts grote zorgen. 
 
‘Op korte termijn is er weinig mogelijk. Punt.’ Zo vat een bron het rapport van de 
wetenschappelijke adviesraad GEMS samen. De experts zien geen enkele mogelijkheid om op 
het Overlegcomité morgen een aantal coronamaatregelen te versoepelen. 
 
Ook met meer mensen samen buiten zijn, is volgens de GEMS nog niet aan de orde. Vanaf 
eind maart zouden in de buitenlucht wel groepen van 8 tot 10 personen mogelijk zijn, al hangt 
alles af van de evolutie van de epidemie. ‘De eerste versoepelingen moeten eerder op het sociale 
dan op het economische vlak gezocht worden. De nood aan meer contacten is zeer groot’, zegt 
een betrokkene. 
 
Het advies van de GEMS ligt daarmee in de lijn van de persconferentie die premier Alexander 
De Croo (Open Vld) maandag organiseerde. Uit de modellen waarop de wetenschappelijke 
experts zich baseren, bleek toen dat het eenvoudigweg te vroeg is: als we nu de maatregelen 
lossen, kunnen we ons opmaken voor een derde golf. De voornaamste reden daarvoor is de 
opmars van de erg besmettelijke Britse variant van het virus. 
 
Intussen gaan de belangrijkste indicatoren van de epidemie alweer de verkeerde kant uit. 
Zowel de hospitalisaties als de positiviteitsratio – de verhouding positieve stalen versus alle 
afgenomen tests – stijgen snel. Dat is een duidelijk teken dat de epidemie aan kracht wint. In 
Gent bijvoorbeeld zijn de coronacijfers aan een steile klim bezig: in een week tijd is het aantal 
vastgestelde besmettingen er bijna verdubbeld. De ongerustheid bij de GEMS is dan ook 
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bijzonder groot. Volgens informatie van De Morgen is precies die ongerustheid nadrukkelijk 
overgebracht aan het kernkabinet. De onzekerheid over de impact van de Britse variant zorgt 
er ook voor dat de experts weinig perspectieven kunnen bieden. Er wordt in het rapport wel 
een fasering voorgesteld, maar zonder duidelijk tijdspad. 
 
Verscheidene politieke bronnen reageren verbaasd tegenover De Morgen. Sinds maandag was 
voor iedereen duidelijk dat de situatie niet goed was en dat er geen grote ingrepen mogelijk 
zouden zijn. Premier De Croo en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) 
– de coronatandem van de federale regering – hadden met hun mediaoptredens ook duidelijk 
gemaakt dat zij aanzienlijke versoepelingen zouden tegenhouden op het 
Overlegcomité. Niettemin was in de Wetstraat de hoop gegroeid dat er mogelijkheden lagen 
voor enkele kleine versoepelingen, zoals meer contacten in de buitenlucht, waar de kans op 
besmetting relatief gering is. Maar een bron binnen de GEMS spreekt dat enigszins tegen: ‘Het 
inherent risico is inderdaad beperkt, maar het is wel een massa mensen die aan dat 
bijkomende risico blootgesteld zou worden. Je mag dat niet onderschatten.’ 
 
De vraag is of de politiek het advies van de GEMS zal volgen. Verschillende partijvoorzitters 
voerden de voorbije dagen de druk op om toch iets meer contact mogelijk te maken. Bovendien 
heeft het mooie weer er vanzelf voor gezorgd dat mensen de parken en pleinen opzoeken om 
samen te zijn, vaak in grotere groepen dan de samenscholingen van vier mensen die nu 
toegestaan zijn. Heel wat ministers zien er het nut niet van in om halsstarrig vast te houden 
aan een strenge regel wanneer die eigenlijk niet meer gevolgd wordt. Bron: De Morgen, 25 
februari 2021. 
 

 

 

Een foto van Tonny van Beek-Van den Tillaar uit maart 2017, tijdens de vorige landelijke 
verkiezingen. © Harrie van den Tillaar 
 

Tonny van 102 ‘te gezond’ voor coronaprik; huisarts laat 
hoogbejaarde in verwarring achter 



 

165 

 

De 102-jarige Tonny van Beek-Van den Tillaar uit Sint-Oedenrode grijpt telkens naast haar 
coronaprik. De reden: ze is ‘te gezond'. 

Ja, ze woont in een zorgcentrum. En ja, iedereen om haar heen in Odendael wordt wel 
gevaccineerd. Maar zij niet. Dat ligt niet aan het zorgcentrum of aan de GGD, maar aan de 
regels. De Rooise is nog scherp van geest en heeft heel weinig verzorging nodig. En dus heeft 
ze geen indicatie Wet Langdurige Zorg (WLZ), en dus mocht ze woensdag geen coronaprik. 
Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

Enschedese huisarts met gewetensnood meldt verdacht 
overlijden na vaccinatie tegen corona 

ENSCHEDE - De Enschedese huisarts Bart van Tienen vermoedt dat een 90-jarige patiënt 
van hem  is overleden als gevolg van het toedienen van het coronavaccin van Moderna. Hij 
meldde haar dood bij Lareb, het instituut voor medicijnbijwerkingen. Van Tienen voelt 
‘gewetensnood’.  

Hij liet zich om die reden online horen door de zogenoemde buitenparlementaire 
enquêtecommissie (BPOC 2020). Daar uitte de arts zijn zorgen: ‘Is dit vaccin voldoende getest 
op veiligheid bij kwetsbare oudere mensen om het al zo massaal toe te kunnen dienen?’ De 
Inspectie Gezondheidszorg nam kennis van dit gesprek en kijkt of de huisarts met zijn 
uitlatingen buiten zijn boekje  ging. Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

 

© Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis  
 
 

Duizenden horecazaken willen terrassen opengooien, 
politiebond heeft begrip voor ondernemers 
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Een actiegroep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept collega’s op 
om dinsdag 2 maart massaal de terrassen open te gooien en gasten te ontvangen. Horecabazen 
melden dat de grens is bereikt en dat het besluit van het kabinet om de zaken nog langer 
dicht te houden niet langer houdbaar is. De Nederlandse Politiebond (NPB) heeft begrip voor 
het plan. ‘De horeca en dit voorstel hebben onze sympathie’, zegt hoofdbestuurder Koen 
Simmers tegen deze site. 

Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens de 
rebellerende ondernemers is die regel onzinnig voor de buitenruimtes. ‘Zeker na het zien van 
de beelden van afgelopen weekend en afgelopen dagen. Amper tot geen handhaving maar wel 
volle parken door het hele land’, zegt initiatiefnemer en horeca-ondernemer Johan de Vos. 

KHN spreekt van duizenden zaken die komende dinsdag hun terrassen openen, zegt voorzitter 
Robèr Willemsen tegen deze site. ‘Hier is geen stoppen meer aan, het gaat echt gebeuren’, zegt 
Willemsen. ‘Het water staat de ondernemers niet aan de lippen, ze zijn al aan het verdrinken. 
Ze staan op het punt om kapot te gaan. Dit is gewoon pure noodzaak. Wij hebben alle begrip 
voor deze actie.” Het is een heel duidelijk signaal naar Den Haag en dat steunt KHN volop, 
laat een woordvoerder weten. 

In Nederland zijn 244 afdelingen van de KHN. Willemsen verwacht dat het aantal afdelingen 
dat meedoet aan de actie zal oplopen de komende dagen. ‘Wij roepen niet op tot burgerlijke 
ongehoorzaamheid en roepen ook niet landelijk op tot een opening van de terrassen, maar ik 
verwacht wel dat nog meer KHN-afdelingen dit gaan doen.’ Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

 
De terrassen van de horecaondernemers van het Stadhuisplein gezien van Pavarotti-kant, is 
bommetje vol. De terras herindeling is nog in volle gang. © Ron Jenner Fotografie 

 

 



 

167 

 

Duizenden horecazaken gaan terrassen opengooien 

Een actiegroep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept collega’s op 
om dinsdag massaal de terrassen open te gooien en gasten te ontvangen. De Nederlandse 
Politiebond (NPB) heeft begrip voor het plan. ‘De horeca en dit voorstel hebben onze 
sympathie’, zegt hoofdbestuurder Koen Simmers tegen deze site. Als horecagelegenheden hun 
terrassen openen, is het aan de lokale autoriteiten om in te grijpen, laat het ministerie van 
Justitie en Veiligheid weten. 

De horeca is al maanden gesloten en daar komt na 2 maart nog geen verandering in, bleek 
dinsdag uit de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. 

Toch roept een groep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland op om volgende 
week terrassen open te gooien. ‘Zeker na het zien van de beelden van afgelopen weekend en 
afgelopen dagen. Amper tot geen handhaving maar wel volle parken door het hele land’, zegt 
initiatiefnemer en horeca-ondernemer Johan de Vos. 

De voorgeschreven 1,5 meter afstand zal bij de heropening wel in stand worden gehouden, zo 
benadrukt hij. ‘De regels zijn helder’, zegt een woordvoerder van het ministerie, zonder verder 
op de voorgenomen openingen in te gaan. ‘De lokale driehoek gaat over de handhaving.’ 

KHN spreekt van duizenden zaken die komende dinsdag hun terrassen openen, zegt voorzitter 
Robèr Willemsen tegen deze site. ‘Hier is geen stoppen meer aan, het gaat echt gebeuren’, zegt 
Willemsen. ‘Het water staat de ondernemers niet aan de lippen, ze zijn al aan het verdrinken. 
Ze staan op het punt om kapot te gaan. Dit is gewoon pure noodzaak. Wij hebben alle begrip 
voor deze actie.’ Het is een heel duidelijk signaal naar Den Haag en dat steunt KHN volop, laat 
een woordvoerder weten. 

In Nederland zijn 244 afdelingen van de KHN. Willemsen verwacht dat het aantal afdelingen 
dat meedoet aan de actie zal oplopen de komende dagen. ‘Wij roepen niet op tot burgerlijke 
ongehoorzaamheid en roepen ook niet landelijk op tot een opening van de terrassen, maar ik 
verwacht wel dat nog meer KHN-afdelingen dit gaan doen.’ 

Alleen als het kabinet binnen enkele dagen met perspectief komt, zoals een datum van de 
heropening, kan Willemsen de ondernemers mogelijk nog op andere gedachten brengen. ‘Zo 
niet, dan is burgerlijke ongehoorzaamheid de volgende stap. De geest is uit de fles. Het is nu 
aan het kabinet om met een goede tegenreactie te komen. Anders gaan veel terrassen dinsdag 
weer open.’ 

Ondernemingen die tegen de regels en zonder wettelijke grondslag de deuren weer openen, 
lopen het risico beboet te worden, zegt Richard Gerrits, voorzitter van vakbond BOA ACP. ‘Je 
schiet er helemaal niets mee op om de overheid en de politiemensen op deze manier uit te 
dagen’, zegt Gerrits. Politiemensen en boa’s zullen dinsdag gewoon gaan handhaven, verwacht 
hij. ‘Ik roep de ondernemers op om nog even twee weken geduld te hebben. We zitten allemaal 
in dezelfde crisis, deze actie doet de lange termijn geen goed.’ 

De ondernemers die dinsdag de deuren opengooien stellen dat er een gebrek aan perspectief 
is en dat de grens niet alleen financieel maar ook psychisch is bereikt. De actievoerende KHN-
afdelingen vinden dat de horeca en de reis-, evenementen- en cultuurbranche de rekening 
betalen voor de coronacrisis. De steunmaatregelen zijn daarnaast ook niet toereikend, vinden 
de ondernemers, die ook de tijd die het kost om de tegemoetkoming in de vaste lasten uit te 
keren hekelen. 
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Initiatiefnemer Johan de Vos trekt de vergelijking met het toestaan van winkelen op afspraak 
en vindt dat de horeca ook open kan. ‘Bij ons kwamen mensen al op afspraak, zijn er al 
looproutes en is er, net als bij de winkels en kappers, triage vooraf. Er is dus geen enkele 
gegronde reden dat de winkels wel weer ruimte krijgen en de horeca niet.’ Volgens de groep 
hebben burgemeesters in het Veiligheidsberaad ook al gepleit voor opening van de terrassen 
om drukte van mensen beter te kunnen spreiden. 

‘Wij begrijpen echt de onvrede onder horeca-ondernemers’, zegt Koen Simmers van de 
Nederlandse Politiebond. Volgens hem zijn er regionaal én landelijk veel verschillen in wat 
gemeenten toestaan en hoe burgemeesters zich juist wel of niet uitspreken. ‘Wij willen graag 
(landelijk) duidelijkheid en perspectief voor zowel de ondernemer als voor handhavers en 
politieagenten. Je ziet nu dat mensen massaal samen komen op alternatieve plekken, dat 
werkt ook niet.’ 

Een goed gecoördineerd opengaan van de horeca met inachtneming van de coronaregels is 
daarom niet zo’n gek idee en heeft de sympathie van de Nederlandse Politiebond, stelt 
Simmers. ‘Uiteraard in goed overleg met duidelijke afspraken die handhaafbaar zijn.’ De 
terrassen zonder overleg opengooien steunt Simmers echter niet. Ook Maarten Brink van 
politiebond ACP vindt het ‘onwenselijk’ dat ondernemers op deze wijze hun ongenoegen laten 
blijken. ‘Deze massale overtreding van de maatregelen zou enkel verliezers kennen. Het is ook 
niet goed voor het beeld van de horeca. Ik begrijp hun frustratie en wanhoop, maar het zou 
goed zijn als zij hun pijlen direct richten op het (demissionair) kabinet.’ 

Burgemeester Paul Depla van Breda gaat de komende dagen met horecaondernemers in zijn 
gemeente meedenken over wat er buiten mogelijk is. ‘Terrassen openen kan ik niet toestaan, 
maar ik snap het probleem. De parken puilden de afgelopen dagen uit met mensen die zelf 
eten en drinken meebrachten en de horeca moet de terrassen maar gesloten houden. We 
kunnen als gemeente ook niet steeds parken blijven leegvegen. Dan kom je als handhavers 
tegenover de maatschappij te staan. 

Dat burgemeesters verdeeld zijn over het opengooien van de terrassen, helpt allemaal niet 
mee, zegt Albert Springer van de NPB. ,,Dit wordt wel een dingetje. Het wordt voor 
politiemensen echt ingewikkeld als de ene burgemeester oogluikend toestaat en de ander 
opdracht geeft te handhaven. Laten we hopen dat men voortijdig een betere oplossing vindt.” 

KHN kondigde deze week een rechtszaak aan tegen de overheid. Zo wil de branchevereniging 
afdwingen dat de sector weer open mag. Daarnaast wil KHN dat de rechter verklaart dat de 
Staat onrechtmatig handelt door de grondrechten van horecaondernemers te schenden zonder 
de noodzaak behoorlijk te onderbouwen en zonder de schade te vergoeden. Daarom wil de 
organisatie ook inzage in de wetenschappelijke onderbouwing op basis waarvan het kabinet 
zijn besluiten neemt. Wanneer die zaak dient, is nog niet bekend. 

Ondertussen gaat het overleg tussen de horecabranche en de overheid over de corona-aanpak 
wel verder, geeft Willemsen aan. Maar het vertrouwen bij hem is weg, omdat de regering 
afspraken niet zou zijn nagekomen. Het zou daarbij gaan om toezeggingen over FieldLabs-
experimenten in de horeca en een nationaal onderzoek naar de ventilatie van 
horecagelegenheden. 

Pas een volgende versoepeling van de coronamaatregelen wil het kabinet kijken naar de 
horeca. Volgens demissionair minister-president Mark Rutte probeert het kabinet de weinige 
ruimte die er is ‘zo eerlijk mogelijk te verdelen‘ over verschillende sectoren. 

De Tweede Kamer zegt de redenatie van het kabinet te snappen. Maar er moet toch meer 
gebeuren voor de horeca en de studenten. Veel partijen dringen aan te onderzoeken wanneer 
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de terrassen open kunnen, al kunnen regeringspartijen in de Kamer zich er in vinden dat ze 
nu nog niet open gaan. 

In januari riepen de rebellerende horecaondernemers ook al op tot heropening, maar zagen 
toen van een dergelijke actie af vanwege het toenemend aantal besmettingen en de druk op 
de zorg. 

De burgemeesters uit het Veiligheidsberaad begrijpen de moeilijke situatie van ondernemers, 
laat een woordvoerder in een reactie aan deze site weten. Het Veiligheidsberaad ziet drie 
soorten crises ineen: een gezondheidscrisis met het virus, een economische crisis en een 
sociaal-maatschappelijke crisis. ‘Vanuit gezondheidsperspectief is er weinig ruimte voor 
versoepeling. Vanuit sociaal-maatschappelijk en economisch oogpunt is er echter wel heel 
veel behoefte aan versoepelingen. Dat horen de burgemeesters dagelijks.’ 

Burgemeesters pleiten er dan ook voor dat wanneer versoepelingen mogelijk zijn, deze eerste 
in de buitenruimte plaatsvinden en daarna in de binnenruimte. ‘De burgemeesters vertrouwen 
erop dat meerdere versoepelingen op korte termijn mogelijk zijn, gezien de voortgang van het 
vaccineren. Versoepelen in de buitenruimte vinden zij dan een logische eerste stap.’ 

De Nijmeegse tak van KHN heeft Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, 
vanochtend een brandbrief gestuurd met daarin een oproep de terrassen direct te openen. ‘We 
weten dat de burgemeesters eerder in het veiligheidsberaad hebben aangedrongen op een 
heropening van terrassen. En ook in de Tweede Kamer is er een meerderheid vóór. Het 
draagvlak is er nu dus wel echt’, zegt voorzitter Dennis Dekkers. Bron: AD, 25 februari 2021. 

Als de terrassen volgende week opengaan, ga ik er direct 
naartoe 

De grens voor duizenden horecaondernemers is bereikt. Als het kabinet niet snel met 
perspectief of een goede regeling komt, openen ze op 2 maart de terrassen. De ondernemers 
vinden dat de grens is bereikt en dat het besluit van het kabinet om de zaken nog langer dicht 
te houden niet langer houdbaar is. 

‘Zeker na het zien van de beelden van afgelopen weekend en afgelopen dagen. Amper tot geen 
handhaving maar wel volle parken door het hele land’, zegt initiatiefnemer en horeca-
ondernemer Johan de Vos. Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten 
blijven, maar volgens de actiegroep is die regel onzinnig voor de buitenruimtes. Maar wat vind 
jij? En wat ga jij doen als de terrassen weer opengaan? 

Onze stelling vandaag is dan ook: 

Als de terrassen volgende week open gaan, ga ik er direct naartoe 

• Zeker weten! Het heeft nu lang genoeg geduurd. 

• Ik ga niet, de coronaregels gelden nog steeds 

• Ik kijk eerst wel wat voor weer het wordt 

Dagelijks brengt de Stentor een stelling online via een poll. Daarin kunnen lezers laten weten 
hoe ze tegen bepaalde discussiepunten aankijken. De resultaten zijn niet representatief en 
worden dus ook niet als zodanig gebruikt. Wel kan de uitslag van een poll (gedeeltelijk) 
aanleiding geven voor vervolgonderzoek en/of -verhalen. 
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Moet Thierry Baudet zich net als iedereen aan de coronaregels houden? 

Tijdens zijn bezoek aan Urk lapte FvD-voorman Thierry Baudet de coronaregels aan z'n laars. 
Hij knuffelde, schudde handen, hield geen afstand en ging zitten eten in een visrestaurant. 
Dit tot groot ongenoegen van de burgemeester en Mark Rutte. 

Net iets meer dan 40 procent is het eens met de burgemeester en Rutte en vindt dat hij als 
politicus met voorbeeldfunctie zich zeker aan de regels moet houden. 35 procent vindt dat hij 
zelfs een boete verdient. 17 procent vindt juist het tegenovergesteld en vindt het een goede 
zaak dat hij de regels negeert. De overigen (7 procent) zeggen dat ze zichzelf ook niet aan de 
regels houden, dus waarom moet Baudet het dan wél doen? Bron: De Stentor, 25 februari 
2021.  

Koninklijke Horeca Nederland naar de rechter 

Koninklijke Horeca Nederland stapt naar de rechter om de Staat te dwingen zo snel mogelijk 
de aanvulling op de coronasteunregeling TVL uit te betalen. KHN hekelt het 'laconieke 
bericht' dat veel ondernemers gisteren ontvingen over vertraging van de uitbetaling. 

De Staat had beloofd het geld eind februari te betalen, maar gaf gisteren aan de uitbetaling 
met 16 weken uit te stellen omdat hiervoor 'ingrijpende systeemwijzigingen' nodig zouden 
zijn, aldus KHN in een verklaring. Daardoor komen veel bedrijven in de problemen. 'KHN vindt 
het onacceptabel dat de Staat opnieuw zijn afspraken niet nakomt; het water staat 
horecaondernemers aan de lippen.'  Bron: De Stentor, 25 februari 2021.  

Burgemeester van Emmen test positief op corona na bezoek 
aan bevriende Zwolse burgemeester  

Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen is besmet met het coronavirus. 
Dat maakte hij vandaag bekend via Twitter. Afgelopen weekend bracht van Oosterhout een 
bezoek aan burgemeester Peter Snijders van Zwolle, die dinsdag positief testte. 

De positieve test van Snijders was voor Van Oosterhout reden om zich ook te laten testen, zo 
laat een gemeentewoordvoerder aan Dagblad van het Noorden weten. ‘Ondanks dat ik me aan 
alle voorschriften heb gehouden, blijkt het virus dus verraderlijk te zijn’, stelt Van Oosterhout 
op Twitter.  

Hij heeft vooralsnog alleen milde klachten en blijft vanuit huis aan het werk.  Bron: De 
Stentor, 25 februari 2021. 



 

171 

 

 

Burgemeesters Eric van Oosterhout en Peter Snijders afgelopen zaterdag onder de 
Sassenpoort in Zwolle. © Twitter/Eric van Oosterhout 
 

AstraZeneca-topman Pascal Soriot is 'teleurgesteld' dat de productie en dus de levering van 
zijn coronavaccin aan de Europese Unie tegenvalt. ‘Net als jullie', zei hij in het Europees 
Parlement, dat hem en andere vaccinfabrikanten vandaag aan de tand voelt. 

AstraZeneca meldde de afgelopen weken tegenslag na tegenslag. In de eerste drie maanden 
van dit jaar moest de EU het stellen met veertig miljoen doses, terwijl zij rekende op 80 miljoen 
en eigenlijk nog heel wat meer. De productie in het tweede kwartaal dreigt ook fors tegen te 
vallen, bleek maandag. Het bedrijf staat er in Brussel sindsdien niet erg goed op. 

Soriot is er niettemin van overtuigd dat de productie in de lente op gang komt. Het 
Brits/Zweedse bedrijf zal nauw samenwerken met de Europese Commissie om dat voor elkaar 
te krijgen, zegt hij. Bron: De Stentor, 25 februari 2021.   

 

 

Frank Zwiep van Zwiep Fietsen © Lars Smook 
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Winkelen op afspraak... hoe gaat dat in Twente? 

OLDENZAAL - Naast click & collect mogen niet-essentiële winkels vanaf volgende week 
woensdag ook klanten op afspraak ontvangen. Twee bezoekers per 10 minuten, op elke 
verdieping. Is dat wel rendabel? 

Het kon haast niet mooier. Alle uitgestelde klusjes die ze wilden doen zijn klaar én het voorjaar 
staat voor de deur. Eigenaar Frank Zwiep van Zwiep Fietsen is blij met de beslissing. ‘Ik heb 
er dinsdag na de persconferentie wel een borreltje op gedronken’, zegt hij. ‘Voor ons is dit heel 
mooi. Een fiets is het ideale product om op afspraak te kopen.’ Een nieuwe tweewieler koop je 
immers niet zomaar even. Het kost flink wat tijd om advies in te winnen en de juiste keuze te 
maken. ‘Nu kunnen we samen met de klant rustig door de winkel lopen’, aldus Zwiep. ‘We 
hebben dan alle tijd. Er is geen afleiding.’ Bron: Tubantia, 25 februari 2021. 

  

Modezaak Roetgerink valt overal tussen: ‘Coronaversoepeling 
is druppel op gloeiende plaat’ 

ENTER - Zijn modezaak in Enter telt 6500 vierkante meters. Per tijdslot mogen daar vanaf 
volgende week zestien mensen shoppen. Paul Roetgering van Roetgerink Mode en Schoenen 
is blij dat zijn klanten weer mogen komen, maar veel schiet hij er niet mee op. ‘Het is een 
druppel op de gloeiende plaat.’ 

Stel je voor: de herenafdeling van Roetgerink in Enter telt 1300 vierkante meter. Elke drie 
kwartier mogen er twee klanten naar binnen. Veel persoonlijker en luxer wordt het niet. ‘Maar 
het is voor ons eigenlijk net niks’, zegt eigenaar Paul Roetgering. ‘We zijn blij dat we weer 
mensen in het nieuw kunnen steken, maar hadden gehoopt dat het kabinet zou besluiten om 
één persoon per 25 vierkante meter toe te laten. Dan waren we wat meer geholpen.’ Bron: 
Tubantia, 25 februari 2021. 
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Publiek gaat los op De Jeugd van Tegenwoordig tijdens de eerste dag van de 26e editie van 
muziekfestival Lowlands. © ANP Kippa / archief 
 

Run op kaarten voor proeffestivals Biddinghuizen: paar 
duizend tickets in vloek en zucht uitverkocht 

De proeffestivals die medio maart in Biddinghuizen worden gehouden, waren in een mum van 
tijd uitverkocht. Op het Lowlandsterrein wordt onderzocht of het in coronatijd verantwoord is 
om grote evenementen te houden. De animo voor de Back to Live-festivals is groot, maar 
slechts 3000 mensen kunnen half maart losgaan op dance- en popmuziek. 

De kaartverkoop begon vandaag om 12.00 uur. Even voor twaalven was de site al overbelast. 
Herladen van de pagina leverde niets op. De wachtrijen waren te lang. Uiteindelijk zijn er toch 
3000 gelukkigen die een kaartje hebben kunnen bemachtigen. Eerder bleek al dat er meer 
dan honderdduizend mensen geïnteresseerd waren in de Back to Live-evenementen. 

De proeffestivals op het evenemententerrein bij pretpark Walibi in Biddinghuizen zijn op 13 
en 14 maart.  De twee festivaldagen zijn onderdeel van een landelijke proef om op een 
verantwoorde manier grote evenementen te houden in coronatijd. De organisatoren, Mojo, 
ID&T en Fieldlab Evenementen, laten per dag 1500 bezoekers toe. De kaartjes kosten 
vijfentwintig euro per persoon.  

Op zaterdag 13 maart is er een dancefestival op het evenemententerrein in Biddinghuizen. De 
dj’s Joris Voorn, Reinier Zonneveld, Colin Benders en Nicky Elisabeth treden dan op. 

Bij het popfestival op zondag 14 maart zijn er optredens van Chef’Special, Maan, De Staat, 
Jett Rebel, Donnie, Froukje, Numidia, Vunzige Deuntjes en Michiel Peeters, Banji, Bilal Wahib 
en Rockefellababe. Voor beide festivals zijn twee podia opgetuigd. 

De drieduizend festivalbezoekers kunnen niet helemaal zonder zorgen feest gaan vieren. Een 
mondkapje is verplicht, maar 1,5 meter afstand houden is niet nodig. Ook moeten ze 
deelnemen aan een paar onderzoeken. Tevens is het verplicht om een aantal dagen voor en 
na het evenement een coronatest te doen. Testen is alleen mogelijk op een centrale locatie in 
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven. Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 
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Voor de zomer vaccinatiepaspoort in Duitsland 

De kans is groot dat er voor de zomer digitale vaccinatiepaspoorten beschikbaar zijn. Dat heeft 
de Duitse bondskanselier Angela Merkel vanavond gezegd na een digitale top met de andere 
EU-landen.  

