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Eerste woorden 

Het jaar 2020 zal een jaar zijn dat we de rest van ons leven niet meer zullen vergeten. Aan het 
begin van het jaar was er nog geen corona. Op 14 februari lezen we voor het over het woord 
corona terug. Dat ging toen om een carnavalhit waarin Chinezen werden beschimpt. 

Eind februari maken we voor het eerst echt kennis met het coronavirus en is ook de eerste 
mens in Zuid Holland positief getest, een student uit Delft. Daarna ontwikkelt het nieuws zich 
snel. De sfeer tijdens de eerste lockdown was redelijk vrolijk. Bewegen op het balkon, mensen 
die elkaar soep brengen en klappen voor de zorg.  

Dan zie je dat we in de zomer uit de eerste lockdown komen en er weer wat meer kan. In het 
najaar zie je dan de tweede golf komen met een heel andere sfeer.  

Naast corona was het ook een druk jaar qua demonstraties. Er waren demonstraties tegen de 
corona-maatregelen, maar Den Haag was ook het toneel van boerenprotesten en van de Black 
Lives Matter-demonstraties. Dat ging ook van vredelievende demonstraties tot grimmige 
protesten waar de ME flink op moest treden. Bron: Omroep West. 

In 2020 overleden tot en met week 51 ruim honderdtweeënzestig duizend mensen, dertien 
duizend meer dan verwacht. Sinds de Tweede Wereldoorlog is een dergelijke stijging van het 
aantal overledenen niet waargenomen. Vanwege de beperkende maatregelen kromp de 
consumptie van huishoudens in de eerste drie kwartalen van 2020 met 6,4 procent ten 
opzichte van de eerste drie kwartalen van 2019. Ook een dergelijke krimp is in de naoorlogse 
jaren niet voorgekomen. Dit meldt het CBS in het jaaroverzicht 2020.  

Tijdens de eerste golf van de coronapandemie in Nederland (week 11 tot en met week 19) was 
de oversterfte, het verschil tussen de waargenomen en de verwachte sterfte, naar schatting 
bijna negen duizend. De verwachte(wekelijkse) sterfte is gebaseerd op eerdere jaren en 
demografische ontwikkelingen. In de eerste dertien weken van de tweede golf (week 39 tot en 
met week 51) overleden 6,1 duizend meer mensen dan voor deze periode werd verwacht. Ook 
tijdens de hittegolf in week 33 en 34 was er oversterfte. In de andere weken van 2020 was de 
sterfte lager dan verwacht. Hierdoor komt de oversterfte tot en met week 51 uit op dertien 
duizend mensen. 

Het ziekteverzuim was in de eerste drie kwartalen van 2020 hoger dan in voorgaande jaren. 
Net als in de voorgaande jaren was het verzuim het hoogst in gezondheidszorg en welzijn, 5,9 
procent. Binnen deze bedrijfstak was het verzuim het hoogst in verpleging, verzorging en 
thuiszorg (7,1 procent). 

Het aantal afgesloten huwelijken en geregistreerde partnerschappen van januari tot en met 
oktober was 15,4 procent minder dan in dezelfde maanden in 2019. Dit kwam vooral door een 
sterke daling van het aantal huwelijken in het tweede kwartaal. 

Door beperkingen in het grensverkeer kwamen er van januari tot en met oktober vijftig 
duizend immigranten minder dan een jaar eerder, een vijfde minder dan in 2019. Het aantal 
eerste asielaanvragers en nareizigers lag in dezelfde periode ruim een derde lager dan in 2019. 
Er emigreerden ruim acht duizend mensen minder, een daling van zes procent. De daling van 
het aantal immigranten en asielzoekers vond vooral plaats in het tweede kwartaal, toen er veel 
inreisverboden van kracht waren. 

De geregistreerde overlast lag in het eerste halfjaar van 2020 bijna veertig procent hoger dan 
diezelfde periode in 2019. De geregistreerde misdaad was van januari tot en met november 
0,5 procent lager dan in 2019. Het aantal woninginbraken nam in deze periode met een vijfde 
af. 

De economie kende in 2020 een zeer sterke golfbeweging: extreme krimp in het tweede en 
extreme groei in het derde kwartaal, die echter niet hoog genoeg was om de krimp in het 
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tweede kwartaal en het eerste te compenseren. Het bruto binnenlands product (bbp) kromp 
in de eerste drie kwartalen van 2020 met 4,1 procent ten opzichte van de eerste drie kwartalen 
van 2019. Deze krimp kwam vooral op conto van de daling van de consumptie door 
huishoudens (6,4 procent) door het beperken van de consumptiemogelijkheden door 
overheidsmaatregelen, zoals sluiting van horecagelegenheden. Ook de afname van de 
investeringen met 3,5 procent droeg bij aan de krimp van het bbp. De uitvoer kromp met 4,6 
procent, maar doordat de invoer met 4,7 procent kromp, bleef het handelssaldo redelijk 
overeind. 

Dat de ene bedrijfstak meer last heeft van beperkende maatregelen dan de andere is goed te 
zien aan de ontwikkeling van de toegevoegde waarde. In de eerste drie kwartalen van 2020 
kromp de toegevoegde waarde in de horeca met drieëndertig procent ten opzichte van een jaar 
eerder, en in cultuur, recreatie en overige diensten met drieëntwintig procent. Ook vervoer en 
opslag (met hierin de luchtvaart) en verhuur en overige zakelijke diensten (met hierbinnen de 
reisbranche en de uitzendbranche) krompen met respectievelijk zestien en vijftien procent. De 
gezondheidszorg en welzijn kromp met zeven procent, doordat de bestrijding van COVID-19 
reguliere behandelingen verdrong. De delfstoffenwinning kromp met vierëntwintig procent, 
vanwege het verder dichtdraaien van de gaskraan. 

Het aantal faillissementen was in 2020 lager dan een jaar eerder. Mogelijk spelen hier de 
steunpakketten van de overheid een rol. In het tweede en het derde kwartaal gaf de overheid 
zesendertig miljard euro meer uit dan er binnenkwam. Voor de coronacrisis kende Nederland 
nog een begrotingsoverschot. 

De werkzame beroepsbevolking was van januari tot en met november gemiddeld ongeveer 
gelijk aan die in dezelfde periode van 2019. Door de groei van de bevolking van vijftien tot 
vijfenzeventig jaar viel de nettoarbeidsparticipatie gemiddeld lager uit: deze daalde van 68,8 
naar 68,4 procent. De werkloosheid steeg in deze periode van gemiddeld 3,4 naar 3,8 procent 
van de beroepsbevolking. 

 

 

Van januari tot en met november waren er zeventig procent minder vliegpassagiers op 
Nederlandse luchthavens in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal inchecks in het 
openbaar vervoer tot aan week 50 was de helft van dat in 2019. Het wegverkeer tot en met 
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week 51 was doordeweeks gemiddeld tweeëntachtig procent van dat in 2019 en in de 
weekenden zesenzeventig procent. Vanwege de coronacrisis én CO2-beperkende maatregelen 
lag de CO2-uitstoot (inclusief die door het internationale vliegverkeer) in de eerste drie 
kwartalen onder die een jaar eerder. De afzet van motorbrandstoffen uitgedrukt in 
energiewaarde daalde in de maanden januari tot en met september met zes procent ten 
opzichte van de overeenkomstige periode een jaar eerder. Dit impliceert dat er althans door 
het verkeer en het vervoer naast CO2 ook minder fijnstof en NOX is uitgestoten. Bron: CBS.nl.   

Onvoldoende beschermende mondkapjes, levensgevaarlijke desinfecterende middelen en uv-
sterilisators die huidirritatie veroorzaakten maakten in 2020 deel uit 
van consumentenproducten waarover de autoriteiten in de EU alarm sloegen. Van de 5377 
gevaarlijke niet-eetbare producten die uit de markt werden gehaald was 9 procent aan 
het coronavirus gerelateerd. 

Dat schrijft de Europese Commissie in haar jaarverslag over Safety Gate, het Europese 
systeem waarmee autoriteiten snel kunnen waarschuwen over gevaarlijke producten. Vorig 
jaar trokken de autoriteiten van de 31 aan Safety Gate deelnemende landen aan de bel 
over 161 ondeugdelijke mondmaskers en 3 ‘beschermende’ overalls.  

Over desinfecterende handgels werd 13 keer gewaarschuwd en 18 keer over uv-lampen die 
zogenaamd steriliserend werkten. In sommige ontsmettingsmiddelen werd methanol 
aangetroffen, dat bij inslikken tot blindheid of zelfs de dood kan leiden.  Bron: De Stentor, 2 
maart 2021. 
 
 

 

Voormalig minister Bruins (VWS) maakte in maart het eerste pakket maatregelen tegen het 
coronavirus bekend. Foto ANP   

Minister Bruins wordt onwel en verlaat coronadebat: ‘flauwte door 
oververmoeidheid’ 

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) is woensdagavond tijdens het debat in de 
Tweede Kamer over de uitbraak van het coronavirus in Nederland onwel geworden. Hij zakte 
even in elkaar, maar kon zelf weer overeind gekomen. Daarna verliet hij het debat om thuis 
uit te rusten.  
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Bruins denkt zelf dat de ‘intensieve weken’ die hij draait hem even teveel zijn geworden. ‘Ik 
had last van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken. Inmiddels gaat het weer 
beter. Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan 
om de #coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden,’ laat hij via Twitter weten. Hier meldt hij 
ook dankbaar te zijn voor de vele steunbetuigingen die hij kreeg. Nadat Bruins onderuit ging 
werd hij door zijn collega Wouter Koolmees van Sociale Zaken overeind geholpen. Daarop 
staakte de Kamervoorzitter het debat tijdelijk.  

Bruins speelt als minister Medische Zorg een prominente rol bij de Nederlandse aanpak om 
het oprukkende virus tegen te gaan. In het debat in de Kamer werd het hem ook moeilijk 
gemaakt. Veel Kamerleden zijn ontevreden over zijn inschatting van de tekorten aan 
beschermingsmiddelen in de zorg en zijn aanpak om die spullen zo snel mogelijk weer te 
krijgen. Hij deed onder druk van de oppositie een aantal toezeggingen. Het coronadebat 
duurde al de hele middag.  

 

© Dirk Hol.  Opgestapte minister Bruins 'zat vanaf eerste moment boven op coronacrisis 
 

Op Twitter bedanken veel mensen Bruins voor zijn inzet en wordt hem een spoedig herstel 
gewenst. ‘Sterkte en rust goed uit, respect!’, schrijft oud-minister Maxime Verhagen. SGP-
fractievoorzitter Kees van der Staaij schrijft: ‘Sterkte Bruno, rust goed uit. Veel respect voor 
je tomeloze inzet.’ En de bekende voetbaljournaliste Barbara Barend: ‘Veel sterkte en rust 
goed uit als dat lukt.’ En zo zijn er nog honderden reacties van Twitteraars die Bruins een 
snel herstel toewensen. Bron: AD, 18 maart 2020. 

De enorme werkdruk leidde ertoe dat Bruins gisteravond in het debat onderuit ging. Tot grote 
schrik van mensen in de Kamer. 

Het moment toen hij in elkaar zakte was heel eng’, zei SP-Tweede Kamerlid Maarten Hijink 
eerder vandaag. ‘Hij had net het vorderen van mondkapjes bij bedrijven toegezegd op een 
manier zoals hij dat nooit doet. Jesse Klaver en ik hadden hem hierover onder druk gezet. 
Toen hij in elkaar zakte, draaiden zijn ogen helemaal. Ik hoop dat het snel goed komt met 
hem.’ 
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De 57-jarige VVD'er wordt geroemd om zijn zachtaardige karakter en zijn vriendelijkheid. Zijn 
collega-minister beschrijft hem als de rust zelve. ‘Dat straalt hij nu ook uit. Je zult hem niet 
snel heel opgewonden zien. Of zich overal tegen aan te bemoeien. Hij focust zich op zijn 
opdracht.’ Bron: RTL nieuws, 19 maart 2020. 

Coronavirus is ontwikkeld om burgers te onderdrukken volgens FvD 

De helft van de mensen die op Forum voor Democratie (FvD) willen stemmen, denkt dat het 
coronavirus bewust is ontwikkeld om burgers wereldwijd te onderdrukken. 51 procent denkt 
dat corona een biologisch wapen is dat in een laboratorium is gefabriceerd. Dat blijkt uit 
onderzoek van Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur. 

De opvattingen van FvD-kiezers over complottheoriën wijken behoorlijk af van die van de 
gemiddelde Nederlander en van stemmers op andere partijen. Ter vergelijking: onder alle 
Nederlanders gelooft 11 procent dat het virus bewust is ontwikkeld en 13 procent dat het een 
biologisch wapen is. 

Volgens Ipsos-onderzoeker Sjoerd van Heck zijn de gematigde stemmers bij FvD verdwenen. 
‘Het percentage complotdenkers is groter geworden. Omdat ze nu een kiezersgroep over 
hebben die hem no matter what trouw blijven. Dit is de harde kern die overblijft.’ 

De lijsttrekker van FvD, Thierry Baudet, is een van de weinige politici die elke dag met een 
grote bus van stad naar stad reizen. Hij voert fysiek campagne en heeft het vooral over corona. 
In Urk schudde hij iedereen de hand, alsof er geen pandemie is. Bron: NOS, 28 februari 2021.   

 

Coronauitbraak onder kleuters 

Een corona-uitbraak onder de jongste kinderen op een Amsterdamse basisschool, vorige 
week, leidt tot zorgen onder schoolleiders en leraren. ‘Het sneltesten en vaccineren mag 
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allemaal wel wat vlotter’, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). ‘Gas erop, zodat we les 
kunnen blijven geven.’ 

Vanaf maandag zijn alle basisscholen weer volledig open. Het OMT vindt dat verantwoord, 
maar op basisschool Oostelijke Eilanden in Amsterdam raakten vorige week in vier van de zes 
kleuterklassen kinderen én leraren besmet. In één klas bleek de helft van de leerlingen 
positief.     

 

Op twaalf procent van de scholen werden halverwege februari één of meerdere klassen naar 
huis gestuurd. Het gaat om circa 0,2 klas per school, dat is ongeveer één klas per vijf scholen. 
Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). Gemiddeld 
zitten zo'n zes leerlingen per school in quarantaine. 

AVS-voorzitter Petra van Haren: ‘Het is het eerste incident dat er in een kleuterklas zoveel 
kinderen positief getest zijn, het heeft ook te maken met de Britse variant, dat is nog niet 
eerder voorgekomen. Als dit zo verder gaat, hebben we een vraagstuk waar we nog niet eerder 
mee moesten dealen. We kijken vooruit naar in elk geval een half jaar met turbulente 
vraagstukken, en misschien nog langer.’ 

De schoolleiders vrezen grote gevolgen voor het onderwijs, als er niet snel iets verandert. ‘We 
hebben een jaar achter de rug waarin niets normaal was, en met de Britse variant, het 
testbeleid dat niet op orde is, en het onderwijs dat nog geen plek heeft in de 
vaccinatiestrategie, zijn we er nog niet doorheen’, zegt Van Haren. 

Komende week starten op vijf basisscholen pilots met sneltesten voor onderwijspersoneel. 
Deze testen worden preventief ingezet, dus zonder dat er een besmetting bekend is. De 
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bedoeling is om bij succesvolle pilots binnen drie maanden sneltesten in te zetten voor al het 
onderwijspersoneel in het basisonderwijs, bevestigt het ministerie vandaag. 

De onderwijsbond doet een oproep. ‘Wij varen op de experts, maar onderwijspersoneel verdient 
een plek in de vaccinatiestrategie en er moet op serieuze wijze haast worden gemaakt met de 
beschikbaarheid van sneltests. Het voorval in Amsterdam onderstreept wat we al weken 
roepen’, zegt Tamar van Gelder van AOb. ‘Ook kleine kinderen bij elke snottebel testen.’ Bron:  
NOS, 28 februari 2021.     

 

In België neemt de kracht van epidemie verder toe: 23 procent meer 
besmettingen, aantal ziekenhuisopnames stijgt met 20 procent   

De stijgende trend in de coronacijfers zet zich door. Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen 
stijgt al voor de zevende dag op rij, tot gemiddeld 2.400,6 per dag (+23 procent). Dat blijkt uit 
de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het reproductiegetal bedraagt nu 1,15 
wat betekent dat de epidemie in kracht toeneemt. Volgens de meest recente cijfers van 
Sciensano liggen 1.841 mensen in het ziekenhuis, waarvan 399 op intensieve zorg.  

Tussen 18 en 24 februari werden er dagelijks gemiddeld 2.400,6 nieuwe besmettingen 
vastgesteld, een stijging met 23 procent in vergelijking met de week voordien. Het is de zevende 
dag op rij dat het aantal besmettingen stijgt. In totaal raakten in ons land sinds de start van 
de pandemie al 769.414 mensen besmet. Bron: De Morgen, 28 februari 2021. 
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Foto Franky Verdickt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pastoor Hans (55) uit Twello over onwerkelijk jaar: ‘met een mondkapje 
op stervende mensen zalven’ 
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Hans Hermens (55) uit Twello is pastoor van twee parochies: de Franciscus en Claraparochie 
in Twello en omgeving en de Emmaüsparochie in Apeldoorn en omgeving. Speciaal voor de 
Stentor blikt hij terug op 1 jaar corona. 

‘Onwerkelijk. Dat is het gevoel dat me bijgebleven is van het begin van de coronacrisis. Zo 
vreemd allemaal. De kerken dicht en overschakelen naar digitale vieringen. Dan sta je ineens 
in een lege kerk. Normaal zitten er in Twello rond de 180 mensen in de kerk en in Apeldoorn 
wel 350. Ik hield me maar vast aan het idee dat de mensen thuis meekeken.’  

 

Pastoor Hans Hermens uit Twello. © Rob Voss  

 

© RV 
 

Tachtiger rijdt 191 kilometer per uur om vaccinatie te halen 

In het Franse departement Bas-Rhin is gisteren een 88-jarige man geflitst, terwijl hij met 191 
kilometer per uur over de weg scheurde. De man verdedigde zijn rijstijl met het argument dat 
hij te laat was voor zijn vaccinatie tegen het coronavirus. 
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De man werd aangehouden in Bischoffsheim, in het oosten van Frankrijk. De 88-jarige 
Fransman werd door agenten van de mobiele politie van Straatsburg geflitst met een snelheid 
van 191 kilometer per uur, wat na correctie teruggebracht werd tot 181 kilometer per uur. 
Maar dat was nog altijd een flink stuk boven de ter plaatse geldende 110 kilometer per uur.  

De tachtigjarige man verklaarde dat hij te laat was voor zijn coronavaccin, aldus de Franse 
politie. Zijn rijbewijs werd in beslag genomen en ook zijn voertuig moest de man achterlaten. 
‘Respecteer de snelheidsbeperkingen voor de veiligheid van iedereen’, klonk het. ‘Zelfs als je 
al meer dan zestig jaar rijervaring hebt.’ Bron: De Stentor, 28 februari 2021.    

 

Controle avondklok maakt einde aan ontvoering in Breda 

In Breda is vannacht een ontvoerde man bevrijd dankzij een avondklokcontrole. De politie 
heeft drie mannen aangehouden. 

Boa's hielden rond middernacht een auto aan in verband met de avondklok. De inzittenden 
gedroegen zich verdacht. De boa's vermoedden dat ze drugs hadden gebruikt en haalden de 
politie erbij. 

De agenten legden een verband met een ontvoeringszaak waarover kort daarvoor een melding 
was binnengekomen. Een van de vier inzittenden bleek inderdaad de ontvoerde persoon te 
zijn, waarna de andere drie werden aangehouden. In de auto lag een groot mes. 

De arrestanten zijn mannen van 22, 21 en 20 uit Spijkenisse, Rijen en Rotterdam. De politie 
onderzoekt waarom ze het slachtoffer hadden ontvoerd. De man heeft aangifte gedaan. Hij is 
niet gewond geraakt. Bron: NOS, 27 februari 2021.  
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Duizenden coronawezen in Port Elizabeth 

In Zuid-Afrika is havenstad Port Elizabeth het epicentrum van de corona-uitbraak in het land. 
Duizenden kinderen zijn er inmiddels wees, omdat ze beide ouders hebben verloren aan het 
virus.  

Zuid-Afrika is van alle Afrikaanse landen het zwaarst getroffen door het coronavirus. Het land 
telde ruim anderhalf miljoen bevestigde gevallen en bijna 50.000 doden. De 23-jarige Anna-
Lisa moest in één klap voor vier neefjes en nichtjes zorgen. Bron: NOS, 27 februari 2021.  

Tilburg onthult kunstwerk voor 'coronahelden' 

In Tilburg is een jaar na de eerste bevestigde besmetting in Nederland een kunstwerk onthuld 
als eerbetoon aan de 'coronahelden' die zich hebben ingezet voor hun medemens. De 
ceremonie werd gehouden voor het Paleis-Raadhuis in het centrum van de Brabantse stad. 

Het zogeheten dankraam is geïnspireerd op een gebrandschilderd raam dat in 1951 is 
gemaakt nadat Tilburg als laatste stad in Nederland een ontwrichtende pokkenepidemie over 
zich heen had gekregen. Het werk is gemaakt door kunstenares Riëtte Sommerdijk. Zij 
verwerkte er elementen in van in totaal honderdzeventig inzendingen. Burgemeester Theo 
Weterings van Tilburg noemde het jubileum' van de coronapandemie ‘niet bepaald een datum 
om te vieren, wel een om even bij stil te staan’.  Bron: NOS, 27 februari 2021. 

 
 

Burgemeester Weterings bij de onthulling van het dankraam  @ ANP 

Tieners opgepakt voor nachtelijke beklimming van brugwachterstoren 

Agenten hebben afgelopen nacht rond 01.30 uur drie tieners opgepakt in het Zeeuwse Sas 
van Gent, omdat ze een brugwachterstoren hadden beklommen. De politie kwam het drietal 
op het spoor na een melding van de brugwachter, die iemand op de noodtrap van de toren zag 
lopen bij het gebouw op de brug over het Kanaal Gent-Terneuzen. 

Een 17-jarige jongen uit Hulst werd direct aangehouden. De twee anderen - beiden 19 jaar - 
werden later opgepakt in een huis in Westdorpe. Ze krijgen in ieder geval een boete voor het 
overtreden van de avondklok.  
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Een brugwachter betrapte in Sas van Gent drie mannen die de brugwachterstoren aan het 
beklimmen waren. Ze zijn aangehouden voor het betreden van verboden terrein en krijgen ook 
nog een boete voor het overtreden van de avondklok. Bron: NOS, 27 februari 2021.  

Eindhoven: kom niet naar de koning op 27 april 

De koning bezoekt dit jaar op zijn verjaardag Eindhoven, in het kader van Koningsdag. De 
gemeente roept mensen echter op niet datzelfde te doen. 

‘Dit jaar vieren we het grootste Oranjefeest thuis’, zegt de gemeente. ‘Anders dan anders, maar 
wel live, interactief en veelzijdig. Ontdek wat Eindhoven te bieden heeft en vier het feest met 
ons mee.’ 

Eind maart wordt het volledige programma bekendgemaakt. Vorig jaar zou Koningsdag in 
Maastricht gevierd worden, maar dat ging vanwege de coronapandemie niet door. Ook koning 
Willem-Alexander bleef toen thuis. De Limburgse stad wilde niet dit jaar alsnog Koningsdag 
organiseren, maar wacht liever op een jaar waarin er geen beperkingen meer gelden. Bron: 
NOS, 27 februari 2021.  

FvD'ers houden afstand in Oss, maar ondernemers voelen toch ongemak 

Forum voor Democratie-leider Baudet hield vanochtend een verkiezingsbijeenkomst in Oss en 
haalde daar zoals vaker hard uit naar het coronabeleid van het kabinet. Waar het in Urk mis 
leek te gaan en Baudet en zijn aanhangers zich niet aan de coronaregels hielden, bleven de 
zo'n 150 aanwezigen nu op voldoende afstand van elkaar. 

 

De verkiezingsbijeenkomst van Forum voor Democratie in Oss @ Omroep Brabant 

Ook al zijn verkiezingsmanifestaties toegestaan, burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van 
Oss houdt toch een ongemakkelijk gevoel over aan de bijeenkomst. ‘De uitbundigheid van de 
manifestatie voelt niet goed in relatie tot onze dagelijkse covid-werkelijkheid’, zegt ze tegen 
Omroep Brabant. 

‘Het voelt als een dikke middelvinger naar de ondernemers’, reageert Wouter Weeberg van het 
centrummanagement Oss. ‘Het is gewoon een klein evenement en als dat dan op anderhalve 
meter met lijnen en kruizen toch mag, waarom mogen horecazaken dan niet de terrassen 
buiten hebben staan op voldoende afstand?’ Baudet trok al snel weer door. In de middag stond 
zijn verkiezingskaravaan in Den Bosch. Bron: NOS, 27 februari 2021. 
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Ook Texel begonnen met vaccineren 

Als laatste Waddeneiland is ook Texel begonnen met vaccineren. In een sporthal in Den Burg 
kregen driehonderd mensen vandaag hun eerste vaccinatie, schrijft NH Nieuws. 

In deze vaccinatieronde krijgen alle Texelaars boven de 75 een vaccinatie, net als personeel in 
de ouderen- en gehandicaptenzorg. In totaal gaat het om zo'n veertienhonderd mensen, die in 
vier dagen worden ingeënt. 

Over vijf weken volgt de tweede prik voor de mensen die nu worden gevaccineerd. Bron: NOS, 
27 februari 2021.    

 

 

Deskundigen: overweeg één-prik-strategie 

Prik niet twee keer, maar één keer. Die oproep doen verschillende deskundigen, omdat 
daarmee het vaccineren aanzienlijk versneld kan worden. 

‘Met één prik kan je nog flink ziek worden door corona, maar er niet meer aan doodgaan. Dat 
is bemoedigend, want zo kan je nadenken over het openen van de scholen, restaurants en 
winkels. Die nood daar is ook enorm’, zegt vaccinoloog Gideon Kersten. Bron: NOS, 27 februari 
2021.   
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Dode en gewonde door zuurstofexplosie corona-afdeling Oekraïne 

In een ziekenhuis in Tsjernivtsi, in het westen van Oekraïne, zijn op de corona-afdeling een 
dode en een gewonde gevallen door een explosie. Een zuurstofleiding ontplofte, waarna er 
brand ontstond. Twintig mensen konden op tijd worden geëvacueerd. 

Het is het tweede soortgelijke incident in korte tijd in Oekraïne. Begin deze maand overleden 
een dokter en drie patiënten in Zaporizja, in het zuidoosten van Oekraïne, nadat er brand was 
ontstaan op een IC door een zuurstoflek. Bron: NOS, 27 februari 2021. 

   

Ziekenhuisbezetting daalt met vijfenvijftig 

De bezetting in de ziekenhuizen is de afgelopen dag afgenomen. Er lagen in totaal 1809 
coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 518 op de IC. Gisteren waren die aantallen 1864 
en 525. 

In de afgelopen dag werden er ook 4993 nieuwe positieve coronagevallen gemeld bij het RIVM. 
Het gemiddeld aantal besmettingen per dag in de zeven voorgaande dagen stijgt daarmee van 
4547 naar 4605. 

4993 nieuwe besmettingen, gemiddelde stijging zet onverminderd door. Bij het RIVM zijn tot 
10.00 uur vanmorgen 4993 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat is in lijn met 
het beeld van de afgelopen week, waarin het aantal percentage positieve tests met 23 procent 
steeg ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. 

Experts denken dat dit verband houdt met de besmettelijkere Britse variant, die een steeds 
groter deel uitmaakt van het totaal aantal besmettingen. Het is afwachten wat het effect wordt 
van de versoepelingen in onder meer het onderwijs en bij de contactberoepen die komende 
week ingaan. 
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In de ziekenhuizen blijft de bezetting al langere tijd hangen op een niveau van 1800 à 1900 
bedden. Vanmorgen lagen er 1809 mensen met corona in het ziekenhuis, terwijl dat er een 
dag eerder 1864 waren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Het 
aantal patiënten op de intensive care nam af van 525 naar 518. 

Het goede nieuws is dat het aantal overledenen sinds kort weer daalt, na een periode waarin 
de sterfte licht toenam. Deze keer werden bij het RIVM 41 overleden covid-patiënten gemeld. 
Gisteren waren dat er 65. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 49 doden 
per dag; duidelijk minder dan de 59 doden per dag de week daarvoor. 

Ook in de verpleeghuizen blijft er vooralsnog sprake van een gunstige ontwikkeling. Er zijn 
nu 425 verpleeghuizen waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is 
vastgesteld. Een week geleden waren dat er 478. Bron: NOS, 27 februari 2021.   
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Janssen-vaccin dichterbij voor Nederland: 'zo kunnen we achterstand 
inhalen' 

Het Janssen-vaccin komt steeds dichterbij voor Nederland. In de Verenigde Staten is het 
vaccin gisteren goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA). Het 
Europese Medicijnagentschap (EMA) neemt naar verluidt 11 maart een beslissing over het 
vaccin voor de Europese Unie. 

Het zou een flinke opsteker zijn voor de Nederlandse vaccinatiestrategie als het vaccin ook in 
de EU wordt goedgekeurd. Niet alleen omdat Nederland er 11,3 miljoen van besteld heeft, 
maar ook omdat mensen er maar één prik van nodig hebben. Een overzicht van wat we nu 
van het Janssen-vaccin weten: 

Uit het FDA-rapport kwamen geen opmerkelijke dingen naar voren. De meeste data waren al 
bekend. In de VS heeft het vaccin een werkzaamheid van 72 procent, tegenover 66 procent 
wereldwijd. 

Dat heeft te maken met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, legt immunoloog 
Marjolein van Egmond uit. ‘De wereldwijde studie is ook in Zuid-Afrika uitgevoerd, waar die 
variant veel voorkomt. De meeste vaccins zijn iets minder effectief tegen deze variant, dus dat 
haalt de wereldwijde effectiviteit omlaag. In de VS komt nog vooral de 'gewone' variant voor.’ 
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Het goede nieuws is dat de vaccins nog steeds effectief zijn tegen de Zuid-Afrikaanse variant, 
aldus Immunoloog Marjolein van Egmond. Dat wil niet zeggen dat het Janssen-vaccin daarom 
onbruikbaar is in landen die meer besmettingen met deze variant hebben. ‘Het goede nieuws 
is dat de vaccins nog steeds effectief zijn, alleen iets minder in het voorkomen van 
besmettingen. Maar wel effectief genoeg om ernstige corona te voorkomen’, zegt immunoloog 
Huub Savelkoul. ‘Het fijne bij het Janssen-vaccin is ook dat het onderzoek naar het vaccin 
werd uitgevoerd toen de mutanten al bestonden. Dat is bij andere vaccins niet zo’, vult Van 
Egmond aan.  
 
Het Janssen-vaccin wordt in het tweede kwartaal in Nederland verwacht, mits het wordt 
goedgekeurd door het EMA. De eerste periode worden 3 miljoen vaccins verwacht, gevolgd 
door 6 miljoen en 2,3 miljoen in de periodes daarna. Eerder liet Janssen al weten aan de 
leveringsbelofte te kunnen voldoen. 

De maximale effectiviteit van het vaccin wordt na 28 dagen bereikt. ’Dus je bent niet meteen 
al beschermd. In de sportschool krijg je ook niet meteen een sixpack’, zegt Van Egmond. Dat 
het vier weken duurt, is niet opmerkelijk: bij alle vaccins duurt het een aantal weken voordat 
je de verwachte effectiviteit hebt behaald. ‘Bij Pfizer gebeurt dit bijvoorbeeld twee weken na de 
tweede prik.’ Het Janssen-vaccin is heel effectief in het voorkomen van ernstige corona (85 
procent) en ziekenhuisopnames (100 procent). Het vaccin beschermt voor alle leeftijden even 
goed, van jong tot oud, zegt het bedrijf. 

Twee praktische dingen zijn anders in vergelijking met de al goedgekeurde vaccins: het 
Janssen-vaccin kan in een gewone koelkast bewaard worden en één prik is voldoende. Die 
ene prik werkt goed genoeg, zeggen Van Egmond en Savelkoul. ‘Het Janssen-vaccin zit zo in 
elkaar dat je lichaam na de prik zichzelf steeds opnieuw vaccineert. De immuunreactie wordt 
meerdere keren opgewekt’, zegt Savelkoul. 

Nederland was begin dit jaar nog niet helemaal op stoom wat het vaccineren betreft. Inmiddels 
heeft Nederland naar schatting rond de 5 procent van de inwoners gevaccineerd. ‘Maar het 
gaat nog veel sneller als we de Janssen-vaccins krijgen’, zegt Savelkoul. Van Egmond: ‘We zijn 
de achterstand aan het inhalen, maar dan gaan we pas echt op stoom komen.’ 

Het Janssen-vaccin werkt anders dan de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Alle drie 
brengen ze een klein stukje genetische code van het coronavirus in onze cellen. 
Pfizer/BioNTech en Moderna doen dat via een vetbolletje, Janssen en AstraZeneca gebruiken 
een onschuldig verkoudheidsvirus als vervoermiddel. 

Het stukje genetische code zorgt ervoor dat onze cellen een stukje viruseiwit aanmaken. Dat 
eiwit moet een afweerreactie aanzwengelen die ons beschermt tegen een besmetting met het 
coronavirus. 
Niet alleen voor de VS en Nederland zou het Janssen-vaccin helpen bij sneller vaccineren. 
Juist voor lagere lonenlanden biedt het duidelijke voordelen, zegt Savelkoul: ‘Je hebt geen 
bijzondere opslagcapaciteit nodig en je hoeft maar één keer te prikken.’ 

Daarnaast zou dat ons - de rijke westerse wereld - ook nog helpen, zegt Van Egmond. Het 
grootste gevaar dat nu dreigt - de mutanten van het virus - worden dan namelijk aangepakt. 
‘Als het langer duurt om iedereen in de lagere lonenlanden te vaccineren, kunnen daar al die 
jaren nog mutanten ontstaan.’ 

De laatste weken waren er zorgen over de levering van het Janssen-vaccin. Een deel van het 
productieproces, het afvullen van de flacons, gebeurt nu in de VS en EU-diplomaten zijn bang 
dat het land de distributie naar de EU gaat blokkeren. Die angst is niet gegrond, zegt een 
woordvoerder van Janssen. Het productienetwerk is namelijk uitgebreid. ‘Met locaties in 
Europa, de VS, India en Zuid-Afrika. En daar gaan we nog mee verder om 
onze commitment voor 2021 na te komen.’ Bron: NOS, 28 februari 2021. 
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Toezichthouder VS geeft goedkeuring aan vaccin van Janssen 

De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) adviseert het coronavaccin van de Leidse 
farmaceut Janssen toe te laten op de Amerikaanse markt. Daardoor kunnen al op korte 
termijn miljoenen mensen worden ingeënt. 

Een paar dagen geleden had de FDA al gezegd dat het vaccin veilig is en voor ongeveer 72 
procent effectief. 

De Amerikaanse eigenaar van Janssen, het bedrijf Johnson & Johnson, is al begonnen met 
de distributie van vier miljoen vaccins. Het is de bedoeling dat over een maand twintig miljoen 
mensen zijn ingeënt en eind juni honderd miljoen. 

Het Janssen-vaccin kan in een gewone koelkast bewaard worden en, in tegenstelling tot de 
vaccins van andere fabrikanten: één prik is voldoende. 

President Biden is blij met de goedkeuring door de FDA, maar hij waarschuwt voor te veel 
optimisme. ‘Dit is opwindend nieuws voor alle Amerikanen en een bemoedigende ontwikkeling 
in onze inspanningen om de crisis te overwinnen. Maar we moeten waakzaam blijven’, staat 
in een verklaring. 

Naar verwachting kan het vaccin ook snel in de Europese Unie worden toegediend. Het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurt op 11 maart het coronavaccin van Janssen 
goed, hebben bronnen binnen de EU gezegd tegen het Amerikaanse persbureau Bloomberg. 
Bron: NOS, 28 februari 2021.  

 

@ ANP 

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de aanvraag binnen om het 
coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen te beoordelen. Het is het vierde vaccin dat in 
Europa het eindbeoordelingstraject in gaat. 
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Nederland heeft er 11,3 miljoen doses van besteld en er is maar één prik nodig van het 
Janssen-vaccin, dat onder moederbedrijf Johnson & Johnson valt. Op koelkasttemperatuur 
blijft het veel langer goed dan bijvoorbeeld de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, die 
nu worden gebruikt. 

Begin deze maand vroeg Janssen de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug 
Administration (FDA) om versnelde toestemming om het coronavaccin op de markt te brengen. 
De Verenigde Staten hebben 100 miljoen doses van het vaccin besteld voor een bedrag van 
bijna een miljard euro. 

Het Janssen-vaccin werkt anders dan de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna. Alle drie 
brengen ze een klein stukje genetische code van het coronavirus in onze cellen. 

Pfizer/BioNTech en Moderna doen dat via een vetbolletje, Janssen en AstraZeneca gebruiken 
een onschuldig verkoudheidsvirus als vervoermiddel. 

Het stukje genetische code zorgt ervoor dat onze cellen een stukje viruseiwit aanmaken. Dat 
eiwit moet een afweerreactie aanzwengelen die ons beschermt tegen een besmetting met het 
coronavirus. 
In Nederland zal het Janssen-vaccin vooral gebruikt worden om gezonde mensen tussen 18 
en 60 jaar te vaccineren. Het biedt volgens de eerste tussentijdse resultaten een bescherming 
van 66 procent tegen de ziekte covid-19 en 100 procent tegen ziekenhuisopname. Bij de 
mensen die nog wel ziek worden, verloopt de ziekte een stuk minder ernstig. 

Als de vaccins die de Europese Unie heeft gereserveerd allemaal worden goedgekeurd en 
allemaal volgens afspraak worden geleverd, dan is Janssen de grootste leverancier. Omdat er 
maar een prik nodig is, kunnen er met de 11,3 miljoen doses die zijn besteld ongeveer 
evenzoveel Nederlanders worden gevaccineerd. 

In december startte het EMA al een rolling review voor dit kandidaat-vaccin. In die procedure 
deelt de farmaceut resultaten uit eerdere fases van het onderzoek, zodat de beoordelaars die 
alvast kunnen bekijken en daar vragen over kunnen stellen. 

Het beoordelingscomité van het EMA verwacht half maart een advies te kunnen geven. De 
farmaceut zegt paraat te staan en meteen te willen leveren als de goedkeuring is afgegeven. 
Bron: NOS: 28 februari 2021. 

Diana (45) uit Zwolle doet niet aan mondkapjes en 1,5 meter: ‘deze crisis 
laat zien hoe machtsverslaafd onze overheid is’ 

Diana Terlingen (45) uit Zwolle is actief bij de beweging Life Art die sociale, economische en 
ecologische veranderingen wil bewerkstelligen. Ze is het niet eens met de coronaregels. 
Speciaal voor de Stentor blikt ze terug op afgelopen jaar en deelt ze haar eigen plannen. 

‘Ik draag geen mondkapje in de winkel. Asociaal? Helemaal niet. Ik geloof er niet in. En nee, 
ik vind niet dat ik daarmee andere mensen benadeel. Zolang jij een mondkapje draagt en ik 
niet, is er niets aan de hand. Af en toe komen er vragen over en dan leg ik het netjes uit.’ 
Bron: De Stentor, 28 februari 2021. 

 



21 

 

 

Diana Terlingen. © Rob Voss   
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Positieve tests nemen af na uitschieter van zaterdag, Putten is nu 
coronakoploper in regio 

Het afgelopen etmaal zijn er 328 coronagevallen gemeld in Oost-Nederland. Dat zijn er 83 
minder dan gisteren. De gemeente Zwartewaterland, die zaterdag een recordaantal noteerde, 
is niet meer de coronakoploper in de regio. 

Het hoge aantal van gisteren (411) lijkt dus een uitschieter te zijn geweest, want het huidige 
dagaantal is weer op hetzelfde niveau als vrijdag. In zowel Flevoland, IJsselland als Noord- en 
Oost-Gelderland daalden de cijfers.  

Deze daling was in laatstgenoemde veiligheidsregio het grootst: daar werden 159 
coronagevallen gemeld, ruim vijftig minder dan gisteren. In IJsselland ligt het aantal weer 
onder de honderd (97) en in Flevoland werden 72 mensen positief getest op het coronavirus. 

Gekeken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners is Putten nu de coronakoploper 
in Oost-Nederland. Dat was de afgelopen dagen Zwartewaterland. Die gemeente kleurt niet 
meer donkerrood op de kaart omdat er de afgelopen 24 uur maar negen nieuwe gevallen 
bijkwamen. Dat waren er gisteren nog 26. In drie gemeenten werden geen positieve tests 
gemeld: Voorst, Staphorst en Meppel. In Staphorst is dat al de vierde keer in vijf dagen tijd. 

Landelijk werden er 4729 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het RIVM. Dat is 
opnieuw boven het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (4605), maar wel minder dan 
gisteren (4966). Er kwamen 21 sterfgevallen bij, bijna de helft minder dan gisteren. Dat wil 
overigens niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. 

Op dit moment liggen er 1848 patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen, 
39 meer dan gisteren. Daarvan liggen er 526 op de intensive care, ook iets meer (8) dan 
zaterdag.  Bron: De Stentor, 28 februari 2021. 

 

Een microscopische afbeelding van SARS-CoV-2, ook wel het coronavirus. © EPA 
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Nog nooit werd een luchtweginfectie zo nauwkeurig onderzocht als 
corona: ‘we gaan dit oplossen, echt’ 

Wat hebben we geleerd van een jaar corona-onderzoek? Internist-infectioloog Joost 
Wiersinga van Amsterdam UMC hield alle publicaties bij. ‘Het is verdraaid moeilijk, maar er 
komen prachtige antivirale middelen aan.’  

 
 
Joost Wiersinga in zijn werkkamer op het Amsterdam Umc © Ivo van der Bent 

Als er één man is die kan vertellen wat we hebben geleerd na één jaar corona, is het 
infectioloog-internist Joost Wiersinga van het Amsterdam UMC. Hij hield álle 
wetenschappelijke literatuur bij die verscheen over Sars-CoV-2, de officiële naam van het 
virus. Wiersinga schreef er vorige zomer een samenvattend wetenschappelijk artikel over, dat 
vele honderdduizenden keren werd gelezen. Toen stond de teller op 25.000 onderzoeken.  
 
‘En nu zijn het er al meer dan 100.000. Moet je je voorstellen. Dat zijn dus allemaal artikelen 
die gepubliceerd zijn in wetenschappelijke tijdschriften, die daarvoor hun eigen standaarden 
stellen, dus je kunt er vanuit gaat dat achter ieder onderzoek in elk geval serieuze intenties 
zitten. Het is natuurlijk niet allemaal even nuttig. Maar je ziet heel veel moois verschijnen. 
Echt ontzettend gaaf. Doordat iedereen er vanuit zijn of haar expertise bovenop is gesprongen, 
begrijpen we heel veel van de ziekte, en kunnen we die beter behandelen.’ Bron: De Stentor, 
2021. 



25 

 

 

Foto ter illustratie. © Vakfoto Van Der Beek 
 

Emotionele klap in coronajaar, deze mensen verloren een dierbare: ‘ik 
mis haar verschrikkelijk’ 

Het is dit weekend een 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. Sommige van hen kijken terug op een jaar vol verdriet, omdat zij in 
coronatijd een dierbare hebben verloren. ‘Het onpersoonlijke afscheid blijft onverteerbaar.’ 

Ineke Steringa (Dronten): ‘Toen het nieuws over corona vorig jaar in de media kwam, was mijn 
gezin nog in rouw van het overlijden van mijn schoonmoeder. Mijn eigen moeder verbleef in 
een kleine wooneenheid op de Veluwe, waar zij werd verzorgd voor de ziekte van Alzheimer. 
Een bewoonster daar bleek corona te hebben en wij mochten ineens niet meer op bezoek 
komen. Op een avond, eind maart, kreeg ik een telefoontje: ‘Uw moeder is ziek, zij is ook 
besmet geraakt met corona’.  Bron: De Stentor, 28 februari 2021.  

 

 

Thierry Baudet op het podium in Nijmegen. © Paul Rapp  
 

Burgemeester Bruls beëindigt te drukke campagnebijeenkomst van 
Baudet in Nijmegen, bekeuringen voor uitdelen flyers 
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De politie heeft zondagochtend verschillende mensen op de bon geslingerd bij een 
campagnebijeenkomst van Forum voor Democratie met Thierry Baudet op Kelfkensbos in 
Nijmegen. De bekeuringen werden uitgedeeld aan mensen die op minder dan 1,5 meter 
afstand flyers uitdeelden. Toen het te druk werd op het plein, besloot burgemeester Hubert 
Bruls om de campagnebijeenkomst voortijdig te laten eindigen. 

Er zijn zondag ook een of twee mensen aangehouden vanwege opruiing. Dat gaat 
waarschijnlijk om tegendemonstranten. Bron: De Stentor, 28 februari 2021. 

 

 

Foto ter illustratie. © Thinkstock 

Man (55) bedreigt mensen met hakbijl in Breda 

BREDA - Een 55-jarige man uit Breda is zaterdagavond aangehouden omdat hij mensen had 
bedreigd met een hakbijl. De man zit nog steeds vast. 

De politie ontving zaterdag rond 21.30 uur een melding dat mensen werden bedreigd door een 
man met hakbijl in de buurt Kesteren in Breda. De betrokkenen zagen een kans om de hakbijl 
van de man af te pakken, waarop de man een woning in vluchtte. Agenten ter plaatse hielden 
de man aan voor bedreiging. Dat deden zij door middel van een schildprocedure, waarbij de 
agenten zich met schilden afschermen van de verdachte. 

De 55-jarige Bredanaar zit vast en de hakbijl is in beslag genomen. De mensen die door 
verdachte werden bedreigd, hebben aangifte gedaan. Waarom de man mensen bedreigde is 
nog onduidelijk, de politie heeft de zaak in onderzoek. Bron: AD, 28 februari 2021. 

Nederland koploper in Europese vaccinatiestatistieken 

Van hekkensluiter is Nederland inmiddels een van de koplopers in de Europese 
vaccinatiestatistieken. Afgelopen weken heeft ons land een flinke inhaalslag gemaakt, blijkt 
uit vandaag gepubliceerde cijfers van het European Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC), zeg maar het Europese RIVM. 

Zeven  procent van de volwassen Nederlanders heeft inmiddels een eerste prik gehad. In totaal 
zijn in ons land ruim 1,2 miljoen vaccins gezet. Daarmee staat Nederland op de vierde plek in 
de Europese 'ranglijst'. Alleen in Malta (10,1 procent), Denemarken (8,8 procent) en Finland 
(7,7 procent) is een groter deel van de bevolking gevaccineerd.  
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Bulgarije is nog steeds hekkensluiter: nog geen 3 procent van de Bulgaren heeft een eerste 
coronavaccin gehad. De onbetwiste koploper in Europa is overigens het Verenigd Koninkrijk. 
In het land dat per 1 januari uit de EU stapte hebben meer dan 20 miljoen mensen al een 
eerste prik gehad, ofwel meer dan één op de drie volwassen Britten. Bijna 800.000 Britten 
kregen ook hun tweede dosering al. Bron: De Stentor, 28 februari 2021.   

 

Regio rond Alkmaar is bang voor een slecht coronascenario 

De regio rond Alkmaar vreest een zwart coronascenario. Nergens in Nederlands is het 
aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames momenteel relatief zo hoog als in de 
noordpunt van Noord-Holland. Directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Martin 
Smeekes vreest daarom voor een zwart coronascenario, zegt hij tegen NH Nieuws. ‘Daar 
denken we niet over na, maar zijn we nu concreet aan het voorbereiden. Het is dichterbij dan 
ooit.'  

In de regio Noord-Holland Noord waren afgelopen week tweeduizend besmettingen. Dat de 
regio er zo uitspringt, komt volgens Smeekes doordat het gebied tijdens de eerste en tweede 
golf juist gespaard bleef. Daardoor zou het nu extra vatbaar zijn voor het virus. Bron: De 
Stentor, 28 februari 2021.  

Jogger krijgt alsnog boete 

Een jogger die de strenge Franse avondklok overtrad, heeft vrijdag in La Baule aan de 
Atlantische kust  drastisch ingegrepen om te ontsnappen aan een politiecontrole. Hij wierp 
zich in zee, in water van negen graden Celsius. De achtervolgende agenten meenden dat de 
man mogelijk verdronken was en startten onnodig een reddingsoperatie op. ‘Na een paar 
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minuten konden we hem niet meer zien. Hij was meer dan 200 meter in zee. Voor ons was hij 
dood', verklaarde een politiecommandant aan de regionale krant Ouest-France. 

Na meer dan twee uur kreeg de politie te horen dat de reddingsoperatie niet nodig bleek. De 
overtreder was op eigen houtje al naar huis teruggekeerd. De vrouw van de jogger had de 
politie gebeld dat dat haar echtgenoot levend en wel was. 

De man krijgt hoe dan ook een avondklokboete van 135 euro. Of hij ook de kosten van de 
reddingsoperatie moet betalen, is niet duidelijk. Bron: De Stentor, 28 februari 2021. 

Israël  

Israël is van plan volgend jaar ten minste 36 miljoen doses coronavaccin te kopen of te maken. 
De regering gaat ook alle moeite doen genoeg vaccin te verkrijgen om de burgers die de 
komende zes tot twaalf maanden een herhalingsinjectie nodig hebben te kunnen bedienen. 

Premier Benjamin Netanyahu aast ook op een vaccinfabriek in Israël. Daarover overlegt hij 
met de topmensen van Pfizer en Moderna, zei Netanyahu vandaag in een interview. De 
regeringsleiders van Oostenrijk en Denemarken hebben volgens hem interesse daarin te 
participeren, evenals Bahrein. ‘We zijn van plan onze eigen fabriek te bouwen’, aldus 
Netanyahu. 

Zijn kabinet wil ook een eigen virusonderzoekscentrum om te helpen bij de ontwikkeling 
van vaccins voor toekomstige pandemieën. Israël heeft bijna 9,2 miljoen inwoners van wie de 
helft inmiddels de eerste prik heeft gekregen tegen Covid-19. Een derde van de bevolking is al 
volledig gevaccineerd. Bron: De Stentor, 28 februari 2021.  

Daling coronabesmettingen VK 

Het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk is opnieuw flink gedaald. Dat is 
onder meer te danken aan het voortvarende vaccinatieprogramma. De 
gezondheidsautoriteiten meldden zondag over de afgelopen 24 uur 6035 nieuwe gevallen, 
opnieuw ruim duizend minder dan een dag eerder. Over een hele week genomen betekenen 
deze laatste cijfers een vermindering van 21,2 procent. 

Ook overlijden steeds minder mensen door Covid-19. Londen registreerde er zondag nog 144, 
op weekbasis een teruggang met 33,5 procent. Sinds het begin van de uitbraak vorig jaar zijn 
bijna 123.000 Britten bezweken aan de ziekte. Volgens de meest recente gegevens hebben 
nu meer dan 20 miljoen inwoners ten minste de eerste prik tegen corona gekregen. 

De Britse autoriteiten gaan gratis snelle coronatesten verstrekken aan gezinnen met 
schoolgaande kinderen in Engeland. Het gaat om twee testkits per week. Britten kunnen die 
online bestellen en vervolgens ophalen op een testlocatie, ook als niemand klachten heeft die 
kunnen wijzen op een coronabesmetting. 

Het plan is bedoeld om de heropening van de scholen komende maand zo veilig mogelijk te 
laten verlopen. Met de snelle testen kunnen volgens gezondheidsdienst Public Health England 
'verborgen gevallen' worden opgespoord. ‘Ongeveer een derde van de personen met het 
coronavirus heeft geen symptomen en kan het virus onbewust verspreiden’, meldt de regering 
in een verklaring. 

De gratis sneltesten zijn ook bedoeld voor mensen die vanwege hun werk met scholen te 
maken krijgen, zoals buschauffeurs. De uitslag moet binnen een half uur bekend zijn. Wie 
positief test, moet ook nog een nauwkeurige PCR-test ondergaan. Dan worden monsters 
genomen in de neus en keel en die worden onderzocht in een laboratorium. 
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Het heropenen van de scholen op 8 maart wordt gezien als de eerste grote stap om 
de lockdown te versoepelen. De regering wil de komende maanden stapsgewijs andere 
maatregelen intrekken in Engeland. Dat kunnen bijvoorbeeld horecazaken, bioscopen en 
bibliotheken weer open. 

Premier Boris Johnson stond binnen zijn Conservatieve Partij onder druk om haast te maken 
met het afbouwen van de lockdown. Tientallen partijgenoten stelden deze maand dat het 
voortvarende verloop van de vaccinatiecampagne het mogelijk maakt om snel de strenge 
coronamaatregelen te versoepelen. De premier heeft inmiddels een stappenplan 
aangekondigd. 

Het Verenigd Koninkrijk wordt in Europa gezien als koploper op vaccinatiegebied. Het land 
heeft volgens officiële cijfers bijna 20 miljoen mensen een eerste prik gegeven. Dat komt neer 
op een derde van de Britse volwassenen. Zo'n 769.000 mensen hebben beide doses al gehad. 
De BBC bericht dat vanaf maandag ook zo'n 2 miljoen mensen in de leeftijdsgroep 60-63 
worden uitgenodigd om zich te laten inenten. Bron: De Stentor, 28 februari 2021.  

 

Aanhoudingen Museumplein Amsterdam  

Bij de demonstratie van tegenstanders van het coronabeleid op het Museumplein zijn 
vanmiddag zeventien aanhoudingen verricht. Dat meldt de politie in Amsterdam. Volgens de 
Amsterdamse politie waren er zo'n vijfhonderd mensen op het Museumplein. ‘Het bleek om 
een spontane demonstratie te gaan en de demonstranten hielden zich niet aan de geldende 
corona-maatregelen. Hierop is de demonstratie ontbonden.' 

De politie stelt dat 'na uitvoerig te hebben gewaarschuwd', 'gefaseerd en gedoseerd' is 
opgetreden. Van de zeventien arrestaties waren er twee voor het verstoren van de openbare 
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orde, drie voor belediging, vier voor openlijke geweldpleging en acht voor het niet voldoen aan 
een bevel of vordering. 

Een deel van de demonstranten verplaatste zich naar het Leidseplein. Ook daar trad de politie 
op. Daarbij zijn geen aanhoudingen verricht, de demonstranten volgden de aanwijzingen van 
de politie op om te vertrekken.  Bron: De Stentor, 28 februari 2021. 

 

@ EPA 

Op het Museumplein is het weer rustig. Het laatste groepje betogers dat was achtergebleven, 
is zojuist ook vertrokken. De politie had ze daarvoor vijf minuten de tijd gegeven. Het groepje 
was omsingeld door onder meer politiebusjes, een waterkanon en politiemensen te paard. 

Vandaag waren opnieuw honderden tegenstanders van het coronabeleid naar Amsterdam 
gekomen om 'koffie te drinken'. Sommigen hadden borden meegenomen met teksten als 
'Bevrijd Nederland nu'. Ook waren er veel gele paraplu's waar liefde en vrijheid op staat en 
ballonnen in de vorm van hartjes.  

In de loop van de middag werd hun demonstratie ontbonden, maar het plein was amper leeg 
of er keerden weer demonstranten terug. De Amsterdamse driehoek van politie, justitie en 
burgemeester had een noodbevel afgekondigd. De Mobiele Eenheid heeft het 
Museumplein ontruimd, nadat een groep demonstranten weigerde te vertrekken. 
Verschillende mensen zijn gearresteerd. 

Rond 16.45 uur is ook op het Leidseplein een demonstratie ontbonden, meldt de gemeente op 
Twitter. Ook daar is een noodbevel van kracht; het is niet toegestaan om op het plein te blijven. 
Voor de vierde dag op rij sloot de gemeente Amsterdam vanmiddag ook opnieuw 
het Vondelpark af, omdat het er te druk werd. Bron: De Stentor, 28 februari 2021. 

De Mobiele Eenheid gaat het Museumplein in Amsterdam ontruimen. Volgens de gemeente 
negeert de groep demonstranten de waarschuwingen en bevelen van de politie en treedt de 
ME nu op om het plein te ontruimen. In het geval dat mensen niet vertrekken van het 
Museumplein zal 'de politie gaan optreden en kan die daar geweld bij gebruiken', meldden 
agenten al eerder. 

Rond 14.00 uur verzamelde zich een grote groep van honderden mensen op het plein 
om 'koffie te drinken'. Enkele demonstranten staan elkaar te omhelzen 'om de liefde door te 
geven'. Ze hebben doeken en borden meegenomen met teksten als 'Bevrijd Nederland nu'. Ook 
zijn er veel gele paraplu's waar liefde en vrijheid op staat en ballonnen in de vorm van hartjes. 
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Het Museumplein in Amsterdam was leeg na ingrijpen van de ME, maar nu is het plein weer 
volgelopen met demonstranten. Dat meldt  Het Parool. De politie houdt de demonstranten op 
het plein in de gaten. Bij het leeg maken van het plein is een demonstrant opgepakt.  Naast 
het Museumplein is nu ook het Vondelpark opnieuw verboden gebied. Bezoekers kunnen het 
park alleen nog verlaten via de hoofdingangen aan de Amstelveenseweg en de 
Stadhouderskade, twittert de gemeente. Het is de vierde dag op rij dat de gemeente het park 
sluit. Voorgaande dagen was het er ook te druk. De gemeente geeft nu op Twitter aan dat 
mensen drukke plekken moeten mijden en 1,5 meter afstand moeten houden. Bron: De 
Stentor, 28 februari 2021. 

De meeste van de duizenden horeca-ondernemers die morgen hun terrassen openen, zoeken 
de confrontatie niet op en zetten enkel stoelen en tafels buiten. De meeste ondernemers zullen 
echter geen consumpties serveren. Toch sluit de organisatie niet uit dat een deel van de 
terrassen echt opengaat. ‘Veel ondernemers zullen mensen namelijk toelaten om te gaan 
zitten', klinkt het. Al is het maar om hun eigen drankjes en hapjes te nuttigen. Bron: 
Tubantia, 1 maart 2021.  

De gemeente Amsterdam heeft vandaag voor de vijfde dag in korte tijd de toegang tot het 
Vondelpark gesloten. Bezoekers kunnen het park alleen nog verlaten via de 
hoofdingangen. Vorige week was het er ook steeds te druk, alleen gisteren hoefde de gemeente 
de poorten van het park 's middags niet te sluiten. Bron: De Stentor, 2 maart 2021.  
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Palestijnse arbeiders in Israël worden gevaccineerd 

Israël gaat Palestijnse arbeiders inenten. Het gaat om ongeveer 130.000 Palestijnen die in het 
land of in de Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever werken.  

Duizenden Palestijnen die in de Israëlische diensten- en industriële sectoren werken zijn al 
privé gevaccineerd door hun werkgevers in Israël, aldus de Palestijnse Arbeidersbond.  

Israël heeft ten minste één dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin gegeven aan meer dan de 
helft van zijn 9,3 miljoen inwoners, inclusief Palestijnen in Oost-Jeruzalem. 
Maar internationaal klinkt kritiek omdat het land niet meer heeft gedaan om vaccinatie van 
Palestijnen mogelijk te maken op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, gebieden 
die Israël veroverde tijdens de oorlog in het Midden-Oosten van 1967. 

De Palestijnen hebben tot nu toe slechts ongeveer 32.000 vaccindoses ontvangen voor de 5,2 
miljoen mensen die op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza wonen. Bron: De Stentor, 28 
februari 2021. 

Vliegveld Heathrow gaat coronabelasting heffen 

Vliegveld Heathrow gaat een 'coronataks' heffen. Op het Londense vliegveld gaan vertrekkende 
passagiers een extra heffing van 8,90 pond (11,50 euro) betalen om de kosten te dekken van 
onder meer het inchecken en bagageafwikkeling. De belasting is toegestaan om de verliezen 
door de coronacrisis enigszins te compenseren, aldus de Britse luchtvaartautoriteiten. 

Heathrow heeft zwaar te lijden onder de pandemie, onder meer omdat het zeer afhankelijk is 
van langeafstandsvluchten. Deze markt is volkomen ingestort. Het passagiersvervoer kelderde 
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met bijna 73 procent, de luchthaven boekte afgelopen jaar meer dan 2 miljard euro verlies. 
De 'coronataks', officieel Airport Cost Recovery Charge geheten, wordt zeker tot het eind van 
dit jaar opgelegd. Bron: De Stentor, 28 februari 2021.  

 

 

 

Vaccin Janssen is effectief volgens Anthony Fauci 

Anthony Fauci heeft geen enkele twijfel over de effectiviteit van het coronavaccin dat is 
ontwikkeld door het Leidse farmaceutische bedrijf Janssen, eigendom van Johnson & 
Johnson. De Amerikaanse autoriteit op het gebied van infectieziekten raadde zijn landgenoten 
het middel, het derde dat is toegelaten in de VS, aan op tv bij NBC en absoluut niet te wachten. 

‘Alle drie de vaccins zijn eigenlijk heel goed. Mensen zouden zich moeten laten inenten met 
wat in hun geval het best beschikbaar is. Als je je ergens meldt en er ligt een dosis klaar van 
J&J, dan zou ik die zeker nemen’, aldus Fauci. Voordeel van het Leidse middel is dat het in 
een gewone koelkast kan worden bewaard en er slechts één prik nodig is. Bij die van 
Pfizer/BioNTech en Moderna is een herhaaldosering nodig. 

De befaamde immunoloog zei te verwachten dat komende herfst in de VS een begin kan 
worden gemaakt met het vaccineren van middelbare scholieren. Leerlingen in het 
basisonderwijs, die het minste risico lopen ernstig ziek te worden door corona, volgen eind dit 
jaar of begin 2022. Bron: De Stentor, 28 februari 2021.  
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Update RIVM 

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen op dit moment 1848 coronapatiënten, 39 meer dan een 
dag eerder. Van hen liggen er 526 op de intensive care, acht meer dan zaterdag, en 1322 in 
de kliniek. Dat zijn er 31 meer dan de dag ervoor. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). 

Zondag zijn 181 nieuwe Covid-19-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 26 
minder dan de vorige dag. Van hen zijn er 21 opgenomen op de IC, één minder dan zaterdag, 
en 160 in de kliniek, 25 minder dan de dag ervoor. Er zijn nu 927 IC-bedden bezet, waarvan 
401 door mensen die iets anders dan corona hebben. 

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, 28 februari 2021.  

Meer zorgen om gamegedrag kinderen, deskundigen waarschuwen voor 
te strenge regels 

Wat is een gezond aantal uren schermtijd voor mijn kind? Dat is de meest gestelde vraag door 
ouders in coronatijd aan verslavingsinstellingen: ‘Dit is iets wat we al meerdere jaren zien, 
maar sinds kinderen tijdens corona meer thuis zitten, lijkt dit verder toe te nemen’, zegt Laura 
DeFuentes, onderzoeker bij verslavingsinstelling Novadic-Kentron. Verslavingsinstellingen 
Tactus en ouderorganisatie Bureau Jeugd en Media zien dezelfde tendens. 

 

Volgens Steam, een platform voor computerspellen, werd er 50 procent meer gegamed in 2020 
in vergelijking met het jaar ervoor. Om ouders en jongeren laagdrempelig te kunnen adviseren 
over wat zorgwekkende signalen zijn, heeft onderzoeksbureau Trimbos-instituut een 
chatfunctie op de website geplaatst. Verslavingsinstelling Tactus opende aan het begin van de 
coronapandemie een advieslijn en hield in november een digitale ouderbijeenkomst, waar het 
thema schermtijd en gamegedrag hot topics waren onder de ruim 4000 deelnemende ouders. 
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‘Ouders maken zich zorgen, dat werd wel duidelijk’, zegt initiatiefnemer Gijs van Houwelinge 
van Tactus. ‘Maar hoe zorgelijk het daadwerkelijk is, is moeilijk te zeggen. Het is een rare tijd 
en een raar jaar. Je moet toch wat, dus ga je gamen, iets wat veel jongeren leuk vinden. Wat 
het risico ervan is, hangt af van of ze er na deze coronatijd mee doorgaan of niet.’ 

Atie Heijstek uit Katwijk is moeder van vier kinderen. Ook zij zit soms met de handen in het 
haar als het om de schermtijd van haar thuiswonende pubers van 15 en 18 jaar gaat. ‘Ik snap 
het allemaal best wel met de beperkingen door corona, maar jongens, kunnen we alsjeblieft 
nog normaal praten met elkaar?’ 

Pubercoach Gacelle Braaf, zelf ook moeder van een gamende zoon, begrijpt de frustratie. ‘Alles 
gebeurt nu online, school, vriendschappen onderhouden; je kunt bijna niet anders. Ik snap 
de zorg van ouders; dit is iets nieuws wat deze generatie ouders moet uitzoeken. Ze hebben 
geen voorbeeld van hun eigen ouders en hoe zij ermee omgingen.’ 

Toch waarschuwt Braaf voor te strenge regels omtrent schermgebruik. ‘Omdat je veel hoort 
over gameverslaving, denk je als ouders al snel dat je streng moet zijn. Het wordt pas gevaarlijk 
als je kind het doet om te vluchten van de echte wereld en elke greep op de realiteit verliest. 
Zolang je kind ook nog andere dingen doet naast het gamen, is er niets aan de hand. Sterker 
nog: gamen kan nu juist dé manier voor pubers zijn om hun sociale contacten te 
onderhouden.’ 

Gamen verbieden heeft dan ook geen zin, stelt Braaf. ‘Dan gaan ze toch bij vrienden gamen 
en voelen ze zich niet serieus genomen. Luister naar de argumenten van je puber waarom hij 
zo graag gamet, speel eens een keer een spelletje mee. Gooi het open en vertel ook vooral 
waarom het jou tegenstaat. Dan word je zelf ook gedwongen om erover na te denken waarom 
je het zo erg vindt’, zegt Braaf. ‘Misschien valt dat eigenlijk wel mee.’ 

Ook Defuentes van Novadic-Kentron adviseert om niet overbezorgd te zijn en geen strenge 
regels te stellen zonder interesse te tonen. ‘Wat je wel kunt doen, is regels opstellen en 
uitleggen waarom die regels belangrijk zijn, en in de gaten houden welke games je kind speelt. 
Een kind dat zich begrepen voelt, houdt zich eerder aan afspraken.’ 

Jacqueline Kleijer van ouderorganisatie Bureau Jeugd en Gezin heeft een andere tip. 
‘Misschien moet je juist in coronatijd de vraag andersom stellen. Dus niet: hoeveel uur mag 
ik achter het scherm zitten? Maar: hoeveel uur wil je offline zijn? Het is een andere tijd nu, 
we moeten zien hoe we het volhouden. Het ene gezin is bovendien het andere niet.’ 

