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Eerste woorden 

 

Precies een jaar geleden werd in Nederland het eerste coronasterfgeval gerapporteerd door het 
RIVM. Een 86-jarige man uit Hoeksche Waard was, voor zover bekend, het eerste slachtoffer 
van het virus. De laatste weken dalen de sterftecijfers, en door de vaccinaties gloort er licht aan 
de einder. Wie overleden er in Nederland aan covid-19? 

Voor het eerst sinds september is de sterfte in Nederland weer onder het verwachte niveau. 
Dat maakte het CBS vrijdag bekend. Na zes maanden van zogeheten oversterfte overleden in 
de laatste week van februari minder mensen dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Er 
overleden vooral veel minder 80-plussers en verpleeghuisbewoners dan in de afgelopen 
maanden. Bij deze groepen is de vaccinatiecampagne al enige tijd bezig. 

Zeker in de eerste golf, toen lang niet iedereen werd getest, stierven er meer mensen aan 
corona dan uit de RIVM-cijfers bleek. Het RIVM houdt alleen sterfte bij van mensen die positief 
zijn getest op het virus. De oversterfte gaf zeker toen een betere indicatie van de werkelijke 
coronasterftecijfers. Uit een analyse van het CBS over de periode tot en met oktober 2020 
bleek dat de oversterfte, op de hittegolf in augustus na, volledig werd veroorzaakt door covid-
19. 

Van latere maanden zijn de exacte doodsoorzaken nog niet verwerkt, maar uit de 
sterftemeldingen van het RIVM blijkt dat ook die oversterfte zeker grotendeels door corona 
kwam. Sinds maart 2020 zijn in Nederland in totaal ruim 172 duizend mensen overleden, 
ruim 12 procent meer dan het CBS zou hebben verwacht zonder corona. 

Vooral ouderen stierven aan covid-19; tweederde van de overledenen was ouder dan 80. Covid-
19 trof meer mannen dan vrouwen; 54 procent van de alle overledenen was man. Alleen boven 
de 90 stierven er meer vrouwen, maar in die leeftijdsgroep zijn zij dan ook ruim in de 
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meerderheid. Verreweg de meeste doden, meer dan de helft van de totale coronasterfte, vielen 
in verpleeghuizen en andere instellingen voor langdurige zorg. 

Toch zijn het niet alleen ouderen die stierven. Zo’n 1.500 Nederlanders onder de zeventig 
stierven aan corona. In alle leeftijdsgroepen was de sterfte dit jaar hoger dan verwacht. Bij de 
meerderheid van alle ‘jonge’ overledenen was sprake van een onderliggende aandoening, een 
andere ziekte dan covid-19. Bij vijfenzestig procent van de gestorven covid-patiënten is een 
andere aandoening gemeld, vooral hart- en vaatziekten en hoge bloeddruk komen veel voor. 
Bij slechts 10 procent van hen is bekend dat zij geen onderliggende aandoening hadden. Van 
de overige overledenen onder de zeventig is niet geregistreerd of zij al aan een andere ziekte 
leden. 

De eerste coronagolf begon in Brabant en het noorden van Limburg. In het noorden van 
Nederland was, zeker tijdens de eerste golf, eigenlijk niet veel aan de hand. De sterftecijfers 
waren daar dan ook veel lager dan in het zuiden. De tweede golf was meer verspreid over het 
land, maar ook als de balans over een jaar corona wordt opgemaakt blijft de kaart in Friesland 
en Groningen veel lichter gekleurd. Uiteindelijk stierven, omgerekend naar inwonertal, in de 
gemeente Zandvoort de meeste mensen aan corona. Daar zijn tot nu toe eenenveertig 
sterfgevallen gemeld, 239,5 per honderd duizend inwoners. Daarna volgen Bernheze en 
Cranendonck, met meer dan 230 sterfgevallen per honderd duizend inwoners. Dit is veel meer 
dan het Nederlands gemiddelde. De 15.672 officieel gemelde coronadoden zijn er omgerekend 
91 per 100 duizend inwoners. Maar drie gemeenten in Nederland zijn gevrijwaard gebleven 
van sterfte door het virus: de Waddeneilanden Ameland, Vlieland en het kleine Rozendaal. 

Corona is, mede dankzij de getroffen maatregelen, geen enkel moment doodsoorzaak nummer 
1 geweest in Nederland. In april 2020, op het hoogtepunt van de eerste golf, was covid-19 bij 
een op de drie overledenen de oorzaak van overlijden. In totaal is van alle sterfte tot en met 
oktober 2020 bij ruim 10 procent covid-19 als doodsoorzaak genoteerd. In de eerste tien 
maanden van 2020 stierven ongeveer drie keer zoveel mensen aan kanker en aanverwante 
ziekten dan aan corona, en ruim twee keer zoveel mensen overleden aan hart- en vaatziekten. 
Naar verwachting zullen de sterftecijfers de komende tijd snel gaan dalen. Steeds meer 
mensen met een groot risico op overlijden door corona – ouderen en verpleeghuisbewoners – 
zijn gevaccineerd. Overlijden is niet het enige risico bij covid-19, ook een ernstig maar niet 
fataal ziekteverloop is een zware belasting. Voor degene die ziek wordt natuurlijk, maar 
overbelasting van de zorg kan ook leiden tot meer sterfte door andere oorzaken, omdat 
bijvoorbeeld een kankerdiagnose te laat wordt gesteld. Bron: De Volkskrant, 6 maart 2021. 
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De eerste coronapatiënt in Rotterdam 

Zonder dat hij het weet, is de 57-jarige Fred een jaar geleden groot nieuws: Hij is de allereerste 
coronapatiënt in Rotterdam.  De arts zei: ‘eigenlijk was je al dood, je hoefde alleen nog maar 
te sterven.’ Fred ligt hij wekenlang in diepe slaap op de intensive care. Onwetend. Zijn vrouw 
Daniëlle draagt de pijn en onmacht een jaar later nog met zich mee. ‘Als mensen zeggen 
dat corona onzin is, word ik zó boos.’ Bron: AD, 6 maart 2021.  

Precies een jaar geleden eiste corona een eerste slachtoffer in Nederland. Alleen handen hielp 
niet, dus ging Nederland in lockdown. Daarmee werd onze vrijheid ingeperkt. En ook 
honderdduizenden ondernemers werd geslachtofferd. Het doel was helder: zoveel mogelijk 
verdere coronadoden voorkomen. In hoeverre de maatregelen exact hebben bijgedragen zullen 
we nooit weten. Maar als het goed is hebben de offers veel ziekteleed voorkomen. Bron: De 
Telegraaf, 7 maart 2021. 

 

Schooldirecteur over massale besmettingen onder middelbare 

scholieren: 'Je vraagt je af waar we in godsnaam mee bezig zijn' 

Er is onrust over nieuwe uitbraken onder scholieren sinds de heropening van de scholen op 
2 maart. In het Gooi zijn tientallen besmettingen geconstateerd na feestjes van 
eindexamenleerlingen in de voorjaarsvakantie. Ook in Hoorn is sprake van code zwart. 