‘Iedereen was het ermee eens dat we een digitaal vaccinatiepaspoort nodig hebben', aldus 
Merkel in een persconferentie. Volgens haar heeft de Europese Commissie ongeveer drie 
maanden nodig om dat technische mogelijk te maken.  

De Franse president Macron zegt dat de inzet van vaccinatiepaspoorten gebalanceerd moet 
gebeuren. Volgens hem is er nog wel een aantal ethische kwesties te bespreken. Bron: De 
Stentor, 25 februari 2021. 

Wereldwijd 2.5 miljoen mensen overleden aan corona 

Wereldwijd zijn sinds het begin van de coronapandemie meer dan 2,5 miljoen mensen 
overleden aan het virus, blijkt uit cijfers van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins. De 
grens van 1 miljoen werd eind september gepasseerd en die van twee miljoen op 15 januari.  

In de Verenigde Staten zijn de meeste slachtoffers (506.500) gevallen, gevolgd door Brazilië 
(250.000), Mexico (183.000) en India (156.000). Op de vijfde en zesde plek staan het Verenigd 
Koninkrijk, met meer dan 122.000 sterfgevallen en Italië (97.000). Daarna volgen Frankrijk 
en Rusland. 

Wereldwijd zijn meer dan 112 miljoen coronabesmettingen vastgesteld, waarvan een kwart in 
de VS.  Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

Gorilla in dierentuin Praag besmet aan corona 

Een gorilla in de dierentuin van de Tsjechische hoofdstad Praag is besmet met het 
coronavirus. Ook twee leeuwen zijn geïnfecteerd. 

De 29-jarige gorilla Richard vertoont lichte symptomen zoals vermoeidheid en gebrek aan 
eetlust, zei dierentuindirecteur Miroslav Bobek. Hij gaat ervan uit dat de dieren 'ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen' zijn besmet door hun verzorgers. 

Andere dierentuinen hebben eerder melding gemaakt van besmette dieren. Bron: De Stentor, 
25 februari 2021.  

Nog net geen derde lockdown in Frankrijk 

 
De gezondheidssituatie in Frankrijk verslechtert de laatste dagen, maar toch overweegt het 
kabinet nog geen derde nationale lockdown. Dat zei de Franse premier Jean Castex zojuist 
tijdens een persconferentie. Hij stelde dat de situatie in 20 departementen nu wel 'erg 
zorgwekkend' wordt en dat in zulke gebieden binnenkort strengere coronamaatregelen gaan 
gelden als de situatie er de komende week niet verandert. In de regio's Nice en Duinkerken 
zijn die strengere maatregelen al afgekondigd voor de komende weekenden. 

Bijna de helft van alle besmettingen in het land worden nu veroorzaakt door de Britse 
variant van het coronavirus, zei Castex. Volgens hem heeft Frankrijk dankzij het gedrag van 
de Franse bevolking enkele weken tijd is gewonnen. ‘We moeten de vaccinatiecampagne tijd 
geven.' 
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Volgens gezondheidsminister Olivier Veran kwamen er over de afgelopen 24 uur meer dan 
30.000 nieuwe besmettingen bij kwamen. De afgelopen tijd lag het weekgemiddelde juist 
ergens tussen de 22.000 en 25.000. Stap voor stap stijgt het aantal besmettingen dus. 
Volgens Veran hebben de mutaties van het virus alle geboekte winst de afgelopen week teniet 
gedaan. Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

Stemmen tijdens een pandemie 

Nederland gaat voor het eerst stemmen tijdens een pandemie. In andere landen hebben ze 
daar inmiddels behoorlijk goede ervaringen mee. Eén conclusie: als je voldoende 
middelen inzet en je verkiezingen professioneel organiseert, hoef je ze niet uit te stellen. Bron: 
De Stentor, 25 februari 2021. 

Kermis tegen Staat 

De kermisbranche bereidt een rechtszaak voor tegen de Staat. De kermissen willen weer open, 
maar krijgen hiervoor tot nu toe geen enkel perspectief geboden vanuit de overheid. Deze site 
sprak met Hans van Tol bestuurslid van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders: Bron: 
De Stentor, 25 februari 2021. 

Boetes voor feesten en muziekoptredens in het VK 

De Britse politie heeft bijna 70.000 boetes uitgedeeld voor overtredingen van lockdownregels. 
Die gingen onder meer naar mensen die weigerden mondkapjes te dragen of illegale feesten 
organiseerden, meldt politieorganisatie NPCC. 

Overtreders moeten soms vele duizenden ponden afrekenen. In de periode 17 januari tot 14 
februari zijn meer dan 270 boetes verwerkt voor het houden van illegale bijeenkomsten met 
meer dan dertig aanwezigen. Het gaat dan bijvoorbeeld om feesten of muziekoptredens. De 
boete voor die overtreding is 10.000 pond (11.500 euro). Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 
 

Zaak open dan 4000 euro boete 

Winkeliers in het Drentse Klazienaveen die dinsdag hun zaak openen, kunnen rekenen op 
een coronaboete van 4000 euro. Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente 
Emmen, waartoe Klazienaveen behoort, heeft veel begrip voor de problemen van de 
middenstand, maar kan niet toestaan dat zij de coronaregels aan hun laars lappen, zei hij 
donderdag. 

Van Oosterhout heeft de winkeliers donderdagmorgen in 'een goed gesprek' 
dringend afgeraden om dinsdag de deuren te openen. De ruim 140 winkeliers, verenigd in 
Klazienaveen Centrum, zijn dat van plan omdat 'ze helemaal klaar zijn met het destructieve 
beleid van het kabinet. Op deze manier is er straks geen kledingwinkel of horecatent meer 
over', aldus het verenigingsbestuur. 

De winkeliers zijn na het gesprek met de burgemeester niet van gedachten veranderd. ‘Dat 
het water de middenstand aan de lippen staat, is heel duidelijk. Maar ik kan winkeliers in 
Klazienaveen niet meer toestaan dan ondernemers elders in Emmen of elders in het land. We 
zijn voorbereid op handhaving, als het dinsdag nodig is’, aldus Van Oosterhout. Bron: De 
Stentor, 25 februari 2021. 
 

Partijen in Tweede Kamer: studenten meer collegegeld terug 

Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat studenten die dit studiejaar 
afstuderen meer collegegeld terugkrijgen dan tot dusver is toegezegd. Het kabinet geeft 
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bepaalde groepen studenten die later afstuderen een deel van hun collegegeld terug. Maar te 
veel studenten vallen in de plannen van het kabinet buiten de boot, vinden onder meer 
regeringspartijen D66 en de VVD. 

Mbo- hbo- en wo-studenten die dit studiejaar met vertraging afstuderen, krijgen tot 535 euro 
compensatie. Verder hoeven huidige studenten volgend studiejaar maar de helft van het 
collegegeld te betalen. Maar studenten die een wo-bachelor afronden en niet verder studeren, 
krijgen niets extra's.  

GroenLinks wil dat ook studenten die dit collegejaar zonder vertraging afstuderen een 
tegemoetkoming krijgen. De SP en de PvdA vinden het vooral oneerlijk dat bachelorstudenten 
in het wo geen compensatie krijgen. 

Volgens demissionair minsiter van Onderwijs Van Engelshoven is het niet uitvoerbaar om alle 
studenten compensatie te geven. ‘We willen het goed doen voor zoveel mogelijk mensen. Dan 
kun je niet álles doen.’ Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

Sportschoolhouders bieden lessen aan 

Zeker 170 sportschoolhouders zijn van plan om zaterdag sportlessen aan te bieden. Het gaat 
om een protestactie waarmee de branche hoopt het kabinet ertoe te bewegen sportscholen 
weer open te laten gaan. Door de lessen in de buitenlucht en aan een beperkt aantal sporters 
aan te bieden, hoopt initiatiefnemer Exclusieve Sportcentra de fitnesssessies veilig te houden 
voor coronabesmettingen. 

Sportscholen zijn sinds medio december gedwongen hun deuren te sluiten door het kabinet, 
dat met de maatregel de sterke opleving van het coronavirus wilde tegenhouden. Nadat 
premier Mark Rutte bij zijn persconferentie geen versoepelingen voor de fitnessbranche had 
aangekondigd, is het volgens sportschoolhouders tijd voor actie. Zij vinden daarnaast dat 
sportscholen in de gezondheidscrisis juist een belangrijke rol te vervullen hebben bij het fit 
houden van Nederlanders. 

Ondernemersvereniging Exclusieve Sportcentra heeft een site opgezet waar sportscholen zich 
kunnen aanmelden om mee te doen aan de actiedag. Binnen enkele uren hadden zich al meer 
dan honderd sportscholen ingeschreven, aldus een medewerker. 

Anders dan bij de aangekondigde heropening van terrassen door protesterende 
horecaondernemers, zijn sportschoolhouders wel van plan zich aan de geldende 
lockdownregels te houden. Per les mogen maximaal twee leerlingen meedoen. Zo vallen de 
lessen binnen de regel dat buiten sporten mag in duo's, exclusief trainer. Bron: De Stentor, 
25 februari 2021. 

Lokale autoriteiten kunnen ingrijpen wanneer terrassen open 
gaan 

Als horecagelegenheden volgende week besluiten hun terrassen te openen, is het aan de lokale 
autoriteiten om in te grijpen. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. De 
horeca is al maanden gesloten en daar komt na 2 maart nog geen verandering in, bleek 
dinsdag uit de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. 

Toch roept een groep van 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland op om volgende 
week terrassen open te gooien. ‘Zeker na het zien van de beelden van afgelopen weekend en 
afgelopen dagen. Amper tot geen handhaving maar wel volle parken door het hele land’, zegt 
initiatiefnemer en horeca-ondernemer Johan de Vos. De voorgeschreven 1,5 meter afstand zal 
bij de heropening wel in stand worden gehouden, zo benadrukt hij.  
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‘De regels zijn helder’, zegt een woordvoerder van het ministerie, zonder verder op de 
voorgenomen openingen in te gaan. ‘De lokale driehoek gaat over de handhaving.’  Bron: De 
Stentor, 25 februari 2021. 

Aandacht voor gevolgen lange termijn coronabesmetting 

De nationale gezondheidsdiensten moeten meer aandacht besteden aan de gevolgen op lange 
termijn van een coronabesmetting. Dat heeft de Europese afdeling van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag verklaard tijdens een digitale persconferentie. 
Heel wat mensen lijden maanden na een coronabesmetting immers nog altijd aan post-
corona-aandoeningen of 'long Covid'. Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

Wereldhandel is hersteld 

De wereldwijde handel is volledig hersteld van de gevolgen van de coronacrisis en ligt zelfs 
hoger dan voor de virusuitbraak. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) op basis van zijn 
Wereldhandelsmonitor. 

Volgens het CPB nam de wereldhandel in december met 0,6 procent toe vergeleken met 
november en wordt daarmee het niveau van begin 2020 overtroffen. Het verlies door corona in 
het eerste halfjaar is goedgemaakt met een groei van 1,3 procent over heel 2020. In het vierde 
kwartaal van 2020 was de groei vier procent. Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 
 
 

Wijkverpleging gaat vaccineren  
 
 
Medewerkers van de wijkverpleging mogen zich de komende tijd laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Vanaf vandaag kunnen ze een afspraak maken bij het callcenter van de GGD. 
Dat kunnen ze doen nadat ze via hun werkgever een uitnodiging hebben ontvangen. Alle 
zorgmedewerkers die direct contact hebben met cliënten komen in aanmerking. Dat zijn zo'n 
80.000 mensen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
 
Om te grote drukte in één keer te voorkomen, worden de medewerkers in groepen uitgenodigd. 
De mensen die in de wijkverpleging werken, worden gevaccineerd met het vaccin 
van AstraZeneca. Mensen van 65 jaar en ouder, of met specifieke medische aandoeningen, 
krijgen het effectievere vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden. Bron: De Stentor, 25 februari 
2021. 

Ikea Nederland gesloten voor winkelen op afspraak 

Woonwinkelketen Ikea heeft besloten om zijn dertien vestigingen in Nederland niet te openen 
voor winkelen op afspraak. Wegens het zeer beperkte aantal klanten dat tegelijkertijd op een 
verdieping mag zijn, is het voor de omvangrijke filialen niet rendabel om de deuren te openen. 

‘Het is goed nieuws voor retailers die dit willen aanbieden, maar voor ons, een winkel met 
gemiddeld 25.000 vierkante meters aan oppervlakte, is het geen optie’, meldt een 
woordvoerster van de van oorsprong Zweedse keten. 

Het kabinet maakte dinsdag bekend dat winkels klanten op afspraak mogen ontvangen. Maar 
daarbij geldt wel het maximum van twee klanten tegelijkertijd per verdieping. Ook moeten ze 
minstens vier uur van tevoren hebben gereserveerd en mogen ze niet korter dan tien minuten 
de winkel bezoeken. 

Ikea Nederland zegt nu vooral het online winkelen verder te willen verbeteren, zodat klanten 
gebruik kunnen maken van de optie om te bestellen en af te halen. De keten richtte hier eerder 
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al een speciale drive-through voor in, waar klanten met de auto hun bestelling kunnen 
afhalen. Volgens Ikea is er veel interesse, hoewel online bestellen lang niet de gemiste omzet 
door de winkelsluitingen kan goedmaken. 

Voor klanten is het niet compleet onmogelijk om een Ikea-filiaal te bezoeken. Ze kunnen dat 
vanaf woensdag wel als ze gebruikmaken van een planservice van het woonwinkelconcern. 
Daarmee kunnen klanten een grote aankoop, bijvoorbeeld keukens of slaapkamer, nog 
zelf fysiek bekijken in de winkel onder begeleiding van een medewerker. Het is niet mogelijk 
om dan ook nog een rondje te lopen door de winkel om andere producten mee te pakken, 
benadrukt een woordvoerster. Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

 

 © ANP — Klanten staan in de rij voor IKEA 

 

Gesprek met burger, organisaties en kabinet 

Het kabinet wil de komende maanden met burgers en organisaties in gesprek over de 
problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Op de website waiisjouwidee.nl kunnen 
mensen aangeven waar ze mee zitten, maar ook hoe de problemen volgens hen kunnen worden 
opgelost. 

Mensen kunnen niet alleen hun zorgen of ideeën insturen, maar zich ook aanmelden om er 
verder over mee te praten. In totaal worden er tachtig digitale 
groepsgesprekken georganiseerd: vijftig voor burgers, twintig voor maatschappelijke 
organisaties en tien voor wetenschappers en denkers. 

Er is ruimte voor zo'n 600 deelnemers, 200 plekken zijn al vergeven. Voor de overige plekken 
kunnen mensen zich nog online opgeven. 

De gesprekken gaan over de invloed van de coronacrisis met betrekking tot allerlei 
verschillende thema's, sommige staan al gepland. Zo wordt er 16 maart over natuur en 
milieu gesproken, op 18 maart over gezondheid en op 19 maart over onderwijs en werk. Bron: 
De Stentor, 25 februari 2021. 
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Zorgsector is ziek 
 
Het ziekteverzuim in de zorgsector is in de maand januari opnieuw gestegen. Toen waren 
dagelijks gemiddeld 71.000 werknemers niet inzetbaar. Dat is meer dan het gemiddelde 
verzuim over het hele coronajaar 2020, meldt kennisnetwerk op het gebied van verzuim 
Vernet. Vorig jaar bleven gemiddeld 63.000 medewerkers per dag thuis vanwege ziekte. 

Op basis van onderzoek bij circa driehonderd zorginstellingen berekende Vernet het 
landelijk verzuimpercentage in januari op 7,68 procent. Het verzuim steeg in alle regio's, de 
regio Noord liet net als een jaar geleden het hoogste verzuim zien. De cijfers zijn nog exclusief 
werknemers die in thuisquarantaine zaten of wachtten op de uitslag van een coronatest. 

Gemeten over heel 2020 lag het percentage ziekteverzuim op 6,83 procent, tegen 6,14 procent 
in het jaar ervoor. Volgens Vernet laten de nieuwe cijfers zien dat de druk op werknemers in 
de zorgsector dankzij de coronacrisis nog altijd onverminderd hoog is. 

Onderzocht zijn ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, 
gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT). In totaal werken er 
circa 930.000 mensen in deze vier sectoren. In de gehele zorg- en welzijnssector werken op 
dit moment circa 1,3 miljoen mensen. Bron: De Stentor, 25 februari 2021.  

 

© ANP — Eric Wiebes, voormalig minister van Economische Zaken 

Nog geen geld naar ondernemers 

Het lukt de overheid niet om deze maand nog geld over te maken naar ondernemers die 
nog coronasteun van vorig jaar krijgen. Een aantal van die bedrijven komt daardoor in 
betalingsproblemen, zeggen ze tegen radiozender BNR. De Staat had beloofd het geld eind 
februari te betalen, maar woensdag kregen ondernemers een mail waarin stond dat dat niet 
meer gehaald gaat worden doordat systemen niet aangepast kunnen worden. 

Op 9 december 2020 kondigde toenmalig minister van Economische Zaken Wiebes op een 
persconferentie de uitbreiding aan van de coronasteunmaatregelen waarbij bedrijven met 
een omzetverlies van 100 procent een tegemoetkoming van 70 procent werd toegezegd. En 
dat voor het eerste kwartaal van 2021, maar ook voor het laatste kwartaal van 2020. ‘En 
daar zit de crux’, zegt politiek verslaggever Thomas van Groningen. 

‘Zwaar getroffen ondernemers die al vijftig procent vergoed hadden gekregen (aanvankelijk 
bedroeg de TVL-steun namelijk vijftig procent), konden ineens twintig procent méér krijgen. 
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Dat hebben ze nog niet gehad omdat de Staat eerst toestemming moest hebben vanuit 
Brussel vanwege Europese regels rondom staatssteun. Op 9 februari kreeg Nederland groen 
licht om die twintig procent alsnog uit te keren.’ Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

Toename psychische klachten 

Het Trimbos-instituut ziet een toename van psychische klachten tijdens de coronacrisis. Uit 
een peiling onder bijna 1300 mensen eind januari blijkt dat de deelnemers hun leven een 6,6 
gaven, tegenover een 7 in de maanden daarvoor. Kort voor de peildatum werd op 20 januari 
een aanscherping van de lockdown aangekondigd, mede vanwege de oprukkende Britse 
variant van het virus. 

Het was de derde keer dat het instituut een dergelijke peiling uitvoerde. In het nieuwste 
onderzoek geeft bijna een kwart van de deelnemers aan dat hun mentale gezondheid sinds 
het begin van de coronacrisis achteruit is gegaan. In oktober was dat nog 1 op 6. 

Ook hebben mensen volgens Trimbos vaker last van slaapproblemen, angst, depressie en 
eenzaamheid. De jongste groep respondenten van tussen de 20 en 35 jaar heeft hier het 
meeste last van. Deelnemers geven aan dat zij meer sociaal contact en perspectief belangrijk 
vinden om de coronacrisis goed door te komen. 

De angst voor het coronavirus zelf is gelijk gebleven, stelt Trimbos. Wel waren er vergeleken 
met oktober meer stressklachten vanwege corona en de maatregelen die van kracht zijn. Een 
meerderheid (60 procent) gaf echter ook aan dat ze wel nog iets positiefs kunnen benoemen 
aan de coronacrisis, zoals meer saamhorigheid en rust. Bron: De Stentor, 25 februari 2021.  

Verkoop, omzet en winst daalt voor bierbrouwer AB InBev 

 
AB InBev, 's werelds grootste bierbrouwer en bekend van merken als Jupiler, Leffe, Stella 
Artois en Hoegaarden, heeft de coronacrisis behoorlijk gevoeld in zijn resultaten over heel 
2020. Door de lockdowns en de sluiting van de horeca zag het bedrijf de verkoopvolumes 
dalen, net als de omzet en winst. AB InBev verwacht dat dit jaar wel sprake zal zijn van herstel, 
al blijft de virusuitbraak voor onzekerheid zorgen. 

Het verkoopvolume nam vorig jaar met 5,7 procent af, omdat minder bier werd verkocht aan 
cafés en restaurants vanwege de horecasluitingen in veel landen tegen de pandemie. Dat werd 
wel deels goedgemaakt door hogere verkopen via supermarkten voor thuisgebruik. De omzet 
ging bijna 4 procent omlaag tot iets minder dan 47 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 
5 miljard dollar. Hier werd een jaar eerder een bedrag in de boeken gezet van 7,2 miljard 
dollar. 

Om de horeca te steunen, heeft AB InBev onder meer huren kwijtgescholden van 
horecaondernemers die een pand bij de brouwer huren. AB InBev is zelf geen eigenaar van 
panden, maar verhuurt panden onder die zij op haar beurt weer huurt van vastgoedeigenaren. 
De steun kwam bovenop andere maatregelen die de brouwer al nam, zoals bijvoorbeeld 
kosteloos retour halen van aangebroken tankbier. 

In een toelichting spreekt topman Carlos Brito van AB InBev van een extreem uitdagend jaar. 
In het vierde kwartaal zag het bedrijf wel verbetering van de verkopen, geholpen door de 
versoepelingen van lockdowns in verschillende landen. Bron: De Stentor, 25 februari 2021.  

 

Protest VS tegen anale coronatesten van Amerikaanse 
diplomaten in China 
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De Verenigde Staten hebben bij China geprotesteerd omdat diplomaten anale 
coronatesten moesten ondergaan, meldt VICE World News op basis van een woordvoerder van 
het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Chinese regering heeft beloofd de 
Amerikaanse diplomaten niet meer aan de tests te onderwerpen. 

Het ministerie benadrukt dat het nooit heeft ingestemd met het gebruik van de betreffende 
test. Er is direct bezwaar gemaakt toen bleek dat sommige medewerkers de anale coronatest 
hadden ondergaan. ,,We hebben medewerkers opdracht gegeven om te weigeren als ze het 
verzoek krijgen om deze test te ondergaan", zegt de woordvoerder tegen VICE. 

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken sprak het bericht tegen. ,,Naar mijn weten 
heeft China anale coronatesten nooit verplicht gesteld voor Amerikaans diplomatiek 
personeel", reageerde een woordvoerder van het departement. 

Peking zou de Amerikanen hebben laten weten dat er een fout is gemaakt en dat diplomatiek 
personeel is uitgezonderd van de testen, die verplicht zijn voor iedereen die sommige delen 
van China in wil reizen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken had niet direct 
commentaar.  

Bij zo'n anale test wordt een wattenstaafje zo'n 3 tot 5 centimeter ingebracht. Chinese experts 
zeggen dat zo besmettingen aan het licht kunnen komen die bij andere testen 
onopgemerkt blijven. Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

Helft bewoners reformatorische verzorgingshuizen weigert 
vaccinatie 

De helft van de bewoners van reformatorische verzorgingshuizen weigert vaak op religieuze 
gronden zich in te laten enten met een coronavaccin, meldt Trouw op basis van een eigen 
rondgang. In antroposofische tehuizen zijn er daarentegen amper bezwaren tegen een 
coronaprik. 

Bij minstens acht reformatorische verzorgingstehuizen op de Biblebelt, een lange strook 
overwegend gereformeerde dorpen, bedankt ongeveer de helft van de bewoners met een 
kwetsbare gezondheid voor een inenting. 

‘Een deel van onze bewoners vertrouwt in de voorzienigheid van de Heere en wil 
dat vertrouwen niet schaden met de tussenkomst van een vaccin’, verklaart Hendrik-Jan 
Colijn, bestuurder van het reformatorische verzorgingstehuis Salem in Ridderkerk. 
Reformatorische christenen behoren tot de meest orthodoxe stroming van het protestantisme 
in Nederland en laten hun kinderen vaker dan gemiddeld niet vaccineren. 

Bij antroposofische verpleeghuizen zijn de vaccinzorgen beduidend minder, stelt Trouw. Bij 
Rudolf Steiner Zorg, een antroposofische zorginstelling in Den Haag, wil ongeveer negentig 
procent een coronaprik. Bij de Warande, een Utrechtse zorgorganisatie van hetzelfde snit, gaat 
het ook om bijna alle bewoners. ‘We zijn dit voorjaar hard geraakt door corona’, zegt Warande-
bestuurder Harry Finkenflügel. ‘De bewoners zien de noodzaak, en dat dit iets anders is dan 
een griepprik.’  Bron: De Stentor, 25 februari 2021.  

Stageplaatsen afgenomen 

Het aanbod aan stageplaatsen is in het afgelopen jaar verder afgenomen, terwijl de vraag naar 
plaatsen om werkervaring op te doen juist flink is toegenomen. Volgens vacaturesite Indeed 
komt dit deels door de coronacrisis en deels door ontwikkelingen die al langer gaande zijn. 
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Er waren drie procent minder stageplaatsen en de interesse hierin liep met tweeëndertig 
procent op, komt naar voren uit cijfers van het bedrijf. Over de afgelopen drie jaar bezien is 
het totale aanbod van plaatsen voor stagiairs met vijf procent geslonken. 

‘Werkgevers kampen in deze tijd met capaciteitsproblemen en zijn genoodzaakt andere 
prioriteiten te stellen’, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed. 
‘Daarnaast hebben ze er nu natuurlijk nóg een grote uitdaging bij, nu wordt geadviseerd om 
zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Dat maakt begeleiding niet gemakkelijker.’ 

Ondanks de krapte op de stagemarkt zijn er volgens Indeed ook nog altijd werkgevers die 
moeite hebben om de juiste mensen te vinden voor bepaalde stages. Zo is het vinden van een 
geschikte kandidaat om stage te lopen als receptionist lastig.  Bron: De Stentor, 25 februari 
2021.  

 

 

Kabinet niet van plan toe te geven aan opstandige 
horecabazen: ‘Het wordt een ingewikkeld weekje’ 

Het kabinet is niet van plan op korte termijn toe te geven aan horecabazen die hun terras 
weer open willen gooien en gasten dreigen te ontvangen. Dat melden verschillende Haagse 
betrokkenen.   

‘We hebben net uitentreuren betoogd welke risico’s er kleven aan nog meer versoepelingen, 
los van alle behoeften’, zegt een kabinetsbron. ‘Het riedeltje is inmiddels bekend: meer 
mobiliteit betekent extra contacten tussen mensen en dat zorgt weer voor een toename in de 
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besmettingen.’ 
 
Op korte termijn, nog vóór de deadline van de horecabazen dinsdag afloopt, gaat er geen 
oplossing komen, is de algemene verwachting in het Haagse. ‘Deze week niet en volgende week 
ook niet, dat gaat gewoon niet gebeuren’, aldus een andere ingewijde. ‘Die oproep van de 
ondernemers is onrealistisch.’  

Het kabinet zal - zo klinkt het - vooral proberen om onder meer via het Veiligheidsberaad de 
burgemeesters weer op één lijn te krijgen. Zij moeten ‘hun rol pakken’ en staan voor 
handhaving bij horecabazen die hun dreigement straks doorzetten. Daarbij speelt minister 
Grapperhaus een belangrijke rol. 

De Tweede Kamer heeft vanavond een motie aangenomen die het kabinet oproept om richting 
de volgende persconferentie, op maandag 8 maart, te bekijken of de terrassen veilig open 
kunnen. Het kabinet probeert al ‘maatwerk’ te leveren op verzoek van de Kamer, zeggen 
betrokkenen. Daar komt het winkelen op afspraak bijvoorbeeld uit voort. Of deze versoepeling 
er nog bij kan, valt te betwijfelen.  

Toch zeggen meerdere politiek ingewijden ook dat zij ‘de maatschappelijke druk’ snel zien 
toenemen. ‘Het wordt een ingewikkeld weekje. Maar nu een extra push geven op de 
versoepelingen zonder een advies van het OMT en onder de huidige epidemiologische 
omstandigheden, is geen begaanbare weg.’  

Nu een extra push geven op de versoepelingen zonder een advies van het OMT en onder de 
huidige epidemiologische omstandigheden, is geen begaanbare weg, aldus een bron rondom 
het kabinet. 