Atie Heijstek heeft schermtijdregels voor haar kinderen opgesteld. Niet voor het ontbijt of 
onder schooltijd, maar wel daarna of als zij met de hond wandelt. En 's avonds kijken ze met 
zijn allen televisie. Zoon Ben vindt de regels 'wel oké'. ‘Maar als het saaie televisie is, pak ik 
toch nog wel even mijn eigen scherm erbij.’ Bron: NOS, 28 februari 2021. 

Sputnik-V wordt geleverd aan Tsjechië 

De Tsjechische president Milos Zeman heeft de Russische president Vladimir Poetin gevraagd 
om leveringen van het Russische coronavaccin Sputnik-V. Hoewel het vaccin nog moet worden 
goedgekeurd in zijn land, rekent Zeman erop dat hij het vaccin kan gaan gebruiken.  

Volgens de president zijn de eerste leveringen al op korte termijn te verwachten. Ook zei de 
staatsman het niet erg te vinden als zijn land het Chinese Sinopharm-vaccin krijgt, 
omdat 'vaccins geen ideologie hebben'. 
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Zeman meent dat goedkeuring door het Tsjechische staatsinstituut voor medicijncontrole 
genoeg is om de bevolking te kunnen inenten met Spoetnik-V. In Tsjechië klinken steeds 
meer kritische stemmen over het volgens hen te trage vaccinatieprogramma in het land. 

Volgens Rusland wordt het eigen vaccin al in dertig landen gebruikt. Hongarije begon het 
middel deze maand te gebruiken, als eerste lidstaat van de Europese Unie. Ook gebruikt het 
land sinds woensdag het Sinopharm-vaccin.  

De Tsjechische regering bespreekt morgen of het voor grote bedrijven verplicht moet worden 
om coronatesten te gaan doen. Dat meldde premier Andrej Babis, nu het land probeert een 
heropleving van het coronavirus te beteugelen. 

Het land met 10,7 miljoen inwoners behoort tot de ergst getroffen landen ter wereld qua 
besmettingen en overlijdens. De regering kondigde vrijdag nieuwe strikte beperkingen aan 
zoals winkel- en schoolsluitingen, maar kreeg kritiek van sommige economen en vakbonden 
omdat er geen beperkingen werden opgelegd aan bedrijven. 

Babis zei vandaag dat zijn minderheidsregering dat wel zal doen. Hij bekijkt nu of bedrijven 
met minstens 250 werknemers verplicht moeten worden om hun werknemers te testen op 
Covid-19 en ze anders te beboeten. Die maatregel zou vrijdag in moeten gaan. Bron: De 
Stentor, 28 februari 2021.     

Toegang Duitsland vanuit grensgebied Moezel beperkt 

Om verspreiding van gevaarlijke mutaties van het coronavirus tegen te gaan, gaat Duitsland 
de toegang vanuit het Franse grensgebied Moezel inperken. De regio grenzend aan Saarland 
en Rijnland-Palts wordt met ingang van dinsdag aangemerkt als een 'virusvariantgebied', zo 
laat het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, weten. 

Voor zo'n gebied wordt dan een inreisverbod van kracht, vrachtwagenchauffeurs en mensen 
met bepaalde vitale beroepen uitgezonderd. Vijftien andere landen en regio's, 
waaronder Tsjechië en Tirol in Oostenrijk, zijn ook al door Duitsland uitgeroepen 
tot risicogebieden vanwege de verspreiding van die nieuwe coronamutanten.  

De inreisverboden voor die gebieden zorgden eerder deze maand voor lange files op snelwegen 
die naar de Duitse grens leiden. De Europese Commissie heeft de Duitse reisbeperkingen 
bestempeld als onevenredig en niet in overeenstemming met een overeengekomen EU-
breed kader.  

Vijftien andere landen en regio's, waaronder Tsjechië en Tirol in Oostenrijk, zijn door 
Duitsland uitgeroepen tot risicogebieden vanwege de verspreiding van nieuwe 
coronamutanten. Inreisverboden voor die gebieden zorgden eerder deze maand voor lange files 
op snelwegen die naar de Duitse grens leiden. 

De Europese Commissie heeft de Duitse reisbeperkingen eerder bestempeld als 
onevenredig en niet in overeenstemming met een overeengekomen EU-breed kader. Bron: Het 
Parool, 28 februari 2021. 
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Nationale ombudsman ziet coronavragen toenemen 

De Nationale Ombudsman heeft het aantal vragen over zaken die te maken hebben met het 
coronavirus de afgelopen tijd zien toenemen. Zo'n 2500 tot 3000 mensen hebben zich gemeld 
met 'coronagerelateerde' vragen, meldde Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zondag 
in het tv-programma Buitenhof. Dat is 10 procent van alle dingen waar de ombudsman zich 
mee bezighoudt. 

Mensen willen bijvoorbeeld beter worden geïnformeerd over extra bijstand of mogelijke 
steunmaatregelen. Ook geven mensen aan dat ze bang zijn hun baan te verliezen en vragen 
zich af hoe het dan verder moet, aldus Van Zutphen. Hij kondigde aan dat er vanaf maandag 
een meldpunt voor zzp'ers open wordt gesteld. Van Zuthpen wil zo achterhalen of de overheid 
goed voor deze groep zorgt als ze in de problemen komen. Bron: De Stentor, 28 februari 2021.  

Onderzoek Fieldlab-wedstrijden positief: terugkeer supporters mogelijk 

Voor voetbalclubs uit de Keuken Kampioen Divisie is er veel aan gelegen dat de 
onderzoeksresultaten van de twee Fieldlab-wedstrijden positief uitvallen. Marc Boele, 
algemeen directeur van de Coöperatie Eerste Divisie (CED), hoopt dat het 
onderzoek de terugkeer van supporters in april mogelijk maakt.  

Vandaag speelden Almere City en SC Cambuur de tweede wedstrijd als onderdeel van de 
Fieldlab-evenementen. Vorige week hadden NEC en De Graafschap de primeur. Tijdens die 
duels werd onderzocht hoe publiek tijdens de coronacrisis op een veilige manier naar stadions 
kan komen.  

‘Dit is extreem belangrijk’, aldus Boele. ‘Clubs verkopen richting maart en april hun 
seizoenkaarten en sponsorpakketten. Als er dan nog steeds weinig mogelijk is voor publiek, 
zitten de clubs opnieuw zonder inkomen. Dat is dodelijk.’ Bron: De Stentor, 28 februari 2021.   

 

© Pro Shots / Ron Baltus — Voetbalfans in het Yanmar Stadion van Almere City  
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Voetbalclub Almere City FC heeft de 1351 supporters die zondag in het stadion waren bij de 
thuiswedstrijd tegen SC Cambuur opgeroepen om zich vrijdag opnieuw te laten testen op het 
coronavirus. De club komt met deze oproep na de 'negatieve berichtgeving' over het 
percentage mensen dat zich niet liet testen na een bezoekje aan de theatervoorstelling 
van cabaretier Guido Weijers.  

Die voorstelling maakt net als onder meer de voetbalduels NEC - De Graafschap en Almere 
City FC - SC Cambuur deel uit van de Fieldlab-experimenten. Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 

Hongaarse premier is gevaccineerd met Chinees vaccin 

De Hongaarse premier Viktor Orbán is ingeënt met een coronavaccin dat is ontwikkeld door 
de Chinese fabrikant Sinopharm, zo maakte hij vandaag bekend op zijn Facebookpagina. 
'Ingeënt', schreef Orbán bij foto's waarop te zien is dat hij een injectie krijgt en hoe een 
dokter de verpakking van het vaccin toont. 

Hongarije is afgelopen woensdag begonnen met het inenten van mensen met het Chinese 
vaccin. 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 de entstof wel toegelaten. 

Hongarije krijgt vanuit de EU vaccins geleverd, maar zet zelf ook nog in op Sinopharm en 
het Russische Spoetnik-V. Orbán zei woensdag dat mensen zich moeten laten inenten, omdat 
er anders geen versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. Bron: De Stentor, 28 februari 
2021. 

Oproep jonge mensen om te gaan vaccineren met vaccin AstraZeneca 

Leiders van verschillende Duitse deelstaten roepen op om jongere mensen in te gaan enten 
met het coronavaccin van AstraZeneca. Dat middel blijft nu op de plank liggen doordat 
sommige Duitsers die in aanmerking zouden komen voor het vaccin liever een ander middel 
willen.  

Zij vrezen dat het middel minder effectief is dan andere vaccins of maken zich zorgen over 
bijwerkingen. Het Duitse ministerie van Volksgezondheid maakte afgelopen week bekend dat 
pas 15 procent van de beschikbare doses AstraZeneca is gebruikt. 

‘We kunnen het ons niet permitteren het niet te gebruiken omdat sommige mensen die er 
recht op hebben het afwijzen’, zei premier Winfried Kretschmann van Baden-Württemberg 
tegen Welt am Sonntag. 

Bejaarde Duitsers worden momenteel al ingeënt met andere vaccins. Dat komt omdat experts 
van de overheid hebben aanbevolen het middel van AstraZeneca alleen te gebruiken bij 
mensen tussen de 18 en 64 jaar. Bron: De Stentor, 28 februari 2021.  

Duitsland strijdt tegen AstraZeneca-scepsis, en blijft met vaccins zitten  

Duitsland heeft een AstraZeneca-probleem. Het land heeft tot nu toe 1,5 miljoen doses van 
het Britse vaccin ontvangen, maar daarvan is pas vijftien procent geprikt. Er blijven 
honderdduizenden doses liggen. Mensen melden zich niet voor een afspraak of zeggen op het 
laatste moment af. Met miljoenen extra doses in aantocht, belooft het overschot alleen maar 
groter te worden. Intussen zoekt de politiek naar oplossingen om de reputatie van het vaccin 
te verbeteren en de prikachterstand weg te werken. 

In het vaccinatiecentrum van het Brandenburgse stadje Kyritz kennen ze het probleem. Toen 
ze hier een paar weken geleden begonnen met het vaccineren met AstraZeneca bleven de 
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prikcabines praktisch leeg. ‘We kunnen hier 280 mensen per dag vaccineren’, vertelt 
regioburgemeester Ralf Reinhardt. ‘De eerste dagen meldden zich hooguit vijftig mensen voor 
een prik en daarvan kwam dan ook nog eens de helft niet opdagen.’ 

 

In het vaccinatiecentrum in Kyritz blijft het erg rustig  @ NOS 

Reinhardt ziet verschillende redenen waarom het met AstraZeneca tot nu toe niet storm loopt. 
‘Berichten over de verminderde werkzaamheid ervan, worden door veel mensen niet goed 
geïnterpreteerd. Alsof het niet werkt. In de media is AstraZeneca ten onrechte een tweederangs 
vaccin genoemd. Dat heeft mensen terughoudend gemaakt.’ 

Ook verhalen over heftige bijeffecten schrikken mensen af. Dat hoor je ook bij de mensen die 
in de hal zitten te wachten op hun prik. ‘Ik was door al die negatieve berichten zelf eerst ook 
sceptisch’, vertelt brandweerman Thomas Grandt. ‘Maar toen ik bij mensen in mijn omgeving 
zag dat ze hooguit wat hoofdpijn kregen na een AstraZeneca-prik, heb ik me toch maar 
aangemeld.’ 

Maar volgens Reinhardt wordt het grootste deel van het probleem veroorzaakt doordat er 
simpelweg te weinig mensen in de eerste vaccinatiegroep zitten die in aanmerking komen voor 
AstraZeneca. Het vaccin wordt - net als in Nederland - alleen gegeven aan mensen onder de 
65. Daarmee vallen alle 80-plussers af en blijft in groep 1 alleen medisch en verplegend 
personeel over. ‘Juist daar zag je ook best wat scepsis’, zegt Reinhardt. 

Om niet met vaccins te blijven zitten, besloot Reinhardt drie weken terug op eigen houtje de 
vaccinatievolgorde open te breken. Uitnodigingen gingen ook naar mensen in groep 2 en 3: 
GGD-medewerkers, agenten, brandweermannen en mensen van kinderdagverblijven. Tegen 
de instructie van de deelstaat en de landelijke vaccinatiecommissie in. Het kwam hem op flink 
wat kritiek te staan. ‘Maar het heeft gewerkt’, zegt hij. ‘Nu is de agenda weer bijna vol.’ 

Steeds meer gemeentes volgen het voorbeeld van Kyritz en houden zich minder strikt aan de 
vaccinatievolgorde. Zelfs de premier van deelstaat Beieren, Markus Söder, sprak zich onlangs 
uit voor het loslaten van de prioriteitsgroepen en pleitte er zelfs voor het vaccin voor iedereen 
boven de achttien vrij te geven: ‘Met een überbureaucratisch systeem komen we nu niet 
verder. Daarom moet uiterlijk in april, als de echt grote voorraden vaccins geleverd worden, 
elke dosis, waar ook mogelijk, zo snel mogelijk worden weggewerkt.’ 

In Berlijn zijn ze niet van plan het hele volgorde-systeem los te laten, maar ze denken wel na 
over verruiming van de groepen en meer flexibiliteit. En dat is precies wat er volgens Reinhardt 
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nodig is. ‘We willen in Duitsland altijd alles correct en eerlijk doen. Dat wringt nu er maar 
weinig tijd is. Tempo is een bepalende factor om mensenlevens te redden.’ 

In de prikcabines van Kyritz zijn ze er ook blij mee. Lerares Jozephine Löwe was eigenlijk nog 
niet aan de beurt, maar is heel blij dat ze toch vandaag al haar vaccinatie heeft gekregen: 
‘Iedereen moet de kans krijgen om te helpen deze pandemie eindelijk te beëindigen’. Bron: 
NOS, 2 maart 2021. 

AstraZeneca is een uitstekend middel maar heeft een imagoprobleem 

Het AstraZeneca-vaccin heeft last van een slecht imago. Het bedrijf kampt met grote 
leveringsproblemen waarover de topman vanmiddag uitleg moet geven in het Europees 
Parlement. Maar met de veiligheid van het vaccin lijkt niks mis. Al één prik geeft 94 procent 
minder kans op ziekenhuisopname, blijkt uit een nieuw Schots onderzoek. 

Toch weigeren mensen in onder meer Duitsland en Zwitserland een prik te nemen van de 
Brits-Zweedse farmaceut. ‘Bij de thuiszorg weigert veertig procent van het personeel om een 
afspraak te maken omdat ze hebben gehoord dat het een vaccin van AstraZeneca is’, zegt 
Michael Ziemons van de Duitse gezondheidsdienst. 

In Duitsland krijgen, net als bij ons, alleen mensen onder de 65 het Astra-vaccin omdat er 
twijfels waren over de effectiviteit bij ouderen. Maar ook veel jongere Duitsers willen de prik 
niet. ‘Ik denk dat het probleem is dat de cijfers en de gegevens die openbaar zijn, verkeerd 
worden geïnterpreteerd’, zegt Ziemons. 

‘Als we zeggen: Er is 70 procent werkzaamheid ontstaat bij veel mensen het idee dat 30 
procent van de gevaccineerden totaal niet beschermd is. Door die valse informatie zeggen 
mensen: Dan neem ik liever het Pfizer-vaccin.’ 

Dit probleem bestaat ook in Nederland, zegt Ben van der Zeijst, emeritus hoogleraar vaccins 
en oud-topman van het RIVM. Hij krijgt regelmatig mailtjes van mensen die het vaccin niet 
zien zitten. ‘Astra had als imago een beetje een tweederangs vaccin te zijn.’ 

‘Regeringen moeten de eerste dosis toedienen aan zo veel mogelijk mensen in hun bevolking, 
zo snel mogelijk’, aldus Aziz Sheikh, vaccinatie-onderzoeker 

Dat is het dus niet, laat het Schotse onderzoek zien. Een half miljoen Schotten kregen tot 
dusver één prik, slechts twee van hen belandden in het ziekenhuis. ‘We zijn erg tevreden met 
het resultaat’, zegt Aziz Sheikh, een van de onderzoekers van de Universiteit van Edinburgh. 
Van der Zeijst: ‘Dit is weer eens een meevaller.’ 

In Schotland krijgen juist 65-plussers het Astra-vaccin. Het vaccin blijkt dus ook bij ouderen 
te werken. En dat terwijl de Gezondheidsraad adviseert om het vaccin van AstraZeneca niet 
in te zetten voor mensen ouder dan 65. Sheikh: ‘De voorzichtigheid is te verklaren, want toen 
was het nog niet zo grootschalig onderzocht. Nu zeg ik met veel meer vertrouwen: neem het 
vaccin.’ 

Ziemons is blij met dit onderzoek. Hij hoopt met deze resultaten mensen te overtuigen van 
het nut van het vaccin. ‘We moeten eerlijk, goed en op wetenschappelijke feiten gebaseerd de 
mensen uitleggen wat het betekent.’ 

Sheikh moedigt landen aan de Astra-prikken snel uit te delen. ‘We weten nu dat na de eerste 
dosis de kans op ziekenhuisopname bij risicogroepen aanzienlijk verkleint. Dus moeten 
regeringen zorgen dat de eerste dosis wordt toegediend aan zo veel mogelijk mensen in hun 
bevolking, zo snel mogelijk.’ 
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Snel meer mensen vaccineren en wachten met de tweede prik kan helpen verstopping van de 
zorg te voorkomen. Maar voor het individu blijft de tweede prik belangrijk, benadrukt Van der 
Zeijst. ‘Je zou met één vaccin kunnen volstaan. Johnson & Johnson raadt dat ook aan bij 
hun vaccin. Maar bij AstraZeneca blijft het beter als je die booster neemt.’ Bron: NOS, 2 maart 
2021. 

Argentinië protesteert tegen voorrang krijgen vaccin 

Duizenden Argentijnen zijn in Buenos Aires de straat opgegaan vanwege een schandaal 
over prominenten die voorrang kregen bij het vaccineren. Betogers hadden borden 
meegenomen met opschriften als 'geef me mijn vaccin' en 'stop met het verspillen van ons 
geld'. 

Het schandaal kostte deze maand minister van Volksgezondheid Ginés González García de 
kop. Zijn vrienden zouden met voorrang zijn ingeënt tegen het coronavirus. Dat kwam uit toen 
een vriend van de minister, een 71-jarige journalist, daar op de radio over vertelde. 

In Argentinië kwam aanvankelijk alleen medisch personeel in aanmerking voor een 
coronavaccin. Sinds afgelopen woensdag worden ook sommige ouderen gevaccineerd. De 
overheid heeft inmiddels een lijst vrijgegeven met namen van tientallen mensen die buiten de 
officiële vaccinatiecampagne om alvast een vaccin kregen. Het gaat onder meer om oud-
president Eduardo Duhalde en zijn gezin. 

Argentijnen reageerden woest op de affaire. ‘Ze begonnen met het inenten van vrienden van 
de overheid. Dat is ongepast. Ze stelen de levens van anderen’, klaagde een betoger. 
Demonstranten hadden ook lijkzakken met namen van gevaccineerde prominenten 
opgehangen in de buurt van het kantoor van de president, die daar ontstemd op reageerde. 

Het 44 miljoen inwoners tellende Argentinië heeft tot dusver 1.2 miljoen doses ontvangen van 
het Russische Spoetnik V-vaccin, 580.000 doses van het in India geproduceerde Covishield 
en 904.000 doses van het middel van het Chinese Sinopharm. De nieuwe minister van 
Volksgezondheid Carla Vizzotti beloofde dat de vaccinatiecampagne eerlijk zal verlopen. 

Andere Zuid-Amerikaanse landen zijn in de ban van vergelijkbare affaires. In Ecuador stapte 
vrijdag minister van Volksgezondheid Juan Carlos Zevallos op vanwege vermeende 
misstanden. In Peru zouden honderden prominenten voor hun beurt zijn ingeënt, onder wie 
oud-president Martin Vizcarra. Bron: De Stentor, 28 februari 2021.    

Sportscholen in actie tegen gedwongen coronasluiting: ‘we zijn dertig 
procent van onze klanten kwijt’ 

Onmiskenbaar groeit het verzet tegen de coronamaatregelen. Steeds meer beroepsgroepen 
laten weten dat ze kopje onder dreigen te gaan. In Breda deed de horeca het door een picknick 
in het centrum, landelijk kwamen de sportscholen in actie door deze zaterdag ondanks de 
sluiting toch lessen te verzorgen. Ook in deze regio sloten sportscholen zich aan. 

‘Andere bedrijven, andere sectoren bleven open. Waarom wij niet? We weten het zelf ook niet 
meer.’ Clubmanager Marga Vermeeren van Snap Fitness aan de Tramsingel in Breda wil haar 
zaak weer open hebben: ‘We hebben het allemaal goed voor elkaar wat veiligheid betreft. We 
voldoen aan alle regels. En vooral: het is heel belangrijk dat mensen in beweging blijven.’ 
Bron: AD, 27 februari 2021. 
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Sportscholen in de regio voerden actie omdat ze weer open willen. In de buitenlucht gaven ze 
circuittrainingen, zoals hier bij Better Bodies Healthclub in Zundert. © Pix4Profs / Johan 
Wouters 
 
 
Het kabinet moet Nederland in beweging brengen en de hele sportsector zo snel mogelijk 
heropenen. Die oproep doen onder meer NOC*NSF, veel sportbonden en andere organisaties 
woensdagochtend in een paginagrote advertentie in verschillende kranten. 
 
De partijen halen in de advertentie onder meer een onderzoek van Ipsos aan. In januari 
meldde het onderzoeksinstituut dat een kwart van de Nederlanders is aangekomen tijdens de 
coronacrisis, met gemiddeld 5,6 kilo. ‘De sportsector in Nederland ligt bijna stil. Terwijl sport 
en bewegen juist zo belangrijk zijn voor de vitaliteit’, schrijven de deelnemende adverteerders, 
die vervolgens de goede dingen opsommen waar sport voor zorgt. ‘Met sport en bewegen komen 
we gezond de coronacrisis uit.’ 
 
De kracht van sporten is uniek, aldus de deelnemende partijen in de advertentie. ‘Daarom 
roepen wij het zittende kabinet op: breng Nederland in beweging en heropen de sportsector zo 
snel mogelijk.’ 
 
Ook voor de komende regering hebben de adverteerders een boodschap: ‘Laten we 
vooral voorkomen in plaats van genezen. Het is juist nu duidelijker dan ooit: sport en bewegen 
verdienen een centrale plek in ieders dagelijks leven.’ De verschillende organisaties willen nog 
eens 4 miljoen Nederlanders 'in beweging krijgen' de komende jaren. Daarvoor is overigens 
een investering van 1 miljard euro per jaar nodig, maar de adverteerders bezweren dat dat 
geld goed is besteed, aangezien de maatschappelijke opbrengst minstens 2,5 miljard euro per 
jaar zou zijn. ‘En bovenal levert ons dit een gezonde, weerbare en energieke samenleving op. ‘ 
Bron: AD, 3 maart 2021.  
 

Happy Stones 

Op steeds meer plekken zie je ze: vrolijk beschilderde steentjes met de mooiste creaties. 
Deze Happy Stones, dé nieuwe ‘corona-rage’, kom je op heel Voorne-Putten en Goeree-
Overflakkee tegen. ‘Pas op, als je eraan begint ben je verslaafd. Zo leuk is het.’ Bron: De 
Stentor, 28 februari 2021. 
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© Peter de Jong Fotografie — Dean en Manon van der Poel. 

Vaccinatie biedt voordeel voor zwangere vrouwen 

Vaccinatie tegen COVID-19 biedt veel voordelen voor zwangere vrouwen en hun baby's en 
houdt geen bekende risico's in. Dat was de boodschap van twee gynaecologen tijdens het 
wekelijkse informatiemoment van de Belgische taskforce vaccinatie. Bron: De Stentor, 28 
februari 2021. 

 

© ANP — Volgens Belgische experts zijn er geen aanwijzingen dat vaccineren niet goed zou 
zijn voor zwangere vrouwen.  
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© Jeffrey Groeneweg/Qphoto — Gedragsspecialist Jolanda Verboom in gesprek met Charity 
en Thijmen. ‘Ik erger me mateloos dat alleen maar gesproken wordt over leerachterstanden.' 

Meer pestgedrag door thuisonderwijs 

Er wordt door thuisonderwijs meer gepest via internet. Dat blijkt uit navraag van KRO-NCRV’s 
Pointer bij de Kindertelefoon, waar de laatste maanden een ruime verdubbeling van het aantal 
meldingen binnen is gekomen over ‘cyberpesten’. 

‘Vorig jaar ging het twee keer per dag over cyberpesten’, zegt Paulien Morsch van de 
Kindertelefoon. ‘En nu is dat aantal verhoogd naar vijf keer.’ Belangrijkste oorzaak is volgens 
de Kindertelefoon het thuisonderwijs, waardoor het sociale leven van kinderen zich nog meer 
online afspeelt. ‘De ontwikkeling is zorgelijk, maar verrast ons helaas niet.’ Bron: De Stentor, 
28 februari 2021.  

Drugsgebruik toegenomen onder studenten 

Het gebruik van verdovende middelen is sinds het begin van de coronacrisis sterk toegenomen 
onder studenten. Vier op de tien studenten geeft aan meer drank of drugs te gebruiken. 

Dat komt naar voren uit onderzoek onder ruim 7000 studenten uitgevoerd door Lieve Mark, 
een initiatief van studenten uit Leiden, Delft en Utrecht. Van de studenten die hun leven op 
dit moment een onvoldoende geven, gebruikt vijftig procent meer drank of drugs. Bij de rest 
van de studenten is dit eenendertig procent. Zelda Geels, een van de onderzoekers: ‘Studenten 
lopen al zo lang op hun tenen dat zij drank of drugs als uitweg zijn gaan zien om zich toch 
iets beter te voelen. Dat is heel zorgelijk.’ 

Verveling wordt genoemd als belangrijkste reden voor het toegenomen gebruik van verdovende 
middelen. Toch geeft meer dan een op de drie studenten aan dat zij ook meer gebruiken, 
omdat anderen om hen heen dat ook doen. Mede-onderzoeker Chris Vellenga: ‘De keuze om 
wel of niet mee te drinken is er niet meer. Als je huisgenoten besluiten om in de 
gemeenschappelijke ruimte te gaan drinken, doe je maar mee. Je kunt de sociale druk niet 
meer ontlopen zoals voorheen.’ Bron: AD, 3 maart 2021, 
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Van zorgeloos studeren is tijdens de coronacrisis geen sprake. Studenten maken meer 
studiekosten door opgelopen studievertraging, velen zijn hun bijbaan kwijtgeraakt, ze lenen 
meer en maken zich daardoor ook zorgen over hun financiële toekomst. Bron: De Stentor, 2 
maart 2021. 
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Filippijnen ontvangen vandaag eerste vaccins 

De Filippijnen ontvangen vandaag hun eerste batch COVID-19-vaccins. Het is een van de 
laatste landen in Zuidoost-Azië die het vaccin ontvangt, ondanks het op een na hoogste aantal 
coronavirusinfecties en sterfgevallen in de zwaar getroffen regio. 

President Rodrigo Duterte en hoge kabinetsfunctionarissen zullen de aankomst van 600.000 
doses door China gedoneerde vaccins verwelkomen tijdens een ceremonie op een 
luchtmachtbasis in de hoofdstad. De vaccinaties voor zorgpersoneel beginnen morgen. 

Naast het gedoneerde vaccin van Sinovac Biotech Ltd. heeft de regering 525.600 doses besteld 
bij AstraZeneca. Ook die worden morgen in gebruik genomen. De eerste leveringen zijn een 
fractie van de ten minste 148 miljoen doses waarover de regering heeft onderhandeld. Het 
grootste deel van de vaccinzendingen wordt later dit jaar verwacht. 

De regering van Duterte is bekritiseerd omdat ze achterblijft bij de meeste andere Zuidoost-
Aziatische landen qua vaccins. Volgens Duterte ligt dit vooral aan het feit dat rijke westerse 
landen enorme doses hebben besteld, waardoor armere landen worstelen om ook iets te 
krijgen.  

De levering van het Chinese vaccin werd vertraagd door het ontbreken van een vergunning 
voor noodgebruik door de Manila's Food and Drug Administration. Sinovac kreeg afgelopen 
maandag toestemming. Westerse farmaceutische bedrijven wilden ook dat de Filippijnse 
regering zou garanderen dat zij de verantwoordelijkheid zou nemen voor rechtszaken en eisen 
voor schadeloosstelling die voortvloeien uit mogelijke nadelige bijwerkingen van het vaccin, 
aldus functionarissen. Duterte heeft vorige week een wet ondertekend die farmaceutische 
bedrijven vrijpleit van dergelijke aansprakelijkheden. Bron: De Stentor, 28 februari 2021.  

Acht arrestaties bij anti-lockdownprotest Kopenhagen 

De Deense politie heeft acht arrestaties verricht bij een anti-lockdownprotest in Kopenhagen. 
In de hoofdstad waren volgens de autoriteiten zo'n 1200 mensen de straat opgegaan. Het ging 
om het eerste grote protest sinds de regering afgelopen week een gedeeltelijke versoepeling 
van de coronamaatregelen aankondigde. Die gaat volgens de oppositie niet ver genoeg. 

De protestbijeenkomst van zaterdagavond verliep overwegend vreedzaam. Een groep die zich 
'Men in Black' noemt had opgeroepen tot de manifestatie op het plein bij het stadhuis. De 
politie arresteerde onder meer mensen voor het afschieten van vuurwerk en ordeverstoringen. 

In Denemarken eisen sommige critici van het regeringsbeleid dat lockdownmaatregelen 
sneller worden afgebouwd. Denen kunnen vanaf maandag wel weer naar sommige winkels en 
er mogen meer mensen meedoen aan sportevenementen in de buitenlucht. Veel andere 
maatregelen zijn verlengd tot begin april, waaronder ook de sluiting van horecazaken. 

Het was zaterdag precies een jaar geleden dat Denemarken voor het eerst een 
coronabesmetting vaststelde. Sindsdien heeft het Noord-Europese land meer dan 200.000 
coronagevallen en ongeveer 2350 sterfgevallen gemeld. Denemarken hoopt op 
termijn 100.000 inwoners per dag te kunnen vaccineren tegen het virus, als daar voldoende 
vaccins voor beschikbaar zijn. Bron: De Stentor, 28 februari 2021.  

Komende week gaan de middelbare scholen weer open, maar daarmee is het lek voor 
scholieren nog lang niet boven. Dat zegt gedragskundige Jolanda Verboom. ‘De problemen 
gaan veel verder dan de leerachterstand alleen. De sociaal-emotionele impact is veel groter 
dan wordt gedacht.’ Bron: De Stentor, 28 februari 2021.  
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Winkels en cafés in Oslo opnieuw dicht 

In Oslo gaan alle winkels en cafés opnieuw dicht. Restaurants mogen alleen nog 
afhaalmaaltijden leveren. De autoriteiten in de Noorse hoofdstad hebben dat zondag besloten 
wegens de verontrustende stijging van het aantal coronabesmettingen door de Britse variant. 
Onder meer supermarkten en apotheken blijven wel open.  

Oslo ontmoedigt verder het organiseren van recreatieve evenementen voor volwassen, evenals 
privé bijeenkomsten en bezoek bij mensen thuis. De maatregel gaat dinsdag in en blijft 
voorlopig tot 15 maart van kracht. De nationale gezondheidsdienst lichtte nog toe dat de Britse 
virusmutatie, die extra besmettelijk is, nu dominant is in Noorwegen. Bron: Het Parool, 28 
februari 2021.   

 

FVD-aanhangers in Nijmegen bekeurd voor flyeren zonder afstand 

De politie in Nijmegen heeft zondagmorgen een nog onbekend aantal mensen bekeurd omdat 
zij tijdens een bijeenkomst van Forum voor Democratie (FVD) folders uitdeelden zonder 
daarbij 1,5 meter afstand te houden. Flyeren mag volgens de politie binnen de coronaregels 
alleen als de folders niet van de ene hand in de andere worden gestopt. De politie heeft ook 
twee mannen opgepakt voor opruiing. 

De bijeenkomst van FVD op het Kelfkensbos in Nijmegen was zeer drukbezocht. In de stad 
verzamelden zich ook tientallen tegendemonstranten. Een grote politiemacht hield beide 
groepen ver uit elkaar. Een groep tegendemonstranten die vanaf een dak de toespraak van 
FVD-voorman Thierry Baudet verstoorde met sirenes en trommels, werd door agenten naar 
beneden gehaald. De demonstranten tegen racisme en fascisme mochten op een ander, door 
de politie omsingeld plein in het centrum van Nijmegen bijeen komen. 
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De politie onderzoekt of FVD coronaregels heeft overtreden tijdens een eerdere bijeenkomst in 
Urk. In Nijmegen hielden aanhangers van de partij zich wel aan de 1,5 meter onderlinge 
afstand. Niemand droeg een mondkapje. Er waren ook geen fotosessies met voorman Baudet. 
Bron: Het Parool, 28 februari 2021. 

Gratis sneltesten voor Britse gezinnen met schoolkinderen 

De Britse autoriteiten gaan gratis snelle coronatesten verstrekken aan gezinnen met 
schoolgaande kinderen in Engeland. Het gaat om twee testkits per week. Britten kunnen die 
online bestellen en vervolgens ophalen op een testlocatie, ook als niemand klachten heeft die 
kunnen wijzen op een coronabesmetting. 

Het plan is bedoeld om de heropening van de scholen komende maand zo veilig mogelijk te 
laten verlopen. Met de snelle testen kunnen volgens gezondheidsdienst Public Health 
England 'verborgen gevallen' worden opgespoord. 'Ongeveer een derde van de personen met 
het coronavirus heeft geen symptomen en kan het virus onbewust verspreiden,'  meldt de 
regering in een verklaring. 

De gratis sneltesten zijn ook bedoeld voor mensen die vanwege hun werk met scholen te 
maken krijgen, zoals buschauffeurs. De uitslag moet binnen een half uur bekend zijn. Wie 
positief test, moet ook nog een nauwkeurige PCR-test ondergaan. Dan worden monsters 
genomen in de neus en keel en die worden onderzocht in een laboratorium. Het heropenen 
van de scholen op 8 maart wordt gezien als de eerste grote stap om de lockdown te 
versoepelen. De regering wil de komende maanden stapsgewijs andere maatregelen intrekken 
in Engeland. Dat kunnen bijvoorbeeld horecazaken, bioscopen en bibliotheken weer open. 
Bron: Het Parool, 28 februari 2021.  
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Duitse staten: geef meer mensen toegang tot vaccin AstraZeneca 

Leiders van meerdere Duitse deelstaten hebben opgeroepen ook jongere mensen in te 
enten met het coronavaccin van AstraZeneca. Dat middel blijft nu op de plank liggen. Dat 
komt onder meer doordat sommige Duitsers die in aanmerking komen voor het vaccin liever 
een ander middel willen. 

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid maakte afgelopen week bekend dat pas 15 procent 
van de beschikbare doses AstraZeneca waren gebruikt. Sommige Duitsers zouden vrezen dat 
het middel minder effectief is dan andere vaccins of maken zich zorgen over bijwerkingen. De 
Europese toezichthouder EMA zegt dat het middel veilig is. 

De premiers van deelstaten Baden-Württemberg, Beieren en Saksen vinden dat richtlijnen 
voor het gebruik van het vaccin versoepeld moeten als doses voor oudere Duitsers niet worden 
gebruikt. ‘We kunnen het ons niet permitteren het niet te gebruiken omdat sommige mensen 
die er recht op hebben het afwijzen,’ zei premier Winfried Kretschmann van Baden-
Württemberg tegen Welt am Sonntag. Bron: Het Parool, 28 februari 2021.   
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De fijnstofmeter is even simpel als effectief. In het project Citizen Science kunnen burgers zelf 
met eenvoudige onderdelen een apparaat bouwen dat de luchtkwaliteit meet. © Sandra 
Zeilstra  

 



54 

 

Dit onderzoek bevestigt: luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd door 
lockdown 

Minder auto’s en minder rokende fabrieksschoorstenen door de lockdown. Helpt dat nu voor 
een schonere lucht? Jazeker, bevestigen wetenschappers. ‘En het is de moeite waard om dat 
vast te houden.’ 

Walter Takens uit Gouda heeft een ananas in de vensterbank staan. Niet om te eten, maar 
om te weten hoe schoon de buitenlucht is. ‘Schoolkinderen die hier langskomen kennen 
hem wel’, vertelt hij. ‘Laatst was ‘ie oranje, tegen rood aan. ‘Goh, gisteren was ‘ie nog blauw. 
Hoe kan dat?’ vroegen ze. En dan vertel ik dat de lucht vandaag een stuk viezer is dan 
gisteren. En dat vinden ze interessant.’ Bron: AD, 28 februari 2021.  

Gelderse zestigplussers, mensen met Down en ernstig overgewicht 
moeten langer wachten op eerste corona-prik 

Een grote groep Gelderlanders die vanaf deze week hun eerste corona-prik zouden krijgen, 
moet zeker een week langer wachten. Het gaat om mensen van 63 en 64 jaar, en mensen met 
het Down-syndroom of met ernstig overgewicht. Hun inenting is uitgesteld doordat vaccin-
fabrikant AstraZeneca tijdelijk veel minder vaccins levert dan afgesproken.  

Voor andere provincies verwacht het RIVM, dat de vaccinatiecampagne coördineert, 
vooralsnog geen vertraging. Tenzij er tijdelijk te weinig vaccins zijn om een hele risicogroep in 
een provincie te prikken. Dan gaan die vaccins naar een kleinere provincie, als daar dan wel 
de hele risicogroep die aan de beurt is, in één keer ingeënt kan worden.  Bron: De Stentor, 1 
maart 2021.  

GGD’s een jaar in het oog van de storm: ‘coronacrisis heeft kwetsbare 
kanten blootgelegd’ 

De GGD’s transformeerden door de coronapandemie van bescheiden organisaties in de luwte 
tot virusbestrijders in de frontlinie. Dat ging met vallen en opstaan. GGD-directeuren 
Jacqueline Baardman (Noord- en Oost-Gelderland) en Rianne van den Berg (IJsselland) 
trekken lessen uit één jaar corona: ‘robuuster worden en nog harder inzetten op preventie’.    

 

Jacqueline Baardman (links) en Rianne van den Berg. © Rob Voss 
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Jarenlang gingen de GGD’s als een grijze muis door het leven. Ze waren er wel, maar vielen 
nauwelijks op, ondanks het nuttige werk dat ze verrichten op gebied van preventie en 
gezondheidsbevordering. ‘We zijn van oudsher bescheiden organisaties’, zegt directeur 
publieke gezondheid Jacqueline Baardman (Noord- en Oost-Gelderland).  Bron: De Stentor, 
1 maart 2021.  
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Gemeente Rotterdam helpt 

De gemeente Rotterdam helpt winkeliers en horecaondernemers die bedrijfsruimte van de 
gemeente huren. Wegens de coronapandemie en de voortdurende maatregelen, wordt 
de verschuldigde huur van gemeentelijk vastgoed gedeeltelijk kwijtgescholden, heeft het 
Rotterdams college besloten. 

De concrete regeling houdt in dat een huurder per 1 april kwijtschelding kan aanvragen over 
de huurachterstand van het afgelopen jaar. Voorwaarde is wel dat de huurder door de 
coronacrisis geen of substantieel minder inkomsten heeft. Naar eigen zeggen is Rotterdam de 
eerste gemeente die met een dergelijke tegemoetkoming komt. Bron: De Stentor, 2 maart 
2021.  
 

Gemeente Vlaardingen staat alcohol toe op terrassen maar sluit ze alsnog 
 
De gemeente Vlaardingen leek een oogje dicht te knijpen bij 
het protest dat horecaondernemers vandaag in de stad voeren. In tegenstelling tot andere 
gemeenten mochten ondernemers in de haringstad alcohol schenken en bitterballen 
verkopen op een terras. ‘Dit is niet toegestaan, maar we handhaven er niet streng op’, klonk 
het. De feestvreugde was echter van korte duur. De gemeente laat weten dat het 'te druk' is 
geworden en laat de boel sluiten. Bron: De Stentor, 2 maart 2021.  
 
 

Terras een half uur open  
 
Na krap een half uur open te zijn geweest wordt het terras van Boerke Verschuren aan de 
Ginnekenmarkt in Breda dinsdagmiddag ontruimd. Nadat vier handhavers met uitbater 
Johan de Vos in gesprek zijn gegaan, is het volle terras ontmanteld. De gasten hadden 
inmiddels het eerste drankje al geserveerd gekregen.  
 

 
 
© Jacques Hendriks — Terras Boerke Verschuren wordt ontruimd. 

 
Twee cafés in Breda zijn open en schenken drinken voor gasten die op het terras zitten. Een 
mogelijke boete nemen ze voor lief. 

Voor een van de cafés, Boerke Verschuren, is inmiddels een crowdfundingsactie opgestart om 
die te betalen. De teller staat op 6.500 euro. 
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‘Het gaat mij niet eens om de boete’, laat Johan de Vos weten, uitbater van Boerke Verschuren 
en voorman van de terrassenactie. ‘We moeten duidelijk maken dat we op een veilige manier 
terrassen kunnen draaien.’  

 

© Jacques Hendriks — De eerste gasten zitten op het terras op de Ginnekenmarkt in Breda 

Twee terrassen in Breda zitten vol en worden bediend. Onder anderen Johan de Vos, 
woordvoerder van ondernemers van tientallen regionale afdelingen van Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN), bedient klanten op zijn Bredase terras.  
 
Volgens een woordvoerster van de gemeente wordt De Vos eerst aangesproken op zijn gedrag. 
‘Als hij doorgaat, krijgt hij een waarschuwing. Zet hij door, dan volgt een boete. Zo zijn we 
daar steeds mee omgegaan.’  
 
De Vos zei maandag dat het om een ludieke actie gaat en het niet de bedoeling was dat mensen 
ook zouden worden bediend, al hield hij voor zijn eigen café een slag om de arm. Nu besloot 
hij toch die stap te zetten. Hij riskeert daarmee een coronaboete van 4000 euro en andere 
mogelijke maatregelen van het gemeentebestuur.     
 
Het terras van caféhouder Johan de Vos in Breda is op de vroege dinsdagochten besmeurd 
met ketchup. Op de bijgeplakte posters staat: ‘Opengaan = bloed aan je handen'.   
 
De café-eigenaar is ook vice-voorzitter van de afdeling Breda van Koninklijke Horeca 
Nederland. Met zijn café Boerke Verschuren doet De Vos mee aan de actie om de terassen 
open te gooien.  
 
‘Gelukkig is het zo opgeruimd, maar ik snap niet waarom iemand de moeite neemt om in het 
holst van de nacht het terras te besmeuren. Kom gewoon naar me toe dan praten we erover’, 
zegt De Vos tegen deze site vanochtend.   
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© BN De Stem — Het terras van Boerke Verschuren is besmeurd met ketchup. 

Ook in Amsterdam wordt actie gevoerd tegen het coronabeleid. Ondernemers rond de 
Nieuwmarkt en op de Wallen zetten dinsdag hun terrassen uit. 
 
Een deel van de ondernemers uit de binnenstad heeft de handen ineengeslagen voor een 
symbolische actie op de Nieuwmarkt. Daar staan de tafels en stoelen gereed. 
 
‘We hebben nu toezeggingen van zes zaken op het plein,’ zegt initiatiefnemer Barry van den 
Berg van kroeg Del Mondo. ‘Het zou zomaar kunnen dat we ook koffie gaan schenken met 
appelgebak. Op gepaste afstand.’  
 
De Amsterdamse horeca heeft dinsdagochtend actie gevoerd op de Nieuwmarkt. De 
ondernemers van Café Del Mondo hebben als protest tegen het coronabeleid dinsdag hun 
terras opgebouwd. Maar ze hebben de actie inmiddels gestaakt.  
 
De winkeliers in Klazienaveen sluiten de deuren weer op last van de gemeente. Hun actie 
tegen het coronabeleid heeft daarmee iets langer dan een uur geduurd.  
 
Om 09.00 uur openden enkele tientallen winkels in Klazienaveen de deuren. Handhavers van 
de gemeente Emmen, waar Klazienaveen onder valt, zullen de winkeliers in de loop van de 
ochtend verzoeken hun deuren weer te sluiten, meldde een woordvoerster van de gemeente 
vanochtend. Bron: De Stentor, 2 maart 2021.  
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VVD en CDA laten met programma schuld het hardst oplopen 
 
De meeste politieke partijen willen het geld de komende jaren flink laten rollen. Die spilzucht 
gaat gepaard met een oplopend begrotingstekort. Opvallend is dat VVD en CDA de 
staatsschuld de komende kabinetsperiode het hardst laten oplopen, terwijl juist deze partijen 
traditiegetrouw hameren op gezonde overheidsfinanciën. 
 
De plannen van VVD en CDA leiden ertoe dat de staatsschuld in de komende kabinetsperiode 
boven de Europese grens van 60 procent uitkomt. Dat blijkt uit de doorrekening van de 
verkiezingsprogramma’s die het Centraal Planbureau vanochtend heeft gepubliceerd.  

Alle andere partijen die hun plannen hebben voorgelegd, weten de schuld juist nipt beneden 
die norm te houden. Zij verhogen daarvoor vooral de lasten voor het bedrijfsleven, VVD en 
CDA doen dat veel minder. Daar staat tegenover dat op langere termijn met name D66 en de 
SP de financiële lasten het meest bij toekomstige generaties neerleggen. VVD, ChristenUnie 
en SGP schuiven de rekening het minst door: bij deze partijen blijft de schuld op de lange 
duur het meest houdbaar.  

De meeste partijen kiezen ervoor de economie de komende jaren harder te laten groeien door 
meer uit te geven. De verschillen zijn echter groot. De SP wil de uitgaven het hardst laten 
groeien en de SGP is het zuinigst; het verschil tussen deze twee uitersten bedraagt 35 miljard 
euro. 

De uitgavenstijgingen laten goed zien welke prioriteiten partijen hebben. Waar de VVD vooral 
kiest voor hogere uitgaven aan defensie en lastenverlichting, trekt de SP vooral extra geld uit 
voor hogere uitkeringen en de zorg. GroenLinks, PvdA en D66 investeren het meest in 
onderwijs. Het CDA neemt juist vaker een middenpositie in. 

In totaal tien partijen hebben hun programma door het CPB laten doorrekenen: VVD, CDA, 
D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, Denk en 50Plus. 

Behalve het effect op de economie konden partijen ook laten doorrekenen wat hun plannen 
doen voor ons leefmilieu. Een nieuw kabinet gaat het woningtekort in Nederland niet oplossen, 
zo waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De rekenmeesters van het PBL 
analyseerden de verkiezingsprogramma’s van CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en 
ChristenUnie. ‘Zelfs wanneer de politieke partijen in staat blijken een significante versnelling 
van de woningbouw mogelijk te maken, zal er aan het einde van de komende kabinetsperiode 
nog altijd een woningtekort zijn’, stelt het PBL. 

Dat is opmerkelijk, omdat alle partijen de woningnood als een van de grootste problemen zien. 
Volgens het PBL sluiten de woonplannen aan ‘bij lopend beleid’ en is er ‘geen grote trendbreuk 
met het verleden’. Zo willen alle partijen dat er een aparte minister van Wonen komt, maar 
dat heeft volgens het PBL geen zin. ‘Vooralsnog kan eigenlijk alles wat de partijen wensen, 
ook binnen de bestaande kaders worden gerealiseerd; daar is geen aparte minister voor nodig.’ 

Zelfs wanneer de politieke partijen in staat blijken een significante versnelling van de 
woningbouw mogelijk te maken, zal er aan het einde van de kabinetsperiode nog een 
woningtekort zijn. 

Het PBL ziet verder dat de plannen van alle partijen ertoe leiden dat meer mensen straks met 
het openbaar vervoer reizen. Bij CDA en SP neemt het ov-gebruik toe met 4 tot 5 procent, bij 
GroenLinks, D66 en ChristenUnie met 9 tot 12 procent en bij PvdA met 16 procent. Het aantal 
gereden autokilometers in 2030 daalt met 1 procent bij SP en met 21 procent bij GroenLinks. 
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Verder valt op dat er in de plannen ook fors minder gevlogen gaat worden: vooral bij 
GroenLinks en D66, in mindere mate bij CDA en PvdA. Dat komt door het instellen van een 
plafond op het aantal vertrekkende vluchten of door een maximum op de CO2-uitstoot van de 
vluchten. 

De klimaatplannen van de partijen gaan het verst bij GroenLinks en D66: die leveren in 2030 
60 tot 63 procent minder CO2-uitstoot op dan in 1990. Bij het CDA daalt de uitstoot het 
minst, met 46 procent. Die partij wil ook dat de veestapel niet kleiner wordt. Volgens het PBL 
pakken CDA, SP en ChristenUnie met tijdelijke maatregelen in de stikstofcrisis ‘het probleem 
niet bij de bron aan’. Het PBL waarschuwt verder dat grote bedrijven Nederland misschien 
verlaten bij strenge klimaatmaatregelen in de industrie: dat mogelijke ‘weglekeffect’ is het 
grootst bij de plannen van SP, GroenLinks en D66. 

Grote afwezige in de analyse van het PBL is de VVD. Die partij wil op de lange termijn op 
Europees niveau meer afspraken maken en meer kerncentrales bouwen om zo de 
klimaatdoelen te halen. Dat neemt het PBL niet mee in de berekeningen. ‘Daarom heeft de 
VVD van tevoren aangegeven niet mee te doen’, aldus een woordvoerder. Bron: AD, 1 maart 
2021. 

 

De wachtrij bij de IJsselhallen voor de coronaprik in januari. © Frans Paalman  

 

Vaccinatielocatie IJsselhallen in Zwolle per direct gesloten ‘tot het weer 
veilig is’ 

Vaccinatielocatie de IJsselhallen in Zwolle is de rest van vandaag gesloten vanwege een 
technisch probleem aan het plafond. Constructeurs van onder meer de gemeente Zwolle gaan 
de situatie beoordelen en bepalen wat er moet gebeuren om de locatie weer veilig te gebruiken. 

Mensen die vanmiddag een afspraak hebben voor vaccinatie, krijgen zo snel mogelijk 
telefonisch bericht, meldt de GGD IJsselland op haar website. ‘Wij vinden het erg vervelend 
voor deze mensen dat hun vaccinatie vandaag niet kan plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk 
of de locatie morgen weer gebruikt kan worden voor vaccinatie’. 

Volgens de GGD wordt op dit moment gezocht naar een oplossing zodat er zo min mogelijk 
vertraging optreedt bij het vaccineren. Bron: De Stentor, 1 maart 2021.   
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Ook dit jaar geen paasvuur in Enter 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar zal er geen paasvuur zijn. Ook elders in Twente zal 
de paastraditie in 2021 ontbreken. Dat is vandaag afgesproken in het regionaal overleg met 
de veertien Twentse gemeentes. Het is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen in 
welke fase de coronacrisis zich met Pasen bevindt. Maar de kans is groot dat met veel mensen 
samenkomen ook tegen die tijd nog niet mogelijk is.  

 

@ entersnieuws, opbouw paasbaak 2019 
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Omdat er dit jaar geen paasvuren (De Mors en Ganzenweg) zijn, kunnen inwoners uit de 
gemeente Wierden het snoeihout in maart gratis wegbrengen naar het afvalbrengpunt. Dit is 
hiervoor in maart extra geopend op de vrijdagmorgen. Bron: Enters Nieuws, 1 maart 2021.   
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Niet alle leerlingen voortgezet onderwijs naar school 

Nog niet alle scholen in het voortgezet onderwijs verwelkomen maandag al extra leerlingen 
fysiek op locatie. Sommige onderwijsinstellingen hebben nog niet alle voorbereidingen 
getroffen, signaleert de VO-raad. De verwachting is dat deze scholen in de loop van de week 
klaar zijn voor heropening. 

Het kabinet bepaalde vorige week op advies van het Outbreak Management Team (OMT) dat 
leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo weer minimaal één dag per week naar school 
mogen. Voorwaarde daarbij is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. ,,Nog niet alle scholen 
hebben het aangepaste lessenrooster op orde’, zegt een woordvoerder van de 
belangenorganisatie van schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs. ‘Sommige 
kiezen ervoor om deze eerste week bijvoorbeeld alleen mentordagen te plannen. Niet gericht 
op lessen, maar vooral op het sociale aspect.’ Bron: Tubantia, 1 maart 2021. 

Geen besmettingen tijdens voorstelling Guido Weijers 

Er zijn geen mensen met het coronavirus besmet tijdens de theatervoorstelling van Guido 
Weijers. De show in het Beatrix Theater in Utrecht, op zaterdag 20 februari, was georganiseerd 
door Fieldlab Evenementen. 

Zo'n tachtig procent van de bezoekers heeft na afloop van het evenement nog een test gedaan. 
Daar werd op aangedrongen door de organisatie. In de aanloop naar de voorstelling werden 
vijf mensen positief getest. Die mochten daarom niet aanwezig zijn bij het evenement. 

De voorstelling van Weijers is het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een 
gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. 
De show was niet alleen de eerste theatervoorstelling in maanden die weer doorging, maar 
ook de eerste waarin weer meer dan dertig toeschouwers welkom zijn. Bron: Tubantia, 1 maart 
2021.  
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Aantal opnames in ziekenhuizen stijgt 

Voor de tweede dag op rij stijgt het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. 
Zij behandelen momenteel 1911 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus 
wordt veroorzaakt. Dat zijn er 63 meer dan op zondag en 102 meer dan op zaterdag. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1375 coronapatiënten, 53 meer dan op zondag. De druk 
op de intensive cares is redelijk stabiel. Momenteel liggen daar 536 mensen met Covid-19, 
tien meer dan op zondag. Dat aantal schommelt al weken tussen de 500 en 550. 

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn afgelopen 
etmaal 175 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is onder het 
gemiddelde. In de afgelopen zeven dagen belandden gemiddeld 201 coronapatiënten per dag 
op een intensive care of verpleegafdeling. Bron: Tubantia, 1 maart 2021.  

Duitsers hebben genoeg van de lockdown 

Veel Duitsers zijn klaar met de lockdown, blijkt uit een peiling van persbureau DPA die werd 
uitgevoerd door YouGov. Slechts 26 procent van de ondervraagden steunt de politiek in 
verlenging van de strenge coronamaatregelen. 43 procent wil snel versoepeling en 17 
procent wil helemaal af van de ingestelde beperkingen. In december was nog 73 procent van 
de ondervraagden voorstander van de strenge beperkingen, inclusief sluiting van de horeca, 
talrijke ondernemingen en scholen. 

Vandaag gingen in Duitsland de kappers weer aan de slag, maar het weer opengooien van 
de samenleving is volgens de politieke leiders vrijwel uitgesloten. Zij waarschuwen voor een 
'openingsroes' en temperen de hoop op grote versoepelingen. Dat kan alleen 'stapje voor 
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stapje', klinkt het. Verregaande verlichtingen zijn pas mogelijk als er meer wordt getest en 
gevaccineerd. Vorige week gingen de basisscholen weer open, maar het voortgezet onderwijs 
zal voorlopig dicht blijven. Bron: Tubantia, 1 maart 2021. 

 

President Ghana als eerste gevaccineerd 

De president van Ghana is als eerste persoon publiekelijk ingeënt met een vaccin dat gratis 
is verstrekt via Covax, een internationaal hulpprogramma dat ook ontwikkelingslanden 
toegang geeft tot vaccins. 

De 76-jarige Nana Akufo-Addo zei dat hij zijn landgenoten wilde laten zien dat het middel 
van AstraZeneca veilig is. Ghana ontving vorige week als eerste land vaccins via Covax. Het 
ging om 600.000 doses 

President Akufo-Addo had zich gisteren al tot zijn landgenoten die vaccins niet 
vertrouwen gericht. ‘Het vaccin nemen zal je DNA niet veranderen, plaatst 
geen volgapparaat in je lichaam en maakt mannen en vrouwen ook niet onvruchtbaar.’ Bron: 
Tubantia, 1 maart 2021. 

Meer coronabesmettingen in Finland 

Tot nu toe deed Finland, dat 5,5 miljoen inwoners telt, het beter dan de meeste EU-landen. 
De afgelopen veertien dagen gaat het aantal besmettingsgevallen snel omhoog. Finland heeft 
daarom de noodtoestand uitgeroepen en wil dat zijn inwoners het aantal contacten gaan 
beperken om het virus te bedwingen.  

Scholen en restaurants gaan dicht en de Finnen mogen zich zo min mogelijk verplaatsen. 
Volgens premier, Sanne Marin, zal de manier waarop haar landgenoten zich aan de restricties 
houden, bepalen hoe de zomer er uit zal zien. Op dit moment telt het land 58.064 
besmettingen en 742 doden ten gevolge van het virus. Bron: Tubantia, 1 maart 2021.  

Stop met rectale coronatesten vraagt Japan aan China 

Japan vraagt China te stoppen met het uitvoeren van rectale coronatesten op Japanse 
burgers. Het verzoek volgt op klachten over 'grote psychologische pijn', aldus de regering in 
Tokio. 

De regering verzocht Peking al eerder te stoppen met de anale testen, waarbij een katoenen 
wattenstaafje van 3 tot 5 centimeter wordt ingebracht. De gewenste reactie bleef echter uit, 
vandaar dat Tokio nu opnieuw dit verzoek doet. 

Meerdere mensen hebben bij de Japanse ambassade in China geklaagd over de 
testprocedure. Hoeveel Japanners er rectaal zijn getest, is niet duidelijk. De anaaltesten 
zouden nauwkeuriger zijn, omdat het virus in de darm langer traceerbaar is. Bron: Tubantia, 
1 maart 2021.  

Problemen van autodealers 

De showrooms van autodealers zijn al sinds december gesloten en dat laat zich voelen in de 
autobranche. In de eerste twee maanden van dit jaar werden bijna 23 procent minder 
auto's op kenteken gezet dan een jaar eerder, melden autobrancheorganisaties BOVAG en RAI 
Vereniging.  

Veel mensen willen een nieuwe auto, voor ze overgaan tot aankoop, toch eerst bekijken en 
uitproberen. Dat gaat nu even niet en dus moeten autodealers het nu vooral hebben 
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van zakelijke bestellingen en verkopen via de telefoon of het internet. De 56.933 nieuwe 
auto's die wel werden afgeleverd, waren vorig jaar al besteld. 

Dit jaar rekenen BOVAG en RAI op ongeveer 400.000 nieuwe auto's. Beduidend meer dan de 
bijna 357.000 van vorig jaar. Een betrouwbare voorspelling voor de komende maanden is 
echter lastig, omdat de het verloop van de coronacrisis en het effect op de markt voor nieuwe 
personenauto's te onvoorspelbaar is. Bron: Tubantia, 1 maart 2021. 

Op zoek naar een besmet persoon 

De Britse gezondheidsautoriteiten zijn op zoek naar een persoon die besmet is met de 
Braziliaanse coronavariant. De reiziger zou vorige maand vanuit Brazilië in Groot-Brittannië 
zijn aangekomen en is nu gevraagd zich te melden. 

Bij zes terugkerende reizigers werd de variant uit het Noord-Braziliaanse 
Manaus vastgesteld. Één persoon heeft bij aankomst in Engeland wel een test ondergaan, 
maar liet vervolgens geen adres of andere gegevens achter. 

Vluchten vanuit Brazilië waren half januari weliswaar stilgelegd, maar de besmette 
personen reisden via Zwitserland naar Engeland. Ook drie Schotten die via Parijs en Londen 
vanuit Brazilië naar Aberdeen vlogen, bleken besmet. Bron: Tubantia, 1 maart 2021.  

België gaat coronavaccin over Europa verdelen 

België gaat het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen (Johnson & Johnson) over 
Europa verdelen, meldt de Gazet van Antwerpen. Janssen zelf houdt het erop dat 'België een 
rol zal gaan spelen bij de distributie'.  

Het coronavaccin van Janssen wordt ontwikkeld en geproduceerd bij Janssen Vaccines in 
Leiden. Ook het lab van Janssen in het Belgische Beerse speelde bij de ontwikkeling 
een centrale rol. Die vestiging zal de distributie voor heel Europa gaan regelen. 

Dat doet het lab ook voor andere geneesmiddelen van Johnson & Johnson. Naast 
een distributiecentrum in Beerse - gespecialiseerd in hoogtechnologische opslag - heeft het 
bedrijf een Europees distributiecentrum in La Louvière. Bron: Tubantia, 1 maart 2021. 

Bijna zevenduizend avondklokboetes uitgeschreven 

 
De politie meldt de afgelopen week bijna 7000 avondklokboetes te hebben 
uitgeschreven. 6966 om precies te zijn, zo laat de politie vandaag weten. 343 mensen kregen 
een prent voor samenscholen op straat. 280 andere overtreders van de coronamaatregelen 
kwamen eraf met een waarschuwing. De politie maakte daarnaast een einde aan 80 
feestjes.  Bron: Tubantia, 1 maart 2021. 

Nog deze maand Europees vaccinatiebewijs 

De Europese Commissie komt nog deze maand met een plan voor een Europees bewijs, 
waarmee de  drager kan daarmee aantonen dat hij is ingeënt tegen het coronavirus. Zuidelijke 
EU-landen dringen al langer aan op een 'vaccinatiepaspoort' waarmee ze komende zomer weer 
toeristen hopen te kunnen verwelkomen. 

Andere lidstaten hebben over zo'n certificaat echter nog veel vragen, vooral over wat je er dan 
mee zou mogen. ‘We zullen in maart een wetsvoorstel indienen’ zei EC-voorzitter Ursula von 
der Leyen vanochtend in een video-overleg met politici van haar eigen partij, de Duitse CDU. 
Bron: Tubantia, 1 maart 2021. 
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Zestigplussers moeten nog weken wachten op vaccinatie 

Een grote groep Gelderse 60-plussers moet  mogelijk nog weken wachten op 
het coronavaccin. Dat terwijl leeftijdsgenoten in Limburg al geprikt zijn en bijvoorbeeld het 
Brabantse Land van Cuijk nu snel aan de beurt is. Bron: Tubantia, 1 maart 2021. 

Al maanden niet naar zwemles 

Duizenden kinderen in de regio kunnen al maanden niet naar zwemles door de sluiting van 
de zwembaden. Badmeesters houden hart vast voor zomervakantie. Om ze bezig te houden, 
laten Amerena en R & A Sport kinderen thuis droog oefenen met speelse instructievideo’s. 
Bron: Tubantia, 1 maart 2021.  

Kappers weer open in Duitsland 

Na tweeënhalve maand verplicht te zijn geweest, mogen Duitse kappers vanaf vandaag weer 
knippen. Op sommige plaatsen begonnen de kappers al om middernacht met knippen, bericht 
de krant Rheinische Post. 

Volgens een brancheorganisatie loopt het al direct storm bij kapsalons. Alleen in het aan 
Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen zouden al ruim 100.000 afspraken zijn gemaakt. 
Veel kappers zijn voor de komende weken al volgeboekt. 

In een kapsalon in Duisburg schoof politica Sarah Philipp na middernacht als eerste klant 
aan. Ze betaalde op een veiling 500 euro voor de afspraak, schrijft de krant. Dat bedrag gaat 
naar een goed doel. 

Woensdag overlegt bondskanselier Merkel met de deelstaten over wat er na 7 maart moet 
gebeuren. De huidige maatregelen lopen dan af. Uit angst voor de Britse en Zuid-Afrikaanse 
coronavarianten en het daardoor oplaaien van het aantal besmettingen, zijn de Duitse 
autoriteiten voorzichtig met de versoepelingen. 

In sommige deelstaten gaan, vooruitlopend op 7 maart, 
ook bloemenwinkels en bouwmarkten weer open. Restaurants, cafés en sportscholen, zijn 
dicht sinds 16 december. Hotels mogen alleen zakelijke gasten ontvangen. Bron: Tubantia, 1 
maart 2021. 

PostNL verdient goed tijdens coronacrisis  

De coronacrisis legt PostNL geen windeieren. Nederlanders bestellen wat af, waardoor veel 
meer post en pakketten worden verstuurd. Internetshoppen nam een ware vlucht. 
De jaaromzet steeg en de winst verdubbelde vorig jaar ten opzichte van een jaar eerder.  

De omzet van PostNL steeg van dik 2,8 miljard euro tot zo'n 3,3 miljard euro. In het 
slotkwartaal van 2020 waarin ook veel winkels dicht moesten, zette het bedrijf ruim 1 miljard 
euro om. De winst steeg van 72 miljoen euro in 2019 naar 209 miljoen in 2020. Bron: 
Tubantia, 1 maart 2021.  
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Meer beveiliging Binnenhof 

Sinds het begin van de coronacrisis is de beveiliging op en rond het Binnenhof flink 
opgeschroefd, zegt minister De Jonge tegen Hart van Nederland. De extra beveiliging is nodig 
omdat ministers dagelijks gevolgd, gefilmd en geconfronteerd, worden door groepen 
demonstranten. 
 
‘Het gebeurt elke dag en steeds vaker’, weet De Jonge uit ervaring. ‘Kritiek hoort er natuurlijk 
bij, maar intimidatie, scheldpartijen en stalken niet. Als het echt over de schreef gaat wordt 
er aangifte gedaan.’  

Elke stap op straat in Den Haag wordt, zo melden bronnen, overlegt met de Dienst Koninklijke 
en Diplomatieke Beveiliging. Zelfs als de minister het Plein lopend oversteekt, is daar 
beveiliging bij. ‘Ik kan niet altijd meer over straat, maar ik laat mijn werk er niet door 
beïnvloeden.’ Bron: Tubantia, 1 maart 2021.  

Nieuwe besmettingen in Duitsland 

Het Duitse Robert Koch-instituut meldt vandaag 4732 nieuwe coronabesmetting te hebben 
geregistreerd. Er werden 60 sterfgevallen ten gevolge van een besmetting met het longvirus 
gemeld. Het totaal aantal bevestigde besmettingen staat nu op 2.447.068. Het officiële 
dodental op 70.105. Bron: Tubantia, 1 maart 2021.  

De gezondheidsautoriteiten in Duitsland hebben woensdagochtend fors meer nieuwe 
coronabesmettingen gemeld dan dinsdag. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse 
evenknie van het RIVM, zijn er in het afgelopen etmaal ruim 9000 nieuwe 
besmettingen vastgesteld. 
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Dinsdag meldde het RKI nog bijna 4000 nieuwe besmettingen, een daling ten opzichte van de 
ongeveer 4700 gevallen van maandag. In totaal is het coronavirus tot dusver bij 2.460.030 
personen in Duitsland vastgesteld. 

Het officiële dodental als gevolg van de pandemie steeg het afgelopen etmaal met 418 in 
Duitsland. Er zijn daar nu bijna 71.000 personen overleden aan de gevolgen van Covid-19. 

Vandaag overlegt bondskanselier Angela Merkel met de deelstaatpremiers over het al dan 
niet verlengen van de lockdown. Ze wil volgens Duitse media de lockdown verlengen tot 28 
maart, ondanks een grote maatschappelijke roep om versoepelingen. Bron: AD, 3 maart 2021.  