Minstens twintig scholieren van het Sint Vituscollege en het Willem de Zwijger College zijn 
ziek en vijfenveertig zijn nog in afwachting van de testresultaten en zitten voorlopig in 
quarantaine. Volgens de GGD Gooi en Vechtstreek neemt het aantal besmettingen in de regio 
het snelst toe in de categorie van 13 tot 24 jaar. De problemen beperken zich intussen niet 
langer tot het Gooi alleen. 

Ook in Hoorn - waar inmiddels sprake is van code zwart - is dit het gesprek van de dag in de 
koffiekamer van de leraren van het Tabor College Werenfridus. ‘Ik zit hier met heel veel 
ongeruste collega's, het is echt talk of the town’, vertelt rector Jannetje Ter Punt. 

De school is deze week alleen nog open voor een handjevol eindexamenleerlingen, maar 
volgens de nieuwe richtlijnen zijn er vanaf maandag weer zevenhonderd leerlingen aanwezig. 

Hoorn meldde gisteren 181 besmettingen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: het landelijk 
gemiddelde ligt op 27,2 per 100.000 inwoners. 

‘Ik hecht echt veel waarde aan het fysieke onderwijs, maar met deze hoge besmettingsgraad 
vraag je je toch af waar we in godsnaam mee bezig zijn’, zegt Ter Punt verontrust. ‘Ik snap dat 
het een politiek besluit is, maar het is toch een raar signaal, als je nog een avondklok hebt en 
het is hier code zwart.’ 

Viroloog en OMT-lid Menno de Jong noemt het 'een duivels dilemma'. ‘De infectiecijfers laten 
niet zoveel toe. Epidemiologisch was er eigenlijk geen ruimte voor de heropening van de 
middelbare scholen, maar vanuit de maatschappelijk oogpunt kan ik me deze afweging heel 
goed voorstellen.’ 

Volgens de Jong is het daarom zo belangrijk dat de versoepeling geleidelijk gaat en er daarom 
zijn aanvullende adviezen zijn om het zo veilig mogelijk te doen. ‘Het is maatwerk. Elke school 
moet daar goed over nadenken.’  
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‘Het risico op scholen is groter, maar de maatregelen zoals we die in de rest van het land 
kennen, kun je ook proberen zo goed mogelijk toe te passen op klein niveau in een school', zo 
stelt hij. 

‘Alle maatregelen zijn gebaseerd op het voorkomen van mensen dicht op elkaar en om de 
mobiliteit zo min mogelijk te houden. Dit kun je vertalen naar een school door bijvoorbeeld 
leerlingen niet meer van klas te laten wisselen bij een volgend lesuur, maar door alleen de 
leraren te rouleren.’ 

Ondanks de onrust die er is onder leraren en ouders is rector Ter Punt niet van plan om de 
school op eigen initiatief dicht te gooien. ‘Wij volgen de overheid in deze en houden ons aan 
de richtlijnen, maar ik verbaas me er over dat zij geen beslissingen nemen op basis van deze 
nieuwe cijfers.’ 

De anderhalve meter is volgens haar bovendien niet realistisch. ‘De kinderen zijn magneten, 
zodra ze buiten het klaslokaal stappen, zie je ze bovenop elkaar springen. Dat is gewoon zo.’  
Bron: Op1npo, 4 maart 2021.   

Tientallen Gooise scholieren besmet na losbandige vakantie: 
‘Onverantwoord gedrag’ 

BUSSUM - Middelbare scholen het Sint Vituscollege en het Willem de Zwijger College hebben 
te kampen met een flinke uitbraak van het coronavirus onder leerlingen. Er zouden op de 
scholen zeker twintig leerlingen ziek zijn, vijfenveertig 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. 

 

Foto ter illustratie. De leerlingen op de foto zijn voor zover bekend niet betrokken bij het grote 
aantal besmettingen - Willem de Zwijger College 

Op het Sint Vitus College zijn in de afgelopen dagen in ieder geval tien leerlingen positief getest 
op het coronavirus. ‘Daarnaast moesten tenminste vijfentwintig leerlingen zich in quarantaine 
plaatsen, doordat zij in contact zijn geweest met een positief getest persoon en hun testuitslag 
afwachten’, zegt rector Harko Boswijk van de school. De cijfers op het Willem de Zwijger 
College zijn bijna identiek. ‘Tien bevestigde besmettingen en twintig leerlingen in quarantaine’, 
aldus rector Jan Adels. 

Volgens beide scholen zijn de besmettingen terug te leiden naar de voorjaarsvakantie. Er 
wordt gesproken over enkele feestjes van groepen leerlingen, maar de rectoren willen verder 
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geen duidelijkheid geven over eventuele besmettingshaarden. ‘Een enkele leerling praat over 
een feestje, maar wij trekken vooral de conclusie dat leerlingen en ouders het echt heel erg 
moeilijk vinden om zich langdurig aan de maatregelen te houden’, aldus de rector van het 
Willem de Zwijger College. 

Daarnaast is er nog een overeenkomst: het betreft alleen examenleerlingen, die ook voor de 
vakantie naar school mochten. ‘Je helpt jezelf in de problemen door onverantwoord gedrag, 
zeker als je in je examenjaar zit’, benadrukt Adels.  

De twee scholen hebben gisteren een brief naar alle leerlingen, maar ook de ouders en 
verzorgers gestuurd. ‘Het is prachtig dat we nu weer open mogen’, vertelt Boswijk van het Sint 
Vituscollege. ‘Maar we moeten er wel echt verantwoordelijk mee omgaan. Wij roepen dan ook 
echt op: neem je verantwoordelijkheid en vertoon ook buiten school geen onverantwoord 
gedrag.’ 

Ook rector Adels van het Willem de Zwijger College heeft een zelfde boodschap voor zijn 
leerlingen. ‘Gedraag je nog even netjes totdat iedereen weer normaal kan doen. Daarmee help 
je jezelf en natuurlijk je omgeving.’ 

Het grote aantal besmettingen heeft overigens geen gevolgen voor de heropening van de twee 
middelbare scholen sinds afgelopen maandag. De zieke leerlingen zijn sinds het begin van de 
voorjaarsvakantie al niet meer op school geweest. 

Het Sint Vituscollege en het Willem de Zwijger College zijn voor zover bekend de enige twee 
middelbare scholen in Bussum met zo'n hoog aantal besmettingen. De Gooise 
Scholenfederatie, waar onder meer het Bussumse Goois Lyceum en de Fontein Mavo onder 
vallen, zegt tot nu toe geen groepen van besmettingen met het virus te hebben op de scholen. 
‘Maar we zijn alert, alles kan in 24 uur veranderen weten we na een jaar corona’, zegt 
bestuursvoorzitter Annet Kil. Bron: NH nieuws, 2 maart 2021. 