‘De situatie is onhoudbaar, terrassen moeten open’,, vindt directeur Dirk Beljaarts van 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) echter. Opmerkelijk: het pleidooi van de ondernemers 
heeft de sympathie van de politievakbond. Die geeft aan graag (landelijk) duidelijkheid en 
perspectief te willen voor zowel ondernemers als voor handhavers en politieagenten. Sommige 
burgemeesters, die gaan over de handhaving, roeren zich ook.  

Weliswaar hebben de horecabedrijven al een tijd protocollen klaarliggen voor heropening, 
maar die zijn nog niet toegesneden op de huidige situatie. Zo mogen mensen bijvoorbeeld nog 
maar met zijn tweeën buiten zijn. Mogen er dan wel vier mensen op voldoende afstand aan 
één tafel plaatsnemen? En wat betekent de komst van de Britse variant voor de regels die de 
sector zelf heeft opgesteld? Voldoen die nog? Daar moet dus allemaal nog over onderhandeld 
worden met het ministerie, wellicht ook nog met een check door het RIVM. 
 
Vandaag (donderdag) heeft de horecasector met Bas van ‘t Wout, minister van Economische 
Zaken en Klimaat, en zijn staatssecretaris Mona Keijzer gesproken. Maar daar komt niet nu 
al een kant-en-klaar plan voor heropening uit rollen richting het gebruikelijke ministeriële 
beraad van vrijdag.  

Sterker nog, het lijkt erop dat het kabinet voet bij stuk houdt tot het volgende weegmoment 
in maart.  Alhoewel: ‘Er komen snel verkiezingen aan, dan weet je het nooit’, klinkt het 
grappend aan het Binnenhof. Bron: De Stentor, 25 februari 2021.    

Tientallen horecabazen gooien terrassen in Zwolle dit weekend 
al ‘open’: ‘Het kan zo niet langer’ 
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Tussen de veertig en vijftig Zwolse horecazaken gooien dit weekend hun terrassen open, om 
een signaal af te geven naar de overheid. Geen enkele gast mag plaatsnemen: in plaats 
daarvan vragen horecabazen gasten die eten afhalen om náást de met rood lint afgezette 
terrassen plaats te nemen. De actie is ook door andere horecazaken door het land opgepikt. 
‘We kunnen niet nóg langer blijven bloeden.’ 

Een zestal Zwolse horecabazen heeft zich donderdagochtend verzameld op de Nieuwe Markt 
voor restaurant Ingeburgerd. Ondanks dat het nog maar elf uur is, schijnt de zon al fel over 
het plein en tikt het kwik de vijftien graden aan: perfect terrassenweer. Hier en daar klitten 
groepjes mensen op het plein samen om een afgehaald broodje in de zon te verorberen. Hetty 
D’ Andrea van restaurant D’ Andrea’s slaakt een zucht. ‘Mensen zouden toch juist vandaag 
op ons terras moeten zitten?’ Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

Bouwmarkten gooien deuren tóch open: ‘Nieuwe tegels bestel 
je niet snel online’ 

Ikea houdt de deuren vooralsnog dicht voor winkelen op afspraak, maar klanten kunnen vanaf 
woensdag wel weer terecht bij bouwmarkten Gamma en Karwei. ‘Mensen willen hun nieuwe 
laminaat of tegels toch in de winkel uitzoeken en niet online bestellen.’ 

Eigenlijk is het voor de bouwmarkten gekkenwerk om voor twee klanten per 10 minuten de 
winkels open te gooien, maar donderdagmiddag is besloten vooral naar de klant te luisteren. 
‘Wij hebben winkels met een oppervlakte van 1500 tot 3000 vierkante meter. Dan is twee 
personen per tijdslot allesbehalve rendabel. Aan de andere kant weten we van onze klanten 
dat ze niets liever willen dan zelf hun gewenste materialen uitzoeken voor die nieuwe vloer, 
een tegelwand of behang in de slaapkamer. Dat soort zaken bestel je liever niet online’, zegt 
een woordvoerster van Intergamma, moederbedrijf van Karwei en Gamma.  

Om die reden gaan de bouwmarkten vanaf 3 maart dan ook open voor winkelen op afspraak. 
‘We zijn van plan om de tijdsloten wat op te rekken, want we denken dat tien minuten per 
keer wat krap wordt. Iedereen wordt sowieso begeleid door een adviseur, zodat je snel naar de 
juiste locatie in de winkel wordt gebracht. Het is echt personal shopping.’  De woordvoerster 
vraagt geduld van de consument. ,,Normaal komen er 500 mensen per dag in een winkel, nu 
is dat zeer beperkt. Hierdoor kan de wachttijd snel oplopen.’’   

Voor een groot woonwarenhuis als Ikea, met een winkeloppervlakte van gemiddeld 25.000 
vierkante meter, is het geen optie de filialen open te stellen voor winkelen op afspraak. Volgens 
Ikea is het zeer beperkte aantal klanten dat tegelijkertijd op een verdieping mag zijn (twee per 
10 minuten) reden de deuren van de dertien winkels gesloten te houden.  

‘Het is goed nieuws voor retailers die dit willen aanbieden, maar voor ons is het niet rendabel’, 
aldus een woordvoerster van de woonwinkel. Het kabinet maakte dinsdag bekend dat winkels 
vanaf woensdag klanten op afspraak mogen ontvangen. Maar daarbij geldt wel het maximum 
van twee klanten tegelijkertijd per verdieping. Ook moeten ze minstens vier uur van tevoren 
hebben gereserveerd. Een winkelbezoek duurt minimaal 10 minuten en winkeliers mogen per 
uur maximaal zes bezoekers binnenlaten. 

In tegenstelling tot kleinere winkels en boetieks worstelen met name grootwinkelbedrijven met 
de nieuwe regels. Hema liet eerder weten niet blij te zijn met maar zo weinig bezoekers per 
tijdslot, maar geeft aan toch open te gaan. ‘Alle beetjes helpen, we doen mee’, aldus een 
woordvoerster. Dat geldt niet voor warenhuis de Bijenkorf. ‘Voor kleine retailers kan de 
mogelijkheid van op afspraak winkelen hopelijk soelaas bieden, maar voor de Bijenkorf is deze 
optie helaas niet te realiseren voor al onze klanten. Wij blijven ons daarom focussen op onze 
huidige online activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan winkelen via een videocall, online bestellen 
vanuit de winkels en bezorgen door eigen medewerkers in een straal van tien kilometer rond 
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de winkels. Wij bieden al online personal shopping service, en zullen deze service mogelijk in 
uitzonderingsgevallen uitbreiden naar onze winkels’, aldus een woordvoerder van het 
warenhuis. 

Tuincentra zouden buitenterreinen voor meer dan twee klanten tegelijk moeten kunnen 
openen. Daarvoor pleit belangenorganisatie Tuinbranche Nederland, die vindt dat tuincentra 
met de versoepeling van de lockdownmaatregelen op geen enkele manier geholpen zijn. 

Directeur Frank van der Heide van de brancheorganisatie wijst erop dat tuincentra vaak een 
winkeloppervlak tussen de 3000 en ruim 15.000 vierkante meter hebben. Een groot deel 
daarvan is in de open lucht. Daar zou het volgens hem prima mogelijk zijn om één klant per 
40 vierkante meter toe te laten, stelt hij. Op dit moment mogen tuincentra op hun 
buitenterreinen alleen nog bloemen verkopen. 

Ikea zegt vooral het online winkelen verder te willen verbeteren, zodat klanten gebruik kunnen 
maken van de optie om te bestellen en af te halen. De keten richtte hier eerder al een speciale 
drive-thru voor in, waar klanten met de auto hun bestelling kunnen afhalen. Volgens de 
Zweedse meubelreus is er veel interesse, hoewel online bestellen lang niet de gemiste omzet 
door de winkelsluitingen kan goedmaken. 

Voor klanten is het niet compleet onmogelijk om een Ikea-filiaal te bezoeken. Ze kunnen dat 
vanaf woensdag wel als ze gebruikmaken van een planservice van het woonwinkelconcern. 
Daarmee kunnen klanten een grote aankoop, bijvoorbeeld een keuken of slaapkamer, nog wel 
fysiek bekijken in de winkel onder begeleiding van een medewerker. Het is niet mogelijk om 
dan ook nog een rondje te lopen door de winkel om andere producten mee te pakken, 
benadrukt een woordvoerster. Bron: De Stentor, 25 februari 2021. 

 

Hubert Bruls, voorzitter van het landelijk Veiligheidsberaad en de Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid. © ANP 
 

Bruls roept op: ‘Snel meer versoepelen, dit is niet meer te 
houden’ 
 
De huidige coronamaatregelen zijn ‘niet te houden’. Het kabinet moet binnen enkele weken 
versoepelen, om te beginnen door in de buitenlucht meer mogelijk te maken.  ‘Het openen van 
de terrassen wordt bijna een openbare-ordemaatregel.’ 
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Dat zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid en het landelijke Veiligheidsberaad. Voor hem staat één ding als een paal 
boven water: ‘Je móet meer ruimte geven. Het kabinet móet wel gaan bewegen.’    
 
Tientallen afdelingen van horecabond KHN zeggen 2 maart hoe dan ook de terrassen open te 
gooien Volgens voorzitter Jan van Hooijdonk van afdeling Arnhem en Renkum van Koninklijke 
Horeca Nederland kunnen mensen in Arnhem en Renkum die dag weer het terras op. Ook 
elders, zoals in Nijmegen en Doetinchem, worden de terrassen opgebouwd. Bron:  De Stentor, 
25 februari 2021.  

 

Deventenaren hebben al lang geen volle terrassen meer gezien op de Brink. © foto 
Hissink/archief 
 

Horeca twijfelt over opening terrassen in Oost-Nederland: ‘Ik 
ga wel actievoeren, maar niet op die manier’ 

Duizenden horecazaken in Nederland roepen hun collega's op vanaf 2 maart de terrassen te 
openen. Oost-Nederlandse cafés en restaurants lopen nog niet warm voor deze actie. 
‘Denken we echt dat het kabinet naar dat soort protesten gaat luisteren? De sympathie van 
onze gasten hebben we wel. Iedereen wil dat we zo snel mogelijk open gaan.’ 

Als het aan 65 afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ligt, gaan de terrassen 
komende dinsdag weer open. Duizenden horecabazen zijn er klaar mee. Hun cafés en 
restaurants zijn al maanden gesloten. In Oost-Nederland lijkt de actiebereidheid nog niet 
heel hoog. Bron: De Stentor, 26 februari 2021.  
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De terrassen mogen het hele jaar ruim opgesteld blijven. © foto Hissink   
 
 

Terrassen Deventer blijven hele jaar groter en fietskoerier gaat 
ook vanaf Flora bezorgen 

De terrassen van de horeca in Deventer mogen het gehele jaar ruim van opzet blijven. Dat 
heeft de gemeente nu al besloten. Daarnaast heeft de Fietskoerier extra subsidie gekregen 
voor de gratis bezorging in de stad. Nu wordt ook vanaf winkelcentrum Flora bezorgd. 

Deventer wil de economie in de stad graag stimuleren. Daarom is ook besloten dat de 
horecazaken de eerste drie maanden van dit jaar geen terrasbelasting hoeven te betalen.  Om 
de horecaondernemers financieel tegemoet te komen wordt de terrasbelasting verlaagd, zodat 
de grotere terrassen niet leiden tot meerkosten voor ondernemers. 

In overleg met de markt zijn er aanpassingen in de inrichting op de Brink zodat zowel 
marktlieden als horeca op vrijdag en zaterdag naast elkaar kunnen bestaan. Die opstelling 
blijft zoals het is.  Eerder werd al besloten dat het eerste uur parkeren in de binnenstad gratis 
is: zo kunnen mensen makkelijker hun bestelde spulletjes ophalen.  

De fietskoerier krijgt nogmaals 8500 euro subsidie om het voor ondernemers in binnenstad 
en winkelcentrum Colmschate aantrekkelijk te maken hun artikelen per fietskoerier in 
Deventer te laten bezorgen. De Fietskoerier ontving eerder ook al een subsidie van 8500 euro. 
Vanwege het grote succes van dat initiatief is die subsidie inmiddels op. Ook winkelcentrum 
Flora in Colmschate maakt nu gebruik van de fietskoerier. Bron: De Stentor, 26 februari 2021. 
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Gesloten winkels in het centrum van Eindhoven. © Rob Engelaar 
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Ook detailhandel sleept staat voor de rechter: ‘Na verlies van 
7 miljard móeten de winkels open’  
 
Brancheorganisatie INretail eist via een kort geding dat de winkels zo snel mogelijk weer 
(helemaal) opengaan. INretail heeft vanmiddag de dagvaarding de deur uitgedaan en verwacht 
dat de rechter de zaak volgende week behandelt. ‘Het kan zo niet langer, we verliezen 700 
miljoen omzet per week.’  
 
Na de horeca, de kermisexploitanten en de marktkooplieden maakt nu ook de detailhandel de 
gang naar de rechter om via een spoedprocedure opening van alle winkels af te dwingen. ‘We 
kunnen niet anders. We hebben uitgebreide protocollen om klanten veilig te laten winkelen, 
maar het kabinet wil niet naar ons luisteren. Daarom deze stap. We zijn al tien weken dicht 
en verliezen elke week 700 miljoen euro aan omzet. Dat is opgeteld 7 miljard. Dat is niet meer 
te doen. In de detailhandel werken 300.000 mensen, we verwachten de komende vier weken 
een banenverlies van 50.000. Ongekend’’, aldus Jan Meerman, algemeen directeur van 
INretail. 

Winkeliers in de non-foodsector hebben in januari te maken gehad met de sterkste neergang 
van hun verkopen in zeker 16 jaar. Ze verkochten in de eerste volle maand waarin de harde 
lockdown van kracht was bijna 38 procent minder dan een jaar eerder, meldt het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om de sterkste daling sinds het statistiekbureau 
deze cijfers in 2005 begon bij te houden. 

Half december besloot het kabinet, met het oog op de rap toenemende aantallen 
coronabesmettingen, dat alle niet essentieel geachte winkels moesten sluiten. Deze week 
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kondigde premier Mark Rutte een versoepeling aan, waarbij klanten op afspraak een winkel 
kunnen bezoeken, maar de detailhandel reageerde veelal teleurgesteld op deze handreiking. 

De aangescherpte lockdown raakte kledingwinkels en schoenenwinkels het hardst. Bij deze 
ondernemers viel meer dan de helft van de omzet weg. Ook elektronicazaken, winkels in 
recreatieartikelen en meubelzaken verloren een derde tot de helft van hun opbrengsten, 
berekende het CBS. 

Supermarkten en andere verkopers van voedingswaren mogen wel open blijven tijdens de 
harde lockdown. Hun omzet steeg in de eerste maand van 2021 met 8,6 procent, waarbij 
supermarkten voor bijna een tiende meer verkochten. Ook drogisterijen behaalden meer 
omzet dan een jaar eerder. Bron: AD, 26 februari 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst IMCD neemt fors toe, ondanks coronapandemie 

Chemicaliëndistributeur IMCD heeft vorig jaar zijn winst met 13 procent kunnen opvoeren, 
ondanks de uitbraak van het coronavirus. Het brutobedrijfsresultaat van het AEX-fonds 
bedroeg €253,5 mln tegen €224,8 mln een jaar eerder. 

Het covid-effect is wel te zien in de omzet: die groeide alleen dankzij overnames. IMCD is al 
jaren een geoliede overnamemachine. Vorig jaar deed het bedrijf uit Rotterdam een grote 
acquisitie in India. 

Aandeelhouders profiteren mee van de winsttoename. IMCD stelt nu voor om een dividend uit 
te keren van €1,02 per aandeel. Dat was over 2019 nog € 0,90. 

IMCD, simpel gezegd een verkooporganisatie voor chemiebedrijven die afnemers zoeken voor 
hun producten, zag zijn winst gaandeweg het jaar toenemen. De groei bleef in het tweede 
kwartaal steken op 4%, toen de coronapandemie economieën het hardst raakte. In het derde 
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kwartaal zette het bedrijf alweer een toename van 11 procent onderaan de streep, en het kwam 
dus uiteindelijk op 13 procent uit over geheel 2020. Bron: FD, 26 februari 2021.  

 

Meeste positieve tests in Apeldoorn in vijf weken, één 
gemeente zonder nieuwe besmettingen 

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 345 mensen positief getest op het coronavirus in de 
veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Een lichte stijging (28) 
ten opzichte van een etmaal eerder. Apeldoorn valt in negatieve zin op. In deze Gelderse 
gemeente werden afgelopen 24 uur 62 nieuwe besmettingen geregistreerd. Sinds 20 januari 
lag het aantal positieve tests daar in één etmaal niet meer zo hoog. Die dag werd bij 66 
inwoners het virus vastgesteld. Apeldoorn kleurt vandaag dan ook donkeroranje op de 
coronakaart. Dat gebeurt wanneer er meer dan 27 mensen per 100.000 inwoners positief 
testen. In Apeldoorn zijn dat er 38.  

Eén gemeente in deze regio doet 't relatief slechter: Zwartewaterland. Daar kwamen afgelopen 
etmaal 11 coronagevallen bij: omgerekend 49 per 100.000 inwoners. Zwartewaterland kleurde 
de afgelopen drie dagen rood op de coronakaart doordat er elke keer 16 positieve tests 
bijkwamen.  

Heerde valt vandaag in positieve zin op. In die gemeente kwamen er tussen gisterochtend en 
vanochtend géén nieuwe coronagevallen bij. Ook Deventer, Oldebroek en Noordoostpolder 
kleuren vandaag grijs op de coronakaart. 

Dat het totaal aantal positieve tests in deze regio iets toenam ten opzichte van een dag eerder 
is te wijten aan de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daar testten 192 mensen 
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positief, een toename van 62. In IJsselland (van 119 naar 91) en Flevoland (van 68 naar 62) 
nam het aantal nieuwe coronagevallen juist iets af. 

Het totaal aantal geregistreerde besmettingen liep in Nederland behoorlijk op. Tussen 
gisterochtend en vanochtend waren het er 5048, een etmaal eerder nog 4403. Uit de wekelijkse 
rapportage over het coronavirus die het instituut begin dinsdag naar buiten bracht, bleek dat 
de daling van de laatste tijd nu echt ten einde is. Het aantal positieve testresultaten nam 
vorige week toe met 19 procent. Het RIVM spreekt dan ook van een ‘derde golf’ in de 
coronapandemie. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ten opzichte van 
gisteren amper toegenomen. Er liggen nu 1887 mensen met corona in het hospitaal, 4 meer 
dan een dag eerder. Van hen liggen er 526 op de intensive care, 7 minder dan gisteren, en 
1361 op de verpleegafdelingen, 11 patiënten meer. 

Vandaag belandden er 225 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis, 54 meer dan de vorige 
dag. Van deze zieken waren er 29 zo ernstig aan toe dat ze naar de intensive care (ic)moesten. 
Op dit moment zijn er 1025 ic-bedden bezet, waarvan 526 door mensen met corona. ‘Zowel 
de instroom als de bezetting in de ziekenhuizen is op dit moment stabiel’, meldt het LCPS. 
Bron:  De Stentor, 25 februari 2021.    

 

Zorgwekkende scheiding in de samenleving’ door Israëlisch 
vaccinatiepaspoort 

Met zijn snelle vaccinatiecampagne is Israël een proeftuin voor heel de wereld. Ook de 
invoering van een ‘groen paspoort’, dat gevaccineerde burgers privileges geeft, wordt met grote 
aandacht gevolgd. 

De kritiek is fel. Betogers beschuldigen de regering van premier Benjamin Netanyahu van 
‘dictatuur’ en ‘medische onderdrukking’. In koeienletters spat het woord ‘apartheid’ van een 
spandoek. Een ander banier koppelt ‘het groene paspoort’ aan het naziverleden, met op armen 
getatoeëerde nummers van slachtoffers van de Duitse concentratiekampen. Honderden 
mensen protesteren in de straten van Tel Aviv tegen gedwongen vaccinatie tegen Covid-19 en 
de invoering van de ‘green badge’ met een QR-code. Dat document geeft iedereen die is ingeënt 
of is hersteld van besmetting met het coronavirus, privileges op allerlei terreinen, waaronder 
deelname aan massabijeenkomsten. Bron: AD, 25 februari 2021. 
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Overzicht belangrijkste corona-maatregelen Tweede 
Kamerverkiezing 2021 

Bij de komende Tweede Kamerverkiezing, op 17 maart 2021, verloopt het verkiezingsproces 
wat anders dan anders. Dit om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag 
klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers 
veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de 
stemlokalen.     

 

Foto: ©Kiesraad / Phil Nijhuis 

Corona-maatregelen in het stemlokaal 

• De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand 
kunnen houden en er voldoende ventilatie is. 

• De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. 
Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze 
functie niet vervullen. 

• Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij klachten hebben of mogelijk besmet zijn 
met Covid-19. 

• In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk 
wordt en of iedereen zich aan de maatregelen houdt in het stemlokaal. Deze wijst 
kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te 
reinigen. 

• Kiezers moeten in het stemlokaal een mondneuskapje dragen. 
• Kiezers moeten 1,5 meter afstand houden en bij binnenkomst de handen 

desinfecteren; 
• In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd. In 

sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood, dat ze daarna mee 
naar huis mogen nemen. 

• Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus. 
• Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. 

Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden. 
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Gezondheidscheck 

Kiezers ontvangen voorafgaand aan de stemming een gezondheidscheck met vragen die zij 
voor zichzelf moeten beantwoorden. Kiezers die niet alle vragen in de gezondheidscheck met 
'Nee' kunnen beantwoorden, stemmen niet in persoon in het stemlokaal. 

Andere mogelijkheden om te stemmen 

• Een kiezer mag maximaal voor drie andere kiezers een volmachtstem uitbrengen. 
• Kiezers die 70 jaar of ouder zijn op de dag van stemming krijgen een stempluspas 

waarmee ze in het stemlokaal kunnen stemmen of per brief. Ook kunnen ze een andere 
kiezer machtigen om voor hen te gaan stemmen (volmacht). 

• In een beperkt aantal stembureaus per gemeente kunnen kiezers al op maandag 15 
maart en dinsdag 16 maart stemmen. Die dagen zijn vooral bedoeld voor kiezers die 
behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. 
De openingstijden van deze stembureaus zijn van 07.30-21.00 uur. 

• In een aantal zorginstellingen kunnen alleen de personen die in zorginstellingen 
verblijven en het personeel van die instellingen stemmen. 

Maatregelen bij het tellen van de stemmen 

• Niet alle stemlokalen zijn groot genoeg om ook bij het tellen 1,5 meter afstand te 
houden. In die gevallen worden de stemmen op een andere locatie geteld. 

• Na afloop van de stemmingen op maandag en dinsdag telt het stembureau (alleen) het 
aantal kiezers dat is opgekomen. De stembussen met de stembiljetten worden 
afgesloten en samen met alle stempassen veilig bewaard. 

• De stemmen die zijn uitgebracht op maandag en dinsdag of via briefstemmen worden 
al in de loop van woensdag geteld. De uitkomsten daarvan worden pas na het sluiten 
van alle stembureaus om 21.00 uur medegedeeld. Bron: Kiesraad.nl. 

 

Deze verkiezingen draaien niet alleen om corona, zeker voor 

jongeren 

Kijk in maart in het stemhokje vooral naar de grote vraagstukken van deze tijd, schrijft Tim 
Kuijsten van Perspectief (ChristenUnie-jongeren) namens een brede coalitie van 
jongerenorganisaties van politieke partijen.  

Met een allesomvattende coronacrisis zou je zeggen dat er meer dan genoeg onderwerp van 
gesprek is tijdens de verkiezingscampagne. Maar het gevaar is een te grote fixatie op die crisis. 
In de hectiek die 2020 voortbracht, wordt snel vergeten dat een crisissfeer in 2019 eveneens 
permanent in de lucht hing, toen nog geïllustreerd door een telkens volgepakt Malieveld. Of 
we onthouden moeilijk de steeds luidere noodkreet om radicale actie op klimaatgebied. En 
dan hebben we als jongerenorganisaties nog niet eens gesproken over specifieke 
jongerenproblematiek rond het leenstelsel, de arbeidsmarkt en huisvesting. 

De komende verkiezingen vormen een electorale evaluatie van in ieder geval de laatste vier 
jaar, maar in essentie van een veel langere periode. We doen onszelf democratisch tekort als 
we onze beoordeling enkel laten draaien om één onderwerp, hoe groot en belangrijk dat 
onderwerp ook is. Onze samenleving staat voor een rij grote uitdagingen. Het is essentieel dat 
burgers een Tweede Kamer samenstellen op basis van een volledige afweging, en dat zij ook 
in staat worden gesteld om die afweging op alle terreinen te maken. 

Neem het klimaat: op dit moment vooral genoemd als thema waar de campagne in ieder geval 
niet over gaat. Terwijl de prognoses er toch op wijzen dat klimaateffecten zich binnen elk 
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domein van onze samenleving zullen laten gelden: we raken straks bakken met geld kwijt aan 
bestrijding en herstel van natuurschade, lopen grotere gezondheidsrisico’s door toenemende 
hitte en moeten vrezen dat de thuisgebieden van miljoenen mensen ter wereld onleefbaar 
worden. 

Hoe die gitzwarte scenario’s te voorkomen, daarover bestaan fundamenteel verschillende 
opvattingen binnen de politiek. Datzelfde geldt voor de rol van de overheid: moet deze de zorg 
en volkshuisvesting structureel naar zich toe trekken, of vooral zorgen voor een klimaat 
waarbinnen de samenleving het zelf regelt? Wat te denken van migratie: minder mensen 
binnenlaten, meer asielaanvragen goedkeuren of vooral veel meer investeren in 
ontwikkelingssamenwerking? Ons belastingstelsel: wie moet welke lasten nu precies torsen? 
De arbeidsmarkt? Europa? Medische ethiek? 

Wellicht dat de campagne nog warm moet draaien, maar voorlopig maken deze onderwerpen 
nog volledig plaats voor het coronadebat. En niet alleen wat de feitelijke inhoud betreft dreigt 
de verkiezingsstrijd te nauw gedefinieerd te raken. Ook als het over de poppetjes gaat, 
bespreken we tot op heden vooral crisismanagers. Maar uiteindelijk draait het toch in de 
eerste plaats om de ideeën van de politici. Welke visie heeft de lijsttrekker? Welk Nederland 
willen de fracties over twintig jaar bewerkstelligd hebben? 

Bij de opsomming valt op: het gaat om grote vraagstukken met een invloed die tot ver in de 
toekomst reikt. En dat is juist voor jongeren essentieel. Als de keuzes van nu zo’n enorm 
verschil maken voor later, is het voor jongeren noodzakelijk dat die keuzes gemaakt worden 
op basis van een brede afweging. We kiezen immers voor vier jaar. In die periode zullen we de 
lockdownmaatregelen toch een keer achter ons kunnen laten, maar blijven we daarna wel 
zitten met dezelfde Kamerverhoudingen. 

Het is daarom cruciaal dat politiek, media en maatschappij zich de komende weken inspannen 
om zo veel mogelijk onderwerpen aan bod te laten komen tijdens de campagne. We kunnen 
het ons niet permitteren om bij cruciale verkiezingen immense uitdagingen uit het oog te 
verliezen. Corona heeft immers al een te grote greep gekregen op ons dagelijks leven. Laat dat 
voor onze stem straks niet het geval zijn. Bron: Trouw, 8 februari 2021.  

 

Twee jaar geleden werden er in Amersfoort ook stemmen geteld in een sporthal. Dat was toen 
nodig, omdat de uitslag ‘too close to call’ was. © Cees Wouda 
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Amersfoort wil alle stemmen komende verkiezingen twee keer 
tellen vanwege corona 

Amersfoort wil de uitgebrachte stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart omwille 
van de coronamaatregelen niet één, maar twee keer tellen. Eén keer vluchtig op de 
verkiezingsavond zelf, en één keer, een dag later, uitgebreid in een ruime sporthal. 