Opnieuw zijn er in Duitsland in de afgelopen 24 uur meer nieuwe besmettingen met het 
coronavirus vastgesteld dan op de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse 
tegenhanger van het RIVM, meldde donderdag 11.912 nieuwe gevallen. 

Woensdag meldde het RKI ruim 9000 besmettingen, meer dan het dubbele van het aantal van 
dinsdag. Toen werden er bijna 4000 nieuwe gevallen gemeld. Het coronavirus is sinds het 
begin van de pandemie bij 2.471.942 personen in Duitsland vastgesteld. 

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 359 personen aan de gevolgen van 
een coronabesmetting. Covid-19 heeft daarmee tot dusver zeker 71.240 levens geëist in 
Duitsland. 

Bondskanselier Angela Merkel maakte woensdagavond laat na overleg met de 
deelstaatpremiers bekend dat de lockdown in het merendeel van deze maand sowieso nog van 
kracht blijft. Wel kondigde Merkel aan dat zij een model voor gefaseerde versoepelingen 
overeen was gekomen met de deelstaatregeringen. Die versoepelingen moeten mogelijk worden 
gemaakt door extra snelheid met het vaccineren en een gratis sneltest per week voor alle 
Duitse burgers na zondag. Bron: AD, 4 maart 2021. 
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Scholen voortgezet onderwijs en mbo weer open 

De scholen in het voortgezet onderwijs en mbo gaan weer open. Alle leerlingen 
kunnen minimaal één dag per week weer fysiek naar school. Volgens het Outbreak 
Management Team (OMT) is de maatregel veilig en verantwoord, op voorwaarde dat iedereen 
in de scholen 1,5 meter afstand houdt. 

Middelbare scholieren krijgen minimaal één dag per week fysiek les en zoveel meer als 
mogelijk. Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen 
of kerken, op basis van dezelfde voorzorgsmaatregelen als in de school. 

Studenten in het mbo kunnen één dag in de week les krijgen op de locatie van de school. 
Hierbij blijft de mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school van toepassing. 

Ook in het hoger onderwijs is grote behoefte aan meer ruimte voor fysiek onderwijs. Daarom 
kijkt het kabinet of in een volgende fase ook het hoger onderwijs heropend kan worden. 
Hogescholen en universiteiten kunnen zich hier alvast op voorbereiden. Bron: Tubantia, 1 
maart 2021.   

Uitbraak coronavirus middelbare scholen in Bussum 

Middelbare scholen van het Sint Vituscollege en het Willem de Zwijger College in Bussum 
hebben te kampen met een flinke uitbraak van het coronavirus onder leerlingen, meldt NH 
Nieuws.. 

Er zouden op de scholen zeker twintig leerlingen ziek zijn, 45 anderen zijn nog in afwachting 
van hun testuitslag en zitten in quarantaine. De besmettingen zouden komen na veel onveilig 
contact in de voorjaarsvakantie, mogelijk tijdens feestjes.  

Volgens beide scholen zijn de besmettingen terug te leiden naar de voorjaarsvakantie. Er 
wordt gesproken over feestjes van groepen leerlingen, maar de rectoren willen verder geen 
duidelijkheid geven over mogelijke besmettingshaarden. Bron: De Stentor, 2021. 

Afpersers willen 7 bitcoin (3 ton) na datalek bij attractieparken 

Gegevens van bezoekers van Diergaarde Blijdorp, Apenheul, Dierenpark Amersfoort en 
tientallen andere attractieparken zijn onbedoeld verspreid door een datalek bij het bedrijf 
Ticketcounter. Dat bedrijf wordt nu ook nog eens afgeperst voor drie ton. 

Ruim 1,5 miljoen gegevens van mensen die kaartjes hebben gekocht, hebben door een fout 
van een medewerker van Ticketcounter maandenlang per ongeluk online gestaan. Het gaat 
om namen, emailadressen en soms ook  bankrekeningnummers van mensen die met iDeal 
betaalden. ‘Er zijn geen wachtwoorden, pasfoto’s of creditcardgegevens gelekt”, meldt 
Diergaarde Blijdorp, een van de slachtoffers, op een speciale website. 
 
Directeur Sjoerd Bakker van Ticketcounter bevestigt het datalek. ‘Een medewerker heeft per 
ongeluk gegevens ergens online neergezet waar dat niet moest. Daardoor waren ze daar 
maandenlang (van 5 augustus 2020 tot 22 februari 2021 - red.) te vinden.’ De gegevens 
werden daarna te koop aangeboden op het darkweb. 

Ticketcounter wordt nu ook afgeperst, meldt Bakker. ‘Er is iemand die 7 bitcoins, zo’n 3 ton, 
van ons wil, anders dreigt hij de informatie openbaar te maken. ’Bakker is niet van plan te 
gaan betalen. ‘Zeker niet. Daarom treden we er nu ook mee naar buiten. We waarschuwen 
onze klanten dat dit is gebeurd.’ Daarnaast hebben de gegevens al online gestaan, wat 
het  dreigen met openbaar maken minder urgent maakt. ‘Die afperser blijft wel steeds appjes 
sturen. Hij zegt dat ‘de tijd op is'. In het Engels, dan hè. Hij appt nu weer, maar ik reageer 
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even niet meer.’ Het bedrijf heeft aangifte gedaan bij de politie. ‘We hebben al met de afdeling 
cybercrime in Rotterdam om de tafel gezeten.’  

Ticketcounter heeft nadat ze op het lek werden gewezen direct alles op alles gezet om het te 
dichten. Dat is inmiddels gebeurd. ,,Daarmee is het lek definitief opgelost en is er geen 
vervolgactie meer nodig,’ aldus Blijdorp. De Apenheul, een van de andere getroffen bedrijven, 
laat weten: ‘We vinden het natuurlijk heel erg vervelend dat dit is gebeurd en bieden hiervoor 
mede namens onze partner Ticketcounter onze excuses aan.’ 

Het verschilt per attractiepark om welke tijdsperiode het gaat. Zo stelt DierenPark Amersfoort 
dat data zijn gelukt uit de periode tussen 23 juli 2018 en 4 augustus 2020. De Apenheul heeft 
het in een mail aan haar klanten over de periode van 19 juni 2017 tot 4 augustus 2020.  

Ticketcounter heeft tientallen klanten. Volgens de website onder meer ook Duinrell, Kölner 
Zoo en De Keukenhof. Dat laatste bedrijf wilde niet direct reageren op het datalek. Ook DPG 
Media, uitgever van onder meer deze nieuwssite, is klant bij Ticketcounter. DPG  Media 
verkoopt via de webshop onder meer kaartjes voor dierenparken en andere attractieparken. 
‘We worden vanavond nog op de hoogte gesteld welke klantengegevens van ons mogelijk bij 
dit lek zijn betrokken. Daarna zullen we zo snel mogelijk de betreffende klanten op de hoogte 
stellen’, aldus een woordvoerder van DPG Media. 

Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is geen direct gevaar, zo wordt 
geconcludeerd. ‘Ze kunnen er niets mee. Het is hetzelfde als wanneer je een bonnetje laat 
liggen bij de geldautomaat’, vertelt Bakker. Blijdorp neemt echter het zekere voor het onzekere: 
‘Wij adviseren om extra alert te zijn op zogenaamde phishing-activiteiten. Een hacker kan zich 
bijvoorbeeld voordoen als een medewerker van een bank en uw gegevens gebruiken om te 
bewijzen dat hij ‘echt van de bank’ is.’ Bron: AD, 1 maart 2021.  

 

Wie voor 5 augustus 2020 een dagkaart kocht, liep risico. © Frank de Roo  
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Meeste positieve tests in IJsselland sinds 30 januari, één gemeente 
springt er (opnieuw) uit 

In de veiligheidsregio's IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland zijn tussen 
gisterochtend en vanochtend 309 positieve coronatests gemeld, 18 minder dan een etmaal 
eerder. De coronaproblemen in de gemeente Zwartewaterland zijn nog niet over, zo blijkt uit 
de cijfers van vandaag. 

Afgelopen etmaal testten 21 inwoners positief: omgerekend zijn dat er 92,6 per 100.000 
inwoners. Dat is veruit het hoogste aantal in deze regio. Sinds 22 januari bleken 130 mensen 
in Zwartewaterland het virus onder de leden te hebben. Burgemeester Eddy Bilder vermoedt 
dat het gaat om de Britse variant die rondgaat in Genemuiden en omstreken.  

In IJsselland, waar afgelopen 24 uur 123 coronagevallen aan het licht kwamen, kleuren vier 
gemeenten donkeroranje op de coronakaart. Dat betekent dat er meer dan 27 besmettingen 
per 100.000 inwoners zijn geteld. Het gaat om Olst-Wijhe (55), Ommen (39), Raalte (32) en 
Hardenberg (30).  

De gemeenten in de veiligheidsregio's Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland hebben - op 
Dronten na - allemaal de geruststellend grijze of gele kleur. Op Urk werd niemand positief 
getest, in Staphort en Zeewolde bleek slechts één iemand positief.  

In heel Nederland werden tussen gisterochtend en vanochtend 3826 nieuwe coronagevallen 
geregistreerd. Dat is onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er dagelijks 
gemiddeld 4545 positieve tests bij. Dat gemiddelde loopt de laatste weken weer wat 
op. Gisteren meldde het RIVM ruim 4700 bevestigde besmettingen en op zaterdag bijna 5000. 

Het aantal coronadoden steeg afgelopen etmaal met 22. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen 
in een periode van 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje 
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doorgegeven. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop 
van maandag doorgegeven, en dan worden die sterfgevallen meegenomen in de cijfers van 
dinsdag. Op dinsdagen ligt het aantal gemelde sterfgevallen daarom hoger. 

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,1 miljoen mensen in Nederland positief getest. 
Onder hen zijn ruim 63.000 Amsterdammers, meer dan 50.000 Rotterdammers en meer dan 
35.000 mensen uit Den Haag. Van meer dan 15.000 Nederlanders is zeker dat ze aan het 
virus zijn overleden. Rotterdam telt het hoogste dodental (804), gevolgd door Amsterdam (684) 
en Den Haag (518). Bron: De Stentor, 1 maart 2021.  

Noord-Holland vreest ‘zwart coronascenario’, ziekenhuizen vol 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is bang voor een ‘zwart coronascenario’ vanwege het 
grote aantal besmettingen in de regio. Dat is sinds vorige week verdubbeld. Het gebied heeft 
momenteel relatief het grootste aantal besmettingen en ziekenhuisopnames van Nederland. 

Op dit moment zijn er in het noorden van Noord-Holland ongeveer evenveel besmettingen als 
tijdens de hoogste piek in deze regio, afgelopen december. Met name in Hoorn, Enkhuizen en 
Den Helder zijn veel mensen positief getest, meer dan 100 per 100.000 inwoners in één dag. 
In Hoorn gaat het zelfs om 181,5 besmettingen. Ter vergelijking: landelijk waren dat er 27,2, 
bijna zeven keer minder.  

Hoewel het in de andere regio's van Nederland een stuk beter gaat, en er landelijk nog zo'n 
driehonderd onbezette ic-bedden zijn, vreest de veiligheidsregio toch een zwart scenario. In 
dat geval moeten ziekenhuizen gaan kiezen wie ze wel en niet helpen, omdat er onvoldoende 
bedden beschikbaar zijn. 

‘Als er code zwart wordt afgekondigd, dan wordt dat landelijk gedaan door de minister’, zegt 
een woordvoerder van de regio. ‘Maar de twee ziekenhuizen die we hier hebben, de Noordwest 
Ziekenhuisgroep en het Dijklander ziekenhuis in Hoorn, plaatsen elke dag mensen over naar 
provincies als Groningen en Friesland.’ 

Bovendien, zegt de woordvoerder, blijven de cijfers oplopen: ‘Als er nu mensen besmet zijn, 
dan duurt het even voor ze in het ziekenhuis terecht komen. Van hen belandt 1 tot 1,5 
procent in het ziekenhuis, 0,25 procent op de ic. We kunnen nu nog mensen overplaatsen, 
maar als je zoiets in heel Nederland krijgt dan lukt dat niet meer.’ 

Het Dijklander ziekenhuis zegt op dit moment nog nét de gevraagde zorg te kunnen bieden. 
Maar dat is te danken aan de afspraken die zijn gemaakt over spreiding van patiënten. ‘In de 
afgelopen weken moesten wij dagelijks zes tot acht patiënten uitplaatsen naar andere 
ziekenhuizen, omdat in Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland het aanbod van 
patiënten te hoog blijft’, laat een woordvoerder weten. 

Ook bij de Noordwest Ziekenhuisgroep hebben meer patiënten coronazorg nodig dan waar zij 
op dit moment de capaciteit voor hebben. Er worden daarom dagelijks veel patiënten 
uitgeplaatst naar ziekenhuizen buiten de regio. Daardoor is de situatie in de regio Noord-
Holland op dit moment onder controle’, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten. 
 
Op dit moment worden er bij de Noordwest Ziekenhuisgroep 34 coronapatiënten behandeld, 
waarvan er negen op de ic liggen en 25 in de kliniek. ‘Alle ziekenhuizen hebben vanuit het 
ministerie van VWS de opdracht gekregen om zich voor te bereiden op het laatste scenario, 
waarbij we niet meer in staat zijn om aan iedereen de zorg te bieden die ze nodig hebben. Er 
is een landelijk draaiboek, waar ziekenhuizen invulling aan moeten geven. We hopen dat het 
niet nodig zal zijn, maar als er landelijk wordt afgekondigd dat we in de laatste fase zitten 
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moeten we daar op voorbereid zijn en niet pas dan actie gaan ondernemen. Daarom is het ook 
zo belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Alleen daarmee kunnen we dit 
voorkomen.’ Bron: De Stentor, 1 maart 2021. 

Opvallend veel meldingen van bijwerkingen coronavaccins, vooral door 
vrouwen 

Opvallend vaak wordt er momenteel melding gedaan van een bijwerking van het coronavaccin. 
En vrouwen doen dat zeven keer vaker dan mannen. 

Morgen komt bijwerkingencentrum Lareb met de nieuwste cijfers, maar volgens directeur 
Agnes Kant uit Doesburg zal het beeld dat de afgelopen twee maanden over de bijwerkingen 
is ontstaan niet afwijken. Volgens Lareb (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) 
worden er veel meldingen gedaan.  

Tot en met de derde volle week van februari waren er ruim 5000 meldingen en werden er in 
totaal ruim 24.000 (mogelijke) bijwerkingen aangegeven op een totaal van 900.000 
vaccinaties. Ter vergelijking: na zo’n 3 miljoen griepvaccins in seizoen 2019-2020 waren er 
maar 740 meldingen ontvangen. Bron: De Stentor, 1 maart 2021.  

 

Burgemeesters pleiten voor meer versoepelingen nu vaccinaties op 
stoom zijn 

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad stellen dat er ‘perspectief op versoepelingen van 
de corona-maatregelen moet komen’ nu het vaccineren van Nederlanders op stoom begint te 
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komen. Dat zei burgemeester Bruls van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad, 
vanavond na afloop van het overleg tussen burgemeesters en de ministers De Jonge, 
Grapperhaus en Ollongren. 

‘We zitten nog in een kritieke fase en we kunnen nog niet alle remmen los gooien, maar het 
vaccineren is wel een game-changer waardoor we kleine stapjes kunnen zetten’, stelde Bruls. 
Hij denkt daarbij onder meer aan het openen van terrassen ‘in bepaalde delen van de 
week'.  ‘Maar het gaat niet alleen om terrassen, ook om bijvoorbeeld studenten die nu al bijna 
een jaar alleen maar digitaal les krijgen.’  

De burgemeester pleitte er ook voor om in ieder geval op de drie dagen dat er verkiezingen zijn 
(15,16 en 17 maart) geen avondklok te laten gelden. Dat wordt volgens hem te ingewikkeld 
met alle mensen die op stembureaus aanwezig moeten zijn of stemmen moeten tellen. De 
stembureaus zijn tot 21.00 uur open. Volgens Bruls hebben de ministers daar nog geen 
toezegging over gedaan. De avondklok loopt officieel tot 15 maart.  

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die ook bij het beraad aanwezig was, was minder 
optimistisch. Volgens hem zijn er  weinig verdere versoepelingen van de corona-maatregelen 
mogelijk. ‘We nemen nu al een risico.’ 

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vergaderden sinds het begin van de middag 
met de ministers Grapperhaus, De Jonge en Ollongren. Ze spraken onder meer over de 
terrassenactie, die verschillende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland voor morgen 
hebben aangekondigd. 

Minister De Jonge, die rond 19.30 het beraad verliet zei: ‘We hebben al een risico genomen 
met het openen van het voortgezet onderwijs en het MBO. Om daar bovenop nu al te zeggen: 
nog meer versoepelingen, dat is wel heel erg lastig. We willen  perspectief bieden, maar tegelijk 
weten we dat er nu op de korte termijn niet veel mogelijk is.’ 

In het Veiligheidsberaad zitten de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. 
Zij overlegden de hele middag met de ministers Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie), 
Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) over mogelijke 
coronaversoepelingen op de korte en langere termijn.  

‘Ik roep iedereen op om vol te houden. Hoe zwaar het ook is’, zei burgemeester Ahmed 
Marcouch van Arnhem in de marge van de bijeenkomst. Hij denkt dat er richting mei, juni 
meer ruimte is om bijvoorbeeld de horeca weer te openen. Marcouch wijst ook de ludieke 
acties van de horeca af, omdat ze mogelijk besmettingen in de hand werken. ‘Die acties 
kunnen wij er niet bij hebben. Ik vind ze heel erg onverstandig. Ze creëren gelegenheid voor 
mensen om te gaan zitten.’ 

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen hoopt dat de terrassen op 1 april weer open kunnen. 
‘Als wij dit regionaal kunnen regelen dan lukt het ons.’ Hij refereert aan de vakantieparken in 
Zeeland die al tijden coronaveilig draaien. 

Verschillende afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland kondigden vorige week aan 
morgen hun terrassen open te gooien uit protest tegen de coronaregels. De cafébazen ergeren 
zich er groen en geel aan dat bij mooi weer de parken en rivierkades vol zitten met mensen, 
maar dat hun terrassen dicht moeten blijven. Veel horeca-eigenaren kondigden daarom aan 
hun tafels en stoelen weer buiten te zetten. De kans dat ze ook daadwerkelijk eten en drinken 
gaan serveren lijkt klein. Afgelopen vrijdag stelde voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert 
Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen, al dat er handhavend zal worden opgetreden als 
ondernemers in het weekend hun terrassen open zouden gooien. Waarschijnlijk zal die lijn 
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dinsdag hetzelfde zijn. Ook minister Grapperhaus riep ondernemers op zich aan de regels te 
houden, wie dat niet doet kan hoge boetes verwachten.  

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zei eerder vandaag dat 
‘er vanuit het oogpunt van de ziekenhuizen momenteel geen ruimte is voor verdere 
versoepeling van coronamaatregelen’. Sinds twee dagen stijgt het aantal coronapatiënten dat 
in de ziekenhuizen is opgenomen weer.  Tijdens de bijeenkomst werd er ook gesproken over 
de naderende verkiezingen op 15, 16 en 17 maart. Minister Ollongren stelde eerder al dat die 
veilig georganiseerd kunnen worden. ‘De seinen staan op groen’, zei zij. Bron: AD, 1 maart 
2021.      

 

 

Saba en Curaçao     

De overheid van Saba heeft dinsdag laten weten dat na een hele week vaccineren meer dan 85 
procent van de volwassen bevolking een inenting heeft gekregen tegen corona. Het gaat in 
totaal om 1328 personen, meer dan zeventig procent van de totale bevolking van het kleinste 
Caribische eiland van het Nederlandse Koninkrijk. 

Saba, met bijna tweeduizend inwoners, kende sinds april vorig jaar hele strenge maatregelen. 
Het liet nauwelijks mensen binnen en had daarmee voor het grootste deel van de pandemie 
geen coronabesmettingen. In totaal zijn er vijf besmettingen geregistreerd sinds maart 2020. 
Niemand is er aan de gevolgen van het virus overleden. 
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De vaccinatiecampagne begon maandag 22 februari, nadat Nederland drie dagen eerder 1500 
Moderna-vaccins had afgeleverd, en verliep voorspoedig. Volgens de overheid van Saba heeft 
het nu de hoogste vaccinatiegraad binnen het Koninkrijk en heeft het ook wereldwijd een van 
de hoogste dekkingen. Het eiland wil op 1 mei opnieuw opengaan voor toerisme. Over enkele 
weken komt naar verwachting de volgende lading Moderna-vaccins. De overheid hoopt eind 
maart de tweede vaccinatieronde te kunnen voltooien. 

Curaçao, dat sinds 24 februari vaccineert, heeft zo'n 160.000 inwoners. Tot nu toe zijn 
daar tweeduizend mensen gevaccineerd. Sint Eustatius, met iets meer dan drieduizend 
inwoners vergelijkbaar met Saba, telde afgelopen maandag - een week na het begin van de 
vaccinatieronde - veel minder gevaccineerden, namelijk 681.  Bron: AD, 1 maart 2021.  
 
 

Woensdag kappers, schoonheidssalons, masseurs, nagelstudio’s en 
rijscholen weer open 

Kappers, schoonheidssalons, masseurs, nagelstudio's en rijscholen zijn druk met de 
planning, want woensdag mogen ze na bijna drie maanden weer open. De sekswerkers en 
zonnestudio's moeten als enige wachten, en tegen dat besluit protesteren ze. 

Bij kappers kan de wachttijd tot een knipbeurt al oplopen tot enkele weken. ‘De telefoon staat 
roodgloeiend’, zegt de woordvoerster van kappersbranchevereniging ANKO. De sluiting van de 
kappers heeft langer geduurd dan de eerste lockdown en anders dan de vorige keer kunnen 
kappers 's avonds niet langer openblijven vanwege de avondklok. 

De keten Kinki kappers zegt uit te kijken naar de drukte. ‘Het wordt hard werken, er staan al 
tienduizenden afspraken gepland’, vertelt de woordvoerster. Een deel van de kappers zal ook 
op zondag open gaan, 'maar dat hangt van de gemeente af, dat is niet overal toegestaan'. 

De ANBOS Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging hoort van leden dat zij 'blij en 
opgelucht' zijn dat ze weer open mogen. ‘Het was ook hard nodig, alle reserves en spaargelden 
zijn aangesproken om de boel overeind te houden’, verklaart de woordvoerster. De agenda's 
stromen vol. Bij gezichtsbehandelingen kan de klant het mondkapje afdoen als hij of zij 
eenmaal in de stoel zit. 

Alle jongeren die net achttien jaar zijn geworden en staan te popelen om hun rijbewijs te halen, 
moeten nog even geduld hebben. De wachttijden kunnen oplopen tot wel vijftien tot twintig 
weken, vertelt de woordvoerder van de Vereniging Rijschool Belang (VRB). ‘Wie op korte 
termijn gaat afrijden, heeft voorrang bij het inplannen van rijlessen. En wie zijn theorie-
examen al heeft gehaald, krijgt ook voorrang.’ Bron: De Stentor, 1 maart 2021.  
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Geen versoepeling hbo en universiteit: ‘kappers belangrijker dan hele 
generatie studenten?’ 

Waarom mogen middelbare scholen en mbo’s volgende week weer open, maar blijven de 
hogescholen en universiteiten dicht? ‘Kappers zijn blijkbaar belangrijker dan een hele generatie 
studenten.’  

Misschien zou het voor de besmettingscijfers juist wel goed zijn om de universiteiten weer te 
openen, zegt Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur van de VU. “Dan 
hebben de studenten weer wat contactmomenten in een omgeving waar het goed geregeld is 
met 1,5 meter afstand en hoeven ze elkaar privé minder op te zoeken.” 
 
Maar helaas: weer is er voor hbo’s en universiteiten voorlopig geen versoepeling in zicht. Waar 
de mbo’ers en middelbare scholieren vanaf volgende week gemiddeld weer één dag per week 
naar school mogen, geldt dat niet voor hbo- en wo-studenten. Over wanneer dat mogelijk wel 
het geval is, deed demissionair premier Mark Rutte tijdens de persconferentie van 
dinsdagavond nog geen uitspraken. 
 
Het OMT adviseert het hoger onderwijs wel alvast te beginnen met het organiseren van 
testfaciliteiten, die waarschijnlijk een rol zullen gaan spelen bij een eventuele heropening. 
Onder andere op de Rijksuniversiteit Groningen wordt nu al geëxperimenteerd met sneltesten 
voor studenten. 
 

 
 
Scholieren en studenten vragen op het Plein in Den Haag aandacht voor de heropening van 
de scholen. @ ANP 
 

Teleurstelling dus bij Amsterdamse onderwijsinstellingen en studenten. De universiteiten 
onderschatten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid heus niet, zegt Geert ten Dam, 
voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. ‘Maar onze 
verantwoordelijkheid naar de studenten is ook heel groot. Er zijn er veel die het niet meer 
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trekken. Dat merken we bijvoorbeeld aan het grote beroep dat wordt gedaan op onze 
studentenpsychologen. Mentaal maar ook financieel is het voor veel studenten gewoon op.’ 
 
Ten Dam: ‘Niemand kan in de toekomst kijken, maar het kabinet zou wel meer perspectief 
kunnen geven, en dat komt er steeds maar niet.’ 
 
Ten Dam denkt dat er binnen de huidige richtlijnen best meer mogelijk dan nu is 
toegestaan. ‘We hebben grote gebouwen waarin je de 1,5 meter afstand goed kunt bewaren, 
laat ons die dan ook gebruiken.’ Dan zou er bijvoorbeeld weer gestudeerd kunnen worden in 
de universiteitsbibliotheek, of kunnen werkgroepruimtes ingezet worden voor studenten die 
een groepsopdracht maken. 
 
‘Wat veel beleidsmakers vergeten is dat veel mensen stiekem toch ook af en toe een dagje naar 
hun werk gaan,’ zegt Maarten van Dorp, voorzitter van studentenbond Asva. ‘Studenten 
hebben die optie niet: de universiteiten zijn gesloten, dus zij zitten echt thuis.’ 
 
Van Dorp vindt het daarom ook onbegrijpelijk dat middelbare scholieren wel weer naar school 
mogen, maar er voor studenten niets geregeld is. ‘Ik kan daar niet bij: blijkbaar worden 
kappers belangrijker gevonden dan een hele generatie studenten.’  
 
Daarbij is het economisch ook geen slimme zet, vult van Van Praag aan, die van huis uit 
econometrist is. ‘Elke maand dat de onderwijsinstellingen dicht zijn, kost ons als samenleving 
straks miljarden. Dat wordt in de discussies nauwelijks meegenomen.’ 
 
Eén keer per week een contactmoment zou voor studenten al veel schelen, denkt Van Dorp. 
‘Met uitzondering van hier en daar een practicum, hebben de meeste studenten nu al 
maanden alleen online les. En wat een beetje is weggezakt in het debat, is dat studenten echt 
op heel kleine kamertjes zitten en vaak niet met een partner samenwonen. De nood is echt 
heel hoog.’ 
 
Dat zien ook de onderwijsinstellingen wel in. Daarom gaat de HvA nu kijken of er toch niet 
wat meer contactmomenten mogelijk zijn binnen de huidige maatregelen.  
 
‘Tot nu toe konden we een deel van het praktijkonderwijs en de toetsen in ieder geval nog wel 
op locatie doen,’ zegt HvA-rector Geleyn Meijer. ‘Maar we willen gaan kijken of er toch niet nog 
meer mogelijk is.  We vragen daarom nu heel specifiek aan de studenten waar zij behoefte aan 
hebben. Ze mogen zelf met initiatieven komen; dat kunnen werkgroepen zijn waarin ze samen 
kunnen leren, maar ook bijvoorbeeld een popquiz. Als het binnen de maatregelen mag, dan 
kan het wat ons betreft.’ Bron: Het Parool, 23 februari 2021.  
 

Farmaceut Merck gaat Johnson en Johnsen (Jansen) helpen 
 
De Amerikaanse farmaceut Merck gaat branchegenoot Johnson & Johnson (J&J) helpen met 
het maken van zijn coronavaccin. Die samenwerking gaat de Amerikaanse president Joe 
Biden dinsdag bekendmaken, schrijft The Washington Post. De krant beroept zich op 
hooggeplaatste bronnen binnen de regering. 

Het vaccin van J&J, in Leiden ontwikkeld bij dochterbedrijf Janssen, werd vorige week in de 
verenigde Staten goedgekeurd. De Amerikaanse regering kreeg al snel door dat de productie 
van het J&J-vaccin vertraging op had gelopen. In een poging het productietempo te 
verhogen werd een deal gesloten met Merck, dat in Nederland MSD heet. Het werkte lang aan 
een eigen coronavaccin, maar behaalde daarmee geen resultaat. 

Merck gaat nu twee Amerikaanse fabrieken ter beschikking stellen voor de productie van het 
vaccin van J&J. Eén daarvan gaat het daadwerkelijke vaccin produceren, waarmee de 
capaciteit van J&J mogelijk wordt verdubbeld, een andere fabriek wordt gebruikt voor het 
afvullen en inpakken van de vaccins. 
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De afgelopen weken zijn al meer samenwerkingen gesloten op het gebied van vaccinproductie. 
Zo gaan Bayer en GlaxoSmithKline het Duitse CureVac helpen met de productie en doet 
Sanofi dat met Pfizer/BioNTech. Dat vaccin zal ook door het Zwitserse Novartis worden 
geproduceerd. 

Het J&J-vaccin wordt naar verwachting volgende week goedgekeurd voor gebruik in de EU. 
Bron: De Stentor, 2 maart 2021. 

Vaccin beschermt ouderen tegen corona 

 
Een eerste prik met het vaccin van Pfizer/BioNTech beschermt 70-plussers voor 57 tot 61 
procent tegen het coronavirus, het middel van AstraZeneca tussen de 60 en 73 procent. Dat 
is vier weken na de vaccinatie, aldus de Engelse gezondheidsautoriteiten. 
Bij 80-plussers heeft een injectie met een van de vaccins bij ruim 80 procent een 
ziekenhuisopname voorkomen. AstraZeneca leek eerst minder goed te werken dan andere 
goedgekeurde vaccins. Sommige landen besloten het daarom niet te gebruiken bij ouderen. 
Bron: De Stentor, 1 maart 2021.   

Mooi nieuws', twittert coronaminister De Jonge. Pfizer gaat vanaf april wekelijks 
een half miljoen doses vaccin leveren. 'Een dikke verdubbeling', aldus de minister. De 
farmaceut laat desgevraagd weten dat het totale aantal doses niet verandert, maar dat er 
nu wekelijkse aantallen kunnen worden genoemd vanaf april. Het aantal te leveren vaccins 
gaat vanaf het begin van het tweede kwartaal omhoog.  

Meer dan een miljoen Nederlanders hebben inmiddels een eerste dosis van een vaccin tegen 
het coronavirus gekregen, meldt het RIVM. Het aantal eerste prikken steeg afgelopen week 
naar 1.004.757. Van hen hebben 331.671 ook al een tweede dosis toegediend gekregen, 
waarmee ze in elk geval voorlopig tegen het virus beschermd zouden moeten zijn. 

De afgelopen week hebben 209.431 mensen een eerste prik gekregen. Daarnaast 
ontvingen 112.958 mensen de herhaalprik. De grootste groep bestaat uit thuiswonende 
ouderen en mensen die werken in de langdurige zorg. In die groep hebben zo'n 300.000 
mensen de eerste prik gekregen en ruim 190.000 van hen ook al de tweede prik.  
 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt de afgelopen 24 uur 4032 nieuwe 
coronabesmettingen te hebben geregistreerd. Het aantal gemelde sterfgevallen door Covid-19 
steeg afgelopen etmaal met 66. Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,1 
miljoen mensen in Nederland positief getest. Bijna 16.000 van hen kwamen te overlijden aan 
de gevolgen van de besmetting. 
 
Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week verder gestegen. De toename is met zeven 
procent wel relatief lager dan een week eerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) noemt 'het vooruitzicht nog niet goed'. In de wekelijkse rapportage van het 
instituut zijn 31.984 positieve testresultaten geregistreerd.  
 
Dat is het hoogste aantal sinds eind januari. Het RIVM meldde in de vorige weekcijfers 
een stijging van negentien procent ten opzichte van de week daarvoor. Voor het eerst sprak 
het RIVM toen expliciet van een 'derde golf' van coronabesmettingen. Bron: De Stentor, 2 
maart 2021.   
 

Inwoner Schiermonnikoog overleden aan coronavirus 
 
Voor het eerst is een inwoner van Schiermonnikoog overleden aan het coronavirus. Het 
Waddeneiland, de kleinste gemeente van het land, was een van de vier gemeenten waar het 
virus nog geen levens had geëist. Nu zijn Ameland, Vlieland en Rozendaal de enige gemeenten 
zonder coronadoden.  
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De Waddeneilanden bleven door hun ligging lange tijd gespaard bij de corona-
uitbraak. Schiermonnikoog was in oktober de laatste gemeente waar het coronavirus werd 
vastgesteld. Sinds half februari kampt het eiland echter met een uitbraak. In de laatste twee 
weken testten 25 inwoners van Schiermonnikoog positief. Bron: De Stentor, 2 maart 2021. 

België gaat ook ouderen vaccineren met vaccin AstraZeneca 

België gaat mogelijk toch ook ouderen inenten met het coronavaccin van AstraZeneca. Toen 
het middel eind januari werd toegelaten in de Europese Unie was er nog te weinig bewijs dat 
het vaccin bij ouderen goed zou werken. België koos er toen voor het middel alleen te 
gebruiken bij personen onder de 55.  

Inmiddels stapelen de gunstige berichten uit onder meer Schotland en Israël, waar al veel 
ouderen zo'n prik hebben ontvangen, zich op. België moet het vaccin daarom niet langer 
voorbehouden voor 55-minners en de aanvankelijke voorzichtigheid laten varen, vindt de 
Belgische Hoge Gezondheidsraad volgens VTM Nieuws. 

Hierdoor kunnen ouderen eerder worden ingeënt. De vaccinatiecampagne in België kan ook 
versnellen door het advies om langer te wachten met de tweede dosis van de vaccins 
van Pfizer en Moderna. Het is zo nauwelijks meer nodig om doses achter de hand te houden. 
Die kunnen meteen worden toegediend aan andere mensen. Bron: De Stentor, 2 maart 2021. 

Uitstaande coronavouchers terugbetaald door Zoover 

Reiswebsite Zoover heeft alle uitstaande coronavouchers terugbetaald aan klanten, meldt het 
bedrijf. Het gaat om vouchers die vakantiegangers vorig jaar kregen nadat hun pakketreizen 
werden geannuleerd vanwege de coronamaatregelen. 

Om hoeveel vouchers het precies gaat kan Zoover niet zeggen, wel dat het enkele miljoenen 
euro's aan uitstaande vouchers betreft. De organisatie, die meer dan 15.000 vakanties 
aanbiedt, verklaart de relatief snelle terugbetaling door het niet vooraf inkopen van hun 
vakanties. Zoover zegt vluchten en hotels pas te reserveren als ze geboekt zijn. Ook hoeft de 
organisatie volgens de inkoopvoorwaarden pas een week voor aankomst de hotels te betalen. 
Bij het niet doorgaan van veel reizen hoefde Zoover de hotels niet meer te betalen, zegt het 
bedrijf. 

Vluchten moeten wel vooraf betaald worden, maar de luchtvaartmaatschappijen zijn intussen 
ook met terugbetaling van geannuleerde tickets begonnen. Het deel dat nog niet is 
terugbetaald, schiet Zoover voor. Zoover heeft met de vliegmaatschappijen afgesproken dat 
nieuwe boekingen verrekend worden met openstaande bedragen. Bron: De Stentor, 1 maart 
2021. 
 

Ernst Kuipers: geen ruimte voor versoepelingen 
 
Vanuit het oogpunt van de ziekenhuizen is er momenteel geen ruimte voor verdere 
versoepeling van coronamaatregelen, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk 
Acute Zorg (LNAZ). Hij vindt dat politici er verstandig aan doen zich terughoudend op te stellen 
in de verkiezingscampagne. ‘Je kunt van alles beloven, maar de ruimte is zeer beperkt’, aldus 
Kuipers, die ook bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC. 
De voorman van de acute zorgsector vindt het 'niet logisch' om al meer maatregelen te 
versoepelen, terwijl het effect van de versoepelingen die net zijn ingegaan nog niet duidelijk 
is. Pas over enkele weken kan worden bepaald of daar ruimte voor is, stelt Kuipers. ‘Als het 
te snel gaat, moet je versoepelingen weer terugdraaien en zijn we uiteindelijk veel langer bezig’, 
waarschuwt hij. Bron: De Stentor, 1 maart 2021.  
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Alle doses gebruikt, het gaat hard met vaccineren in Aruba 

Volgens de Arubaanse minister van Volksgezondheid Dangui Oduber gaat het op het eiland zo 
hard met vaccineren tegen het coronavirus dat aan het einde van deze week alle 11.700 doses 
zijn gebruikt. Dan wordt het wachten op de volgende levering, die in de loop van de week 
daarna aankomt. 

Aruba kende een wat aarzelend begin, maar daarna is de vaccinatiecampagne goed op gang 
gekomen, zo stelt Oduber tegenover de Arubaanse website www.24ora.com. Volgens de 
minister werden in de eerste dagen zorgverleners ingeënt en daarna waren de zestigplussers 
en mensen met gezondheidsproblemen aan de beurt. Zodra de volgende levering aankomt, 
worden alle mensen die al gevaccineerd zijn, verwacht voor een tweede prik. Eind maart komt 
de volgende lading en dan komen ook jongere mensen aan de beurt. Bron: De Stentor, 1 maart 
2021.  

Zonnestudio’s spannen kort geding aan tegen overheid 

De branchevereniging van zonnestudio's spant een kort geding aan tegen de overheid om het 
openen van de studio's af te dwingen. De branche kreeg vorige week tot zijn verbazing te horen 
dat de studio's dicht moeten blijven, terwijl de contactberoepen woensdag hun deuren mogen 
openen. De overheid beschouwt zonnestudio's als 'publieke plaats', zoals musea en 
zwembaden, die ook gesloten blijven. De branchevereniging noemt het beleid 'pure willekeur'. 

‘De overheid zei in eerste instantie dat zonnestudio's open mogen, net als kappers, 
schoonheidssalons en rijscholen’, zegt de woordvoerder van branchevereniging Samenwerking 
Verantwoord Zonnen (SVZ). Kort daarna zouden de zonnestudio's te horen hebben gekregen 
dat zij toch dicht moeten blijven, aldus de woordvoerder. Bron: De Stentor, 1 maart 2021.   

HvA wint miljoenenprijs voor examentrainingapp 

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven heeft maandag de Nederlandse 
Hogeronderwijspremie uitgereikt aan zes onderwijsinstellingen die ‘een topprestatie leveren’. De 
Hogeschool van Amsterdam won daarbij de eerste prijs ter waarde van 1,2 miljoen euro. 

De school ontving de prijs voor de app LeerLevels, die gebruikmaakt van kunstmatige 
intelligentie. Met de app krijgen studenten persoonlijke begeleiding bij hun examentraining. 
De beoordelingscommissie ziet ‘enorme potentie’ om hiermee aan ‘gelijke kansen voor 
studenten’ te werken. 

Ook de TU Eindhoven Innovation Space viel in de prijzen. De universiteit ontvangt hetzelfde 
geldbedrag voor het oplossen van ‘maatschappelijke uitdagingen’, zoals het opwekken van 
energie met nanotechnologie. 

In totaal is er voor 5 miljoen euro aan prijzengeld verdeeld. De Hogeschool Utrecht en 
Universiteit Utrecht wonnen beide 800.000 euro voor de tweede prijs. De derde prijs, 500.000 
euro, was voor de Hogeschool Windesheim en de Erasmus Universiteit. Teams kunnen het 
geld gebruiken voor een ‘buitengewoon project’, waarmee ze het hoger onderwijs vernieuwen 
en verbeteren, aldus het ministerie van Onderwijs. 

Het is dit jaar voor het eerst dat de Hogeronderwijspremie werd uitgereikt. Van Engelshoven 
vindt het ‘heel belangrijk dat er nu voor docenten en docententeams zo’n premie is als blijk 
van waardering voor hun voortreffelijke werk’.  Bron: Het Parool, 1 maart 2021.  
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Baudet: corona niet bewust wereld in geslingerd 

Het coronavirus is niet bewust de wereld in geslingerd. Dat zei Forum voor Democratie-
voorman Thierry Baudet in het NOS Radio 1 Journaal, waar hij als eerste lijsttrekker te gast 
was in de verkiezingsreeks met interviews. 

Uit een peiling bleek afgelopen weekend dat ruim de helft van FvD-kiezers denkt dat het 
coronavirus bewust is ontwikkeld om burgers wereldwijd te onderdrukken. 51 procent denkt 
dat corona een biologisch wapen is dat in een laboratorium is gefabriceerd. 

Baudet deelt die opvatting dus niet, maar vindt het wel extreem toevallig dat het virus 
ontstaan is in de buurt van een Chinees laboratorium waar onderzoek werd gedaan naar 
virussen. 

Verder ziet Baudet dat corona gebruikt wordt door wereldleiders om maatregelen door te 
voeren op weg naar "een wereldstaat". Het woord complot vindt hij in dat verband niet gek. 
"Het wordt als scheldwoord gebruikt, maar betekent letterlijk dat er onderlinge afspraken 
gemaakt worden die je niet naar buiten brengt." 

Online beantwoordde Baudet in een live Q&A de vragen van kijkers. De FvD-leider zegt dat 
hij niet betoogt dat het virus niet bestaat. Hij noemt corona een "stevige griep". Het is volgens 
Baudet "niet niets" maar hij vindt wel dat "we het aan het opblazen zijn" met de vergaande 
maatregelen die nu van kracht zijn. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat de mortaliteit van het 
coronavirus tussen de 1 en 1.3 procent tegen naar schatting 0.1 voor influenza. 

Op de vraag aan Baudet waarom hij aan het begin van de uitbraak vorig jaar een andere 
mening had, zei hij er in het begin zelf ook ingestonken te zijn. ‘De helft van de bevolking zou 
spontaan neervallen’, kreeg hij in het begin het idee van de berichten. Maar hij ontdekte dat 
corona "niet het ebolavirus is". 

Baudet zegt veel jongeren tegen een burn-out aanzitten, dat bedrijven omvallen en ouderen 
vereenzamen. Daarom vindt hij dat we nu moeten stoppen stoppen met de ‘absurde 
maatregelen’ en uit de kramp en de paniek moeten komen. 

Over de woningmarkt zei Baudet de problemen te willen oplossen door de klimaatwet te 
schrappen en te stoppen met migratie. Toen het gesprek ging over de racistische apps die hij 
verstuurd zou hebben noemde hij zichzelf de minst racistische persoon in Nederland en zei 
hij nooit naar huidskleur te kijken. 

VVD en het CDA veroordeelden die apps en verklaarden daarna niet met hem te zullen 
samenwerken. Baudet denkt dat de partijen nog wel van mening zullen veranderen. Volgens 
hem hebben ze wel eerder verkiezingsbeloftes verbroken en moet hij het nog zien dat ze echt 
niet met hem gaan samenwerken. ‘We staan er heel goed voor en gaan het veel beter doen dan 
alle voorspellingen’, aldus Baudet. Bron: NOS, 1 maart 2021. 

Stel belandt in ziekenhuis met corona, dieren blijven verwaarloosd achter  

 
Soms schuilt er veel (dieren)leed achter een voordeur. Met die zin begint een Instagrambericht 
van de dierenpolitie vandaag. Niet zonder reden: de politie vond een aantal dieren die waren 
achtergebleven na de ziekenhuisopname van hun baasjes. ‘Ze hadden geen familie of 
vrienden.’  
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De honden die de dierenpolitie ophaalde. @ RTL 

‘Vandaag in Veldhoven in een vervuilde woning geweest’, schrijft de dierenpolitie in het 
bericht. Op bijbehorende beelden is te zien hoe hondenpoep over de grond verspreid is en hoe 
spullen door de kamers heen liggen. 

In die vervuilde woning vond de dierenpolitie dus ook dieren. Het gaat in ieder geval om twee 
hondjes en een slang. Die bleven niet zomaar achter in het huis. ‘De oudere bewoners van het 
huis zijn recent opgenomen in het ziekenhuis omdat ze corona hebben. Ze hadden geen 
familie of vrienden.’ 

Samen met de gemeente Veldhoven en de inspecteur van de dierenbescherming werd een 
oplossing gevonden. ‘De dieren worden tijdelijk opgevangen.’ De eigenaar was volgens de 
politie blij met die oplossing. 

Op Instagram wordt vol medeleven gereageerd op het bericht. ‘Mensen hebben ook snel 
oordeel, maar soms veel verdriet en ongewilde ellende achter de voordeur, mooi dat er 
oplossing voor iedereen is’, schrijft een Instagramgebruiker. ‘Super dat er een oplossing is 
gevonden’, schrijft een ander. 

De gemeente gaat de bewoners van het huis nu ondersteunen in het leefbaar maken en 
houden van de woning. En de dierenpolitie houdt een oogje in het zeil. 

61 zwaar vervuilde hondjes uit huis gehaald in Twente 

 
Uit een huis in Twente zijn bij een controle 61 zwaar vervuilde hondjes en vier vogels in 
vervuilde kooien aangetroffen. De dieren zijn naar een opvangadres gebracht.  
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Met veel te veel en zwaar vervuild 

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) was al een keer eerder in de woning 
geweest, toen waren er vijfentwintig hondjes. De eigenaresse kreeg toen maatregelen opgelegd 
omdat de verzorging van de dieren onder de maat was, maar toen de inspectie terugkwam was 
de situatie duidelijk alleen maar erger geworden. 

De eigenaresse probeerde een deel van de eenenzestig hondjes nog te verstoppen in 
kattenbenches en kastjes, maar tevergeefs. Veel hondjes hadden een zwaar vervuilde vacht 
en de vloer van het huis was volgens de inspectiedienst bezaaid met uitwerpselen en 
doordrenkt met urine. Ook waren er vier vogels in smerige kooien. 

De LID en de dierenpolitie hebben de dieren in beslag genomen en naar een opvangadres 
gebracht, waar ze worden nagekeken door een dierenarts en goed verzorgd worden. Justitie 
zal beslissen wat er met de eigenaresse gebeurt. Bron: RTL nieuws, 8 februari 2021.  

Miljoenenverlies voor goede doelen door coronacrisis  

Goede doelen hebben de afgelopen maanden tientallen miljoenen minder inkomsten 
binnengekregen. Dat meldt branchevereniging Goede Doelen Nederland.  

‘De inschatting van onze leden in april was een inkomstenderving van 10 tot 30 procent. Het 
gaat dan al gauw om tientallen miljoenen’, zegt directeur Margreet Plug van de 
branchevereniging tegen het FD. 

‘De inschatting van onze leden in april was een inkomstenderving van 10 tot 30 procent. Het 
gaat dan al gauw om tientallen miljoenen’, zegt directeur Margreet Plug van de 
branchevereniging tegen het FD. Bron: De Telegraaf, 27 juni 2021.   

 



89 

 

 

@ ANP  

 

 

Het coronajaar 2020 pakte financieel zeer goed uit voor de topman van private-equityfonds 
Blackstone: Stephen Schwarzman verdiende $610,5 miljoen. 

Dat samengestelde pakket van beloningen was inclusief het dividend. Schwarzman (74) is 
hiermee onder de bestuurders in private equity de grootverdiener geworden. Hij verdiende 
bovendien 20% meer dan het jaar ervoor, meldt Reuters. 
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Het meeste ontving Schwarzman uit zijn aandelenbelang van 19,3% in Blackstone. De 
Amerikaan kreeg $524,1 miljoen aan dividend uitgekeerd op zijn Blackstone-aandelen. 

Privé is Schwarzman volgens zakenblad Forbes inmiddels $22,3 miljard waard. 

Zijn nummer 2, Blackstone-president Jonathan Gray, ging met $216,1 miljoen mee naar huis. 

Leon Black, voorzitter van Schwarzmans concurrent Apollo Global Management, ontving $185 
miljoen. Black stapte recent op als ceo na een onderzoek naar zijn banden met de overleden 
financier en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Bron: De Telegraaf, 1 maart 2021. 

Superrijken VS geven in coronajaar $24,7 miljard uit aan liefdadigheid 

Grootverdieners in Amerika hebben in het jaar dat gebukt ging onder de coronacrisis forse 
bedragen uitgegeven aan liefdadigheid.  

De vijftig gulste gevers in Amerika waren in totaal goed voor $24,7 miljard. Een jaar eerder 
bleef de teller nog staan op $15,8 miljard, zo komt naar voren uit gegevens van de Chronicle 
of Philantrophy. 

  

Amazon eigenaar Jeff Bezos en voormalig partner MacKenzie Scott droegen vorig jaar veel bij 
aan liefdadigheid. Ⓒ EPA  
 

Jeff Bezos, topman bij Amazon, neemt de eerste plaats in met schenkingen aan liefdadigheid. 
Bezos, de op één na rijkste man ter wereld gaf maar liefst 10 miljard uit aan Bezos Earth Fund 
die zich inzet tegen de opwarming van de aarde. 

De voormalige partner van Bezos, MacKenzie Scott, is goed voor de tweede plek. Vorig jaar 
werd door haar een bedrag van meer dan $5 miljard overgemaakt aan 384 
liefdadigheidsinstellingen. 

Een opvallende naam in de lijst is Jack Dorsey. De topman van Twitter die eind vorig jaar nog 
het account van president Trump verwijderde, schonk $1 miljard aan steun om slachtoffers 
van de pandemie financieel bij te staan. 
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Michael Bloomberg, topman bij het gelijknamige bedrijf voor financiële diensten, behoort 
eveneens tot de top vijf aan schenkers. Hij maakte geld over aan een scala van goede doelen, 
zoals in het onderwijs. Bron: De Telegraaf, 12 februari 2021. 

Coronavirus wekt golf van liefdadigheid op  

Ondanks – of nee, net door – de coronacrisis wordt kwistig met geld gestrooid. Retailers en 
merken tonen zich van hun meest goedhartige kant en schenken flinke sommen geld of 
goederen voor de strijd tegen het virus. 

Een nieuwe week in de coronacrisis brengt dit keer een opvallend grote golf aan solidariteit 
met zich mee. Zo regent het mondmaskers, of toch de belofte ervan, in de Verenigde 
Staten: Apple zegt twee miljoen mondmaskers aan zorgpersoneel te schenken, 
terwijl Facebook er 720.000 doneert en Tesla-CEO Elon Musk een ‘vrachtwagenvol’ 
beschermingsmateriaal zoals mondmaskers en schorten liet leveren aan een ziekenhuis in 
Los Angeles.  

Google roept dan weer op om te doneren aan het Fonds van de Verenigde Naties, en legt 
zelf twee dollar bij per geschonken dollar. Op het moment van schrijven is bijna 
100.000 dollar ingezameld. 

Nike belooft 15 miljoen dollar aan het goede doel te schenken, waarvan de meeste in 
thuisstaat Oregon te vinden zijn. De grootste gift buiten de grenzen is echter zowaar voor 
België: het sportmerk geeft immers een miljoen euro aan de Koning Boudewijnstichting, om 
gemeenschapspartners in Europa, het Midden-Oosten en Afrika te steunen. 

L’Oréal zet zelfs een heus solidariteitsplan op, waarbij vooral wordt ingezet op de productie en 
distributie van ontsmettende handgel. De fabrieken drijven hun productie op en de handgel 
zal zowel via het netwerk van La Roche-Posay worden verdeeld, als aan de foodretailers die 
L’Oréal-producten verkopen om hun medewerkers te beschermen.   

Om zijn klanten ook economisch te beschermen, bevriest L’Oréal bovendien alle vorderingen 
bij de kleine kapsalons en parfumerieën tot ze hun activiteiten opnieuw kunnen opstarten. 
Voor de meest kwetsbare leveranciers verkort het cosmeticabedrijf de betalingstermijnen en 
zegt het zelfs contant te gaan betalen. Tot slot is er nog een gift van een miljoen euro voor de 
strijd tegen armoede. 

 

@ L’Oreal 
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Goede doelen zijn niet altijd ver te zoeken, het volstaat vaak om voor de eigen deur te vegen. 
Zo heeft het Spaanse modemerk Mango door de lockdown voor alle 4767 Spaanse 
medewerkers tijdelijke werkloosheid moeten aanvragen, maar koppelt het daar wel enkele 
compensatiebeloftes aan. De retailer belooft het brutoloon van de getroffen medewerkers bij 
te passen voor wie minder dan 2000 euro zou krijgen, terwijl het management een deel van 
zijn salaris laat vallen. CEO Tony Ruiz zegt zelf helemaal geen salaris aan te nemen zolang 
het land in de noodtoestand verkeert. Bron: retail.detail, 21 maart 2020. 

Amsterdam gaat jongeren met een coronadip helpen 

Amsterdamse jongeren die tijdens de coronacrisis worstelen met problemen thuis, op het werk 
of op financieel gebied, kunnen vanaf maandag terecht op het online platform Young Originals. 

Via YoungOriginals.nl kunnen Amsterdammers tussen de 16 en 24 jaar oud in contact komen 
met jongerenwerkers die hen bij verschillende problemen kunnen helpen. Ook kunnen ze er 
terecht voor ‘hulp en coaching via de kanalen die ze zelf vaak gebruiken, zoals Whatsapp’, zo 
meldt wethouder Simone Kukenheim van Jeugdzaken. Kukenheim maakt zich zorgen over de 
mentale, sociale en financiële gevolgen die de coronabeperkingen op jongeren hebben. ‘De 
maatregelen vallen jongeren erg zwaar, zeker omdat ze al zo lang gelden.’ 

Het initiatief is een samenwerking van verschillende Amsterdamse organisaties en wordt mede 
mogelijk gemaakt door de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders heeft 1,8 
miljoen euro uitgetrokken om jongeren in coronatijd perspectief te bieden. Zo kunnen 
jongeren die zich somber of gestrest voelen al sinds half februari terecht bij UpTalk van de 
GGD. Bron: Het Parool, 1 maart 2021.   
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Kamer wil dat farmaceuten hun patenten en kennis over coronavaccins 
gaan delen 

De Tweede Kamer geeft de regering de opdracht om binnen Europa aan te dringen op het 
delen van patenten en kennis voor de productie van het coronavaccins door farmaceuten. Op 
deze manier kunnen zo snel mogelijk en zoveel mogelijk mensen een vaccin krijgen, ook in 
ontwikkelingslanden. 

De  motie Marijnissen en Jetten werd op 9 februari unaniem aangenomen door de Tweede 
Kamer. De motie spoort de regering aan om zich er binnen Europa hard voor te maken dat  een 
klemmend beroep op farmaceuten wordt gedaan om op korte termijn hun rechten en kennis 
te delen via C-TAPC-TAP staat voor Covid-19 Technology Access Pool, van de Wereld 
Gezondheidsorganisatie. of sublicenties te verstrekken aan zoveel mogelijk geschikte 
producenten. Statement / februari 4, 2021 

In een gezamenlijke brief roepen 54 maatschappelijke organisaties, waaronder SOMO, de 
Nederlandse regering op om ervoor te zorgen dat farmaceuten hun kennis over de ontwikkeling 
van vaccins gaan delen met andere bedrijven in een bestaande… 

Vorige week riep SOMO, samen met 53 andere organisaties, de Nederlandse overheid nog op 
om ervoor te zorgen dat farmaceuten hun kennis over de ontwikkeling van vaccins gaan delen 
met andere bedrijven in deze pool. De aangenomen motie is daarom een mooi resultaat. 

Helaas staan de regeringen, waaronder de Nederlandse regering, niet sterk tegenover de 
farmaceutische bedrijven en beschikken zij nu niet over de middelen om hen te dwingen hun 
kennis te delen. Daarom zouden dwanglicenties op Europees niveau verder moeten worden 
geregeld. Dit is waarschijnlijk de enige manier om farmaceutische bedrijven ertoe te brengen 
om hun licenties te delen zodat de productie opgevoerd kan worden. Bron: SOMO, 2 maart 
2021.  
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Avondklok voorgesteld in Brazilië  

De Braziliaanse gezondheidsautoriteiten hebben opgeroepen tot een lockdown in heel het 
land in de avond en nacht om verspreiding van het virus tegen te gaan. Volgens de raad 
moeten er onmiddellijk stappen worden gezet om overbelasting van het gezondheidsstelsel te 
voorkomen. 

Momenteel zijn er ruim 8300 coronapatiënten in kritieke toestand opgenomen in Braziliaanse 
ziekenhuizen. Ongeveer 875.000 mensen hebben het virus onder de leden. Het land wijt 
inmiddels een kwart miljoen sterfgevallen aan het virus. 

President Jair Bolsonaro wordt in de media fel bekritiseerd omdat hij het gevaar van het virus 
zou onderschatten en omdat hij vindt dat coronamaatregelen te veel schade toebrengen aan 
de economie. Meer dan veertig procent van de werkenden heeft geen vaste baan en werken in 
een informele sector waar thuis werken geen optie is. Bron: De Stentor, 2 maart 2021. 
 

Problemen in het Amazonegebied 

In het Amazonegebied van Brazilië vindt een grote ramp plaats. In de hoofdstad, Manaus, 
liggen alle bedden van de intensivecareafdelingen vol. De wachtlijsten met ernstig zieke 
coronapatiënten lopen steeds hoger op. En hulpverleners worden verpletterd door de 
emotionele last van het dagelijks overlijden van meerdere patiënten. De teams helpen op alle 
mogelijke manieren. Hieronder lichten we vier grote problemen uit waarmee Manaus en 
omliggende steden in dit gebied mee te maken hebben. 

Een van de grootste problemen in dit gebied is het tekort aan zuurstof. Onlangs hebben de 
Braziliaanse autoriteiten een nieuwe zuurstofgenerator geïnstalleerd. Maar zelfs met behulp 
van deze nieuwe generator is er onvoldoende zuurstof beschikbaar voor alle patiënten. Om 
enkele gaten te dichten werken de teams hard aan het importeren van zuurstofconcentrators. 
Om hiermee de meest kritieke patiënten te helpen. Dit doen ze zowel in Tefé als in Manaus. 

De ziekenhuizen in Manaus zijn de enige in de omgeving met een intensivecareafdeling. 
Kritieke patiënten worden daarom vanuit omliggende steden normaal gesproken 
doorverwezen naar Manaus. Maar de ziekenhuizen liggen hier vol. Daardoor moeten andere 
ziekenhuizen in het gebied zelf manieren vinden om coronapatiënten zo goed mogelijk te 
behandelen. De teams hebben de behandelcapaciteit in het ziekenhuis in de stad Tefé weten 
uit te breiden van 27 naar 67 bedden. Om dit voor elkaar te krijgen hebben ze alle overige 
medische afdelingen verhuisd naar nabijgelegen gebouwen. 

Hulpverleners in Manaus en Tefé hebben het emotioneel zwaar te verduren. Elke dag zien zij 
mensen overlijden. Daarom bieden de teams psychosociale ondersteuning voor de 
hulpverleners in de ziekenhuizen. ‘We zien dat de hulpverleners hier ongelooflijk toegewijd 
zijn,’ zegt onze psycholoog Andréa Chagas. ‘Maar ze raken ook uitgeput. Veel van hen hebben 
ook thuis te maken met zieke familieleden en dierbaren. Ook daar hebben zij dus niet de 
ruimte om bij te komen en hun gevoelens te verwerken.’ 

In dit gebied is de meest gebruikte coronatest nog steeds de antilichaamtest. Tot grote 
verbazing van onze teams. Want hiermee testen alle mensen positief die de ziekte ooit hebben 
gehad. Ook als dat al weken of maanden geleden is. De teams dringen aan op het gebruik van 
de antigeentest. Deze geeft alleen een positieve uitslag bij mensen die het actieve coronavirus 
op dat moment bij zich dragen. Dat voorkomt onnodige ziekenhuisopnames. Essentieel in een 
tijd van grote tekorten aan personeel en middelen. Gelukkig hebben we de 
gezondheidsautoriteiten van Tefé er al van weten te overtuigen om over te stappen op de 
antigeentest. Bron: Artsen Zonder Grenzen, 1 maart 2021.  
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In de landen in het zuiden van Afrika is thuis de gevaarlijkste plaats 
voor vrouwen tijdens de lockdown 

Tijdens de corona-lockdown die in het voorjaar van 2020 ook in landen in  het zuiden van 
Afrika werd ingesteld, veranderden sommige thuishavens daar in gevaarlijke plekken voor 
vrouwen en meisjes. Zij zaten thuis met gewelddadige familieleden en konden door de 
lockdown nergens naartoe om het gevaar te melden, zo blijkt uit een nieuwe briefing van 
Amnesty International. 

Het aantal meldingen van huiselijk of seksueel geweld tegen vrouwen nam in de lockdown-
periode schrikbarend toe in Madagaskar, Mozambique, Zuid-Afrika, Zambia en Zimbabwe. 
Uit de briefing ‘Treated like furniture: Gender-based violence and COVID-19 response in 
Southern Africa’ blijkt dat de coronapandemie als een katalysator werkt voor 
gendergerelateerd geweld in de regio. 

‘De lockdown-maatregelen zorgden ervoor dat vrouwen niet konden ontsnappen aan hun 
gewelddadige partner of hun huis konden verlaten om bescherming te zoeken’, zegt Deprose 
Muchena, directeur van Amnesty International voor Oost- en Zuidelijk Afrika. 

‘Overal in het zuiden van Afrika hadden vrouwen die het slachtoffer waren van huiselijk 
geweld moeite om hulp te zoeken, omdat de organisaties die vrouwen bescherming en steun 
bieden niet werden gezien als een essentiële dienst. Door de strikte mobiliteitsbeperkingen 
zagen vele vrouwen zich genoodzaakt af te zien van aangifte.’ 

In de eerste week van de lockdown meldde de Zuid-Afrikaanse politie 2.300 oproepen voor 
hulp in verband met gendergerelateerd geweld. Halverwege juni 2020 waren 21 vrouwen en 
kinderen vermoord door een bekende of een familielid. Een kenmerkend geval was de brute 
moord op de hoogzwangere 28-jarige Tshegofatso Pule, die op 4 juni 2020 als vermist werd 
opgegeven en vier dagen later dood werd gevonden in Johannesburg, hangend aan een boom 
met meerdere steekwonden. Ze was acht maanden zwanger. 

In Mozambique kregen maatschappelijke organisaties ongewoon veel meldingen van huiselijk 
geweld na het begin van de noodtoestand in maart 2020. In één geval doodde een man zijn 
vrouw en vervolgens zichzelf in het district Matola in de provincie Maputo. Ook kwamen er 
gruwelijke details naar buiten over de overval, verkrachting en moord op een medewerker van 
het Maputo Central Hospital op 31 mei 2020. Ze was ’s avonds laat op weg naar huis, veel 
later dan normaal vanwege de schaarste aan openbaar vervoer tijdens de noodtoestand. 

In Zimbabwe registreerde een organisatie die bescherming biedt aan vrouwelijke slachtoffers 
van huiselijk geweld 764 gevallen van gendergerelateerd geweld in de eerste elf dagen van de 
nationale lockdown. Op 13 juni 2020 waren dat er 2.768. Een Zimbabwaanse vrouw, Maria 
(niet haar echte naam), werd door haar man met geweld uit huis gegooid nadat hij zijn 
minnares had laten intrekken tijdens de lockdown. 

Zambia was het enige land dat volgens officiële politiestatistieken een lichte afname van 
gendergerelateerd geweld laat zien tijdens de nationale lockdown in vergelijking met dezelfde 
periode in 2019. Het land registreerde een daling van 10 procent in het eerste kwartaal van 
2020, wat mogelijk een weerspiegeling is van het feit dat vrouwen niet in staat waren om hulp 
in te roepen. Een maatschappelijke organisatie, Young Women’s Christian Association, 
registreerde namelijk wel een toename van gevallen van seksueel geweld in het eerste kwartaal 
van 2020. 

Schadelijke genderstereotyperingen die zijn ingebed in sociale en culturele normen hebben 
die toename van geweld tegen vrouwen en meisjes verder aangewakkerd. Zoals een activist in 
Mozambique zei: ‘Meisjes wordt geleerd dat mannen hun vrouw alleen slaan als ze van haar 
houden.’ 
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Uit de briefing blijkt dat vrouwen die geweld en misbruik durven te melden, door de omgeving 
worden afgewezen, omdat ze zich niet aan de heersende genderrollen houden – en als ze zich 
wel uitspreken, worden hun klachten door de autoriteiten niet serieus genomen. 

Veel slachtoffers van gendergerelateerd geweld in de regio ervaren altijd al belemmeringen om 
gerechtigheid te zoeken. Ze wantrouwen het strafrechtsysteem en lopen het risico op 
zogenaamde ‘secundaire trauma’s’ die slachtoffers en overlevenden vaak ervaren als ze van 
de autoriteiten niet de hulp krijgen die nodig. Deze problemen werden groter tijdens de 
coronapandemie. 

Volgens maatschappelijke organisaties negeerden politieagenten in sommige gevallen 
beschuldigingen over gendergerelateerd geweld omdat ze deze zagen als ‘familiezaken’ en niet 
als misdrijven. Het heersende stigma rond seksueel geweld werd ook genoemd als een factor 
die bijdraagt aan onderrapportage. 

‘Het is schokkend dat voor veel vrouwen en meisjes in zuidelijk Afrika de gevaarlijkste plek 
om te verblijven tijdens de coronapandemie de eigen thuishaard is’, zegt Deprose Muchena. 
‘Dit is eenvoudigweg niet goed te praten. De leiders van de Southern African Development 
Community (SADC) moeten ervoor zorgen dat het vookomen en beschermen van vrouwen 
tegen gendergerelateerd en huiselijk geweld een integraal onderdeel gaat worden van nationale 
reacties op pandemieën en andere noodsituaties.’ 

‘Staten moeten ervoor zorgen dat vrouwen en meisjes toegang blijven hebben tot 
politiebescherming en justitie, maar ook tot opvangcentra en andere ondersteunende diensten 
om te ontsnappen aan de plaag van gendergerelateerd geweld.’ Bron: Artsen Zonder Grenzen, 
1 maart 2021.  

Conflict en coronavirus veroorzaken hongercrisis in Burkina Faso 

De economische gevolgen van de coronapandemie treffen een al door geweld getroffen Burkina 
Faso. Het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft in het land is verdrievoudigd: meer dan 
3,2 miljoen mensen zijn in nood. 

De laatste gegevens, die weergeven dat hongersnood voor het eerst in meer dan een decennium 
voorkomt in sommige delen van het land, zijn gepubliceerd in een nieuw rapport van de 
regering en VN. Het rapport, van het Wereldvoedselprogramma, is nog niet online 
beschikbaar. 