Aantal besmettingen onder 'feestende' Gooise leerlingen 
verdubbeld, scholen dicht 

BUSSUM - Het aantal examenleerlingen van middelbare scholen het Vituscollege en het 
Willem de Zwijgercollege dat besmet is met het coronavirus na feestjes in de voorjaarsvakantie, 
is verdubbeld. Waar gisteren op de twee scholen samen nog twintig leerlingen ziek waren, 
blijken nu veertig leerlingen besmet. De scholen hebben besloten de rest van de week alleen 
nog onderwijs op afstand te geven. 

De twee Bussumse middelbare scholen hebben te kampen met een flinke uitbraak van het 
coronavirus onder examenleerlingen nadat er in de voorjaarsvakantie van afgelopen week veel 
onveilig contact is geweest. Er doen verhalen de ronde dat er begin vorige week enkele feestjes 
zijn geweest, al kunnen de scholen dat zelf nog niet bevestigen.  

Gisteren werd bekend dat op het Vituscollege tien examenleerlingen besmet bleken met het 
coronavirus, 25 anderen zitten in quarantaine in afwachting van hun testuitslag. Het Willem 
de Zwijgercollege meldde vergelijkbare besmettingsgevallen: er bleken tien leerlingen ziek, 
twintig anderen wachtten nog op hun testuitslag.  

Het aantal besmette leerlingen is vandaag dus verdubbeld en dat is voor de twee scholen reden 
om dicht te gaan voor andere examenleerlingen. ‘We geven hoe dan ook de rest van de week 
onderwijs op afstand’, vertelt rector Jan Adels van het Willem de Zwijgercollege aan NH 
Nieuws. ‘Dat hebben we samen met het Vituscollege zo afgesproken, omdat daar de 
besmettingsaantallen dus ook flink zijn toegenomen. We zijn erg geschrokken van het hoge 
aantal besmettingen en nemen daarom het zekere voor het onzekere.’ 



7 

 

De maatregelen betekenen dat de scholen deze week nog zo goed als dicht blijven. Alleen 
enkele lagere klassen komen, zij het voor een enkel uurtje, de school binnen. ‘We zouden deze 
week nog alleen open zijn voor examenleerlingen, voor de andere leerlingen was deze week 
een soort overgangsweek. Dat is wat dat betreft een geluk bij een ongeluk.’ 

Komende maandag gaan de deuren van de twee scholen weer 'normaal' open. De scholen 
weten dan of de leerlingen die nu nog op hun testuitslag wachten, besmet zijn of niet. De 
eventueel nog besmette leerlingen blijven dan nog wel thuis. 

Volgens de twee scholen zijn er geen docenten besmet. Toch willen de scholen met het 
grotendeels sluiten van de scholen, hun medewerkers beschermen. ‘We hebben een 
verantwoordelijkheid naar onze docenten en medewerkers toe’, stelt Adels.  

De twee scholen hebben gisteren een strenge brief gestuurd naar examenleerlingen en hun 
ouders om ze aan te spreken op hun 'onverantwoorde gedrag'. ‘Gedraag je nog even netjes 
totdat iedereen weer normaal kan doen. Daarmee help je jezelf en natuurlijk je omgeving’, zo 
werd de leerlingen opgedragen. Bron: NH nieuws, 3 maart 2021.  

 

Sint Vituscollege 

Na corona-uitbraak door 'feestjes' ook besmettingen op derde 
Bussumse middelbare school 

Ook de derde Bussumse middelbare school ontkomt niet aan een uitbraak van het 
coronavirus onder examenleerlingen. Op het Goois Lyceum zijn tot nu toe zeker negen 
leerlingen besmet met het coronavirus, een aantal dat - zo lijkt het althans - nog steeds 
toeneemt. Dat bevestigt rector Miriam Watts-Jones aan NH Nieuws. 

De besmettingen op het Goois Lyceum hebben naar alle waarschijnlijkheid te maken met het 
grote aantal besmettingen op het Sint Vituscollege en het Willem de Zwijgercollege aan de 
andere kant van Bussum. Daar is een grote groep van zeker 40 examenleerlingen besmet met 
het coronavirus, een andere groep wacht in quarantaine nog op de testuitslag. De 
besmettingen komen na 'onveilig contact' in de voorjaarsvakantie, waarschijnlijk na een of 
meerdere feestjes. 
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Vanwege het hoge aantal besmettingen hebben de scholen besloten  deze week nog gesloten 
te blijven.  Het Goois Lyceum heeft vandaag besloten de examenklassen op het vwo vanaf 
morgen onderwijs op afstand te geven. ‘Dat doen we hoe dan ook tot en met dinsdag’, zegt 
Watts-Jones. ‘We nemen deze maatregel omdat we dan hoe dan ook de vijf dagen quarantaine 
naleven, maar ook omdat we andere leerlingen, docenten en medewerkers willen beschermen. 
Dat vind ik ook onze plicht.’ 

De school zag de afgelopen dagen het aantal besmette leerlingen oplopen. Waar gisteren nog 
'slechts' twee examenleerlingen besmet waren met het virus, liep dat aantal vandaag al op 
naar negen. Het Goois Lyceum heeft tweehonderdvijfendertig leerlingen in de examenklassen. 
‘We hopen natuurlijk dat het daarbij blijft, maar die zekerheid hebben we absoluut niet. Het 
is nog lang zo erg niet als op de andere twee scholen, maar we weten niet hoe het verder 
verloopt. Vandaar ook de voorzorgsmaatregelen.’ 

De Gooise Scholenfederatie, waar het Goois Lyceum onder valt, houdt de situatie met de 
besmettingen op de school in de gaten. ‘We hebben meermaals overleg en hebben meerdere 
keren per dag een update van de besmettingscijfers’, zegt bestuursvoorzitter Annet Kil. 

De coronabesmettingen op het Goois Lyceum zijn te herleiden naar de grote groep 
besmettingen op de twee andere Bussumse middelbare scholen. ‘Deze groep jongeren gaat 
buiten school goed met elkaar om, ze kennen elkaar allemaal. Bussum is wat dat betreft een 
klein dorp. Als er feestjes zijn geweest, zullen er ongetwijfeld ook leerlingen van het Goois 
Lyceum zijn geweest. We hadden er wat dat betreft ook wel een klein beetje rekening mee 
gehouden’, zegt Kil. ‘Gelukkig is het aantal besmettingen op het Goois Lyceum nog niet zo 
hoog als op de andere twee scholen, maar we houden er wel degelijk rekening mee dat het 
aantal verder oploopt.’ 

Tot nu toe zijn de Bussumse middelbare scholen de enige plek in 't Gooi waar het aantal 
coronabesmettingen oploopt. Op de andere scholen van de Gooise Scholenfederatie, verspreid 
door de hele regio, zijn er amper besmettingen. ‘Ze zijn er wel, maar het zijn meestal echt één 
of twee leerlingen. Gelukkig maar.’ 

Dat beeld is ook terug te zien op de rest van de middelbare scholen in de regio. Geen enkele 
school heeft ook een opvallend hoog aantal coronabesmettingen. Bron: NH nieuws, 4 maart 
2021. 