Om dit te mogen doen, heeft burgemeester Bolsius zijn stad voorlopig aangemeld voor 
deelname aan een landelijke proef. Met die proef hoopt het ministerie van Binnenlandse Zaken 
de verkiezingen zo coronaproof mogelijk te laten verlopen, en er aan de andere kant voor te 
zorgen dat de uitslag snel bekend is. 

Als Amersfoort uitgekozen wordt als ‘proeftuin', dan worden alle biljetten bij het sluiten van 
de stembussen om 21.00 uur wel in de lokalen of op het stadhuis zelf geteld, maar wordt er 
alleen gekeken naar het aantal stemmen per partij. Dat levert binnen een paar uur een globale 
uitslag op.  

Nog diezelfde nacht verhuizen alle biljetten naar een grote sporthal, waar ze de volgende 
ochtend nogmaals worden geteld. Ditmaal wordt er niet alleen gekeken naar het aantal 
stemmen per partij, maar ook naar de voorkeursstemmen. Die zijn belangrijk, omdat 
kandidaten met veel stemmen meer kans maken op een plekje in de Tweede Kamer dan 
kandidaten met maar weinig stemmen. 

Aan deze werkwijze kleven veel voordelen, aldus burgemeester Bolsius in een brief aan de 
gemeenteraad, die de aanvraag definitief moet maken. Zo valt in een sporthal veel makkelijker 
afstand te houden, is er meer tijd om het tellen in alle rust te doen en is het misschien zelfs 
mogelijk om publiek vanaf de tribune het proces in de gaten te laten houden. Nadelen zijn er 
ook: zo kost het minstens 45.000 euro om de zaal in te richten, beveiligers in te huren en 
tellers extra te betalen. 

De laatste keer dat in Amersfoort in een sporthal stemmen werden geteld, was bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het tellen moest toen helemaal opnieuw, omdat het 
verschil extreem klein was. Destijds werd de Juliana van Stolbergsporthal in het 
Leusderkwartier omgetoverd tot tellocatie. Bron: AD, 7 januari 2021. 

 

Nog een maand tot de verkiezingen 

Nog ruim een maand totdat Nederland naar de stembus gaat voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Door de coronacrisis kunnen de lijsttrekkers van de partijen niet de straat 
op en spelen de verkiezingscampagnes zich meer dan ooit af op radio en televisie. 

Maar dat niet alleen: in de campagnes lijkt de coronacrisis de boventoon te voeren, terwijl dat 
niet de enige crisis is waar Nederland van in de ban is. Ons land kampt nog altijd met een 
tekort aan meer dan 330 duizend woningen en de klimaatcrisis lijkt ook ondergesneeuwd te 
worden door corona. Bovendien hebben we de coronacrisis door de vaccinatie hopelijk eind 
dit jaar onder controle en kiezen we op 17 maart een kabinet voor de komende vier jaar. Bron: 
NPO radio1.nl, 17 februari 2021. 
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Kristof Jacobs: ‘Corona geeft verkiezingen heel andere 
dynamiek’ 

De komende Tweede Kamerverkiezingen zullen door corona een heel andere dynamiek krijgen. 
Dat verwacht Kristof Jacobs. Hij is universitair hoofddocent Politicologie en een van de 
directeuren van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO). ‘Deze verkiezingen worden 
superinteressant.’ 

Het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) is een representatieve steekproef die al sinds 1971 
wordt gehouden onder de kiesgerechtigde bevolking. ‘We stellen vragen over allerlei 
maatschappelijke thema’s en over politieke opvattingen’, zegt Jacobs. ‘Het onderzoek vindt 
zowel voor als na de verkiezingen plaats.’  

 

Hoewel er nog geen resultaten van het NKO bekend zijn, lijkt het logisch dat corona de 
verkiezingen zal domineren. Jacobs: ‘Het gebeurt maar zelden dat er zo’n grote crisis is die 
iedereen raakt. De laatste keer was de economische crisis en de bezuinigingen die daarop 
volgden. Zulke thema's kunnen een megagrote impact hebben.’ 

Hoe groot precies, blijft vooralsnog gissen. ‘We hebben in het buitenland gezien dat het beide 
kanten op kan. Je kunt een rally-around-the-flag-effect krijgen, waarbij de overheid veel steun 
krijgt. Maar het kan ook zijn dat de regering wordt afgestraft omdat ze volgens kiezers faalt in 
haar coronabeleid.’ 

En dan is er nog de toeslagenaffaire, waarover het kabinet eerder dit jaar struikelde. ‘Maar 
die is van een heel andere orde omdat maar een relatief kleine groep mensen er slachtoffer 
van is geworden. De kans is daarom groot dat deze kwestie – net als andere kwesties – veel 
minder aandacht zal krijgen dan corona.’  

Jacobs voorziet voor de komende verkiezingen een heel andere dynamiek dan normaal. ‘Een 
dynamiek waarbij niet de politiek centraal staat, maar het idee van we’ve got a job to do. 
Natuurlijk zijn er verschillen tussen partijen, maar nu is er maar één missie: de strijd tegen 
corona.’ 

Dat heeft volgens hem ook gevolgen voor het sentiment onder kiezers. ‘In tijden van crisis 
doen partijen aan de randen van het politieke spectrum het meestal minder goed. Veel mensen 
hebben in hun hoofd een set van partijen waarop ze mogelijk gaan stemmen. Welke partij ze 
kiezen, hangt af van allerlei factoren. Nu zal voor veel mensen corona de doorslag geven. Ze 
zullen uit hun set die partij kiezen die volgens hen de coronacrisis het best kan aanpakken.’ 
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In de praktijk betekent dat dat het kabinet, en dan met name de VVD, het goed zal doen, 
denkt Jacobs. ‘Rutte is een heel behendig en ervaren politicus. Hij voelt goed aan wanneer hij 
moet draaien en op welk thema. Als minister-president kan hij bovendien de zogenaamde 
kanseliersbonus krijgen: alles wat goed gaat, wordt toegerekend aan de regeringsleider. En 
Rutte is heel goed in het incasseren van die bonus.’ 

‘Maar’, benadrukt Jacobs, ‘veel is nog onzeker. In de laatste drie weken voor de verkiezingen 
komt de campagne echt op gang. En veel mensen bepalen pas in de laatste week op wie ze 
gaan stemmen. Wat er in die week gebeurt, kan veel veranderen. Denk aan het bezoek van de 
Turkse minister van Buitenlandse zaken vlak voor de vorige verkiezingen. Zoiets kan 
doorslaggevend zijn voor de mensen die hun keuze nog niet hebben gemaakt.’ Bron: NU.nl, 
10 februari 2021. 
 

 

Daklozenopvang Open Hof © Google Streetview  
 
 

Meerdere besmettingen bij Groningse daklozenopvang Open 
Hof 

De dagopvang voor dak- en thuislozen in Groningen, Open Hof, is getroffen door een corona-
uitbraak. Tenminste zes personen zijn op dit moment besmet.  

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Oorzaak zou een vrijwilliger zijn, die ondanks klachten 
toch naar zijn werk was gekomen. Met hem zal een ‘stevig gesprek’ worden gevoerd.  

De grootte van de uitbraak is moeilijk vast te stellen. Daklozen zijn vaak moeilijk te vinden, 
omdat ze zich niet iedere dag op dezelfde plek bevinden. Bron- en contactonderzoek komt dus 
maar moeilijk op gang. De dagopvang is vooralsnog tot 8 maart gesloten. Er is op dit moment 
geen alternatief voor dakloze Groningers. Bron: AD, 24 februari 2021.  
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Bij tientallen coronatestlocaties wordt het medisch afval niet goed verpakt en afgevoerd. © 
Hollandse Hoogte / Robin Utrecht 
 

Coronateststraten voeren afval niet goed af: ‘Ze doen het 
gewoon in de prullenbak’ 

Coronateststraten gaan slordig om met het afvoeren van besmettelijk testmateriaal. Ook bij 
het verpakken en vervoeren van afgenomen testmonsters worden regelmatig regels overtreden. 
Hierdoor is er risico op meer besmettingen. 

Afval dat mogelijk besmet is met corona wordt als gewoon bedrijfsafval afgevoerd. Vooral bij 
commerciële teststraten gaat het vaak mis: 40 procent van de testlocaties voerde het afval niet 
goed af. Ook vier teststraten van de GGD zijn hiervoor op de vingers getikt. Dat blijkt uit 
nieuwe cijfers die deze krant heeft opgevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT). 

Bij ongeveer tachtig inspecties van testlocaties door het hele land zijn meerdere misstanden 
geconstateerd. Een teststraat van de GGD regio Utrecht maakte het volgens de inspectie het 
bontst. Inspecteur gevaarlijke stoffen Frank de Baas: ‘Onder de handrem lag een plastic zak 
met testbuisjes die ze naar het lab zouden gaan brengen. Als er een ongeluk zou gebeuren, 
zouden al die testbuisjes door de auto vliegen.’ 

Het is al bijna tegen sluitingstijd als de inspectie een kijkje neemt in een teststraat van de 
GGD regio Utrecht. Een Haags bedrijf - dat de tests uitvoert - wil afgenomen tests naar het 
laboratorium brengen. De inspecteur kijkt verschrikt. ‘Tussen de voorstoelen van het voertuig, 
bij de handrem, ligt monstermateriaal in een plastic zak. Voor dat soort materiaal is een 
driedelige verpakking vereist.’ 

Bij de laadruimte krijgt hij het nóg benauwder. ‘Bovenop schone testmaterialen stonden 
zakken met afval die afkomstig waren van uitgevoerde testen. Dat zijn wel heel erg grove 
overtredingen’, verklaart de inspecteur. ‘We zijn eraan gewend dat bedrijven niet helemaal op 
de hoogte zijn van de regels, maar dat testmateriaal niet op de juiste manier wordt verpakt en 
zó wordt aangetroffen, dat vonden we buiten alle proporties. Het gaat fout aan alle kanten.’ 
Bron: AD, 26 februari 2021. 
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Een inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport inspecteert de afvalverwerking 
op testlocaties. © Arie Kievit  

 

 

 

 

Een commerciële snelteststraat. © Robin Utrecht 
 
 

Commerciële teststraten hebben niks meer te doen: ‘We 
draaien nog maar op halve kracht’ 

ARNHEM/DOETINCHEM/ZELHEM - Het is een stuk minder druk bij de commerciële 
coronasnelteststraten. Op de meeste plekken is de aanloop tot de helft of meer teruggelopen. 
Op een enkele locatie ging het zelfs van gemiddeld zeventig geteste personen per dag naar nul.  

Spoedtest.nl is naar eigen zeggen de grootste commerciële sneltester van Nederland. Met 
veertig locaties in onder andere Arnhem, Nijmegen en Ede ligt de testcapaciteit op zo’n 50.000 
afnames per dag.  
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In de dagen voor kerst had Spoedtest.nl het druk. Nu niet meer. ‘Voor kerst testten we per 
locatie meer dan honderd bezoekers per dag’, meldt een woordvoerder. ‘Mensen wilden met 
de feestdagen veilig een bezoek aan familie kunnen brengen of hadden een reiscertificaat 
nodig.’  

Inmiddels is de klandizie meer dan gehalveerd. Spoedtest.nl schrijft dat toe aan de 
aanscherping van de coronamaatregelen. Daardoor blijven mensen meer thuis en bezoeken 
ze nauwelijks nog het buitenland.  

Ondertussen zit de sneltester niet stil. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor het 
veilig testen van groepen mensen, wanneer activiteiten als reizen en het bezoeken van festivals 
weer mogelijk zijn. Bron: AD, 23 februari 2021. 

 

Foto ter illustratie. © AFP 
 

Zuid-Afrikaanse virusvariant al in helft EU-landen, Britse 
variant bijna overal 

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is al in veertien EU-landen aangetroffen, de 
Braziliaanse in zeven en de Britse al nagenoeg in alle. De nieuwe varianten baren zorgen, 
omdat ze besmettelijker zijn en mogelijk minder vatbaar voor sommige vaccins die nu worden 
gemaakt. En de kans is groot dat er nog voor de zomer gebruik kan worden gemaakt van 
digitale vaccinatiepaspoorten in Europa. Ook premier Rutte heeft in principe geen bezwaar.  

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus heeft al in veertien EU-landen de kop 
opgestoken, en de Braziliaanse in zeven. Intussen is er zelfs nog maar één lidstaat die de 
Britse mutant buiten de deur heeft gehouden, zegt de Europese Commissie. ‘Er staat ons nog 
een grote uitdaging te wachten’, waarschuwt voorzitter Ursula von der Leyen. 

De nieuwe varianten baren zorgen, omdat ze besmettelijker zijn en mogelijk minder vatbaar 
voor sommige vaccins die nu worden gemaakt. De EU-leiders spraken vandaag, tijdens een 
nieuw video-overleg over de coronacrisis, lang over de varianten en wat daar tegen te doen. Ze 
blijven onnodig reizen voorlopig beperken, om te voorkomen dat mutanten in hun land wordt 
verspreid. Maar lidstaten moeten ook te zware maatregelen vermijden, zei voorzitter Charles 
Michel van de raad van regeringsleiders na afloop. 

Volgens premier Mark Rutte is 'uitgesproken dat het belangrijk is om reizen te ontmoedigen 
tot de epidemiologische situatie is verbeterd'. ‘En als het dan toch moet, dan moet er een goed 
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balans zijn tussen beperkingen en de werking van de goederenstromen’. Zes lidstaten, 
waaronder België en Duitsland, houden hun grenzen nagenoeg dicht. Bij de zuidelijke grenzen 
van Duitsland staan daardoor ondanks 'groene banen' voor vrachtverkeer geregeld lange files. 
Bron: AD, 26 februari 2021.    

Nog te vroeg voor een coronapaspoort 

Premier Mark Rutte vindt het nog te vroeg voor besluiten over een coronapaspoort. Maar 
Nederland heeft in principe geen bezwaar tegen een inentingsbewijs waarmee reizen of andere 
uitjes weer zouden kunnen, zei hij na afloop van overleg per videoverbinding met zijn EU-
collega's over de coronapandemie. Volgens de demissionair minister-president is een dergelijk 
certificaat niet politiek maar technisch het grootste probleem. 

Een vaccinatiepaspoort 'kan wel nut hebben in de toekomst', aldus Rutte. ‘We moeten daar 
in Nederland echt nog het debat over voeren. Er hangt een aantal fundamentele vragen 
omheen.’ Zo zijn er nog steeds geen absolute zekerheden over iemands besmettelijkheid nadat 
hij is ingeënt, zei hij. ‘Al zijn de eerste berichten niet ongunstig.’ 

Sommige landen dringen aan op de invoering van een digitaal vaccinpaspoort waarmee EU-
burgers in alle andere lidstaten dezelfde rechten zouden verkrijgen op vrij reizen en dergelijke. 
Zo'n certificaat kost in ieder geval nog wel drie maanden aan technische voorbereidingen, zegt 
de Europese Commissie. Bron: AD, 25 februari 2021.   

Voor de zomer vaccinatiepaspoort 

De kans is groot dat er voor de zomer digitale vaccinatiepaspoorten beschikbaar zijn. Dat heeft 
de Duitse bondskanselier Angela Merkel vanavond gezegd na een digitale top met de andere 
EU-landen.  

‘Iedereen was het ermee eens dat we een digitaal vaccinatiepaspoort nodig hebben', aldus 
Merkel in een persconferentie. Volgens haar heeft de Europese Commissie ongeveer drie 
maanden nodig om dat technische mogelijk te maken.  

De Franse president Macron zegt dat de inzet van vaccinatiepaspoorten gebalanceerd moet 
gebeuren. Volgens hem is er nog wel een aantal ethische kwesties te bespreken. Bron: AD, 25 
februari 2021. 

Website voldoet weer aan de eisen voor DigiD 

De website waarop mensen een coronatest kunnen inplannen of de uitslag van de test kunnen 
inzien, voldoet weer aan de veiligheidseisen voor DigiD. Dat schrijft demissionair minister 
Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. 

Om een afspraak te plannen of om een testuitslag te zien, moet een gebruiker inloggen met 
DigiD. Daarvoor gelden beveiligingseisen. Aan een DigiD zijn privacygevoelige gegevens 
gekoppeld, zoals een BSN-nummer. 

Coronatest.nl voldeed niet aan zes eisen. Volgens de GGD zijn er geen aanwijzingen dat 
kwaadwillenden hier misbruik van hebben gemaakt. Om welke problemen het ging, is niet 
bekend. De NOS meldde dat drie problemen in de categorie 'hoog risico' vielen. 

Als de problemen zouden aanhouden, dan zou het niet meer mogelijk zijn om DigiD voor de 
site te gebruiken. Online tests plannen en resultaten inzien zou daarmee onmogelijk worden. 

Eerder dit jaar kwam de GGD ook in opspraak vanwege ICT-problemen. Toen ging het om 
datadiefstal. Medewerkers van de GGD konden gegevens inzien van mensen die een coronatest 
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hadden gehad en verkochten die vervolgens door. Inmiddels zijn zeven verdachten in de zaak 
opgepakt. Bron: AD, 25 februari 2021. 

Avondklok op Curacao gaat later in  

De Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath heeft vanmiddag (lokale tijd) 
bekendgemaakt dat de avondklok op het eiland vanaf vrijdag een uur later ingaat en alleen 
nog geldt tussen middernacht en 04.30 uur. Horecagelegenheden met vergunning kunnen 
daardoor tot 23.00 uur open blijven. De versoepeling is een gevolg van de besmettingscijfers 
die al enige tijd dalen. Ook is er woensdag met vaccineren begonnen. 

Niet alle maatregelen kunnen echter van tafel. Zo mogen er voorlopig nog geen concerten of 
andere evenementen worden georganiseerd. Sportactiviteiten kunnen wel weer beperkt 
publiek toelaten tot een maximum van 250 mensen. Casino's mogen nu tot 23.00 uur geopend 
blijven. Er mag echter geen alcohol in casino's geschonken worden. 

Rhuggenaath zei blij te zijn dat verreweg de meeste mensen zich aan de coronamaatregelen 
houden. Het virus heeft zich volgens hem daardoor maar beperkt kunnen verspreiden. Er 
waren vandaag op Curaçao 62 besmettingen geregistreerd. Drie coronapatiënten liggen in het 
ziekenhuis, waarvan één op de intensive care. Sinds maart vorig jaar zijn er 22 mensen 
overleden die waren besmet met het coronavirus.  Bron: AD, 25 februari 2021. 

 

 

 

 

  

© Getty Images/Westend61 — Willemstad. 

Lockdown van drie weken voorgesteld in Parijs 

De burgemeester van Parijs zal de Franse regering een drie weken durende lockdown van de 
hoofdstad voorstellen om 'daarmee het vooruitzicht te verkrijgen op heropening' aan het einde 
van die periode, inclusief bars, restaurants en culturele instellingen. Dat zei een van de 
ambtenaren van burgemeester Anne Hidalgo vanavond. 

Parijs reageert daarmee op de persconferentie van de Franse premier Jean Castex eerder 
vanavond. De regio Parijs staat op het lijstje van zo'n 20 departementen waarin de 
gezondheidssituatie nu 'erg zorgwekkend' is. Als daarin geen verbetering optreedt, zouden 
aanvullende maatregelen nodig zijn. Zoals een lockdown in de weekenden, zoals vanaf 
aanstaand weekend ook voor Nice en omgeving gaat gelden. 
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De Franse hoofdstad lijkt echter een voorkeur te hebben voor een 'zeer korte, strikte 
lockdown'. Bron: AD, 25 februari 2021. 

Gezondheidssituatie in Frankrijk verslechtert 

De gezondheidssituatie in Frankrijk verslechtert de laatste dagen, maar toch overweegt het 
kabinet nog geen derde nationale lockdown. Dat zei de Franse premier Jean Castex zojuist 
tijdens een persconferentie. Hij stelde dat de situatie in twintig departementen nu wel 'erg 
zorgwekkend' wordt en dat in zulke gebieden binnenkort strengere coronamaatregelen gaan 
gelden als de situatie er de komende week niet verandert. In de regio's Nice en Duinkerken 
zijn die strengere maatregelen al afgekondigd voor de komende weekenden. 

Bijna de helft van alle besmettingen in het land worden nu veroorzaakt door de Britse 
variant van het coronavirus, zei Castex. Volgens hem heeft Frankrijk dankzij het gedrag van 
de Franse bevolking enkele weken tijd is gewonnen. ‘We moeten de vaccinatiecampagne tijd 
geven.’ 

Volgens gezondheidsminister Olivier Veran kwamen er over de afgelopen 24 uur meer dan 
30.000 nieuwe besmettingen bij kwamen. De afgelopen tijd lag het weekgemiddelde juist 
ergens tussen de 22.000 en 25.000. Stap voor stap stijgt het aantal besmettingen dus. 
Volgens Veran hebben de mutaties van het virus alle geboekte winst de afgelopen week teniet 
gedaan. Bron: AD, 25 februari 2021. 

Veel buitenlandse studenten eenzaam door corona 

Een fors deel van de internationale studenten in Nederland heeft zich het afgelopen halfjaar 
eenzaam gevoeld. Voor studenten die zo nu en dan wel fysiek les hebben gekregen op de 
campus, geldt dat minder. 

Dat blijkt volgens Nuffic, de Nederlandse organisatie voor de internationalisering van het 
onderwijs, uit een enquête die het heeft gehouden onder 350 buitenlandse studenten die in 
Nederland studeren. De universiteiten zijn vanwege de coronamaatregelen grotendeels 
gesloten voor onderwijs tijdens fysieke bijeenkomsten.  

‘Veel internationale studenten die studeren aan een Nederlandse hogeschool of 
universiteit hebben emotionele klachten’, stelt Nuffic op basis van de ingevulde vragenlijsten. 
‘Meer dan de helft voelde zich gedurende de eerste helft van dit collegejaar vaak of zelfs altijd 
bezorgd, eenzaam of verveeld. Ruim vier op de tien internationale studenten zegt vaak of altijd 
depressieve gevoelens te hebben.’ 
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Demissionair premier Mark Rutte tijdens een online gesprek met studenten. © ANP 

 

De enquête werd verspreid via verschillende studentenorganisaties. De studenten werd 
gevraagd naar hun gevoelens tijdens de eerste helft van dit collegejaar, toen hogescholen en 
universiteiten veelal beperkt open waren voor fysiek onderwijs als gevolg van de 
coronamaatregelen. 

Uit de vragenlijst blijkt dat studenten die de mogelijkheid hebben om soms naar een 
hogeschool of universiteit te gaan om te studeren, positiever zijn dan de groep die 
voornamelijk online studeert.  Ook zijn die studenten positiever over hun sociale leven.  

Nuffic-directeur Freddy Weima: ‘Dit onderzoek laat zien dat internationale studenten hard 
geraakt worden door de coronacrisis. Deze studenten hebben in Nederland een minder groot 
vangnet dan Nederlandse studenten. Dat maakt ze een kwetsbare groep. We weten dat 
universiteiten en hogescholen hier veel aandacht voor hebben, dit onderzoek onderstreept het 
belang daarvan.’ 

Eerder trokken organisaties van Nederlandse studenten al aan de bel. Ook zij zien dat 
studenten het moeilijk hebben door het gebrek aan fysieke bijeenkomsten. Het maandenlang 
les volgen via de laptop zorgt voor een gebrek aan concentratie en motivatie. Bron: AD, 24 
februari 2021 

Kamer beducht voor zakkenvullende ‘bijlescowboys’ 

Het kabinet moet voorkomen dat commerciële bijlesbureaus aan de haal gaan met de pot van 
8,5 miljard euro om onderwijsachterstanden door corona weg te werken. Een deel van de 
Tweede Kamer vreest dat het geld in de zakken belandt van particulieren die hun ogen begerig 
op de nieuwe subsidie hebben laten vallen. 
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Scholen kunnen de bijspijkerlessen buiten lestijd laten geven door eigen docenten, maar ze 
kunnen er ook voor kiezen om ‘derde partijen’ in te huren. Vooral de linkse partijen zien daar 
niks in. SP-Kamerlid Frank Futselaar is bang dat de particuliere bureaus ‘een nieuw 
verdienmodel zien’. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld zag de eerste berichten van 
commerciële bureaus al opduiken in haar mailbox. ‘Ongetwijfeld hebben ze goede 
bedoelingen.’ Toch zien de partijen liever dat verantwoordelijk minister Arie Slob ‘waarborgen’ 
inbouwt om te voorkomen dat het onderwijsgeld ‘weglekt’ naar commerciële bijlesbedrijven. 

Slob is dat niet van plan. Hij erkent dat commerciële partijen ‘op de loer liggen’. ‘Dat risico 
moeten we ook uitspreken, zonder alle commerciële clubs af te schrijven als dubieuze clubs.’ 
Volgens de ChristenUnie-bewindsman moeten scholen zelf beslissen hoe zij de achterstanden 
willen wegwerken. ‘Dat kan met hun eigen docenten, maar ze mogen ook hulp van derden 
inroepen.’ Wel wil hij voorkomen dat ‘de sluizen’ richting de bijlesbedrijven open gaan. Daarom 
vraagt hij de sociale partners om zo snel mogelijk duidelijk te maken wat leraren extra kunnen 
verdienen als zij in hun vrije tijd of vakantie bijlessen gaan geven. 

Het kabinet maakte vorige week bekend de komende 2.5 jaar 8.5 miljard euro in het onderwijs 
te steken om de opgelopen achterstanden door de schoolsluitingen en het digitale onderwijs 
in te lopen. Slob noemde dat plan toen ‘ongekend in aard en omvang’. De Kamer is blij met 
de geldinjectie, maar er leven wel zorgen: op welke manier worden de onderwijsachterstanden 
weggewerkt en hoe wordt gecontroleerd of alle plannen werken? 

Slob belooft in april met een lijst te komen met methodes die effectief zijn om leerlingen op 
basisscholen en middelbare scholen bij te spijkeren. Volgens hem is die inventarisatie geen 
sinecure, omdat ‘de opvattingen over wat effectief is’ ook binnen het onderwijs ‘uiteenlopen’. 
Op verzoek van PVV-Kamerlid Harm Beertema wordt de Kamer niet elk jaar, maar elk halfjaar 
op de hoogte gehouden van de voortgang van het ‘nationaal programma 
onderwijsachterstanden’. 

Op het mbo en in het hoger onderwijs worden studenten gecompenseerd met een halvering 
van het les- of collegegeld voor komend studiejaar. Dit gebaar geldt op universiteiten alleen 
voor masterstudenten, jongeren die na een bachelordiploma stoppen met studeren vissen 
achter het net. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven wilde die spelregel na vragen van 
Kamerleden niet aanpassen. Volgens haar gaat het ook om een kleine groep, omdat de meeste 
universitair studenten na hun bachelor ook voor een master kiezen. ‘We doen zoveel mogelijk 
voor zoveel mogelijk studenten.’ 

Dat standpunt kwam haar op kritiek te staan. ‘Dat is alsof u zegt: de grootste klappen vallen 
in de horeca, dus we doen niks voor de retail’, stelde SP’er Futselaar. VVD-Kamerlid Dennis 
Wiersma vroeg de D66-minister of studenten niet – met terugwerkende kracht – zouden 
kunnen kiezen om al dit studiejaar de helft van het collegegeld te betalen. 