Dagelijks komen ondervoede kinderen en moeders de slecht uitgeruste ziekenhuizen binnen. 
Artsen en verplegers voelen zich overweldigd en zetten zich schrap voor de snel verergerende 
situatie. 

‘Er zijn mensen die niets te eten hebben’, zegt Philomene Sawadogo-Ouedraogo, hoofd van de 
kinderafdeling van het belangrijkste ziekenhuis in de stad Kongoussi in de regio Midden-
Noord. 

Hoewel er genoeg voedsel zou moeten zijn in het land – de productie is volgens het rapport de 
afgelopen maanden met bijna tien procent gestegen vergeleken met het vijfjarig gemiddelde – 
hebben aanvallen van extremisten en andere gewapende groepen een miljoen mensen 
ontheemd. Boeren zijn van hun land verdreven en gewassen zijn achtergelaten; de oogst rot 
op de velden en in de graanschuren. 

Maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen 
– waaronder een verbod op het openbaar vervoer, het in quarantaine plaatsen van steden en 
de sluiting van grenzen en markten – hebben de situatie verergerd en een sociaal-economische 
crisis ontwikkelt, stelt het verslag. 
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Hoewel de beperkingen in april en mei werden opgeheven, vertelden veel Burkinezen dat hun 
koopkracht nog niet volledig hersteld is. Artsen stelden dat het aantal ernstige gevallen van 
ondervoeding in het hele land is toegenomen, zelfs in gebieden die niet door conflict worden 
getroffen. Hulpverleners vertelden dat ze hun hulp proberen op te voeren, maar dat een tekort 
aan geld en onzekerheid in zwaar getroffen gebieden hun werk in gevaar brengen. 

De nood zal naar verwachting verder toenemen, aangezien ontheemden weer een oogst 
missen, geweld de graanstreek van Boucle du Mouhoun overspoelt en de voedselvoorraad in 
het hele land dreigt te verstikken. 

‘De situatie is buitengewoon alarmerend’, zei David Bulman, van de VN in Burkina Faso. 
‘Mensen zijn extreem kwetsbaar.’ 

 
 
Foto: TNH/Sam Mednick. De 58-jarige Amadou Tamboura’s familie vluchtte eerder dit jaar 
naar de stad Kongoussi en is nu afhankelijk van voedselrantsoenen van de overheid die 
nauwelijks verder gaan dan een maaltijd per dag. 
 

Honger vormt rond deze tijd van het jaar, bekend als het magere seizoen, vaker een probleem 
in Burkina Faso: de voedselvoorraden zijn doorgaans laag, de prijzen stijgen en mensen 
vertrouwen op de vorige oogst. 

Het geweld van de afgelopen maanden heeft echter vele levens en levensmiddelen verwoest, 
waardoor ongeveer vijftien procent van de bevolking voedselhulp nodig heeft. 

In de door conflict getroffen Sahel-regio van Burkina Faso worden zo’n 11.000 mensen 
geconfronteerd met een voedselcrisis in fase 5, het hoogste niveau van de IPC-schaal, een 
systeem opgesteld door de VN waarmee besluitvorming over voedselonzekerheid genomen 
wordt. Fase 5 duidt op hongersnood. Hulpverleners zeiden dat het de eerste keer in meer dan 
tien jaar was, misschien wel langer, dat een deel van Burkina Faso als ‘fase 5’ werd 
beschouwd. Honderdduizenden mensen in andere delen van het land worden ook 
geconfronteerd met acute voedselonzekerheid. 

In Kongoussi, waar tienduizenden ontheemden wonen, bouwden bouwvakkers vorige maand 
een nieuwe afdeling in het plaatselijke ziekenhuis om het toenemende aantal ondervoede 
kinderen op te vangen. Het geluid ratelde door een geïmproviseerde wachtkamer waar een rij 
bezorgde ouders allemaal tengere baby’s vasthielden. 

De situatie was de afgelopen weken zo schrijnend dat ondervoede moeders met hun koffers 
kwamen opdagen in de hoop dat artsen hen in het voedingscentrum zouden laten wonen. Ze 
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hadden geen moedermelk meer. Artsen vertelden dat ze niet genoeg geld hadden om hen te 
voeden. 

Ontheemding veroorzaakt vele problemen. Weg van hun velden, zijn mensen op de vlucht nu 
volledig afhankelijk van overheidsrantsoenen van bonen en gierst die nauwelijks groter zijn 
meer dan een maaltijd per dag. Het overkwam Amadou Tamboura, een 58-jarige vader van 14 
kinderen. Hij ontvluchtte zijn dorp na een aanval van jihadisten in januari 2020. Vier van zijn 
kinderen werden gedood.  

‘Soms zeggen de kinderen dat ze honger hebben, maar ik heb niets om ze te voeden. Ik vertel 
ze gewoon dat het goed komt en dat ze gaan slapen.’ 

Tamboura vertelde dat hij graag gewassen wilde verbouwen in Kongoussi, een relatief veilige 
stad waar zijn familie nu in dunne tenten woont. De lokale autoriteiten vertelden hem echter 
dat er geen land beschikbaar is. Bron: Stichting Vluchteling, 1 maart 2021. 

Oproep Rode Kruis: houd noodopvang voor alle dak-en thuislozen open 
tot april 

Het Rode Kruis en Vereniging Valente roepen gemeenten op om de noodopvang voor alle dak- 
en thuislozen open te houden na de lockdown. We vragen lokale overheden om mensen te 
blijven opvangen tot april 2021. Tijdens de lockdown krijgen meer mensen toegang tot de 
noodopvang dan gebruikelijk. Zo mogen bijvoorbeeld ook ongedocumenteerden momenteel in 
de noodopvang overnachten. Het Rode Kruis wil dat alle dak- en thuislozen ook na de 
lockdown kunnen blijven rekenen op onderdak bij de gemeente. 

Steeds meer mensen raken tijdens de tweede coronagolf in financiële nood omdat ze hun baan 
zijn kwijtgeraakt. Ook is veel werk in het informele circuit verdwenen, waardoor vooral 
ongedocumenteerden plotseling geen inkomen meer hebben. Omdat zij geen recht hebben op 
overheidssteun, belanden zij op straat. 

Het aantal dak- en thuisloze mensen in Nederland lijkt de afgelopen tijd dan ook te zijn 
toegenomen en het Rode Kruis krijgt steeds meer aanvragen om opvanglocaties te 
ondersteunen. We zorgen bijvoorbeeld voor veldbedden, dekens en andere benodigdheden. ‘In 
vergelijking met 2019 is het aantal hulpaanvragen om te ondersteunen bij opvanglocaties 
verzesvoudigd,’ vertelt Heleen van den Berg, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis. 

Van den Berg legt uit dat het belangrijk is dat we voorkomen dat kwetsbare mensen in deze 
tijd op straat belanden. ‘Vooral nu in de coronacrisis is het belangrijk dat alle dak- en thuisloze 
mensen weten dat ze in elk geval gedurende de winter terecht kunnen in de noodopvang. En 
dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over of, en welke opvang wanneer open is.’ 

Ook Valente, de branchevereniging voor onder meer opvanglocaties, noemt meer en langere 
noodopvang in deze winter een bittere noodzaak. Esmé Wiegman, directeur van Valente: ‘De 
winter is altijd al een problematische periode. Maar dit jaar maakt corona het inderdaad extra 
lastig voor de meest kwetsbare mensen. Opvanglocaties hebben door de 
anderhalvemetermaatregel een lagere capaciteit, terwijl de vraag naar opvang toeneemt. 
Bovendien zijn andere partners die tijdens de eerste coronagolf nog klaarstonden, zoals hotels 
en sporthallen, nu minder beschikbaar.’ 

Het Rode Kruis ondersteunt mensen in nood tijdens de coronacrisis. We staan klaar voor 
mensen die extra kwetsbaar zijn, zoals ouderen en dak- en thuislozen. Daarnaast 
ondersteunen we medische instellingen en helpen we de GGD’en in de teststraten en bij het 
bron- en contactonderzoek. Bron: Het Rode Kruis, 1 maart 2021.   
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Syrische vluchtelingenvrouwen staan voor een nieuw corona-slagveld 

Iman Al-Sin, voormalig kindbruid, ontvluchtte de burgeroorlog in Syrië. Nu leert ze vrouwen 
en meisjes in Jordanië zelfverdediging. Ze laat zien hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. ‘Ik 
vind het heerlijk om geluk, zelfvertrouwen op hun gezichten te zien en te weten dat ze hun 
angsten hebben overwonnen,’ zei Al-Sin. 

Voor veel Syrische vrouwen, die naar Jordanië en Libanon zijn gevlucht, kan hun hernieuwde 
zelfvertrouwen van korte duur zijn omwille van de onzekerheden veroorzaakt door de 
coronapandemie: 

‘Het coronavirus heeft vrouwen terug in de tijd geworpen’, vertelt de 32-jarige Al-Sin. ‘Vrouwen 
kunnen niet meer naar buiten of naar hun werk gaan, wat betekent dat de kracht die ze 
hebben verworven, wegebt. Het neemt ons zelfvertrouwen en onze onafhankelijkheid weg.’ 

Naast kickboksen en vechtsport voor de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van vrouwen, 
pleit Al-Sin tegen kindhuwelijken. In Syrië is de wettelijke leeftijd om te trouwen zeventien 
jaar. Zelf trouwde ze op zestienjarige leeftijd op het platteland van Syrië. 

Het is onwaarschijnlijk dat het versoepelen van lockdown-beperkingen de situatie voor veel 
vrouwen binnenkort zal verbeteren, zeggen Al-Sin en andere Syrische vrouwen uit Jordanië 
en Libanon. 

Velen zijn hun baan verloren; sommigen maken zich zorgen dat ze gedwongen zullen worden 
te moeten vertrouwen op mishandelende familie of voormalige partners; anderen zijn bezorgd 
dat medische en juridische bijstand moeilijk toegankelijk zal blijven, net als toegang tot 
primaire levensbenodigdheden, waaronder maandverband. 

De oorlog in Syrië heeft een grote impact op de gezondheid, veiligheid en economische 
zelfstandigheid van de Syrische bevolking. Meer dan de helft van de bevolking is gevlucht; 6,1 
miljoen Syriërs zijn op de vlucht binnen eigen landsgrenzen en nog eens 6,7 miljoen Syriёrs 
zoeken veiligheid in een ander land. 

Sinds de uitbraak van de pandemie, hebben vluchtelingen echter te maken met dubbele 
kopzorgen. Vele Syriërs, die hun leven elders opnieuw opgebouwd hadden, zijn hun werk 
verloren. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van humanitaire hulp. 

Stichting Vluchteling heeft in Jordanië een hulpproject opgezet dat zich richt op de dringende 
behoeften van kwetsbare Syrische vluchtelingen en Jordaniërs die geraakt worden door 
corona. Via onze cash ondersteuning, kunnen mensen opnieuw voor zichzelf zorgen. Ook 
geven onze hulpverleners voorlichting over het coronavirus, het belang van goede hygiëne en 
hoe besmetting te voorkomen. Bron: Stichting Vluchteling, 1 maart 2021. 

Artsen zonder Grenzen in vier vluchtelingenkampen 

Door de coronapandemie is de toch al moeilijke situatie van vluchtelingen nog schrijnender 
geworden. De naderende winter zorgde voor kou én verkoudheid, wat ook een symptoom is 
van corona. Ze kampen met tekorten aan schoon water, met gedwongen terugkeer en 
coronabesmettingen. Wereldwijd doen de teams wat ze kunnen om deze mensen te helpen. 
Om je een idee te geven: een update van onze hulp aan vluchtelingen in Syrië, Bangladesh, 
Irak en Lesbos, Griekenland. 

Syrië heeft al bijna tien jaar te maken met oorlog en conflicten. Miljoenen mensen zijn gevlucht 
en de gezondheidszorg is ingestort. Tegelijkertijd wordt corona er een steeds groter probleem. 
In juli werd in Syrië de eerste persoon met COVID-19 gemeld. Sindsdien is het aantal mensen 
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met corona aanzienlijk gestegen. De teams helpen in het noordoosten en noordwesten van het 
land. 

In het  noordwesten van Syrië zijn meer dan twee miljoen mensen uit hun huizen verdreven. 
Ze leven in (geïmproviseerde) kampen met nauwelijks toegang tot gezondheidszorg en 
essentiële middelen als schoon drinkwater. Daar helpen de teams van Artsen zonder Grenzen 
sinds juli in de coronakliniek van het Idlib National Hospital. Daarnaast helpen de teams in 
twaalf andere klinieken in de buurt van vluchtelingenkampen. Ook hebben we op grote schaal 
water en zeep uitgedeeld. Een grote zorg van dit moment is de naderende winter. De teams 
delen isolatiemateriaal, matrassen en dekens uit om de mensen tegen de kou te beschermen. 
Ook geven zij voorlichting om mensen bewust te maken van specifieke gezondheidsrisico’s. 
‘De komende winter zal het ingewikkelder worden om onderscheid te maken tussen mensen 
met symptomen van verkoudheid en mensen met corona’, zegt arts Lim. ‘De winter zal voor 
iedereen extra uitdagingen met zich meebrengen in de toch al kritieke situatie hier.’  

 

 

 
 
 
 

 

 
 
Een man registreert zich voor winterhulppakketten en krijgt fiches om die in te ruilen tijdens 
de distributie in Syrië. © Abdul Majeed Al Qareh  
 

 
 
De winterhulppakketten bevatten onder andere warme kleding, stevig zeil, matrassen en 
dekens. © Abdul Majeed Al Qareh/MSF in Noordwest-Syrië. 
 

Ook bieden de teams hulp in het noordoosten van Syrië, in een gebied met ongeveer 700.000 
vluchtelingen. Hier helpen de teams in het enige speciale coronaziekenhuis, in de stad 
Hassakeh. Zij hebben onder andere een isolatieafdeling met achtenveertig bedden opgezet. In 
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het vluchtelingenkamp Al Hol wonen ruim vijfenzestigduizend mensen, voornamelijk vrouwen 
en kinderen. Veel van deze mensen zijn kwetsbaar door chronische ziekten als diabetes, astma 
of hartaandoeningen. We bieden deze mensen medische zorg, zeep en andere essentiële 
middelen. De mensen in dit deel van Syrië hebben wekenlang zonder stromend water moeten 
leven, door falen van het lokale waterstation. Schoon water is essentieel, zeker bij een 
pandemie als de huidige coronapandemie. Daarom hebben de teams een waterstation in de 
buurt gebouwd, die voorziet in dertig procent van de waterbehoefte van de regio. 

Al tientallen jaren hebben de Irakezen te maken met gewelddadige conflicten en oorlog. Nog 
steeds zijn 1,8 miljoen Irakezen op de vlucht in hun eigen land. Velen van hen leven verspreid 
door het land in kampen. Doordat deze mensen vaak al meerdere jaren op de vlucht zijn, 
hebben ze geen geld om terug te keren naar hun huizen en deze opnieuw op te bouwen. 
Bovendien is het in veel gevallen te gevaarlijk om terug te gaan. Ze kunnen in feite nergens 
heen. De teams bieden hulp in een aantal van deze kampen, onder andere in het Laylan-
kamp.  

De afgelopen weken zijn de Irakese autoriteiten echter begonnen met het sluiten van 
vluchtelingenkampen. Ook het Laylan-kamp. Vrachtwagens halen de bezittingen van mensen 
op. De mensen worden gedwongen terug te keren. Dit is een enorm probleem, zeker voor 
driehonderd patiënten met chronische ziekten, die door de teams worden behandeld. ‘Ze 
hebben een ononderbroken, levenslange behandeling en zorg nodig’, zegt Gul Badshah, de 
landencoördinator in Irak. Ook zien onze hulpverleners een toename van het aantal mensen 
met corona binnen het kamp. ‘Onze zorg is dat patiënten middenin de pandemie het kamp 
moeten verlaten’, vervolgt Gul. ‘Het is niet duidelijk hoe coronapatiënten worden overgebracht 
en hoe snel ze daarna toegang krijgen tot medische zorg.’ 

 
 
De teams zijn getuige van hoe trucks van de Irakese overheid met bezittingen van 
vluchtelingen wegrijden in kamp Laylan in Irak. © Alex Dunne 
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De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen bezoekt families in het Laylan-kamp in de 
deelstaat Kirkuk, Irak. © Tetyana Pylypenko/MSF  
 
De teams in Irak hebben een noodplan uitgevoerd om ervoor te zorgen dat patiënten hun 
behandeling kunnen voortzetten. Bijvoorbeeld door medicijnen voor drie maanden mee te 
geven. Ook geven de teams hun telefoonnummers mee zodat onze patiënten contact met ze 
kunnen houden. 

Op de Griekse eilanden Lesbos, Samos, Kos, Leros en Chios verblijven bij elkaar ruim 
achttienduizen vluchtelingen, migranten en asielzoekers in verschillende kampen. Het 
grootste kamp was Moria op Lesbos. Begin september is dit kamp echter volledig afgebrand. 
Rond de dertienduizend mannen, vrouwen en kinderen moesten halsoverkop het kamp 
verlaten, zonder een alternatief onderkomen, ook de vijfendertig mensen met corona die in 
isolatie waren. Een groot deel van de mensen die in Moria leefden zijn naar een nieuw kamp 
overgebracht. De levensomstandigheden zijn hier zeer zorgwekkend. Daar komt nog bij dat 
inmiddels bij tweehonderdeenenveertig mensen coronabesmetting is bevestigd. Twee mensen 
met corona zijn in het ziekenhuis opgenomen. De teams bieden hulp aan deze kwetsbare 
mensen in onze vaste kliniek bij het voormalige kamp Moria. De teams geven voorlichting over 
corona en delen persoonlijke beschermingsmiddelen uit. Daarnaast zorgen ze voor water- en 
sanitaire voorzieningen. Die zijn essentieel bij de bestrijding van een pandemie. 

 
 
Gezondheidswerkers lopen door kamp Vathy en geven voorlichting over hoe corona te 
voorkomen. © Enri Canaj / Magnum Photos for MSF  
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Jayzah (67) heeft diabetes en heeft ook meerdere verwondingen opgelopen tijdens de oorlog in 
Syrië. Lesbos, Griekenland. © Enri CANAJ/Magnum  
 
De teams van Artsen zonder Grenzen werken ook op het Griekse eiland Samos. Zij bieden 
hulp in een kliniek net buiten het kamp en zorgen er voor schoon water. Hier leven duizenden 
mensen dicht op elkaar in onhygiënische omstandigheden. Het wemelt van ratten in het 
kamp. De teams hebben daarom eind november in 5 dagen mensen tegen tetanus ingeënt. 

 
 
Alle mensen worden gescreend op COVID-19 klachten voor ze de kliniek in mogen. ©Daniella 
Ritzau-Reid, Bangladesh   
 

 
 
Onze water-en-sanitatie-expert laat zien hoe je op de juiste manier beschermende kleding 
aantrekt. ©Daniella Ritzau-Reid, Bangladesh 
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Het Kutupalong-kamp in Bangladesh is het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Er leven 
bijna één miljoen uit Myanmar gevluchte Rohingya’s in een cluster van overvolle, 
onhygiënische kampen. De combinatie van strenge lockdown-maatregelen en reisbeperkingen 
zorgde ervoor dat slecht weinig internationale hulpverleners Bangladesh konden bereiken. 
Het personeelstekort was een grote uitdaging voor de teams van Artsen zonder Grenzen.  

De eerste coronabesmettingen in het Kutupalong-kamp in Bangladesh werden in mei gemeld. 
In totaal hebben onze hulpverleners driehonderd vermoedelijke coronapatiënten onderzocht. 
Daarvan werden driehonderddertig patiënten naar coronabehandelcentra gebracht. In tien 
klinieken verspreid over het kamp hebben we afdelingen gebouwd waar mensen met 
coronasymptomen geïsoleerd kunnen worden. Verder hebben de teams op grote schaal 
voorlichting gegeven. Daarmee hebben zij meer dan honderddertigduizend gezinnen bereikt. 
Ook hebben ze stoffen mondmaskers verspreid. Bron: Artsen zonder Grenzen, 1 maart 2021.  

 

 

De besmettingen zijn het gevolg van de grote groep mensen die schaatsten op de schaatsbaan 
en het Grote Gat. 
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Belgen blijven minder vaak thuis 

De Belgen bleven in de afgelopen voorjaarsvakantie minder vaak thuis dan in eerdere 
vakanties. Doordat ze ook weer vaker naar hun werk gaan en met anderen afspreken, grijpt 
het coronavirus weer om zich heen, waarschuwt het Belgische coronacrisiscentrum. 

Viroloog Steven van Gucht van het crisiscentrum roept opnieuw op om zoveel mogelijk thuis 
te werken. België lijkt de stabiele toestand van de afgelopen maanden achter zich te laten, 
waarschuwt hij. De intensive cares tellen inmiddels meer dan vierhonderd coronapatiënten, 
terwijl dat begin februari nog ongeveer driehonderd was. Bron: De Stentor, 2 maart 2021. 
 

Duitsland stelt voor de lockdown te verlengen  
 
De Duitse regering stelt voor de lockdown die zondag afloopt te verlengen tot 28 maart, maar 
stelt daarbij wat versoepelingen op het gebied van persoonlijke contacten in het vooruitzicht. 
Meer mensen mogen bij elkaar zijn of elkaar bezoeken. Dit meldt het blad Focus op basis van 
documenten die zijn opgesteld.  
 
Ook persbureau Reuters heeft een conceptdocument ingezien. Daarin staat dat Duitsers 
vanaf volgende week met maximaal vijf mensen uit twee huishoudens mogen samenkomen. 
Onder de huidige regels mogen groepen uit maximaal twee personen bestaan. In beide 
gevallen tellen kinderen tot 14 jaar niet mee. Verder gaan mogelijk ook bloemenwinkels, 
boekhandels, tuincentra, tattooshops en nagelsalons weer open. Bron: De Stentor, 2 maart 
2021.  

 
Duitsland verlengt lockdown tot eind maart, aantal versoepelingen 

De lockdown in Duitsland wordt verlengd tot zeker 29 maart. Dat hebben bondskanselier 
Angela Merkel (CDU) en de leiders van de zestien deelstaten woensdagavond afgesproken, 
melden Duitse media. 

Volgens Der Spiegel komen er vanaf maandag nieuwe versoepelingen. Zo mogen maximaal vijf 
personen uit twee huishoudens elkaar weer ontmoeten, kinderen onder de veertien niet 
meegerekend. Stelletjes gelden daarbij als een huishouden. De versoepeling is gekoppeld aan 
een ‘noodrem’ waarmee ze weer kan worden teruggedraaid. Dat gebeurt als de zeven dagen 
incidentie (het aantal nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners in een week) drie dagen 
achtereen boven de 100 ligt. Dan is de mogelijkheid van privé-bijeenkomsten weer beperkt tot 
het eigen huishouden en een andere persoon. 

Op 8 maart mogen bloemenzaken, boekhandels, bouwmarkten en tuincentra hun deuren ook 
weer openen. Laatstgenoemde twee zijn in een aantal deelstaten al open. Over de heropening 
van de detailhandel bestaat onenigheid. Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten maar het 
afhalen van bestellingen is wel toegestaan. Dat geldt ook voor restaurants en andere eettenten. 

Huisartsen worden vanaf begin april vaker betrokken bij de coronavaccinaties. Dan zijn er 
naar verwachting meer vaccindoses op voorraad dan verwerkt kunnen worden in de 
vaccinatiecentra. De deelstaten beslissen zelf over de inzet van de ongeveer 60.000 artsen. 
Afgesproken is ook dat de deelstaten de vaccindoses voor de tweede coronaprik niet langer 
apart houden en erop vertrouwen dat de nieuwe lading op tijd beschikbaar zal zijn. Beide 
maatregelen moeten de door bureaucratie vertraagde inentingscampagne in Duitsland 
versnellen.  

Over gratis sneltests voor burgers zonder coronasymptomen wordt nog onderhandeld maar 
Berlijn heeft al toegezegd de kosten te zullen dragen. Er komt een taskforce voor het bestellen 
van sneltests, meldt nieuwszender RBB24 (Berlijn en Brandenburg). De maandelijkse 
behoefte aan deze tests zou volgens een berekening van bondskanselier Merkel tot wel 150 
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miljoen exemplaren kunnen bedragen, afhankelijk van het aantal mensen dat zich laat testen 
en welke versoepelingen aan tests verbonden zijn. Volgens producenten kunnen ze tot 40 
miljoen stuks per week leveren. 

Er komt geen testplicht voor bedrijven maar die moeten op de werkvloer aanwezige 
medewerkers minstens één gratis sneltest per week aanbieden. Dit als “bijdrage aan de 
samenleving als geheel”. 

Sinds maandag zijn kapperszaken weer open in Duitsland. Kinderdagverblijven en de laagste 
klassen van basisscholen openden hun deuren in de meeste deelstaten vorige week weer. Bij 
de scholen komt dat neer op een combinatie van thuis- en klassikaal onderwijs.  

Bij onze Oosterburen geldt sinds medio december een harde lockdown. Die werd vorige 
maand verlengd tot zeker 8 maart. Daar komen nu in ieder geval drie weken bij, omdat het 
aantal coronabesmettingen weer licht stijgt. In de afgelopen 24 uur werden 9019 positieve 
tests geregistreerd. Dat waren er 1012 meer dan een week geleden. Ook het aandeel van de 
Britse virusvariant groeit en staat nu op zo'n 40 procent van alle nieuwe gevallen.   

Tegelijkertijd neemt het aantal mensen met Covid-19 op de intensive care-afdelingen af (2854 
dinsdag tegenover 3037 een week geleden) en daalt de zeven dagen incidentie (aantal nieuwe 
besmettingen op 100.000 inwoners in een week) onder ouderen. Bij tachtigplussers van 175 
eind januari naar 65 eind februari, bij 60-79 jarigen van 72 naar 47. Dit als gevolg van de 
vaccinaties in die risicogroepen.  

In Duitsland zijn inmiddels ruim zes miljoen mensen ingeënt (6.394.364). Daarvan kregen 
4.234.952 (5,1%) de eerste coronaprik en 2.159.412 (2,6%) ook de tweede. Bron: De Stentor, 
3 maart 2021. 

 
 
Op een enorme digitale klok wordt in het Museumpark in Rotterdam afgeteld naar het 
Eurovisie Songfestival. © ANP  
 

Organisatie songfestival laat niets aan het toeval over: speciale teststraat 
bij Rotterdam Ahoy 
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De organisatie van het Eurovisie Songfestival trekt alles uit de kast om het liedjesspektakel 
in Rotterdam Ahoy veilig voor artiesten, pers en personeel te laten verlopen. In een vandaag 
openbaar gemaakt protocol wordt melding gemaakt van een speciale teststraat, waar alle 
betrokkenen regelmatig worden gecontroleerd. Of er publiek bij de shows aanwezig kan zijn, 
wordt later besloten. 

‘De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan een uitgebreid 
coronaprotocol, om het Eurovisie Songfestival in aangepaste vorm op een verantwoorde 
manier door te laten gaan. Met behulp van uitvoerig testen, mondkapjes, hygiënemaatregelen, 
aandacht voor ventilatie en innovatieve maatregelen wordt een omgeving gecreëerd waarin 
medewerkers, artiesten en pers zo veilig mogelijk kunnen werken,’ zegt Sietse Bakker, 
uitvoerend producent van het Eurovisie Songfestival. 

Het protocol, dat mede is geïnspireerd op protocollen van grote sportcompetities, is tot stand 
gekomen in samenwerking met de EBU, de internationale songfestivalorganisatie. 
‘Traditioneel gezien brengt het Eurovisie Songfestival Europa samen op één podium en we zijn 
nog steeds vastberaden om dit in mei in Rotterdam voor elkaar te krijgen,’ stelt uitvoerend 
supervisor Martin Österdahl. ‘We koersen op een veilig Eurovisie Songfestival waarbij alle 
artiesten live vanuit Rotterdam optreden. De veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen is 
onze hoogste prioriteit.’  

De maatregelen die de Songfestival-organisatie heeft genomen zijn afgestemd met festivalstad 
Rotterdam, goedgekeurd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond én door SGS, een 
internationaal bureau dat gespecialiseerd is in de toetsing van dergelijke plannen. ‘Mochten 
nieuwe inzichten of actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, dan kan het plan op elk 
moment worden aangepast’, luidt de uitleg. 

De tv-productiecrew heeft het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan in het veilig werken in 
coronatijd. Voor de deelnemende artiesten en hun entourage zal het mogelijk wel even wennen 
zijn, klinkt het. ,,Hen wordt aangeraden voor vertrek naar Nederland vijf dagen in quarantaine 
te gaan en zij moeten voor vertrek getest worden. Eenmaal in Nederland moeten ze in hun 
hotel blijven, behalve wanneer zij voor officiële programma-onderdelen de deur uit moeten.’’ 
 
Iedereen die in Rotterdam Ahoy werkt — crew, artiesten en pers — wordt regelmatig getest in 
een speciaal daarvoor opgezette teststraat. ‘Ons doel is helder: besmettingen tijdens het 
evenement voorkomen. Mocht iemand positief getest worden, dan gaat ons isolatieprotocol in 
werking, ondersteunen we de GGD bij bron- en contactonderzoek en nemen we waar nodig 
aanvullende maatregelen. Mocht een deelnemer hierdoor niet live kunnen optreden dan wordt 
de back-up opname gebruikt,’ zegt Bakker. Bron: AD, 2 maart 2021. 

Veel vraag naar winkelen op afspraak 

Er is veel vraag naar winkelen op afspraak bij discountwinkelketen Action. De keten bood 
dinsdag de mogelijkheid een tijdstip te reserveren op de eerste twee dagen waarop het mogelijk 
is op afspraak te winkelen en daar wordt al veel gebruik van gemaakt. Na een klein uur zaten 
volgens een woordvoerder veel winkels van de keten op woensdag en donderdag bijna vol. 

Action laat klanten een periode van tien minuten kiezen om te winkelen. Elk uur heeft het 
bedrijf per winkel vier van die periodes waarin twee klanten tegelijkertijd mogen winkelen. 
Daarna hebben ze vijf minuten om af te rekenen en de winkel weer te verlaten. Per winkel 
kunnen er dus acht klanten per uur bij een Action-filiaal terecht. 

Elke dag om middernacht zet Action voortaan een nieuwe dag met mogelijke afspraken online. 
De winkelketen blijft ook de mogelijkheid bieden om spullen te bestellen en te komen afhalen. 
Bron: De Stentor, 2 maart 2021. 
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Wie moet er na de pandemie elk jaar een vaccinatie krijgen 

Wie moet er straks elk jaar een prik krijgen tegen corona? Hoe goed werkt het coronavaccin 
bij mensen boven de 50 jaar? En hoe goed bij hoogbejaarden tussen de 80 en 90 jaar?  

Drieduizend Achterhoekers krijgen binnenkort de vraag om mee te werken aan een onderzoek 
om antwoord te krijgen op onder meer deze vragen. De gezondheid van deze mensen wordt 
voor een ander onderzoek al meer dan dertig jaar gevolgd.  

Dat biedt dus een unieke kans. ‘Doordat we al zo veel weten over deze mensen, kunnen we de 
werking van het nieuwe coronavaccin koppelen aan de gezondheidssituatie over langere tijd’, 
zegt een onderzoeker. ‘Bij wie werkt het vaccin goed, waarom is dat zo en wat is de relatie met 
de gezondheid van deze mensen?’  Bron: De Stentor, 2 maart 2021.  

Twee doses vaccin moet blijven volgens Fauci 

Anthony Fauci vindt dat de Verenigde Staten moeten vasthouden aan de huidige strategie en 
iedereen twee doses moeten blijven geven van het Pfizer-BioNTech en Moderna-vaccin. Dat zei 
de Amerikaanse autoriteit op het gebied van infectieziekten tegen de Washington Post. 

Overal in de wereld gaan stemmen op om eerst zoveel mogelijk mensen een enkele dosis te 
geven, en te wachten met de tweede inenting totdat de meeste mensen ten minste één inenting 
hebben gehad. Fauci zegt dat aan dat scenario veel risico's kleven. 

Hij waarschuwde dat mensen daardoor langere tijd minder beschermd zullen zijn en de 
varianten van het coronavirus dan de kans zullen krijgen om zich verder te verspreiden. Ook 
is hij bang dat het de scepsis onder de mensen zal vergroten die toch al aarzelen om zich te 
laten vaccineren. Bron: De Stentor, 2 maart 2021. 

Coronatest verplicht voor werknemers in Tsjechië 

De Tsjechische regering verplicht de werknemers van alle middelgrote en grote bedrijven van 
het land om standaard een coronatest te ondergaan. Bijna 2,1 miljoen mensen zullen 
daardoor regelmatig moeten worden getest. 

De regering van premier Andrej Babis keurde de maatregel maandagavond goed. Om te 
starten zullen de bedrijven met meer dan 50 werknemers hun personeel minstens een keer 
moeten testen in de komende twee weken. Daarna gelden wekelijkse intervallen. 

De regering hoopt de verspreiding van het coronavirus in de bedrijven tegen te gaan met de 
verplichte testen. De ziekteverzekering zal de kosten op zich nemen. Bedrijven die niet 
meewerken, riskeren zware boetes. 

Tsjechië is zwaar getroffen door de pandemie. Er zijn in het land van 10,7 miljoen inwoners 
al 1,2 miljoen bevestigde gevallen geteld. Bijna 20.500 mensen zijn aan het virus overleden 
sinds de start van de crisis een jaar geleden. Bron: De Stentor, 2 maart 2021.  

Malariamiddel mag niet worden gebruikt 

Het malariamiddel hydroxychloroquine mag niet worden gebruikt om Covid-19 te voorkomen 
en heeft geen zinvol effect op patiënten die besmet zijn met het virus. Dat concludeert een 
deskundigenpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag. 
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Het ontstekingsremmende medicijn mag niet worden gebruikt in de strijd tegen de pandemie 
en is 'niet de moeite waard' om mee te nemen in verder onderzoek naar coronabehandelingen, 
aldus het panel in het Britse medische tijdschrift British Medical Journal. 

Het WHO-panel baseert zijn aanbeveling op zes onderzoeken met meer dan 6000 deelnemers, 
met zowel mensen die besmet waren met het coronavirus als mensen die het virus niet bij 
zich droegen. ,,Het panel is van mening dat dit medicijn niet langer een onderzoeksprioriteit 
is en dat we ons moeten richten op het evalueren van andere, meer veelbelovende medicijnen 
om Covid-19 te voorkomen'', schrijven ze. 

Het middel hydroxychloroquine werd vorig jaar door de toenmalige Amerikaanse president 
Donald Trump aangeprezen als 'wondermiddel' tegen corona. Dit werd al snel weerlegd door 
artsen en experts. Bron: De Stentor, 2 maart 2021. 

Flexkrachten hebben hun baan verloren 

Veel flexkrachten hebben het afgelopen jaar hun baan verloren als gevolg van de coronacrisis. 
Daar staat tegenover dat er eind 2020 wel iets meer vaste krachten aan de slag waren dan 
een jaar eerder. Ook het aantal zelfstandigen steeg, al is het aantal uren dat zij werkten wel 
afgenomen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Over de gehele linie telde het CBS eind vorig jaar 38.000 mensen minder met betaald werk 
dan eind 2019. Deze daling komt uitsluitend voor rekening van flexibele werknemers, van 
wie het aantal met 177.000 afnam. 

Het aantal mensen tot 25 jaar met werk lag eind vorig jaar eveneens lager dan voor de 
coronacrisis. Jongeren zijn, bijvoorbeeld met een bijbaan naast hun studie, relatief vaak 
werkzaam in de horeca. En juist die sector is hard getroffen door de crisis. 

Dat de schade voor de arbeidsmarkt niet nog veel groter is, komt door 
de steunmaatregelen van de overheid, waardoor veel bedrijven geholpen worden bij het 
doorbetalen van hun personeel.  Bron: De Stentor, 2 maart 2021.  

Zoom heeft omzet in 2020 verviervoudigd  

Zoom Video Communications heeft de omzet in coronajaar 2020 ruim verviervoudigd. Het 
videoconferentiebedrijf profiteerde van het vele thuiswerken vanwege de coronapandemie 
waardoor via internet vergaderen voor veel bedrijven noodzakelijk werd. 

Het Amerikaanse bedrijf achter de app voor videovergaderingen had aan het eind van het 
boekjaar, dat tot februari liep, ruim 467.000 zakelijke klanten met meer dan tien werknemers. 
Dat is bijna zes keer zoveel als een jaar eerder. 

Zoom Video profiteerde tijdens de coronacrisis van de plotseling toegenomen vraag naar 
techniek om vergaderen op afstand mogelijk te maken. Van de ene op de andere dag gingen 
grote delen van de westerse wereld over op thuiswerken en -leren.  
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© REUTERS — Meer dan 200.000 mensen volgen via Zoom een belangrijke boeddhistische 
gedenkdag in Thailand. 

De omzet van Zoom Video steeg in 2020 naar bijna 2,7 miljard dollar, tegen 622 miljoen dollar 
het jaar ervoor. Het bedrijf maakte vorig jaar ook veel meer winst. Netto bleef 672 miljoen 
dollar over, tegen 25 miljoen dollar een jaar eerder. Bron: De Stentor, 2 maart 2021.  
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Trump kreeg vaccinatie 

Oud-president Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn in januari ingeënt tegen Covid-19, 
bevestigen bronnen aan onder meer CNN. De 74-jarige Trump was destijds nog president en 
gaf er geen ruchtbaarheid aan. Zijn opvolger Joe Biden deed dat wel. Hij werd op 21 december 
live op televisie gevaccineerd. 

De voormalige president heeft het virus naar eigen zeggen vanaf het begin gebagatelliseerd om 
geen paniek te zaaien. Hij liet zich zelden zien met mondkapje en voerde volgens Biden een 
rampzalig coronabeleid. 

Begin oktober werd Trump positief getest op Covid-19. Na een aantal dagen in een militair 
ziekenhuis was hij weer snel op de been. Kort daarna zei hij dat de coronapandemie in de 
Verenigde Staten vrijwel voorbij is terwijl de aantallen besmettingen in veel staten toenamen. 
Inmiddels zijn in de VS meer dan 514.000 mensen overleden aan de gevolgen van het 
coronavirus. Bron: De Stentor, 2 maart 2021.   

 

Foto ter illustratie  © ANP    
 

Horecamedewerkers en kappers hebben gemiddeld vaker corona gehad 

Het aantal mensen dat in de horeca werkt en corona heeft gehad ligt aanzienlijk hoger dan 
het gemiddelde bij de rest van de bevolking. Ook onder kappers en hun medewerkers komt 
corona vaker voor. Dat blijkt uit een studie van GGD West-Brabant. 

Onderzoekers hebben het afgelopen jaar om de drie maanden vijfhonderd horecamedewerkers 
en kappers uit het westen van Brabant (met name in Breda en Roosendaal en omstreken) 
onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19.  Bron: De Stentor, 2 maart 
2021.  
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Maximaal vier klanten tegelijk, twee uur lang en verspreid in een showroom van 5000 
vierkante meter over twee verdiepingen. Dat is vanaf woensdag de realiteit bij Gebroeders 
Seinen Meubelen in Nieuwleusen. © Frank Uijlenbroek  
 
 

Klanten krijgen (bijna) het rijk alleen in grote winkels: ‘financieel kan het 
niet, maar mensen verwachten het’ 

Met zijn tweeën meubels kopen in een verder lege showroom. Of met een persoonlijk adviseur 
kleding uitzoeken, zoals alleen de rijken der aarde doen. Het is vanaf woensdag ook de realiteit 
in grote winkels in deze regio. Financieel kan het niet uit, maar de klanten verwachten het. 
‘Dat is ons dilemma.’ 

Winkels mogen vanaf woensdag weer klanten ontvangen. Maar alleen op afspraak, voor 
minimaal tien minuten en met maximaal twee personen tegelijk op een etage. De meeste kleine 
winkels kunnen met deze beperkte heropening uit de voeten. Dat is anders bij speciaalzaken 
met duizenden vierkante meters aan vloeroppervlakte. Zo houdt Ikea de deuren dicht, maar 
gaan bouwmarkten als Gamma en Karwei wel open. Bron: De Stentor, 2 maart 2021. 

Winkeliers in Klazienaveen sluiten deuren weer in opdracht van de 
gemeente 

Tientallen winkels in het centrum van Klazienaveen hebben vanochtend hun deuren geopend, 
maar sluiten die weer op last van de gemeente. Zojuist hebben de winkeliers een officiële 
waarschuwing gehad. Volgens Harrie van der Velde, voorzitter van winkeliersvereniging 
Klazienaveen Centrum, gaan de ondernemers daar gehoor aan geven. ‘Het is geen burgerlijke 
ongehoorzaamheid, maar een kreet om aandacht.’ 

De bereidheid was ongekend groot, bleek vorige week al: 80 procent van de bij de 
winkeliersvereniging aangesloten ondernemers - veelal kleine zelfstandigen - kondigde toen 
aan mee te doen: van schoenenwinkels en modezaken tot kapsalons en horecagelegenheden. 
De lokale Bruna opende de deuren, de Hema bleef vanochtend gesloten. Er was een gemengd 
beeld van open en gesloten winkels te zien in de Langestraat en de omliggende winkelstraten. 
De winkeliers riskeerden een boete van 4000 euro. 

Rond 10.00 uur vanochtend gaf de gemeente Emmen een officiële waarschuwing aan alle 
winkeliers om per 10.15 uur de deuren weer te sluiten. ‘We zijn gesommeerd en daar geven 
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we gehoor aan’, zegt Van der Velde, die een kledingzaak heeft. ‘Het is geen burgerlijke 
ongehoorzaamheid. Het was een kreet om aandacht. We hoopten dat we vandaag de hele dag 
open konden blijven, maar dat is ons niet gegund.’  

Esther Hummel van modezaak La Moda Fabrique zei eerder vanochtend dat alle winkeliers in 
het centrum in een appgroep zitten en schatte dat er ongeveer honderd winkeliers aan het 
protest meededen. De helft van de winkels behoort overigens tot de essentiële winkels die wel 
open mogen. Hummel: ‘Veel van ons gaan ook daadwerkelijk open vandaag. We zijn solidair 
met elkaar.’ 

Volgens Van der Velde zijn de winkeliers een hechte club en zitten ze allemaal in hetzelfde 
schuitje. Het is volgens hem een kwestie van tijd voordat er ondernemers omvallen. ‘De 
schuldenberg groeit alleen maar. We krijgen maar een beetje steun van de overheid. Op een 
gegeven moment moet toch btw en loonbelasting worden terugbetaald en de rekeningen van 
leveranciers en huurbazen kun je niet blijven uitstellen. Als we niet nu openen, gaat het bij 
velen mis.’ 

 

Harrie van der Velde opende vanochtend zijn winkel in Klazienaveen. © ANP 

Sinds de winkeliersvereniging in Klazienaveen het besluit enkele weken geleden wereldkundig 
maakte, stroomden de steunbetuigingen van consumenten en ondernemers binnen. 

Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen heeft gisteren nog tevergeefs geprobeerd de 
winkeliers op andere gedachten te brengen. Hij heeft veel begrip voor de problemen van de 
middenstand, zei hij. ‘Maar ik kan de winkeliers in Klazienaveen niet meer toestaan 
dan ondernemers in andere plaatsen. Als zij de landelijke coronaregels overtreden, dan moet 
ik wel ingrijpen. De ondernemers zijn door ons aangesproken en hebben allemaal rond tien 
uur de deuren weer gesloten. Ik keur de actie niet goed, maar heb wel begrip voor de 
boodschap die ze hiermee over willen brengen’. 

Wethouder Guido Rink van Economische Zaken: ‘Onlangs hebben we vanuit Drenthe het 
signaal afgegeven richting Den Haag dat ondernemers perspectief moeten 
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krijgen. Ondernemers mogen van ons overheden verwachten dat regelingen zoals 
Tegemoetkoming Vast Lasten (TVL) snel uitbetaald worden. Dergelijke tegemoetkomingen zijn 
ontzettend belangrijk voor ondernemers, en dan kunnen én mogen we een vertraging van 
anderhalve maand in de uitbetaling niet toestaan. Nogmaals doe ik hierbij een oproep aan 
Den Haag om ruimhartig en op tijd ondernemers te compenseren, ook in andere branches’. 

Harry Omlo, franchiseondernemer van boekenketen Bruna, zei als zelfstandig ondernemer 
zelf te hebben besloten open te gaan en zelf de boete te betalen mocht hij die krijgen. Hij en 
andere winkeliers hadden straatcoaches, parkeerwachters en beveiliging ingezet om alles in 
goede banen te leiden. ‘We vragen afstand te houden, we vragen mondkapjes op te doen in de 
winkels, we hebben desinfectiemiddelen buiten staan. Het is helemaal veilig’, verzekerde 
Omlo. 

De actie van de winkeliers kan op begrip rekenen van INretail. De brancheorganisatie zegt de 
wilde actie niet te promoten. ,,Maar we begrijpen het wel”, aldus een zegsman. ‘Dit krijg je als 
je met beleid er niet voor zorgt dat winkelbedrijven uit de voeten kunnen’, zegt de 
woordvoerder. Voor veel winkelbedrijven biedt de in hun ogen summiere recente versoepeling 
van de maatregelen geen soelaas. 

Niet-essentiële winkels zijn al tweeënhalve maand op slot. Veel ondernemers voelen een 
‘enorme omzetpijn’ en kampen behalve met financiële problemen ook met mentale kwesties. 
Volgens INretail heeft de winkelbranche eerder acht maanden lang aangetoond dat de winkels 
in coronatijd veilig open kunnen. Volgens de brancheorganisatie was 0,7 procent van het 
aantal coronabesmettingen te herleiden naar winkelgedrag van consumenten. Bron: De 
Stentor, 2 maart 2021.  

Guido Weijers over kritische De Jonge na proefvoorstelling: ‘poging tot 
sabotage’ 

Guido Weijers is van mening dat Hugo de Jonge er alles aan doet om de proefvoorstellingen 
van Fieldlab te saboteren. Een op de vijf bezoekers liet zich na afloop van de show niet op 
corona testen, waarop de minister reageerde dat dat niet goed is voor de ‘effectiviteit van dit 
FieldLab-evenement’. ‘Hugo de Jonge presteert het om de fantastische resultaten negatief te 
spinnen’, aldus Weijers vandaag. 

Gisteren werd bekend dat circa een op de vijf bezoekers zich na de proefvoorstelling van Guido 
Weijers in het Beatrix Theater in Utrecht niet op corona heeft laten testen. Coronaminister 
Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemde dat voor de ‘effectiviteit van dit FieldLab-evenement’ 
niet goed en stelde dat hierdoor niet met zekerheid conclusies zijn te trekken over de proef. 
 
Daar baalt Weijers van. ‘Gisteren was Hugo de Jonge, net als honderd procent van de achteraf 
geteste mensen bij ons Fieldlab-experiment, negatief. Gemiste kans voor Hugo, want er is alle 
reden voor positiviteit’, laat hij weten in een reactie aan deze site. ‘Hugo de Jonge presteert 
het om de fantastische resultaten negatief te spinnen. Dat is een poging tot totale sabotage 
van Fieldlab. We moeten natuurlijk niet nu oplossingen vinden voor een groot probleem. Dat 
is blijkbaar het laatste wat Hugo de Jonge nu wil zien.’ 

De cabaretier legt uit dat honderd procent van de bezoekers vooraf is getest. ‘Een deel is ter 
plaatste zelfs met een steekproef voor een tweede keer getest en 80 procent heeft zich een 
week later nóg eens laten testen. Echter was dit geen verplicht deel van het onderzoek. Ook 
zijn bij geen enkele GGD overige besmettingen gemeld (van aanwezigen, red.). Al met al een 
prachtig resultaat’, concludeert Weijers, die gisteren in een bericht op Twitter De Jonge 
uitnodigde voor een gesprek.  
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Fieldlab Evenementen liet gisteren al weten wel tevreden te zijn met de opkomst bij de 
coronatest na de proefvoorstelling. 

‘Ik begrijp dat minister De Jonge graag 100 procent deelname aan de test op dag vijf wil zien, 
maar heel eerlijk: wij zijn juist tevreden met een opkomst van bijna tachtig procent bij een 
tweede test’, reageerde Andreas Voss, hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen. ‘Die test 
mogen wij niet verplicht stellen. Het is een dringend verzoek aan mensen die de beloning reeds 
hebben ontvangen. Zij moeten uit het gehele land voor deze test naar één van de vier door ons 
aangewezen locaties in Nederland - nota bene alleen op de donderdagmiddag.’ 

Binnenkort zijn er nieuwe Fieldlab-evenementen. De theatervoorstelling van Guido Weijers in 
het Beatrix Theater in Utrecht, op zaterdag 20 februari, was er ook een in dat kader. De 
organisatie had er bij alle uitverkorenen op aangedrongen zich achteraf te laten testen. In 
aanloop naar de voorstelling werden vijf mensen positief getest. Die mochten daarom niet 
aanwezig zijn.  

 

Masterclass Geluk van Guido Weijers in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht. 
Tijdens de voorstelling wordt onderzoek uitgevoerd door Fieldlab Evenementen. © Brunopress 

 

De show van Weijers was het tweede proefevenement van Fieldlab, een gezamenlijk initiatief 
van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. De show was niet 
alleen de eerste theatervoorstelling in maanden die weer doorging, maar ook de eerste waarbij 
weer meer dan dertig toeschouwers welkom waren. Bron: De Stentor, 2 maart 2021. 

Mbo-studenten helpen vaccineren 

Mbo-studenten gaan GGD regio Utrecht helpen met vaccineren tegen corona. Donderdag 
starten ze samen een pilot in de vaccinatiestraat in Houten. 
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Het gaat om tweede- en derdejaars studenten van ROC Midden-Nederland, MBO Utrecht en 
MBO Amersfoort van de opleidingen Doktersassistente en Verpleegkunde. De GGDrU geeft 
hen een aanvullende opleiding en beoordeelt de studenten. Als de pilot slaagt, worden deze 
en meer mbo-studenten ingezet voor het vaccineren van inwoners van de provincie Utrecht. 

ROC Midden-Nederland haalde eerder al priklessen naar voren. Die worden normaal aan het 
eind van het studiejaar gegeven. Studenten van de opleiding Doktersassistente zijn vooral ook 
blij dat ze zo alsnog hun benodigde stage-uren kunnen halen.  Bron: AD, 2 maart 2021. 

 

Weer meer besmettingen, maar aantal sterfgevallen onder ouderen flink 
lager 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen week met 7 procent 
toegenomen naar 31.984 op weekbasis. Dat is onder meer een gevolg van een groter aantal 
afgenomen tests (plus 20 procent), maar het RIVM maakt zich zorgen. Het reproductiegetal 
kwam voor het eerst in weken fors boven de 1 uit, wat betekent dat de epidemie groter wordt.  

Toch is er ook een positieve ontwikkeling te noteren. Het aantal sterfgevallen dat het RIVM 
kon koppelen aan een positieve testuitslag in de afgelopen zeven dagen, ging van 262 (in de 
week van 16-23 februari) naar 177 (week 23 februari-2 maart). Bij 75-plussers, die als eerste 
aan de beurt zijn bij de vaccinatie, daalde het aantal van 218 naar 136.  Dat lijkt er op te 
duiden dat de vaccinatiecampagne zijn vruchten begint af te werpen. Het totaal aantal 
gemelde sterfgevallen daalde van 418 naar 309, een deel daarvan heeft betrekking op mensen 
die langer dan een week geleden overleden. 

In een eerder deze week gepubliceerd advies waarschuwde het Outbreak Management Team 
(OMT) nog dat het te vroeg is om vergaande conclusies te trekken over de effecten van 
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vaccinatie, ondanks de eerste positieve bevindingen. ‘Het aantal personen dat al 
twee vaccinaties heeft ontvangen en hiermee volledig beschermd zou kunnen zijn, is nog te 
beperkt.’ 

Toch spreekt ook het RIVM van ‘de eerste goede gevolgen van vaccinatie tegen het coronavirus 
in Nederland’.  Afgelopen week was de leeftijdsgroep 75-plus goed voor zes procent van het 
aantal nieuwe besmettingen, dat was een week eerder nog 7,1 procent.  Ook in de resultaten 
van het bron- en contactonderzoek is het effect van vaccinatie zichtbaar. Van alle herleidbare 
besmettingen kon afgelopen week 2,5 procent gerelateerd worden aan een verpleeghuis of 
woonzorgcentrum voor ouderen. Over de afgelopen drie maanden was dat gemiddeld 6,6 
procent.  

Toch toont het RIVM zich bezorgd. Het reproductiegetal, waarmee bijgehouden wordt, hoe de 
epidemie zich ontwikkelt, ging van 0,99 (stand 5 februari) naar 1,14 (stand 12 februari). Dat 
betekent dat op die dag, de meest recente waarvoor een betrouwbare inschatting gemaakt kan 
worden, 100 mensen met corona 114 anderen besmetten. Voor de Britse variant van het virus 
ging dat reproductiegetal zelfs naar 1,26, dat was een week eerder nog 1,14.   

Het aantal opnames voor Covid-19 in het ziekenhuis was afgelopen kalenderweek met 
1113 ongeveer hetzelfde als de week ervoor. Het zelfde geldt voor het aantal opnames op 
de intensive care. Dat zijn er nu 224, een week eerder 240.  

 

Het RIVM constateert dat meer mensen de afgelopen week Covidachtige klachten 
ontwikkelden, een gegeven dat onder meer naar voren komt in de Infectieradar, waarin 
deelnemers kunnen invullen dat ze klachten hebben. Een deel van de deelnemers die aangeeft 
klachten te hebben, geeft aan te vermoeden dat de klachten het resultaat zijn van hooikoorts. 
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Ook wanneer deze mensen buiten beschouwing gelaten worden, neemt het aantal mensen 
met klachten echter toe, stelt de rijksdienst. 

Mogelijk verklaart dat waarom weer meer mensen de weg richting teststraat vonden. Het 
waren er 317.361, tegenover ruim 263.000 vorige week. Het percentage tests dat positief 
uitviel daalde, van 9,7 procent naar 8,9 procent. Toch stelt het RIVM dat de vooruitzichten 
niet goed zijn. Bij alle leeftijdsgroepen onder de 50 nam het aantal positieve tests sterk toe. 
Bron: De Stentor, 2 maart 2021.  

 

Reisverbod in twintig Italiaanse regio’s verlengd 

Het reisverbod tussen de twintig Italiaanse regio's wordt verlengd tot na Pasen. Ook 
andere coronamaatregelen blijven gelden tot zeker 6 april. Verder moeten alle scholen 
dicht in de gebieden met het hoogste risico, de zogenoemde rode zones. 

De oprukkende Britse virusvariant maakt het noodzakelijk de restricties te handhaven, zegt 
gezondheidsminister Roberta Speranza. Omdat ook jongeren zwaar worden getroffen door de 
Britse mutant is besloten de regels voor scholen aan te scherpen. 

In gebieden buiten de rode zones met een groot aantal besmettingen moet ook worden 
overgegaan op onderwijs op afstand. In de minder zwaar getroffen gele zones mogen theaters 
en bioscopen vanaf 27 maart heropenen met een beperkt publiek. Bron: De Stentor, 2 maart 
2021.   
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Morgen naar de schoonheidsspecialist en de kapper 

 
Vanaf morgen mogen we weer naar de schoonheidsspecialist en naar de kapper, 
maar sekswerkers mogen nog niet aan de slag. Zij protesteerden vandaag in Den Haag tegen 
de beslissing van het kabinet om sekswerk als contactberoep uit te sluiten. Het was 
een drukte van jewelste. Vooral een zelfgebouwde peepshow op wielen trok de aandacht. 
 

 
 
© ANP — Sekswerkers vroegen met een zelfgemaakte peepshow aandacht in Den Haag.  
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Na de coronacrisis zal een derde van de non-foodwinkels verdwijnen. Hoe langer de winkels 
dicht zijn, hoe meer er zullen sluiten. Dat voorspelt de Retailagenda op basis van onderzoek 
onder consumenten, winkeliers, vastgoedeigenaren en gemeenten. 
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Bij grootwinkelbedrijven zal 15 tot 30 procent sluiten. Vastgoedeigenaren denken aan een 
sluiting van tussen de 10 en 30 procent van hun winkels. Als winkels pas begin april open 
mogen, dan verwacht 40 procent van de gemeenten dat tot een vijfde van de non-foodretailers 
in de eigen gemeente zal verdwijnen. 

De Retailagenda, opgezet door het ministerie van Economische Zaken, denkt dat een ‘nieuw 
normaal’ in aantocht is en zegt dat de crisis en de bijbehorende lockdowns, reisbeperkingen 
en het thuiswerken het consumentengedrag blijvend hebben veranderd. De Retailagenda 
voorspelde eerder al dat consumenten minder winkelen en ook minder naar steden gaan om 
te winkelen. Ook kopen ze meer online en gerichter, met een voorkeur voor lokaal. 

Na de coronacrisis krijgen vooral middelgrote steden last van de sluiting van winkels, omdat 
het aanbod en dus de aantrekkelijkheid om er te gaan winkelen afneemt. Grote steden worden 
minder hard getroffen dan eerder verwacht, aldus de Retailagenda. Deze worden compacter 
en leefbaarder. Winkelcentra in de wijk profiteren juist van dit nieuwe koopgedrag, omdat 
deze op de dagelijkse boodschappen zijn gericht en goed bereikbaar zijn. 

Daarnaast zal ook een daling van de huurprijzen van winkeliers inzetten, denken de 
ondervraagden. In steden zal de daling veel hoger zijn dan in wijkcentra, waar nagenoeg geen 
huurverlaging zal komen. Vastgoedpartijen verwachten dat de huurprijzen structureel met 20 
tot dertig procent omlaag zullen gaan afhankelijk van de locatie. Bron: De Stentor, 2 maart 
2021. 
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EMA keurt op 11 maart coronavaccin van Janssen goed 

EMA (European Medecines Agency) in Amsterdam buigt zich op 11 maart over 
het coronavaccin van het Janssen uit Leiden, een dochter van de Amerikaanse farmagigant 
Johnson & Johnson. De toezichthouder organiseert op die dag een buitengewone bijeenkomst 
van zijn comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik. 

EMA wil op die dag, indien mogelijk, de evaluatie over de effectiviteit en veiligheid van 
het Leidse vaccin afsluiten. Als het oordeel positief is, dan is de verwachting dat de Europese 
Commissie kort daarna een vergunning verleent. De EU heeft 200 miljoen doses besteld 
- Nederland 11 miljoen - met een optie voor nog eens 200 miljoen. Bron: De Stentor, 2 maart 
2021. 

Corona of niet: Deventer op Stelten gaat hoe dan ook door en denkt aan 
‘maatje M’ 

Deventer op Stelten gaat dit jaar hoe dan ook door en voor de Deventer Boekenmarkt geldt 
min of meer hetzelfde. Dat meldt Martijn Westerbrink, directeur van evenementenorganisatie 
Stichting dEVENTer. ‘Vorig jaar konden we door corona helemaal niks, dat mag niet nóg een 
jaar gebeuren.’ 

 

Dat waren nog eens tijden: Deventer op Stelten in 2019, vóór corona de wereld compleet lam 
legde. ©  foto Hissink 

Mits het uiteraard verantwoord kan, voegt Westerbrink er aan toe. Zijn organisatie werkt met 
verschillende modellen richting op Stelten, dat van de grote Deventer evenementen de eerste 
stip is op de horizon (8 - 11 juli). Bron: De Stentor, 2 maart 2021. 
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Thierry Baudet (Forum voor Democratie) kwam dinsdagmiddag naar Urk om een uurtje te 
flyeren. Een harinkje happen bij vishandel Baarssen kon niet onbreken. © Foto Freddy 
Schinkel 
 
 

Gemeente Urk roept restaurant waar Baudet haring heeft gegeten op 
matje 

De gemeente Urk roept het restaurant waar Thierry Baudet een week geleden een visje heeft 
gegeten op het matje. Met de eigenaar gaat gesproken worden over waarom de coronaregels 
zijn overtreden. ‘We gaan in gesprek met visrestaurant Baarssen om deze situatie in de 
toekomst te voorkomen’, meldt een gemeentewoordvoerder ook. 

Bij het omstreden bezoek van Baudet aan Urk vorige week dinsdag omhelsde de partijleider 
van Forum voor Democratie mensen, gaf hij veel inwoners een hand en heeft hij een biertje 
gedronken en haring gegeten in een visrestaurant. Dit terwijl restaurants in het hele land al 
een paar maanden geen gasten mogen ontvangen. De eigenaar van het bewuste visrestaurant 
wil zelf niet uitgebreid ingaan op het bezoek van Baudet. Bron: De Stentor, 2 maart 2021.    

Gemeente Heerlen beëindigt bijeenkomst Forum met Thierry Baudet 

De gemeente Heerlen heeft woensdagmiddag een einde gemaakte aan een bijeenkomst op het 
Van Grunsvenplein met Thierry Baudet. Het was er te druk, vond de gemeente. Er mochten 
niet meer dan tweehonderd mensen op het plein staan, maar er kwamen er meer. 

Baudet had eerder een wat hij noemde ‘pittig gesprek’ met de gemeente gehad ‘wat me deed 
denken aan hoe ik er vroeger werd uitgestuurd bij natuurkunde op de middelbare school’, 
hield hij zijn publiek voor. Hij vroeg mensen die niet op een vooraf getekende stip op het plein 
stonden, weg te gaan. 
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Thierry Baudet op campagne © ANP 

Wel voegde hij hieraan toe: ‘Dit is nog meer reden om deze tirannie weg te stemmen, dit 
absurde regime dat dit soort regels oplegt.’ Toen iedereen vervolgens bleef staan besloot 
burgemeester Roel Wever de bijeenkomst te beëindigen. 

Volgens Baudet heeft hij zich aan alle afspraken gehouden. ‘Als oppositiebijeenkomsten 
worden verboden, verliezen we behalve onze vrijheid ook onze democratie’, twitterde hij boos. 
Voor Baudet bewijst de gang van zaken naar eigen zeggen ‘waarom het nodig is dat deze gekte 
stopt in Nederland.’ 

Afgelopen zondag werd een bijeenkomst van Forum voor Democratie in Nijmegen vroegtijdig 
beëindigd wegens drukte. Ook onderzoekt de politie of FvD coronaregels heeft overtreden 
tijdens een eerdere bijeenkomst in Urk. 

RIVM past folder aan, je bent niet direct na vaccinatie beschermd tegen 
corona 

De eerste inenting met een vaccin van BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca zet het 
afweersysteem aan. Na twee weken merk je hier iets van, maar het duurt een tot twee weken 
na de tweede prik voordat de maximale bescherming wordt bereikt. Bij het Janssen-vaccin - 
dat overigens nog niet is goedgekeurd en maar één prik heeft - wordt de maximale 
bescherming bereikt na 28 dagen. Dat betekent dus dat je niet alleen tússen de prikken niet 
optimaal beschermd tegen corona bent, maar ook de weken erna. 

Dat het even duurt voordat 'de prik begint te werken' heeft te maken met de cellen die worden 
opgebouwd door het afweersysteem. Die cellen moeten 'volwassen worden en zich 
vermenigvuldigen', legt Van Egmond uit. De tweede prik zorgt ervoor dat het afweersysteem 
nog krachtiger wordt. Om ons vervolgens te beschermen tegen een besmetting met het 
coronavirus. ‘Dat kost gewoon tijd.’  Zoals de immunoloog al eerder zei: ‘In de sportschool 
krijg je ook niet meteen een sixpack.’ 
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Een ander belangrijk punt, dat nu nog duidelijker wordt besproken in de nieuwe folder, is de 
besmettelijkheid na het krijgen van een vaccin. Op de vraag 'zorgt het vaccin ervoor dat je na 
een eventuele infectie het virus nog aan een ander geeft?' is namelijk nog geen antwoord. ‘Je 
kan zelf besmettelijk zijn als je gevaccineerd bent en dat heb je misschien niet door omdat je 
geen symptomen hebt. Voorzichtigheid blijft daarom nodig’, zegt immunoloog Anke Huckriede 
daarover. 

Sommige mensen zullen toch gaan knuffelen in die eerste weken, zegt Van Egmond. ‘En dan 
is het relevant voor hen om te weten dat ze niet alleen anderen kunnen besmetten maar ook 
zelf besmet kunnen raken. Het gaat niet alleen om andermans veiligheid, maar ook de eigen 
veiligheid.’ 

Het RIVM roept op om ook na een vaccinatie je aan alle coronamaatregelen te houden. Bron: 
NOS, 2 maart 2021. 
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Grote zwerm spreeuwen zorgt voor kunstwerk in de lucht. Foto Lidia Veldboer  
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Het gaat om de landen IJsland, Denemarken, Estland, Polen, Roemenië, Ggeorgië, Cyprus, 
Israël en Seychellen.   
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De Jonge: begin juli kan iedereen ten minste deels geprikt zijn 

Alle Nederlanders die een coronavaccin willen, kunnen begin juli minimaal één maal geprikt 
zijn, mits de nu verwachte leveringen doorgaan. Dat heeft coronaminister Hugo de Jonge 
dinsdag gezegd bij het televisieprogramma Op1. 

Van de nu beschikbare vaccins zijn twee prikken nodig. Van het vaccin van farmaceut 
Janssen, dat naar verwachting volgende week wordt goedgekeurd door het Europees 
Geneesmiddelenbureau, is maar één prik nodig. 

Eerder dacht het kabinet nog dat het tot het begin van de herfst zou duren voordat iedereen 
die dat wil ten minste deels gevaccineerd zou zijn. Maar op basis van de ervaringen van de 
afgelopen tijd, met onder meer het prikken en de leveringen van de verschillende vaccins, is 
De Jonge nu optimistischer en denkt hij dat het aan het einde van het tweede kwartaal al zo 
ver kan zijn. 

Van de veertien miljoen volwassen Nederlanders is zo’n vijfentachtig procent bereid zich te 
laten prikken, is waar het kabinet van uitgaat. Twee derde daarvan kan begin juli al helemaal 
gevaccineerd zijn, de rest zou dan één prik hebben gehad. Alles hangt wel af van de leveringen 
van de verschillende farmaceuten, benadrukt De Jonge. Als die tegenvallen, kan het alsnog 
langer duren voor iedereen gevaccineerd is. Bron: AD, 2 maart 2021. 

Bij Op1 zat gisteravond Marc Kaptein, de directeur van Pfizer. Hij vertelde dat de belofte van 
Hugo de Jonge om iedereen in juli gevaccineerd te hebben haalbaar is. Bron: AD, 4 maart 
2021. 
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In Amsterdam en Rotterdam veel nieuwe besmettingen 

Op maandag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3826 positieve 
tests, op zondag 4708, zaterdag 4957 en vrijdag 5117. Het aantal gemelde sterfgevallen door 
Covid-19 steeg afgelopen etmaal met 66. Sterfgevallen worden soms pas later doorgegeven. 
Maandag werden 22 overlijdens geregistreerd. 