Complottheorieën   

 



9 

 

Volgens Sarah de Lange gaan de coronacomplottheorieën alle kanten op. Op dit moment groeit 
de great reset-theorie het snelst. Dat houdt in dat mensen geloven dat het coronavirus is 
gecreëerd door de bestuurlijke elite, omdat ze een nieuwe samenleving willen inrichten. Daar 
blijft het volgens De Lange niet bij. Mensen denken ook dat virus DNA kan veranderen of dat 
geprobeerd wordt het kapitalisme af te schaffen.  

Dat zijn ook de mensen die op het Museumplein staan te demonstreren. Volgens korpschef 
Frank Pauw denkt niet iedereen hetzelfde. Bij zo’n demonstratie staat er een enorme variëteit 
aan mensen. Een groot deel wil gewoon vreedzaam protesteren. Maar we zien nu ook nieuwe 
groepen ontstaan. Als voorbeeld noemt Pauw de groep ‘Defend IJmuiden’. Dat is een groep die 
zich profileert als een soort militie en die bereid is om de confrontatie aan te gaan. dat is 
relatief nieuw, maar dit soort groepen worden wel groter.  

Tot slot wil Frank Pauw nog een ding zeggen. ‘De groepen die de confrontatie aangaan, zijn 
ook erg bereid om nep nieuws te verspreiden. Op een foto zie je dat iemand bloed op zijn 
gezicht heeft. Dan wordt er door die groepen gesuggereerd dat hij zomaar door een politieagent 
te paard is geslagen. Dat terwijl op beelden te zien is dat hij eerst een ME-agent belaagt. Door 
dit de wereld in te brengen willen ze mensen laten denken dat de politie-eenheden zelf de 
rellen veroorzaken.  Bron: Op1npo, 4 maart 2021. 

 

Het bedrijfsleven staat zwaar onder druk 

 

Het bedrijfsleven staat zwaar onder druk en dan wordt het in bijna alle 
verkiezingsprogramma’s ook nog eens extra belast. Om extra uitgaven te compenseren willen 
partijen namelijk dat bedrijven een groter deel van de winst gaan afstaan. Onbegrijpelijk 
vinden MKB-voorzitter Jacco Vonhof en WestCord Hotel eigenaar Jennifer Westers. Nij Op1 
vertellen ze waarom ze bang zijn voor de gevolgen. 

Hotelier Jennifer Westers is eigenaar van meerdere hotels en kan bevestigen dat haar bedrijf 
op dit moment zwaar onder druk staat. ‘We hebben vanwege uitgestelde belastingen nog een 
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grote schuldenlast staan. Dus aan het eind van de tunnel ligt nog een grote schuld op ons te 
wachten.’ Daar blijft het voor Westers helaas niet bij want de klappen die de coronacrisis 
meebrengt zijn er nu al. ‘Wij zijn zestig procent van onze omzet verloren en een derde van onze 
werknemers kwijtgeraakt.’  

Volgens Westers is het dan ook nagenoeg onmogelijk om nog meer belasting te gaan betalen. 
Eerst moeten de schulden afbetaald worden. ‘Onze reserves zijn helemaal verdampt. Die 
zullen we eerst weer moeten opbouwen. Daarna komt er natuurlijk een moment dat je als 
ondernemer weer zal moeten investeren. Als je dan ook nog eens extra moet gaan afdragen, 
moet je volgens mij oppassen dat de moed niet in de schoenen van de ondernemers zakt.  

Maar is het intussen niet veel te laat? De verkiezingsprogramma’s zijn al gedrukt en die 
vormen de basis voor de formatie van het toekomstige kabinet. Met deze oproep willen we Den 
Haag laten weten dat dit echt niet kan en ze vragen die verkiezingsprogramma’s voor een deel 
te heroverwege. 

Jacco Vonhof denkt dat het beter is om bedrijven de komende paar jaar nog even niet kopje 
onder te drukken. ‘We hebben het steeds over de landelijke overheid. Maar ook op 
gemeentelijk niveau worden de rekeningen verhoogd. Het is op dit moment dubbel op.’Jennifer 
Westers sluit zich dar helemaal bij aan. ‘We denken allemaal dat ls iedereen gevaccineerd is 
alles weer goed is. Maar bedrijven zijn echt nog jaren bezig om alles te herstellen’. Bron: 
Op1npo, 4 maart 2021. 

 

 Coronabeleid gaf griep de nekslag: nul officiële gevallen 

Terwijl de coronapandemie voortwoekert, kreeg de griep deze winter in Nederland geen voet 
aan de grond. Er zijn precies nul officiële gevallen. Volgens experts toont dat aan dat ook 
griepdoden met maatregelen te voorkomen zijn. Of dat wenselijk is, is een tweede. 

Bij de huisartspraktijken die structureel monsters laten analyseren op de aanwezigheid van 
virussen, is geen enkel positief influenzageval vastgesteld. Dat stelt kennisinstituut Nivel, dat 
in Nederland samen met het RIVM de verspreiding van luchtwegvirussen monitort. ‘We volgen 
het influenzavirus niet zo goed als het coronavirus’, zegt Mariëtte Hooiveld van Nivel. ‘Maar 
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alles wijst erop dat de circulatie van influenza is gestopt. In de monsters van huisartsen 
vinden we het niet, en ook bij de ziekenhuizen wordt het virus niet aangetroffen.’ Bron: AD, 6 
maart 2021.  

 

 

Terrassen nog niet open: ’Daar ben ik heel eerlijk in’ 

 

Een snelle opening van de terrassen lijkt er niet in te zitten. Volgens demissionair minister 
Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) moeten horeca-ondernemers daar niet op te rekenen. ‘Ik 
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houd niet van mensen blij maken met een dooie mus, dus daar ben ik eerlijk in’, zei hij vrijdag 
na de ministerraad. 

Het demissionaire kabinet kondigt volgens de CDA-bewindsman maandag tijdens de volgende 
persconferentie niet aan dat terrassen vanaf dan bemand kunnen worden. Maar ook een week 
later is dat niet mogelijk, denkt hij. ‘k zie dat niet gebeuren, zeg ik heel eerlijk.’ 

Eerder werd al duidelijk dat het demissionaire kabinet aanstuurt op verlenging van de 
lockdown en de avondklok. Maandag is een ’weegmoment’, maar verlenging van de avondklok 
na 15 maart lijkt een feit. Grapperhaus geeft toe dat het huisarrest na negen uur ’s avonds 
wat hem betreft ook niet als eerste van tafel hoeft. ‘Ik heb veel liever dat we voor ondernemers 
wat ruimte hebben, dat we wat kunnen doen voor het hoger onderwijs.’ 

Eerder werd juist gezegd, ook door premier Rutte, dat de omstreden ’spertijd’ zo snel mogelijk 
moest verdwijnen. Maar de ministersploeg ziet acceptatie in de maatschappij, waardoor dat is 
verschoven. ‘Mensen groeien mee met de maatregel’, zei Grapperhaus. ‘Peilingen laten ook 
zien dat burgers steeds meer denken: hé verrek, laten we dit maar even doen.’ 