‘U wilt dat wij een keuzemenu bieden?’, vroeg Van Engelshoven. ‘Dat kunnen we niet.’ Volgens 
haar is dergelijk maatwerk ‘in de uitvoering’ door overheidsdienst DUO niet te doen. ‘Het is 
niet zo dat je een bak geld in een uitvoeringsorganisatie gooit en dat het dan goedkomt.’ Van 
Engelshoven ‘had gehoopt’ dat de Kamer inmiddels ‘gevoelig is voor dat argument’, zei ze met 
een verwijzing naar het vandaag gepresenteerde rapport van de Kamercommissie die 
onderzoek deed naar problemen bij uitvoeringsorganisaties. ‘Het houdt een keer op.’ Bron: 
AD, 25 februari 2021.  
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Kabinet trekt 8,5 miljard euro uit voor wegwerken corona-
achterstanden onderwijs 

Het kabinet trekt 8,5 miljard euro uit om de corona-achterstanden in het onderwijs weg te 
poetsen. Met het ‘steunpakket’, waarvoor het kabinet de staatsschuld laat oplopen, worden 
maatregelen genomen van basisonderwijs tot universiteit en voor korte en lange termijn. 

Onderwijsministers Ingrid van Engelshoven (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) hebben 
vandaag de invulling bekendgemaakt van het vorige maand aangekondigde ‘nationaal 
programma’ om onderwijsachterstanden weg te werken. Van de 8,5 miljard gaat 6 miljard 
euro naar het basis- en voortgezet onderwijs. Slob: ‘Dit is een fijne dag in een niet zo fijne tijd.’ 

Volgens de bewindsman is het programma ‘ongekend in aard en omvang'. ‘Hiermee willen we 
de pijn van de pandemie zoveel mogelijk verzachten.’ Het programma moet vooral maatwerk 
bieden, zodat een leerling precies die ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Ook krijgen 
scholen in wijken ‘waar kansen niet direct voor het oprapen liggen’ extra geld om 
achterstanden weg te werken. 

In het deltaplan worden voor meerdere jaren maatregelen bedacht die de schade moeten 
repareren die kinderen door schoolsluitingen en afstandsonderwijs hebben opgelopen. 
Daarvoor krijgen de scholen een zak met geld. Voor de 650 middelbare scholen gaat het om 
gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school. De ongeveer 6600 basisscholen ontvangen 
hiervoor komend schooljaar gemiddeld 180.000 euro per school.  

Scholen moeten voor de besteding van het geld zelf plannen maken, waarbij de leraren zelf 
mede bepalen waar het geld naartoe moet. Slob: ‘Zonder plan, geen geld.’ 

Het kabinet vraagt aan basis- en middelbare scholen om leerlingen komende zomerperiode 
hulp en gratis bijles te geven als ze dat nodig hebben. Dat betekent dat leraren mogelijk ook 
in de zomervakantie aan de bak moeten. Slob benadrukt dat leraren volgens de cao recht 
hebben op vakantie. ‘Maar docenten die toch bijlessen willen geven, worden extra beloond.’ 

Ook worden de extra middelen ingezet voor brede brugklassen. Dat zijn klassen waarin 
leerlingen qua niveau nog meerdere kanten op kunnen en nog niet definitief hoeven kiezen 
tussen vmbo, havo of vwo. Op die manier krijgen kinderen langer de tijd om de keus te maken 
voor de vervolgopleiding en kunnen zij eventueel op de basisschool opgelopen achterstanden 
nog inhalen op het voortgezet onderwijs. Ook kunnen middelbare scholen het geld steken in 
meer vakleerkrachten, onderwijsassistenten en ander onderwijsondersteunend personeel om 
leraren te ontlasten. 

De Tweede Kamer riep het kabinet vorige week op om alle studenten op mbo, hbo en 
universiteit die vertraging hebben opgelopen, een ‘gratis’ studiejaar te geven. Aan die wens 
komt het kabinet nu deels tegemoet: studenten hoeven het volgende studiejaar maar de helft 
te betalen van het collegegeld. Volgens de minister een 'redelijk’ aanbod, dat jongeren ‘mentaal 
lucht geeft’. ‘Corona mag voor niemand leiden tot minder kansen.’ 

Dat geeft studenten volgens de bewindslieden ‘financiële ademruimte in deze moeilijke tijd’, 
waarin ook veel studenten hun bijbaan zijn kwijtgeraakt. Daarnaast krijgen studenten die 
hun recht dreigen te verliezen op hun basisbeurs (mbo) en aanvullende beurs (mbo en hoger 
onderwijs) een tegemoetkoming. En de ov-studentenkaart wordt verlengd met maximaal 12 
maanden voor studenten, als blijkt dat zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen. 
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Het kabinet komt ook met 645 miljoen euro compensatie omdat het hoger onderwijs veel meer 
studenten hebben dan verwacht. Van Engelshoven: ‘Veel meer jongeren zijn gaan studeren, 
omdat zij voor de pandemie bijvoorbeeld niet konden reizen.’ 

Minister Slob is niet bang dat een nieuw kabinet over een paar maanden het nationaal 
programma weer op de schop doet. Het plan is toegezegd, stelt hij, het geld is beschikbaar 
gesteld. ‘Bovendien vullen we hiermee Kamermoties in, die - als ik me niet vergis - unaniem 
zijn aangenomen.’ Bron: AD, 17 februari 2021. 

 

© Shutterstock 
 

Kunnen we nu een vakantie boeken of niet? Dit moet je weten 
over reizen de komende maanden 

Ook zo’n zin in een vakantie naar het buitenland? Het lijkt lastig in deze tijden maar een 
bestemming uitzoeken en boeken kan best. Dit is wat je moet weten over de zomervakantie 
en reizen naar het buitenland de komende maanden. 

Kun je nu met goed fatsoen een vakantie naar het buitenland boeken? 
‘Natuurlijk kan dat’, zegt Petra Kok, hoofd communicatie van reisorganisatie TUI. ‘Reizen gaan 
we, zodra het weer kan en mag. De regering heeft aangeraden om tot in elk geval eind maart 
niet naar het buitenland te reizen. Daardoor aarzelen mensen nu om te boeken. Logisch, de 
situatie is heel onzeker. Daarom bieden wij reizigers die nu boeken een aantal garanties. Ze 
krijgen hun geld terug wanneer we de reis moeten annuleren vanwege het reisadvies en we 
halen onze reizigers altijd naar huis mocht de situatie op de plek van bestemming veranderen.’ 
Bron: De Stentor, 25 februari 2021.  

Draagvlak coronamaatregelen op dieptepunt in België. ‘Grotere 
buitenbubbel absoluut nodig’  

Nog amper een op de drie Belgen geeft aan gemotiveerd te zijn de coronamaatregelen te volgen. 
Om de lockdown draaglijker te maken beslist het Overlegcomité vandaag wellicht dat buiten 
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grotere groepen mensen samen mogen komen. Daarmee gaan de politici in tegen het advies van 
de experts.  

Het Overlegcomité, waarin de regeringen van ons land rond de tafel schuiven, buigt zich 
vandaag over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. Grote ingrepen moeten niet 
verwacht worden. De wetenschappelijke experts van de adviesraad GEMS lieten in hun 
rapport zelfs geen enkele ruimte voor versoepelingen. Ten vroegste eind maart kan er 
overgeschakeld worden op een minder strikt regime, klinkt het.  

 

 

Een agent controleert de social distancing in het Leuvense stadspark. Jongeren kwamen er – 
net als op andere plaatsen – de voorbije dagen massaal samen om even te ontsnappen aan de 
lockdown. Foto Vertommen 
 

Maar de politiek lijkt niet geneigd de experts zomaar te volgen. De federale kern is 
overeengekomen om aan te sturen op een grotere buitenbubbel. Nu zijn buiten 
samenscholingen van maximaal vier mensen toegelaten, maar dat zou opgetrokken kunnen 
worden naar acht of tien. Naar verwachting zullen de deelstaten dat voorstel ook steunen. 

Met die ingreep hopen de federale en regionale topministers de motivatie om de maatregelen 
te volgen nog enkele weken overeind te houden, tot er wel ruimte is voor versoepelingen. ‘Een 
grotere buitenbubbel is absoluut nodig, anders dreig je ieder draagvlak te verliezen’, zegt ook 
CD&V-voorzitter Joachim Coens. ‘De experts zelf hebben trouwens altijd gezegd dat het risico 
op besmetting buiten veel lager is dan binnen.’ 

Het draagvlak zit momenteel erg laag. Slechts 35 procent van de bevolking geeft aan nog vol 
overtuigd te zijn van het belang van de maatregelen, zo blijkt uit de laatste cijfers van de 
coronamotivatiebarometer. Dat is iets meer dan het absolute dieptepunt van afgelopen zomer, 
maar het blijft erg laag, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent). Wellicht is 
35 procent zelfs nog een kleine overschatting, door de manier waarop de data verzameld 
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worden. Slechts vier op de tien zeggen zich nog te houden aan de regels voor nauwe contacten, 
al gaat het ook hier mogelijk om een overschatting. 

Toch zijn snelle versoepelingen volgens Vansteenkiste geen oplossing. ‘Dat kan ervoor zorgen 
dat de curves verder stijgen, en we de maatregelen nog langer moeten aanhouden. Op lange 
termijn is dat nog kwalijker voor ons mentaal welzijn, dat vandaag al onder druk staat.’ 

Maar Vansteenkiste heeft ook gezien dat vooral jongeren de voorbije dagen massaal samen 
kwamen in parken en op pleinen om even te ontsnappen aan de lockdown. ‘e gaan coronaproof 
alternatieven moeten zoeken om mentale zuurstof te bieden aan studenten en jongeren, en 
toch te zorgen dat de curve niet omhoog gaat.’ 

Veel marge is er echter niet. De experts van de GEMS uitten woensdag tegenover het federale 
kernkabinet grote bezorgdheid over de evolutie van de epidemie. Nog minstens enkele weken 
zijn versoepelingen volgens hen geen optie. De eerder aangekondigde opening van 
contactberoepen op 1 maart zou evenwel overeind blijven op het Overlegcomité.  

Vanaf half maart zouden studenten ook iets vaker terug naar de campus kunnen. In het 
Vlaams Parlement gaf Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) toe dat dat niet naar 
de zin van de wetenschappelijke experts is. ‘Ik moet erkennen dat de experts van de GEMS 
gezegd hebben dat zij niet achter dit akkoord konden staan. Wij gaan in dit dossier onze eigen 
weg, omdat we perspectief willen geven aan de studenten. Bron: De Morgen, 26 februari 2021. 

 

 

Huisarts Rob Elens. © archieffoto Koen Verheijden 
 
 

Huisarts Rob Elens stuurt patiënten weg zonder coronaprik 
als ze geen verklaring willen tekenen 

Huisarts Rob Elens in het Limburgse Meijel weigert zijn patiënten te vaccineren tegen corona 
als ze niet een brief ondertekenen die hen wijst op de werking en risico’s van het vaccin 
AstraZeneca.  De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt dat een arts dit niet mag 
doen.  
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Elens, die ook patiënten heeft uit Deurne en omgeving, zegt niet verantwoordelijk te willen 
zijn als het fout gaat na een vaccinatie. De arts kwam het afgelopen jaar veelvuldig in het 
nieuws door zijn omstreden aanpak van corona. Hij behandelde naar eigen zeggen met succes 
patiënten met malariamiddel hydroxychloroquine (HCQ), in combinatie met zink. Het duurde 
niet lang voordat de inspectie hem dat verbood. Uit wetenschappelijke onderzoeken is 
gebleken dat het middel niet voldoende zou werken.  Bron: De Stentor, 26 februari 2021. 

Gerechtshof: Juridisch niets mis met avondklok 

De ruim 33.000 boetes die zijn opgelegd voor het overtreden van de avondklok, blijven van 
kracht. Het gerechtshof oordeelt -  anders dan de rechtbank - dat er juridisch niets mis is met 
het instellen van de avondklok sinds 23 januari. 

Vorige week dinsdag ontstond er grote chaos toen de rechter de avondklok per direct van tafel 
veegde. De overheid had onvoldoende nut en noodzaak bewezen en volgens de rechter de 
verkeerde wet gebruikt voor de juridische onderbouwing. Ze deden een beroep op een wet die 
alleen bedoeld is voor noodgevallen zoals een dijkdoorbraak. Niet voor een avondklok, waar al 
langer over werd gesproken. 

Het was een enorme overwinning voor actiegroep Viruswaarheid die de rechtszaak had 
aangespannen. Het kabinet stond in zijn hemd, maar de euforie was van korte duur. Nog 
dezelfde dag ging de staat in hoger beroep en bleef de avondklok gewoon gelden. 

Wat volgde was een chaotische week met crisisoverleg en een nieuwe spoedwet om de 
verstrekkende uitspraak te repareren. Het oordeel van het gerechtshof vandaag had dan ook 
geen invloed meer op de avondklok; die zou hoe dan ook in stand blijven tot 15 maart en valt 
sinds maandag onder de nieuwe wet. 

Maar voor de ruim 39.000 uitgeschreven boetes kon de uitspraak wel verstrekkende gevolgen 
hebben. Die zouden weleens kunnen vervallen. Nu het gerechtshof vindt dat het kabinet de 
juiste juridische weg heeft bewandeld, verandert er ook niets aan de status van de 
uitgeschreven boetes. 

Anders dan de rechtbank vindt het gerechtshof dat er wel degelijk sprake is van buitengewone 
omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken. De corona-pandemie is 
hiervoor voldoende aanleiding. De regering mocht uitgaan van het advies van het Outbreak 
Management Team. Ook is het gerechtshof van mening dat het instellen van de avondklok 
proportioneel is en dat andere middelen redelijkerwijs niet voorhanden zijn. De inbreuk op 
diverse grondrechten, zoals het recht op bewegingsvrijheid, is volgens het gerechtshof dan ook 
gerechtvaardigd. 

Voorman Willem Engel van Viruswaarheid is in een eerste, korte reactie teleurgesteld. 
‘Welkom in de dictatuur. Natuurlijk gaan we in cassatie’, laat hij weten. Later komt de 
protestgroep nog met een uitgebreide reactie.  

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is blij met de uitspraak van het 
gerechtshof. Vooral ook voor de boa's en politieagenten die de boetes hebben uitgeschreven. 
‘Ik had het voor hen heel erg gevonden als zij hun werk voor niets hadden gedaan.’     

Advocaat Frank van Ardenne die iemand bijstaat met een boete voor het overtreden van de 
avondklok, laat weten toch naar de rechter te stappen om de boete aan te vechten. Volgens 
hem is het een principiële zaak geworden. ‘Als de regering zelf overtuigd zou zijn van de 
kwaliteit van de eerste wet, dan was zo’n hersteloperatie overbodig geweest. Het juridisch 
fundament blijft volgens ons onvoldoende voor een boete.’ Bron: De Stentor, 28 februari 2021. 
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Grapperhaus: boete voor horecazaken die opengaan 

Minister Ferd Grapperhaus stelt dat horecazaken die komende week de deuren openen beboet 
worden en in het uiterste geval gesloten. Dat zei demissionair minister van Justitie 
vanochtend na afloop van de ministerraad.  

 

Ferdinand Grapperhaus, demissionair minister van Justitie en Veiligheid © ANP 

 

Wel wil hij samen met horecaondernemers kijken of er een manier is om op termijn toch weer 
deels open te kunnen. Hij heeft contact gezocht met Koninklijke Horeca Nederland om ‘een 
goed plan’ te maken voor een manier waarop weer meer mogelijk is. ‘Dat kan dan aan het 
OMT en het RIVM worden voorgelegd.’ 

 

Een terras wordt opgebouwd bij een horecazaak in Helmond. © ANP  
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Hij benadrukte daarbij dat hij geen verwachtingen wil wekken. ‘Als er veel mogelijk was 
geweest, had de premier maandag wel een andere boodschap gehad. Het ellendige is dat de 
besmettingen weer oplopen. Als de ziekenhuizen overstromen, kun  je daar niet meer terecht, 
ook niet voor een hartoperatie. Maar we zijn er ook niet om ondernemers te belemmeren. Ik 
heb er alle begrip voor dat er zo langzamerhand maatregelenmoeheid is.’ 

Grapperhaus zegt dat hij samen met het ministerie van Economische Zaken in gesprek gaat 
met 'branches’. Vanochtend heeft hij zelf contact gezocht met de horeca. 

Gisteren noemde voorzitter Hubert Bruls het openen van de terrassen ‘bijna een openbare 
ordemaatregel’. Hoe reageren burgemeesters als komende dinsdag in hun gemeente toch 
terrassen opgebouwd worden? ‘Iedere gemeente zal daarin zijn eigen afweging maken’, stelt 
een woordvoerder van het Veiligheidsberaad waarin de 25 Veiligheidsregio's verzameld zijn. 
‘In principe is de lijn dat als je doelbewust je zaak opent, dat er dan gehandhaafd zal worden. 
We zeggen niet: gooi de boel maar open, de regels zijn duidelijk. Maar als ondernemers een 
zitje neerzetten, maar niet meteen open gaan, dan zullen gemeenten wellicht niet meteen 
ingrijpen.’ 

De woordvoerder deed de uitspraken vlak voor Grapperhaus met zijn mededeling kwam.  

In het land zwelt de roep om versoepelingen ondertussen snel en sterk aan. Het 
Veiligheidsberaad vindt dat het kabinet mensen meer ruimte moet bieden om buiten te 
kunnen zijn. Bij sportclubs zouden mensen bijvoorbeeld ook weer in groepjes samen moeten 
kunnen trainen.   
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‘Het wordt lekker weer, mensen gaan naar buiten’, zegt een woordvoerder van het beraad. 
‘Dan moet je niet op voorhand alles dichtgooien. Neem de buitensport: dat kan goed 
gereguleerd worden, je kunt denken aan triage bij de ingang. Mensen hebben sowieso veel 
vragen bij de besmettelijkheid van het virus in de buitenlucht. Je kunt mensen gewoon niet 
tegenhouden. We hebben te maken met een gezondheidscrisis, maar ook met een 
economische en sociaal-maatschappelijke crisis.’ 

Op dit moment mag buiten sporten met maximaal twee personen, exclusief trainer. 
Groepslessen buiten mogen niet, binnen sporten mag helemaal niet. Er gelden voor 
buitensport wel uitzonderingen voor kinderen tot en met 17 jaar oud. Het kabinet kondigde 
eerder deze week dat deze uitzonderingen ook gaan gelden voor jongeren tot 27 jaar. 

Maandag zitten de vijfentwintig regio’s om tafel met onder meer de ministers Grapperhaus en 
De Jonge. Het belooft een heet overleg te worden, aangezien het kabinet tot nu toe geen krimp 
geeft. In reactie op horecazaken die aangekondigd hebben dat ze komende dinsdag hoe dan 
ook hun terrassen gaan opbouwen, lieten bronnen rond het kabinet doorschemeren dat deze 
ondernemers niet op coulance hoeven te rekenen. 

Het Veiligheidsberaad wil van het kabinet graag horen hoe het verder moet na 8 maart, 
wanneer de huidige maatregelen worden heroverwogen. De regio’s zouden graag zien dat de 
richtlijnen van het kabinet ‘wat minder zwart-wit’ zijn. ‘Maandag wordt ook de gesproken over 
de routekaart van het kabinet voor versoepeling. Branches blijven daarin of helemaal dicht of 
gaan helemaal open. Wij vragen ons af of dat nou niet anders kan.’ 

Naast de eventuele versoepelingen en de routekaart komt maandag in het Veiligheidsberaad 
ook de voortgang van het vaccineren aan de orde. Bron: De Stentor, 28 februari 2021. 
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Openbaar Ministerie start strafrechtelijk onderzoek naar 
bezoek Baudet aan Urk 

Het Openbaar Ministerie (OM) Midden-Nederland start een strafrechtelijk onderzoek naar het 
bezoek van Thierry Baudet aan Urk. De partijleider van Forum voor Democratie heeft dinsdag 
ondanks alle coronaregels veel Urkers de hand geschud en met zijn campagneteam een visje 
in een horecagelegenheid gegeten. 

Een woordvoerder van het OM bevestigt na vragen van de Stentor dat het onderzoek zich 
specifiek richt op zijn komst naar Urk en niet op bezoeken aan andere plaatsen, zoals later 
deze week in Harderwijk en Deventer. De politie bekijkt of de er strafbare feiten zijn gepleegd 
tijdens zijn bezoek en of coronaregels zijn overtreden. Hij kan daarvoor een geldboete krijgen. 

‘Alle feiten zetten we op een rijtje. Of we tot vervolging overgaan ligt onder meer aan wat 
daaruit komt’, zegt OM-woordvoerder Mary Hallebeek. ‘Vervolging is ook onder meer 
afhankelijk van het feit of Baudet bijvoorbeeld besprongen is door anderen en hij er zelf niet 
veel aan kan doen, of dat hij bewust de regels heeft overtreden.’ 

Baudet is door het OM op de hoogte gebracht van het onderzoek. ‘We wachten het onderzoek 
af alvorens te reageren, maar zien de uitkomsten met veel vertrouwen tegemoet’, laat Forum 
voor Democratie in een korte reactie weten. Het bezoek van Thierry Baudet aan Urk bracht 
dinsdag honderden mensen op de been. Zijn komst was niet groots aangekondigd. Via Twitter 
liet de politicus een uur voor zijn bezoek weten een visje te gaan eten op Urk. ‘Het was voor 
mij een persoonlijke favoriet om te bezoeken’, vertelde Baudet. ‘Mensen zijn hier verstandig, 
werken hard en zijn net als wij tegen de coronamaatregelen.’ 

De burgemeester van Urk, Cees van den Bos, reageerde na afloop ontstemd op de ontstane 
situatie in het vissersdorp. ‘Juist een parlementslid moet zich aan de regels houden’, stelde 
hij. Ook premier Mark Rutte reageerde met afkeurende woorden. Bron: De Stentor, 26 februari 
2021.  

Steven Van Gucht: ‘Meer dan de helft van de besmettingen 
gebeurt door Britse variant’ 

In België en de wereld worden verregaande maatregelen genomen om het coronavirus verder 
in te dijken. 

 

 

Viroloog Steven Van Gucht. Foto Belga  
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Alleen Letland dient per dag nog minder vaccins toe dan België 

België staat in de lijst met dagelijks toegediende vaccins in de 27 Europese lidstaten zo goed 
als helemaal onderaan. Per dag komen er in ons land 0,11 vaccins per 100 inwoners bij, blijkt 
uit een tabel van de gespecialiseerde datawebsite Our World in Data, dat de corona- en 
vaccinatiecijfers van de hele wereld met elkaar vergelijkt. Enkel Letland zet nog minder 
vaccins, 0,09 per 100 inwoners per dag. 

Ook Duitsland staat overigens in de onderste regionen met dagelijks 0,16 vaccins per 100 
inwoners. Helemaal bovenaan in de lijst staat Malta, dat 0,42 vaccins per 100 inwoners 
toedient. Bron: De Morgen, 26 februari 2021. 

Mogelijk voor het eerst sinds metingen geen griepepidemie in 
België 

Het griepvirus wordt nog steeds bijna niet waargenomen in België. Dat zei viroloog Steven Van 
Gucht tijdens de persconferentie over de coronacijfers. ‘Mogelijk wordt dit het eerste jaar 
zonder griepepidemie sinds het begin van de metingen in 1985’, klinkt het. 

De artsen zien wel een stijgend aantal mensen met griepachtige klachten, typisch gekenmerkt 
door plotse koorts en hoesten. ‘Er zijn momenteel 120 raadplegingen bij de huisartsen voor 
griepachtige symptomen per 100.000 inwoners per week. Een week eerder waren dat er 52, 
de week ervoor 118’, aldus Van Gucht. Dat het aantal vorige week lager lag is niet verrassend, 
aangezien tijdens de schoolvakanties minder mensen naar de dokter gaan. 

‘We zien dat veertig procent van de mensen met griepklachten besmet blijkt te zijn met het 
coronavirus’, aldus Van Gucht nog. ‘Het griepvirus wordt nooit aangetroffen. Ga er dus met 
griepachtige klachten, maar ook bij een verkoudheid, steeds van uit dat u mogelijk Covid 
heeft. Blijf thuis en laat u testen.’ Bron: De Morgen, 26 februari 2021.  

‘Meer dan helft van de besmettingen gebeurt door Britse 
variant’ 

‘De besmettingscijfers blijven verder toenemen, vooral bij de actieve bevolking. De toename 
van het aantal besmettingen in combinatie met het afnemende aantal testen, wijst duidelijk 
op een hogere circulatie van het virus’, zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens de 
persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. ‘We zien ook dat 53 procent van de 
besmettingen gebeurt door de Britse variant. De week ervoor was dat nog maar 38 procent.’  

Volgens Van Gucht blijft de Britse variant dus verder oprukken en is ze de dominante variant 
geworden. Maar de stijgende cijfers hebben volgens de viroloog niet alleen te maken met de 
opkomst van meer besmettelijke varianten. Uit de gegevens van de contacttracing en uit 
enquêtes blijkt immers dat mensen gemiddeld meer contacten hebben dan enkele weken 
geleden. ‘Zo toont de contacttracing aan dat besmette mensen gemiddeld 3,2 risicocontacten 
rapporteren, terwijl dat er in november maar 2,5 waren. Dat is een stijging van 28 procent.’  

‘We kunnen er nog steeds voor zorgen dat de stijgende trend keert, door onze dichte contacten 
te beperken’, aldus Van Gucht. ‘Dat is een van onze belangrijkste wapens in de strijd tegen 
het virus. We begrijpen dat dit moeilijk vol te houden is, maar de inspanning loont 
gegarandeerd. Betere tijden komen er zeker aan in de lente.’ Bron: De Morgen, 26 februari 
2021. 



 

218 

 

Ziekenhuizen en hoofdartsen vragen maatregelen vol te 
houden 

De ziekenhuizen en hoofdartsen vragen de maatregelen vol te houden en niet te snel over te 
gaan tot versoepelingen. ‘Een derde golf zou een absoluut rampscenario betekenen, voor 
personeel én patiënten’, zegt koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, vooruitblikkend naar het 
Overlegcomité. 

Op dit moment verblijven er nog steeds 1.748 Covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie 362 
op intensieve zorg, en Zorgnet stelt vast dat sinds deze week alle cijfers opnieuw stijgen. ‘Op 
basis van recente cijfers stellen we vast dat de ziekenhuizen al sinds medio december werken 
aan 110 procent van hun capaciteit. Ze doen veel inspanningen om de uitgestelde zorg weg te 
werken. Bij elke patiënt hoort nu ook een Covid-procedure, die extra belasting veroorzaakt. 
Die 'overdrive', die nu al een vol jaar duurt, zorgt voor heel veel druk op het personeel.’  

‘De hoofdartsen en de ziekenhuizen vragen om voorzichtig te zijn en niet te snel over te gaan 
tot versoepelingen. We weten dat dit een moeilijke boodschap is naar de brede bevolking, dat 
de rek eruit is, maar dat is ook het geval voor al de mensen die in de ziekenhuizen werken. 
We moeten vermijden dat de belasting op de ziekenhuizen nog groter wordt.’ Bron: De Morgen, 
26 februari 2021.  

Draagvlak coronamaatregelen in België op dieptepunt  

Nog amper een op de drie Belgen geeft aan gemotiveerd te zijn de coronamaatregelen te volgen. 
Dat blijkt uit de laatste cijfers van de coronamotivatiebarometer. Slechts vier op de tien zeggen 
zich nog te houden aan de regels voor nauwe contacten. 

Om de lockdown draaglijker te maken beslist het Overlegcomité vandaag wellicht dat buiten 
grotere groepen mensen samen mogen komen. Daarmee gaan de politici in tegen het advies 
van de experts. 

Toch zijn snelle versoepelingen volgens motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste geen 
oplossing. ‘Dat kan ervoor zorgen dat de curves verder stijgen, en we de maatregelen nog 
langer moeten aanhouden. Op lange termijn is dat nog kwalijker voor ons mentaal welzijn, 
dat vandaag al onder druk staat.’ Bron: De Morgen, 26 februari 2021.  