Amsterdam en Rotterdam brengen het er het slechtst vanaf met respectievelijk 164 en 95 
nieuwe coronabesmettingen het afgelopen etmaal. In Den Haag kregen 80 inwoners een 
positieve testuitslag. In Hoorn en Utrecht werden respectievelijk 71 en 58 nieuwe 
besmettingen geturfd. Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,1 miljoen mensen in 
Nederland positief getest. Bron: De Telegraaf, 2 maart 2021. 

 

 

 

Het corona-virus houdt ons helaas nog steeds stevig in z’n greep. Gelet op de termijn waarop 
het School- en Volksfeest te Goor plaatsvindt en de strenge (lock-down) maatregelen waarin 
we ons nu allemaal nog steeds bevinden, acht het bestuur het maatschappelijk niet 
verantwoord de voorbereidingen te starten en heeft daarom het moeilijke besluit genomen de 
146e editie van het Goors School- en Volksfeest af te gelasten. Wij zijn hierbij niet over één 
nacht ijs gegaan en hebben gekeken naar alternatieven zoals een kleinschalig feest en 
verplaatsing naar bijvoorbeeld september. Hierover hebben wij ook uitgebreid contact gehad 
met Gemeente en onze leveranciers. Consessies doen op een feest als het onze is echter 
moeilijk, zo niet onmogelijk. 

Wij als organisatie houden de moed er in en gaan met elkaar vol voor 2022 en gaat het dak er 
ouderwets van af. Bron: School en Volksfeest, 2 maart 2021. 
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Het moderamen van de Hervormde kerk, heeft vanwege de verruiming van de maatregelen, 
besloten om m.i.v. zondag 7 maart weer maximaal 30 kerkgangers per dienst uit te nodigen. 
In eerste instantie zal dat alleen in het kerkgebouw zijn. Over enkele weken wordt bezien of 
er ook weer dertig mensen in het Dienstgebouw de eredienst kunnen volgen. 
Tot die tijd zijn de kindernevendiensten online. Mensen kunnen zich weer opgeven via het 
aanmeldsysteem. Bron: enters Nieuws, 2 maart 2021.   

 

 



132 

 

Het welzijn van jongvolwassenen, scholieren, studenten, zelfstandigen en mensen met een 
migratieachtergrond is in het afgelopen jaar afgenomen, concludeert het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) woensdag in het rapport Een jaar met Corona. De deskundigen 
benadrukken dat de crisis iedereen raakt, maar dat andere groepen Nederlanders vrijwel even 
tevreden over het leven waren als in jaren voor de pandemie. 
De experts concluderen ook dat het welzijn van coronapatiënten en mensen van wie een 
naaste (ernstig) ziek werd of overleed afnam. Dat gold ook voor Nederlanders die zich 
realiseerden dat een besmetting grote gevolgen voor hun gezondheid kon hebben. 

Volgens het SCP had de pandemie grote impact op het leven van jongvolwassenen, en in het 
bijzonder de groep jongeren met een lage sociaaleconomische status. Zij werden op meerdere 
vlakken geraakt; zo verloren talloze jongvolwassenen hun baan of inkomen, terwijl ook het 
aantal sociale contacten flink werd ingeperkt door coronamaatregelen. 

‘Voor deze groep zijn die contacten juist belangrijk voor de ontwikkeling van hun identiteit’, 
redeneren de experts. De ervaringen die zij normaliter nou zouden opdoen, zouden later leiden 
tot "succesvolle sociale ontmoetingen", beargumenteert het SCP. 

Het planbureau signaleert dat kwetsbaarheden die Nederland al had, zijn vergroot door het 
coronavirus. Zo zouden de risico's van de flexibele arbeidsmarkt zijn blootgelegd. Daarnaast 
zouden kwetsbare thuissituaties extra negatieve gevolgen hebben gehad voor kinderen, 
doordat zij door de sluiting van scholen thuisonderwijs moesten volgen. Zij kunnen in hun 
latere leven gehinderd worden door reeds opgelopen leerachterstanden. 

‘Dat kan op den duur leiden tot een lager onderwijsniveau en daarmee kleinere kansen op de 
arbeidsmarkt’, aldus het SCP. De experts pleiten voor een snel herstelbeleid om de problemen 
te verhelpen. 

Het SCP merkt op dat coronamaatregelen ook tot spanningen tussen bepaalde groepen 
leidden. Dat zou komen doordat iedereen zich aan de maatregelen moest houden om burgers 
te beschermen, terwijl vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid risico's 
liepen. 

Jongeren en gezonde mensen werden echter gevraagd dezelfde offers te brengen, wat voor hen 
grote sociale en financiële gevolgen had. Dat zou tijdens de tweede coronagolf voor meer 
wrijving hebben gezorgd tussen hen en kwetsbaren, stelt het SCP op basis van respondenten. 
De gevoelde spanning zou desalniettemin "relatief laag" zijn geweest. 

Gedragsexperts en de Nederlandse ggz constateerden eerder in gesprek met NU.nl al dat de 
effecten van coronamaatregelen een groot effect hebben op het welzijn van mensen. Onder 
meer de Nederlandse ggz maakt zich grote zorgen over de langetermijneffecten van 
bijvoorbeeld de huidige lockdown. Bron: NU.nl, 3 maart 2021. 
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Het is druk bij de teststraat voor kinderen.   

Meer kinderen  testen positief op corona. Dat komt waarschijnlijk vooral doordat er steeds 
meer kinderen getest worden. Dat merken ze ook bij de speciale kinderteststraat in 
Eindhoven. Bron: Jeugdjournaal, 24 februari 2021.  
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Steeds meer kinderen vinden de corona-regels te streng.   

Ongeveer vier van de tien kinderen vinden de corona-regels van de regering te streng. Vorig 
jaar vond één van de tien kinderen dat. Steeds meer kinderen vinden de regels dus te streng. 
Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Jeugdjournaal. Bron: Jeugdjournaal, 1 maart 2021. 

In Texas geen coronamaatregelen meer 

De gouverneur van de Amerikaanse staat Texas, Greg Abbott, heeft bekendgemaakt dat in 
zijn staat vanaf nu geen coronamaatregelen meer gelden. Ook hoeven mensen er geen 
mondkapje meer op, aldus de Republikeinse Abbott. Hij verklaart de staat 'honderd procent 
open'. Gilberto Hinojosa, die aan het hoofd van de Democratische partij staat in Texas, noemt 
de beslissing 'van de gekken'. Volgens Hinojosa had de staat de kans om dankzij 
coronamaatregelen de pandemie voor het einde van de zomer onder controle te krijgen. Die 
kans is nu verkeken, meent hij. 

Texas werd eerder dit jaar zwaar getroffen door het coronavirus. Meer dan 43.000 mensen 
overleden er inmiddels. Momenteel is slechts zeven procent van alle inwoners ingeënt. 

De verlichting van de maatregelen gaat volgende week in. Texas is dan de meest dichtbevolkte 
staat in de hele VS zonder mondkapjesverplichting. Restaurants en winkels kunnen zelf wel 
besluiten om klanten te vragen een mondkapje te dragen, maar de overheid zal zich hier niet 
meer mee bemoeien. Bron: AD, 3 maart 2021. 

Record aantal sterfgevallen afgelopen 24 uur in Brazilië  

In Brazilië is in de afgelopen 24 uur een recordaantal sterfgevallen als gevolg van het 
coronavirus gemeld. De autoriteiten registreerden in het afgelopen etmaal zeker 1641 
personen die aan de gevolgen van Covid-19 zijn overleden. 

Het Zuid-Amerikaanse land met 212 miljoen inwoners heeft al meer dan een kwart miljoen 
sterfgevallen als gevolg van het longvirus geregistreerd. Alleen in de Verenigde Staten 
overleden meer coronapatiënten, ruim een half miljoen. Het laatste Braziliaanse recordaantal 
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corona-gerelateerde sterfgevallen in een etmaal dateerde van eind juli, toen er 1595 overlijdens 
werden gemeld. 

In de afgelopen 24 uur werden er daarnaast bijna 60.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. 
In totaal is het virus daar al bij ruim 10,6 miljoen mensen vastgesteld. In de wetenschappelijke 
gemeenschap wordt verondersteld dat het daadwerkelijke aantal coronabesmettingen in 
Brazilië stukken hoger ligt. 

De huidige golf van besmettingen in Brazilië wordt door onderzoekers in verband gebracht 
met de feestdagen van eind 2020 en carnavalsvieringen die ondanks verboden in veel 
deelstaten plaatsvonden. Sinds het coronavirus in februari 2020 voor het eerst in Brazilië de 
kop opstak heeft de rechts-populistische president Jair Bolsonaro het virus en de pandemie 
gebagatelliseerd. De laatste tijd zet hij ook vraagtekens bij het nut van inentingen. Bron: AD, 
3 maart 2021.  

 

Foto Bertus Slagers, 21 februari 2021. Mooie luchten ondanks corona bij de Regge te Ypelo. 

 

SCP: coronacrisis zaait verdeeldheid, overheid moet voorkomen dat vlam 
in pan slaat 

De coronacrisis kan grote verdeeldheid zaaien tussen verschillende bevolkingsgroepen, 
waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De overheid moet voorkomen dat de 
vlam in de pan slaat. 

Terwijl in de eerste crisismaanden saamhorigheid heerste, is het vertrouwen in de medemens 
tijdens de tweede golf beduidend afgenomen, constateren onderzoekers in het rapport ‘Een 
jaar met corona’ dat het SCP vandaag publiceert. Zo namen niet alleen de spanningen tussen 
jong en oud toe, maar ook tussen mensen met een kwetsbare en een goede gezondheid.  
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Een groot deel van de Nederlanders legt de schuld voor het hoge aantal virusinfecties onder 
jongeren vooral bij de jeugd zelf, dankzij hun ‘coronafeestjes’. Eerder in de crisis waren juist 
mensen van Aziatische afkomst de gebeten hond, omdat het zou gaan om een ‘Chinees’ virus. 
 
SCP-directeur Kim Putters zegt daarover: ‘Heel vaak gaat een crisis gepaard met 
stigmatisering, ook nu. Daarom zeggen we tegen de overheid: let hier op, want zondebokken 
aanwijzen in een crisis kan ertoe leiden dat de spanningen tussen bevolkingsgroepen oplopen. 
Die wrijving is er al, maar escaleert gelukkig nog niet.’ 

Bij een aantal groepen heeft de langdurige crisis er echt ingehakt, constateert het Sociaal en 
Cultureel Planbureau ook. Bijvoorbeeld jongvolwassenen zijn beduidend ontevredener over 
hun leven dan voor de coronacrisis en worstelen met problemen op het gebied van werk en 
inkomen. Ouderen zien hun op hun beurt kleinkinderen ineens veel minder vaak en hebben 
minder sociale contacten. 

De angst voor het virus berokkent ons emotionele schade, aldus Putters. ‘Mensen hebben het 
afgelopen jaar steeds vaker ervaren dat iemand in hun omgeving het virus kreeg - sommigen 
moesten hiervoor zelfs naar een digitale begrafenis. Ik denk dat we niet moeten onderschatten 
hoe groot het effect daarvan op ons welzijn op langere termijn kan zijn.’ Bron: AD, 3 maart 
2021. 

 

Kim Putters ziet dat ons vertrouwen in de medemens tijdens de tweede golf is gedaald. © 
Marco De Swart 
 

Kim Putters opnieuw invloedrijkste Nederlander: 74 vrouwen op lijst 

Kim Putters is weer de invloedrijkste Nederlander. De 47-jarige directeur van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) voert voor het tweede jaar op rij de Volkskrant Top 200 aan. De 
lijst staat dit jaar vooral in het teken van de coronacrisis, met OMT-voorzitter Jaap van Dissel 
nieuw op nummer twee. Van Dissel is de hoogste binnenkomer.  
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De 63-jarige voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) bepaalt in belangrijke mate 
het coronabeleid. Na Van Dissel volgt Feike Sijbesma. De 61-jarige oud-DSM-topman was dit 
jaar coronagezant van het kabinet. Jeroen Dijsselbloem staat op vier. De oud-PvdA-minister 
van Financiën, tegenwoordig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, is benoemd in 
een commissie die de miljarden van het Nationaal Groeifonds moet gaan verdelen. 
 
Herna Verhagen, bestuursvoorzitter van PostNL, completeert de top vijf, als hoogst genoteerde 
vrouw. Na Verhagen volgt Hubert Bruls (54) op zes. De Nijmeegse CDA-burgemeester bepaalt 
als voorzitter van het Veiligheidsberaad wat er wel en niet kan. Ook Peter Wennink komt de 
top tien binnen. De 63-jarige baas van technologietrots ASML zit ook in de commissie voor de 
Groeifonds-miljarden. 

De Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders telt dit jaar vierenzeventig vrouwen. 
Dat zijn er negen meer dan vorig jaar en zevenendertig procent van het totaal. Verder telt de 
lijst veertien mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond. Dat zijn er, in het jaar van 
Black Lives Matter, drie meer dan vorig jaar en zeven procent van het totaal.  

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is de hoogst genoteerde, op elf. Van alle 
Nederlanders heeft 13,9 procent een niet-westerse migratie-achtergrond. De Volkskrant Top 
200 is een onderzoeksproject waarbij jaarlijks de posities en netwerken van de bestuurlijke 
elite in kaart worden gebracht. Bron: AD, 12 december 2020. 

Tijdsdruk tijdens het schoenen passen in Zwolle en ‘veel gedoe’ bij Bruna 
en Ako 

Het is zover: vandaag gaat Nederland weer een klein beetje ‘open’. Kappers, nagelstudio's, 
tattooshops; ze mogen vanaf vandaag weer los. Net als de detailhandel. Wel alleen op afspraak, 
maar de opluchting is er niet minder om.  

Vanaf vandaag zijn er drie belangrijke veranderingen in het coronabeleid van de overheid. 
Dit zijn ze: 
 
• Contactberoepen mogen weer uitgeoefend worden 
• De detailhandel mag open voor winkelen op afspraak 
• Jongeren tot en met 26 jaar mogen weer samen buiten sporten  

Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 

Regio IJsselland weer naar niveau 'zeer ernstig’: aantal 
coronabesmettingen neemt toe 

Het aantal corona-besmettingen in regio IJsselland nam de afgelopen week opnieuw toe. 
Daardoor komt de regio weer op het risiconiveau ‘zeer ernstig’.  Dat blijkt uit de wekelijkse 
CoronaMonitor van GGD IJsselland en Veiligheidsregio IJsselland.  

Medio februari stak dit gebied nog gunstig af ten opzichte van de rest van het land. Toen zakte 
de GGD-regio IJsselland op het coronadashboard van de rijksoverheid naar risiconiveau 
‘zorgelijk’, na maandenlang in ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’ te hebben verkeerd. Directeur Rianne 
van den Berg van de GGD IJsselland: ‘Het gaat bij het risiconiveau om twee factoren: 
besmettingen en ic-opnames. Dat zijn altijd dagkoersen. De niveaus verschillen niet veel van 
elkaar. Daarom kan een regio snel van het ene naar het andere niveau overgaan. We hielden 
er daarom twee weken geleden al rekening mee dat ook IJsselland weer naar risiconiveau 
ernstig of zeer ernstig zou gaan. Te meer omdat de landelijke verwachting toen al was dat er 
een nieuwe derde golf aan zou komen.’ Bron: De Stentor,  3 maart 2021. 
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Gezondheidsraad: Vitamine D is ‘geen wondermiddel’, maar ‘grote winst’ 
als kwetsbaren het zouden slikken 

Op basis van de huidige wetenschappelijke onderzoeken is het volgens de Gezondheidsraad 
‘niet te beoordelen’ of vitamine D slikken bijdraagt aan het voorkomen van corona. Het 
adviesorgaan benadrukt wél dat kwetsbare groepen, zoals kleine kinderen en ouderen, er 
verstandig aan doen om extra vitamine D in te nemen.  

De Gezondheidsraad doelt met kwetsbare groepen op: kinderen tot vier jaar, zwangere 
vrouwen, vrouwen van boven de 50 en mannen van boven de 70. Aan die groepen wordt al 
geadviseerd om 10 microgram vitamine D per dag te slikken voor gezonde botten. Daarnaast 
wijst de raad ook op mensen die te weinig vitamine D in de huid aanmaken omdat zij weinig 
zonlicht krijgen (denk aan mensen die veel binnen blijven door corona of een hoofddoek 
dragen) of een donkere huid hebben. Veel mensen uit die groepen zijn zich volgens de 
Gezondheidsraad niet bewust van het advies om extra vitamine D te slikken. Bron: AD, 3 
maart 2021. 

Heel Nederland vóór begin juli een vaccin: wie mag eerst en wie krijgt de 
laatste prik? 

Alle Nederlandse volwassenen die dat willen, kunnen voor begin juli een coronaprik krijgen, 
voorspelt minister De Jonge. Vanwaar dat plotselinge optimisme, en wie kunnen er al snel 
een uitnodiging verwachten?  

Laten we maar met dat laatste beginnen. Bij wie valt de brief snel op de mat? 
De GGD’s zijn bij het prikken van de mobiele 80-plussers met het Pfizer-vaccin inmiddels 
toegekomen aan de jongste categorie, de 80- tot 84-jarigen. Wie in deze leeftijdsgroep valt en 
nog geen uitnodiging heeft gehad, zou die dus heel snel moeten krijgen. Daarna is het meteen 
de beurt aan de categorie 75 tot 79 jaar, te beginnen met de oudsten. Weer later volgen 70- 
tot 74-jarigen en 65- tot 69-jarigen.  

Daarnaast zijn huisartsen in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant al druk met het inenten 
van 63- en 64-jarigen en mensen met het syndroom van Down of morbide obesitas. Ze doen 
dat met het AstraZeneca-vaccin. Zodra er meer van dat vaccin beschikbaar is, zal dit in andere 
provincies ook gebeuren en kunnen ook de 60- tot 62-jarigen een prik krijgen. Bron: AD, 3 
maart 2021. 

Twee gemeenten in IJsselland vallen in negatieve zin op, opnieuw geen 
positieve tests op Urk 

In de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland zijn in de afgelopen 
24 uur 389 nieuwe coronagevallen gemeld, één meer dan gisteren. IJsselland laat voor het 
eerst deze week een daling zien in het aantal nieuwe besmettingen. 

Naast Zwartewaterland, dat al dagen erg hoog scoort in het aantal nieuwe besmettingen, komt 
Hattem daar vandaag bij. Beide gemeenten zitten in het hoogste risiconiveau. Naast deze twee 
‘rode gemeenten’ kleuren negen gemeenten donker oranje, drie meer dan gisteren.  In deze 
gemeenten zijn er meer dan 27 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld.  

Heerde en Urk tellen in de afgelopen 24 uur geen enkele nieuwe besmettingen. Voor Urk is 
dat al de derde dag op rij. In totaal scoren zes gemeentes goed. Ook Berkelland, Dalfsen, 
Lochem en Nijkerk zitten in de veilige regionen. Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 
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Daling in IJsselland, meer besmettingen in andere veiligheidsregio 

In de veiligheidsregio IJsselland is voor het eerst sinds deze week een daling te zien. Het aantal 
nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur nam met 15 af en komt daarmee op 137 nieuwe 
besmettingen. Vandaag werd bekend dat IJsselland wederom het risiconiveau ‘zeer 
ernstig’ heeft gekregen. In februari zakte de status in deze regio als enige van Nederland naar 
zorgelijk.  

 Flevoland en Noord- En Oost Gelderland laten juist een stijging zien. In Noord- en Oost 
Gelderland kwamen er in de afgelopen 24 uur 11 nieuwe besmettingen bij. Daarmee komt het 
totaal op 164 te staan. Flevoland komt met 7 nieuwe besmettingen op 88. Bron: De Stentor, 
3 maart 2021. 

Landelijke cijfers voor de derde dag boven de 5000 

Landelijk gezien kwam het aantal coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur op 5090 uit. 
Het is voor de derde keer deze week dat het aantal besmettingen boven de vijfduizend uitkomt. 
Gemiddeld telde Nederland de afgelopen week 4658 positieve tests, het hoogste sinds eind 
januari. 

Ook in Amsterdam werd het hoogste aantal besmettingen sinds januari geteld. Met 335 
nieuwe besmettingen is het de coronahoofdstad van Nederland. In Rotterdam kregen 190 
inwoners te horen dat ze het virus hebben opgelopen, in Den Haag 114 en Tilburg 104. Bron: 
De Stentor, 3 maart 2021. 

Ziekenhuisopnames weer wat gedaald 

Na drie dagen van toename van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het aantal 
nieuwe patiënten weer wat gedaald. In de ziekenhuizen liggen nu 1946 Covid-patiënten, 38 
minder dan gisteren.  

Op de verpleegafdelingen is een afname te zien. Vandaag lagen daar 1379 coronapatiënten, 
47  minder dan gisteren. Op de intensive cares is een ander beeld te zien. Op dit moment 
liggen er 549 mensen met Covid-19, 19 meer dan dinsdag.  Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 

Vliegverbod wordt verlengd 

Het vliegverbod met Zuid-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika wordt verlengd 
tot 1 april. Het kabinet wil met het verbod op passagiersvluchten uit deze landen voorkomen 
dat mutaties van het coronavirus worden verspreid. 

Het vliegverbod naar Kaapverdië wordt niet verlengd en wordt op 4 maart opgeheven, schrijft 
minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Het vliegverbod wordt verlengd op 
advies van het het Outbreak Management Team. Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 

Aldi Duitsland gaat coronasneltest verkopen 

In Duitsland gaat supermarktketen Aldi vanaf zaterdag coronasneltests verkopen. Iedere 
klant mag één pakket a 25 euro meenemen. Daarin zitten vijf tests, die binnen een kwartier 
uitslag geven. Het gaat om een test die gebruikt maakt van een neusuitstrijkje, 
schrijven Duitse media. De test zou 96 procent nauwkeurig zijn. 

Ook andere ketens in Duitsland, zoals Edeka, Lidl en Rewe, willen sneltests gaan verkopen. 
Hetzelfde geldt voor apotheken. Duitsland zet fors in op het gebruik van sneltests, die moeten 
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bijdragen aan een snellere heropening van de samenleving. Daarmee lopen de oosterburen 
voor op ons land. In Nederland zijn tests voor thuisgebruik nog niet goedgekeurd. Bron: De 
Stentor, 3 maart 2021. 

Twintig minuten om kar te vullen 

Twintig minuten de tijd om je kar vol lentepracht te vullen. ‘Dat wordt een uitdaging’, zegt 
bedrijfsleider André Koch van tuincentrum De Bosrand in Alphen. Verslaggeefster Tineke 
Hoekstra schreef in op een tijdslot van 20 minuten en trok de hardloopschoenen aan. ‘Het 
blijft een race tegen de klok.' Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 

 

 © Josh Walet — Verslaggeefster Tineke Hoekstra rennend door tuincentrum de Bosrand in 
Alphen. 

Reisbranche gaat test uitvoeren met proefvakantie 

Na experimenten in het theater en het voetbalstadion, gaat nu de reisbranche 
testen uitvoeren met een proefvakantie. De ANVR, TUI en Corendon slaan de handen ineen 
en organiseren in samenwerking met de overheid een reis naar het buitenland, meldt RTL 
Nieuws. Waar de reis heengaat en hoeveel mensen op reis mogen, is nog onderwerp van 
gesprek. ‘Het zal een vliegtuig vol zijn.’  

De vakantie gaat naar een resort in het buitenland waar alleen mensen komen die met het 
experiment meedoen, vertelt ANVR-directeur Frank Oostdam. Deelnemers mogen het resort 
niet verlaten. ‘Het is de allereerste stap op weg naar een normale of semi-normale zomer.’ Een 
vakantie met een pakketreis kan, volgens Oostdam 'gecontroleerder' dan wanneer je zelf een 
ticket en accommodatie boekt. Bron: De Stentor, 3 maart 2021.  
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Kansen voor verruiming voor winkelen op afspraak 

Vanaf vandaag is winkelen op afspraak toegestaan, maar de brancheorganisatie ziet 
al kansen voor verruiming. In plaats van de regeling van maximaal twee klanten per 
verdieping zou gekeken moeten worden naar het oppervlakte van een winkel met een 
daaraan gekoppeld maximum, aldus INretail-directeur Jan Meerman. 

De huidige regels werken redelijk bij kleine winkels, omdat het aantal klanten dat tegelijk in 
de zaak is toch al beperkt was. Een maximum van twaalf klanten per uur 'knelt' voor grotere 
winkels. Die zijn met deze regels 'weinig geholpen', volgens Meerman. ‘De kosten van openen 
zijn groter dan de opbrengsten.' 

Heropenen van de winkels kan veilig, aldus INretail. Het weer openen van de deuren is ook 
de enige mogelijkheid om te voorkomen dat winkelbedrijven massaal omvallen. ‘Met 56.000 
gesloten winkeldeuren is de toekomst van de winkelstraat serieus in gevaar evenals 50.000 à 
60.000 banen,’ weet Meerman. Bron: De Stentor, 3 maart 2021.  

 

 

Pleiten voor uitbreiding steunmaatregelen 

De Nationale Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters pleit voor een uitbreiding van 
de steunmaatregelen, waarbij wordt gekeken naar de inhoud en uitvoering van de 
tegemoetkoming. Veel bioscoopbedrijven komen niet in aanmerking voor tegemoetkoming in 
de vaste lasten.  
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De vereniging is bang dat een verlenging van de lockdown het einde van veel bioscopen zal 
betekenen. De huidige steun dekt de schade niet, klinkt het. Overigens is de bioscoopkoepel 
van mening dat een verlenging van de sluiting niet nodig is en heeft een protocol 
opgesteld voor een 'veilig bioscoopbezoek'. Bron: De Stentor, 3 maart 2021.  

Non-foodkramen uit protest op de markt 

De non-foodkramen stonden vandaag uit protest tegen de coronaregels gewoon op de 
markt in Oud-Beijerland. Na een week of twaalf thuis te hebben gezeten, stalden de 
ondernemers 
hun panty’s, wintertruien, kinderkleding, ondergoed en telefoonhoesjes ‘eindelijk weer’ uit. 
Maar, iets verkopen mocht niet, tot grote teleurstelling van het winkelend publiek. ‘Verdorie, 
was net zo blij dat je er weer bent’. Bron: De Stentor, 3 maart 2021.  

Corona-uitbraak bij fietsenfabriek van Gazelle 

De fietsenfabriek van Gazelle in het Gelderse Dieren ligt grotendeels stil vanwege een corona-
uitbraak onder het personeel. In de afgelopen dagen bleken tientallen 
productiemedewerkers van Gazelle besmet met het virus. met name de mensen van de 
productie, want het kantoorpersoneel werkt thuis. De directie van het bedrijf heeft vervolgens 
besloten iedereen te laten testen die in de fabriek komt. Het is de bedoeling dat 
de productie van fietsen maandag wordt hervat. Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 

Illegale opening sportscholen in Arnhem 

Negen sportscholen in de regio Arnhem die vanochtend tegen de coronaregels in hun deuren 
hebben geopend, zijn nog dezelfde dag weer gesloten. Burgemeester Ahmed Marcouch van 
Arnhem, voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Midden, liet de sportschoolhouders 
meteen weten dat hij de illegale heropening niet kon toestaan, hoewel hij het belang van 
sporten onderschrijft. Handhavers hebben bij alle deelnemende sportscholen gecontroleerd of 
er geen illegale sporters meer binnen waren. Er zijn geen boetes uitgeschreven, aldus de 
gemeente. Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 

Recordaantal meldingen Meld Misdaad Anoniem 

Meld Misdaad Anoniem heeft in 2020 een recordaantal van 25.818 
meldingen binnengekregen. Ruim 50 procent meer dan een jaar eerder. 
De coronamaatregelen zouden grotendeels de oorzaak van de stijging zijn, aldus de 
organisatie.  

Zaken als drugshandel en illegale prostitutie vallen op straat meer op, juist omdat 
zoveel mensen thuiszitten. Maar ook het aantal meldingen over cybercrime steeg, omdat 
mensen meer online zijn in coronatijd. 

Het aantal meldingen over oplichting was ruim drie keer zo hoog en er kwamen anderhalf 
keer zoveel tips over geweldpleging binnen dan in 2019. De politie heeft 3113 aanhoudingen 
verricht na tips die via Meld Misdaad Anoniem binnenkwamen. Bron: De Stentor, 3 maart 
2021. 

5090 positieve coronatesten 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt over de afgelopen 24 uur 5090 
positieve coronatesten te hebben geregistreerd. Voor de derde keer in een week tijd zit het 
dagelijks aantal besmettingen boven de 5000. Dat gebeurde ruim een maand niet meer. De 
afgelopen week was het gemiddelde 4658 positieve tests per dag. Dat is het hoogste 
gemiddelde sinds eind januari. 
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Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen weer 
wat gedaald. Zij behandelen momenteel 1946 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door 
het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 38 minder dan gisteren, maakte het Landelijk 
Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1397 coronapatiënten, 47 minder dan dinsdag. De druk 
op de intensive cares is de laatste dagen wat opgelopen. Momenteel liggen daar 549 mensen 
met Covid-19, negen meer dan de voorgaande dag. Dat aantal schommelt al weken tussen de 
500 en 550. 

Het LCPS verwacht door de oprukkende Britse variant van het coronavirus dat het aantal 
patiënten in de ziekenhuizen de komende periode wel verder stijgt. Bron: De Stentor, 3 maart 
2021. 

Tattooshops volgeboekt 

De woensdag heropende tattooshops zitten de aankomende weken bijna volgeboekt. De 
Nederlandse Brancheorganisatie Tattoo Kunst (NBTK) vreest echter voor een spoedige 
een hersluiting door de oplopende coronabesmettingen. 

‘Alles wat we aan ademruimte krijgen is fijn’, benadrukt Gerrit Grootenhaar, tattoo-artiest en 
vicevoorzitter van de NBTK. ‘Maar ik ben bang dat het van tijdelijke aard is. De 
besmettingscijfers lopen op, dus ik verwacht dat we snel weer gaan sluiten.’ 

Verschillende tattooshops bevestigen de aankomende drukte. ‘Het is nu al een gekkenhuis’, 
zegt Ralph Moelker van Tattoo Bob in Rotterdam. Het zetten van tatoeages is 
een contactberoep. De shops moesten daarom vanwege de lockdown vanaf 15 december dicht. 
Bron: De Stentor, 3 maart 2021.  

Saunabranche stelt kabinet ultimatum 

De saunabranche heeft het kabinet een soort ultimatum gesteld. Wellnessresorts zeggen dat 
ze op 15 maart weer opengaan, tenzij het kabinet uiterlijk aanstaande maandag gemotiveerd 
laat weten waarom heropening op basis van hun eigen plan niet verantwoord zou zijn, zo laat 
de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) weten. Als het kabinet 
het verzoek onderbouwd afwijst, zal de branche zich daarnaar voegen, zegt de 
brancheorganisatie er wel meteen bij.  

De VNSWB stuurde bijna twee weken terug een eigen plan naar het kabinet, Tweede 
Kamerfracties en het Outbreak Management Team (OMT). Daarop is nog geen reactie 
gekomen, zegt voorzitter Jos Keizer. ‘Wij willen op zijn minst een reactie. Ik kan me niet 
voorstellen dat die er niet komt als je zo'n constructieve houding aanneemt als wij. We gaan 
ervan uit dat we serieus worden genomen’, zegt hij. 

De branche wil de wet niet overtreden, nuanceert Keizer. ‘Het is eigenlijk geen echt ultimatum, 
maar wel een heel duidelijk signaal: vergeet ons niet en kijk naar wat wel kan.’ De voorzitter 
van de saunabranche kan zich voorstellen dat bewindslieden het zeer druk hebben. ‘Maar ik 
zie minister De Jonge ook in allerlei talkshows voorbijkomen, dan heeft hij vast ook even tijd 
voor ons.’ 

Volgens de VNSWB hebben ondernemers in de branche het zwaar. ‘We moeten wel iets. Ik heb 
leden die mij wanhopig opbellen, omdat ze het niet meer redden’, vertelt Keizer. Als de politiek 
helemaal geen gehoor geeft, ziet hij wel voor zich dat bedrijven een manier zullen zoeken om 
‘onze nood te etaleren’. 
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Alle wellnessbedrijven zijn dicht sinds de lockdown op 15 december inging. Ook tijdens de 
eerste golf van coronabesmettingen moesten ze uit voorzorg hun deuren sluiten. Tussen juli 
en december waren de sauna's wel open, zij het voor een kleiner aantal bezoekers dan 
normaal. 

De sauna's stellen dat ze op een veilige manier de deuren weer kunnen openen. Ze willen 
voorkomen dat mensen te dicht op elkaar zitten door voor iedere bezoeker minimaal tien 
vierkante meter in te ruimen en sneltesten op locatie in te zetten. Bron: De Stentor, 3 maart 
2021. 

Volstaan met één vaccinatie na besmetting? 

Kan iemand die corona heeft gehad volstaan met één vaccinatie? Die vraag laat minister Hugo 
de Jonge (Volksgezondheid) onderzoeken door de Gezondheidsraad.  

Indien het mogelijk is kan dat een enorme versnelling in het vaccinatieprogramma betekenen 
aldus de bewindsman. Als mensen maar een prik nodig hebben, kunnen andere mensen 
sneller worden ingeënt. 

Mensen die het coronavirus hebben gehad, bezitten al antistoffen. Er wordt nu onderzocht of 
zij met één prik voldoende beschermd zijn tegen het virus. Er wordt hier internationaal al 
meer onderzoek naar gedaan. 

De Jonge hoopt binnen enkele weken uitsluitsel te krijgen van de Gezondheidsraad. Naar 
schatting hebben 3 tot 3,5 miljoen Nederlanders de ziekte doorgemaakt. Maar lang niet 
iedereen is ziek geweest of heeft een test ondergaan. 

Hoe de praktische uitvoering precies moet, weet De Jonge nog niet. Hij verwacht wel dat dit 
een flinke puzzel zal zijn. Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 

Naar concert na vaccinatie in Israël 

Mensen in Israël die zijn ingeënt tegen corona mogen weer naar concerten. Zij moeten dan 
wel een vaccinatiebewijs hebben. Met de zogenoemde Groene Pas kunnen ze bijvoorbeeld ook 
naar een fitnessstudio en zwembad. Dat is niet toegestaan voor mensen die nog geen prik 
hebben gekregen. 

De concerten komend weekend in een stadion in Tel Aviv zijn steeds toegankelijk voor 
hooguit vijfhonderd personen. Ze markeren de terugkeer naar het normale culturele leven na 
een reeks lockdowns. 

Met de pas toont de drager aan dat hij is gevaccineerd, of weer coronavrij is na een infectie. 
De voordelen moeten mensen stimuleren zich te laten inenten. Dat gebeurt in Israël op grote 
schaal, waardoor het wereldwijd koploper is. Bron: De Stentor, 3 maart 2021.   

Rampzalig jaar voor hotels in Portugal 

Hotels in Portugal hebben een rampzalig 2020 gedraaid door de coronacrisis. Volgens de 
Portugese hotelbranchevereniging zag de hotelsector de omzet met bijna driekwart kelderden 
vergeleken met 2019, doordat vanwege de pandemie hotels dicht moesten en er veel minder 
buitenlandse toeristen naar het Zuid-Europese land kwamen. 

De hotelsector loopt daardoor miljarden aan inkomsten mis. De meeste hotels in Portugal 
vrezen dat pas in 2023 de zaken weer terug zijn op het niveau van voor de crisis. De topvrouw 
van de hotelassociatie sprak eerder al van een catastrofe voor de branche, die ook de gewone 
economie van Portugal hard raakt omdat het land erg afhankelijk is van toerisme. 
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Eerder werd al bekend dat de toeristische sector in de Algarve, in het zuiden van Portugal, 
buitengewoon hard is getroffen door de virusuitbraak, omdat toeristen wegbleven, waaronder 
veel Britten. Door de crisis gingen duizenden banen in het toerisme verloren in de regio, die 
normaal gesproken zeer populair is om te zonnen op de stranden of om te golfen op de vele 
golfbanen die de Algarve rijk is. Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 

Veel gedoe bij winkelen op afspraak bij boekwinkels 

De mogelijkheid om te winkelen op afspraak zorgt voor 'veel gedoe' bij boekwinkelketens 
Bruna en AKO. In ongeveer 150 filialen kunnen in de praktijk nu veel meer klanten tegelijk 
binnen zijn dan het door de overheid voorgeschreven maximum van twee. Dat komt omdat 
die winkels ook servicepunten hebben voor PostNL en ING. 

Dan zijn er ook nog klanten die iets via de webshop hebben besteld en dit aan de deur komen 
afhalen. En het komt voor dat mensen zonder afspraak proberen binnen te komen. ‘Dit alles 
zorgt voor veel verwarring en rompslomp’, geeft een woordvoerder van moederbedrijf Audax 
aan. ‘We moeten aan de deur controleren, ook omdat er mensen zonder afspraak komen. En 
de tien minutenregel is in de praktijk niet of nauwelijks te sturen.’ 

Volgens de website van de overheid mogen postpakketten of producten voor reparatie en 
onderhoud in de winkel worden afgegeven, naast de twee klanten die daar aanwezig zijn voor 
winkelen op afstand. De winkelier dient dan wel voor een goede bewegwijzering te zorgen. Deze 
mensen mogen niet naast hun postzaken ook nog wat kopen, want daarvoor moet tijdig een 
afspraak worden gemaakt. 

Winkelpersoneel en klanten zijn volgens Audax blij dat mensen weer op afspraak in de winkels 
terecht kunnen. Maar het concern vindt het bedrijfseconomisch een druppel op een gloeiende 
plaat. Audax pleit er al langer voor dat zijn winkels als essentieel bestempeld worden, zodat 
ze weer helemaal open zouden kunnen gaan. ‘Naar onze mening horen kranten, tijdschriften 
en boeken bij de basisbehoeften. In het buitenland is dat bijna overal het geval, Nederland 
vormt hierop een uitzondering.’ Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 

Rutte voor de eerste keer getest op corona  

Premier Mark Rutte is vanochtend voor het eerst getest op corona. Dat gebeurde voorafgaand 
aan de uitzending van Koffietijd. ‘Waar is de camera, dames en heren? Ik ben getest’, aldus 
Rutte tijdens de uitzending.  

Rutte heeft tot nu toe geen klachten gehad en had zich dus nog niet eerder laten testen. 
Voorafgaand aan de lijsttrekkersdebatten was het niet verplicht en heeft Rutte dit dus ook 
niet gedaan. Bron: De Stentor, 3 maart 2021.  

Ryanair hoopt op herstel 

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair hoopt dat komende zomer behoorlijk herstel te zien 
zal zijn van de coronacrisis. Topman Michael O'Leary zegt te hopen dat in de zomermaanden 
zestig tot zeventig procent van de passagiersaantallen van 2019 kunnen worden 
vervoerd.Vorig jaar stond het passagiersvervoer bij Ryanair in de zomerperiode nog zwaar 
onder druk door de coronacrisis, maar vaccinaties tegen het virus zouden moeten helpen bij 
herstel in de luchtvaartsector. Om reizigers te lokken is het bedrijf van plan de ticketprijzen 
te verlagen. 

O'Leary meldde verder aan een Britse parlementscommissie dat Ryanair naar verwachting 
over het boekjaar dat eind maart afloopt iets meer dan 27 miljoen mensen heeft vervoerd. Dat 
waren er een jaar eerder nog bijna 150 miljoen. Het verlies voor de budgetvlieger zou uitkomen 
op circa 850 miljoen euro, aldus de topman. Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 



146 

 

 

Hoogst mogelijke risiconiveau in Nederland 

In heel Nederland geldt weer het hoogst mogelijke risiconiveau voor de uitbraak van het 
coronavirus. Alle 25 regio's hebben de status 'zeer ernstig'. Omdat het aantal nieuwe 
coronagevallen oploopt, is het risiconiveau verhoogd voor de regio IJsselland (Zwolle en 
omstreken) en voor Gelderland-Midden, waar onder meer Arnhem en Ede onder vallen. 

Het coronadashboard van de overheid kent vier risiconiveaus. Van laag naar hoog zijn dat 
Waakzaam, Zorgelijk, Ernstig en Zeer Ernstig. Het alarmniveau voor IJsselland was twee 
weken geleden verlaagd van het hoogste niveau, Zeer Ernstig, naar het een na laagste trapje, 
Zorgelijk. Gelderland-Midden ging toen van Zeer Ernstig terug naar Ernstig. Dat waren de 
eerste aanpassingen aan de risiconiveaus sinds 19 december. In de rest van het land bleef 
Zeer Ernstig gelden. 

Voor de coronamaatregelen in IJsselland en Gelderland-Midden heeft de verhoging van het 
risiconiveau geen gevolgen, want de landelijke lockdown duurt zeker tot 15 maart. Maar op 
den duur kan het betekenen dat mensen minder dingen mogen wanneer het risiconiveau 
omhoog gaat en dat maatregelen kunnen worden versoepeld wanneer het risiconiveau omlaag 
gaat.  In sommige gebieden geldt het hoogste risiconiveau al sinds 13 oktober. Nederland telt 
in totaal 25 veiligheidsregio's. Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 
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Geen bezoekers bij Olympische Spelen 

De Japanse regering wil niet toestaan dat buitenlandse sportliefhebbers komende zomer 
de Olympische Spelen van Tokio bezoeken. Dat meldt de Japanse krant Mainichi op basis van 
anonieme bronnen. De regering zou daarmee de onrust willen wegnemen onder de bevolking 
die vreest voor een verdere verspreiding van het coronavirus. 

De regering onderzoekt volgens dezelfde krant of Japanse sportliefhebbers wel de stadions 
kunnen bezoeken en in welke mate. Nog deze maand zou daar uitsluitsel over moeten volgen. 

De Olympische Spelen werden vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld. Enquêtes 
hebben uitgewezen dat een groot deel van de Japanse bevolking gezien de huidige onzekere 
stand van zaken rond corona een voorstander is van nieuw uitstel of zelfs afstel.  

In december sprak de organisatie van de Spelen nog over het toelaten van fans uit andere 
landen, die zich wel aan tal van regels moeten houden. De Japanse regering zal beslissen of 
overzeese toeschouwers de Olympische Zomerspelen in Tokio eind maart mogen bijwonen, zei 
minister van Olympische Spelen Tamayo Marukawa vandaag. Bron: De Stentor, 3 maart 
2021.  
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Gezondheidsraad onderzoek of vaccin AstraZeneca gebruikt kan worden 
voor 65 plussers  

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad gevraagd te onderzoeken of 
het vaccin van AstraZeneca ook kan worden ingezet bij mensen van 65 jaar en ouder. Dat laat 
een woordvoerder van het ministerie weten. 

Wanneer de Gezondheidsraad met het advies komt, is nog niet bekend. Het vaccin wordt 
momenteel ingezet bij mensen tussen 60 en 64 jaar. Ook zorgmedewerkers en mensen met 
Down of obesitas krijgen de prik van AstraZeneca. 

De Gezondheidsraad adviseerde eerder om het vaccin van AstraZeneca niet aan 65-plussers 
te geven, omdat hun immuunsysteem minder goed werkt. Dan is het niet zeker of het vaccin 
wel genoeg aanslaat. Voor deze groep zouden andere vaccins beter zijn. 

De Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, had 
er juist geen bezwaar tegen om 65-plussers het vaccin van AstraZeneca te geven. Er zijn te 
weinig 65-plussers onderzocht om vast te stellen hoe goed het middel bij deze groep precies 
werkt, maar het bureau verwacht dat zij genoeg bescherming krijgen, op basis van de tests 
die er zijn gedaan en op basis van ervaringen met andere vaccins. 

AstraZeneca heeft het vaccin samen met de universiteit van Oxford ontwikkeld. Het middel 
werd eind januari toegelaten tot de Europese markt. Het was het derde vaccin dat beschikbaar 
kwam, na de middelen van Pfizer/BioNTech en Moderna. 

Ook Duitsland wil het vaccin van AstraZeneca gaan gebruiken bij 65-plussers. De Duitse 
minister Jens Spahn (Volksgezondheid) heeft daarover advies gevraagd omdat uit onderzoek 
in Engeland en Schotland blijkt dat het vaccin bij deze leeftijdsgroep ook heel goed werkt. 
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Ouderen in Engeland die één prik met het coronavaccin van AstraZeneca of Pfizer-BioNTech 
hebben gehad, lijken 80 procent minder risico te lopen om met Covid-19 in het ziekenhuis te 
belanden. Dat blijkt uit een grote studie van Public Health England onder Engelse 70-
plussers. De ouderen die de afgelopen maanden geprikt werden met het Pfizer-vaccin, liepen 
na vier weken 57 tot 61 procent minder kans om coronaklachten te ontwikkelen. Bij het vaccin 
van AstraZeneca ligt dat percentage nog iets hoger: tussen de 60 en 73 procent. Bron: De 
Stentor, 3 maart 2021. 

Mondmasker Dirk van de Broek biedt onvoldoende bescherming  

Een mondneusmasker dat afgelopen maand is verkocht bij Dirk Supermarkt, 
biedt onvoldoende bescherming. Het wordt daarom niet meer verkocht, meldt de voedsel- en 
warenwaakhond NVWA. Klanten die deze mondkapjes hebben gekocht, kunnen die beter niet 
meer gebruiken maar terugbrengen naar de winkel. Ze krijgen dan het aankoopbedrag terug. 

De verpakking meldt dat het mondkapje zou voldoen aan zowel de KN95- als de iets strengere 
FFP2-standaard. Dat blijkt niet te kloppen. Het product is verkocht met de barcode 
406401148948 9 en is geïmporteerd door A.I.&E. uit Eindhoven. Bron: De Stentor, 3 maart 
2021.  

Geestelijke gezondheid Nederlanders stabiel 

Volwassen Nederlanders voelen zich over het algemeen niet anders dan voor de uitbraak van 
het coronavirus. De geestelijke gezondheid is behoorlijk stabiel, concluderen onderzoekers 
van de universiteit van Tilburg en de onderzoeksinstituten Nivel en CentERdata na een 
gezamenlijke studie onder 4100 mensen. 

Bijna een op de drie mensen had eind vorig jaar last van vermoeidheid. Ongeveer een op de 
vijf mensen kampt regelmatig met slaapproblemen. Zo'n een op de zes mensen heeft angsten 
en depressieve gevoelens. Die cijfers zijn vergelijkbaar met eind 2018 en eind 2019, voordat 
het coronavirus uitbrak. Een kleine groep heeft afgelopen jaar zulke problemen gekregen, 
terwijl ze daar eerder nog geen last van hadden. Maar eind 2019 waren er evenveel mensen 
die zulke klachten hadden terwijl dat een jaar eerder nog niet speelde. 

De onderzoekers kijken nog naar de gevolgen van de corona-uitbraak voor 16- tot 20-jarigen. 
Bron: De Stentor, 3 maart 2021.   

Nieuwe regels voor sporten in groepen handhaven 

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) gaan ook de nieuwe regels voor sporten in 
groepen handhaven, zegt voorzitter van de vakbond BOA ACP Richard Gerrits. 

Vanaf vandaag mogen mensen tot 27 jaar weer in groepsverband trainen bij hun sportclub. 
Gerrits zegt dat de handhavers kunnen optreden als ze vermoeden dat er oudere mensen 
meetrainen. ‘We zullen dat doen zoals normaal, dus eerst aanspreken, daarna volgt een 
waarschuwing en als het dan nog niet stopt een boete.’ 

De voorzitter denkt dat de boa's het leeftijdsverschil vaak wel kunnen zien. ‘En daarnaast 
moet iedereen een identiteitsbewijs bij zich hebben, dus als iemand 27 of 28 is, kunnen de 
handhavers dat dan zien.’ Bron: De Stentor, 3 maart 2021.  
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© Angeliek De Jonge — Kerstsfeer bij Jam Hair & Make-Up. 

Bij kapsalon Jam Hair & Make-up in Utrecht kun je je lange lokken laten knippen 
in kerstsfeer. Onder de kerstboom, mét kerstmuziek en oliebollen. ‘We gaan door waar we 
gebleven waren.’ Bron: De Stentor, 3 maart 2021.    
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Onvoldoende aanwijzingen dat vitamine D covid-19 voorkomt 

Er zijn op dit moment onvoldoende aanwijzingen dat vitamine D helpt om Covid-19 te 
voorkomen, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Dit wordt hier en daar wel 
stellig beweerd. Maar de Gezondheidsraad zegt dat, op basis van de huidige stand van de 
wetenschap, nu niet kan worden beoordeeld of vitamine D-supplementen bijdragen aan de 
preventie van Covid-19. 

Er is te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar, aldus de raad. Er lopen verschillende 
onderzoeken naar de gezondheidsclaim, maar het is nog wachten op de resultaten daarvan. 
Er zijn wel aanwijzingen dat vitamine D-supplementen bepaalde andere luchtweginfecties 
kunnen helpen voorkomen, maar die hebben niet met corona te maken. Het gaat hier ook 
vooral om infecties bij kinderen tot 16 jaar, bij wie die luchtweginfecties meestal niet ernstig 
verlopen. 

De raad ziet daarin onvoldoende aanleiding om iedereen te adviseren om ter preventie van 
luchtweginfecties of Covid-19 vitamine D-supplementen te nemen. 

De Gezondheidsraad zegt dat het voor de goede botgezondheid van verscheidene 
bevolkingsgroepen wel belangrijk is om vitamine D-supplementen te nemen. Dat zijn kinderen 
tot 4 jaar, mensen die te weinig vitamine D in de huid aanmaken omdat zij weinig zonlicht 
krijgen of een donkere huid hebben, vrouwen die in verwachting zijn, vrouwen vanaf 50 jaar 
en mannen vanaf 70 jaar. Deze groepen wordt al langer geadviseerd extra vitamine D te 
nemen, maar niet iedereen doet dat, concludeert de raad. 

Het adviesorgaan waarschuwt verder dat er nu mensen zijn die, wegens de 
coronapandemie, niet of nauwelijks buiten komen en daardoor zonder dat ze er erg in hebben 
nu wel onder de risicogroep vallen van mensen die te weinig zonlicht krijgen. Bron: De Stentor, 
3 maart 2021.  

Vaccin aangekomen in Taiwan 

De eerste batch van het COVID-19-vaccin van AstraZeneca is aangekomen in Taiwan. Taiwan 
heeft contracten getekend voor 10 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin, 5,05 miljoen 
doses van het Moderna-vaccin en 4,76 miljoen doses vaccins via COVAX. De levering van 
vandaag telde 117.000 doses, die onder politiebegeleiding vanaf het vliegveld werden vervoerd. 

Medewerkers in de zorg, vooral degenen die direct contact hebben met vermoede of bevestigde 
COVID-19-gevallen, zullen de eersten zijn die de opnamen zullen maken, zei de Taiwanese 
minister van Volksgezondheid Chen Shih-chung tijdens een persconferentie. Het eiland heeft 
nog geen massale vaccinatiecampagne voor het grote publiek aangekondigd. 

Het eiland is van plan om de eerste dosis aan 117.000 personen te geven, zei de minister, 
waarbij de eerste dosis een werkzaamheidspercentage van 71 procent oplevert. De tweede 
dosis is bedoeld om acht weken later te worden gegeven, waardoor de effectiviteit wordt 
verhoogd tot 81 procent. Bron: De Stentor, 3 maart 2021. 
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© EPA — Een straat in Taipei, Taiwan 

Duitse toezichthouder geeft toestemming voor vaccinatie ouderen met 

vaccin AstraZeneca  

De Duitse toezichthouder maakt naar verwachting binnen enkele dagen de weg vrij voor 
het inenten van ouderen met het coronavaccin van AstraZeneca. Dat zei minister van 
Volksgezondheid Jens Spahn, die uitlegde dat uit gegevens uit het Verenigd Koninkrijk blijkt 
dat het middel ook bij ouderen erg goed werkt. 

In Duitsland krijgen momenteel alleen mensen onder de 65 jaar het AstraZeneca-vaccin. De 
achterliggende reden is dat bij de studie naar het middel maar een beperkt aantal ouderen 
meedeed. Daardoor was aanvankelijk niet helemaal duidelijk hoe goed het middel werkt bij 
mensen uit die leeftijdsgroep. 

Spahn wil nu ook ouderen gaan inenten met het vaccin. ‘Als we 65-plussers kunnen inenten 
met AstraZeneca, dan zou dat het proces behoorlijk versnellen en kunnen we de meest 
kwetsbare mensen sneller beschermen’, zei hij op televisie. 

In Duitsland blijven veel doses van het AstraZeneca-vaccin op de plank liggen, ook omdat 
sommige burgers liever ingeënt wil worden met vaccins die ze als effectiever zien. Andere 
Europese landen kampen met vergelijkbare problemen. In Frankrijk bleek dinsdag dat 75 
procent van de beschikbare doses van dat middel niet waren gebruikt.  

Ook Frankrijk diende het vaccin aanvankelijk alleen toe aan mensen onder de 65, maar daar 
komt verandering in. Minister van Volksgezondheid Olivier Véran zei dat die leeftijdsgrens 
wordt opgerekt. Mensen tussen de 65 en 75 kunnen ook worden ingeënt met het middel van 
AstraZeneca als ze kampen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een hoge bloeddruk. 
Bron: De Stentor, 3 maart 2021.  
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Explosie bij teststraat GGD Bovenkarspel 

Bij de teststraat van de GGD in Bovenkarspel is vanochtend om 06.55 uur 
een explosief afgegaan. Daardoor zijn enkele ramen vernield. Er is niemand gewond geraakt. 
De politie doet momenteel onderzoek en de omgeving is afgezet. 

Een beveiliger van de teststraat waarschuwde de politie over de ontploffing. Hij had een harde 
knal gehoord en zag vervolgens dat meerdere ramen van het pand kapot waren, aldus de 
politie. Buiten het pand lag een metalen cilinder die was ontploft.  

Volgens een woordvoerder van de politie leek het explosief op een metalen blik of pijp van 
ongeveer tien centimeter hoog. De Explosieven Opruimingsdienst doet onderzoek, evenals de 
politie. Het explosief lag aan de buitenzijde van het pand. ‘Er is iets ontploft en er zijn vijf 
ramen kapot gegaan. We onderzoeken wat er precies is gebeurd’, aldus de woordvoerder. 

De GGD is alle afspraken voor woensdag aan het afbellen. Wanneer de teststraat weer open 
gaat is nog onbekend. De teststraat, gevestigd aan de Middenweg 7, ging eind november voor 
het eerst open. Volgens de GGD heeft de teststraat een maximale capaciteit van 800 testen 
per dag. 

Koepelorganisatie GGD-GHOR Nederland verwijst alle vragen naar de politie. Dat doet ook de 
GGD Hollands Noorden, waar Bovenkarspel onder valt. 

Dit is niet het eerste incident bij een coronateststraat. Op Urk werd eind januari tijdens rellen 
een teststraat van de GGD in brand gestoken. In Hilversum werd een week later bij een 
teststraat vuurwerk met brandbaar materiaal eraan gevonden. Daarop kregen de teststraten 
in het Gooi 24 uur per dag beveiliging. Afgelopen najaar werd een testlocatie in Breda doelwit 
van vernielingen en bekladdingen. Volgens burgemeester Paul Depla werden ook 
medewerkers uitgescholden door mensen die corona een 'sprookje' vinden. 
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De explosie raakt niet alleen de GGD-medewerkers die daar werken, reageert voorzitter André 
Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. ‘Dit raakt ons allemaal.’ Hij noemt het 
een 'laffe daad van vernieling'. 

‘In het hele land zetten onze mensen zich keihard in om de samenleving te beschermen tegen 
deze pandemie’, aldus Rouvoet in een eerste reactie. ‘Ze moeten dit cruciale werk veilig kunnen 
doen.’ 

GGD GHOR heeft 'met afschuw kennisgenomen' van de 'agressieve en intimiderende 
vernieling van onze teststraat in Bovenkarspel'. De voorzitter zegt te hopen dat de dader snel 
wordt opgepakt. 

Premier Mark Rutte noemt de aanval totaal onacceptabel. ‘Dat juist de mensen van de GGD 
die vreselijk hard werken om ons veilig te houden, ons land te beschermen tegen corona 
doelwit lijken, is "echt verschrikkelijk, echt schandalig’, zegt Rutte. 

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt de aanval 'krankzinnig'. Hij heeft gebeld met 
de GGD waar iedereen natuurlijk vreselijk is geschrokken, twittert hij. ‘Al ruim een jaar 
leunen we zwaar op de mensen in de frontlinie. En dan dit. Krankzinnig’, zegt De Jonge. ‘Laten 
we achter de mensen blijven staan die keihard werken om ons uit deze crisis halen.’ 

D66-leider Sigrid Kaag prijst ook de GGD-medewerkers. Zij strijden elke dag tegen het virus, 
voor onze gezondheid. Wie hen op deze lafhartige wijze aanvalt, valt ons allemaal aan. 

CDA-voorman en minister van Financiën Wopke Hoekstra betuigt op Twitter diep respect voor 
alle medewerkers van de GGD. Wat een verschrikkelijke ochtend moet dit voor hen zijn 
geweest, schrijft hij. ‘Je mag het over alles met elkaar oneens zijn, maar dit is echt 
onacceptabel.’ Bron: De Stentor, 3 maart 2021.  
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Gratis snelle coronatest in Duitsland 

Duitsers kunnen vanaf volgende week wekelijks een gratis snelle 
coronatest krijgen. Bondskanselier Angela Merkel en de regeringsleiders van de zestien 
Duitse deelstaten zijn dat overeengekomen. Er komt een taskforce voor het bestellen van 
sneltests. Bron: De Stentor, 3 maart 2021.  

 

Kritiek Biden op mondkapjesplicht afschaffen 

 

‘Het laatste dat we kunnen gebruiken is denken als een Neanderthaler', zegt de Amerikaanse 
president Biden over het besluit van de staten Texas en Mississippi om de mondkapjesplicht 
te laten vallen. Beiden kunnen rekenen op stevige kritiek van Biden. Mondkapjes doen er nog 
steeds toe, is zijn boodschap aan de zuidelijke staten.  

De staten kunnen een groot deel van hun gezondheidsbeleid zelf bepalen. Meerdere 
staten versoepelen de virusrestricties, maar Texas gaat daarin het verst. Die staat met 29 
miljoen inwoners beëindigt alle coronamaatregelen waaronder de mondkapjesplicht, liet 
gouverneur Greg Abbott gisteren weten. Bron: De Stentor, 3 maart 2021.  

In Bulgarije worden twintigers gevaccineerd, want degenen met voorrang 
hebben er (nog) geen zin in 

Geen enkel EU-land vaccineert zo traag tegen corona als Bulgarije. Dat komt niet doordat er 
weinig vaccins beschikbaar zijn. De Bulgaren vertrouwen de prik niet: meer dan de helft is 
niet van plan hem te gaan halen. Daarom kan nu iedereen zich per direct laten inenten, 
kwetsbaar of niet. 

Lange rijen vormen zich sinds afgelopen week bij de vaccinatiepunten in de Bulgaarse 
hoofdstad Sofia. En niet van ouderen, zieken, zorgpersoneel of andere kwetsbare mensen die 
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net als in andere landen voorrang krijgen bij de inenting tegen het coronavirus. Het zijn juist 
vooral jongeren, velen begin twintig, die geduldig op hun beurt wachten. Zij geven gehoor aan 
de oproep van premier Bojko Borisov. Die riep anderhalve week geleden alle Bulgaren op naar 
vaccinatiepunten te komen, ook als ze niet tot een risicogroep behoren.  Bron: AD, 3 maart 
2021. 

 

Een jonge vrouw krijgt een inenting in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. © EPA  
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Corona raakt werkende jongeren hardst: 60.000 minder flexwerkers 

 
 
@ ANP 
 
De coronacrisis kost vooral werkende jongeren van 15 tot 25 jaar met een flexibel 
dienstverband hun baan. Eind 2020 waren het er 60.000 minder dan dezelfde periode het 
jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal jongeren met een vaste baan daalde 
met 3000. 

De groei van de deelname van jongeren op de arbeidsmarkt is daarmee abrupt tot stilstand 
gekomen en het aantal werkloze jongeren is fors gestegen. In de eerste maanden van de 
coronacrisis was het baanverlies nog groter: toen hadden zo'n 117.000 jongeren geen werk. 

Jongeren werken vooral als uitzendkracht of hebben een bijbaan in de horeca, een sector die 
door de crisis hard is getroffen. Het aantal banen voor kelners, bar- en keukenpersoneel nam 
het sterkst af. Aan de andere kant steeg het werk voor winkelpersoneel, vakkenvullers en 
schoonmakers. Ook vonden meer jongeren werk in callcenters en de coronateststraten. 

In vergelijking met oudere werkenden was de impact van corona op jongeren veel groter. De 
arbeidsparticipatie, het percentage werkenden van een leeftijdsgroep, daalde bij jongeren tot 
25 jaar met bijna 3 procent. Bij 25- tot 45-jarigen bleef het percentage gelijk en onder 45- tot 
75-jarigen daalde het heel licht. 

Het aantal werkloze jongeren op zoek naar werk steeg: eind 2020 waren er 36.000 meer dan 
het jaar ervoor. Het aantal jongeren dat geen baan zoekt groeide ook, omdat ze een opleiding 
volgen of omdat ze niet verwachten werk te vinden. 

Eind 2020 hadden 822.000 jongeren (15-25 jaar) een flexbaan. Het aantal jongeren met een 
vaste baan bedroeg 433.000. Bron: NOS, 4 maart 2021.  

Het aantal werkloze jongeren is toegenomen. In het vierde kwartaal van 2020 waren er 36.000 
meer jongeren werkloos dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Ook de groep jongeren die niet naar een baan zocht of beschikbaar 
was voor de arbeidsmarkt groeide met 29.000. Het aantal werkende jongeren daalde het 
sterkst onder kelners en barpersoneel. 



158 

 

De jarenlange stijging van de arbeidsparticipatie van jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud 
kwam aan het begin van de coronacrisis abrupt tot stilstand. In het tweede kwartaal van 
2020 daalde de arbeidsdeelname onder jongeren van bijna 66 procent naar ruim 60 procent. 
In de tweede helft van het jaar steeg de arbeidsparticipatie weer, naar bijna 63 procent. Het 
aantal vakkenvullers nam in een jaar tijd wel toe, met 16.000. 

De arbeidsparticipatie nam het meest af onder jonge mannen die geen formeel onderwijs 
volgden, van ruim 80 procent naar 76 procent. Bij mannen die een opleiding volgden, daalde 
de arbeidsdeelname van bijna 59 procent naar tegen de 56 procent. Bij vrouwen was de daling 
iets minder sterk. Bron: AD, 4 maart 2021. 

 

Interpol onderschept duizenden nepvaccins in China en Zuid-Afrika 

Zowel in China als Zuid-Afrika heeft de politie duizenden nepvaccins onderschept, meldt 
persbureau AFP. Volgens Interpol zijn de in beslag genomen doses ‘slechts het topje van de 
ijsberg’. 

Internationale politiedienst Interpol vond 400 flesjes met nepvaccin, waar zo’n 2.400 doses 
uit kunnen worden gehaald, in een loods buiten Johannesburg. Ook werden er mondkapjes 
in beslag genomen die niet aan de veiligheidseisen voldoen. Vier mensen werden gearresteerd. 

In China werd tijdens een onderzoek waaraan Interpol meewerkte 3.000 nepmiddelen in 
beslag genomen en tachtig mensen gearresteerd. Dit gebeurde bij een inval in een fabriek 
waar het nepvaccin werd gemaakt. Interpol waarschuwde eerder dit jaar al voor een stijging 
in crimineel gedrag rondom de vervaardiging, distributie en verkoop van vaccins. 
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Producent van mondkapjes verdacht van fraude 

Een Oostenrijkse producent van mondkapjes wordt door het Openbaar Ministerie in dat land 
onderzocht op verdenking van fraude. Behalve van economische delicten wordt het bedrijf ook 
verdacht van arbeidsrechtelijke overtredingen, aldus de aanklager. 

De aanklager die belast is met onderzoeken naar corruptie en economische delicten kwam in 
actie na onderzoek waaruit naar voren kwam dat de mondkapjes van het bedrijf in het 
buitenland werden geproduceerd, in Oostenrijk opnieuw werden verpakt en vervolgens voor 
een hogere prijs werden verkocht als producten die in Oostenrijk zouden zijn gemaakt. Het 
gaat daarbij om FFP2-mondkapjes, die moeten voldoen aan bepaalde Europese richtlijnen. 

De medewerkers die de mondkapjes opnieuw moesten verpakken stonden niet wettelijk 
geregistreerd als zodanig. De autoriteiten hebben twee locaties van het bedrijf Hygiene Austria 
onderzocht. Het bedrijf ontkent schuld aan de aanklachten en zegde toe snel opheldering te 
geven. 

De vraag naar FFP2-mondkapjes is geëxplodeerd sinds de coronapandemie. Hygiene Austria 
moest zodoende een Chinese producent in de arm nemen om de mondmaskers volgens 
Oostenrijks ontwerp te produceren, stelt het bedrijf in een verklaring. Volgens Hygiene Austria 
voldoen de mondkapjes ondanks dat die in China zijn gemaakt aan de voorwaarden van de 
Europese Unie en zijn ze gecertificeerd. Bron: AD, 4 maart 2021.   
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Ikea in Valencia krijgt boete voor het niet respecteren van corona-
openingstijden 

VALENCIA – Ikea in Alfafar in de provincie Valencia heeft van de politie een boete gekregen 
voor het niet respecteren van de speciale openingstijden die gelden vanwege de corona-
maatregelen. Winkels mogen open zijn maar moeten voor 18 uur sluiten en dat was op 
zaterdag niet het geval. 

Zoals de krant meldt waren er zaterdag om 18.30 uur nog ongeveer driehonderd klanten in 
de Ikea winkel in Alfafar aanwezig terwijl eigenlijk vanwege de in de regio geldende speciale 
corona-openingstijden de niet-essentiële winkels om 18 uur dicht moeten zijn. Ikea liet 
blijkbaar om 18 uur de laatste klanten nog binnen. Toen de politie dus om 18.30 uur 
constateerde dat er nog ongeveer driehonderd klanten in de winkel in de buurt van de kassa’s 
aanwezig waren, kreeg Ikea een hoge boete. 

Vanaf maandag 1 maart kan IKEA net zoals andere niet-essentiële winkels in de autonome 
regio Valencia twee uur langer open blijven en mogen ze in plaats van om 18 uur om 20 uur 
sluiten. Ikea was echter niet de enige winkel die gecontroleerd en beboet werd want van de 
negenenvijftig gecontroleerde winkels kregen er nog drie een boete.  