Dit weekeinde hakt het kabinet definitief de knoop door. Maandag is er weer een 
persconferentie. Bron: De Telegraaf, 5 maart 2021.     

 Viroloog kraakt beleid burgemeester Groningen: ’Laat zich 
leiden door angst’ 

Betrokken ondernemers snappen er niets van, deelnemers balen. Burgemeester Koen 
Schuiling is, bij monde van woordvoerder Natascha van ’t Hooft, onverbiddelijk. De 
burgervader vindt dat de culinaire tochten te veel mensen naar de binnenstad van Groningen 
trekken, dat deelnemende kroegen zich niet altijd aan de voorwaarden houden (ze verkochten 
bier zonder dop) en dat er sprake is van een evenement dat in deze tijd niet mag. 

Bij de evenementen lopen kleine groepjes deelnemers van horecazaak naar horecazaak voor 
een hapje en een drankje. Vorig weekend werd het voor het eerst gedaan en het bleek een hit: 
honderden mensen deden mee. Het gaat om de Culinaire 4 Mijl, de Frituurloop en andere 
tochten die de mensen welkome afleiding bood te midden van de coronacrisis. 

Bert Niesters, viroloog aan het UMCG, kraakt het besluit van de burgemeester: ‘Bij zulke 
evenementen is de kans op besmettingen minimaal. Het is buiten en met voldoende afstand. 
Verder zijn zulke evenementen goed om de drukte te verspreiden. Nu gaat iedereen weer in 
het Noorderplantsoen zitten met biertjes en snacks van thuis, want dat mag wel gewoon.’ 

De viroloog vervolgt: ‘De koffieverkoper mag ook gewoon drankjes verkopen ondanks dat de 
mensen die in de directe omgeving nuttigen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen en 
ondernemers ook weer wat perspectief en ruimte krijgen. Ik heb het idee dat de burgemeester 
zich vooral laat leiden door angst.’ 

Een woordvoerder van de gemeente Groningen reageert aanvullend dat het OMT-advies voor 
de burgemeester leidend is. ‘Hoe goedbedoeld deze actie ook is, er ontstaan extra 
reisbewegingen en meer contactmomenten.’ Bron: De Telegraaf, 5 maart 2021.  

Sneltesten ongebruikt in opslag 

Mogelijk tientallen miljoenen sneltesten liggen in de opslagruimte omdat minister De Jonge 
eerst tijdrovende pilots wil uitvoeren. Veel sectoren staan te springen om mogelijkheden om 
de draad weer op te pakken. Testen lijkt daarbij cruciaal. Het leidt tot veel onbegrip.  
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GroenLinks wil dat iedere Nederlander binnenkort gratis een pakketje sneltesten op het 
coronavirus thuis ontvangt. Met dat voorstel komt de partij vanmiddag tijdens 
het coronadebat in de Tweede Kamer. ‘Testen is cruciaal in deze fase van de pandemie’, zegt 
Kamerlid Suzanne Kröger. 

Met een negatief testresultaat op zak moeten mensen als het aan GroenLinks ligt meer 
mogelijkheden krijgen. Het hoger onderwijs heeft daarbij de hoogste prioriteit, maar ook voor 
horeca, sport, cultuur en evenementen moeten de sneltesten voor meer lucht gaan zorgen. 
Bron: AD, 19 maart 2021. 
 

Zorgen over groep studenten die meer drank en drugs gebruikt 

Om verveling tegen te gaan of zich even beter te voelen is een groep studenten meer drank en 
drugs gaan gebruiken tijdens de coronacrisis. Deskundigen maken zich zorgen. 

Sinds de avondklok geldt, komen bij Sam (20) en zijn vrienden rond twaalven regelmatig de 
potjes op tafel. Want als ze niet willen logeren en niet om 21.00 uur thuis willen zijn, blijft één 
optie over: tot half vijf opblijven. ‘Maar van bier kak je op een gegeven moment in. Dus we 
nemen vaker 3mmc om het langer vol te houden. Van die drug word je alert en het is makkelijk 
online te bestellen omdat die nog niet op de opiumlijst staat’, vertelt de student, die liever niet 
met zijn achternaam op deze nieuw. Bron: AD, 3 maart 2021.  
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Ema is vorig jaar gehackt door Russen en Chinezen 

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA is vorig jaar gehackt door een Russische 
inlichtingendienst en een Chinese spionagegroep. De Russen kwamen tot in het interne 
netwerk, mede door een instelling in het authenticatiesysteem waardoor ze de 
tweestapsverificatie konden misbruiken, zo blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. 

Begin december meldde het EMA de 'cyberaanval'. Daarna werd een grondig onderzoek in 
samenwerking met opsporingsdiensten aangekondigd. Via verschillende media werd duidelijk 
dat de hackers toegang hadden tot documenten van Pfizer/BioNTech en dat ze wellicht tot 
buitenlandse inlichtingendiensten behoorden. 

Volgens EMA was er met die documenten geknoeid, wat deed vermoeden dat sprake was van 
een poging om twijfel te zaaien over de toelatingsprocedures en veiligheid van de vaccins. EMA 
ontkent, maar anonieme bronnen gaan ervan uit dat de Chinezen tot op zekere hoogte 
succesvol waren en dat de hack maanden duurde. Bron: AD, 6 maart 2021.    

 

@ AP 
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Chinese hackers vallen wereldwijd duizenden bedrijven aan 

Chinese staatshackers hebben dankzij een gat in Microsofts e-mailplatform Exchange Server 
wereldwijd honderdduizenden organisaties aangevallen, waaronder ongeveer 30.000 in de 
Verenigde Staten. Het gaat onder meer om banken, telecomproviders, de politie, 
nutsbedrijven, ziekenhuizen en lokale overheden. 

Dat meldt de gezaghebbende techjournalist Brian Krebs op basis van bronnen. De aanval 
wordt toegeschreven aan een nieuwe hackersgroep die de naam Hafnium heeft gekregen. De 
groep zou banden hebben met de Chinese autoriteiten. 

De aanvallen, die sinds januari plaatsvinden, zouden vooral gericht zijn op wetenschappelijke 
instellingen, defensiebedrijven, denktanks en niet-gouvernementele organisaties. Namen zijn 
niet bekendgemaakt. 

De hackers zouden de e-mailsystemen van de organisaties hebben overgenomen. Ze breken 
in op de e-mailservers en vissen geruisloos informatie uit de inbox, zonder gebruik van 
frauduleuze mails. 

Het Witte Huis toonde zich vandaag erg bezorgd over de vele hacks. Woordvoerder Jen Psaki 
spreekt van een ‘aanzienlijke kwetsbaarheid’ met een enorme impact. ‘We zijn bang dat er een 
groot aantal slachtoffers is', aldus Psaki. 

Microsoft waarschuwde enkele dagen geleden voor de kwetsbaarheid van het platform. In 
Nederland werd die waarschuwing verspreid door het Nationaal Cyber Security Centrum 
(NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens het centrum is het gat ook in 
Nederland actief gebruikt. 