Al meer dan 200.000 dosissen AstraZeneca-vaccin geleverd 
aan ons land, slechts 4 procent toegediend 

Ons land heeft al 201.600 dosissen AstraZeneca-vaccin ontvangen, maar daarvan zijn er nog 
maar 9.832 toegediend, of slechts 4 procent. Dat blijkt uit onderzoek van The Guardian, en is 
door het geneesmiddelenagentschap FAGG bevestigd aan VRT NWS. 

Tot nu toe zijn nog maar 67.200 Oxford-vaccins verdeeld aan de ziekenhuizen en de 
vaccinatiecentra, zo maakte het FAGG eerder deze week bekend. De overige dosissen blijven 
in de koelkast liggen.  

Waarom niet alle dosissen worden gebruikt, is onduidelijk. Het probleem doet zich voor in 
heel Europa. In totaal zijn ruim 6,1 miljoen dosissen geleverd aan de EU-landen; daarvan zijn 
meer dan 4,8 miljoen vaccins nog niet gebruikt - of 4 op de 5. Bron: De Morgen, 26 februari 
2021. 
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België rondt kaap van 22.000 coronadoden 

Net als de voorbije dagen ging het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen verder de hoogte in. 
Tussen 16 en 22 februari werden er dagelijks gemiddeld 2.293,7 nieuwe besmettingen 
vastgesteld, een stijging met 24 procent in vergelijking met de week voordien. Het is de vijfde 
dag op rij dat het aantal besmettingen stijgt. In totaal raakten in ons land, sinds de start van 
de pandemie, al 763.885 mensen besmet. 

Tussen 19 en 25 februari werden elke dag gemiddeld 125,6 personen opgenomen in het 
ziekenhuis met Covid-19, wat een stijging van 4 procent betekent in vergelijking met de 
zevendaagse periode ervoor.  

In totaal liggen er nu 1.761 mensen in het ziekenhuis (+1 procent), waarvan er 368 intensieve 
zorgen nodig hebben (+2 procent). 

Het aantal overlijdens daalt wel nog altijd. Tussen 16 en 22 februari lieten dagelijks gemiddeld 
28 mensen het leven, dat is een daling met 30 procent. De teller komt in ons land inmiddels 
uit op 22.006 Covid-19-overlijdens. 

Intussen hebben 442.640 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt 
met 3,9 procent van de totale bevolking. Zowat 288.712 landgenoten kregen ook al een tweede 
prik en zijn dus volledig gevaccineerd. Dat is 2,5 procent van de totale bevolking. Bron: De 
Morgen, 26 februari 2021. 

Zuid-Afrikaanse virusvariant al in helft EU, Britse bijna overal 

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus heeft al in 14 EU-landen de kop opgestoken, 
en de Braziliaanse in 7. Intussen is er zelfs nog maar één lidstaat die de Britse mutant buiten 
de deur heeft gehouden, zegt de Europese Commissie. ‘Er staat ons nog een grote uitdaging 
te wachten’, waarschuwt voorzitter Ursula von der Leyen.  

De nieuwe varianten baren zorgen, omdat ze besmettelijker zijn en mogelijk minder vatbaar 
voor sommige vaccins die nu worden gemaakt. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de Zuid-
Afrikaanse mutant. Farmaceut Moderna heeft zijn vaccin daar inmiddels al op aangepast. 

De EU-leiders spraken gisteren, tijdens een nieuw video-overleg over de coronacrisis, lang 
over de varianten en wat daar tegen te doen. Ze blijven onnodig reizen voorlopig beperken, om 
te voorkomen dat mutanten in hun land wordt verspreid. Maar lidstaten moeten ook te zware 
maatregelen vermijden, zei voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders na 
afloop. 

Zes lidstaten, waaronder België en Duitsland, houden hun grenzen nagenoeg dicht. Bij de 
zuidelijke grenzen van Duitsland staan daardoor ondanks 'groene banen' voor vrachtverkeer 
geregeld lange files. Bron: De Morgen, 26 februari 2021.  

Vaccin Pfizer mag op minder lage temperatuur bewaard 
worden' 
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Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech mag worden bewaard op 'gewone' 
diepvriestemperaturen. De Amerikaanse toezichthouder FDA geeft daarvoor groen licht. De 
beslissing maakt de distributie van het middel veel eenvoudiger. 

Tot hiertoe gold dat het vaccin moest worden opgeslagen bij temperaturen van 60 tot 80 
graden onder nul. Het kan zo een half jaar worden bewaard. De vaccins van Pfizer/BioNTech 
worden vanwege die vereiste verscheept in speciale containers. Daar zit droog ijs in om de 
middelen koud genoeg te houden. Opslag op de lange termijn kan een uitdaging zijn voor 
landen die daar de infrastructuur niet voor hebben. 

Pfizer en BioNTech stuurden onlangs nieuwe data naar de FDA waaruit moest blijken dat het 
vaccin ook bij temperaturen van -25 tot -15 graden stabiel blijft. Bron: De Morgen, 26 februari 
2021.  

Van Ranst pleit voor uitstel tweede vaccindosis 

Viroloog Marc Van Ranst pleit ervoor dat de Hoge Gezondheidsraad en de taskforce Vaccinatie 
zich zou buigen over een nieuwe vaccinatiestrategie, waarbij prioritair zoveel mogelijk mensen 
een eerste dosis zouden krijgen. Steeds meer studies, onder andere deze week nog uit 
Schotland en Israël, wijzen op een hoge effectiviteit van het Pfizer-vaccin na één dosis. 

Verschillende landen stellen daarom al hun tweede prik uit met zes tot twaalf weken in plaats 
van de voorgeschreven drie weken, zoals België nog doet. Op die manier kunnen dubbel zoveel 
mensen al gedeeltelijk gevaccineerd worden en genieten ze tegelijkertijd toch al een hoge graad 
van bescherming. 

Van Ranst vraagt ook dat de experten zouden onderzoeken of het AstraZeneca-vaccin toch 
niet aan 65-plussers gegeven kan worden. Ook daar wijzen steeds meer studies uit dat het 
vaccin bij ouderen wel degelijk werkzaam is. Bron: De Morgen, 26 februari 2021. 

Aantal coronadoden wereldwijd passeert kaap van 2,5 miljoen 

Er zijn wereldwijd al meer dan 2,5 miljoen doden gevallen door het coronavirus. Dat blijkt uit 
cijfers van de Johns Hopkins University. 

De kaap van 2 miljoen coronadoden werd een goede maand geleden nog maar gerond, op 15 
januari. De Verenigde Staten voeren de ranglijst aan, met sinds maandag meer dan een half 
miljoen doden. Ze worden gevolgd door Brazilië (249.000), Mexico (182.000), Indië (156.000) 
en het Verenigd Koninkrijk (122.000). Ons land zit op 21.988 overlijdens door het coronavirus. 

Ter vergelijking: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie eist de griep wereldwijd tussen 
250.000 en 500.000 levens per jaar. Zonder speciale maatregelen zoals nu. Bron: De Morgen, 
26 februari 2021.  

Ouders (allebei 17) van in container gevonden baby 
aangehouden, ook oma opgepakt 

De politie heeft afgelopen woensdag de ouders van de baby die in een container in Amsterdam 
werd gevonden, aangehouden. Het gaat om twee minderjarigen van 17 jaar. Beiden worden 
verdacht van poging kindermoord. Ook de moeder van het minderjarige meisje, de oma van 
de baby, werd aangehouden. 
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© Videostill 
 

De minderjarige verdachten zijn woensdag aangehouden en zaten tot vrijdag in beperkingen. 
Dat betekent dat zij met niemand contact mogen hebben, behalve met hun advocaat.  

Gezien hun leeftijd zal het Openbaar Ministerie terughoudend zijn in het verstrekken van 
informatie over het onderzoek. De oma van het kind is donderdag door de officier van justitie 
heengezonden. Haar rol wordt verder onderzocht. 

Vanmiddag zijn de twee minderjarige verdachten voorgeleid aan de kinderrechter-
commissaris van de Amsterdamse rechtbank. De voorlopige hechtenis van de 17-jarige jongen 
is onder voorwaarden geschorst. 

De pasgeboren baby, een meisje, die op 21 februari in een ondergrondse vuilcontainer werd 
gevonden aan de Meernhof in Amsterdam, is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Ze is bij 
een gespecialiseerd pleeggezin ondergebracht. Bron: De Stentor, 26 februari 2021. 

 

Politie grijpt in bij demonstraties van halfnaakte 
klimaatactivisten in diverse steden 

De politie heeft in verschillende steden ingegrepen bij demonstraties van klimaatactivisten 
van Extinction Rebellion. De Utrechtse politie heeft zo’n honderd klimaatactivisten 
gearresteerd. In Amsterdam blokkeerden zo’n tachtig activisten, van wie sommigen halfnaakt, 
een metrobaan en autoweg. Ongeveer twintig van hen wilden niet vertrekken, zij zijn 
weggevoerd en aan de rand van de stad gedropt.  
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Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeerden de Overtoom. © ANP 

Burgemeester Femke Halsema gaf vanochtend een noodbevel af en de demonstranten werden 
opgeroepen het gebied te verlaten. Het grootste deel van de groep vertrok daarna vrijwillig, 
maar zo’n twintig activisten bleven zitten.  

De activisten trokken onder de noemer Lenterebellie rond 09.00 uur vanaf het Surinameplein, 
via de Overtoom, richting het Leidseplein. Met de actie wil de groep in aanloop naar de 
verkiezingen aandacht vragen voor het klimaat. Ze blokkeerden daarbij de autoweg en de 
trambaan op de Overtoom, en dat mag niet.  

De demonstranten hebben de klimaateisen waar ze voor strijden duidelijk gemaakt op 
spandoeken, borden en hun eigen ontblote bovenlichamen. ‘Wees eerlijk’, ‘Doe wat nodig is’, 
en ‘Laat burgers beslissen’ luiden de eisen. De actievoerders hebben mondkapjes op en 
houden afstand.  

De actie vindt tegelijkertijd plaats in Rotterdam en Utrecht. Ook hier blokkeerden 
demonstranten een aantal wegen. In Utrecht blokkeerden de klimaatactivisten de Maliesingel 
en de Kaatstraat, in Rotterdam hielden ze de Erasmusbrug bezet.  

De gemeente Utrecht heeft alleen toestemming gegeven voor een demonstratie op het 
Jaarbeursplein, op andere locaties zijn rond de honderd actievoerders gearresteerd. De 
klimaatactivisten hielden zich volgens de politie niet aan de coronamaatregelen, ze negeerden 
de bevelen van de politie en ze blokkeerden wegen, wat verboden is. Een deel van 
de demonstranten lijmde zich vast aan de grond. Zij werden even later losgemaakt door de 
politie en alsnog aangehouden. 

In Rotterdam stond een groep van tientallen mensen vanaf ongeveer 10.00 uur op de 
Erasmusbrug. Auto’s en trams konden er in beide richtingen niet langs, en de politie riep de 
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groep op de brug te verlaten. Volgens een politiewoordvoerder ging het er rustig aan toe. De 
politie heeft een persoon aangehouden omdat hij of zij geen ID bij zich had.  

Zaterdag gaat de ‘lenterebellie’ verder in steden als Arnhem, Den Haag, Groningen, 
Eindhoven, Alkmaar, Deventer en Roermond. Daar zijn uiteenlopende acties, van blokkades 
en het beschilderen van straten tot fietsacties en het uitdelen van bomen. Bron: De Stentor, 
26 februari 2021.   

 

De met dildo beplakte brievenbus aan de Weurtseweg. © DG   
 
 

Mysterie: dildo-plakker heeft het voorzien op deze brievenbus 

Een brief posten was de afgelopen weken nog nooit zo spannend in Nijmegen. Er prijkten 
namelijk dildo’s aan de brievenbus. Dildo’s ja. De seksspeeltjes - één wit en één zwart 
exemplaar - zijn inmiddels verdwenen. Maar gelukkig vakkundig gefotografeerd door een 
passant. Het bewijs is verzameld, de dader spoorloos. Wij blijven achter met een heleboel 
vragen. 

Hoe lossen we dit mysterie op? Een camera is er niet gericht op de brievenbus in Nijmegen-
West. En niemand heeft een verdachte dildoplakker kunnen spotten. De politie én PostNL 
komen er niet uit. ‘Zolang er geen schade is aangericht, hebben wij hier niet per se een rol in,’ 
vertelt een politiewoordvoerder, die zich achter de oren zal hebben gekrabd. Wat is dit nu 
weer? Bron: De Stentor, 19 februari 2021. 
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De brievenbus aan de Weurtseweg. Met drie dildo's en een vetbol voor vogels eraan. © DG 
 
 

Piemelplakker pakt dit keer groots uit: drie seksspeeltjes en 
wat te pikken voor vogels 

De mysterieuze dildoplakker heeft weer toegeslagen. De brievenbus aan de Weurtseweg in 
Nijmegen-West telt dit keer niet één, maar drie dildo’s. Ook hangt er nu voor vogels wat om 
van te pikken.  

Rond de jaarwisseling hing de eerste zwartgekleurde dildo aan de brievenbus van PostNL. Na 
ruim een maand was het seksspeeltje vervangen door een witte, maar deze is vorige week 
weggehaald.  

Nu hangen er drie stuks aan, en een extraatje voor vogels. Menig bewoner van de Weurtseweg 
zal komende tijd toch op een andere manier naar vetbollen kijken. Het is niet duidelijk wie 
deze nieuwe dildo’s heeft opgeplakt.  

De politie en PostNL hadden vorige week nog geen idee van de actie. ‘Als dit vaker gebeurt, is 
het voor ons logisch om aangifte te doen’, vertelde een woordvoerder van PostNL. Die 
waarschuwing heeft de dildoplakker niet af weten te schrikken, zo blijkt. Bron: De Stentor, 
26 februari 2021. 
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Vanaf 1 maart stopt Tupperware Nederland met hun verkoopactiviteiten. © Shutterstock / 
Ahmad Nazrol Bin Mohammed 
 
 

Tupperware Nederland stopt per direct met verkoop 
legendarische producten 

Tupperware stopt vanaf 1 maart met de verkoop in Nederland. Het befaamde bedrijf in 
keukengerei en plasticartikelen zal ook stoppen met de Tupperwareparty's.  

Tupperware verkoopt al sinds de jaren 60 in Europa. Ook in Nederland is het iconische bedrijf 
al decennialang actief, maar daar komt per 1 maart een einde aan. Tupperware Nederland 
meldt op Facebook dat na veel overleg en onderzoek de beslissing is genomen om de directe 
verkoopactiviteiten stop te zetten.  

‘Deze beslissing is niet lichtzinnig genomen, maar is gedreven door de noodzaak om de 
aandacht te richten op het herstel van onze basisactiviteiten en voor de groei op lange termijn 
van het merk Tupperware wereldwijd’, schrijft Tupperware Nederland op de eigen 
Facebookpagina. 
 
Het bericht is meer dan 300 keer gedeeld en kreeg 500 reacties, die grotendeels bestaan uit 
verdrietige emoji's. ‘Een zwarte dag in mijn leven’, schrijft Monique Gastens onder het bericht. 
Frank van der Ley schrijft in een reactie dat hij blij is deel uitgemaakt te hebben van ‘deze 
geweldige salesforce’: ‘De feestjes, de reisjes, de cadeautjes en de geweldige salestrainingen. 
Bedankt Tupperware Nederland, ‘schrijft hij. 

Het bedrijf zelf was niet bereikbaar voor commentaar, net als de fabriek in het Belgische Aalst. 
‘We kunnen hier niks over loslaten’, zegt de woordvoerder.  

Op de Nederlandse site worden klanten doorverwezen naar de Belgische en Duitse websites 
van het bedrijf. Een medewerker van een distributeur van het merk vertelt tv-zender en site 
RTL Z dat zij net hadden gehoord dat het hoofdkantoor in de Verenigde Staten ‘de stekker uit 
Nederland heeft getrokken’. ‘We zijn overdonderd’, zegt hij. Ook vertelt hij dat er een einde 
komt aan de beroemde Tupperwareparty’s. Daarbij kwam altijd een verkoper aan huis om aan 
een groepje consumenten handige huishoudspulletjes te demonstreren en verkopen. 
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Volgens de Belgische bedrijfswebsite behaalt Tupperware een wereldwijde omzet van 1 miljard 
dollar, omgerekend is dat ongeveer 820 miljoen euro. Naar eigen zeggen zijn ze één van de 
grootste fabrikanten van keukengerei en plasticartikelen voor huis en hobby. De producten 
worden gemaakt in 14 eigen fabrieken. Daarvan staan er vier in Europa, waaronder een in 
Aalst. Bron: De Stentor, 26 februari 2021. 

 

Scholengemeenschap Staring College in Lochem. © Peter Zandee 
 

Staring College betaalt losgeld na cyberaanval op 
schoolsysteem: online lessen onmogelijk 

Scholengemeenschap Staring College is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Die is 
zo ingrijpend dat de school is ingegaan op losgeldeisen. Er is aangifte gedaan bij de politie. 
Maandag ligt de school als gevolg van de aanval nog plat; ook online zullen er geen lessen zijn. 

Dat heeft directeur Carlien Krist-Spit van de in Lochem en Borculo gevestigde 
scholengemeenschap aan het eind van de vrijdagmiddag per e-mail aan ouders en andere 
betrokkenen gemeld. De aanval is afgelopen dinsdag geconstateerd en sindsdien wordt met 
man en macht aan de ICT van de school gewerkt.  

‘We hebben direct ondersteuning gevraagd van Northwave, een onderzoeksbureau voor 
informatiebeveiliging. Uit hun onderzoek bleek dat er zóveel gegevens versleuteld waren dat 
de continuïteit van het onderwijs en de examens in gevaar kwamen. Ook de digitale 
geschiedenis van de school was ontoegankelijk geworden’, schrijft de schoolbestuurder. 

We hebben besloten losgeld te betalen om de continuïteit van de school en het onderwijs te 

waarborgen. Het gaat in tegen al onze principes, het voelt heel slecht. 

Op de systemen van de school zijn losgeldberichten gevonden. ‘We hebben besloten losgeld te 
betalen om de continuïteit van de school en het onderwijs te waarborgen', meldt bestuurder 
Krist-Spit in haar verklaring. ‘Deze situatie voelt voor alle betrokkenen als een nachtmerrie. 
Het besluit dat we hebben genomen gaat in tegen al onze principes, het voelt heel slecht. 
Echter, het belang om het onderwijs doorgang te laten vinden, juist in deze tijd, heeft de 
doorslag gegeven.’ 
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Hoeveel betaald is, wil de vertegenwoordiger hangende het strafrechtelijke onderzoek naar de 
digitale aanval niet prijsgeven. Leerlingen zullen maandag nieuwe inloggegevens krijgen om 
in een nieuwe digitale omgeving weer te kunnen aanhaken bij de nieuwe IT-systemen van de 
school. Maar les, ook online, is maandag als gevolg van de digitale schade nog niet mogelijk. 
Bron: De Stentor, 26 februari 2021. 

 

Scholengemeenschap Staring College in Lochem. © Peter Zandee 

 

 

De oude veerman in Genemuiden draagt een mondkapje. De besmettingen in het stadje 
nemen enorm toe. © Pedro Sluiter Foto 



 

229 

 

Na schaatskoorts kwam de coronapiek in Genemuiden: ‘Lijkt 
alsof er eerst weer doden moeten vallen...’ 

Het aantal coronabesmettingen in Genemuiden loopt flink op. Hoe kan het dat het virus 
opnieuw toeslaat in het stadje dat in de eerste golf ook flink werd getroffen? Was het te druk 
in het schaatsweekend? ‘Mensen zijn hier klaar met al het gedoe, net als op andere plekken 
in Nederland.’ 

Pascal (17), Klaudia (16), Britt (15) en Audrey (15) staan samen op straat in het centrum van 
Genemuiden, zoals meerdere groepen doen. Ze hebben vakantie en hebben net wat lekkers 
bij de supermarkt gehaald. Ondertussen roken ze een sigaret. De oplopende 
coronabesmettingen? Daar hebben ze van gehoord.  Bron: De Stentor, 26 februari 2021.  

Plots zat activist Engel in één zaal met RIVM-baas Van Dissel: 
‘Er komt niets uit van uw grafieken!’ 

Na bijna een jaar strijden kregen dansleraar Willem Engel en ‘huisjurist’ Jeroen Pols van anti-
corona-actiegroep Viruswaarheid wat ze wilden: een historische live confrontatie met RIVM-
topman Jaap van Dissel. Verslaggever Niels Klaassen was als een van de weinige journalisten 
aanwezig gisteren. ‘Waarom wilt u mij zo kort houden!?’ 

Activist Willem Engel van Viruswaarheid schudt van nee, hevig gaat zijn hoofd van links naar 
rechts, zijn staart wiegt mee op de rug. Zojuist heeft RIVM-directeur Jaap van Dissel op maar 
een paar meter afstand van de dansleraar gezegd dat Engel ‘een beetje een onzinnige vraag’ 
stelde toen hij informeerde naar de degelijkheid van de grafieken van het OMT. Die deugen 
niet, wil Engel maar zeggen. Bron: De Stentor, 16 februari 2021. 

 

Willem Engel van Viruswaarheid © ANP  
 

 
Willem Engel dient flinke claim in tegen ING nadat bank zijn 
rekening bevriest: 'Ze willen mij ruïneren’ 

Willem Engel heeft geen toegang meer tot de zakelijke rekening van zijn actiegroep 
Viruswaarheid. De rekening is door ING geblokkeerd omdat hij ondanks herhaaldelijke 
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verzoeken geen inzage heeft gegeven in zijn gegevens, meldt een betrouwbare bron. ING gaat 
niet in op klantrelaties en wil het nieuws om die reden niet bevestigen. De Rotterdamse 
dansleraar laat het er niet bij zitten en dient een flinke schadeclaim in. ‘Dit is een opmaat om 
mij te ruïneren.’ 

Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft) mag ING alleen zaken doen met organisaties waarvan alle 
gegevens correct zijn vastgelegd. Deze gegevens moet de bank volgens de wet up-to-date 
houden. ‘Daarom vragen we klanten periodiek deze gegevens te controleren’, legt een 
woordvoerder uit. 

Engel, het gezicht van het verzet tegen de coronamaatregelen van het kabinet, zou ondanks 
herhaaldelijke pogingen niet hebben voldaan aan het verzoek. ‘Indien een klant geen of 
onvoldoende aan onze verzoeken voldoet, zijn wij genoodzaakt stappen te nemen,’ zegt een 
woordvoerder over de algemene gang van zaken bij de bank. ‘Een maatregel als het bevriezen 
van een rekening nemen wij echt niet zomaar. Hier gaat een zorgvuldig proces aan vooraf, 
waarin wij intensief contact hebben met de partij waar het om gaat. Bij zo’n maatregel is er al 
voor een langere periode contact.’ 

Engel bevestigt dat hij in het begin niet op tijd de gegevens heeft overgedragen. ‘Maar ik wist 
niet dat het verzoek van ING kwam, omdat het klantonderzoek door een externe partij werd 
gedaan. Inmiddels hebben we wel gewoon de gevraagde stukken geleverd. En toch gaat de 
bank over op deze maatregel. Zeer opmerkelijk. We zijn langzaam aan het veranderen in een 
maffiastaat. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.’ 
 
Jens Maliepaard, de advocaat van Engel, sommeert ING om direct de beslissing terug te 
draaien, anders volgt een spoed kortgeding. ‘Hiermee gaat ING echt veel te ver’, vindt Engel. 
‘Er wordt hier duidelijk op de man gespeeld. Mijn bedrijf en privérekening worden nu ook 
aangepakt terwijl die niets te maken hebben met de vragen omtrent Viruswaarheid.’ 

Deze zomer was er ook al kritiek op de financiële gang van zaken rond Viruswaarheid. Toen 
bleek dat de bankrekening die Viruswaarheid gebruikte voor het ontvangen van donaties van 
sympathisanten in beheer was bij de stichting Dancamundo. Van die stichting was dansleraar 
Willem Engel zowel voorzitter, secretaris als penningmeester.  

‘Dancamundo is een in januari 2020 door Willem Engel opgerichte stichting met het doel 
dansreizen te organiseren’, stelde een woordvoerder van Engel afgelopen zomer in antwoord 
op vragen van deze site. ‘Door de coronacrisis is de stichting nooit voor dit doel gebruikt. Er 
heeft dus nooit sprake geweest van een vermenging van activiteiten. Aan deze stichting was 
een eveneens ongebruikte bankrekening gekoppeld waarop donaties ontvangen zijn.’ 
Viruswaarheid zou, volgens de woordvoerder van Engel, ook nooit ‘actief fondsen hebben 
geworven'. 

Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de onduidelijkheid van deze zomer en het 
recent blokkeren van de rekening van de actiegroep. ING doet periodiek een klantenonderzoek 
om te bepalen wat haar klanten precies doen, waarvandaan, via welke relaties en met welke 
fondsen. Op die manier kan de bank haar klanten beter beschermen tegen financieel-
economische criminaliteit, witwaspogingen en andere illegale praktijken.  

Via hun website adviseert ING de ondernemers om tijdig de gegevens van hun organisatie te 
controleren en het juiste adres door te geven. ‘Doe dit op tijd. Anders kan je Zakelijke Rekening 
worden geblokkeerd of zelf worden opgeheven’, luidt het advies. Bron: De Stentor, 26 februari 
2021. 
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Kinderen worden dood gereden de afgelopen maanden (nov.-

febr.) 

 

 

Een 4-jarige jongen is gistermiddag om het leven gekomen bij een aanrijding met een auto in 
Hoogezand (Groningen). De bestuurder van het voertuig, een 18-jarige man zonder rijbewijs, 
is aangehouden en verhoord.  
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De 86 jarige bestuurster schept meisjes in Coevorden. De meisjes gingen langs de deuren 
voor heitje voor een karweitje. 
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Bij een aanrijding met een passagierstrein op het spoor ter hoogte van de Ringvaartdijk in 
Nieuw-West is vanavond een kind om het leven gekomen.  Het slachtoffer was vermoedelijk 
14 jaar oud. De jongen liep op de spoordijk omdat hij dacht dat er geen treinen reden vanwege 
sneeuw en ijs.  

 

Janny's dochter overleed na een verkeersongeval 

'Op een doordeweekse dag fietste mijn 15-jarige dochter Maartje van school naar huis. Om 
15.30 uur reed ze een rotonde op waar ze voorrang hoorde te krijgen van een vrachtwagen. 
Ze kreeg geen voorrang en overleed door het verkeersongeval.' 

 

 

 

Kind (2) overleden na aanrijding met bestelbus in Elspeet. Het kindje is met spoed en onder 

begeleiding van een trauma arts naar het ziekenhuis vervoerd. 
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Kind zwaargewond na aanrijding met scooter in West. Op de Admiraal de Ruijterweg, ter hoogte 

van de Erasmusgracht, is vrijdagochtend een jongen van twaalf aangereden door een scooter. 

Hij is naar het ziekenhuis gebracht. 

 

 

Bij een aanrijding in Rijssen zijn zondagmiddag een kind en twee volwassenen gewond 
geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Zanddijk met de N350, waar twee 
auto's met elkaar in botsing kwamen. 

 

De 70 jarige Rijssense Janna Ter H. snapt nog steeds niet hoe ze 5-jarige Ey-Lynn op rotonde 
doodreed. Ze kreeg een taakstraf voor de aanrijding waarbij het kind om het leven kwam. 
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Foto Jan Willem Klein Horstman 

Politie en ambulance zijn vanmiddag 9 april 2019 rond 15:00 uur opgeroepen voor een ongeval 
met letsel op de kruising Postweg met de Pannenweg. Ter plaatse bleek er een jongen op een 
fiets te zijn aangereden door een auto op de kruising. De jongen is met onbekend letsel naar 
het ziekenhuis overgebracht. De auto heeft schade opgelopen en de kruising is enige tijd 
afgesloten geweest. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. 