Verder werden er honderdvierenzeventig aantekeningen gemaakt vanwege het niet dragen van 
de verplichte mondkapjes of het verlaten van gesloten gemeenten die het afgelopen weekend 
voor het laatst te maken hadden met een lokale lockdown. Bron: Spanje Vandaag, 1 maart 
2021.  
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Wanneer ben ik aan de beurt voor een prik? En welk vaccin krijg ik? Dit 
is de volgorde voor vaccinatie tegen corona 

Na een valse start zijn er in Nederland inmiddels ruim 1 miljoen mensen gevaccineerd. Maar 
wanneer ben jij aan de beurt voor een prik? Dit is de volgorde. 

In onderstaande overzichten van Rijksoverheid zie je in één oogopslag wat het tijdspad is. De 
data staan niet vast. Zo kan een wijziging in de levering en verdeling van vaccins gevolgen 
hebben voor de volgorde. 

Het RIVM verstuurt de uitnodigingen via de post. Als je in de zorg werkt, is de brief doorgaans 
afkomstig van je werkgever. Bron: Dagblad van het Noorden, 3 maart 2021. 
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Dubbele corona-test plicht om naar Nederland te reizen komt te vervallen 

MADRID – Iedereen die vanaf 3 maart vanuit Spanje en andere hoog-risicogebieden naar 
Nederland wil reizen hoeft niet meer een dubbele corona-test (dus sneltest van max. 4 uur en 
PCR-test van max. 72 uur) te laten doen. Vanaf 3 maart is de sneltest niet meer nodig als de 
negatieve NAAT(PCR)-test maximaal 12 uur oud is op het moment van aan boord gaan van 
bv. een vliegtuig. 

Op dit moment geldt dat je bij het aan boord gaan van het voertuig in het bezit moet zijn van 
een negatieve sneltest van maximaal 4 uur oud en een negatieve NAAT(PCR)-test die maximaal 
72 uur oud is bij aankomst in Nederland. 

Vanaf 3 maart gaat gelden dat een sneltest niet meer nodig is als je een negatieve NAAT-test 
van maximaal 12 uur oud bij het aan boord gaan bij zich heeft. 

Daarnaast zijn nu alle NAAT-testen toegestaan. Naast de PCR-test zijn er namelijk nog meer 
NAAT-testen. Het gaat in totaal om de mPOCT, NAAT, RT PCR, LAMP en TMA. De 
Rijksoverheid legt uit dat de PCR-test verplichting nu een NAAT-test verplichting is geworden. 

De dubbele corona-test eis (dus sneltest van max. 4 uur en PCR-test van max. 72 uur) zorgt 
voor veel problemen en hoge kosten bij de reizigers die naar Nederland willen of moeten 
reizen.  

Met deze nieuwe regel wordt het reizen iets makkelijker maar wie het niet lukt om binnen 12 
uur voor vertrek een NAAT-test te doen moet nog wél de sneltest doen. 

Op dit moment geldt nog steeds geen negatieve testuitslag voor reizigers die met de auto of 
camper naar Nederland reizen. Houd er wel rekening mee dat in ieder land maatregelen zijn 
tegen verspreiding van het coronavirus, dus misschien wel in de landen waar je met de auto 
doorheen reist. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor Frankrijk waar iedereen, ongeacht het vervoermiddel, een 
negatieve PCR-test uitslag van max. 72 uur oud moet laten zien als daarom gevraagd wordt. 
Dus ook als je met de eigen auto of camper reist. Bron: Spanje Vandaag, 25 februari 2021. 

Inreisverbod voor niet EU- en Schengenlanden naar Spanje verlengd tot 
31 maart 

MADRID – Het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de reisrestricties voor 
reizigers van buiten de Europese Unie en Schengenzone verlengd tot 31 maart. Het gaat om 
een nieuwe verlenging van het besluit dat op 17 juli reeds inging en daarvoor ook al begin juli 
van kracht was. Dit werd daarna drie keer verlengd, in september, december 2020 en januari 
2021 en zou in principe op 28 februari eindigen.  

Het gaat in dit geval dus om reizigers die uit landen komen van buiten de Europese Unie en 
Schengenlanden waarbij gesproken wordt over de buitengrenzen. 

Alle niet-noodzakelijke reizen uit landen die niet bij de Europese Unie (EU) of bij de 
Schengenlanden, Andorra, Monaco, Vaticaanstad en San Marino horen naar Spanje zijn 
voorlopig tot 31 maart niet toegestaan. Dat is op vrijdag 26 februari door de Spaanse 
autoriteiten bekend gemaakt. 
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Houders van een langetermijnvisum afgegeven door een Schengenland of geassocieerde staat 
die naar Spanje reizen, gezondheidswerkers, medische onderzoekers en bejaardenzorg, 
transport personeel, diplomaten, studenten of mensen die om erkende dwingende 
gezinsredenen reizen zijn uitgezonderd van het reisverbod. 

Reizigers afkomstig uit Australië, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Zuid-Korea, Thailand, 
China en de steden Hong Kong en Macao worden ook niet getroffen door deze reisbeperkingen. 
Bron: Spanje Vandaag, 27 februari 2021. 

 

 

 

Wijziging corona-maatregelen Catalonië: winkelcentra mogen weer open 

BARCELONA – In Catalonië heeft de regionale overheid besloten dat vanaf maandag 1 maart 
de winkelcentra en winkels groter dan 400 m2 weer open mogen. Dat geldt dan wel alleen op 
doordeweekse dagen dus in de weekenden moeten de winkelcentra en winkels groter dan 400 
m2 dicht. De reeds bestaande maatregelen zijn verlengd tot 8 maart. 

Naast de sluiting op zaterdag en zondag om mensenmassa’s te voorkomen, geldt een bezetting 
of maximale capaciteit van 30% in het winkelcentrum en de winkels. Daarnaast moeten de 
bars en restaurants binnen de winkelcentra zich houden aan de regels en beperkte 
openingstijden van de horeca, zoals hieronder vermeld. Ondanks deze beperking is men in de 
sector blij want de grotere winkels zijn al sinds 7 januari gesloten terwijl winkels kleiner dan 
400 m2 wel open mochten zijn. 

De sluiting op zaterdag en zondag blijft ook gehandhaafd voor de winkels kleiner dan 400 m2, 
behalve essentiële winkels zoals supermarkten en levensmiddelen. De rest van de corona-
maatregelen in Catalonië blijft ongewijzigd: Tot 8 maart is het alleen toegestaan om binnen de 
eigen comarca (district) te reizen met een district-lockdown. De regionale lockdown voor de 
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hele autonome regio Catalonië blijft bestaan waardoor niemand de regio Catalonië in of uit 
mag reizen. 

Als je toch buiten de eigen district-grens moet komen dan moet je een certificaat bij je hebben, 
het zogenaamde ‘Certificado de declaración autoresponsable’ dat te downloaden is. Elke 
Catalaanse provincie is opgedeeld in ‘comarcas’ wat dus niet hetzelfde is als de provincie of 
de autonome regio.  

Ook de avondklok (toque de queda) blijft bestaan tot 1 maart en waarschijnlijk langer. Deze 
geldt tussen 22.00 en 6.00. Opvallend is dat het is toegestaan om tussen 4 en 6 uur ‘s nachts 
de hond uit te laten (individueel en dichtbij huis). Bars en restaurants mogen open zijn tussen 
7.30 en 10.30 uur voor het serveren van ontbijt en tussen 13.00 en 16.30 voor het serveren 
van de middagmaaltijden (lunch).  Tussen 19.00 en 22.00 uur mogen bars en restaurants 
alleen open zijn om afhaalmaaltijden en take away of delivery aan te bieden (wat tot 23.00 
uur thuisbezorgd mag worden). 

Wat betreft het samenkomen geldt een groepsgrootte van maximaal 6 personen. Bron: Spanje 
Vandaag, 27 februari 2021. 

 

Deze ‘zonnebank op wieltjes’ helpt Zwols ziekenhuis Isala in strijd tegen 
corona 

Een soort verticale zonnebank op wieltjes doet binnenkort zijn intrede in het Zwolse 
ziekenhuis Isala. Het is een desinfectierobot, die met ultraviolette straling (UV-C) virussen en 
bacteriën kan doden. Een nieuwe stap in de strijd tegen het coronavirus, denkt Justin 
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Eilander van het desinfectieteam van Isala. ‘En een stap naar verdere robotisering in de 
schoonmaak.’ Ook kunnen de robots worden ingezet om andere ziekenhuisinfecties te 
voorkomen. 

Negen ziekenhuizen in Nederland krijgen er binnenkort een van de Europese Commissie, die 
hiervoor geld vrijgemaakt heeft vanwege de bestrijding van de coronapandemie. Isala hoort bij 
de eerste ziekenhuizen die de robot krijgen, waarschijnlijk in de loop van deze maand. Bron: 
De Stentor, 4 maart 2021.  

 

© ANP — Een horecaondernemer bouwt het terras op 

Steun bevolking coronabeleid gedaald 

De steun voor het coronabeleid van de regering is gedaald van 75 procent eind januari naar 
62 procent, meldt de NOS op basis van onderzoek dat I&O Research uitvoerde op verzoek van 
de omroep. 

Vooral de economische maatregelen, zoals het beperkt openen van de winkels en het sluiten 
van de horeca kan op steeds minder steun rekenen. In januari stond 53 procent van de 
ondervraagden daar nog achter, nu is dat 42 procent. Zes op de tien Nederlanders vindt dat 
de terrassen open kunnen. 

Volgens het onderzoeksbureau neemt de steun voor strengere maatregelen voor het eerst af. 
Eerder nam het vertrouwen juist af als er versoepelingen werden doorgevoerd, nu lijken de 
mensen de strenge maatregelen niet langer op grote schaal te steunen, meldt 
I&O. negenenvijftig procent van de mensen vindt dat er versoepelingen moeten komen en tien 
procent wil zelfs helemaal geen lockdown meer. Daartegenover staat dat negen procent juist 
voor een aanscherping van de regels is. 
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I&O Research ondervroeg 2685 Nederlanders tussen 26 februari en 1 maart.   Bron: AD, 4 
maart 2021. 

 

Foto ter illustratie. © Getty Images 
 

Veel kinderen met beperking eenzamer dan ooit door coronatijd 

Kinderen met een handicap hebben zwaar te lijden onder de lockdown. tweeënzeventig procent 
is eenzamer dan ooit. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind onder honderdeenenzestig gezinnen waarvan tenminste één kind een 
beperking heeft. 

De coronaproblematiek en de bijbehorende maatregelen zorgen niet alleen voor een sociaal 
isolement en een toename van fysieke en mentale klachten bij de kinderen. Daar bovenop 
komt dat ook vijfenzeventig procent van de ouders/verzorgers zich niet voldoende gesteund 
voelt door instanties om deze tijd door te komen. 

Kinderen met een handicap leven vaak al in sociaal isolement, maar door de lockdown is dit 
isolement nog groter geworden. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen met een beperking die 
vriendjes in de buurt hebben vanwege corona veel minder afspreken. Zevenenveertig procent 
van de kinderen heeft überhaupt geen vriendjes in de buurt, omdat zij niet in hun woonplaats 
naar school kunnen en zo geen andere kinderen ontmoeten. 

Andere kinderen ontmoeten elkaar nu vaak op buitenspeelplaatsen in de buurt. Voor kinderen 
met een handicap is dat niet mogelijk, omdat die speelplekken vaak niet toegankelijk zijn. Ze 
komen bijvoorbeeld niet voorbij het toegangshek, de paden zijn voor hen niet begaanbaar en 
veel speeltoestellen zijn voor hen ongeschikt. 

Binnen de huidige coronamaatregelen is het voor kinderen toegestaan om buiten te sporten. 
Dit is voor kinderen met een beperking meestal ook geen optie omdat zij vaak extra begeleiding 
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van volwassenen nodig hebben. De aanwezigheid van volwassenen op sportclubs wordt nu tot 
een minimum beperkt. Van de kinderen met een beperking die normaliter wel kunnen 
sporten, doet 58 procent dit nu minder dan voor de coronacrisis. 36 procent van de 
ondervraagden kan sowieso niet sporten wegens hun beperking en beperkte hulpmiddelen. 
Bron: AD: 4 maart 2021. 

 

Annemarie Haverkamp thuis met haar gezin © Paul Rapp  
 
 

Opluchting voor Job (16) en zijn ouders: toch met voorrang vaccin voor 
verzorgers thuiswonende gehandicapten 

NIJMEGEN - Goed nieuws voor ouders van thuiswonende kinderen met een handicap: zij 
krijgen toch voorrang bij het vaccineren tegen corona. Ze krijgen deze prik tegelijk met het 
verzorgend personeel van gehandicapteninstellingen. Tot nu toe vielen ze buiten deze groep.  

Veel van deze kinderen lijden zeer onder de gevolgen van het coronavirus. Ze komen amper of 
helemaal niet  buiten omdat een coronabesmetting voor hen dramatische gevolgen kan 
hebben. Bron: AD, 4 maart 2021. 

Nederlandse export heeft last van coronacrisis en lockdown 

De Nederlandse export blijft last houden van de coronacrisis en de lockdown. Volgens de 
maandelijkse Corona Monitor van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar 
Atradius rekent bijna de helft van de ondervraagde bedrijven op een stevige omzetdaling dit 
jaar. Gemiddeld denken de exporteurs het daarbij met krap een vijfde aan minder inkomsten 
te moeten doen. Ongeveer veertien procent van de exporteurs denkt dat de negatieve impact 
van de crisis ook volgend jaar voelbaar zal zijn. Bron: AD, 4 maart 2021. 
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Europese toezichthouder EMA gaat omstreden Russisch coronavaccin 
versneld beoordelen 

De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), gaat 
meekijken met de proeven naar het Russische coronavaccin Sputnik-vaccin. Vorige maand 
meldde de fabrikant een effectiviteit van bijna 92 procent. Het vaccin wordt in Rusland al 
toegediend. 

Een zogeheten ‘rolling review’ is de laatste stap voordat de ontwikkelaars vragen om 
goedkeuring en Europa moet beslissen of het vaccin op de markt mag komen.  Momenteel is 
het Russische vaccin geen onderdeel van de vaccinatiestrategie van de Europese Unie. Als de 
EMU toelating van het Sputnik-vaccin toestaat, kan dat het wel worden. 

Bij een rolling review kijkt de toezichthouder alvast mee met de proeven van het vaccin. De 
beoordelaars zien rechtstreeks wat het vaccin doet bij proefpersonen en hebben dan alle 
gegevens al beschikbaar en bekeken wanneer de ontwikkelaar besluit om een aanvraag in te 
dienen. Het EMA kan dan sneller een oordeel geven. Uiteindelijk is het aan de Europese 
Commissie om te beslissen of een middel op de markt mag komen. Bij groen licht kan het 
vaccin worden geleverd aan de lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland. 

Het vaccin is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut Gamaleya. Hongarije en Slowakije 
hebben, buiten de Europese Unie om, al doses van het vaccin besteld. Ook Kroatië zou dat 
willen doen. Uit voorlopige resultaten van de studie naar het vaccin blijkt dat het de productie 
van antilichamen en T-cellen van het immuunsysteem stimuleert tegen het coronavirus. Het 
Sputnik-vaccin is een vectorvaccin, net als de prik van AstraZeneca. Nederland heeft nog geen 
doses van het Sputnik-vaccin besteld. 
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Drie vaccins zijn tot nu toe goedgekeurd en toegelaten in Europa: van Pfizer/BioNTech, van 
Moderna en van AstraZeneca. Volgende week valt het besluit over een vierde vaccin, van 
farmaceut Janssen uit Leiden. Bovendien kijkt het EMA al mee met de onderzoeken naar de 
vaccins van Novavax en CureVac. Het EMA is in Amsterdam gevestigd. Bron: AD, 4 maart 
2021 

Europa met Russen in gesprek over aanschaf omstreden Sputnik-vaccin 

De Europese Commissie voert gesprekken met nog eens vijf farmaceuten over de aanschaf 
van coronavaccins. Een van die farmaceuten is Gamaleya Research Institute, de ontwikkelaar 
van het omstreden Sputnik V-vaccin uit Rusland. 

In zijn laatste brief aan de Tweede Kamer laat minister Hugo De Jonge (Volksgezondheid) 
weten dat de Europese Commissie bovenop de al bestaande vaccinsdeals met nog eens vijf 
farmaceuten in gesprek is over de levering van extra coronavaccins.  De commissie heeft al 
met zeven verschillende farmaceuten afspraken heeft gemaakt.  

De Jonge laat in het midden met welke nieuwe farmaceuten wordt gesproken. Maar het 
Europees Geneesmiddelenbureau EMA bevestigt aan deze site dat een van die partijen het 
Gamaleya Research Institute is. Ook diverse Russische media melden dat de ontwikkelaar 
van het Sputnik V-vaccin in onderhandeling is met Brussel. 

Volgens Russische media zou zelfs al bijna een akkoord bereikt zijn om het Sputnik-V-vaccin 
op korte termijn op de Europese markt te brengen onder het mom van noodgebruik. Volgens 
het EMA is daar geen sprake van en is er door de Russen ook nog geen marktaanvraag gedaan. 

Dat de Europese Unie interesse heeft in het Russische vaccin, is op z’n minst opmerkelijk te 
noemen. Hoewel Sputnik-V een bescherming van negentig procent tegen corona zou bieden, 
bestaan veel vragen over de betrouwbaarheid van de onderzoeksdata. De Europese Commissie 
zou het vaccin daarom zelf nog eens aan een extra check willen onderwerpen.   

De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf afgelopen week al aan dat ‘het verstandig is om 
met  Rusland in gesprek te treden over de levering van coronavaccins'. Critici vinden dat de 
Europese Commissie te weinig slagvaardig is geweest met de aanschaf van vaccins en nu 
achter de feiten aan dreigt te lopen, onder meer nu de zeer besmettelijke Britse variant van 
het coronavirus steeds meer voet aan de grond lijkt te krijgen binnen Europa. Bron: De 
Stentor, 4 maart 2021. 

Russen steken de draak met Oxford-vaccin: ‘Mensen worden apen!’ 

‘Verwerpelijk’, noemt de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, een 
Russische poging om het coronavaccin van de Oxford-universiteit omlaag te halen. Foto's en 
video's op Russische sociale media moeten doen geloven dat mensen bij gebruik van het 
middel in apen veranderen. Een foto van premier Johnson, met de tekst ‘Ik hou van mijn 
bigfoot-vaccin’, moet de Russische claim kracht bij zetten. 

‘Ik weet dat Rusland een reputatie hoog heeft te houden op dit gebied’, zegt Raab nadat ook 
het Russische actualiteitenprogramma Vesti News aandacht aan het onderwerp besteedde. 
Het Britse vaccin dat door farmaceut AstraZeneca in samenwerking met de universiteit wordt 
ontwikkeld en getest, maakt gebruik van een onder chimpansees voorkomend, maar 
onschadelijk gemaakt, virus. 

De foto's en video's suggereren dat het vaccin de ontvangers ervan in apen laat veranderen. 
‘Iedereen die de inspanningen van mensen die een vaccin proberen te ontwikkelen, saboteert, 
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is verwerpelijk’, aldus de Britse minister. Raab noemt de lastercampagne ‘onaanvaardbaar en 
onder alle omstandigheden ongerechtvaardigd’. Het vermoeden bestaat dat Rusland op deze 
manier zijn eigen vaccin(s) probeert te promoten. 

Afgelopen week liet de Russische president Poetin opgetogen weten dat zijn land een tweede 
coronavaccin heeft goedgekeurd. Een eerder Russisch vaccin, Sputnik V, zou inmiddels bij 
400 coronapatiënten zijn toegediend en Rusland wil het graag ook buiten Rusland op de markt 
brengen. De lastercampagne zou landen ertoe kunnen bewegen niet met de Britten in zee te 
gaan. 
 
De Russische actie richt zich ook op de Verenigde Staten, dat op voorhand al 300 miljoen 
doses van het Oxford-vaccin heeft gekocht. In het tv-programma werd een afbeelding getoond 
van Uncle Sam, de verbeelding van de Amerikaanse overheid, die ‘Ik wil dat jij het apenvaccin 
gebruikt’ uitroept. Ook was een poster te zien van filmaap King Kong die een injectiespuit 
vasthoudt met de tekst ‘Maak je geen zorgen, het apenvaccin is prima’.  

De directeur van AstraZeneca, die wordt afgebeeld als een chimpansee in een laboratoriumjas, 
veroordeelt de poging om het vaccin te ondermijnen. ,,Verkeerde informatie is een duidelijke 
bedreiging voor de volksgezondheid’’, zegt Pascal Soriot tegen de krant The Times. ‘Dat is nu, 
te midden van een pandemie die duizenden levens verstoort en vernietigt, nog meer het geval.’ 
 
Soriot adviseert mensen om zich te laten informeren door betrouwbare bronnen. De 
lastercampagne richt zich ook op landen als India en Brazilië en begon, zo schrijft The Times, 
toen AstraZeneca de menselijke proeven met het vaccin een maand geleden stilzette. Een van 
de vrijwilligers ontwikkelde bijverschijnselen. ‘Rusland probeert daar zijn eigen vaccin te 
promoten’, citeert de krant een bron. 

Britse media laten in het midden of het Kremlin achter de berichten zit, maar The Times meldt 
dat een woordvoerder van de Russische ambassade de aantijging ontkent en zelf afdoet als 
‘valse informatie’. Volgens hem is de actie zelfs schadelijk voor de Russische inspanningen 
tegen het virus. ‘Het is er duidelijk op gericht om de Russische inspanningen, waaronder de 
samenwerking met de Britten, in diskrediet te brengen.’  

De tests van het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford bevinden zich 
momenteel in fase drie, waarbij het middel op een grote groep mensen wordt getest. Het vaccin 
bleek in eerdere fases bij een kleine testgroep al veilig te zijn, maar wordt nu getest op ruim 
dertigduizend vrijwilligers in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Brazilië en Zuid-
Afrika. Ook Nederland heeft al driehonderd miljoen doses van het middel ingekocht.  Bron: 
De Stentor, 4 maart 2021.  

Bijwerkingen over vijf jaar bij coronavaccin? Dan betaalt Nederland mee 
aan schadeclaims 

Als een coronavaccin in de toekomst onverwachte bijwerkingen veroorzaakt, zal de 
Nederlandse overheid financieel bijspringen bij eventuele schadeclaims. Dat blijkt uit 
afspraken die zijn gemaakt tussen lidstaten van de Europese Unie en farmaceuten.  

Volgens Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ‘bieden lidstaten financiële compensatie 
bij claims die  bijvoorbeeld te maken hebben met een verborgen gebrek van een vaccin dat 
niet bekend was op het moment van toelating.’ Het gaat dan onder meer om bijwerkingen die 
niet tijdens de testfase van een vaccin boven water zijn gekomen.  Bron: De Stentor, 4 maart 
2021.  
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Vaccindeals staatsgeheim: experts roepen op tot transparantie 

Het kabinet moet openheid van zaken geven over de tot staatsgeheim gebombardeerde deals 
over een coronavaccin, stellen experts. Vooral aansprakelijkheid voor bijwerkingen is een 
heikel punt. 

Samen met de andere EU-lidstaten heeft Nederland een definitieve en vijf voorlopige deals 
gesloten met farmaceuten die een coronavaccin ontwikkelen. De inhoud is door minister Hugo 
de Jonge van Volksgezondheid gebombardeerd tot staatsgeheim. Zo blijft onduidelijk hoeveel 
we per vaccin betalen en wie opdraait voor eventuele bijwerkingen. Een aantal farmaceuten 
heeft al aangegeven geen volledige aansprakelijkheid te willen dragen.  Bron: De Stentor, 4 
maart 2021. 

China’s coronavaccin is bijna klaar, maar Nederland heeft geen interesse 

Al binnen enkele weken denkt China het eerste werkende coronavaccin op de markt te 
brengen. En dit jaar volgen er waarschijnlijk nog twee. Maar Nederland heeft geen interesse, 
ook al lijken de Chinese vaccins volgens deskundigen veilig.  

 

Medewerkers van SinoVac in Peking. © AP 

Terwijl heel Europa smacht naar een remedie tegen corona, wordt in een laboratorium in de 
Chinese hoofdstad Peking de laatste hand gelegd aan het eerste werkende vaccin. Waar 
westerse medicijnreuzen als AstraZeneca en Pfizer mikken op het eerste kwartaal van 2021 − 
‘op z’n vroegst’ −, zegt een woordvoerder van de Chinese staats-farmaceut Sinopharm dat haar 
bedrijf het vaccin al binnen een paar weken op de markt denkt te brengen: ‘We mikken op 
november.’ 

Het megabedrijf staat niet alleen: ook de Chinese vaccinmakers CanSino en SinoVac zeggen 
dat ze vóór het einde van het jaar met een effectief vaccin op de proppen komen. De 
farmaceuten in kwestie doorlopen momenteel de laatste onderzoeksfase, waarbij de vaccins 
op tienduizenden proefpersonen worden getest. 
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Als alles volgens planning verloopt, liggen eind dit jaar ruim 600 miljoen coronavaccins op de 
plank. Met ingang van volgend jaar wordt de productiecapaciteit verhoogd naar zelfs enkele 
miljarden doses per jaar. Vaccins, zo stelt China, die nadrukkelijk óók zijn bestemd voor de 
rest van de wereld. 

En laat er geen misverstand over bestaan: de Chinezen leveren geen broddelwerk. Anke 
Huckriede, hoogleraar vaccinologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, volgt de Chinese 
ontwikkelingen met belangstelling: ‘Zover we nu kunnen oordelen, doen de Chinese vaccins 
kwalitatief niet onder voor de westerse vaccinprojecten. Wat ook in hun voordeel spreekt: alle 
informatie uit de eerste testfases is internationaal gedeeld. Dat was bijvoorbeeld deze zomer 
bij het Russische coronavaccin Sputnik niet het geval.’ 

De kans dat we op korte termijn ook in Nederland een coronavaccin van Chinese makelij 
krijgen, is echter bijzonder klein. Nederland heeft, samen met de andere lidstaten van de 
Europese Unie, vaccindeals gesloten met zes farmaceuten in Europa en de Verenigde Staten. 
Volgens ingewijden is een zevende deal in de maak met de Amerikaanse farmaceut Novavax. 
China lijkt buitenspel te staan. Bron: De Stentor, 4 maart 2021.  

Kamer wil oliemannetje op vaccinatiedossier 

De Tweede Kamer wil dat het kabinet een speciaal gezant aanstelt die helpt bij het 
opschroeven van de productie van coronavaccins en het sluiten van nieuwe contracten met 
fabrikanten. Dat bleek vandaag tijdens een coronadebat.       

Eerder kwam daarover al een suggestie van onder meer VVD en CDA en later in het debat 
zelfs een motie, die wordt gesteund door alle voormalige coalitiepartijen. Het gaat feitelijk om 
een oliemannetje dat alle processen rondom de vaccinaties soepeler laat verlopen. Eerder werd 
voormalig DSM-topman Feike Sijbesma met succes ingezet om het testbeleid op orde te 
brengen.  

De motie is opmerkelijk omdat het kabinet weinig ziet in extra hulp. Volgens de minister-
president coördineert Jaap van Delden (programmadirecteur van het COVID-19 
vaccinatieprogramma) nu al het hele proces en is hij momenteel ‘onze tsaar op dat vlak’. Rutte: 
,,Als we het nu weer helemaal anders gaan doen, helpt dat niet.” Jan Fransoo, hoogleraar 
Operations en Logistiek Management (Tilburg University), leidt het adviesteam voor de 
logistiek.   

Linkse partijen als PvdA, GroenLinks en de SP in de Tweede Kamer vragen zich al een tijdje 
hardop af of De Jonge niet te veel op zijn bordje heeft en of premier Rutte wel genoeg oppakt. 
50Plus wilde zelfs dat de premier zijn minister zou overhalen ‘om hulp te accepteren’. Eerder 
stelden voormalige oppositiepartijen al tevergeefs in de Kamer voor dat de minister moet 
worden ondersteund door een ‘regeringscommissaris’, een rechterhand met 
doorzettingsmacht. 

Coronaminister De Jonge ligt al weken onder vuur omdat Nederland bepaald niet bovenaan 
het EU-lijstje staat als het gaat om het percentage gevaccineerde burgers. Daar kwam nog bij 
dat de minister afgelopen zondag de telmethode wijzigde van het aantal uitgedeelde prikken. 
Dat cijfer zou voortaan geschat worden. Nog geen dag later bleek al dat er een fout was 
geslopen in de nieuwe rekenmethode. 

Rutte ging in op de onrust. ‘We zijn de achterstanden aan het inlopen en de uitvoering staat 
nu goed. Al zullen er komende weken vast nog wel dingen misgaan. Maar wij werken als één 
team. We nemen met het hele kabinet alle besluiten. Ik neem niet alle portefeuilles over, dat 
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zou niks helpen, maar probeer juiste besluitvorming te bevorderen en te zorgen dat dingen 
weer doorgaan als ze vastlopen. Ik voel het zo dat ik de leiding heb.’  

Minister De Jonge zelf wilde vanmiddag geen harde beloftes doen over de vaccinatiestrategie. 
Er zijn zoveel onzekerheden. Maar als je door je oogharen kijkt denken we in eerste kwartaal 
de meest kwetsbare mensen te kunnen vaccineren, op de drempel van de lente, en een deel 
voor de mensen die voor hen zorgen.  

In het eerste kwartaal worden 4,2 miljoen vaccins verwacht en in het tweede kwartaal staat 
de teller nu op 21,9 miljoen vaccins, waarvan 3 miljoen van de farmaceut Janssen (één prik). 

PVV, VVD en D66 willen ook dat serieus wordt gekeken naar de inzet van een Russisch vaccin 
tegen corona. Uit testuitslagen blijkt dat het voor 91,6 procent effectief is. Daarmee werkt het 
vaccin net zo goed als dat van BioNTech/Pfizer en Moderna, en veel beter dan de vaccins van 
AstraZeneca en Janssen. 

Geert Wilders (PVV): ‘Heeft de premier al met Poetin gebeld, om het Sputnik-vaccin te krijgen?’ 
En Klaas Dijkhoff (VVD): ‘Liever het Sputnik-vaccin dan aan de beademing, als de EMA dit 
vaccin goedkeurt natuurlijk.’ De premier gaf in reactie aan: ‘Als het helpt, bel ik iedereen. Ook 
Vladimir Poetin. Maar markttoegang regelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). 
Vanwege het vertrouwen moeten we niet afwijken van die normale weg.’   
 
Verder willen meerdere partijen in de Kamer dat mannen van middelbare leeftijd met 
overgewicht preventief worden gevaccineerd, omdat zij meestal de intensive cares bezetten 
met heftige vormen van corona. Minister De Jonge benadrukte echter dat je ‘niet zomaar een 
selectie kunt maken uit dikke mannen'. Daarnaast zou kiezen voor deze doelgroep betekenen 
dat andere groepen later een prik krijgen.   

Daar komt nog het vraagstuk over de avondklok bij. Het kabinet treft toch voorbereidingen 
om de huidige avondklok te verlengen. Het plan was om woensdag 10 februari de regels weer 
te versoepelen. Alarmerende geluiden over de Britse mutant van het coronavirus zetten dit 
voornemen echter op losse schroeven.  

Volgens premier Rutte ‘ziet het er niet goed uit’, als hij nu naar de gegevens en eerdere 
adviezen kijkt van het RIVM. ‘De modellen worden dramatisch als je de bestaande maatregelen 
loslaat.’  

Komende vrijdag komt het OMT met een nieuw advies, onder meer hierover. Dan moet blijken 
of de experts inderdaad zo negatief blijven. Na een Catshuissessie zondag zal het kabinet begin 
volgende week een knoop doorhakken over verlenging. Vervolgens is ook een snel Kamerdebat 
nodig. VVD en CDA geven nu al aan dat zij verlenging van de spertijd zullen steunen, als dat 
echt nodig is.  

Ook GroenLinks wil liever ‘vervelende maatregelen’ doorzetten dan de onderwijsinstellingen 
gesloten houden en 50Plus wil dat er geen jojo-effect ontstaat (steeds ingrepen afschalen en 
weer opschalen). D66 vindt wel dat er een brede overweging gemaakt moet worden van de 
voordelen en nadelen. ‘We zetten alle maatregelen in, maar ten koste van wat? Dat moet we 
blijven bekijken.’ 

Het debat gaat vandaag ook over de heropening van de basisscholen. Vanmorgen zei Jaap van 
Dissel (RIVM) daarover dat kinderen tot 12 jaar nog altijd minder vaak het coronavirus 
verspreiden dan jongeren en volwassenen. En leraren raken ook besmet, maar ze lopen niet 
méér kans om corona te krijgen dan handhavers, kappers, brandweermensen of personeel in 
de zorg. 
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Het ministerie van Onderwijs geeft basisscholen het ‘dringende advies’ klassen in vaste kleine 
groepjes te verdelen als ze volgende week weer openen. Zo hoopt het ministerie te voorkomen 
dat hele klassen te snel naar huis worden gestuurd als een leerling besmet raakt met het 
coronavirus. 
 
Volgens de premier wordt er door basisscholen keihard gewerkt om te voldoen aan de 
coronarichtlijnen en de deuren te kunnen openen. De GGD zal scholen ondersteunen bij de 
uitvoering in de praktijk. Basisscholen kunnen ‘niet aan het onmogelijke worden gehouden’, 
aldus Rutte. Zij zullen niet gelijk een boete krijgen van de Onderwijsinspectie. Wel een 
gesprek, met het doel om alsnog zo snel mogelijk open te gaan.  

Het kabinet streeft ernaar om de middelbare scholen begin maart zo veel mogelijk open te 
gooien. Een besluit daarover valt later deze maand.  

PVV, SGP, Denk en andere partijen maken zich nog zorgen over het Gezondheidsraad-advies 
waarin staat dat instellingen en bedrijven volgens de wet in principe de vrijheid hebben om 
een vaccinatiebewijs te vragen bij de toegang tot voorzieningen. Vooral onderwijs moet echt 
vrij toegankelijk blijven, vinden de fracties. Bron: De Stentor, 4 februari 2021.  

 

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, komt aan 
bij de Tweede Kamer voor de technische briefing in de Tweede Kamer over het coronavirus. © 
ANP 

 
En toen droeg zelfs Van Dissel een mondkapje - zó kwam de ‘gedeeltelijke 
lockdown’ tot stand 

Vanaf vanavond zit Nederland weer in een lockdown - geen ‘intelligente’ dit keer, maar een 
‘gedeeltelijke’. Het kabinet wil het virus er weer onder krijgen, en meteen een einde maken 
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aan maanden van warrig beleid, gemiste kansen en gesoebat. Een reconstructie, met de acht 
maatregelen als leidraad. 

In het Catshuis, waar de top van het kabinet zondag bijeenkomt, legt RIVM-kopstuk Jaap van 
Dissel meteen een pijnpunt op tafel: de horeca moet aan banden. Cafés zijn een voornaam 
punt van zorg. Wél laat Van Dissel dan nog een opening voor restaurants: die kunnen mogelijk 
open blijven. Bron: De Stentor, 14 oktober 2020. 

GGD's beginnen met razendsnelle ademtest op corona in Deventer, 
Zwolle, Apeldoorn en Harderwijk 

Eenvoudig binnen enkele minuten vaststellen of iemand corona heeft. In Deventer en Zwolle 
begint GGD IJsselland binnenkort met de ademtest, ook in Apeldoorn en Harderwijk komt de 
blaastest eraan.  

De ademtest (officieel SpiroNosa) wordt na een testperiode landelijk geintroduceerd bij de 
GGD’s. De test is snel en voor veel mensen waarschijnlijk minder vervelend dan de PCR-
methode. In Deventer gaat de GGD die mogelijkheid aanbieden op woonboulevard De 
Snipperling. Daar komen de nieuwe vaccinatielocatie én (al bestaande) teststraat in het 
voormalige Morrespand onder één dak. In Zwolle worden de tests afgenomen in de 
IJsselhallen. Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 

Europese Unie grijpt drastisch in: export van lading AstraZeneca-vaccins 
naar Australië wordt geblokkeerd 

De Europese Unie heeft voor het eerst de export van coronavccins verboden. Het gaat om 
250.000 vaccins die van Italië naar Australië verscheept zouden worden, aldus Europese 
bronnen, die daarmee informatie bevestigen van de krant Financial Times. 

De export van vaccins tegenhouden is een bijzonder drastische ingreep. Nationale autoriteiten 
kunnen, in overleg met de Europese Commissie, export vanuit de EU blokkeren als ze van 
mening zijn dat een bedrijf zijn afspraken niet nakomt. 

In tegenstelling tot andere vaccinproducenten heeft AstraZeneca nog niet de doses geleverd 
die het aan de EU heeft beloofd. Het bedrijf verminderde de verwachte leveringen in het eerste 
kwartaal van tachtig miljoen naar veertig miljoen doses, door productieproblemen. 

De Europese Commissie keurde in januari een verplichte registratie goed voor de export van 
vaccins naar buiten de Unie. Zo wilde ze zicht krijgen op welke vaccins en hoeveel dosissen 
uitgevoerd worden naar welk land. De Commissie benadrukte dat ze 'onterechte' 
vaccinleveringen kon tegenhouden. Bron: De Morgen, 4 maart 2021.  

Australië heeft de Europese Commissie vrijdag gevraagd een beslissing van Italië om de 
uitvoer van een vracht coronavaccins van AstraZeneca uit de Europese Unie tegen te houden, 
te herzien. Een partij van 250.000 vaccins mag van Italië en de Europese Commissie niet naar 
Australië worden geëxporteerd, werd donderdag bekend. 

AstraZeneca levert al geruime tijd minder aan de EU dan is afgesproken. Ook de leveringen 
komend voorjaar dreigen tegen te vallen. Als een vaccinfabrikant niet aan zijn verplichtingen 
voldoet, kunnen EU-landen en de Europese Commissie de export blokkeren. 

Een fabrikant moet het EU-land waar het opereert sinds ruim een maand inlichten over een 
geplande uitvoer. Dat land, in dit geval Italië, legt zijn besluit aan de commissie voor. Die heeft 
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het laatste woord. Italië heeft de exportweigering eind vorige week gemeld, schrijft de Britse 
zakenkrant The Financial Times. 

Australië heeft de kwestie via verschillende kanalen ter sprake gebracht bij de Europese 
Commissie. ‘Specifiek hebben we de commissie gevraagd deze beslissing te beoordelen'’, zegt 
de Australische minister van Gezondheid Greg Hunt. 

Volgens Hunt leidt het tegenhouden van de vracht niet tot vertraging in het aantal 
vaccinaties. Australië had al 300.000 doses van het AstraZeneca-vaccin ontvangen, wat 
genoeg moet zijn tot het vaccin binnenkort ook lokaal veelvuldig geproduceerd kan worden. 
Het land verwacht eind maart de eerste AstraZeneca-prikken die lokaal geproduceerd zijn te 
kunnen zetten. Bron: De Stentor, 5 maart 2021.  

Autralische premier heeft begrip 
 
De Australische premier Morrison heeft begrip getoond voor het tegenhouden van een 
levering van het coronavaccin van AstraZeneca door Italië. ‘Zij zitten in een grote crisis, dat is 
hier in Australië niet het geval', zegt hij ‘ In Italië sterven driehonderd mensen per dag aan het 
virus. Dus ik kan zeker begrijpen dat er veel angst heerst in Italië en andere Europese 
landen.’ Volgens Morrison waren de 250.000 doses van het vaccin ook niet van enorm groot 
belang voor het Australische vaccinatieprogramma. ‘Deze levering hadden we niet 
meegeteld in onze vaccinatieplanning. Dus wij kunnen gewoon verder gaan.’ Bron: De Stentor, 
5 maart 2021. 

Corona wint weinig terrein in grote steden Oost-Nederland, 
Zwartewaterland blijft worstelen 

In de veiligheidsregio's IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland zijn tussen 
gisterochtend en vanochtend 376 positieve testen geteld, vrijwel hetzelfde aantal als een 
etmaal eerder. Twee gemeenten in de regio kleuren rood op de coronakaart. 

Het is al de vierde dag op rij dat Zwartewaterland deze twijfelachtige eer te beurt valt. 
Afgelopen 24 uur testten 15 mensen positief: omgerekend 66 per 100.000 inwoners. Sinds 22 
februari bleken 193 inwoners in deze gemeente het coronavirus onder de leden te hebben. 
Burgemeester Eddy Bilder vermoedt dat het gaat om de Britse variant die rondgaat in 
Genemuiden en omstreken.  

De andere gemeente die rood kleurt is Ommen: daar werden ook 15 mensen positief getest. 
Dat zijn er 83 per 100.000 inwoners. In positieve zin vallen de gemeenten Urk, Nijkerk, 
Oldebroek, Heerde en Staphorst op met 0 of slechts één besmetting in het afgelopen etmaal.  

De verschillen ten opzichte van een dag eerder zijn in de veiligheidsregio's van het Stentor-
gebied te verwaarlozen: IJsselland (132, 5 minder), Noord- en Oost-Gelderland (166, 2 meer) 
en Flevoland (78, 10 minder). 

De grote gemeenten in de regio - Deventer, Zwolle, Apeldoorn en Lelystad - kleuren al dagen 
geel of lichtoranje op de kaart. Een teken dat er geen zorgelijk aantal coronagevallen wordt 
geregistreerd. Lelystad haalde relatief het hoogste aantal besmettingen in één etmaal deze 
week: 32 positieve tests per 100.000 inwoners.  

In totaal telde het RIVM tussen gisterochtend en vanochtend 4161 nieuwe 
coronabemettingen. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat op 
4532 positieve tests per dag staat. Het aantal positieve coronatesten begon eind december 
gestaag te dalen, maar de afgelopen weken was weer sprake van een toename.  
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De ziekenhuizen in Nederland behandelen weer iets minder coronapatiënten dan een dag 
eerder. Momenteel liggen 1923 mensen in een ziekenhuis vanwege corona. Dat zijn er 23 
minder dan gisteren en 61 minder dan op dinsdag. 

Het aantal opgenomen coronapatiënten is nu twee dagen op rij gedaald. Daarvoor was het 
aantal juist drie dagen achter elkaar gestegen, met in totaal 175. Het totale aantal 
coronapatiënten in de ziekenhuizen schommelt nu bijna een maand tussen de 1800 en 2000. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1384 coronapatiënten. Dat is een daling van 13 ten 
opzichte van gisteren. Sinds dinsdag is het aantal patiënten op die vleugels met zestig gedaald. 
Het aantal patiënten op intensive cares is behoorlijk stabiel. Al ongeveer een maand 
schommelt dat aantal tussen de 500 en 550. Afgelopen etmaal daalde het van 549 naar 539. 

Ziekenhuizen namen afgelopen etmaal 198 nieuwe coronapatiënten op, tegen 226 op gisteren 
en 280 op dinsdag. In de afgelopen week belandden gemiddeld 212 nieuwe coronapatiënten 
per dag op een verpleegafdeling of intensive care. Dat gemiddelde daalde voor het eerst in een 
week. Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 

Ticketverkoop Grand Prix open 

Bahrein gooit de ticketverkoop voor de F1 Grand Prix open. Alleen mensen die minimaal twee 
weken geleden de tweede dosis van een vaccin hebben gehad of toeschouwers die twee weken 
geleden geïnfecteerd raakten zijn welkom. Zij krijgen een speciale badge waarmee ze toegang 
hebben.  

Kroonprins Salman van Bahrein is blij dat er weer toeschouwers welkom zijn. ‘Vorig jaar 
nodigden we mensen uit de zorg uit, dit jaar is de race gelukkig toegankelijk voor een grotere 
groep’, zegt hij. Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 

Uitbraak coronavirus in Emmen 

Op twee afdelingen van het Scheper-ziekenhuis in Emmen is het coronavirus uitgebroken. 
Achttien patiënten hebben het virus opgelopen, van wie één is overleden. Ook elf medewerkers 
testten positief. De uitbraak treft mensen van de afdelingen longgeneeskunde en geriatrie 
(ouderenzorg). 

Waarschijnlijk begon de uitbraak met een patiënt die bij opname negatief testte, maar bij 
wie later toch het virus werd vastgesteld. Besmette patiënten zijn overgeplaatst naar een 
verpleegafdeling, besmette medewerkers zitten thuis in quarantaine. 

De uitbraak heeft geen gevolgen voor de zorg in het ziekenhuis, die gaat gewoon door. Bron: 
De Stentor, 4 maart 2021. 
 

Geen publiek bij bekerfinale 
 

De kans op publiek bij de bekerfinale tussen Vitesse en Ajax op 18 april in de Kuip is en blijft 
nihil. Ook een verplaatsing van de eindstrijd, waar trainer Erik ten Hag op zinspeelde om 
supporters van beide clubs eventueel te kunnen verwelkomen, is volgens de KNVB nauwelijks 
mogelijk. ‘Er is heel beperkt ruimte en dat biedt ook geen garanties.’ 
 
‘Zoals het er nu naar uitziet, wordt de finale zonder publiek gespeeld’, laat KNVB-
woordvoerder Jaap Paulsen weten. ‘Er zijn echt versoepelingen nodig vanuit het kabinet nodig 
om toeschouwers te kunnen verwelkomen. Natuurlijk hopen wij daar ook op. Als die er komen, 
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en er mag weer publiek naar het stadion, dan zullen wij ook voorbereid zijn. Maar dat is wel 
afhankelijk van de besmettingscijfers.’ Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 
 
 

Vlaanderen stelt besluit over zomerfestivals uit 

 
Vlaanderen stelt een besluit over de zomerfestivals uit. De coronacijfers in het Nederlandstalig 
deel van België geven geen aanleiding voor een positieve beslissing en minister-president Jan 
Jambon wil de resultaten van de testevenementen in Nederland laten meewegen. 
 
In januari had Jambon met de festivalsector afgesproken om uiterlijk half maart een 
beslissing te nemen over de organisatie van de zomerfestivals, zoals de ook bij Nederlanders 
populaire Rock Werchter, Pukkelpop en Tomorrowland. 
 
Er komen in Vlaanderen geen zogenoemde Fieldlab-evenementen zoals in Nederland, waar 
gegevens worden verzameld over de besmettingsrisico's van negatief geteste bezoekers van 
onder meer sportwedstrijden en concerten. Bron: De Stentor, 4 maart 2021.  
 
 

Politie laat foto’s zien van de achttien verdachten 

 
De politie gaat zaterdag beelden laten zien van achttien verdachten die betrokken zouden zijn 
geweest bij de avondklokrellen in Den Bosch in januari dit jaar. Dit gebeurt in 
opsporingsprogramma Bureau Brabant op Omroep Brabant.   

 
De omroep komt zaterdag met een thema-uitzending die geheel over de rellen gaat. De politie 
hoopt dat de uitzending leidt tot tips van kijkers over wie de verdachten zijn. Op de website 
van de politie zijn ook beelden van de betrokkenen gedeeld. Veel daarvan zijn door burgers 
aangeleverd. Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 
 
 

In 2030 iedereen een baan volgens Europese Commissie 
 

In 2030 moet minstens 78 procent van de EU-burgers tussen 20 en 64 jaar een baan hebben. 
Zeker 60 procent van de volwassen bevolking moet tegen die tijd jaarlijks een cursus of 
opleiding volgen. En over tien jaar moet het aantal mensen dat in armoede leeft of sociaal is 
uitgesloten in de EU met 15 miljoen zijn verminderd, stelt de Europese Commissie voor in een 
Sociaal Actieplan. Ze vraagt de lidstaten in te stemmen met deze doelstellingen, vooral met 
het oog op het herstel uit de Covid-19-crisis. 

‘Ons economisch herstel moet voor iedereen zijn, eerlijk en banenrijk’, zegt vicevoorzitter 
Valdis Dombrovskis. ‘We vragen de lidstaten actief de werkgelegenheid te steunen in de 
herstelfase na de pandemie.’ Er liggen volgens Brussel na de coronacrisis volop kansen om 
banen te scheppen omdat de 27 landen hebben afgesproken de EU geleidelijk te 
transformeren naar een duurzame, digitale gemeenschap die in 2050 klimaatneutraal moet 
zijn. Bron: De Stentor, 4 maart 2021.  
 
 

Basisschool te Panningen gesloten 
 
De Limburgse basisschool De Riet, in Panningen, is gesloten omdat zeker zes leraren en een 
nog onbekend aantal leerlingen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat 
meldt 1Limburg.  
 
Het besluit om de school te sluiten is in overleg met de GGD Limburg-Noord genomen. 
Voorzitter Huntjens van de onderwijsstichting Prisma zegt dat er volgens hem geen peil is te 
trekken op de zaak. Er zijn ook mensen negatief getest. Het virus is verspreid door de school, 
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maar we weten niet wanneer iemand besmet is geraakt. Dit risico is genomen door de scholen 
te openen. Helaas hebben wij nu te maken met de gevolgen.  
 
De Riet bestaat uit twee gebouwen op de grens van Helden en Panningen. De school heeft 25 
teamleden en zo'n driehonderd kinderen. Bron: De Stentor, 4 maart 2021.   
 
 

Zwitserse farmaceut gaat CureVac produceren 
 

De Zwitserse farmaceut Novartis gaat vaccins tegen het coronavirus van de Duitse 
biofarmaceut CureVac produceren. De twee bedrijven verwachten door de samenwerking dit 
jaar maximaal 50 miljoen doses te kunnen maken, die Novartis vanaf de zomer zegt te kunnen 
leveren. Volgend jaar moet de krachtenbundeling 200 miljoen doses opleveren. 
 
Het coronavaccin van CureVac is nog niet goedgekeurd. Wel kijkt het Europees 
Geneesmiddelenbureau al mee met de lopende onderzoeken, om zo versneld een oordeel te 
kunnen vellen over het middel. De Europese Unie heeft al 225 miljoen doses van het CureVac-
vaccin besteld, mits dat wordt goedgekeurd. Daarvan gaan er zo'n 8,7 miljoen naar Nederland. 
 
CureVac is niet het enige bedrijf waarvoor Novartis coronavaccins maakt. In januari sloot het 
concern al een deal om te helpen bij de productie van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Bron: De 
Stentor, 4 maart 2021.  
 

Vakbond wil acties bij supermarkten 
 

Vakbond CNV wil ook acties op touw zetten bij supermarkten. Medewerkers van de supers en 
hun distributiecentra zouden volgens de bond een stevige loonsverhoging moeten krijgen, 
maar daar willen de werkgevers maar niet aan. Eerder begon vakbond FNV al met het 
organiseren van kleine stakingen. 
 
Personeel van supermarkten en distributiecentra heeft de afgelopen weken al meerdere keren 
het werk neergelegd. Volgens FNV gaat het om kleinschalige acties, aangezien de bond bij de 
supermarkten niet zo sterk vertegenwoordigd is. De vele jongeren die bij de supers werken, 
staken doorgaans niet. FNV-bestuurder Mari Martens rekende landelijk op hooguit honderd 
stakers per keer, wat betekent dat er per filiaal hooguit enkele medewerkers meedoen. 
 
CNV zal zich waarschijnlijk aansluiten bij het actietraject van FNV. Daarom heeft de bond 
een ultimatum gestuurd naar de werkgevers. Als ze niet voor maandag einde van de middag 
reageren op de cao-eisen van de bond, dan zijn acties de volgende stap. Volgens CNV-
onderhandelaar Jacqueline Twerda gaat het om een formele stap. Ze kan zich eigenlijk al niet 
meer voorstellen dat de supermarkten opeens nog overstag willen gaan. ‘We onderhandelen 
al sinds half september over een nieuwe cao.’ Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 
 

Ouderen in Franse verzorgingshuizen hoeven niet meer binnen te 
blijven 
 

Ouderen in Franse verzorgingstehuizen hoeven niet meer binnen te blijven wegens corona. 
Franse rechters hebben met onmiddellijke ingang het regeringsadvies geschrapt om de 
bewoners niet uit te laten. De Raad van State, de hoogste rechtbank voor bestuurskwesties, 
verwerpt de 'gedwongen opsluiting' omdat die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. 
 
Volgens de rechters is een maandenlang verbod op alle uitstapjes 'onevenredig'. De raad 
merkte verder op dat de meeste bewoners van verzorgingstehuizen al zijn ingeënt tegen het 
virus en daarom geen risico meer lopen. Op 1 maart had 82 procent van de bejaarden in 
tehuizen de eerste prik gekregen en ruim de helft een tweede.  
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Bij het begin van de pandemie vorig jaar verbood Frankrijk, net als veel andere landen, bezoek 
voor bewoners van verzorgingstehuizen. Het verbod werd later ingetrokken nadat het door 
velen als onmenselijk werd bestempeld. Bron: De Stentor, 4 maart 2021.  
 
 

 

 

Roy (links) en Dennis (rechts) met hun dispenser machine. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto  
 

Deze ontsmettingspalen zijn biologisch, halal én verzorgend voor je 
handen (en dus een enorm succes)  

Eigenlijk begon het met een ‘mislukking’ en werd het daarom een groot succes. Ofwel: het 
avontuur van Metalis uit Drachten met de ontsmettingspaaltjes. 

Geale Tadema van Metalis lacht als hij terug denkt aan hoe zijn avontuur met de 
‘ontsmettingspaaltjes’ een maand geleden begon. ‘Het was op een vrijdagmiddag, toen er een 
vertegenwoordiger langskwam. We raakten wat aan de praat en hij gaf aan op zoek te zijn 
naar desinfecteringsmiddel, 8000 liter. Ik dacht daar nog aan te kunnen komen. Uiteindelijk 
lukte dat niet, maar daardoor begon ik wel na te denken en kwam ik op het idee om 
ontsmettingspalen te gaan maken.’  

Zo gezegd, zo gedaan. Binnen een paar dagen had Tadema meerdere ontwerpen, een website 
in de lucht en kon het personeel aan de slag. ‘In vier weken tijd hebben we 700 palen gemaakt, 
in verschillende uitvoeringen. En er komen nog steeds orders binnen, dus het loopt mooi 
door.’ 

De palen – variërend van een basic-model tot luxere varianten – worden niet alleen in de regio 
verkocht, maar in het hele land. ‘En de reacties zijn positief, nu komen er vooral bestellingen 
van horecabedrijven.’ 

Voor Tadema en zijn dertig werknemers was het de afgelopen weken flink aanpoten. ‘Er vielen 
natuurlijk veel orders weg maar dit nieuwe product te gaan produceren had natuurlijk wel 
wat voeten in de aarde. Iedereen heeft keihard meegewerkt en waar nodig overuren gemaakt. 
We hebben het echt met zijn allen gedaan.’ 

Toch is Metalis niet een bedrijf dat nu profiteert van de crisis. ,,Nee, we hebben gelukkig een 
nieuw product dat aanslaat kunnen bedenken en maken. Maar er is ook heel veel weggevallen 
aan orders. Klanten zijn vier weken dichtgegaan. Aan bijvoorbeeld stoelen voor pedicures – 
die wij ook maken – heeft niemand op het moment behoefte. Dankzij de palen is de maand 
mei positief. Hoe het verder gaat? Dat blijft ook voor ons spannend. Bron: Dagblad van het 
Noorden, 4 maart 2021. 
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Normaal maken de medewerkers van Unifortes uit Strijen enorme wasmachines voor 
bedrijven, maar coronatijd heeft ze tijdelijk op een heel ander spoor gezet. Hun 
ontsmettingspalen met biologisch, halal én verzorgend spul erin vliegen als warme broodjes 
over de toonbank en staan inmiddels in meer dan twintig verschillende landen. ‘En geen droge, 
ruwe handen meer, hè.’ 

Nee, het was écht niet de bedoeling dat ze van die ‘kleine’ ontsmettingspalen zouden gaan 
maken. Hun bedrijf is er ook helemaal niet op ingericht, ze maken altijd grote 
reinigingsmachines. Maar ja, in coronatijd weet je niet hoe het allemaal gaat lopen. ‘Dus laten 
we het maar doen’, dachten ze bij Unifortes. Met succes: duizenden paaltjes worden inmiddels 
in meer dan twintig landen gebruikt.  

Normaal gesproken doen we maanden over één machine, nu maakten we honderden ontsmet-

tingszuilen in een paar dagen tijd, aldus Roy Kranendonk, Unifortes. 

Dat de paaltjes zo’n enorme hit zouden worden, hadden ze echt niet zien aankomen. ‘We 
moesten gelijk extra personeel aantrekken. En we gingen zeven dagen per week aan de slag 
om die paaltjes te maken. Normaal gesproken doen we maanden over één machine, nu 
maakten we honderden ontsmettingszuilen in een paar dagen tijd, ‘zegt Roy Kranendonk van 
het bedrijf. 

Supermarkten, stadions, restaurants, winkels. ‘Voor je daar binnengaat kun je je handen 
ontsmetten bij zo’n paal. Zeker aan het begin van de coronacrisis was er een tekort aan. Daar 
sprongen wij als bedrijf op in’, zegt Dennis Martens van Unifortes. ‘Daarnaast zagen we dat 
in veel van die palen ontsmettingsmiddel met alcohol zit. Dat zorgt voor droge, ruwe handen. 
Maar het bijt ook en je wil het absoluut niet in je ogen krijgen. Dus daar hebben we ook naar 
gekeken.’ 

Denk aan enorme wasmachines die wel 6400 kratten per uur kunnen schoonmaken, aldus 

Dennis Martens, Unifortes. 

Het bedrijf kwam toen ook nog even met een eigen ontsmettingsmiddel op de proppen: ‘Een 
poeder dat virussen, schimmels en bacteriën doodt, maar tegelijkertijd ph-neutraal is, geen 
alcohol bevat én verzorgend is voor de huid. Mooi, hè?’ Geen droge, schrale handen meer dus. 
‘En het is ook nog eens halal, dus kan ook in islamitische landen gebruikt worden.’ 

Normaal gesproken werken de medewerkers van Unifortes, dat in 2012 startte als bedrijf, aan 
grote schoonmaakapparaten voor in bijvoorbeeld de voedselindustrie, tuinbouwbedrijven 
maar ook autofabrieken. ‘Denk aan enorme wasmachines die wel 6400 kratten per uur 
kunnen schoonmaken.’ Ook machines die pallets en karren snel en efficiënt kunnen reinigen 
worden er geproduceerd. ‘Dat is onze core business.’  

Maar toen ze de coronacrisis ‘op zich af zagen komen’, keken ze elkaar al snel vragend aan. 
‘Wat kunnen we hiermee?’ Misschien dat er wat klanten weg zouden vallen, of dat er iets 
anders zou gebeuren waardoor ze een zwakkere positie zouden krijgen. ‘Dus we hebben de 
wasmachines even losgelaten en de volledige productiecapaciteit ingezet op de 
ontsmettingspalen.’ 

Dat was op zich een makkelijke stap om te zetten. ‘We wilden al meer de persoonlijke 
hygiënekant op. Denk hierbij aan het maken van grote hygiënesluizen bijvoorbeeld, in 
slachterijen of voedselverwerkende bedrijven.’ Maar corona heeft het hele proces flink 
versneld. ‘En die ontsmettingspalen zijn eigenlijk te klein voor ons’’,  zegt Martens. ‘We zijn 
niet ingericht op het op grote schaal produceren van producten met lage waarde. Wij zijn meer 
van de grote machines. Inmiddels is de markt van ontsmettingspaaltjes ook compleet 
verzadigd, trouwens.’  
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Hopelijk kan de economie - wellicht mede dankzij onze ontsmettingszuilen en die van andere 

bedrijven - snel weer gaan draaien, aldus Dennis Martens, Unifortes.  

Ze hebben er in ieder geval flink wat winst mee gemaakt. ‘Wij zijn gegroeid ja, zeker.’ Wat ook 
mooie winst zou zijn van hun palen? ‘Dat we zo snel mogelijk terug kunnen naar normaal. 
Dat zou mooi zijn. Hebben we allemaal baat bij. Hopelijk kan de economie  - wellicht mede 
dankzij onze ontsmettingszuilen en die van andere bedrijven - snel weer gaan draaien.’ Bron: 
De Stentor, 4 maart 2021.   

Werkloosheid Europese Unie gelijk gebleven 

De werkloosheid in zowel de eurozone als de Europese Unie is in januari gelijk gebleven met 
een maand eerder. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de cijfers enigszins vertekend 
zijn omdat meer mensen de zoektocht naar een baan hebben gestaakt. Zij kozen er 
bijvoorbeeld voor om voor de kinderen te gaan zorgen tijdens de lockdowns.  

Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat bleef de werkloosheid in de eurozone stabiel 
op 8,1 procent. Dat komt neer op 13,3 miljoen mensen die zonder baan zaten. In de EU gaat 
het om een werkloosheidsgraad van 7,3 procent, wat neerkomt op 15,7 miljoen mensen zonder 
werk. Op jaarbasis was in januari zowel in de eurozone als in de EU sprake van een stijging 
van de werkloosheid van rond de 7 procent.  

De jeugdwerkloosheid ging in januari op maandbasis heel licht omlaag in de eurozone, naar 
17,1 procent. Daarmee waren er nog altijd bijna 2,4 miljoen mensen in de leeftijdscategorie 
tot 25 jaar werkloos. Voor de gehele EU was de jeugdwerkloosheid 16,9 procent.  Bron: De 
Stentor, 4 maart 2021.   

Oudere patiënten met coronavaccin inenten in Duitsland 

De Duitse autoriteiten hebben de weg vrijgemaakt voor het inenten van oudere patiënten met 
het coronavaccin van AstraZeneca. Vaccinatiecomité STIKO beveelt het gebruik van het 
middel nu ook aan voor 65-plussers, maakte het Duitse ministerie van Volksgezondheid 
bekend.  

De vaccinatiecomité adviseert ook de maximale periode tussen tussen de eerste en tweede 
inenting met het vaccin op te rekken naar twaalf weken. ‘Dit is goed nieuws voor ouderen die 
wachten op een vaccin. Ze kunnen nu sneller worden ingeënt’, zegt het ministerie, dat beide 
aanbevelingen overneemt.  

In Duitsland kregen voorheen alleen mensen onder de 65 jaar het AstraZeneca-vaccin. De 
achterliggende reden was dat bij de studie naar het middel maar een beperkt aantal ouderen 
meedeed. Het gevolg was dat veel doses van het middel in Duitsland op de plank bleven 
liggen.  

In Nederland is de Gezondheidsraad gevraagd te onderzoeken of het vaccin van AstraZeneca 
ook kan worden ingezet bij mensen van 65 jaar en ouder. Die adviseerde eerder het vaccin 
van AstraZeneca niet aan 65-plussers te geven, omdat hun immuunsysteem minder goed 
werkt.  Bron: De Stentor, 4 maart 2021.  
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Noorden Noord-Holland is grootste brandhaard, oorzaak onbekend 

Het is niet duidelijk waarom juist het noordelijkste deel van Noord-Holland momenteel de 
grootste coronabrandhaard van Nederland is. Volgens de GGD Hollands Noorden is er nog 
geen directe oorzaak gevonden.  

 ‘We krijgen het nog niet scherp. Het zit over alle leeftijdsgroepen. Als er bijvoorbeeld een 
festival uit de hand is gelopen, zou je het zo kunnen duiden, maar dat is er niet. Dit loopt al 
een aantal weken en het wil nog niet dempen’, laat een woordvoerder van de regionale 
gezondheidsdienst weten. 

In de afgelopen twee weken is het coronavirus vastgesteld bij meer dan 4600 mensen uit het 
noorden van Noord-Holland. Omgerekend komt dat neer op 701 vastgestelde besmettingen op 
elke 100.000 inwoners. Binnen de regio schiet Hoorn er nog boven uit. In die gemeente zijn 
in de afgelopen twee weken 861 mensen positief getest, oftewel 1175 op elke 100.000 
inwoners. Naar verhouding is dat meer dan Amsterdam (324), Rotterdam (334), Den Haag 
(266) en Utrecht (217) bij elkaar. Ook in Den Helder hebben relatief veel inwoners het 
coronavirus opgelopen. 

Een factor is volgens de GGD dat de uitbraak zichzelf in stand houdt. “Als er veel besmettingen 
zijn, worden er ook veel andere mensen besmet. Hoe hoger het aantal besmettingen om je 
heen, hoe groter de kans dat jij ook besmet raakt. Als je in een omgeving met weinig 
besmettingen rondloopt, is de kans klein dat jij het virus oploopt.” 

Het is volgens de GGD moeilijk om een verband te leggen met bijvoorbeeld het winterweer van 
een paar weken geleden, toen veel mensen samen schaatsten. “Dit is al een langere periode 
gaande. Het is lastig aan te geven waar het door komt, juist omdat het in de totale breedte 
van de bevolking zit. Als er clusters zijn, heb iets aanwijsbaars, maar er zijn geen opvallende 
clusters.” 

Het is volgens de gezondheidsdienst ook niet zo dat mensen in het noorden van Noord-Holland 
zich minder goed aan de coronaregels houden dan anderen. ‘Incidenten heb je natuurlijk 
overal, maar wij hebben niet het beeld dat mensen wat aanrommelen, wij hebben de indruk 
dat de regio zich acceptabel aan de maatregelen houdt.’ 

Het is nog niet bekend of er extra maatregelen in Noord-Holland Noord komen, bovenop de 
landelijke lockdown, om het aantal coronagevallen terug te dringen. De GGD roept mensen in 
elk geval op zich aan de bestaande regels te houden. ‘Dat kunnen we niet vaak genoeg 
benadrukken. Heb je klachten of vermoed je dat je in aanraking bent geweest met iemand die 
het virus heeft, laat je dan testen. Ga in quarantaine. Zo voorkom je dat jij een verspreider 
wordt. Dat is de enige manier om het virus in bedwang te houden. De regels zijn niet voor 
niets bedacht.’ Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 

Opleving coronavirus volgens WHO 

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) afdeling Europa constateert een opleving van het 
coronavirus na zes weken van afname van het aantal besmettingen. Volgens Hans Kluge van 
WHO-Europa is het aantal besmettingen de afgelopen week met negen procent 
toegenomen. Ook worden volgens Kluge in meer dan de helft van de landen van de WHO-regio 
Europa meer besmettingen met varianten van het oorspronkelijke virus vastgesteld. 

De varianten zouden besmettelijker zijn en in sommige landen veroorzaken ze zorgen over de 
werking van de vaccins. Elke keer dat een virus 'intrekt bij een gastheer', begint het zich te 
reproduceren, maar het maakt daarbij veel fouten die tot de varianten leiden. De meeste van 
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deze vergissingen zijn erg schadelijk voor het virus zelf en niet voor de besmette 
'gastheer'. Veel variaties hebben geen enkel afwijkend effect, maar in zeldzame gevallen kan 
een variant een sterkere versie dan het originele virus inhouden.  De afdeling Europa van de 
WHO gaat over 53 landen, inclusief enkele Centraal-Aziatische. Bron: De Stentor, 4 maart 
2021. 