Sinds de internationale waarschuwing zouden de hackers hun aanvallen hebben opgevoerd, 
om zo snel mogelijk nog zo veel mogelijk slachtoffers te maken. Ze installeerden ook eigen 
software waarmee ze later weer toegang tot getroffen systemen zouden kunnen krijgen. Bron: 
Tubantia, 5 maart 2021.    

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 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. 

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 
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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 nog niet bekend of er extra maatregelen in Noord-Holland Noord komen, 
bovenop de landelijke lockdown, om het aantal coronagevallen terug te dringen. Bron: De 
Telegraaf, 6 maart 2021. 

RIVM-voorman Van Dissel vraagt zich bij de NOS af in hoeverre Nederlanders zich iets van 
de coronamaatregelen aantrekken. ‘We hebben een heleboel maatregelen, maar de vraag 
is: hoe goed worden die nageleefd?’, zegt hij. Uit onderzoek van het RIVM en de GGD's blijkt 
dat het terugloopt. De helft van alle ondervraagden zegt bij klachten thuis te blijven en 46 
procent laat zich bij klachten testen. 

‘Dat zijn verontrustende getallen,’ vervolgt Van Dissel. ‘Blijkbaar laten minder mensen met 
Covidachtige klachten zich testen.’ De afgelopen twee weken hebben meer mensen zich laten 
testen, volgens de RIVM-baas. Het aantal positieve testen is gedaald. Hooikoorts zou daarvoor 
de reden kunnen zijn, omdat allergieklachten lijken op coronasymptomen. Ook voor bron- en 
contactonderzoek wordt meer getest. 

‘Dat maakt het momenteel heel moeilijk om de relatie tussen het aantal besmettingen, 
ziekenhuis- en IC-opnames te duiden.’ Om een effect van de vaccinaties te zien, is het volgens 
Van Dissel nog te vroeg. Wel denkt hij dat de vaccins 'een uitweg bieden'. ‘Daarna blijft het 
virus zeer waarschijnlijk circuleren, zoals de griep.’ Kwetsbare groepen kunnen 
daarvoor jaarlijks worden ingeënt 
Bron: AD, 6 maart 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Dissel wijst er op dat er tegelijk de afgelopen twee weken meer mensen naar de teststraten 
zijn gekomen en dat het percentage positieve testen is gedaald. ‘Maar dat blijft zo’n 9 procent. 
Dat grotere aantal testen kan samenhangen met de start van het hooikoortsseizoen. 
Hooikoorts geeft bovenste luchtwegklachten. Ook worden er meer personen getest in het kader 
van het bron- en contactonderzoek. Dat maakt het momenteel heel moeilijk om de relatie 
tussen het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en ic-opnames te duiden.’ 
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Volgens Van Dissel is het te vroeg om het effect van vaccinaties te zien, maar, zo stelt hij wel: 
‘Data uit Israël en het Verenigd Koninkrijk geven veel vertrouwen dat vaccins een uitweg 
bieden. Daarna blijft het virus zeer waarschijnlijk circuleren, misschien in seizoenen zoals 
influenza. Naar analogie kunnen we dan kwetsbare groepen vaccineren tegen de meest 
circulerende virusstammen.’ Bron: De Telegraaf, 6 maart 2021.   

 

85 miljoen vaccins toegediend in VS 

De Verenigde Staten hebben tot en met vrijdag iets meer dan 85 miljoen doses coronavaccins 
toegediend. Op datzelfde tijdstip zijn ruim 114 miljoen doses afgeleverd, zo blijkt uit gegevens 
van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. 

Het agentschap zei dat ruim 55,5 miljoen mensen één of meer doses hadden ontvangen, 
terwijl een kleine 29 miljoen Amerikanen al een tweede dosis hadden ontvangen. In de 
afgelopen 24 uur werden bijna 5 miljoen vaccins over het land verspreid. 

In totaal zijn ruim 7 miljoen vaccins toegediend in instellingen voor langdurige zorg. Van alle 
65-plussers in de VS heeft inmiddels 55 procent minimaal 1 dosis toegediend gekregen, aldus 
de gezondheidsdienst. 

Directeur Walensky van het CDC zegt dat uit een nieuw rapport blijkt dat de toename van het 
aantal dagelijkse sterfgevallen aanzienlijk is vertraagd de afgelopen drie weken. Dat gebeurde 
nadat het dragen van mondkapjes op een aantal plaatsen, zoals federale gebouwen verplicht 
werd. Bron: AD, 6 maart 2021.  

In Duitsland minder nieuwe besmettingen 

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur opnieuw minder nieuwe besmettingen met het 
coronavirus vastgesteld dan op de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse 
evenknie van het RIVM, meldt zaterdag 9557 nieuwe gevallen. 
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Vrijdag meldde het RKI nog 10.580 besmettingen. Het coronavirus is sinds het begin van de 
pandemie bij 2.492.097 inwoners van Duitsland vastgesteld. 

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 300 personen aan de gevolgen van 
een coronabesmetting. Dat waren er 36 meer dan een dag eerder. Covid-19 heeft tot dusver 
zeker 71.804 levens geëist in Duitsland. Bron: AD, 6 maart 2021.  

Tweeënhalf miljoen besmettingen in Duitsland 

Duitsland is dit weekeinde de 2,5 miljoenste coronabesmetting vastgesteld. Wel zijn de 
afgelopen 24 uur opnieuw minder nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd 
dan de dag ervoor. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt 
zondag 8103 nieuwe gevallen. 

Zaterdag meldde het Duitse gezondheidsinstituut nog 9557 besmettingen, terwijl op vrijdag 
nog meer dan 10.500 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Het coronavirus is sinds het 
begin van de pandemie nu bij 2.500.182 inwoners van Duitsland vastgesteld. Er overleden in 
het afgelopen etmaal in Duitsland nog eens 96 personen aan de gevolgen van een 
coronabesmetting. Dat waren er 204 minder dan een dag eerder. Covid-19 heeft tot dusver 
zeker aan 71.900 Duitsers het leven gekost. Bron: De Stentor, 7 maart 2021.  

In Duitsland 4252 nieuwe coronabesmettingen 

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 4252 nieuwe coronagevallen geregistreerd, aldus het 
Robert Koch Insituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Dat zijn minder besmettingen 
dan maandag, toen werden er 5011 nieuwe coronagevallen gemeld. 

Zondag rapporteerde het Duitse gezondheidsinstituut 8103 besmettingen en zaterdag werden 
er zelfs 9557 besmettingen vastgesteld. Het coronavirus is sinds het begin van de pandemie 
nu bij 2.509.445 Duitsers vastgesteld. 

Er overleden in het afgelopen etmaal in Duitsland 255 personen aan de gevolgen van een 
coronabesmetting, fors meer dan maandag toen er 34 doden werden gemeld. Het totale 
dodental in Duitsland is daarmee opgelopen naar 72.189. 