 

 

© EPA 
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De cijfers na één jaar corona: niet in een Brabants dorp, maar 
in Zandvoort vielen de meeste slachtoffers 

Na precies één jaar corona in Nederland blijkt Limburg de provincie waar relatief de meeste 
coronadoden te betreuren zijn. Per 100.000 Limburgers zijn het er volgens de officiële 
registratie van het RIVM 126. Dat is 44 procent boven het Nederlands gemiddelde van 88 
doden per 100.000 inwoners. In Brabant, de nummer twee op de lijst, stierven 111 mensen 
per 100.000 inwoners. 

Op 27 februari 2020, exact een jaar geleden, werd de eerste officiële coronabesmetting in 
Nederland geregistreerd. Sindsdien registreerde het RIVM 15.503 doden: ruim 6000 tijdens 
de eerste golf en ongeveer 9500 tijdens de tweede. Het werkelijke aantal coronadoden ligt 
vermoedelijk nog een stuk hoger. Het CBS registreerde over de afgelopen 12 maanden een 
oversterfte van ongeveer 18.000 personen. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

 

Gert Bolte, aan de stamtafel in zijn café Bolte in Gramsbergen, dat door corona op wat 
zomermaanden na zo zoetjes aan een jaar dicht is. Het mist de aanspraak en het goede 
gesprek. ‘Dit doet pijn’. Je zou er tranen van in de ogen krijgen. © Frank Uijlenbroek 
 

Pijn in de plattelandskroeg: het is stiller dan ooit aan de 
stamtafel van Gert (60) in Gramsbergen 

De tijd staat ogenschijnlijk stil in café Bolte in Gramsbergen, maar na een jaar corona lijkt de 
beweging helemaal te zijn verdwenen. Tot groot verdriet van kroegbaas Gert (60), die als 
kastelein de gevulde stamtafel, de gezelligheid en het goede gesprek ontzettend mist. Elke dag 
een beetje meer.  

Gert Bolte (60) schenkt deze ochtend voor de derde keer koffie in, blij als hij is met de 
aanspraak die hem voor even uit de dagelijkse sleur trekt. Het is ook niet niets voor de uitbater 
van het gelijknamige café in Gramsbergen, die van de ene op de andere dag de deur moest 
sluiten en op wat zomermaanden na zo zoetjes aan een jaar met de armen over elkaar zit. Geen 
gasten, geen gevulde stamtafel, geen gezelligheid, geen lief, maar wel leed in het plaatsje zelf, 
dat dan weer niet zoals het hoort in het café besproken, verwerkt of verdronken wordt. ‘Ik mis 
dat.’ Bron: De Stentor, 27 februari 2021.  
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Joost Boons was precies een jaar geleden de eerste coronapatiënt van Nederland. Hij heeft 
een bedrijf in lederwaren. © Marc Bolsius  
 
 

Een jaar geleden werd Joost ineens een paria, de man die het 
coronavirus naar Nederland bracht 

Joost Boons (57), Sabine Wittens (36) en Jean-Luc Murk (45). De patiënt, de arts en de 
microbioloog. Zij waren erbij, die eerste dag van hét virus in Nederland, vandaag precies een 
jaar geleden. ‘Dit is zo weer voorbij jongens.’ 

Het is 21 januari 2020. Voor Jean-Luc Murk ligt een flink pak papier. Het zijn de eerste studies 
over 2019-nCoV (wat we later COVID-19 zouden noemen), op dat moment in Europa nog niet 
veel meer dan een vakterm in medische kringen. Wat lijkt dit op het SARS-virus zeg, denkt de 
arts-microbioloog van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg bij zichzelf. Bron: De 
Stentor, 27 februari 2021. 

Meerdere winkelruiten vernield in Emmeloord: 'Wat een 
kansloze actie!’ 

Vandalen hebben afgelopen nacht meerdere winkelruiten in het centrum van Emmeloord 
vernield. ‘Wat een kansloze actie’, schrijft de wijkagent op Instagram. 
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In de etalage van de Aktiesport zit een groot gat. © Instagram Wijkagent Emmeloord Centrum 

 

Vier winkels in de Lange Nering, Luifelsteeg en Korte Achterzijde zijn de dupe geworden van 
vernielingen. Op een foto die de politie Noordoostpolder/Urk heeft gedeeld is een groot gat te 
zien in de etalage van de Aktiesport. Ook een ruit van Willems Kaas & Nootzaak is vernield. 

De wijkagent van Emmeloord-Centrum is woedend. ‘Het kan niemand, maar dan ook echt 
niemand zijn ontgaan dat de ondernemers het financieel ontzettend zwaar hebben. En dan 
doe je dit.’, schrijft de agent op Instagram. 

 

Barsten in de winkelruit van de Aktiesport. © Instagram Wijkagent Emmeloord Centrum 
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Er zijn nog geen mensen opgepakt. De politie zoekt naar getuigen. ‘Iets gezien of gehoord wat 
kan bijdragen aan de aanhoudingen van deze ‘held of helden’, dan hoort de politie het heel 
graag’, aldus de wijkagent.  Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

 

© Kees van de Veen  
 
 

Deze mensen kregen corona en werden (dood)ziek: ‘Mijn 
vrouw is twee keer opgeroepen om afscheid te nemen’ 

Het is vandaag precies één jaar geleden dat de allereerste officiële coronabesmetting in 
Nederland werd vastgesteld. Wij vroegen lezers hun gevoel over 1 jaar corona met ons te delen. 
En dat deden ze massaal. Hoe kijken zij terug? Een aantal van hen vertelt over hoe zij zelf 
corona kregen en ziek werden. Doodziek, in sommige gevallen. ‘Het kwartje is voor mij gewoon 
de goede kant opgevallen.’ 

Hans van Raan (Zwolle) verteld: ‘Ik werd in april opgenomen in het Isala-ziekenhuis met een 
gescheurde slagader in de buik. Tijdens de operatie bleek dat ik corona had. Na een week 
mocht ik naar huis, maar na een paar dagen was het zuurstofpercentage in mijn bloed zo 
laag, dat ik naar de IC-afdeling moest. Daar kwam ik zestien dagen aan de beademing te 
liggen, waar ik heb moeten vechten voor mijn leven’. Bron: De Stentor, 27 februari 2021.   

 

 

In Milaan en Turijn coronabeperkingen aangescherpt  

 
De Italiaanse regering heeft de coronabeperkingen in Milaan en Turijn, omliggende gebieden 
en drie andere regio's aangescherpt. 

Minister van Volksgezondheid Roberto Speranza ondertekende maatregelen waarmee in de 
regio's Lombardije, Piemonte en Marche (Marken) in Noord- en Midden-Italië code oranje geldt 
en de gebieden Molise en Basilicata als rode zones worden aangemerkt. Door de nieuwe 
restricties moeten bars en restaurants sluiten en mogen inwoners hun dorpen of steden niet 
verlaten. In enkele gebieden, zoals in het zwaar getroffen Basilicata, gaan ook scholen dicht, 
meldt persbureau Ansa. 

Het aantal coronabesmettingen in Italië groeit, vooral door de Britse variant. Italië 
meldde gisteren ruim 20.000 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds 1 januari dit 
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jaar. Het aantal patiënten op de intensive care nam voor de negende dag op rij toe en volgens 
Rezza bevindt de ic-capaciteit zich dicht bij een kritiek niveau. Bron: De Stentor, 27 februari 
2021.  

 

Steunpakket goedkeuren 
 

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Senaat opgeroepen zijn steunpakket ter waarde 
van 1900 miljard dollar aan extra coronanoodsteun snel goed te keuren. Het Huis van 
Afgevaardigden, waar de Democraten een krappe meerderheid hebben, stemde zaterdag al in 
met het pakket.  

‘We hebben geen tijd te verliezen’, zei Biden in een korte toespraak in het Witte Huis. ‘De 
mensen in dit land hebben veel te lang te veel geleden. Als we nu besluitvaardig, snel en 
moedig handelen, kunnen we dit virus eindelijk voor zijn, en eindelijk onze economie weer op 
gang brengen.'  

Biden en de Democraten proberen de noodsteun zonder hulp van de Republikeinen door het 
Congres te loodsen. Met het Amerikaanse reddingsplan zouden vaccins en medische 
voorraden moeten worden betaald. Ook wordt het geld gebruikt voor een nieuwe ronde 
van financiële noodhulp aan huishoudens, kleine bedrijven en nationale en lokale overheden. 

De Republikeinen, die eerdere coronasteunmaatregelen op hoofdlijnen hebben gesteund, 
vinden dat veel van het huidige pakket niet nodig is. Slechts negen procent van het nieuwste 
steunpakket zou volgens hen direct gebruikt worden voor de bestrijding van het virus. Bron: 
De Stentor, 27 februari 2021.  

 

Vondelpark opnieuw gesloten 

 

De gemeente Amsterdam heeft het Vondelpark aan het eind van de middag opnieuw tijdelijk 
gesloten wegens drukte. 

De gemeente laat weten dat mensen alleen nog het park mogen verlaten. Er mogen geen 
nieuwe mensen meer in. Ook gisteren en donderdag werd het park tijdelijk afgesloten wegens 
drukte. 

Afgelopen zondag vond in het park een groot feest plaats met honderden mensen, 
voornamelijk jongeren. Nadat woensdag opnieuw sprake was van grote drukte in het 
stadspark besloot de gemeente de zijingangen van het park af te sluiten en extra toezicht te 
houden bij de twee hoofdingangen. De gemeente verwachtte dat dit zou leidden tot minder 
drukte. 

Deze week moest de politie meerdere malen ingrijpen omdat de bezoekers van het park 
de coronamaatregelen niet naleefden. Als de door de gemeente genomen maatregelen niet het 
gewenste effect bereiken dan zal het Vondelpark volledig worden afgesloten voor het 
publiek, waarschuwde de gemeente woensdag. Bron: De Stentor, 27 februari 2021.  

 

Drie mannen opgepakt 

 

De politie heeft afgelopen nacht drie mannen opgepakt die eerder die avond een man uit 
Breda zouden hebben ontvoerd. Opmerkelijk detail: de mannen zaten alle vier vier in een auto, 
die werd gecontroleerd in verband met de avondklok. Omdat de mannen zich verdacht 
gedroegen, schakelden de buitengewoon opsporingsambtenaren de politie in.   

 

Toen bleek dat een van de inzittenden de ontvoerde man was. De andere mannen, een 22-
jarige uit Spijkenisse, een 21-jarige uit Rijen en een 20-jarige uit Rotterdam zijn aangehouden. 
Er is ook een groot mes aangetroffen.  Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

1809 coronapatiënten in ziekenhuizen 
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In de Nederlandse ziekenhuizen liggen op dit moment 1809 coronapatiënten, 55 minder dan 
gisteren. Van hen liggen er 518 op de intensive care, zeven minder dan een dag eerder, en 
1291 in de kliniek. Dat zijn er 48 minder dan vrijdag. Dat meldt het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

De instroom in de ziekenhuizen en de ziekenhuisbezetting zijn in de afgelopen week beide met 
ongeveer 3 procent gedaald. Dit was in lijn met de verwachting op basis van het aantal 
coronabesmettingen. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

Meer vrijheden van D66 

D66-lijsttrekker Sigrid Kaag wil dat Nederlanders meer vrijheden krijgen als zij gevaccineerd 
zijn tegen corona. Ook wil ze dat de overheid gratis snel- en zelftesten verstrekt, waardoor 
restaurants, cafés, winkels en scholen snel weer open kunnen. Dat zei ze vanmiddag op een 
D66-congres in Veldhoven. ‘Laten we als Nederland een voorbeeld nemen aan Israël, waar 
gevaccineerde mensen weer toegang krijgen tot het maatschappelijk leven’, zegt ze. ‘En geef 
degene die het vaccin nog niet heeft gehad dezelfde vrijheid met een negatieve test in de 
achterzak.’ Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

Ludieke actie in Breda 

Tientallen Bredase horecaondernemers voeren vandaag ludieke actie in het centrum van de 
stad. Honderden picknickkleedjes van 2 bij 2 meter worden op veilige afstand van elkaar 
neergelegd op verschillende pleinen en plekken in de stad. In totaal doen zestig ondernemers 
mee aan de actie. Zij verkopen onder meer koffie, thee en andere versnaperingen. Het is hen 
niet om de omzet te doen, maar vooral om een signaal af te geven. In het bijzonder wordt voor 
het openen van de terrassen gepleit. De starttijd voor de picknick was 12.05 uur. Dit omdat 
het voor veel ondernemers al 5 óver 12 is, aldus de initiatiefnemers. Bron: De Stentor, 27 
februari 2021. 

 

© ANP — Mensen picknicken op een kleed op de Grote Markt in het centrum van Breda. 
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Tafels en stoelen op terrassen gezet in Zwolle 

Horecaondernemers in Zwolle hebben vandaag de terrassen voor hun cafes en restarants 
uitgestald. Ook morgen worden de terrassen opgezet, maar gasten zijn niet welkom. Mensen 
wordt gevraagd wel iets af te halen, maar dit naast de met linten afgezette terrassen te 
nuttigen. 
 
Met de ludieke actie vragen de circa vijftig ondernemers aandacht voor het in hun 
ogen zwalkende coronabeleid. De initiatiefnemers zijn van mening dat zij met inachtneming 
van de 1,5-metermaatregelen veilig open kunnen. Daarbij ontbreekt het bij de noodsteun ook 
aan perspectief, zo klinkt het. 

Verschillende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland riepen hun leden eerder op om 
op 2 maart de terrassen weer open te gooien. In Zwolle lijken de ondernemers de lokale 
overheid echter niet met problemen te willen opzadelen. Die zou in Zwolle juist zijn best 
doen om ondernemers bij te staan, zo wordt aangegeven. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

Eerste coronabesmetting herdacht 

In Tilburg werd een jaar geleden de eerste besmetting met het virus geconstateerd. Dat 
markeerde het begin van de coronapandemie in Nederland. Nu een jaar later is in Tilburg, 
voor het Paleis-Raadhuis, een kunstwerk onthuld als eerbetoon aan 'coronahelden' die zich 
hebben ingezet voor hun medemens. 

Burgemeester Theo Weterings vindt het 'jubileum' van de coronapandemie ‘niet 
bepaald een datum om te vieren, wel een om even bij stil te staan'. Kunstenares Riëtte 
Sommerdijk maakte een dankraam, gebaseerd op een gebrandschilderd raam uit 1951 ter 
gedachtenis aan de pokkenuitbraak in Tilburg.   

Op 27 februari 2020, exact een jaar geleden, werd de eerste officiële coronabesmetting in 
Nederland geregistreerd. Patiënt nul. Sindsdien registreerde het RIVM 15.503 doden: ruim 
6000 tijdens de eerste golf en ongeveer 9500 tijdens de tweede. Het werkelijke 
aantal coronadoden ligt vermoedelijk nog een stuk hoger. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

Nieuw Zeeland 

Nieuw-Zeelands grootste stad, Auckland, gaat opnieuw in lockdown nadat gisteren een 
onverklaarbaar nieuw besmettingsgeval opdook. De lockdown gaat morgenochtend in en 
duurt voorlopig zeven dagen. Auckland ging eerder deze maand ook al drie dagen op slot toen 
er besmettingen met de besmettelijker Britse variant van het virus werden vastgesteld. 

De ongeveer 1,7 miljoen inwoners van de stad moeten de komende week thuisblijven en 
mogen alleen op pad voor essentiële boodschappen of werk. Scholen en niet-essentiële 
winkels moeten de deuren sluiten en de toegang tot en vanuit Auckland wordt beperkt. Ook 
de rest van het land krijgt daarom te maken met aangescherpte maatregelen, maar die gaan 
minder ver. 
 
Zo geldt er een maximum voor het aantal mensen dat aanwezig mag zijn bij openbare 
bijeenkomsten. Nieuw-Zeeland heeft een zerotolerancebeleid als het op het coronavirus 
aankomt en wist lokale besmettingen met het virus met succes uit te bannen. Premier Ardern 
laat weten dat de nieuwe gevallen sinds begin van de week symptomen vertonen en mogelijk 
anderen hebben aangestoken. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 
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Geen vertrouwen in vaccinatiebeleid 

Zo'n 61 procent van de Nederlanders heeft weinig fiducie in het vaccinatiebeleid. Ruim een 
derde van de Nederlandse bevolking heeft er wel vertrouwen in, blijkt uit een onderzoek van 
EenVandaag onder 30.000 opiniepanelleden.   

Het idee leeft dat er 'nog steeds weinig regie' is bij de inentingen. De campagne is niet op 
stoom. Het vaccineren gaat volgens de meerderheid van de ondervraagden te 
langzaam, vaccins zijn schaars en er dringen steeds nieuwe groepen voor. 

De ondervraagden zijn in ruime meerderheid - 76 procent - wel bereid zich te laten inenten. 
Ongeveer de helft van de panelleden zegt zich geestelijk slechter te voelen dan voor de crisis. 
Ook valt het hen steeds zwaarder om zich aan de regels te houden. 

De ondervraagden stellen daarnaast dat het 'de hoogste tijd is dat het kabinet meer oog krijgt 
voor de maatschappelijke gevolgen van corona'. ,,Nu moet het kabinet zich gaan richten 
op andere groepen die lijden onder corona", stelt EenVandaag. Bron: De Stentor, 27 februari 
2021.  

India meldt nieuwe besmettingen 

India meldt vandaag voor de derde dag op rij een piek in het aantal nieuwe 
besmettingen van ruim 16.000. Ook werden officieel 113 sterfgevallen ten gevolge van een 
besmetting met het longvirus geregistreerd. In totaal raakten 11.079.979 inwoners van het 
land besmet. Het dodental staat nu op 156.938. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

Zuid Korea  

Het Zuid-Koreaanse Bureau voor Ziektebestrijding staat toe dat gezondheidswerkers extra 
doses vaccin uit de flacons van AstraZeneca en Pfizer halen. Aanvankelijk waren de flesjes 
respectievelijk goed voor 10 en 6 doses, maar de gezondheidsautoriteiten kregen signalen dat 
er vaccin in de flacons achterbleef. 

Getrainde medewerkers mogen nu, door speciale injectiespuiten te gebruiken, ook de laatste 
restjes gebruiken. Soms gaat het wel om twee volledige doses. Het is niet toegestaan om de 
resterende inhoud van meerdere flesjes te combineren. 

Zuid-Korea vaccineert bewoners en medewerkers van verzorgingstehuizen met 
het AstraZeneca-vaccin. Zorgverleners in de frontlinie van de coronapandemie krijgen het 
middel van Pfizer. Het land meldde vandaag 405 nieuwe coronagevallen. Bron: De Stentor, 27 
februari 2021. 

Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord 

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is akkoord met de 1900 miljard 
dollar aan extra coronanoodsteun. Een eerste overwinning voor president Biden, maar het is 
nu aan de Senaat om akkoord te gaan. Biden probeert het reddingsplan, waarmee vaccins en 
medische voorraden moeten worden betaald, zonder Republikeinse steun door het Congres te 
loodsen. Die laatsten zijn het echter niet eens met de hoogte van het bedrag en de besteding 
ervan.   

Het geld wordt namelijk ook gebruikt voor een nieuwe ronde van financiële 
noodhulp aan huishoudens, kleine bedrijven en nationale en lokale overheden. Het 
gaat onder meer om directe uitkeringen van 1400 dollar aan individuen, een federale 
werkloosheidsuitkering van 400 dollar per week tot eind augustus en hulp voor mensen die 
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tijdens de pandemie problemen hebben met het betalen van huur en hypotheek. Volgens 
de Republikeinen wordt er geld weggegooid. 

De Democraten claimen dat het pakket nodig is om een pandemie te bestrijden die al aan 
meer dan 500.000 Amerikanen het leven heeft gekost en miljoenen mensen werkloos heeft 
gemaakt. ,,Het Amerikaanse volk moet weten dat hun regering er voor hen is", zei de 
Democratische parlementsvoorzitter Nancy Pelosi tijdens het debat in het Lagerhuis. Slechts 
9 procent van alle miljarden zou, volgens de Republikeinen, direct naar de bestrijding van het 
virus gaan. Bron: De Stentor, 27 februari 2021.  

Nieuwe besmettingen in Duitsland 

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 9762 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt 
het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Het nieuw gemelde aantal 
is iets lager dan een dag eerder, toen het RKI 9997 besmettingen meldde.  

Het totaal aantal besmettingen in Duitsland bedraagt nu 2.434.446. Het RKI meldt ook dat 
er in het afgelopen etmaal 369 sterfgevallen zijn gemeld, waarmee het totaal stijgt 
naar 69.888. De stijging is iets lager dan vrijdag, toen het totale dodental door het coronavirus 
steeg met 394. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

Het Chinese vaccin 

Tussen de 300 en 400 Belgen doen binnenkort mee aan een proef en laten zich inenten met 
een Chinees coronavaccin. Het is voor het eerst dat er in België getest zal worden met een 
vaccin van een Chinees bedrijf. Dat schrijven Belgische media zaterdag.  

Het Chinese Clover Biopharmaceuticals Inc heeft als eerste, en voorlopig ook enige, bedrijf 
een aanvraag ingediend om een vaccin uit te testen, bevestigt het Federaal 
Geneesmiddelenagentschap (FAGG). Het Chinese bedrijf wacht nog op een positief advies van 
het Ethisch Comité en een definitieve goedkeuring van het FAGG, maar mikt zelf op de tweede 
helft van maart om zijn klinische proef te starten. 

Een van de centra die het Chinese Clover-vaccin uit gaat testen is het medisch 
onderzoeksinstituut Anima Research Center in Alken. ‘We plannen om in april te starten met 
het inenten van 300 à 400 testpersonen met het Chinese vaccin', zegt hoofdonderzoeker Erik 
Buntinx.  

Een vaccinatie van de brede bevolking in België met een Chinees vaccin is nog niet aan de 
orde omdat Europa hiervoor geen toestemming geeft. Bron: De Stentor, 27 februari 2021.  

Op schema met vaccinaties 

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat de vaccinatiecampagne van zijn 
regering soepel verloopt. ‘We liggen weken voor op schema', zei hij tijdens een bezoek aan de 
staat Texas. Biden beloofde in de eerste 100 dagen van zijn presidentschap 100 miljoen 
prikken tegen het coronavirus. De afgelopen vijf weken zijn meer dan 50 miljoen 
vaccins toegediend. 

De president en zijn echtgenote Jill bezochten in de door het winterweer zwaar getroffen staat 
een vaccinatiecentrum en een voedselbank. Ook had Biden een onderhoud met de Texaanse 
gouverneur Greg Abbott, die zware kritiek kreeg te verduren toen het elektriciteitsnet het 
onder de weersomstandigheden begaf, met stroomstoringen in de hele staat. In heel Texas 
zaten ruim 4,4 miljoen huishoudens zonder stroom en een deel van hen ook zonder water. 
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Biden, een Democraat, riep opnieuw op tot eenheid in het verdeelde land. Hij deed dit in een 
staat die in meerderheid Republikeins stemt. ‘We zijn hier niet als Democraten of 
Republikeinen. We zijn hier vandaag als Amerikanen', zei hij tot de vrijwilligers van de 
vaccinatiepost. 

‘De afgelopen vijf weken tijd hebben de Verenigde Staten de meeste vaccins toegediend van 
alle landen', zei Biden. De Verenigde Staten hebben met meer dan 500.000 overledenen het 
hoogste dodental ter wereld en registreren nog steeds de meeste infecties en sterfgevallen per 
dag. 

Biden gaf ook een waarschuwing: ‘Besmettingen en ziekenhuisopnames kunnen weer 
toenemen als er nieuwe varianten opduiken, dus het is nog geen tijd om ontspannen 
achterover te leunen.' Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

Brazilië 

De gouverneur van de Braziliaanse hoofdstad Brasília heeft voor onbepaalde tijd een 
totale lockdown afgekondigd voor alle niet-essentiële dienstverlening. De maatregel gaat 
zondag in en betekent dat onder meer scholen, winkelcentra, bars en restaurants voorlopig 
dicht moeten. 

Brasília, de op twee na grootste stad van het land met ruim 3 miljoen inwoners, kampt recent 
net als veel andere steden met een enorme toename van het aantal coronapatiënten. Om 
de druk op de ziekenhuizen en de opnieuw volgestroomde intensive care te verlichten, heeft 
gouverneur Ibaneis Rocha tot de maatregel besloten. 

Volgens het nationale biomedisch instituut Fiocruz, heeft zeker in 17 hoofdsteden van de 26 
Braziliaanse deelstaten de ic-bezetting afgelopen week het meest kritieke punt bereikt sinds 
het begin van de pandemie, vrijdag een jaar geleden. In diverse steden en deelstaten gelden 
sinds afgelopen week strengere maatregelen. Zo is onder andere in de deelstaten São Paulo, 
Bahia, Ceará en Rio Grande do Norte een avondklok afgekondigd, veelal in combinatie 
met sluitingen van winkels en horeca. 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, al sinds het uitbreken van de pandemie fel 
tegenstander van beperkende maatregelen, koos vrijdag frontaal de aanval tegen gouverneurs 
die lockdowns en andere beperkingen afkondigen. ,,Vanaf nu zullen gouverneurs die hun 
staten sluiten zelf moeten zorgen voor financiële noodhulp'', zei hij tijdens een bezoek aan de 
noord-oostelijke staat Ceará. De eerste maanden van de pandemie kregen mensen die door 
de coronacrisis hun inkomen verloren een bijdrage van zo'n 100 euro per maand van de 
federale regering. Die noodhulp is inmiddels beëindigd, waardoor miljoenen mensen zonder 
bron van inkomsten zitten. Parlement en regering onderhandelen momenteel over een nieuw 
hulpprogramma, met aanzienlijk lagere bedragen. 

Brazilië registreerde vrijdag 65.169 nieuwe coronabesmettingen en 1.337 sterfgevallen als 
gevolg van het coronavirus, aldus het ministerie van Gezondheid. Het gemiddelde aantal 
dagelijkse sterfgevallen over de afgelopen zeven dagen, dat wordt bijgehouden door een 
conglomeraat van grote media, bedroeg vandaag 1.148, het op één na hoogste aantal sinds 
het begin van de pandemie. Het is de derde dag op rij dat het aantal hoger is dan 1.100. 

In totaal zijn in Brazilië tot nu toe 10.455.630 mensen besmet geraakt met het coronavirus. 
Het officiële aantal doden als gevolg van Covid-19 bedraagt 252.835. Alleen in de Verenigde 
Staten overleden meer mensen als gevolg van het coronavirus. Bron: De Stentor, 27 februari 
2021. 
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Saba 

Op Saba is vrijdagmiddag (lokale tijd) bekendgemaakt dat meer dan 1100 mensen zijn 
ingeënt tegen het coronavirus sinds afgelopen maandag is begonnen met vaccineren. Op het 
eiland wonen bijna tweeduizend personen. 

Dat betekent dat in een week tijd meer dan de helft van de bevolking een injectie heeft 
gekregen met het vaccin van Moderna. Nederland heeft vorige week 1500 Moderna-vaccins 
afgeleverd op het kleinste eiland in het Caribische deel van het Koninkrijk. 

Saba heeft ruim 1450 volwassen bewoners. De overheid zegt dat zeker 80 procent van de 
volwassen bevolking zich heeft aangemeld voor een coronaprik. Maar ze hoopt dat meer 
mensen zich alsnog melden. Saba heeft als streven negentig procent van de volwassenen te 
vaccineren. Zaterdag en maandag is daartoe nog een mogelijkheid. Daarna vindt er over vier 
weken de tweede vaccinatieronde plaats. 