Evenveel kankerdiagnoses bij kinderen gesteld als in voorgaande jaren 

Over het hele door corona getekende jaar 2020 zijn er in ons land ongeveer evenveel 
kankerdiagnoses bij kinderen gesteld als in voorgaande jaren, circa 600. Dat blijkt uit navraag 
bij het Integraal Kankercentrum Nederland, dat zich baseert op de Nederlandse 
Kankerregistratie.  

Het afgelopen jaar kwam veel reguliere zorg onder druk te staan doordat de coronacris veel 
aandacht en maatregelen vergde, maar de strijd tegen kanker bij kinderen bleef zo goed als 
gehandhaafd. Wetenschappelijk tijdschrift The Lancet meldt donderdag dat het er gemiddeld 
over de wereld heel anders uitziet. Bron: De Stentor, 4 maart 2021.   

Jan (85) is een van de zevenentachtig mensen die ná de coronaprik 
overleed: ‘hij is nergens geweest verder’ 

Jan van Hees (85) uit Heteren is een van de zevenentachtig mensen die na het krijgen van een 
coronavaccin is overleden. Hij kreeg een kleine week na de vaccinatie corona. 

Bij bijwerkingencentrum Lareb zijn tot nu toe eenenzeventig ouderen van tachtig jaar of ouder 
bekend die binnen één tot zesentwintig dagen na de vaccinatie zijn overleden. Het ging in alle 
gevallen om mensen met een kwetsbare gezondheid. Het centrum heeft geen indicatie dat het 
overlijden direct iets te maken heeft met het vaccin: bij het merendeel lijken de onderliggende 
gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Bron: 
De Stentor, 4 maart 2021.   
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Brussel werkt al aan vaccinatiebewijs, maar Den Haag is er nog niet voor 
te porren 

Het kabinet is op dit moment nog niet te porren voor de invoering van een vaccinatiebewijs. 
In Den Haag zien ze nu te veel beren op de weg, terwijl Brussel al werkt aan een 
vaccinatiepaspoort richting de komende zomervakantie.  

Het was geen toeval dat VVD-lijstrekker Mark Rutte en CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra 
zondag bij het RTL-verkiezingsdebat zonder genade een plan afschoten van D66-lijsttrekker 
Sigrid Kaag om via het vaccinatiebewijs in combinatie met veel testen mensen meer vrijheden 
te geven. 

Een rondje langs Haagse ingewijden bevestigt het vermoeden dat het kabinet voorlopig geen 
grote stappen zal nemen richting een inentingspas. ‘Ik verwacht dat dit pas in april, als de 
vaccinatiegraad echt hoger is, op tafel komt voor een besluit’, zegt een bron. ‘Want je wilt ook 
dat mensen zich vrijwillig zoveel mogelijk kunnen laten vaccineren.’ Voorlopig zorgt de 
schaarste aan vaccins er nog voor dat mensen helemaal geen keus hebben, of ze nou willen 
of niet. 

‘De invoering van een vaccinatiebewijs is gewoon geen kabinetsbeleid’, vertelt een andere 
ingewijde. ‘Daar zijn die witte jassen (het OMT, red.) waar de bewindslieden naar luisteren 
veel te angstig voor. Kijk hoe voorzichtig Rutte was bij de laatste Europese top, eind vorige 
maand. Vooralsnog blokkeren we de Brusselse poging om te komen tot een vaccinatiepaspoort 
niet, maar ik hoor dat we diplomatiek wel helemaal achteraan hangen in deze discussie.’ 

Premier Rutte zei inderdaad in de marge van die videotop dat er nog heel veel vragen te 
beantwoorden zijn voordat er sprake kan zijn van een vaccinatiebewijs. Die zouden vooral 
onderzoekstechnisch van aard zijn. Zo is nog totaal onduidelijk of iemand met een 
coronavaccinatie wel of niet in staat is het virus door te geven aan een ander. Naar deze 
kwestie wordt nog onderzoek gedaan. 

Maar de weerstand van de direct betrokken kabinetsleden gaat nog dieper en is ook sociaal 
gemotiveerd. ‘Je wilt gewoon geen situatie van ongelijkheid en scheve ogen creëren’, vertelt 
een derde betrokkene. Dat is zelfs gevaarlijk, zei het Sociaal en Cultureel Planbureau eerder 
deze week nog. ‘Het is de taak van de overheid om te zorgen dat straks niet iedere stap richting 
meer vrijheden voor de ene groep zorgt voor jaloezie bij de andere. We moeten niet in de 
zondebokgroef komen’, aldus SCP-directeur Kim Putters. 

‘Straks mogen er alleen nog maar oude en ongezonde mensen op reis of naar Pinkpop’, merkt 
een Haagse bron grappend op. En dan is het huis natuurlijk maatschappelijk te klein, 
constateert hij. Of zoals Wopke Hoekstra zegt: ‘Dan zou je straks de situatie kunnen hebben 
dat onze grootmoeders in het café zitten, terwijl onze jongeren niet naar de studie kunnen.’ 
Deze opmerkingen gaan er wel aan voorbij dat Kaag ook testen als een belangrijke voorwaarde 
ziet voor toelating tot evenementen; net als de andere partijen. Alleen is zij veel voortvarender 
dan andere bewindslieden met de combinatie met een vaccinatiebewijs.   

Overigens noemen meerdere mensen ook een recent advies van de Gezondheidsraad als reden 
voor de terughoudendheid van het kabinet. Daarin stelt de Raad dat een concertpromotor, 
festivalorganisator of theaterdirecteur weliswaar wettelijk gezien in principe kan vragen om 
een vaccinatiebewijs bij de toegangspoort, maar dat de toepassing van vaccinatiebewijzen niet 
mag leiden tot ongerechtvaardigde uitsluiting en discriminatie. En dat is voer voor 
rechtszaken. Dus is de weg juridisch bezien eveneens niet zonder meer vrij. Ook bijvoorbeeld 
als het gaat om privacy. 
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Uiteindelijk toont het verschil van mening tijdens het RTL-debat haarfijn aan dat de 
voormalige coalitiepartners ook politiek niet op één lijn zitten. ,,Misschien op een iets langere 
termijn wel”, reageerde Rutte op het voorstel van Kaag. Hoekstra zei dat het kabinet al lang 
over deze optie spreekt, maar dat gaat volgens betrokkenen uitsluitend over de inzet van 
(snel)testen. Opgesomd luidt de conclusie dat Den Haag nog lang niet toe is aan het omarmen 
van het omstreden vaccinatiebewijs. Bron: AD, 4 maart 2021. 

Duitse detailhandel is ontevreden over coronabeleid  

Ook de Duitse detailhandel is ontevreden over het coronabeleid. In Duitsland moeten veel 
winkels en de horeca nog dichtblijven, ondanks versoepelende maatregelen. 

Bondskanselier Angela Merkel en de regeringsleiders van de zestien deelstaten besloten 
woensdag om de lockdown te verlengen tot 28 maart, ondanks grote druk uit de 
samenleving om te stoppen met de strenge maatregelen. Daarbij is er wel een plan om de 
beperkende maatregelen in fases te versoepelen als er sprake is van een dalende tendens in 
de coronacijfers. Dan zouden bepaalde winkels zoals boekenzaken en tuincentra weer 
geopend kunnen worden. Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 

Woede bij zonnestudio's na foute mail van ministerie: zaak mag toch 
niet open 

Verwarring en verontwaardiging in de wereld van de zonnestudio's. Diverse uitbaters hebben 
woensdag, op de dag van de coronaversoepelingen, hun zaak weer opengegooid. Ze schermen 
met een officieel bericht van VWS, het ministerie van ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. De 
boodschap: uw zonnestudio mag op woensdag 3 maart weer open. Alleen was dat een fout. 
‘Dit is gekmakend. Het water staat ons aan de lippen.‘ 

Eigenaar Remon Bakker van Blue Sun uit Deventer is de wanhoop nabij. Ruim twee maanden 
was zijn zonnestudio aan de Van Hetenstraat dicht. ‘Daar had ik aanvankelijk in de harde 
lockdown, met die oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames, nog begrip voor.’ Nu, met 
de versoepelingen voor contactberoepen als kappers en pedicures, vindt Bakker het niet meer 
dan logisch dat ook hij weer klanten mag ontvangen.  Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 

Winkeliers Klazienaveen hebben zaken gedaan 

De tientallen winkeliers in het Drentse dorp Klazienaveen (gemeente Emmen) hebben dinsdag 
tijdens hun demonstratieve heropening allemaal zaken gedaan. Bij de meeste winkels stonden 
om 09.00 uur, toen de deuren open gingen, al klanten op de stoep en overal is verkocht. 
hoeveel er in totaal is verdiend is nog niet te zeggen, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van 
winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum. 

De middenstand heropende de zaken omdat dat naar hun mening binnen de geldende 
coronaregels wel veilig kan. Heropening zou dringend noodzakelijk zijn, omdat veel winkels 
dreigen om te vallen door gebrek aan inkomsten. Na vijf kwartier maakte burgemeester Eric 
van Oosterhout van Emmen een einde aan de actie, aangezien klandizie in winkels dinsdag 
nog helemaal verboden was. Sinds woensdag mogen winkeliers op afspraak enkele klanten 
tegelijk op een tijdslot ontvangen. 

‘Het was hartverwarmend dat klanten de winkeliers echt een hart onder de riem wilden steken. 
Iedereen in het dorp is enthousiast’, zegt Van der Velde.  Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 
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© ANP — Een winkelier sluit de deuren weer in het Drentse Klazienaveen 

Handtekeningen inzamelen voor heropening winkels 

Winkeliersorganisatie INretail gaat nu ook handtekeningen inzamelen om zijn oproep tot 
heropening van de winkels kracht bij te zetten. De petitie is al ruim 5000 keer 
ondertekend. Vorige week spande de organisatie al een kort geding aan om opening af te 
dwingen. Die zaak dient volgende week. 

Volgens INretail worden 56.000 winkels al maandenlang getroffen door sluitingen en andere 
beperkingen en kunnen ze alleen overleven door echte omzet te realiseren. Winkels zijn 
met winkelen op afspraak te weinig geholpen en heropenen kan veilig volgens Jan Meerman, 
de algemeen directeur van de winkelbrancheorganisatie. De winkels lopen volgens de branche 
nu 700 miljoen euro omzet per week mis. 

INretail is van mening dat het weer openen van de deuren de enige mogelijkheid is om te 
voorkomen dat winkelbedrijven massaal omvallen. Tussen de 50.000 en 60.000 banen zouden 
daarmee op de tocht staan. Bron: De Stentor, 4 maart 2021.  
 

Studiekiezers tevreden over online mogelijkheden 
 
Studiekiezers zijn tevreden over de online mogelijkheden om zich te oriënteren op een studie. 
Wel missen ze de fysieke voorlichtingen, blijkt uit onderzoek van Markteffect en 
Studiekeuzelab. Dankzij  de coronacrisis zijn studiekiezers gedwongen om hun toch al 
lastige studiekeuze op afstand te maken. Aangezien het fysiek bezoeken van open dagen en 
meeloopdagen niet mogelijk is op dit moment, moeten jongeren zich online oriënteren.   
 
Volgens onderzoeksbureau Markteffect - die in samenwerking met Studiekeuzelab recentelijk 
onderzoek deed naar hoe jongeren tijdens corona een studiekeuze maken - maken zij 
steeds meer gebruik van hun eigen sociale kringen. Ze gaan met vrienden, klasgenoten en 
familie in gesprek. Aangezien zij de kiezer goed kennen, kunnen ze goed helpen bij dit traject. 
‘Deze mensen kennen de studiekiezer, kunnen een mening vormen over hun studiekeuze en 
de ander een spiegel voorhouden’, aldus Markteffect.  Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 
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Drie miljard nodig voor weg en ov: ‘na corona keren velen 
terug op de weg, in de trein en de bus’ 
 

 

Minimaal drie miljard euro per jaar erbij voor het wegennet, beter openbaar vervoer, grote 
vervoershubs, maar ook voor verkeersveiligheid en de invoering van betalen naar gebruik. 
Voor het eerst leggen Nederlands belangrijkste vervoerspartijen gezamenlijk hun eisen voor 
een nieuw kabinet op tafel.  
 
Volgens ANWB-directeur Van Bruggen moeten politieke partijen niet de fout maken dat de 
mobiliteitsbehoefte na corona zal afnemen. ‘Ja, er zijn weinig files, maar de wegen blijven flink 
druk. Onze wegenwacht is bijna 100 procent bezet. Na corona keren veel mensen terug op de 
weg, in de trein en de bus.’  
 

Minimaal drie miljard euro per jaar erbij voor het wegennet, beter openbaar vervoer, grote 
vervoershubs, maar ook voor verkeersveiligheid en de invoering van betalen naar gebruik. 
Voor het eerst leggen Nederlands belangrijkste vervoerspartijen gezamenlijk hun eisen voor 
een nieuw kabinet op tafel. 

‘Dat wij nu zo samen optrekken als ANWB, RAI Vereniging, NS en tweeëntwintig andere 
mobiliteitspartijen was vijf jaar geleden echt ondenkbaar’, zegt ANWB-directeur Frits van 
Bruggen halverwege het video-interview. ‘Dan hadden we allemaal voor eigen parochie 
gepreekt.’ 

De tijden zijn echter veranderd: het aantal inwoners in Nederland groeit tot 2040 met ruim 
1,5 miljoen en er moeten op korte termijn een miljoen woningen bij. ‘Het gaat daarmee niet 
langer meer om alleen de auto, de fiets, de bus of de trein’, zegt NS-topvrouw Marjan Rintel. 
‘Je moet ze allemaal in verband zien.’  
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© Hollandse Hoogte / Peter Hilz 

In het landsbelang hebben de belangrijkste mobiliteitsspelers daarom de handen in één 
geslagen. ‘Hoe woont, werkt, socialiseert en recreëert Nederland in 2040?’ zegt Steven van 
Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging. ‘Die vraag hebben we ons gesteld. We redeneren 
vervolgens terug. Wat is er nu nodig, welke vervoersstromen brengt dat op gang?’ 

 

 

Marjan Rintel is sinds oktober 2020 president-directeur van NS. Ze volgde toen Roger van 
Boxtel op. © Hollandse Hoogte / ANP 

Het leidt tot een uitgebreid wensenpakket (zie kader onderaan) om sneller, schoner en veiliger 
van A naar B te komen. De kosten bedragen minimaal drie miljard euro per jaar extra, becijfert 
de Mobiliteitsalliantie, waarin naast bovengenoemde partijen nog 22 mobiliteitsorganisaties 
zitten waaronder regionale vervoerder Arriva, Transport en Logistiek Nederland (TLN), de 
Fietsersbond en Bouwend Nederland. Van Bruggen: ‘Dat is niet buitenproportioneel, we zijn 
dan een braaf gemiddeld westers land.’ 
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Uiteraard zijn er wensen voor meer rijstroken of extra spoor, zoals eindelijk een hsl met 
Duitsland. Opvallend is echter dat de Mobiliteitsalliantie met name kijkt hoe dingen slimmer 
kunnen. Denk aan afspraken met onderwijsinstellingen en werkgevers over flexibelere werk- 
en collegetijden. Rintel: ‘Zo voorkom je files en overvolle treinen en hoef je minder te investeren 
in het opvangen van de piekbelasting.’   

ANWB, NS en RAI pleiten daarnaast voor aandacht voor het aanpakken van achterstallig 
onderhoud aan de talloze bruggen, zoals eerder de Merwedebrug. ‘Dat kost al 1,5 miljard euro 
per jaar becijferde Rijkswaterstaat.’ Verkeersveiligheid vraagt ook blijvende aandacht. ‘Het 
aantal verkeersdoden blijft onverminderd hoog en het aantal zwaargewonden (21.400 in 2019, 
red.) neemt steeds dramatischere vormen aan.’  

 

Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging  © Hollandse Hoogte / ANP 

Speerpunt is verder de komst van grote verkeershubs in en buiten steden, waar reizigers van 
vervoersmiddel kunnen switchen. ‘Je gaat per fiets, bus, tram of metro naar zo’n hub en stapt 
over in een deelauto of de trein’, aldus Rintel. Voorwaarde is de komst van apps waarmee 
reizigers hun reis van begin tot eind kunnen koppelen. 

De klimaatdoelen van Parijs moeten daarnaast worden gehaald. Dat vergt grote investeringen 
in onder meer laadpaleninfrastructuur. Ook moet de uitstoot van stikstof en fijnstof naar 
beneden. Van Eijck (RAI): ‘Als we alle maatregelen optellen, moet er echt een fiks tandje 
bij.’ Betere autobelastingen kunnen daarbij helpen. ‘Ons systeem met bijtelling, 
motorrijtuigen- en andere belastingen is failliet’, stelt de voormalig staatssecretaris van 
Financiën. ‘We moeten naar betalen voor gebruik, in het ov is dat volstrekt normaal. Zo kun 
je de kosten veel eerlijker vergelijken.’ 

Volgens ANWB-directeur Van Bruggen moeten politieke partijen niet de fout maken dat de 
mobiliteitsbehoefte na corona zal afnemen. ‘Ja, er zijn weinig files, maar de wegen blijven flink 
druk. Onze wegenwacht is bijna honderd procent bezet. Na corona keren veel mensen terug 
op de weg, in de trein en de bus.’ 
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Directeur ANWB Frits van Bruggen  © Guus Schoonewille 

Van Eijck wijst erop dat veel investeringen zichzelf terugverdienen. ‘Alleen het aantal 
verkeersongevallen kost de maatschappij al 18 miljard euro per jaar.’ De Mobiliteitsalliantie 
rekent al met al op een luisterend oor in politiek Den Haag. ‘Veel partijen leggen in hun 
verkiezingsprogramma’s al de link tussen mobiliteit en terreinen zoals woningbouw. Er is oog 
voor klimaat, natuurlijk bij GroenLinks en D66 wat meer dan bij VVD en CDA, maar toch. 
Een inzicht dat ik wel mis, is dat we naar hubs toe moeten.’ 

NS-topvrouw Rintel roept een nieuw kabinet op groot te durven denken. ‘Toon een beetje lef 
en ambitie. Dat is lastig in een crisis, maar nu moeten we telkens kijken of er ergens nog een 
potje geld voor is. Laten we een masterplan maken dat Nederland naar een hoger niveau tilt.’ 

Van Eijck beklemtoont dat niets doen geen optie is. ‘Nederland is nu een aantrekkelijk land 
om te wonen en om je als bedrijf te vestigen. Alles is prima bereisbaar. Als we echter niets 
doen is dat over tien tot twintig jaar anders. Neem onze uitgestoken hand dus aan, zeggen we 
tegen het volgende kabinet!.’ Bron: AD, 4 maart 2021.    
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Vaccins tegen nieuwe varianten virus versneld goedkeuren 

De Britse medische toezichthouder gaat vaccins tegen nieuwe varianten van het 
coronavirus versneld goedkeuren. Farmaceuten die een coronavaccin aanpassen dat al is 
goedgekeurd, hoeven daarna niet ook nog langdurig onderzoek te doen om aan te tonen dat 
het middel werkt. 

Er wordt gevreesd dat sommige bestaande vaccins minder effectief zijn tegen nieuwe 
varianten, die onder meer zijn aangetroffen in Brazilië en Zuid-Afrika. ,,Het is een prioriteit 
voor ons om te zorgen dat effectieve vaccins zo snel mogelijk beschikbaar komen voor het 
publiek, zonder compromissen te doen op het gebied van veiligheid", zegt een topmedewerker 
van toezichthouder MHRA. 

Die aangepaste vaccins moeten straks in enkele weken of maanden goedgekeurd kunnen 
worden, schrijft de BBC. Er wordt tijdens de versnelde goedkeuringsprocedure onder meer 
gekeken naar antistoffen die na de vaccinatie worden aangemaakt. Zo wordt gemeten hoe 
effectief het vaccin is. Ook moet duidelijk zijn dat het middel veilig is. 

Er bestaat in het Verenigd Koninkrijk al een vergelijkbare snelle procedure voor de 
goedkeuring van griepvaccins. Die moeten ook steeds worden aangepast. Bron: De Stentor, 4 
maart 2021. 

 

Nieuwe variant coronavirus in Limburg 

Opnieuw is er in Limburg een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken, meldt De 
Limburger. Het gaat om een Mexiaance mutant, die de afgelopen twee weken zeker tien 
mensen heeft besmet in Sittard, Maastricht, Born en Beek.  

Microbiologen van het Maastricht UMC+ reageren bezorgd. ‘Beide mutaties liggen op het 
genoom van het virus erg dicht bij elkaar’, weet Jozef Dingemans, microbioloog in het lab. ‘Het 
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effect van de mutatie is mogelijk hetzelfde: de aanpassing kan een gevolg hebben voor de 
besmettelijkheid en de bestaande vaccins zouden kunnen worden omzeild. Het virus ontsnapt 
eraan, waardoor je ook als je al bent geprikt opnieuw ziek kunt worden.’ Bron: De Stentor, 4 
maart 2021.   

Recordaantal doden in Brazilië  

In Brazilië zijn in een etmaal 1910 mensen overleden aan het coronavirus, een recordaantal. 
Het vorige record van 1641 sterfgevallen werd een dag eerder gevestigd. 

In totaal zijn in Brazilië bijna 260.000 mensen bezweken aan Covid-19. Daarmee neemt het 
land wereldwijd de tweede plaats in. In de VS zijn het er ongeveer twee keer zoveel.  Het aantal 
besmettingen steeg met bijna 72.000, waarmee het totaal in het land van 212 miljoen 
inwoners komt op meer dan 10,7 miljoen.  

Eerder werden de ziekenhuizen in de noordelijke stad Manaus overweldigd door de toestroom 
van patiënten. Nu dreigt het zorgstelsel ook in steden als Sao Paulo overbelast te raken. In 
sommige regio's worden lichamen in koelcontainers bewaard. Bron: De Stentor, 4 maart 2021.   

In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur 1699 doden geregistreerd, blijkt uit cijfers van het 
ministerie van Gezondheid. Het land heeft al weken te maken met opnieuw oplopende 
besmettings- en sterftecijfers. Gisteren meldde het ministerie met 1910 doden het hoogste 
aantal doden in één dag sinds het begin van de pandemie.  

Het gemiddeld aantal dagelijkse doden over de afgelopen zeven dagen bereikte vandaag voor 
de zesde dag op rij een record met 1361 sterfgevallen, een toename van 30 procent ten 
opzichte van twee weken geleden. In totaal zijn 260.960 mensen in het land overleden aan 
Covid-19. Ruim 10,7 miljoen Brazilianen zijn besmet. Vandaag kwamen daar meer 
dan 75.000 besmettingsgevallen bij. 

Op veel plaatsen in het land zijn de intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen vrijwel vol 
en gelden beperkende maatregelen. Zo mogen bars en restaurants in Rio de Janeiro, de 
tweede stad van het land, vanaf vrijdag nog maar tot 17.00 uur open zijn en geldt vanaf 23.00 
uur een avondklok. Voor winkelcentra en sportscholen gelden ingekorte openingstijden met 
een beperkte bezoekerscapaciteit. Bron: AD, 5 maart 2021. 

Zesenzestigduizend ondernemers hebben vergoeding vaste lasten 
aangevraagd 

Sinds 15 februari hebben zo'n 66.000 ondernemers wegens de coronacrisis een vergoeding 
van de vaste lasten aangevraagd voor het eerste kwartaal van 2021. Aanvragen van meer 
dan 36.000 bedrijven zijn goedgekeurd. Samen hebben zij al 381 miljoen euro 
toegekend gekregen. 

De meeste aanvragers zijn horecaondernemer (18.000) of zitten in de detailhandel (ruim 
10.000). Dienstverleners zoals kappers, schoonheidssalons en sauna's deden ruim 9400 
aanvragen. Bron: De Stentor, 4 maart 2021.  
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Weer op reis volgens Corendon en Sunweb 

Reisorganisaties Corendon en Sunweb willen dat premier Rutte een perspectief 
schetst wanneer Nederlanders weer op vakantie kunnen. Daarmee zouden zowel de 
reisbranche als naar vakantie smachtende Nederlanders geholpen zijn. De bedrijven 
plaatsen zaterdag een advertentie in de landelijke dagbladen waarin ze de minister-president 
oproepen om de zomer te redden. 

Corendon en Sunweb verwijzen in hun oproep naar het Verenigd Koninkrijk. Daar liet premier 
Boris Johnson weten dat de Britten, als alles goed gaat, vanaf 17 mei weer op 
strandvakantie kunnen. Door zo'n moment in het vooruitzicht te stellen gaan mensen ook 
weer boeken, menen de bedrijven, terwijl iedereen nu zit af te wachten. 

Pakketreizen zijn sowieso veilig, menen de reisorganisaties. Die worden namelijk niet 
uitgevoerd als het reisadvies oranje is en de reisorganisaties nemen daarnaast 
veiligheidsmaatregelen. Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 
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Aantal sterfgevallen sinds half september lager 

Het aantal sterfgevallen lag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het 
aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar. Dat komt vermoedelijk doordat steeds meer 
mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, al is daar nog geen bewijs voor. Dat meldt 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Vorige week overleden naar schatting 3200 mensen. Dat zijn er driehonderd minder dan een 
week eerder en tweehonderd minder dan normaal is voor de tijd van het jaar. Dat laatste 
stellen de statistici vast door te kijken naar sterftecijfers van de afgelopen jaren en 
demografische trends. 

‘We kunnen het nog niet aantonen’', antwoordt socioloog Tanja Traag van het CBS op de vraag 
of hier het effect van de vaccinatiecampagne te zien is. ‘Maar het zou wel logisch zijn als het 
een met het ander te maken heeft.' 

Zowel bij 80-plussers als gebruikers van langdurige zorg - zoals verpleeghuisbewoners - is 
het aantal sterfgevallen nu lager dan normaal. Tijdens de coronapandemie is de sterfte bij 
deze groepen lange tijd hoog geweest. Deze groepen waren daarom ook snel aan de beurt met 
vaccineren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde eerder al dat 
het aantal besmettingen onder verpleeghuisbewoners daalt en ziet dat als een effect van de 
vaccinatiecampagne. Ook 70-plussers werden de afgelopen week minder positief getest op het 
virus. Bron: De Stentor, 5 maart 2021. 
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China wil groei van meer dan zes procent 

China mikt dit jaar op een economische groei van meer dan zes procent, heeft premier Li 
Keqiang gezegd tijdens de opening van het jaarlijkse Chinese Nationale Volkscongres in 
Peking. Li maakte ook bekend dat China in 2021 elf miljoen nieuwe banen in de steden wil 
realiseren. 

De Chinese verwachte groei van het bruto binnenlands product is een stuk lager dan wat 
analisten hebben voorspeld. Die gaan ervan uit dat de economie dit jaar met meer dan acht 
procent kan gaan groeien. Premier Li stelde dat in het streefgetal van zes procent het 
herstel van de economische activiteit is meegenomen, verwijzend naar de economische 
gevolgen van de coronacrisis. 

Vorig jaar schrapte de regering voor het eerst sinds 2002 het jaarlijks beraamde streefgetal 
voor economische groei, vanwege de onzekerheden die de coronapandemie met zich 
meebracht. In 2020 groeide de Chinese economie volgens de officiële cijfers met 2,2 procent. 
Daarmee was China de enige economische grootmacht die vorig jaar geen krimp noteerde. 
Bron: AD, 5 maart 2021. 
 

‘Houd op met jammeren’ zegt Bolsonaro 

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die het coronavirus altijd heeft 
gebagatelliseerd, bekritiseerde vandaag opnieuw de maatregelen die door burgemeesters en 
gouverneurs worden genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. ‘We moeten 
onze problemen onder ogen zien en te lijf gaan. Houd op met jammeren. Hoe lang willen jullie 
nog blijven huilen om de doden?’, aldus Bolsonaro in gesprek met aanhangers. ,,Nu zijn er 
idioten die zeggen dat we vaccins moeten kopen. Maar alleen in het huis van je moeder! Er 
zijn in de wereld geen vaccins meer te koop.'' Daarmee ging Bolsonaro voorbij aan het feit dat 
hij en zijn regering al sinds oktober weigeren om onder andere de vaccins van Pfizer en het 
Chinese CoronaVac aan te schaffen. In veel steden moest de inentingscampagne worden 
stilgelegd vanwege een tekort aan doses. Bron: AD, 5 maart 2021. 
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Hooikoorts of corona? Dit zijn de verschillen qua symptomen: ‘maar 
neem geen risico’ 

Het echte hooikoortsseizoen moet nog losbarsten, maar corona-arts Klaas Koiter van GGD 
IJsselland doet alvast een oproep. Ook al heb je elk jaar hooikoorts, of een andere 
pollenallergie: blijf bij de minste twijfel tóch thuis en doe een coronatest. ‘Neem geen risico. 
Ook in het onderwijs. Je wil niet dat iemand drie dagen snotterend rondloopt en dat dan toch 
blijkt dat het corona is. Voor je het weet hebben we een uitbraak.’ 

Gesnif, een loopneus, niezen. Wie elk jaar hooikoorts heeft of een andere pollenallergie, heeft 
dat waarschijnlijk ook dit voorjaar gewoon weer. Deze mensen zijn over het algemeen heel 
goed in staat om dat bij zichzelf te herkennen, zegt Koiter. ‘Dat zal in 95 procent van de 
gevallen zo zijn’, zegt de arts, die zich bij de GGD IJsselland momenteel met niks anders dan 
corona bezighoudt.  Bron: De Stentor, 4 maart 2021. 

 

 



200 

 

Hooikoorts en corona hebben symptomen die deels verschillen en deels overeenkomen. 
Daarom adviseert GGD-arts Koiter: testen en thuisblijven. © Getty Images/iStockphoto  
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Minder doden dan verwacht: cijfers Gelderland en Overijssel weer 
normaal, Flevoland (nog) niet 

Voor het eerst in tijden gingen er in een week tijd minder mensen dood dan het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) had verwacht. Volgens het CBS stierven er in week 8 zo’n 
3.200 mensen: 200 minder dan verwacht. Gelderland en Overijssel zitten inmiddels op een 
normaal sterfteniveau. 

Daarmee is een voorlopig einde gekomen aan een lange periode van oversterfte. Bij oversterfte 
gaan er in een week tijd meer mensen dood dan het CBS op basis van historie en 
rekenmodellen had verwacht (zie kader onder de grafieken voor uitleg).  

Het wekelijkse dodental lag vorige week voor het eerst sinds half september lager dan het 
aantal dat normaal is voor de tijd van het jaar. Ondanks dat hij het ‘ongelooflijk mooi nieuws’ 
vindt, ziet coronaminister De Jonge geen reden om de huidige maatregelen verder te 
versoepelen. Intussen zijn er afgelopen etmaal 4727 nieuwe besmettingen bijgekomen en daalt 
het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen voor de derde dag op rij, ook al is de afname 
heel gering.  

Er zijn afgelopen etmaal 4727 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat is iets boven het 
gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) gemiddeld 4470 gevallen per etmaal. Dat gemiddelde begint de laatste 
tijd wat stabieler te worden. 

Amsterdam telde het hoogste aantal positieve tests. In de hoofdstad werd het virus bij 224 
inwoners vastgesteld. Rotterdam telt 147 nieuwe gevallen en Den Haag 131. Daarna volgen 
Zaanstad (77) en Tilburg (76). De gemeenten Utrecht en Oss telden beide 73 bevestigde 
besmettingen. 
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Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 32. Voor een vrijdag is dat 
bijzonder weinig, het is het laagste aantal op een vrijdag sinds 16 oktober. 

Sinds het begin van de uitbraak, iets meer dan een jaar geleden, zijn meer dan 1,1 miljoen 
Nederlanders positief getest. Het aantal sterfgevallen kan in de loop van volgende week boven 
de 16.000 uitkomen. De werkelijke aantallen besmettingen en coronadoden liggen hoger.   

Voor de derde dag op rij daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, ook al is de 
afname heel gering. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1911 mensen vanwege Covid-19, 
de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twaalf minder dan op 
donderdag. Sinds dinsdag is het aantal opgenomen patiënten met 73 gedaald. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1370 coronapatiënten, veertien minder dan op donderdag. 
Het aantal patiënten op de intensive cares steeg een heel klein beetje, van 539 naar 541. Dat 
aantal schommelt al ongeveer een maand tussen de 500 en 550. 

Ziekenhuizen hebben afgelopen etmaal 224 nieuwe coronapatiënten opgenomen, tegen 198 
op donderdag. In de afgelopen week belandden gemiddeld 213 coronapatiënten per dag op 
een intensive care of verpleegafdeling. Ook dat gemiddelde is redelijk stabiel, al ongeveer een 
maand schommelt het aantal opnames rond de 200.  

Uit de laatste CBS-cijfers blijkt dat het aantal sterfgevallen momenteel lager ligt dan 
normaal voor de tijd van het jaar. Coronaminister De Jonge vindt dat 'ongelooflijk mooi 
nieuws', maar toch is verder versoepelen van de coronamaatregelen volgens hem op dit 
moment 'onverantwoord'. 

Onder ouderen die al gevaccineerd zijn, daalt het aantal sterfgevallen en 
besmettingen heel snel, aldus De Jonge. Maar nu verder versoepelen gaat volgens hem niet. 
‘Dan liggen de ziekenhuizen binnen no-time weer vol, niet met de oudste ouderen maar wel 
met de rest van Nederland.’  

Want ook jongere mensen kunnen heel ziek worden van het virus, zegt De Jonge en die zijn 
nog lang niet allemaal gevaccineerd. Ondanks de lagere sterftecijfers neemt het aantal 
coronapatiënten in de ziekenhuizen toe, zegt zorgminister Van Ark. Ook stijgt het aantal 
gevallen van de besmettelijker Britse virusvariant'.  

‘We snakken naar meer versoepelingen, maar we moeten kijken wat er kan. Het is nu nog te 
vroeg om daar op vooruit te lopen', zegt Van Ark. Ook minister Grapperhaus (Justitie en 
Veiligheid) zegt dat Nederlanders op korte termijn niet moeten rekenen op een verdere 
opening van de samenleving. Bron: De Stentor, 5 maart 2021.   

Opheffen coronaregels in verpleeghuizen 

Het kabinet wil maandag misschien al aankondigen dat een aantal coronaregels in de 
verpleeghuizen niet meer zullen gelden, of soepeler worden. Dat zegt minister Hugo de Jonge. 
Het deskundigenteam OMT buigt zich momenteel over de vraag of versoepelingen in 
verpleeghuizen al mogelijk zijn, nu de meeste mensen daar een prik tegen het coronavirus 
hebben ontvangen. 

De experts zouden aanbevelen dat verpleeghuisbewoners dagelijks twee bezoekers mogen 
ontvangen, in plaats van slechts één. Ook zouden ze minder lang in quarantaine hoeven na 
contact met een positief getest persoon. 

Het officiële advies van het OMT volgt nog, en op basis daarvan zal het kabinet maandag 
een besluit nemen. Maandag is er weer een coronapersconferentie van De Jonge en premier 
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Mark Rutte. ‘Zeker willen we de verlichting van maatregelen voor verpleeghuizen gaan 
bieden’, zegt De Jonge. Maar dat wil het kabinet wel 'heel behoedzaam doen'. 

‘We moeten ons realiseren dat ook in de verpleeghuizen er een aantal mensen is dat niet 
gevaccineerd is’, zegt de zorgminister. ‘We moeten ons ook realiseren dat de bescherming 
nooit honderd procent is.’ Daarom zullen niet in één keer alle maatregelen zomaar van tafel 
gaan. ‘Dat zal stap voor stap gaan’, benadrukt De Jonge. Het kabinet zal voor elke stap ook 
steeds advies vragen aan het OMT. Bron: De Stentor, 5 maart 2021. 

Vanaf volgende maand zelf coronatest afnemen 

Het kabinet hoopt dat mensen vanaf volgende maand zelf een coronasneltest kunnen 
afnemen. Het idee is dat de zogenoemde antigeentesten beschikbaar komen voor werkgevers 
en voor het onderwijs, maar ook voor ongeveer een tientje in winkels komen te liggen. 

De antigeentest wordt nu alleen nog in teststraten gebruikt. De uitkomst ervan komt een 
stuk sneller dan bij een PCR-test, maar is ook minder gevoelig. Net als bij de PCR-test wordt 
met een wattenstaafje slijm uit de neus en keel afgenomen. Het ministerie van 
Volksgezondheid denkt dat door zelftesten eerder besmettingen kunnen worden opgespoord 
bij mensen die geen klachten hebben. 

‘Zo kunnen we het virus de pas afsnijden’, aldus coronaminister Hugo de Jonge. ‘Om dat 
eenvoudiger en laagdrempeliger te maken moeten we het anders doen: niet de mensen naar 
de teststraat, maar de testen naar de mensen. We maken het daarom nu in Nederland 
mogelijk dat producenten van goede sneltesten daar ook een zelftestversie van maken.’ Zo'n 
zelftestversie zou dan bijvoorbeeld een kortere wattenstaaf hebben. Bron: De Stentor, 5 maart 
2021. 

Zelftest naar verwachting vanaf volgende maand voor een tientje in 
supermarkt te koop 

Het kabinet hoopt dat mensen vanaf volgende maand zelf een coronasneltest kunnen 
afnemen. Het idee is dat de zogenoemde antigeentesten beschikbaar komen voor werkgevers 
en voor het onderwijs, maar ook voor ongeveer een tientje in winkels komen te liggen. 

De antigeentest wordt nu alleen nog in teststraten gebruikt. De uitkomst ervan komt een stuk 
sneller dan bij een PCR-test, maar is ook minder gevoelig. Net als bij de PCR-test wordt met 
een wattenstaafje slijm uit de neus en keel afgenomen. Het ministerie van Volksgezondheid 
denkt dat door zelftesten eerder besmettingen kunnen worden opgespoord bij mensen die 
geen klachten hebben. 

‘Zo kunnen we het virus de pas afsnijden’, aldus coronaminister Hugo de Jonge. ‘Om dat 
eenvoudiger en laagdrempeliger te maken moeten we het anders doen: niet de mensen naar 
de teststraat, maar de testen naar de mensen. We maken het daarom nu in Nederland 
mogelijk dat producenten van goede sneltesten daar ook een zelftestversie van maken.’ Zo’n 
zelftestversie zou dan bijvoorbeeld een kortere wattenstaaf hebben. 
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Een testkit om zelf thuis een coronatest te doen. © ANP 

 

Momenteel is het nog niet mogelijk de testen voor eigen gebruik beschikbaar te stellen, omdat 
het formeel medische hulpmiddelen zijn. Fabrikanten van sneltesten kunnen een ontheffing 
aanvragen om de inzet als zelftest mogelijk te maken, maar moeten daarvoor wel aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de test onder meer al een Europees kwaliteitskeurmerk 
(CE) hebben en moet de test al geschikt zijn bevonden als zelftest. 

Een ontheffing kan binnen een week worden verleend. De Jonge hoopt dat veel bedrijven zich 
zullen melden, die een zelftestversie van hun product willen maken, met een goede instructie 
erbij. 

Bij werkgevers en in het onderwijs zal de overheid een deel van de kosten voor haar rekening 
nemen, aldus De Jonge. Wat een zelftest in de supermarkt gaat kosten, dat zal van het bedrijf 
afhangen. ‘Dat zal een tientje zijn of zo’, verwacht De Jonge. 

Afwachten onderzoek Fieldlab voetbalwedstrijden  

Voetbalbond KNVB wacht het onderzoek af van alle data die zijn verzameld bij de zogeheten 
Fieldlab-wedstrijden NEC - De Graafschap en Almere City FC - SC Cambuur, maar is 
al voorzichtig positief. Bij deze duels werd onderzocht op welke wijze supporters veilig en 
verantwoord kunnen terugkeren in de stadions. 

Vrijdag bleek dat één van de supporters van NEC vorige week, vijf dagen na het duel in 
Nijmegen, positief testte op het coronavirus. Ruim 80 procent van de bezoekers gaf gehoor 
aan de oproep om zich vijf dagen na het duel opnieuw te laten testen. Luc te Riele, manager 
supporters- en coronazaken bij NEC: ‘Vergis je niet: we vragen nogal wat van de mensen. Ze 
moesten vrijdag tussen 12.00 en 20.00 uur weer naar het stadion komen voor een test. Een 
deel van de toeschouwers is niet gekomen, maar ik kan niet in hun agenda kijken. Ze zullen 
daar vast een goede reden voor hebben.’ 
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Te Riele benadrukt dat de Fieldlab-evenementen bedoeld zijn om het gedrag van bezoekers te 
analyseren, niet om aan te tonen dat er geen besmettingen zouden kunnen plaatsvinden. ‘Het 
testen was een veiligheidsmaatregel. Ik wil het niet bagatelliseren, maar 1 op de bijna 1200 
mensen heeft na afloop positief getest. Dat kleine risico houd je altijd.’   

 

© ANP — Supporters tijdens de voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap. 

Tijdens de experimentele Fieldlab-voetbalwedstrijd tussen NEC en De Graafschap in De 
Goffert in Nijmegen is mogelijk één supporter besmet geraakt met het coronavirus. De persoon 
bevond zich op een vooraf aangewezen vaste zitplaats op de tribune, waar diegene met 
mondkapje de hele match is blijven zitten. 

Twee andere supporters testten ook positief, maar zij zijn volgens de organisatie van 
Fieldlab niet besmet geraakt tijdens het duel. De twee fans hadden recent Covid-19 gehad en 
droegen daarom nog resten van het coronavirus bij zich. Zo'n 82 procent van de 1153 NEC-
fans heeft zich uiterlijk vijf dagen na afloop van de wedstrijd laten testen. Bron: De Stentor, 5 
maart 2021.  

Speciale teststraat voor kinderen in Eindhoven: 'We willen niet dat een 
kind hier trauma's oploopt’ 

Een wattenstokje in je keel en neus is voor de meeste volwassenen al een weinig prettige 
ervaring, laat staan voor een kind. Op de XL testlocatie in Eindhoven is daarom een speciale 
corona teststraat ingericht voor wie jonger is dan zeven jaar.    

De 6-jarige Oskar Kupczak uit Someren speelt verveeld bij de dranghekken. Hij probeert de 
rebus op te lossen die de GGD er heeft opgehangen, speciaal om hun jongste cliënten in de 
wachtrij een beetje te vermaken. Zenuwachtig is hij niet. ‘Hij zegt het zelf al: ik heb geen 
corona’, vertelt zijn vader Kamiel. Waarom ze dan in de rij staan? ‘Ik heb hem van school 
moeten ophalen omdat hij verkouden is. Maar we denken eerder dat hij snottert omdat hij 
een tandontsteking heeft.’ Bron: AD, 5 maart 2021. 
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Economie Ierland in 2020 gegroeid  

De economie van Ierland is in het coronajaar 2020 gegroeid, terwijl de meeste economieën in 
de wereld juist krimp lieten zien door de crisis. Volgens de Ierse minister van Financiën 
Paschal Donohue ging de economie met 3,4 procent vooruit, ondanks de strikte lockdowns 
tegen de pandemie in het land. 

De groei komt volledig voor rekening van de Ierse export, waaronder medicijnen en IT-
diensten. Ierland is de Europese thuisbasis voor grote technologieconcerns als Apple, Google 
en Facebook. Daardoor kon een krimp van de binnenlandse economische activiteit door de 
lockdowns worden gecompenseerd. Om de impact van de crisis te verzachten kwam de Ierse 
overheid met steunmaatregelen voor bedrijven. 

Donohue sprak dan ook van 'opmerkelijke' cijfers. Ierland is de enige economie van de 
Europese Unie die in 2020 krimp wist te voorkomen. Bron: De Stentor, 5 maart 2021.  

Binnenkort richtlijn hoe vaccinatierestanten te verdelen 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt binnenkort met een richtlijn 
over hoe 'vaccinatierestjes' verdeeld moeten worden. Momenteel vaccineren prikkers elkaar 
met de overgebleven doses, of deze gaan naar zorgmedewerkers die al op de priklocatie 
aanwezig zijn. Het beleid moet voorkomen dat er doses vaccin tegen het 
coronavirus ongebruikt moeten worden weggegooid.  

‘De GGD-medewerkers heb je op een gegeven moment wel geprikt’, zegt een woordvoerder van 
het ministerie. ‘Daarom zijn we bezig met een kader over de verdere verdeling van deze restjes. 
Dit voorschrift verschijnt in de nabije toekomst.’ Wanneer dat precies is, is nog onbekend. In 
de richtlijn wordt duidelijk gemaakt 'wat we gaan doen met de overgebleven doses, en wie 
daar precies voor in aanmerking komen'. 

De overgebleven doses zijn ongebruikte vaccins die niet bewaard kunnen worden. Volgens de 
GGD gaat het dagelijks om een handvol overgebleven doses per priklocatie. Bron: De Stentor, 
5 maart 2021.  

 

 

Marijke Nieuwenhuis (74) uit Hengelo was vorig jaar maart de eerste Achterhoekse bij wie het 
coronavirus werd vastgesteld. © Jan Ruland van den Brink  
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Marijke was de eerste Achterhoekse met corona: ‘toen er twee 
‘marsmannetjes’ in mijn slaapkamer stonden begon de film’ 

Marijke Nieuwenhuis (74) uit Hengelo was vorig jaar de eerste Achterhoekse bij wie het 
coronavirus werd vastgesteld. Exact een jaar later is dit haar verhaal. 

‘Het gaat nog niet goed met me, ik ben nog geen half mens. Ik kom er maar niet doorheen. Ik 
had nooit gedacht dat corona zo’n impact op mij zou hebben. Ik blijf heel erg benauwd op de 
borst, heb spierpijn in de bovenbenen en als ik ’s morgens uit bed kom, hoest ik alsof ik heb 
gerookt. Terwijl ik nog nooit een sigaret heb aangeraakt.’ 

‘Ik kon altijd bergen verzetten, was heel actief. Ik liep de trap niet op, ik rende de trap op. Doe 
toch eens rustig, zei mijn wijlen man dan. De kinderen zeiden altijd tegen mij dat ik het woord 
‘zitten’ niet ken. Nu zit ik meer dan me lief is. Na een uur werken in de tuin staat het zweet 
me al op het voorhoofd. Moet ik een half uur zitten om op adem te komen.’ 

‘Vorig jaar eind februari gingen we met het gezin, kinderen, partners en kleinkinderen, op 
wintersport. Italië, Campitello di Fassa. We zaten in heel mooi hotel. De omgeving daar, die 
bergen, prachtig! Als iedereen ging skiën, zat ik op het terras, vaak met een boek. Tussen het 
skiën door kwamen ze regelmatig langs. Het was zó gezellig.’ 

‘Op de terugweg uit Italië voelde ik me niet zo goed. Moe, misselijk. Zal door de drukte van de 
vakantie komen, dacht ik. Thuis ging het inderdaad beter. Zondag ben ik bij een vriendin in 
Keijenborg koffie wezen drinken en maandag ben ik bij de pedicure geweest. Dinsdag ging ik 
naar de opticien omdat ik een nieuwe zonnebril nodig had. Daar heb ik ongemerkt een keer 
gehoest. Hoe de medewerkster mij daar afsnauwde, doet me nog steeds heel veel. Ze zei: ‘Jij 
bent in Italië geweest en jij hoest, jij gaat nu naar huis en belt de dokter’. 

‘Thuis heb ik dat meteen gedaan. ‘Blijf maar binnen‘, zei de huisarts. Hij nam contact op 
met de GGD. Die belde mij nog dezelfde middag. Ik moest om 19.00 uur beneden de voordeur 
openzetten en boven in bed gaan liggen. Dan staan daar om half acht ineens twee 
‘marsmannetjes’, helemaal ingepakt, in de slaapkamer voor de coronatest. Heel lief waren ze 
hoor, maar dan begint de film.’ 

‘De volgende dag, woensdag 4 maart, krijg ik om tien uur ’s avonds de uitslag. Positief, ik heb 
corona. Schrikken? Nee, dat doe ik niet. Ik weet vooral niet wat ik moet verwachten. Het is 
allemaal zo nieuw. De dagen erna zijn onwerkelijk. Wij hebben al 54 jaar de krant en dan is 
het wel raar te lezen dat je zelf ineens het hoofdonderwerp bent: ‘Dit is het eerste coronageval 
in de Achterhoek’, staat er. En dat gaat dan over jou... 

‘De eerste weken heb ik ervaren als een nachtmerrie. Soms hoestte ik zo hard dat ik dacht 
dat mijn longen eruit kwamen. Ondertussen rinkelde de telefoon de hele dag, van tien uur ’s 
morgens tot tien uur ’s avonds. Heel veel mensen, ook die ik amper kende, die alles van me 
wilden weten. Hoe het ging? Wat ik voelde? Dat kon ik er op dat moment niet bij hebben.’  

‘Ook de burgemeester belde. ‘Gefeliciteerd, u bent de eerste met corona in Bronckhorst’, zei 
ze. Dat is écht gebeurd. Ik viel helemaal stil. Ze bedoelde het vast luchtig en grappend, maar 
dat kwam op dat moment niet over. Ik was moe en labiel. Later zei ze wel dat ik haar altijd 
kon bellen en dat de gemeente er voor mij zou zijn, maar die opmerking vond ik heel raar.’ 
 
‘In die tijd heb ik enorm veel steun gehad aan de kinderen en aan buren die zomaar een pan 
soep of een stapel pannenkoeken voor de deur zetten. Mensen lieten hier tulpen of paaseitjes 
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achter. Van zorgcentrum De Bleijke, waar ik vrijwilliger was, kreeg ik een fruitschaal en zelfs 
drie keer een bos bloemen. Enorm lief allemaal.‘  

‘Ik zat in totaal negen weken in quarantaine, kon nergens heen. Om toch maar wat in 
beweging te blijven, liep ik een paar keer per dag op en neer van de bank naar de keuken of 
een stuk door de tuin. De meeste pijn deed het dat ik niet op de kleinkinderen van 7 en 11 
kon passen. Dat deed ik elke vrijdag en dat viel weg. We facetimeden wel elke dag.’ 

‘Ik ben zó blij dat het oppassen inmiddels weer kan, want de kleinkinderen niet zien is één 
ding, maar dat je ze ook niet even kunt vastpakken en knuffelen, is het grootste gemis. Zeker 
voor mij, ik ben een moederkloek, een echt familiemens. Al die weken alleen waren vreselijk. 
Iedereen weer zien, daar snakte ik zó naar.‘ 

‘Waar ik het virus heb opgelopen? In het hotel? In de lift? Geen idee. Het is wel heel bijzonder 
dat geen van de anderen corona heeft gehad. Niemand van ons gezin van tien kinderen en 
kleinkinderen, met wie ik de hele vakantie samen was. Niet mijn oudste zoon van 52, bij wie 
ik terug naar huis in de auto zat. En ook niet mijn vriendin in Keijenborg, bij wie ik die zondag 
nog op bezoek ben geweest. Gelukkig maar, want ik gun het niemand.’ 

‘Ik ben vastbesloten om terug te vechten. En hoewel het nog steeds enorm zwaar is, besef ik 
ook dat ik geluk heb. Ik kan nog lopen, kan heel veel nog doen. Als ik beelden zie van mensen, 
heel jong nog soms, die door corona achter een rollator lopen of aan de zuurstof moeten, dan 
denk ik: ‘Dat is pas erg’. Ík ben er nog en dat is het voornaamste.’ Bron: De Stentor, 5 maart 
2021.  

 

Zo zullen de leerlingen van het St. Bonifatiuscollege volgende week hun toetsen in het 
Spoorwegmuseum maken. De school levert zelf nog bureaus. © Spoorwegmuseum/Renzo 
Gerritsen  
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Deze Utrechtse leerlingen maken vanaf volgende week hun toetsen 
tussen de treinen: ‘unieke ervaring’ 

Het Utrechtse Spoorwegmuseum opent haar deuren vanaf volgende week voor de leerlingen 
van het St. Bonifatiuscollege. De scholieren mogen hun toetsen tussen de treinen, in de 
wachtkamers en andere ruimten van het museum maken. 

In de klassieke wachtkamers van het Spoorwegmuseum, de Bedrijfsschool, De Centrale, de 
Expositieruimte, de voormalige stationchefwoning van Bilthoven en het Strikkershuis zitten 
vanaf volgende week woensdag leerlingen van het Utrechtse St. Bonifatiuscollege zwoegend 
boven hun toetsen.   

Rector van de school, Hanneke Schreuder, is heel blij met deze afspraak. ‘We zijn erg blij dat 
het Spoorwegmuseum ons met dit voorstel heeft benaderd en dat onze leerlingen zo op 1,5 
meter afstand en in alle rust hun toetsen kunnen maken. Ik denk dat het een bijzondere 
ervaring voor ze zal zijn en dat ze toch een unieke en onvergetelijke herinnering aan deze 
coronatijd overhouden.’  
 
Op woensdag zullen de eerste scholieren in kleine groepjes toetsen maken. Donderdag en 
vrijdag is er ruimte voor maximaal honderdtachtig leerlingen. Volgens Schreuder is het helaas 
niet mogelijk om alle leerlingen deze ervaring te laten meemaken. ‘Dat is organisatorisch niet 
haalbaar.’ 

Volgens de rector worden er na de toetsweek geen extra lessen in het Spoorwegmuseum 
gegeven. ‘Ook dat is voor ons te ingewikkeld om te regelen. Sinds vorige week werken we op 
school met halve klassen en leerlingen die in duo’s werken. Dat werkt goed. Bij toetsen lukt 
dat helaas niet, en daarom hadden we met de toetsweek een ruimteprobleem.’ 

Nicole Kuppens, directeur van het Spoorwegmuseum, is blij dat ze de school kan helpen. ‘Het 
is een lastige tijd voor iedereen. In het Spoorwegmuseum is het erg stil nu we gesloten zijn. 
Daarom zijn we blij dat we deze school kunnen ontvangen. We hebben de ruimte en de mensen 
om dit te faciliteren en het is fijn dat we op deze manier kunnen helpen.’ 

Sinds het ingaan van de tweede lockdown in december is het Spoorwegmuseum gesloten. Van 
15 tot en met 17 maart wordt het museum als stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen 
gebruikt. Bron: AD, 5 maart 2021.  

Zelfstandig wonenden  (75 tot 79 jaar) zijn aan de beurt voor een 
vaccinatie 

Honderdduizenden 75- tot 79-jarige Nederlanders die nog op zichzelf wonen, zijn aan de beurt 
om een coronavaccin te krijgen. Zij ontvangen vanaf morgen een uitnodiging van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waarmee ze een prikafspraak kunnen 
maken. Het gaat om ongeveer 812.000 mensen, die worden ingeënt met het middel Comirnaty 
van Pfizer en BioNTech. Voor de prik kunnen ze terecht bij meer dan zestig vaccinatielocaties 
in het land. 

In de afgelopen weken is al begonnen met het inenten van mensen van 80 jaar en ouder die 
nog zelfstandig wonen. In die groep zijn tot nu toe ongeveer 400.000 mensen gevaccineerd. 
Enkele honderden van hen hebben ook al een tweede prik gekregen, waarmee ze in elk geval 
voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. Bij de vaccinatie werkt de 
overheid van oud naar jong, hierna zijn de 70- tot 74-jarigen aan de beurt. Bron: De Stentor, 
5 maart 2021.   
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Meer operaties ondanks coronacrisis 

De Nederlandse Zorgautoriteit laat weten dat er, ondanks de coronacrisis, weer meer wordt 
geopereerd. Vergeleken met een normale situatie was afgelopen week zevenenzeventig 
procent van de operatiekamers in gebruik. Een week eerder was dat tweeënzeventig procent. 
 
Het aantal verwijzingen naar de medisch specialistische zorg lag deze week weer 
op zesentachtig procent van wat zonder corona verwacht mag worden. In februari was dit nog 
flink lager, maar dit kan mogelijk ook uit het winterweer worden verklaard. 

Zeven procent van de ziekenhuizen zegt alle planbare zorg weer te kunnen leveren 
en eenentachtig procent meldt deze deels beschikbaar te hebben. Zogenoemde kritisch 
planbare zorg - nodig binnen zes weken - is in vierenzeventig procent van de ziekenhuizen 
beschikbaar. Bron: De Stentor, 5 maart 2021. 

Vijfenvijftig mensen besmet op Bonaire 

Op Bonaire zijn nu vijfenvijftig mensen besmet, een week geleden waren dat er nog 
zestien. Die besmettingen leidden onder meer tot een grotere druk op de gezondheidszorg. 
Reden voor het eiland om de coronamaatregelen te verscherpen. 
 
Vanaf vandaag 18.00 uur tot in elk geval 20 maart moeten niet-noodzakelijke winkels, 
contactberoepen, sportinstellingen, casino's en bioscopen de deuren sluiten. Bij restaurants 
en cafés mag alleen eten worden afgehaald, tot 22.00 uur. 

In noodzakelijke winkels, zoals apotheken en supermarkten, mag maar één persoon per 
huishouden naar binnen. Thuis is het niet toegestaan meer dan één persoon te 
ontvangen. De coronavaccinaties gaan gewoon door. Ook blijven de scholen open. Bron: De 
Stentor, 5 maart 2021. 
 

In voorjaar universiteiten en hogescholen open 
 
Onderwijsminister Van Engelshoven zegt dat universiteiten en hogescholen dit voorjaar door 
het gebruik van sneltesten weer (deels) open kunnen. Wanneer exact, zegt ze niet. Dat is 
afhankelijk van de besmettingscijfers. ‘We willen dat zo snel mogelijk, zolang het veilig en 
verantwoord kan’, aldus Van Engelshoven. Sinds half januari lopen er al proeven met 
sneltests op universiteiten. 
 
Er wordt onder meer proefgedraaid op de Rijksuniversiteit Groningen. Daar kregen studenten 
een sneltest voordat ze aan een tentamen begonnen. Er liggen naar verluidt 26 miljoen 
sneltests op de plank. Van Engelshoven wil de grote voorraad tests ook aanspreken voor 
sneltests in de cultuursector, bijvoorbeeld voor musea. ‘We zijn hard bezig om dat te regelen.’ 
Bron: De Stentor, 5 maart 2021.  
 

Ouderen krijgen AstraZenecavaccin 
 
Na aanvankelijke twijfel over de werkzaamheid van het AstraZeneca-vaccin bij 65-plussers 
gaan steeds meer EU-landen het middel ook aan ouderen geven. Duitsland en België besloten 
daar de afgelopen dagen al toe en inmiddels hebben ook Zweden en Denemarken die stap 
gezet. De ervaring leert dat het middel voldoende effectief.  
 
In ons land heeft het ministerie van Volksgezondheid de Gezondheidsraad om advies 
gevraagd over toediening bij mensen boven de 65 jaar. Het vaccin wordt in Nederland 
momenteel ingezet bij mensen tussen 60 en 64 jaar. Ook zorgmedewerkers en mensen met 
Down of obesitas krijgen de prik van AstraZeneca. Bron: De Stentor, 5 maart 2021. 
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Een kaartje voor proefevenement geen vrijbrief om avondklok te 
negeren 
 
Een kaartje voor een proefevenement van Fieldlab, geeft bezoekers geen vrijbrief om 
de avondklok te negeren. Ook zij moeten zorgen dat ze voor de klok van 21.00 uur weer thuis 
zijn, laat een woordvoerder van Fieldlab weten. De deelnemers aan het experiment 
krijgen geen uitzondering voor de coronamaatregel. 

De evenementen van Fieldlab duren daarom tot 19.00 uur. Het gaat daarbij om het concert 
van André Hazes in de Ziggo Dome, het dancefeest in de Ziggo Dome, het popfestival op het 
festivalterrein van Lowlands in Biddinghuizen en het dancefestival op datzelfde terrein. Die 
vinden respectievelijk plaats op 6, 7, 13 en 14 maart. Bron: De Stentor, 5 maart 2021.   
 
 

 

Medewerkers leger verplicht om zich te laten vaccineren 

Duitsland verplicht medewerkers van het leger zich te laten vaccineren, meldt Bild. Wie 
weigert, hangt een straf boven het hoofd weet de krant. Voor het Duitse leger geldt al een 
verplichting tot inenten tegen ziekten als kinkhoest en tetanus. Corona lijkt daar nu aan te 
worden toegevoegd. Wanneer de vaccinatie bij legermedewerkers wordt gedaan, is nog niet 
bekend. Over het moment waarop soldaten hun prik krijgen, wordt nu overlegd. Bron: De 
Stentor, 5 maart 2021.  
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© AFP — Een Chinese ziekenhuismedewerker stelt een traditioneel medicijn samen 

China keurt traditionele middelen goed 

 
China heeft de verkoop van drie traditionele medicijnen tegen Covid-19 goedgekeurd, meldt 
de medicijnautoriteit in het land. De middelen bieden 'meer opties' voor de behandeling van 
de longziekte. De kruidenmengsels hebben hun oorsprong in 'oude Chinese recepten', klinkt 
het. De mengsel werden al vroeg na de virusuitbraak gebruikt en zijn 
daarna beoordeeld door wetenschappers en gezondheidsexperts. Het gaat om korrels die 'de 
longen zuiveren en ontgiften', 'vocht oplossen en ontgiften' en de longen 'schoonmaken en 
ontgiften', aldus een verklaring.  

Hoewel de effectiviteit van de traditionele Chinese geneeskunde ook in het land zelf wordt 
bekritiseerd, kent de methode ook een groot schare aanhangers die erbij zweren. De meeste 
middelen zijn al honderden jaren in gebruik, maar wetenschappelijk bewijs voor de werking 
en voordelen ervan ontbreekt veelal. Bron: De Stentor, 5 maart 2021.  

 

Moldavië als eerste Europees land coronavaccin ontvangen via covax-
programma 

Moldavië heeft als eerste Europese land 14.400 doses coronavaccin ontvangen via het Covax-
programma. Covax is opgezet door de Wereldgezondheidsorganisatie om ook landen die zelf 
niet genoeg slagkracht hebben om vaccins te kopen op de internationale markt van de 
middelen te voorzien.  

Moldavië krijgt genoeg doses geleverd om 1,7 miljoen mensen in te enten tegen het 
coronavirus. Ongeveer de helft van de bevolking. Moldavië begon dinsdag met vaccineren na 
een donatie van buurland Roemenië van 21.600 inentingen. Gezondheidszorgmedewerkers 
werden als eerste geprikt. Bron: De Stentor, 5 maart 2021. 

Betalen voor onbenutte testcapaciteit aan labaratoria 

Nederland betaalt acht grote laboratoria al maanden miljoenen euro's voor veelal onbenutte 
testcapaciteit. Tegelijkertijd worden er duizenden tests per dag naar andere, kleinere labs 
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gestuurd waarvoor nog eens apart moet worden afgerekend: zo'n 65 euro per test, schrijft 
de  Volkskrant na een inventarisatie.  

De overheid sloot contracten met acht grote laboratoria. Bij elkaar zijn ze goed voor de 
verwerking van ruim 120.000 tests per dag. Minister De Jonge zei in november dat deze 
megalabs de hoofdrol zouden gaan spelen in het testlandschap, met een bijrol voor de kleinere 
laboratoria. Daar is vooralsnog totaal geen sprake van. 

De acht labs ontvangen een vergoeding voor een gegarandeerd aantal tests, of die nu worden 
afgenomen of niet, tot een maximum van 30 procent. Wie rekent met een totaal van 
zo'n 30.000 betaalde tests per dag komt op een bedrag van een kleine 2 miljoen euro per 
dag aan garanties. De acht krijgen nu gezamenlijk zo'n 55 procent van de tests toebedeeld, 
blijkt uit de cijfers van de Dienst Testen. Bron: De Stentor, 5 maart 2021. 
 

Kabinet koerst op verlenging avondklok: ‘mensen groeien mee met 
maatregel’ 

De avondklok wordt na half maart verlengd, ook om eventuele andere versoepelingen mogelijk 
te maken, verwachten ingewijden. Een gedeeltelijke heropening van het hoger onderwijs en 
iets meer ruimte voor detailhandel lijken het hoogst haalbare, voor terrassenopening dreigt 
weinig ruimte te zijn. Dit weekeinde hakt het kabinet de knoop door.  

‘Een avondklok drukt minder zwaar dan bepaalde niet-essentiële winkels die dicht zijn,’ zei 
minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) vanmiddag na afloop van de ministerraad. 
Diverse bronnen verwachten dat de avondklok wordt verlengd. Grapperhaus zegt ook: ‘Ik heb 
veel liever dat we voor ondernemers wat ruimte hebben, dat we wat kunnen doen voor het 
hoger onderwijs.’ Een heropening van terrassen per half maart ziet Grapperhaus ‘niet 
gebeuren’. ‘Ik houd niet van mensen blij maken met een dooie mus.’  

De avondklok kan epidemiologisch wisselgeld zijn voor de andere versoepelingen. Volgens het 
RIVM drukt het straatverbod in avond en nacht – inclusief de visiterestricties – de verspreiding 
van het virus met zo’n tien procent. ‘Er is veel draagvlak voor de avondklok’, zegt Grapperhaus, 
die geen problemen voorziet met de steun onder de bevolking nu die weer verlengd wordt. 
‘Mensen groeien mee met de maatregel. Peilingen laten ook zien dat burgers steeds meer 
denken: hé verrek, laten we dit maar even doen.’ Eerder zei premier Rutte dat de maatregel 
‘zo snel mogelijk’ in de prullenbak zou gaan, maar nu kiest het kabinet een andere koers.  

De huidige lockdown – inclusief avondklok - loopt tot 15 maart, de eerste dag van de 
verkiezingen, maar ingewijden verwachten dat de avondklok na 17 maart weer ingaat. 

Gedeeltelijke heropening van het hoger onderwijs en verruiming voor grootwinkelbedrijven 
liggen op tafel in het Catshuis morgen. Een bron zegt: ‘Eigenlijk is er amper ruimte om wat te 
doen, maar de roep uit de samenleving is groot.’ Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) 
zei na de ministerraad ook  ‘dat we er inmiddels een beetje aan gewend zijn'. ‘Ik denk vooral 
dat als je hem nu zou schrappen, dat je heel veel andere dingen ervoor in de plaats zou moeten 
zetten om te voorkomen dat het uit de hand loopt. De ruimte is sowieso niet groot om 
überhaupt iets van verruiming te doen en de avondklok nu uit het pakket halen, dat is denk 
ik wel erg onvoorzichtig hoor.’ 

Maandag komt het kabinet weer met een persconferentie over de maatregelen vanaf 15 maart. 
Al zou het ook nog kunnen dat de verruimingen pas eind maart ingaan. Het OMT vergaderde 
vandaag over de mogelijkheden. Veel speelruimte is er niet. ‘Maar er is meer dan alleen de 
epidemiologie’, zegt een OMT-lid. ‘Dat weegt de politiek ook mee.' 
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Premier Rutte temperde de verwachtingen eerder deze week nog wel. ‘Als ik kijk naar de 
ziekenhuiscijfers ben ik niet hoopvol.’ Met de afgelopen week gemiddeld 4500 nieuwe infecties 
per dag en ruim 1900 coronapatiënten in het ziekenhuis blijft de situatie in alle 25 
Veiligheidsregio’s ‘zeer ernstig’, maar de roep om meer ruimte klinkt luid en daar willen 
betrokkenen op het Binnenhof niet doof voor zijn. Als er ruimte komt, lijkt deze dus te gaan 
naar het hoger onderwijs, de detailhandel - en volgens een enkele bron ook naar de terrassen. 
Maar Grapperhaus gelooft dus niet dat dat kan. 