In de meeste Duitse deelstaten zijn maandag de coronamaatregelen versoepeld. Zo mogen 
inwoners op veel plekken weer mensen thuis ontvangen, maar is het aantal gasten beperkt 
tot maximaal vijf personen plus kinderen. Boekhandels, bloemenwinkels en tuincentra zijn 
voor het grootste gedeelte weer open. Op veel plekken mogen winkeliers met een beperkt 
aantal klanten afspraken maken om naar de winkel te komen. Bron: AD, 9 maart 2021. 

Aantal coronabesmettingen in Duitsland is verdubbeld 
afgelopen etmaal 

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is het afgelopen etmaal meer dan 
verdubbeld. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, meldde 
vanochtend maar liefst 9146 nieuwe vastgestelde gevallen. Gisteren waren dat er 4252.  

Het is in Duitsland een vast patroon dat het aantal vastgestelde besmettingen in en vlak na 
het weekend lager ligt, om vervolgens te stijgen naarmate de week vordert. In totaal zijn er in 
Duitsland sinds het begin van de pandemie ruim 2,5 miljoen mensen positief getest op het 
coronavirus. 

In de afgelopen 24 uur overleden er in de Bondsrepubliek nog eens 300 personen aan de 
gevolgen van Covid-19. Daarmee komt het totale dodental op ruim 72.000. Bron: AD, 10 
maart 2021.   



19 

 

 

Coronabesmettingen in Duitsland langs Nederlandse grens 

Inwoners van de aan Nederland grenzende Duitse gebieden hebben last van de 'import' van 
het coronavirus door Nederlands en Belgisch bezoek. Het aantal coronabesmettingen stijgt in 
deze grensregio's meer dan gemiddeld. De regionale besturen van de regio's Aken, Viersen, 
Heinsberg, Kleef en Euskirchen vragen in een brandbrief minister-president Armin Laschet 
van de deelstaat Noordrijn-Westfalen om zo snel mogelijk extra vaccins beschikbaar te stellen 
voor de grensregio's. 

Het gaat hier om regio's die grenzen aan België, Limburg en Gelderland. Maar langs de hele 
Nederlandse grens hebben Duitsers last van de invoer van het coronavirus, aldus de regionale 
bestuurders. Zij wijzen erop dat Duitsland de grenzen met Nederland open wil houden. Maar 
als gevolg van de duidelijk hogere infecties in Nederland en België ligt ook het aantal 
coronabesmettingen langs de hele Nederlandse grens in zowel Noordrijn-Westfalen als 
Nedersaksen hoger dan gemiddeld. Bron: AD, 10 maart 2021.  
 

Nog drie tot vier zware maanden volgens Merkel 
 
De Duitse bondskanselier Merkel verwacht nog drie tot vier zware maanden in de 
coronacrisis. Pas na het begin van de zomer zal de situatie ontspannen, zegt ze in een gesprek 
met medewerkers van hulp- en crisislijnen. Dan worden de effecten van het vaccineren 
duidelijk, aldus de regeringsleider. 

 
Op dit moment is elke dag moeilijk, erkent Merkel: 'Dat zie je aan iedereen'. De komende lente 
maakt sommige dingen gemakkelijker, maar leidt er ook toe dat je de coronabeperkingen meer 
voelt, aldus de bondskanselier. Ze verzekert dat het over vier maanden beter wordt, melden 
Duitse media. Bron: De Stentor, 10 maart 2021. 

 StemWijzer gebruikers zijn voorstander vaccinatiebewijs bij 
evenementen 
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Zo'n 1,4 miljoen StemWijzer-gebruikers zijn er voorstander van om bij de ingang 
van evenementen een vaccinatiebewijs te tonen. Bij het invullen van stellingen die zij 
belangrijk vinden wordt dit onderwerp vaker gekozen dan die over de zorg of over 
vluchtelingen, meldt Hart van Nederland. 

Anita de Jong van ProDemos, de organisatie achter de website, vindt het opvallend dat juist 
dit thema zo hoog scoort. ‘In voorgaande StemWijzers zagen we vaak dat onderwerpen als zorg 
of wonen extra belangrijk werden gevonden. Dit jaar scoren de corona-onderwerpen opvallend 
hoog.’ Bron: AD, 6 maart 2021.   

 

Corona wint terrein in Gelderland, situatie Zwartewaterland 

blijft zorgelijk 

Er zijn het afgelopen etmaal 411 positieve coronagevallen gemeld in deze regio. Dat zijn er 35 
meer dan gisteren. Deze toename komt vooral door een forse stijging in Noord- en Oost-
Gelderland. In de regio IJsselland en Flevoland waren juist wat minder besmettingen. Het 
aantal coronagevallen in zorgenkindje Zwartewaterland is iets afgenomen. 

Zwartewaterland blijft als enige gemeente in de regio echter rood gekleurd op de coronakaart 
met aantal besmettingen. Afgelopen 24 uur testten 13 mensen positief: omgerekend 57,3 per 
100.000 inwoners. Dat zijn er wel iets minder dan gisteren toen er 15 mensen positief werden 
getest. In de gemeente Zwartewaterland zijn vooral veel besmettingen in Genemuiden. De 
GGD richt daarom in Genemuiden een tijdelijke testlocatie in, zoals eerder ook in Staphorst 
gebeurde. 

Na Zwartewaterland zijn Harderwijk (53,7 positieve tests per 100.000 inwoners), Ommen (50 
per 100.000) en Steenwijkerland (43,1 per 100.000) de gemeentes die het het minst goed doen. 
In Harderwijk zijn er in 24 uur tijd 26 positieve testen bijgekomen. Dat zijn er de afgelopen 
weken niet zoveel geweest. Een dag eerder waren dat er nog slechts negen. 

Bij een vergelijking van het aantal besmettingen met een dag eerder valt van veiligheidsregio’s 
van het Stentor-gebied vooral Noord- en Oost-Gelderland op. Daar groeide het aantal positieve 
besmettingen met 57 naar 223 in 24 uur tijd. In IJsselland (112, 19 minder) en Flevoland (76, 
2 minder) is het aantal positieve testen juist iets afgenomen. 

In de hele regio zijn twee positieve uitschieters: Urk en Olst-Wijhe. Daar zijn de afgelopen 24 
uur amper positieve coronatesten van inwoners gemeld door het RIVM. Van Urk helemaal 
geen en van Olst-Wijhe slechts één. Op Urk zijn al vijf dagen op rij geen positieve testen 
gemeld. 

In het hele land zijn er 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. 

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. 
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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. Bron: De Stentor, 5 maart 2021.   

Vaccinatiebereidheid IJsselland stijgt: 83 procent gaat een 
prik halen 

De vaccinatiebereidheid van inwoners in de veiligheidsregio IJsselland is fors gestegen. In 
november was nog maar 45 procent bereid zich zonder twijfel te laten vaccineren, dat is nu 
83 procent blijkt uit onderzoek van de GGD. 

‘Dat is heel positief, want als zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, bouwen we 
groepsimmuniteit op en kan het virus zich niet verder verspreiden. Dat geeft weer zicht op 
meer mogelijkheden in onze samenleving’, zegt Rilana Wessel, epidemioloog van de GGD 
IJsselland.   