Volgens het hoofd van het departement van gezondheid van Saba, Koen Hulshof, lijkt het er 
op dat Saba volgens planning in mei 'open' kan voor toerisme. ‘Er hangt een hele positieve 
sfeer rond het vaccinatietraject. De mensen die een injectie hebben gekregen, dragen met trots 
een button met de tekst 'I got vaccinated'.' Verder helpen volgens Hulshof veel vrijwilligers bij 
het vaccineren van de bevolking.  Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

Op afspraak kopen bij Action 

Vanaf woensdag 3 maart kunnen klanten van koopjesketen Action winkelen op afspraak, 
meldt het bedrijf. Klanten mogen dan niet langer dan 10 minuten in de winkel aanwezig zijn 
en mogen niemand meenemen. Er mogen maximaal twee klanten tegelijk in de winkels 
aanwezig zijn. 

Action maakt voor het winkelen op afspraak een digitaal boekingssysteem via de website. 
Daar kunnen mensen vanaf dinsdag 2 maart om 10.00 uur een tijdslot kiezen om een 
afspraak te maken. Klanten moeten binnen twee dagen een afspraak plannen, dus als ze op 
dinsdag inloggen kunnen ze voor woensdag of donderdag een afspraak maken. 

Elke dag om middernacht komen er nieuwe tijdsloten bij. Een afspraak maken kan alleen 
online en niet telefonisch of in de winkel. Klanten moeten zich daarnaast aan de geldende 
coronamaatregelen houden zoals het dragen van een mondkapje. Bron: De Stentor, 27 
februari 2021. 

Helft 65 plussers kregen vaccinatie in Amerika 

Bijna de helft van de Amerikaanse 65-plussers heeft inmiddels een eerste inenting tegen 
Covid-19 gehad. Dat heeft Andy Slavitt, een belangrijke adviseur van het Witte Huis voor het 
coronabeleid, vrijdag bekendgemaakt. Van de mensen die langdurig in een zorginstelling 
verblijven, heeft inmiddels drie kwart de eerste dosis vaccin toegediend gekregen. 

Volgens de toonaangevende immunoloog Anthony Fauci is de Zuid-Afrikaanse coronavariant 
nog absoluut niet dominant in de VS. Hij waarschuwde wel dat attentie geboden is bij deze 
mutatie. Over eventuele versoepeling van de coronamaatregelen was Fauci terughoudend. 
Veel zal afhangen van de ontwikkeling in de komende dagen. ,,We moeten heel zorgvuldig 
bekijken wat er volgende week gebeurt". Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 
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Griekenland  

De strikte coronalockdown voor de ruim 5 miljoen inwoners van de Griekse 
hoofdstad Athene en omgeving wordt verlengd. De beperkingen, die eigenlijk komend 
weekend hadden moeten stoppen, gelden daardoor zeker tot 7 maart. Daarnaast gaan in 
enkele andere Griekse regio's strengere maatregelen gelden, nu het dagelijks aantal nieuwe 
besmettingen niet zo sterkt daalt als gehoopt. 

De meeste winkels, de scholen en de horeca blijven dicht, ook is er een avondklok. Als je 
overdag naar buiten wil, moet je een sms sturen naar de autoriteiten. 

In verhouding met andere Europese landen is Griekenland minder getroffen door de 
coronacrisis. Per miljoen inwoners zijn er 620 coronadoden geteld, dat is een derde van de 
zwaarst getroffen landen. In Nederland stierven inmiddels 903 per miljoen inwoners aan 
corona. De Griekse autoriteiten willen met de maatregelen voorkomen dat de gezondheidszorg 
bezwijkt. Bron: De Stentor, 27 februari 2021.  

Robots ontsmetten kamers Rijnstate ziekenhuis 

Een aantal ziekenhuisschoonmakers hoeft zich in het vervolg minder vaak op een kamer te 
wagen waar het coronavirus rondgaat. Ze krijgen hulp van een ontsmettingsrobot die ze op 
afstand kunnen bedienen. 

De komende dagen krijgt het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem als eerste zo'n robot, 
aangekocht door de Europese Commissie. Mogelijk volgen nog andere Nederlandse 
ziekenhuizen in de komende maanden. 

De robots ontsmetten een ruimte niet met traditionele schoonmaakmiddelen, maar met 
ultraviolet licht. Een doorsnee ziekenhuiskamer is in tien minuten schoon. Bron: De Stentor, 
27 februari 2021. 

AstraZeneca  levert niet voldoende bestellingen vaccin 

Nederland had gehoopt op 4,5 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin in het eerste 
kwartaal, zoals besteld, maar heeft daar volgens het RIVM  tot nu toe nog geen 10 procent van 
binnen gekregen. Het kwartaal is echter nog niet om, aldus het gezondheidsinstituut. 

In België zijn de leveringsproblemen zo groot dat het land de coronavaccins van AstraZeneca 
die het wel ontvangt, tot twee weken op de plank houdt. Door de onvoorspelbaarheid van de 
leveringen durven de Belgische autoriteiten mensen pas uit te nodigen zodra er genoeg vaccins 
binnen zijn, en daardoor wordt tijd verloren. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

India  

De economie van India heeft in het vierde kwartaal van 2020 groei laten zien, waarmee het 
land uit een recessie kwam veroorzaakt door de coronacrisis. De op twee na grootste economie 
van Azië groeide in de laatste drie maanden van vorig jaar met 0,4 procent op jaarbasis, onder 
meer geholpen door de versoepeling van de beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak. 

Het land met ruim 1,3 miljard inwoners behoort tot de sterkst getroffen landen door het 
coronavirus, met 11,1 miljoen coronabesmettingen en ongeveer 157.000 doden door het virus. 
Er is inmiddels begonnen met een grootscheepse vaccinatiecampagne. Bron: De Stentor, 27 
februari 2021. 
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In België stijgen het aantal besmettingen 

België laat de coronateugels vooralsnog niet verder vieren. Dat heeft het Overlegcomité 
besloten in verband met het opnieuw stijgend aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames. ‘Als het stormt kun je niet opstijgen’, zei premier Alexander De Croo na 
afloop van een bijeenkomst van de zes regeringen in België. Over een week bekijken ze of er 
wel wat mogelijk is.  

‘Dit is een koude douche’, erkende de premier. Er was aanvankelijk sprake van een grotere 
'buitenbubbel' zodat mensen met acht in plaats van vier in de buitenlucht mogen 
samenkomen, beperkt contactonderwijs voor studenten en een vervroegd einde van het 
reisverbod. Maar het Overlegcomité neemt een time-out van een week. ‘We moeten geen 
roekeloze en ondoordachte dingen doen die alles wat we hebben bereikt te grabbel gooien.’ 
Bron: De Stentor, 27 februari 2021.  

 

Tsjechië   

In Tsjechië, dat in verhouding zeer zwaar te lijden heeft van de coronacrisis, is het 
officiële dodental vrijdag met 84 opgelopen tot 19.999. Het ministerie van Volksgezondheid 
maakte tevens bekend dat er de afgelopen 24 uur liefst 14.457 besmettingsgevallen zijn 
bijgekomen. In totaal zijn er in het land, dat 10,7 miljoen inwoners telt, nu meer dan 1,2 
miljoen corona-infecties vastgesteld sinds de uitbraak vorig jaar. 

Het Tsjechische parlement nam vrijdagmiddag een zogenoemde pandemiewet aan. Daarmee 
kunnen nog verdergaande maatregelen worden genomen om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan, zonder dat de noodtoestand hoeft te gelden. 
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Premier Andrej Babis heeft een harde lockdown voor ogen. Als de parlementariërs daarmee 
instemmen mogen Tsjechen gedurende drie weken het district waar ze wonen niet meer uit. 
Voor slechts een enkeling wordt nog een uitzondering gemaakt, als hun werk dat vereist. Bron: 
De Stentor, 27 februari 2021. 

Update  

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt nu 1864, meldt het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 23 minder dan 
donderdag. 525 daarvan liggen op de IC, één patiënt minder dan gisteren, en 1339 in de 
kliniek. Dat zijn 22 patiënten minder dan gisteren. Het LCPS meldt verder dat zowel de 
instroom als de bezetting van de ziekenhuizen momenteel stabiel is. 

De afgelopen 24 uur zijn er 5151 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, meldt het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 122 meer dan de 5029 van 
gisteren en bijna 750 meer dan de 4403 nieuwe gevallen van afgelopen woensdag. Het aantal 
positieve tests zit flink in de lift. In de afgelopen zeven dagen noteerde het instituut gemiddeld 
4547 nieuwe besmettingen per dag. 

Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 65. Dat wil niet 
zeggen dat al deze mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Donderdag werden 33 
overlijdens geregistreerd, woensdag 63. Bron: De Stentor, 27 februari 2021.15:12 

EMA positief over middel 

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is positief over een middel dat de voormalig 
Amerikaans president Donald Trump afgelopen najaar kreeg toegediend nadat hij het 
coronavirus had opgelopen. Het gaat om een therapie van het Amerikaanse Regeneron en het 
Zwitserse Roche.  Volgens EMA kan het middel worden toegediend aan coronapatiënten die 
geen extra zuurstof nodig hebben en veel risico lopen zieker te worden.  

Fabrikanten Regeneron en Roche willen de middelen casirivimab en imdevimab combineren 
om zo het virus te bestrijden. Casirivimab en imdevimab zijn kunstmatige eiwitten die 
zich hechten aan virusdeeltjes, zodat het lichaam ze herkent en opruimt. De eerstvolgende 
stap is nu het aanvragen van een marktvergunning. Dan komt het EMA met een eindoordeel 
over het middel. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

The Passion 

Mochten hoofdrolspelers van The Passion die op 1 april live vanuit Roermond wordt 
uitgezonden corona krijgen, dan kan die rol direct worden overgenomen door een ander. Er 
vinden dubbele repetities namelijk plaats: één door de beoogde hoofdrolspelers, de andere 
door schaduwspelers. Dat zei Jaco Doornbos van de productiemaatschappij die voor KRO-
NCRV dit jaar The Passion organiseert, vrijdag tijdens een onlinepresentatie.   

Overigens zal Maria waarschijnlijk niet door een andere speelster vertolkt hoeven te worden. 
Trijntje Oosterhuis heeft onlangs corona gehad, die is waarschijnlijk immuun, lichtte 
Doornbos toe. De crew is onderworpen aan strenge maatregelen. ‘Niemand komt ongewenst 
de set op. We werken met een bubbel. Ook het koor staat niet op een kluitje.’ The Passion 
ging vorig jaar vanwege het coronavirus niet door. Dit jaar dus wel, maar zonder publiek. 
Bron: De Stentor, 27 februari 2021.   



 

250 

 

 

Petra van Kampen staat met kleding op de markt van Urk. Deze gemeente experimenteert hoe 
bestellen en afhalen veilig kan bij kooplieden met non-food. © Freddy Schinkel 
 
 

Kledingverkopers terug op markt van Urk (en daar niet alleen): 
‘Kijken, kopen, maar volgende week ophalen’ 

Kooplieden zonder verse producten mogen niet op de weekmarkt komen. Maar deze strakke 
regel knelt. Zeker nu hun collega's met een winkel open zijn voor bestellen en afhalen. Dus 
gaan steeds meer gemeenten soepeler met de regels om. Kooplieden zijn blij dat zij het 
voorbeeld van Urk volgen.  

Normaal gesproken staat Petra van Kampen met een vijftien meter lange kraam op de markt. 
Deze zaterdag staat ze met een auto, een stapel dozen en vijf plastic bakken vol bestellingen 
op de zaterdagmarkt bij winkelcentrum Urkerhard. Voor de aanblik heeft ze een rij sokken 
aan de auto hangen. ‘Maar die mag ik niet verkopen’, zegt de Apeldoornse. ‘Klanten mogen 
kijken en bestellen, maar pas volgende week ophalen.’ 

Het is sinds half december rustig op de weekmarkten. Alleen kooplieden met eten 
zijn toegestaan. Her en der worden bloemisten gedoogd, omdat bij die winkels al 
buitenverkoop is toegestaan. ‘Ik ben heel blij, al voelde ik mij vooral in het begin schuldig', 
zegt Monique Hulst uit Nieuwleusen. Alle andere kooplieden zijn niet welkom. Een situatie die 
twee maanden zonder veel morren werd geaccepteerd, omdat ‘concurrenten’ met winkels 
gesloten waren. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

Enorme stijging in Gelderland, ‘zorgenkindje’ 
Zwartewaterland boekt vervelend record 

Er zijn het afgelopen etmaal 411 positieve coronagevallen gemeld in deze regio. Dat zijn er 86 
meer dan gisteren. Deze forse stijging komt vooral door Noord- en Oost-Gelderland, waar het 
aantal gevallen bijna verdubbelde. 



 

251 

 

Met 212 positieve coronatests noteert de veiligheidsregio het hoogste dagaantal sinds 23 
januari. Vrijdag waren dit er 107. De gemeenten Putten en Zutphen vallen hier het meest op. 
Gisteren kleurden ze namelijk nog grijs op de coronakaart, vandaag is dat donkeroranje. Nog 
zes andere gemeenten uit Gelderland hebben diezelfde kleur, net als twee in IJsselland en nul 
in Flevoland. Deze kleuren op de kaart zijn gebaseerd op de signaalwaarde van het RIVM: hoe 
meer positieve tests per 100.000 inwoners, hoe donkerder de gemeente gekleurd is. 

In Flevoland nam het aantal gevallen de afgelopen 24 uur af. Gisteren werd nog het hoogste 
aantal (105) in februari genoteerd, vandaag waren het er 79. De veiligheidsregio IJsselland 
noteerde juist een lichte stijging: van 113 naar 120. 

Opmerkelijk is dat er voor de tweede dag op rij, en de derde dag deze week, geen positieve 
coronatest werd gemeld in Staphorst. Zwartewaterland is als enige donkerrode gemeente nog 
altijd het zorgenkindje in de regio. Daar werden 26 mensen positief getest op het coronavirus, 
een recordaantal sinds de uitbraak van de pandemie. Dit is grotendeels verklaarbaar door de 
uitbraak in Genemuiden. 

Het RIVM heeft het afgelopen etmaal 4993 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat zijn er 
opnieuw meer dan het weekgemiddelde van afgelopen week (4605), maar wel iets minder dan 
gisteren. Toen werden er 5151 coronagevallen gemeld. Het aantal sterfgevallen steeg met 
41. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen ook de afgelopen 24 uur zijn overleden; deze 
gegevens worden soms pas na een tijdje doorgegeven. Gisteren werden 65 overlijdens 
geregistreerd, donderdag 33. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 

 

 

Binnenstad Zwolle staat uitnodigend vol met lege terrassen, 
maar: ‘U mag hier niet zitten’ 

‘Helaas, u mag hier niet zitten’. Door de hele binnenstad van Zwolle zijn zaterdag de terrassen 
uitgestald. Hoe uitnodigend ook, plaatsnemen is uit den boze. De actie van tientallen 
horecaondernemers wekt veel sympathie en hoe feller de zon deze middag schijnt, hoe meer 
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mensen een hapje en een drankje komen afhalen om op de pleinen te nuttigen. Zonder alcohol, 
want dan grijpen boa's in. 

De uitbaters van kroegen, lunchrooms en restaurants in de stad zijn het zat. Ze zien hoe 
winkeliers en kappers hun zaken weer beperkt mogen openen, maar zij niet. ‘En juist met dit 
weer zie je overal plukjes mensen van de zon genieten op de pleinen en in de parken. Dat is 
op een terras toch veel beter in goede banen te leiden’, meent Elles Hetebrij van café De Hete 
Brij aan de Nieuwe Markt. Bron: De Stentor, 27 februari 2021.   

Bewoners steken horeca hart onder de riem in Laren: politie 
veegt te vol plein leeg 

De politie heeft vandaag aan het begin van de avond de parkeerplaats en het terras bij 
horecazaak Witkamp in Laren schoongeveegd. Er waren daar teveel mensen bij elkaar 
gekomen om de horeca, gesloten vanwege corona, een hart onder de riem te steken.  

 

Grote drukte vanavond op de parkeerplaats en het terras van Witkamp in Laren. © de Stentor 

De politie kwam tegen zeven uur vanavond in actie nadat het plein voor Witkamp behoorlijk 
vol stond en mensen geen afstand hielden. Zo’n twintig agenten, onder meer met honden, 
sommeerden de bezoekers daarop te vertrekken, vertellen ooggetuigen. Volgens de politie 
waren er zo'n 150 tot 200 mensen, werd er geen afstand gehouden en werd er alcohol 
gedronken.  

Toen de politie waarschuwingen gaf dat het te druk was en mensen moesten vertrekken, 
gingen de meeste bezoekers ook weg. Ondanks meerdere waarschuwingen weigerden zo'n 80 
mensen weg te gaan. Uiteindelijk heeft de politie ingegrepen en de mensen van het plein 
weggestuurd. Eén man beledigde de agenten en riep opruiende teksten, waarop hij werd 
aangehouden. 

Witkamp had onder meer op Facebook opgeroepen om vanavond de horeca te komen steunen 
door en drankje af te komen halen om mee te nemen en een kaarsje achter te laten op de 
parkeerplaats. Er werd wel nog gewaarschuwd de corona-regels in acht te nemen, maar onder 
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het genot van een drankje en muziek bleven veel mensen hangen. Tegen zeven uur was het 
zo druk geworden dat de politie ingreep. 

Rond half acht vanavond was het hart van Laren alweer zo goed als uitgestorven. De laatste 
jongeren haastten zich naar huis om voor de avondklok binnen te zijn. Op Facebook beklagen 
tientallen mensen zich over het politie-optreden. Bron: De Stentor, 27 februari 2021. 
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De besmettingen in Genemuiden schieten omhoog, inwoners leggen een link met het drukke 
schaatsweekend. © Foto Pedro Sluiter 
 
 

Besmettingscijfers Genemuiden schieten omhoog, 
burgemeester vermoedt Britse variant 

De coronabesmettingen in Genemuiden en omstreken stijgen enorm. Zaterdag werden er bij 
het RIVM 26 nieuwe besmettingen gemeld. Burgemeester Eddy Bilder vermoedt dat het om 
de Britse variant gaat.  

In Genemuiden lopen de besmettingen de laatste week flink op. In de afgelopen acht dagen 
kwamen er 124 besmettingen bij in de gemeente Zwartewaterland, waar Genemuiden onder 
valt. Zaterdag was dat een recordaantal van 26 nieuwe besmettingen.  

De GGD gaf eerder aan dat er in Genemuiden coronabesmettingen zijn verdeeld over de hele 
samenleving, zoals in de zorg, maakindustrie, scholen en bij mensen thuis.  

Inwoners van Genemuiden vermoeden dat die besmettingen zijn veroorzaakt door het 
schaatsen; het zou op diverse sloten in het stadje erg druk zijn geweest. Burgemeester Eddy 
Bilder ziet daarin niet direct de oorzaak van de huidige besmettingen, zo laat hij in een 
schriftelijke reactie weten. 

 ‘Mogelijk was dat rond het begin het geval, maar nu zie je vooral dat mensen in de eigen kring 
elkaar besmetten.’ 

De burgemeester vermoedt dat het hoge besmettingsaantal in zijn gemeente wordt veroorzaakt 
door de Britse variant. ‘We hebben te maken met een snelle verspreiding van het virus. 
Mogelijk is het de Britse variant.’ 
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 Op dit moment zijn er geen onderzoeken die deze conclusie ondersteunen. ‘Dat wordt 
steekproefsgewijs onderzocht en dat weten we pas over drie weken’, stelt hij. Bron: De Stentor, 
27 februari 2021. 

De cijfers na één jaar corona: niet in een Brabants dorp, maar 
in Zandvoort vielen de meeste slachtoffers 

Na precies één jaar corona in Nederland blijkt Limburg de provincie waar relatief de meeste 
coronadoden te betreuren zijn. Per 100.000 Limburgers zijn het er volgens de officiële 
registratie van het RIVM 126. Dat is 44 procent boven het Nederlands gemiddelde van 88 
doden per 100.000 inwoners. In Brabant, de nummer twee op de lijst, stierven 111 mensen 
per 100.000 inwoners. 

Op 27 februari 2020, exact een jaar geleden, werd de eerste officiële coronabesmetting in 
Nederland geregistreerd. Sindsdien registreerde het RIVM 15.503 doden: ruim 6000 tijdens 
de eerste golf en ongeveer 9500 tijdens de tweede. Het werkelijke aantal coronadoden ligt 
vermoedelijk nog een stuk hoger. Het CBS registreerde over de afgelopen 12 maanden een 
oversterfte van ongeveer 18.000 personen. Bron: AD, 27 februari 2021. 

 

De loods staat vol attractiespullen. Al maanden. Maar al maanden is er ook geen inkomen. 
Remon Bakker (rechts) weet niet meer wat hij moet doen. Samen met buurman Piet Albers 
bedenkt hij wel oplossingen die ze aan het hart gaan: die trailer is 21 meter. Die blokkeert de 
snelweg wel. © Foto Hissink 

 
Kermisexploitanten zijn wanhoop voorbij: ‘Mijn trailer is 21 
meter, die alleen al kan de A1 blokkeren’ 

Kermismensen is overleversvolk. Als geen ander weten de ongeveer 1500 kermisgezinnen in 
Nederland elke winter te overleven. Maar nu voelen ze zich verloren. Vergeten. Nul inkomen 
en geen enkele stip aan de horizon. ‘Als je honger hebt, gaan mensen gekke dingen doen. We 
willen geen acties. Maar ze zijn niet meer te vermijden’, zegt Hans van Tol van de 
kermisbranchevereniging Bovak.  
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‘Een vrachtwagen die op de snelweg stopt, kan worden weggesleept. Een kermisattractie 
niet. Als je een attractie met aggregaat en al neerzet, heb je die niet zomaar weg. Of we er 
echt wat mee afdwingen, moet blijken, maar ik ga in ieder geval liever strijdend ten onder’, 
vat Ida Oostenenk de actiebereidheid van kermisexploitanten samen. De Zutphense heeft 
inmiddels al haar privégeld in haar schiettent zitten. ‘Moet je je voorstellen dat al je geld op 
is en dat je geen zicht hebt op salaris. Dat is de situatie nu voor mij en veel andere 
kermisexpoitanten.’ Bron: De Stentor, 27 februari 2021.  

 

Kracht van epidemie neemt toe: 25 procent meer 
besmettingen, 400 patiënten op intensieve zorg in België 

De stijgende trend in de coronacijfers zet zich door. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen 
stijgt al voor de zesde dag op rij (+25 procent). Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van 
gezondheidsinstituut Sciensano. Het reproductiegetal bedraagt nu 1,12 wat betekent dat de 
epidemie in kracht toeneemt. Volgens de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut 
Sciensano liggen 1.838 mensen in het ziekenhuis (+4 procent), waarvan 400 op intensieve zorg 
(+8 procent).    

Tussen 17 en 23 februari werden er dagelijks gemiddeld 2.372,9 nieuwe besmettingen 
vastgesteld, een stijging met 25 procent in vergelijking met de week voordien. Het is de zesde 
dag op rij dat het aantal besmettingen stijgt. In totaal raakten in ons land, sinds de start van 
de pandemie, al 766.654 mensen besmet. 

In onderstaande tabel tonen we ook de laatst beschikbare dagcijfers van het aantal 
besmettingen. Elke rij daarin toont een dag uit het zevendaags gemiddelde, links uit de laatste 
week en rechts dezelfde dag uit de week daarvoor. 
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Foto  Franky Verdickt 

Te zien is dat het aantal besmettingen nu op alle dagen waarop de cijfers volledig zijn, hoger 
ligt dan op diezelfde dag een week eerder. 

In diezelfde periode van 17 tot 23 februari werden alles samen 38.808 testen afgenomen, 3 
procent minder in vergelijking met de periode voordien. Het reproductiegetal stijgt en bedraagt 
nu 1,12 wat betekent dat de epidemie in kracht toeneemt. 

De positiviteitsratio stijgt opnieuw lichtjes naar 6,73 procent. Dat is het hoogste cijfer sinds 
begin januari. Op de curve is bovendien te zien dat de stijging sinds het einde van de tweede 
golf niet meer zo sterk was. 

Tussen 20 en 26 februari werden elke dag gemiddeld 137,9 personen opgenomen in het 
ziekenhuis met Covid-19, wat een stijging van 16 procent betekent in vergelijking met de 
zevendaagse periode ervoor.  

In totaal liggen er nu volgens de meest recente cijfers op het dashboard 1.838 mensen in het 
ziekenhuis (+4 procent), waarvan er 400 intensieve zorg nodig hebben (+8 procent).  

Net zoals de voorbije dagen gaat het met het aantal overlijdens wel de goede richting uit. 
Tussen 17 en 23 februari lieten dagelijks gemiddeld 26 mensen het leven, dat is een daling 
met 34,2 procent. De teller komt in ons land inmiddels uit op 22.034 Covid-19-overlijdens. 

Intussen hebben 461.060 Belgen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt 
met 4,01 procent van de totale bevolking. Zowat 296.169 landgenoten kregen ook al een 
tweede prik en zijn dus volledig gevaccineerd. Dat is 2,58 procent van de totale bevolking.  

In Vlaanderen zijn 292.294 inwoners (4,41 procent) minstens deels gevaccineerd, 192.059 
daarvan zijn volledig ingeënt (2,90 procent).  
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Gemiddeld komen er elke dag 14.683 nieuwe inentingen bij. Die tijdelijke dip in het 
gemiddelde (zwarte lijn op de grafiek) lijkt veroorzaakt doordat de vaccinatiecampagne in de 
woon-zorgcentra nu zo goed als afgerond is, terwijl veel vaccinatiecentra pas eind vorige week 
of begin deze week zeer voorzichtig zijn opgestart. Bron: De Morgen, 27 februari 2021  
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Een jaar corona in Twente: we zijn al veel vergeten 

We zijn al veel vergeten. Wat deden we ook weer toen het net was begonnen? Agenten in het 
gezicht spugen, maar dat hebben we verdrongen. 

Er waren winkels die vrijwillig dicht gingen, of pas later open. Om schermen te plaatsen, om 
pijlen te plakken, maar niet in de laatste plaats ook om het eigen personeel te beschermen. 
Bron: Tubantia, 27 februari 2021. 

Laatste woorden   

De Nederlanders houden zich over het algemeen meer aan de maatregelen die de verspreiding 
van het coronavirus moeten tegengaan. Door de tweede coronagolf mijden mensen 
bijvoorbeeld vaker drukke plaatsen. Tegelijk groeit de eenzaamheid, komt naar voren uit een 
enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

 

 

Bijna zes op de tien ondervraagden voelen zich eenzaam. Bij het onderzoek van zes weken 
eerder was dit ongeveer de helft. Mensen missen vooral het in levende lijve zien van familie 
en vrienden. Bijna vier op de tien mensen sporten en bewegen minder dan voor de 
coronamaatregelen. Daar staat tegenover dat er mar een kleine groep is die ongezonder is 
gaan eten. 

Het instituut vroeg mensen ook of ze bereid waren zich te laten vaccineren, zodra een vaccin 
beschikbaar is. Iets meer dan de helft wil dat. Nog eens vijf procent wil eerst weten of zij al 
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corona hebben gehad. Zo’n twaalf procent wil zich niet late inenten. Een op drie mensen 
weet het nog niet. Twee op de drie mensen geven aan dat ze drukke plaatsen mijden. 

Bij de vorige enquete, zes weken geleden, was dat achtenvijftig procent. Bovendien houden 
meer mensen afstand van anderen. 

Ruim de helft van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben in het beleid van de 
overheid. Bij de vorige enquete, eind september, begin oktober, was dit iets minder dan de 
helft. Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt het ‘onlogisch of moeilijk te begrijpen 
waarom sommige gedragsregels in de ene situatie wel gelden en in andere niet’, maar van 
hen houden zeven op de tien zich ondanks hun twijfels toch aan de richtlijnen. 

De enquete werd tussen 11 en 15 november gehouden onder ruim 64.000 mensen. Het was 
de achtste keer dat het RIVM zo’n onderzoek hield. Bron: Hart van Nederland, 30 
november 2020.  

 

 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 28 maart 2021. 