De vorige keer adviseerde het OMT al dat hbo’s en universiteiten zich moesten voorbereiden 
op een (gedeeltelijke) heropening, minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) zei voor 
de ministerraad dat het hoger onderwijs ‘zo snel als veilig en verantwoord kan’ open moet, ook 
met inzet van sneltests. Nederland heeft 26 miljoen sneltests op de plank liggen in afwachting 
van massale inzet – daar moet regelgeving voor komen. Bron: De Stentor, 5 maart 2021.  

Minder dan veertigduizend nieuwe besmettingen vastgesteld in Amerika 

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur minder dan 40.000 nieuwe gevallen van het 
coronavirus vastgesteld, blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University in Baltimore. Het 
is voor het eerst in vijf maanden tijd dat het aantal besmettingen onder de 40.000 duikt. 
Ook het aantal dagelijkse sterfgevallen en ziekenhuisopnames neemt af. 

Het hoogste aantal besmettingen met Covid-19 op één dag was op 8 januari, toen de VS 
bijna 300.000 nieuwe coronagevallen registreerden. Nu is het aantal besmettingen weer 
terug op het niveau van voor de feestdagen eind vorig jaar, toen veel Amerikanen, ondanks 
waarschuwingen, door het land reisden en elkaar opzochten. 

Mogelijk is de afname te verklaren doordat steeds meer Amerikanen een vaccin krijgen tegen 
het virus. De Amerikaanse president Joe Biden heeft als doel gezet om in de eerste honderd 
dagen van zijn ambtsperiode 100 miljoen Amerikanen in te laten enten. Op dit moment ligt 
hij voor op schema. Het aantal gevaccineerde Amerikanen evenaart bijna het totale aantal 
besmettingen (zo'n 30 miljoen) dat in de VS is vastgesteld sinds het begin van de pandemie. 
Bron: De Stentor, 5 maart 2021. 

Denemarken en Oostenrijk samen met Israël vormen alliantie  

Denemarken en Oostenrijk hebben donderdag aangekondigd samen met 
Israël een alliantie te vormen voor de toekomstige ontwikkeling en productie van 
coronavaccins. De deal stuit echter op kritiek binnen Europa. 

De drie landen lanceren een onderzoeks- en ontwikkelingsfonds en bundelen hun krachten 
voor de productie van toekomstige vaccins, zei de Israëlische premier Benjamin 
Netanyahu tijdens een persconferentie. Ook zullen de landen samen fabrieken opzetten voor 
de distributie van de vaccins. 

Volgens de Deense premier Mette Frederiksen willen de landen daarnaast onderzoeken of er 
ook samenwerking op het gebied van klinische proeven mogelijk is. 

Frankrijk heeft kritisch gereageerd op het plan. Volgens de regering is het op dit moment juist 
belangrijk om op de EU te vertrouwen, omdat dit de beste manier is om 'solidariteit' tussen 
de lidstaten te garanderen. Ook zou dit de meest effectieve manier zijn om genoeg vaccins 
binnen de EU te realiseren. 
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De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz gaf dinsdag al aan niet meer alleen van Brussel 
afhankelijk te willen zijn voor coronavaccins. Binnen de EU bestaat groeiende ontevredenheid 
over het vaccinbeleid. In verschillende landen wordt gemord over het tempo waarin de 
autoriteiten hun burgers vaccineren. Kurz vindt daarnaast dat er sneller 
voorbereidingen moeten worden getroffen voor gevaarlijke coronamutaties. 

Kurz noemde Israël het eerste land ter wereld dat laat zien dat het mogelijk is het virus 
te verslaan. Israël lanceerde in december een massale inentingscampagne. Meer dan de helft 
van de negen miljoen inwoners van Israël heeft inmiddels in ieder geval één prik met het 
coronavaccin van Pfizer/BioNTech gehad. Bron: De Stentor, 5 maart 2021. 

Misschien deze zomer weer reizen met vliegtuig 

Na een jaar van vliegbeperkingen, reisadviezen en thuisvakanties, hoopt het kabinet dat 
Nederlanders deze zomer weer volop op vliegvakantie kunnen, maar wel op een veilige manier. 
Dat is volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) niet makkelijk. ‘Maar we zijn 
alles aan het verkennen om het toch weer mogelijk te maken’, vertelt de bewindsvrouw. ‘We 
zijn als kabinet aan het kijken, samen met de reisbranche, hoe je dat op veilige manieren kunt 
doen.’ 
 
Er worden proeven voorbereid, zoals nu ook voor evenementen gebeurt. Volgens de minister 
is een aantal zaken heel belangrijk: ‘Heel goed monitoren, aan de voorkant testen, na afloop 
testen, zorgen dat de quarantaine goed wordt nageleefd’. Er wordt ook gekeken naar de 
mogelijkheid om mensen op vakantie te laten gaan onder voorwaarde dat ze het resort op de 
vakantiebestemming niet verlaten. 

Dat er weer gevlogen en gereisd kan worden, is volgens Van Nieuwenhuizen van groot belang. 
‘Voor de reisbranche zelf, die het water natuurlijk echt aan de lippen staat, maar ook voor 
mensen die snakken naar een vakantie.’ 

Ze pleit voor nauwe Europese samenwerking op, omdat 'harmonisering' volgens het kabinet 
erg belangrijk is want overal moeten min of meer dezelfde regels gelden. Anders kan iemand 
van de andere kant van de wereld naar Portugal vliegen, waar ze veel soepeler omgaan met 
reizigers, om de trein te nemen naar Nederland. In Europa geldt immers het vrij verkeer van 
mensen. Nederland wil ook deze zomer behoedzaam blijven, omdat misschien niet iedereen 
gevaccineerd is. Bron: De Stentor, 5 maart 2021.  

Onenigheid binnen Overlegcomité over heropening horeca en cultuur in 
België 

Op het Overlegcomité heerst onenigheid over het perspectief op heropening van de horeca en 
de cultuursector. Een bron heeft het over "spanningen".  

Terwijl de PS bij monde van voorzitter Paul Magnette vanochtend nog pleitte voor een 
heropening van de gesloten sectoren eind april of begin mei, houdt de MR vast aan het begin 
van de lente. Specifiek wat de cultuursector betreft, pleiten de Franstalige liberalen voor het 
organiseren van testconcerten, naar analogie met andere Europese landen. 

De MR blijft ook hameren op de uitbreiding van het aantal knuffelcontacten van 1 naar 2, het 
permanente monitoren van het mentale welzijn van de burgers en het invoeren van opnieuw 
meer contactonderwijs. Bron: De Morgen, 5 maart 2021.  
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BELGA - PS-voorzitter Paul Magnette pleit voor een heropening van horeca en cultuur eind 
april of begin mei. 

Overlegcomité zit op dit moment samen: grotere ‘buitenbubbel’ op komst 

Sinds 14 uur zitten de topministers van ons land samen in alweer een cruciaal Overlegcomité. 
De grotere buitenbubbel, waarbij meer mensen in het openbaar mogen samenkomen, ligt op 
dit moment op tafel. De federale regering stelt voor om de buitenbubbel naar acht mensen uit 
te breiden, vanaf maandag 8 maart. Dat vernam onze redactie. De kans is groot dat de 
deelstaten hiermee instemmen, al is dat niet zeker. 

Op dit moment mogen officieel niet meer dan vier mensen bijeenkomen in het openbaar, dit 
aantal zou dus meteen verdubbelen. 

Premier De Croo licht de beslissingen van het Overlegcomité traditioneel toe op een 
persconferentie, die u straks in deze liveblog kunt volgen. Het startuur is nog niet bekend. 

Vaccinatie: opgelet voor valse uitnodigingen 

Het Nationaal Crisiscentrum vraagt uit te kijken voor oplichters die met valse vaccinatie-
uitnodigingen proberen mensen geld af te troggelen. Zo herkent u ze: 

De vaccinatie is gratis. Wordt u iets aangerekend, dan is er iets niet pluis. Kijk uit indien de 
uitnodiging op een onverwacht moment komt - bijvoorbeeld als u volgens de 
vaccinatiestrategie nog niet aan de beurt bent. Als u enkel een bericht krijgt via sms of e-mail, 
is dat verdacht. Iedereen krijgt altijd een uitnodiging via de post, mogelijk ook via sms en/of 
e-mail. Uitnodigingen per mail komen altijd van één adres: noreply@doclr.be.  Nog verdacht: 
een uitnodiging in een andere taal dan uw moedertaal, een bericht dat niet aan u persoonlijk 
gericht is of dat afkomstig is van een andere instantie dan de Vlaamse, Brusselse of Waalse 
overheid. Wie een vals bericht ontvangt, wordt gevraagd om dat door te sturen naar 
verdacht@safeonweb.be.. Bron: De Morgen, 5 maart 2021. 

Cyprus opent deuren voor gevaccineerde Britse toeristen  

Cyprus wil vanaf 1 mei gevaccineerde Britse toeristen toelaten. Een vereiste is dat de Britten 
minstens zeven dagen voor vertrek hun tweede vaccinatieprik hebben gehad.  

Het verbod van de Britse regering op toeristische reizen duurt vooralsnog tot 17 mei. Cyprus 
zal dus iets langer moeten wachten op de golf van oudere Britten die er waarschijnlijk gaat 
komen.  

De stap van Cyprus laat zien dat het de Europese Unie niet lukt om een algemene aanpak te 
hanteren met certificaten voor gevaccineerde mensen, zeggen ingewijden. Het maken van een 
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digitaal platform zal maanden in beslag nemen en daar willen niet alle toeristische 
bestemmingen op wachten. 

Het zogenaamde Covid-paspoort dat door de Europese Commissie wordt ontwikkeld, zal 
aangeven of personen negatief zijn getest, gevaccineerd zijn of zijn hersteld van het virus. 
Landen die in grote mate afhankelijk zijn van toerisme, zoals Griekenland, zijn voor een snelle 
invoering van het paspoort. Maar landen zoals Frankrijk en België maken zich zorgen over de 
privacy en gelijkheid. Bron: De Morgen, 5 maart 2021. 

CEO UZ Brussel: ‘Onvoldoende lessen getrokken uit fouten’ 

Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel in Jette, somt in een blog 10 lessen op na 1 jaar 
coronacrisis. De kwaliteit van de zorg en de motivatie bleef al die tijd hoog, maar voor de 
politieke leiders is hij minder mals: ‘Er zijn onvoldoende lessen getrokken uit de gemaakte 
fouten.’ 

De crisisaanpak van de negen bevoegde ministers en tientallen opgerichte adviesraden, 
overlegcomités of stuurgroepen heeft gefaald, vindt Noppen. ‘Tot op vandaag bestaat er geen 
structurele oplossing, en dit wordt dan ook slechts ten dele goedgemaakt door het sterkere 
leiderschap van de huidige eerste minister en minister van Volksgezondheid. To do: wettelijk, 
inhoudelijk, structureel werk maken van een draaiboek noodtoestand en crisismanagement’, 
verklaart de CEO van het UZ Brussel. Bron: De Morgen, 5 maart 2021.  

Minister president Jan Jambon van de Vlaamse regering: 'Vlaanderen zit 
nog steeds op schema' 

De Vlaamse regering is volledig klaar voor de massale vaccinatie van de brede bevolking, eens 
de leveringen van vaccins op stoom komen. Dat zeggen minister-president Jan Jambon (N-
VA) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) op een persconferentie van de Vlaamse 
regering.  

Jambon sprak over een “vruchtbare week” in de vaccinatiecampagne. Momenteel zijn 371.217 
Vlamingen minstens deels ingeënt, dat komt neer op 5,6 procent van de volledige bevolking. 
209.832 mensen kregen ook al een tweede prik, of 3,17 procent. 

Maar Jambon waarschuwde dat de onzekerheid over de leveringen groot blijft. ‘We zullen daar 
in de toekomst rekening mee moeten houden. Daarom leggen we een zekere voorzichtigheid 
aan de dag in de planning, zo kunnen we flexibel met de vertragingen omgaan. Maar die 
tragere leveringen frustreren mij ook. Ik kijk daarom met bijzondere aandacht uit naar de 
goedkeuring en de leveringen van het Johnson & Johnson-vaccin.’Bron: De Morgen, 5 maart 
2021. 

Jambon: 'Beperkte versoepelingen opnieuw op de agenda' 

‘De cijfers zitten terug op het niveau van voor vorige vrijdag. Toen hadden we enkele beperkte 
versoepelingen op de agenda staan, dus ik denk dat die er vandaag opnieuw op staan.’ Dat 
heeft Vlaams minister-president Jan Jambon gezegd voor de aanvang van de ministerraad. 

Om 14 uur staat een nieuw Overlegcomité op de agenda en de Vlaamse ministers hopen daar 
toch een versoepeling van de maatregelen te kunnen aankondigen. Minister van Jeugd 
Benjamin Dalle wil in het bijzonder aandacht voor de jongeren. "Ik hoop dat er meer 
mogelijkheden zullen zijn voor buitenactiviteiten, en ook richting paasvakantie", zei hij. "Ik 
denk dat kinderen en jongeren echt perspectief willen, ook voor die paasvakantie." 

Volgens Onderwijsminister Ben Weyts ligt de kotbubbel opnieuw op tafel. ‘De kotbubbel is het 
enige dat nog federaal moet worden geregeld, voor de rest ben ik zelf bevoegd’, aldus Weyts. 
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‘Ik hoop dat men dat nu eindelijk eens doet. Het is maar een kleintje, geen ingrijpende 
maatregel. Het is eigenlijk gewoon het regelen van wat vandaag al bestaat in de praktijk. Het 
is een beetje perspectief en waardering voor studenten die ervoor kiezen om in plaats van voor 
hun gezin voor hun kot te kiezen als een soort van kernhuishouden.’ Bron: De Morgen, 5 
maart 2021. 

Buiten is het veiliger, maar kans op besmetting is niet nul 

Nu een uitbreiding van de 'buitenbubbel' op tafel ligt bij het Overlegcomité, waarschuwt 
viroloog Steven Van Gucht dat het kans op besmetting buiten niet nul is. ‘Buiten is het 
veiliger dan binnen, maar dat betekent niet dat er geen kans is op besmetting.’  

Mensen besmetten elkaar zowel via grote als kleine druppels, zo legt hij uit. Grote druppels 
vallen snel neer en reiken meestal niet verder dan een meter. Vandaar de sociale afstand van 
anderhalve meter. Ze zijn zowel binnen als buiten gevaarlijk. Voor kleine druppels of aerosolen 
ligt dat anders. In de buitenlucht maken ze veel minder kans om iemand te besmetten, omdat 
ze door hun kleine volume snel verdunnen en vervliegen. Naar schatting vijf tot tien procent 
van de besmettingen worden buiten opgelopen. Bron: De Morgen, 5 maart 2021. 

Reproductiegetal is verlaagd 

Het coronavirus verspreidt zich minder snel onder de bevolking. Het reproductiegetal is 
vrijdag verlaagd van 1,14 naar 1,04. Bij dat cijfer besmet een groep van 100 coronapatiënten 
gemiddeld 104 anderen. Bij een getal van 1 blijft de uitbraak redelijk stabiel. Hoe verder het 
cijfer erboven komt, hoe sneller het virus zich verspreidt. Bij een getal onder de 1 kan de 
uitbraak langzaam doven. Bron: De Stentor, 5 maart 2021. 

Oplichters spuiten twee hoogbejaarde vrouwen in met nepvaccin; politie 
neemt zaak hoog op 

Twee hoogbejaarde vrouwen uit Heerjansdam zijn onlangs het slachtoffer geworden van 
oplichters, die zich voordeden als medewerkers van de GGD en de dames hebben 
‘gevaccineerd’ tegen corona. De politie en het Openbaar Ministerie nemen de zaak hoog op. 

De incidenten hebben zich eind januari en eind februari voorgedaan. Het opvallende is volgens 
de politie dat de oplichters de slachtoffers niet hebben bestolen, maar wel geprikt. De politie 
benadrukt dat de GGD nooit aan huis komt voor de vaccinatie. 

De vrouwen uit Heerjansdam van negentig en drieëntachtig jaar lieten op goed vertrouwen de 
‘GGD-medewerkers’ binnen, die aanbelden met het verhaal dat ze voor een coronavaccinatie 
kwamen. Ter plekke zijn zij ingeënt door deze personen. De 83-jarige dame werd een paar 
dagen na de vermeende vaccinatie nog gebeld met de vraag of het goed met haar ging.  

Familie van de slachtoffers rook onraad en schakelde de politie in. De slachtoffers zijn enorm 
geschrokken maar maken het volgens de politie verder goed. 

De politie neemt de zaak hoog op en doet onderzoek. Er zijn tot nu toe twee incidenten van 
deze aard bekend. De politie is op zoek naar getuigen en mensen die mogelijk zelf het 
slachtoffer zijn geworden van dergelijke praktijken. Ook met mensen die wel de deur hebben 
dichtgehouden, wil de politie in contact komen. 

Vaccinaties worden niet aan huis gezet. De politie adviseert om direct 112 te bellen wanneer 
er onaangekondigd een persoon voor de deur staat die zich voordoet als GGD-medewerker en 
diegene vooral niet binnen te laten. ‘Doe uw deur dicht, onthoud het signalement en bel 112.’ 
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GGD GHOR, de koepelorganisatie van de GGD’s, waarschuwde eind januari al voor oplichters 
die zich voordoen als medewerkers van de GGD. Dit gebeurde naar aanleiding van signalen 
uit meerdere regio’s, aldus een woordvoerder. Bron: De Stentor, 5 maart 2021. 

 
 
De Ondernemerskring had al een testlocatie voor het bedrijfsleven, en biedt nu onderdak aan 
de GGD voor een tijdelijke testlocatie waar alle Genemuidenaren terecht kunnen © OKG 
 
 

Besmettingen schieten omhoog in Genemuiden, GGD opent teststraat: 
‘Grote kans dat het Britse variant is’ 

Het aantal coronabesmettingen in Genemuiden loopt hard op. Daarom richt de GGD 
IJsselland een tijdelijke testlocatie in, zoals eerder ook in Staphorst gebeurde. Vanaf dinsdag 
kunnen inwoners van de gemeente Zwartewaterland zich daar laten testen. 

Dat de GGD IJsselland een tijdelijke testlocatie inricht komt niet uit de lucht vallen, nu het 
aantal coronabesmettingen in de Genemuiden de laatste twee weken explosief is toegenomen. 
‘We maken ons grote zorgen omdat het aantal besmettingen in onze gemeente, en dan vooral 
in Genemuiden, hard stijgt. Het is zeer waarschijnlijk dat hier de Britse variant rondgaat’, 
zegt burgemeester Eddy Bilder. Bron: De Stentor, 5 maart 2021. 
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Bekende moeders in opstand tegen coronaregels: ‘volg ze niet op als het 
tegen je geweten in gaat’ 

Bekende moeders als Doutzen Kroes, Lieke van Lexmond en Victoria Koblenko komen in 
opstand tegen de coronaregels. Ze hebben een brandbrief ondertekend waarin ze mensen 
oproepen zich alleen aan de maatregelen te houden als die stroken met hun geweten. 

Hun betoog, ook ondertekend door bijvoorbeeld Daniëlle Oerlemans, Connie Witteman en 
Marlies Dekkers, komt erop neer dat ze te weinig zelf mogen beslissen wat het beste is voor 
hun kinderen. De overheid doet dit middels de regels voor hen, maar zou daarbij geen oog 
hebben voor de belangen van de kinderen zelf. 

‘Ons moederhart slaat op tilt bij het idee dit nog langer machteloos aan te moeten zien’, 
schrijven de vrouwen onder meer. Hun conclusie is dan ook: ‘Van moederhart tot ieders hart 
vragen wij jullie de regels langs de lat van jullie eigen innerlijk kompas te leggen, en daar waar 
zij strijdig zijn met jullie geweten deze niet te volgen. Trek vandaag nog jullie grens bij 
het afdwingen van testen, het opleggen van quarantaine en het verplichten van mondkapjes.’ 

Een coronatest mag in Nederland al niet afgedwongen worden. Ook kan niemand verplicht 
worden in quarantaine te gaan en is er geen mondkapjesplicht voor kinderen. De vrouwen 
zeggen het virus serieus te nemen, maar stellen dat de huidige maatregelen ‘inmiddels meer 
levens kosten dan besparen’. Bewijs daarvoor geven ze niet. 

De actie doet denken aan het eerdere initiatief met de hashtag #ikdoenietmeermee. Bekende 
Nederlanders als Famke Louise zetten zich daarmee vorig jaar af tegen de maatregelen, maar 
kwamen daar na veel kritiek van deskundigen op terug. 

In de discussie speelde ook de vermeende voorbeeldfunctie van de beroemdheden een rol, 
aangezien bijvoorbeeld Famke Louise ruim 1 miljoen veelal jonge volgers heeft op sociale 
media. Ook de BN’ers die de huidige actie steunen, zijn populair. Zo heeft Doutzen Kroes 6,5 
miljoen volgers, Lieke van Lexmond 404.000 fans en Josje Huisman 267.000. Bron: AD, 5 
maart 2021.  
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De Jonge: Intense controle Tweede Kamer hielp aanpak corona niet 

De frequentie van de controle door de Tweede Kamer op het coronabeleid van het kabinet is 
hoog en veeleisend. Of de strijd tegen de pandemie daarbij is gebaat, dat vraagt 
volksgezondheidminister Hugo de Jonge zich af in een interview met deze krant. 

‘Er zijn heel wat weken geweest dat we flink in de Kamer bezig waren in plaats van het 
bestrijden van de crisis’, stelt De Jonge terugblikkend. ‘De intensiteit is veel te hoog geweest. 
En dat zeg ik niet zozeer voor mezelf, maar voor alle mensen die hier werken.’ 

De CDA-minister schetst in de Z-bijlage dat hij soms niet meer weet welke dag het is en zijn 
oriëntatie kwijt is. ‘Onderdeel van die uitputting is wel degelijk ook de omgeving waarin je je 
werk moet doen. Ik denk dat het zeker had geholpen, als het minder was geweest.’ 

Maar liefst zesendertig debatten had De Jonge in de Tweede Kamer, samen met premier Rutte, 
minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en minister Van Ark voor Medische Zorg. Er 
gaat iedere keer een uitgebreide brief aan vooraf en de eindeloze stroom vragen die je moet 
beantwoorden. Dan ook nog het debat. Dat is twee, soms drie dagen in zo’n week. 

De Jonge schetst dat iedereen bij het RIVM, de ministeries, de GGD, de verpleeghuizen en 
delen van ziekenhuizen al een jaar in crisisstand staan. ‘Je kunt je tijd maar één keer benutten 
op zo’n dag. Soms kom je in een week boven de honderd uur uit. Ik denk dat we heel erg 
onderschatten hoe intens zo’n crisis is.’ 

De Jonge kan met jaloezie kijken naar collega-ministers in omringende landen, die beduidend 
niet zo vaak op het matje worden geroepen als in Den Haag. ‘Ik denk dat het zeker had 
geholpen, als het minder was geweest. Het had geen afbreuk mogen doen aan de mate van 
verantwoording.’ 

De Jonge zou graag zien dat de Tweede Kamer zichzelf vragen stelt. ‘Heeft het nou geholpen 
in de kwaliteit en de effectiviteit van de crisisbestrijding dat er zó intensief het debat is gevoerd 
met het kabinet. Daarvan kwamen als je eerlijk bent, best veel dezelfde thema’s en vragen 
steeds terug.’ Bron: AD, 5 maart 2021.  

‘Bij Hugo zie je aan zijn gezicht dat hij het zwaar heeft, Wouter krijgt 
vlekken’ 

Het kabinet regeert in een permanente crisis. Dat doet iets met de ministers, die ook moeten 
waken voor hun eigen welzijn.  

Niets vindt Carola Schouten (43) zo heerlijk als slapen. Als de tas met te lezen stukken is 
gedaan vlijt de minister van landbouw haar hoofd om half een op het kussen en slaapt. Maar 
het cruciale tijdstip in de nacht is half vijf, roept Schouten. ‘Je wordt wakker, je hoofd slaat 
aan en je gaat meteen weer door waarmee je was gestopt voordat je ging slapen. Je weet ook 
meteen: nu is je nacht weg. Dan sta ik ook helemaal aan. Als ik het nu eens zo doe, als ik die 
eens spreek. Op een gegeven moment put je jezelf daarin uit.’ Bron: AD, 5 maart 2021. 
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Hugo de Jonge, Carola Schouten, Tamara van Ark en Wouter Koolmees. © Pim Ras  
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Openen terrassen is afhankelijk van virusuitbraak 

Het openen van de terrassen staat 'heel hoog' op het lijstje van het kabinet, maar of 
versoepelingen mogelijk zijn is volledig afhankelijk van de situatie van de virusuitbraak. Dit 
heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) te horen gekregen in een gesprek met betrokken 
ministers. 

Volgens de brancheorganisatie wil het kabinet de horeca graag ,,meenemen als oplossing" en 
kijken waar er versoepelingen mogelijk zijn. Ook heeft Den Haag om advies gevraagd bij het 
Outbreak Management Team (OMT) over onder welke epidemiologische omstandigheden de 
terrassen weer open kunnen, zegt KHN. De resultaten daarvan zouden dit weekend al bekend 
kunnen zijn bij het kabinet, die zich er dan waarschijnlijk over zal buigen. 

In aanloop naar maandag blijft KHN naar eigen zeggen volop in overleg met het kabinet. Begin 
volgende week vindt er dan opnieuw een gesprek plaats over hoe de door de branche 
opgestelde horecaroutekaart onderdeel kan zijn van de oplossing in het proces richting het 
heropenen van de economie. Maandagavond geeft premier Mark Rutte weer een 
persconferentie over de coronamaatregelen. 

 

@ ANP 

Coronaminister Hugo de Jonge achtte de kans evenwel 'niet heel groot' dat er ruimte is voor 
versoepelingen. Die opmerking lijkt een sombere boodschap voor de horecabranche. Maar 
KHN houdt de moed erin en wijst erop dat er nog geen enkele beslissing is genomen. 

De roep om de terrassen van restaurants en cafés weer te openen wordt de laatste tijd steeds 
luider. Op diverse plekken in Nederland hebben horecaondernemers dinsdag hun terras zelfs 
al enige tijd geopend. De actie was opgezet door ondernemers van tientallen regionale 
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afdelingen van KHN, maar werd korte tijd daarna beëindigd nadat waarschuwingen werden 
uitgedeeld door politie en handhavers. 

KHN praat niet alleen met de overheid, maar probeert ook via de rechter het beleid in Den 
Haag te sturen. Onlangs kondigde de organisatie al een rechtszaak aan om de horeca weer te 
laten openen. Daarbij wil KHN via een bodemprocedure nog een schadevergoeding voor de 
branche regelen. Later kwam daar nog een kort geding vanuit de branche bovenop omdat de 
uitbetaling van een deel van de overheidssteun voor vaste lasten vertraging oploopt. Dat kort 
geding dient dinsdag al. Wanneer de andere zaken spelen is nog niet bekend. Bron: AD, 5 
maart 2021. 

Horeca België 1 mei open 

Als de Belgische vaccinatiecampagne goed verloopt, gaat bij onze zuiderburen de horeca op 1 
mei weer open. Dat geldt voor zowel de terrassen als binnen. Ook enkele andere regels in 
België worden versoepeld. Dat heeft het zogeheten Overlegcomité vrijdagavond 
bekendgemaakt. 

Zo mogen Belgen vanaf maandag weer met iets meer mensen samenkomen in de buitenlucht 
(ook thuis in de tuin). Het maximumaantal wordt verhoogd naar tien personen. Afstand 
houden blijft wel verplicht. Bij begrafenissen worden volgende week weer vijftig aanwezigen 
toegelaten, dat zijn er nu nog vijftien. De cultuur- en sportsector mogen - als alles goed gaat 
- vanaf 1 april weer buitenevenementen organiseren met maximaal vijftig aanwezigen. Op die 
dag mogen ook pretparken weer open. 

Het verbod op reizen blijft voor Belgen nog wel van kracht, tot zeker 19 april. Ook de avondklok 
blijft staan in België. Die is wat minder streng dan in Nederland. Waar het in Vlaanderen 
tussen 00.00 uur en 05.00 uur verboden is om op straat te zijn, is dat in Wallonië het geval 
van 22.00 uur tot 06.00 uur. Bron: AD, 5 maart 2021. 

Reiziger vanuit Brazilië gevonden 

De Britse gezondheidsautoriteiten hebben een reiziger die in februari uit Brazilië was 
aangekomen na een zoektocht van vijf dagen gevonden, meldt persbureau Bloomberg. Begin 
deze week werd bekend dat in Engeland bij zes mensen de virusvariant uit het Noord-
Braziliaanse Manaus was vastgesteld. Eén persoon was bij aankomst in Engeland wel getest, 
maar liet geen adres of andere gegevens achter. 

De huidige vaccins werken mogelijk minder goed bij de Braziliaanse mutatie genaamd P1. De 
Britten willen daarom voorkomen dat die zich verder verspreid. In de zoektocht waren 
woensdag nog driehonderdnegenenzeventig huishoudens in beeld in het zuiden van Engeland. 
Nu is de betreffende persoon opgespoord. 

Het vliegverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Brazilië was half januari stilgelegd, maar 
de besmette personen waren via Zwitserland naar Engeland gereisd. Ze hebben zichzelf 
geïsoleerd. Bron: AD, 5 maart 2021. 
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De Boekenweek, die anders dit weekend zou beginnen, is voorlopig uitgesteld, vanwege dat 
vermaledijde coronavirus dat nu al een jaar ons bestaan grandioos verpest.  

Omstreden huisarts Elens blijft pas vaccineren na verplichte 
handtekening 

Nog steeds laat de omstreden Meijelse huisarts Rob Elens patiënten die zich tegen corona 
willen laten vaccineren een verklaring ondertekenen. Hij heeft na de ophef van eind februari 
een extra brief bij hun vaccinatieoproep gevoegd, waarin hij uitlegt dat het gaat om het 
tekenen voor informatie. Wie niet wil tekenen, mag naar een andere huisarts voor een prik. 
De Inspectie is het er opnieuw niet mee eens. 

Ook nu blijkt uit een reactie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) dat de handelwijze 
van Elens niet juist is. ‘Ook een handtekening onder een ’informed consent’ (een brief zoals 
Elens die laat tekenen, red.) kan belemmerend voelen voor patiënten, en hen daarmee in 
verwarring brengen. Dat is niet de bedoeling’, aldus een woordvoerster van de inspectie.  Bron: 
AD, 5 maart 2021.  

Agenten alleen in auto na corona-uitbraak bij politieteam Groene 
Beemden 

Agenten van het politieteam Groene Beemden (Tilburg-Noord) rijden voorlopig niet samen in 
een auto. Volgens een woordvoerder raadde de GGD de maatregel aan na een uitbraak van 
corona binnen de eenheid. 

Het besluit om agenten alleen te laten rijden geldt alleen voor het politieteam Groene 
Beemden. Met de maatregel moet worden voorkomen dat meer agenten ziek worden. Bron: 
Omroep Brabant, 5 maart 2021. 
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Ik kreeg een visioen van een mooie onbezorgde zomer 

Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van dag 352.   

Ik kreeg een visioen van een mooie onbezorgde zomer. Gistermiddag, zomaar. Het was dan 
ook een wonderschone middag, zoals wel vaker dezer dagen. Het is begin maart, officieel 
winter nog. Ik fiets ‘s ochtends de kinderen met een dikke jas aan naar school, ze beklagen 
zich onderweg nog geregeld dat ze geen handschoenen hebben. Zo fris is het. Maar als ik dan 
een half uur later terugfiets, voel ik dat het alweer wat warmer is. 

En de middagen dus, die kunnen zo in het lenteboekje. Zoals die van gisteren. De zon scheen 
volop en de kleintjes waren vanwege hun tropenrooster al om twee uur klaar. Er was een 
feestje van een vriendje in het park. Het park is de nieuwe huiskamer, dat is duidelijk. Daar 
kun je een feestje geven zonder je echt zorgen te maken. En ik was vrij, al een paar dagen doe 
ik even niets aan werk, behalve deze column dan. Dus we konden met zijn allen naar het 
park. 

Het was in een woord heerlijk. Het voelde als vanouds, als voor corona, weet u nog? We waren 
niet alleen op het grasveld natuurlijk, maar het waren geen Vondelpark-toestanden. Er zaten 
wat stelletjes, wat groepjes studenten en wij, de vijf ouders die met hun kinderen naar het 
feestje waren gekomen, allemaal netjes verspreid van elkaar. Iedereen hield afstand. We 
konden frisbeeën, een potje voetballen, zomaar, een uurtje of twee. En soms haalden we koffie 
bij een tentje waar iedereen netjes op afstand zijn bestelling schreeuwde en zich vervolgens in 
zijn eigen bubbel terugtrok tot de bestelling gereed was. 

Gaat de zomer zo worden? vroeg ik me af, toen ik ‘s avonds nog een rondje langs de kade liep 
en de dag overdacht. Enigszins bezorgd was ik wel: zouden we dat voor elkaar krijgen met z’n 
allen? Niet te lichtzinnig worden, netjes afstand blijven houden. Niet te vroeg de totale vrijheid 
pakken terwijl het eigenlijk nog niet kan. Want de experts waarschuwen alweer voor een Zuid-
Afrikaanse variant en een mogelijke vierde golf. 
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Ik geef toe: bij die gedachten zonk de moed me alweer een beetje in de schoenen. Maar toen 
hoorde ik minister De Jonge zomaar zeggen dat begin juli alle volwassenen minimaal een keer 
gevaccineerd kunnen zijn. Da’s voor de zomer. Het kan. Met een beetje geluk. 

Een wandeling met gedachten over kunst en moord 

Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. 
Verslag van dag 353.   

Het blijft alweer langer licht. Wat de aard van m’n avondlijke lockdownwandelingen weer 
langzaam verandert. Sinds maart vorig jaar heb ik de hele cyclus volgemaakt: van schemer 
naar licht naar schemer naar donker, en nu dus weer terug naar schemer. Straks in april 
loop ik weer in het volledig licht. 

Je zou verwachten dat ik langzamerhand dus elke steen van deze kade wel betreden heb. Ik 
had er best een kunstproject van kunnen maken. Elke dag een beetje verf aan m’n schoenen 
en dan na een jaar kijken welke stoeptegel op die 3 kilometer nog niet geraakt is. Of welke 
juist wel: lockdownwandelpad 2020-2021.  

Ik moet ineens denken aan een beroemd kunstwandelaar, iets met Brown, wacht ik zoek het 
op, yep, Stanley Brouwn, een conceptueel kunstenaar die zijn wandelingen, ultrakorte en 
megalange, tot kunst verhief. In het Kröller Müller staat ergens een bordje van een zeven 
stappen lange wandeling. Nou ja, van die dingen die je bedenkt als je in de schemering langs 
steeds dezelfde kade loopt. 

Er is daar overigens ook een plekje dat me op heel andere gedachten brengt. Gisteravond was 
het, ik liep aan wat wijzelf de donkere kant van de kade noemen, waar louche garagebedrijven 
zitten en onofficiële sportscholen, waar een aftands bewoond scheepje ligt en de kadeweg plots 
ophoudt vanwege een ingewikkeld bruggenstelsel. Auto’s moeten er keren waarvoor de weg 
aan het eind een kleine ronde verbreding heeft gekregen. Doodlopend dus en veelzeggend voor 
wat zich toen afspeelde. 

Het regende, ik had de kraag van mijn jas opgetrokken en van achter kwam heel langzaam 
een auto aangereden. Ik keek om, het was een klein zwart bestelwagentje. Het maakte net 
heel langzaam de draai, twee man kon ik onderscheiden, de bijrijder had zijn raam open en 
speurde een beetje. Keek-ie naar mij? Ik wist het niet zeker. Ik stond even stil, zij bleven 
tergend langzaam dat rondje maken. Nu keek-ie echt naar me.  

En inenen besefte ik dat we ons op de perfecte plek voor een vergismoord bevonden. Zo’n 
moord die iedereen kan treffen, want hij is niet voor jou bedoeld, maar voor iemand die op je 
lijkt. En leek ik op die iemand? Joh, ik leek op dit moment op half Nederland, een oudere 
man, verscholen in zijn jas. Ik keerde hen de rug toe, stapte door en liep iets versneld de trap 
naar de brug op. Bron: AD, 4 maart 2021.  

Complottheorieën en desinformatie over corona  

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, waarschuwt voor 
complottheorieën en desinformatie over het coronavirus. Dat staat in het nieuwe 
dreigingsbeeld. Radicale complotdenkers bedreigen politici, journalisten en agenten en dat 
kan leiden tot een 'geweldsdaad'. 
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‘Eenlingen zouden vanuit een combinatie van extremistisch gedachtegoed, mogelijk 
psychosociale of psychische problemen en maatregelen in het kader van Covid-19 juist eerder 
tot een geweldsdaad kunnen overgaan’, zegt de NCTV. 

Sinds de coronacrisis is er meer maatschappelijk ongenoegen, zowel online als offline. ‘Een 
deel van de verschillende groepen en individuen vindt elkaar in het afwijzen van de overheid 
of overheidsbeleid’, zegt NCTV. Er zijn gevoelens van onrechtvaardigheid, groot onbehagen of 
een andere werkelijkheidsbeleving. 

‘Mensen die de overheid, wetenschap en traditionele media al langer wantrouwen, kunnen 
hun denkbeelden bevestigd zien in complottheorieën en desinformatie. Sociale media 
fungeren als een soort blaasbalg’, aldus het dreigingsbeeld. 

Volgens de NCTV gaat het om een relatief brede, activistische bovenlaag, maar is er ook een 
'een radicale onderstroom met soms extremistische gedragingen, zoals het belagen van 
journalisten en politici of, het intimideren van politiemensen. Op digitale platforms kan een 
eenling mogelijk radicaliseren door contacten met gelijkstemden. 

Het dreigingsniveau blijft ongewijzigd en wordt vastgesteld op niveau 3. Dat betekent dat een 
terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat nu 
een concrete aanslag wordt voorbereid. 

Een onzichtbare en invloedrijke elite die achter de schermen stiekem de touwtjes in handen 
heeft. Dat is waar QAnon-aanhangers in geloven. Ook in Nederland groeit het aantal volgers, 
zeggen onderzoekers. ‘Twee jaar geleden was die aanhang er nog niet.’ 

QAnon is een beweging die in 2017 ontstond in de Verenigde Staten. Op forum 4chan deelde 
een gebruiker met de naam Q een aantal cryptisch berichten. Onder meer over wereldwijde 
elites die kinderen ontvoeren en vasthouden in ondergrondse gevangenissen om een middel 
uit hun bloed te halen dat hun leven zou verlengen. 
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Q zegt hoog in de Amerikaanse regering te zitten en om die reden allerlei geheimen te weten. 
Op verschillende internetfora worden om de paar dagen onder de naam 
Q zelfverklaarde aanwijzingen van een samenzwering geplaatst. Onduidelijk is of Q één 
persoon is of meerdere personen. 

Die samenzwering draait om een zogenoemde deep state, vertelt Stef Aupers, hoogleraar aan 
de Katholieke Universiteit Leuven en onderzoeker van complottheorieën. ‘Achter de zichtbare 
en officiële overheid zou een onzichtbare groep met satanistische ideeën de touwtjes in handen 
hebben. De elite zou ook kinderen misbruiken. Het idee is dat vooral democraten allerlei 
complotten met elkaar smeden om de bevolking te belazeren.’ 

Terwijl het coronavirus de wereld overgaat, lijkt de Q-theorie dat ook te doen. Zo waren er in 
Berlijn demonstraties tegen coronamaatregelen waar protestanten met Q-borden rondliepen.  

En ook in Nederland groeit de aanhang. Een van de aanjagers is rapper Lange Frans die 
afgelopen september sprak bij een demonstratie tegen kindermisbruik onder de elite. ‘Wij 
weten alles en laten het niet langer gebeuren’, zei hij tegen tientallen demonstranten. 

Het coronavirus was de kathalystor van QAnon in Nederland, zeggen gedragswetenschapper 
Jan-Willem van Prooijen en Aupers. Aupers: ‘Mensen die al veel wantrouwen voelden, zijn nu 
meer dan ooit afhankelijk van adviezen van de overheid en wetenschappelijke instituties als 
het RIVM. Als je wantrouwend bent naar die partijen, wordt het doodeng dat de samenleving 
waarin je leeft, heel erg koerst op de adviezen van dit soort autoriteiten. Dan zie je dat mensen 
samenballen in clubjes als QAnon. Mensen kunnen zich bovendien steeds minder goed 
voorstellen hoe de macht in elkaar zit, mede omdat die steeds internationaler wordt. Dan slaat 
de fantasie op hol.’ 

Een linkse elite die kinderen vermoordt om hun bloed te drinken. De bizarre complottheorie 
die in de krochten van het internet is ontstaan vindt steeds vaker zijn weg naar de offline 
wereld. Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn bezorgd en spreken over een terreurgevaar. 
Ondertussen komen er steeds meer internationale volgelingen bij. 

 

Een Q-aanhanger tijdens een bijeenkomst van Trump in 2018 

‘Ik volg Q, we volgen allemaal Q’, aldus een van de volgelingen die Erik Mouthaan onlangs 
op een Trump-rally sprak. De Amerika-correspondent komt ze steeds vaker tegen op 
campagnebijeenkomsten. 
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De volgers zeggen dat democratische leiders als Hillary Clinton en Joe Biden pedofielen zijn 
die de duivel aanbidden. ‘Het is moderne slavernij’, aldus een andere Trump-fan. ‘Ze maken 
misbruik van kinderen.’ 

De redder van deze zogenaamde heksenjacht op onschuldige kinderen? Als je het aan de 
volgelingen vraagt kan dat maar één iemand zijn: president Trump. De reden dat er bij zijn 
bijeenkomsten veel Q's de lucht in worden gehouden. 

De opvallende theorie wordt gevoed door een mysterieuze online figuur die zichzelf Q noemt. 
Hij zegt hoog in de regering te zitten en om die reden allerlei geheimen te weten. Om de paar 
dagen plaatst hij zelfverklaarde aanwijzingen van de samenzwering die door zijn volgelingen 
gretig worden gedeeld. 

‘Als karakter bestaat Q, maar het gaat waarschijnlijk om een aantal mensen dat zich online 
verenigd heeft’, aldus Dale Beran die een boek schreef over het fenomeen. Volgens hem bracht 
de zaak rond miljonair Jeffrey Epstein alles in een stroomversnelling. 

‘Die mensen deden jarenlang vreselijke dingen en kwamen ermee weg’, aldus Beran. ‘Het 
gevoel dat de elite alle middelen en geld van gewone mensen wegzuigt, wordt door de theorie 
letterlijk genomen. Met theorieën dat Hillary Clinton haar tanden in kinderen zou zetten." 

De bordjes met boodschappen over QAnon komen niet meer alleen in de Verenigde Staten 
voor. Zowat gelijktijdig met het coronavirus trok ook het Q-geloof steeds verder de wereld over. 
Zo liepen in Berlijn bij demonstraties tegen de coronamaatregelen volgelingen met Q-bordjes 
rond. 

En ook in ons land vinden ze steeds meer toehoorders. Een van de aanjagers is rapper Lange 
Frans die afgelopen september sprak bij een demonstratie tegen kindermisbruik onder de 
elite. ‘Wij weten alles en laten het niet langer gebeuren’, sprak hij tegen tientallen 
demonstranten. 
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De FBI noemt de volgelingen van de complottheorie een terreurgevaar. En dat is niet zonder 
reden. Zo dreigde een overtuigd Q-aanhanger een belangrijke dam op te blazen. Een andere 
volgeling schoot op een pizzeria omdat hij dacht dat de Clintons er kinderen zouden 
misbruiken. Bron: RTL nieuws, 7 oktober 2020. 

'Er wordt bij de corona-aanpak te weinig gekeken naar economische 
afweging' 

De coronamaatregelen leiden tot minder besmettingen en slachtoffers, maar veroorzaken ook 
economische en sociale schade. Hoeveel kost het redden van een coronapatiënt en staat dit 
in verhouding tot de maatschappelijke kosten? 

Het is een wrange vraag die in het begin van de coronacrisis niet of nauwelijks werd gesteld, 
zeggen experts. Het beleid was (en is) gericht op het redden van mensenlevens en het 
beheersbaar houden van de druk op de zorg. 

‘Logisch’, redeneert gezondheidseconoom Maarten Postma. ‘We willen voorkomen dat er op de 
IC's onmenselijke keuzes gemaakt moeten worden. Tot nu toe was de nood zo hoog dat er 
weinig aandacht was voor kosteneffectiviteit. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat de 
corona-aanpak niet kosteneffectief is. Maar dat hoeft ook niet leidend te zijn’, zegt Postma. 
‘We zijn vooral gericht op het voorkomen van doden. Toch denk ik wel dat er te weinig gekeken 
wordt naar de economische afweging.’ 

Hoewel het onderwerp gevoelig ligt, zijn dit soort maatschappelijke kosten-batenanalyses voor 
economen juist gebruikelijk. Om sommen te maken, hanteren ze de gezondheidskosten per 
gewonnen gezond levensjaar: de zogeheten 'quality adjusted life year', afgekort QALY. Zo 
beoordelen ze wat reële kosten zijn voor nieuwe behandelingen en geneesmiddelen. De 
standaardgrens ligt op tachtigduizend euro per gewonnen gezond levensjaar (QALY). 

Maar in de bestrijding van de coronacrisis is deze standaard losgelaten: de kosten liggen (veel) 
hoger. Hoeveel hoger, daar zijn experts het niet over eens. De schattingen lopen uiteen van 
vijf tot tien keer meer dan de tachtigduizend euro per gewonnen levensjaar, tot zelfs honderd 
keer meer. 

‘Ik zit er tussen in’, merkt econoom Postma op. Hij berekende dat de lockdowns grofweg 
honderd miljoen euro per dag kosten. Daarmee voorkwamen we ongeveer veertigduizend 
sterfgevallen en kostte een gewonnen gezond levensjaar in zijn berekening één miljoen euro. 

Dat de schattingen enorm verschillen, verbaast hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije 
Universiteit Carl Koopmans niet. ‘Het is heel moeilijk om te bepalen wat de kosten en baten 
zijn’, zei hij in november al. Alles hangt af van welke maatschappelijke kosten je meeneemt in 
de berekeningen. 

Om deze onmogelijke som te maken, moet je aanname op aanname stapelen, want veel 
gegevens zijn (nog) onzeker. ‘Dat is sinds eind vorig jaar niet veranderd’, zegt Koopmans nu. 
‘We weten wel iets meer, maar er zijn nog steeds te veel onzekerheden.’  

Postma beaamt dit. ‘We weten wat de medische kosten zijn: twaalf dagen op de IC kost zo'n 
20.000 euro bijvoorbeeld, en we kunnen exact berekenen wat de economische schade is als 
iemand uitvalt op werk door ziekte. Normaal gesproken zijn bij de weging van een medicijn, 
de kosten van dat medicijn de enige variabele.’ 

‘Nu moeten we alle kosten van de lockdown schatten: hoe moeten we de terugval in 
economische groei doorrekenen, en de kosten voor overheidssteun? De macro-economische 
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effecten, de werkloosheid die oploopt, de kosten van uitgestelde zorg en psychische klachten 
en verminderde lichaamsbeweging door gesloten sportscholen? Methodologisch is dat nieuw.’ 

Herstel NL, een groep medici, wetenschappers, economen en ondernemers, presenteerde 
onlangs een plan om Nederland weer open te gooien. Ze willen dat het kabinet de 
mogelijkheden van risicogestuurd beleid doorrekent. De groep raakte in opspraak omdat een 
aantal prominente leden opstapte. De experts in dit artikel zijn niet verbonden aan Herstel 
NL.  
 
Nog steeds wagen weinig economen zich aan analyse. TU-Delft onderzoeker Bas Kolen was 
een van de eerste onderzoekers in Nederland die het aandurfde om een kostenbatenanalyse 
te maken van de coronabestrijding. Zijn conclusie is dat op de lange termijn de kosten van 
een lockdown niet opwegen tegen de baten, vanuit een puur economisch oogpunt. Dat wil 
zeggen dat de kosten van de coronamaatregelen op blijven lopen, terwijl de baten - onder meer 
het aantal levens dat wordt gered - niet oplopen. 

‘We weten intussen wel dat we veel hogere kosten maken dan de gebruikelijke QALY-
standaard. De vraag is: is dat erg? En waar ligt de grens? Dat moet beantwoord worden in een 
politiek maatschappelijk debat dat maar niet wordt gevoerd’, aldus Kolen. 

De kosten-batenanalyse is belangrijk, maar er is volgens Kolen een veel relevantere vraag: hoe 
komen we hier uit? ‘Het is interessanter om te kijken naar wat nu wel zou kunnen als we de 
acceptabele risico's centraal stellen, omdat het verbieden van activiteiten alleen zin heeft als 
het risico's verkleint. Dit testen we nu, tijdens Fieldlab testevenementen. Hierdoor kunnen we 
economische schade verkleinen en mensen meer handelingsperspectief geven.’ 

Onderzoekers van de TU Delft bekijken welke versoepelingen de meeste maatschappelijke 
waarde opleveren. ‘Uit ons onderzoek in mei onder 30.000 Nederlanders bleek bijvoorbeeld 
dat het openen van contactberoepen en het samenkomen met familieleden meer opleverde 
qua maatschappelijke waarde, dan het openen van de horeca,’ zegt onderzoeker Niek Mouter, 
eveneens verbonden aan de TU Delft. 

Hij keek samen met Caspar Chorus naar de bereidheid om geld uit te geven voor de 
coronabestrijding. Uit dit onderzoek blijkt dat Nederlanders bereid zijn om in totaal 2.32 
miljoen euro aan extra belasting te accepteren, om een coronasterfgeval te voorkomen. Dat 
komt neer op ongeveer 29 cent per huishouden. 

Ook bleek dat burgers evenveel waarde hechten aan het voorkomen van een coronasterfgeval, 
als aan het voorkomen van vijftien gevallen van blijvend psychisch letsel en het voorkomen 
van langdurig inkomensverlies voor 77 huishoudens. ‘Dit soort cijfers kan de overheid 
gebruiken bij het maken van afwegingen tussen gezondheid, economie en sociale schade’, 
aldus Mouter. 

Maar vooralsnog blijft het opstellen van zoiets als 'dé coronarekening' een onmogelijke opgave, 
zegt hoogleraar Carl Koopmans. ‘Als dit alles voorbij is, dan zou het een goed idee zijn om een 
parlementaire enquête te houden en als onderdeel daarvan ook een kosten-batenanalyse te 
doen. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg.’ 

Ook Postma wil op termijn terugkijken. ‘Je moet niet praten in termen van goed of fout, maar 
wel transparant zijn over de kosten. Misschien blijkt over een jaar uit de berekeningen wel 
dat de kosten extreem hoog zijn per QALY, ver boven die 80.000 euro. Maar dat betekent niet 
dat we dit niet hadden moeten doen. We doen in de medische wereld wel meer dingen die niet 
kosteneffectief zijn, omdat het ethisch gezien de enige keuze is.’ Bron: NOS, 5 maart 2021. 
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Eerste coronarekening gepresenteerd: kosten worden groter dan de 
baten 

De aanpak om de coronacrisis te bestrijden is relatief duur ten opzichte van andere 
maatregelen om levens te redden. Dat is de conclusie van TU Delft-onderzoeker Bas Kolen, 
die als een van de eersten een kostenbatenanalyse over bestrijding van het coronavirus 
maakte. De berekening verschijnt vandaag in economentijdschrift ESB. 

Het tijdschrift probeert al maandenlang een berekening te publiceren over de aanpak van het 
coronavirus. Tot vandaag wilde niemand zich eraan branden. Volgens hoofdredacteur Jasper 
Lukkezen vallen er bij de berekening van Kolen verschillende kanttekeningen te plaatsen, 
maar is het een startpunt voor een discussie. 

‘Niet iedereen voert deze discussie graag; het afwegen van levens, levenskwaliteit en economie 
is een netelige kwestie. Desalniettemin is het wel nodig’, zegt hij. 

Kolen maakt normaal gesproken dit soort berekeningen voor scenario's van overstromingen. 
‘In de wereld van overstromingen en zorg zijn we gewend te werken met dit soort analyses, 
inclusief de waardering van mensenlevens, bij allerlei keuzes die we maken. Bijvoorbeeld bij 
hoeveel geld we uitgeven aan medicijnen, hoeveel geld we uitgeven aan waterkeringen.’ 

In maart werd besloten om onder meer scholen, cafés, restaurants, pretparken en 
sportscholen tijdelijk te sluiten om zo het coronavirus te bestrijden. Uit de berekening van 
Kolen blijkt dat de kosten van de coronamaatregelen op blijven lopen, terwijl de baten - onder 
meer het aantal levens dat wordt gered - niet oplopen. ‘Met de informatie die er in maart was, 
was een lockdown een prima besluit’, zegt Kolen. ‘Maar we zien nu de kosten verder stijgen. 
Aan het eind van jaar zijn de kosten grofweg een factor 5 tot 7 hoger dan de baten, afhankelijk 
van hoeveel doden er zijn voorkomen.’ 

Niemand weet hoeveel doden er met de maatregelen zijn voorkomen. In de berekeningen van 
Kolen wordt uitgegaan van zes verschillende scenario's. In het zwartste scenario had het 
coronavirus tot 450.000 sterfgevallen geleid als er niet was ingegrepen, in het lichtste scenario 
gaat het om 115.000 doden. Alleen bij de donkerste scenario's wegen de baten nog op tegen 
de kosten, bij de vier andere scenario's liggen de kosten inmiddels hoger dan de baten. 

Economen hebben in het tijdschrift een aantal opmerkingen over de berekening. Zo zou er 
niet de juiste werkwijze zijn gevolgd, zouden de gevolgen voor de langere termijn op 
bijvoorbeeld de volksgezondheid te weinig zijn meegenomen en is er discussie over hoe groot 
de gevolgen van de coronamaatregelen voor de economie precies zijn. 

Kolen zegt dat zijn berekening aanleiding is om te kijken naar andere methodes om het 
coronavirus te beteugelen. ‘De huidige lockdowns hebben betrekking op iedereen om de 
contacten tussen mensen te verminderen. Jongeren zijn veel minder kwetsbaar voor corona. 
Het ligt voor de hand om de ouderen en de zwakkeren zich terug te laten trekken in een 
lockdown. De jongeren hebben dan de taak om de economie meer gaande te houden en op die 
manier de kosten te beperken. Maar wel met beperkingen zodat de zorg niet overbelast raakt.’ 

Volgens Kolen zou de beperking voor mensen boven de 60 kunnen gaan gelden. Hij geeft aan 
dat de kosten niet de enige overweging moeten zijn bij de keuze voor de aanpak van de 
coronacrisis. ‘Deze berekening maakt transparant wat de impact is van keuzes, maar het 
schrijft de keuze niet voor. Factoren zoals geluk en de maatschappelijke impact moeten ook 
meewegen.’ Bron: NOS, 12 november 2020.  
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Economen willen weten: hoeveel betalen we nu voor het redden van een 
leven? 

In het buitenland zijn de eerste berekeningen gemaakt over hoeveel coronamaatregelen 
hebben gekost en hoeveel levens ermee zijn gered. In Nederland durven economen zo'n som 
nog niet te publiceren. Verschillende economen werkten er afgelopen maanden aan, maar 
haakten weer af. 

‘Balen’, zegt Jasper Lukkezen, hoofdredacteur van economenvakblad ESB. Het overkwam 
hem al twee keer dat een econoom zo'n berekening in zijn blad wilde plaatsen, maar op het 
laatste moment terugtrok, zegt hij in NOS-podcast POEN. 

‘We wilden ze dolgraag publiceren’, zegt Lukkezen. ‘Juist omdat ze heel belangrijke inzichten 
kunnen opleveren voor het maatschappelijk debat in Nederland.’ Een debat over de vraag: 
hoeveel hebben we over voor het redden van een leven tijdens de coronapandemie, en geven 
we daar op dit moment niet meer aan uit? 

Hoewel het onderwerp gevoelig ligt, zijn dat soort maatschappelijke kostenbatenanalyses 
gebruikelijk voor economen. Bijvoorbeeld in de zorg, als bepaald moet worden welke 
medicijnen in een basispakket vergoed worden en welke niet. Dat wil niet zeggen dat de 
berekening voor de coronamaatregelen eenvoudig te maken is. 

‘Het is heel moeilijk om te bepalen wat de kosten en baten zijn’, zegt Carl Koopmans, 
hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit en onderzoeksdirecteur bij economisch 
onderzoeksbureau SEO. Koopmans is één van de twee auteurs die zijn artikel op het laatste 
moment toch terugtrok, zegt hij in de podcast. 
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Dat was omdat hij teveel aannames moest maken, die hij nog niet kon onderbouwen. ‘Welke 
situaties vergelijk je met elkaar en hoe zien die eruit? De situatie met lockdown hebben we 
waargenomen, die zien we nog steeds. Maar de situatie zonder lockdown moet je dan 
inschatten.’ 

En dat is lastig, zegt Koopmans. ‘Gaat de epidemie dan rond en wordt bijna iedereen ziek? 
Raakt de IC overbelast en kunnen heel veel mensen dan niet behandeld worden? Gaan er dan 
heel veel meer mensen dood dan er nu al doodgegaan zijn? Of gaan mensen zich zonder 
lockdown al voorzichtig gedragen? Zodat het vervolgens dan toch wel weer meevalt met de IC?’ 

De andere econoom die een berekening maakte maar bij nader inzien toch niet wilde 
publiceren, vreesde dat publicatie niet goed zou uitpakken voor zijn of haar carrière en tot 
persoonlijke aanvallen zou leiden. Wie het is, wil Lukkezen niet zeggen. 

Ook econoom Robin Fransman heeft een poging gewaagd om de kosten en de baten van de 
coronamaatregelen op een rij te zetten. Maar hij kwam niet uit de berekeningen, zo legt hij uit 
in POEN. ‘Dan heb je duizend aannames gemaakt en over elke aanname kun je met anderen 
gaan steggelen.’ 

Bovendien is het maar de vraag of het zo eenvoudig te onderscheiden is welke maatregelen 
puur gericht zijn op het redden van levens en alleen maar geld kosten, en welke geld kosten 
maar de economie misschien ook helpen. 

‘We moeten ervoor waken dat we een schijntegenstelling gaan creëren tussen gezondheid en 
economie’, zei premier Rutte niet voor niets tijdens een van de persconferenties. ‘Wat we nu 
doen voor de gezondheid, draagt straks bij aan ons economisch herstel.’ 

Carl Koopmans vindt het jammer dat zijn berekening er niet is gekomen. ‘Dat is een gemiste 
kans. Ik hoop nog steeds dat anderen misschien meer tijd hebben, meer informatie kunnen 
verzamelen en er wel in slagen om iets redelijks op een rij te zetten.’ 

Hij denkt dat een vergelijkbare berekening nu wel mogelijk zou zijn. Om in te schatten hoe 
Nederland eruit zou zien zonder lockdownmaatregelen, zouden we naar Zweden kunnen 
kijken. ‘Daar hebben ze weliswaar ook een soort lockdown gehad, maar toch een stuk lichter 
dan wij.’ 

Niek Mouter en Caspar Chorus van de TU Delft zijn ook aan het rekenen geslagen. Zij hebben 
gekeken naar het versoepelen van de coronamaatregelen. En in plaats van te berekenen 
hoeveel die hebben gekost en opgeleverd, hebben ze een representatieve groep van ruim 
duizend Nederlanders op de stoel van Mark Rutte gezet. 

De groep moest een keuze maken tussen verschillende exitstrategieën. Op basis van 
gesprekken met deskundigen maken ze een inschatting van wat de verschillende bijkomende 
effecten per plan zouden zijn: van aantal sterfgevallen bij soepelere regels tot 
belastingverhogingen om de economische gevolgen op te vangen bij strengere regels. 

Zo konden Mouter en Chorus berekenen hoeveel een Nederlander volgens hen bereid is aan 
belastingverhoging te betalen om een mensenleven te redden. Het antwoord? Iets meer dan 
2,3 miljoen euro per vermeden sterfgeval. Dat komt neer op 29 eurocent per huishouden. 
Bron: NOS, 22 september 2020.   
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De Jonge: Intense controle Tweede Kamer hielp aanpak corona niet 

De frequentie van de controle door de Tweede Kamer op het coronabeleid van het kabinet is 
hoog en veeleisend. Of de strijd tegen de pandemie daarbij is gebaat, dat vraagt 
volksgezondheidminister Hugo de Jonge zich af in een interview met deze krant. 

‘Er zijn heel wat weken geweest dat we flink in de Kamer bezig waren in plaats van het 
bestrijden van de crisis’, stelt De Jonge terugblikkend. ‘De intensiteit is veel te hoog geweest. 
En dat zeg ik niet zozeer voor mezelf, maar voor alle mensen die hier werken.’ 

De CDA-minister schetst in de Z-bijlage dat hij soms niet meer weet welke dag het is en zijn 
oriëntatie kwijt is. ‘Onderdeel van die uitputting is wel degelijk ook de omgeving waarin je je 
werk moet doen. Ik denk dat het zeker had geholpen, als het minder was geweest.’ 

Maar liefst zesendertig debatten had De Jonge in de Tweede Kamer, samen met premier Rutte, 
minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en minister Van Ark voor Medische Zorg.’Er 
gaat iedere keer een uitgebreide brief aan vooraf en de eindeloze stroom vragen die je moet 
beantwoorden. Dan ook nog het debat. Dat is twee, soms drie dagen in zo’n week.’ 

De Jonge schetst dat iedereen bij het RIVM, de ministeries, de GGD, de verpleeghuizen en 
delen van ziekenhuizen al een jaar in crisisstand staan. ‘Je kunt je tijd maar één keer benutten 
op zo’n dag. Soms kom je in een week boven de honderd uur uit. Ik denk dat we heel erg 
onderschatten hoe intens zo’n crisis is.’ 

De Jonge kan met jaloezie kijken naar collega-ministers in omringende landen, die beduidend 
niet zo vaak op het matje worden geroepen als in Den Haag. ‘Ik denk dat het zeker had 
geholpen, als het minder was geweest. Het had geen afbreuk mogen doen aan de mate van 
verantwoording.’ 

De Jonge zou graag zien dat de Tweede Kamer zichzelf vragen stelt. ‘Heeft het nou geholpen 
in de kwaliteit en de effectiviteit van de crisisbestrijding dat er zó intensief het debat is gevoerd 
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met het kabinet. Daarvan kwamen als je eerlijk bent, best veel dezelfde thema’s en vragen 
steeds terug.’ Bron: AD, 5 maart 2021.  

 

© EPA — Disneyland in Anaheim (Californië) mag vanaf 1 april weer open 

Op 1 april pretparken en sportstadions open in de staat California   

De Amerikaanse staat Californië heeft de weg vrijgemaakt 
voor pretparken en sportstadions in de open lucht om eerder dan verwacht, op 1 april, 
weer bezoekers toe te laten. De autoriteiten hebben de heropeningscriteria versoepeld na 
een scherpe daling van het aantal coronabesmettingen, maar ook door druk van de 
exploitanten. 

Door het besluit van het ministerie van Gezondheid mogen sportstadions en grote attracties, 
waaronder Disneyland, Magic Mountain en Universal Studios, vanaf volgende maand weer op 
beperkte schaal bezoekers verwelkomen. Wel mogen alleen inwoners van Californië naar 
binnen. Ook mag slechts vijftien procent van de maximale bezoekerscapaciteit worden 
toelaten. 

Buitensporten en live-optredens met fans zullen vanaf 1 april in de hele staat zijn toegestaan, 
maar de capaciteit zal worden bepaald door de omstandigheden in de regio. Zo zal in de 
zwaarst getroffen gebieden de capaciteit worden beperkt tot honderd bezoekers. 

Volgens de nieuwe regels mogen er vanaf 1 april in Californië ook weer in beperkte 
mate toeschouwers aanwezig zijn bij honkbalwedstrijden in de MLB. Bron: AD, 6 maart 2021.  
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Laatste woorden 

In Nederland was sprake van oversterfte sinds week 39 van 2020, toen de tweede coronagolf 
over ons heen kwam. 

In week 6 van dit jaar leek het er al op dat die oversterfte afnam, maar week 7 liet weer een 
stagnatie van die daling zien. In week 8 zette de daling toch weer verder door. 

Het RIVM telde vorige week wel 205 mensen die overleden aan de gevolgen van het 
coronavirus. Dat waren er in de week daarvoor echter nog 301. Ook dat sterftecijfer neemt 
dus af. 

Gelderland en Overijssel laten een soortgelijk verloop van cijfers zien als het landelijke 
gemiddelde. In beide provincies zet de daling van de sterftecijfers na een korte stagnatie verder 
door. Flevoland daarentegen, laat een stijging zien. 

Het CBS rekent niet per provincie uit wat de oversterftecijfers zijn, maar uit de grafieken blijkt 
dat de sterftecijfers in week 8 van 2021 in Gelderland en Overijssel eenzelfde soort verloop 
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kennen als in week 8 van 2019 en 2020, toen er nog geen sprake was van grote oversterfte 
door corona. 

In Gelderland stierven 391 mensen in week 8 van 2021 (in 2020 waren dat er 382, in 2019 
stierven er 423 mensen). Een week eerder bedroeg het aantal overledenen in Gelderland 399. 
Ook in Overijssel stierven er in week 8 minder mensen dan in week 7: 208 om 230. In week 
8 van 2020 stierven er in deze provincie 194 mensen, in dezelfde week van 2019 waren dat er 
183. Alleen Flevoland liet een stijging zien van het aantal doden: in week 7 waren dat er 55, 
in week 8 waren dat er 62. In week 8 van 2020 en 2019 waren dat er respectievelijk 39 en 51.  

Het CBS spreekt van oversterfte als er meer mensen overlijden dan zij had verwacht in een 
bepaalde periode. Het verwachte aantal overledenen wanneer er geen corona-epidemie was 
geweest, is geschat op basis van sterftecijfers in de afgelopen vijf jaar. Deze gemiddelde sterfte 
per week levert een benadering op van de verwachte wekelijkse sterfte. Met behulp van de 
prognose van de bevolkingsontwikkeling wordt de verwachte sterfte per week herschaald om 
rekening te houden met de bevolkingsgroei, vergrijzing en oplopende levensverwachting. 
Marges rond de verwachte sterfte zijn geschat op basis van de waargenomen spreiding in de 
sterfte per week in de afgelopen vijf jaar.  Bron: De Stentor, 5 maart 2021. 
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