Wessel constateert dat de samenleving smacht naar verdere versoepelingen. ‘Steeds meer 
inwoners geven in ons onderzoek aan dat ze het missen om vrienden en familie in het echt te 
zien. We hebben het dan over 82 procent in februari tegenover 71 procent in november.’ 

Ook geeft 66 procent aan zich enigszins of sterk eenzaam te voelen. Dat was in het vorige 
onderzoek nog 60 procent. 

Aan de inwoners van IJsselland is ook gevraagd of ze bang zijn om tijdens de verkiezingen 
besmet te raken in het stemlokaal. Een overgrote meerderheid van 73 procent heeft er 
vertrouwen in dat er voldoende maatregelen worden genomen om veilig te kunnen stemmen. 
Wessel: ‘Toch maakt 24 procent zich wel zorgen over risico op besmetting en zegt 46 procent 
van de deelnemers van zeventig jaar en ouder dat ze op een alternatieve manier gaan stemmen 
als het kan; per brief of gemachtigde.’ 

De deelnemers geven over het algemeen aan zich te willen blijven houden aan de maatregelen 
nadat zij zijn gevaccineerd. Bij twee coronamaatregelen geeft een substantieel deel van de 
deelnemers aan deze minder te zullen naleven na de vaccinatie:  26 procent zegt geen 1,5 
meter afstand meer te willen houden bij vrienden, familie en collega’s. Het vermijden van 
drukte op het werk, op verjaardagen, of in de winkelstraat is voor 19 procent van de 
ondervraagden verleden tijd na het krijgen van de prik. 

Van de deelnemers staat 71 procent achter de avondklok. Onder deelnemers van zeventig jaar 
of ouder ligt het percentage zelfs nog hoger: 88 procent. Ruim 90 procent is in de afgelopen 
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zeven dagen niet naar buiten geweest tussen 21.00 en 04.30 uur. Bijna driekwart van de 
deelnemers geeft aan niet minder mensen te zien door de komst van de avondklok. 

Als de maatregelen langer duren neemt het draagvlak wel af, blijkt uit het onderzoek. Als de 
avondklok nog zes maanden zou voortduren, zou nog maar 45 procent deze maatregel 
steunen. Ook blijkt dat het percentage deelnemers dat vertrouwen heeft in de 
Nederlandse corona-aanpak is gedaald ten opzichte van de peiling in november: van 56 naar 
44 procent. 

Aan het onderzoek van de GGD deden 1.906 inwoners uit de regio IJsselland mee. Bron: De 
Stentor, 6 maart 2021.  

Mensen tussen de 60 en 65 jaar oud, worden gewoon volgens schema geprikt. ‘Die groep wordt 
al volop uitgenodigd’, zegt coronaminister Hugo de Jonge. Dat het AstraZeneca-vaccin ook bij 
65-plussers kan worden gezet volgens de Gezondheidsraad, brengt daar geen verandering in. 

Het is een 'advies dat de mogelijkheden verruimt', zegt De Jonge. Oorspronkelijk adviseerde 
de Gezondheidsraad het vaccin in te zetten voor mensen van 60 tot en met 64 jaar, en enkele 
medische risicogroepen zoals mensen met het syndroom van Down en mensen met extreem 
overgewicht. 

In principe wordt bij de verdeling van de verschillende vaccins een 'oud naar jong'-strategie 
gehanteerd, maar het nieuwe advies van de Gezondheidsraad betekent dus niet dat de groep 
60-64 jaar toch later wordt geprikt met het AstraZeneca-vaccin, aldus De Jonge. Bron: AD, 8 
maart 2021. 

 

 

 

 

 

 

Dalai Lama is gevaccineerd 

Ook de Dalai Lama heeft zich laten inenten tegen het coronavirus. Hij deed dat in een 
ziekenhuis in Dharmsala. De spiritueel leider van Tibet, voorzien van mondkapje, deelt 
op Instagram een foto waarop de prik wordt gezet. De Dalai Lama adviseert zijn volgers zich 
ook de laten inenten.  
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‘Om grote problemen te voorkomen, is deze injectie heel, heel nuttig', zegt hij in een video op 
YouTube. ‘Ik wil dit met mensen delen, zodat ze ook de moed hebben de prik te nemen.’ 
Volgens Indiase media was het de eerste keer na ruim een jaar dat de 85-jarige zijn woning 
verliet. Bron: AD, 6 maart 2021.  

Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Hongarije 

Hongarije meldt vandaag een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. De afgelopen 24 uur 
werden 7269 positieve testen geteld. Zo'n 14 procent meer dan een dag eerder. Meer 
dan 110.000 mensen hebben het virus onder de leden en van hen 750 zijn in kritieke 
toestand in ziekenhuizen opgenomen. 

Premier Orban heeft donderdag de scholen en veel winkels weer laten sluiten om de 
verspreiding van het coronavirus de baas te worden. Meer dan 15.000 Hongaren zijn aan 
het virus overleden en dat is met 1635 per miljoen inwoners veel meer dan in bijvoorbeeld de 
buurlanden Oostenrijk (960) Roemenië (1085) of Slowakije (1400). Bron: AD, 6 maart 2021.   

 

De brandweermannen van Kazerne Anton in Zuidoost die recentelijk betrokken waren bij het 
bevrijden van een baby uit een vuilcontainer. Vlnr: Bjorn Achterberg, Dennis Kunst, Marcel 
van der Pol en Michiel Muller. © Marc Driessen   
 

Ongeloof bij brandweer die baby uit container redde: ‘Het was 
onvoorstelbaar’  

De pasgeboren baby die twee weken geleden in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam 
was achtergelaten, is gered door de brandweermannen van kazerne Anton in Amsterdam-
Zuidoost. Het heeft grote impact op hen.  

Het is zondagavond 21 februari 22.44 uur als er bij brandweerkazerne Anton in Amsterdam-
Zuidoost een melding binnenkomt: assistentie politie. Met sirene aan gaan zes 
brandweermannen op pad. Op de boordcomputer verschijnt de mededeling: ‘Vermoeden van 
een kindje in een container.’ Bron: De Stentor, 6 maart 2021.   
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Halsema eert redders baby in vuilcontainer: 'Klein wonder' 

 
Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft aan het begin van de 
gemeenteraadsvergadering kort stilgestaan bij de vondst van het pasgeboren meisje, dat vorige 
maand werd ontdekt in een vuilcontainer in Zuidoost.  
 

Volgens Halsema is het een 'bijzonder meisje' omdat ze 'twee keer is geboren'. ‘Haar tweede 
leven begon op 22 februari in Zuidoost. Ze dankt het aan oplettende bewoners van 
Holendrecht, brandweermensen en ambulancemedewerkers’, aldus Halsema. 

Halsema heeft hen gesproken en zegt dat bij hen 'verdriet plaatsmaakt voor het besef dat zich 
een klein wonder heeft voltrokken', toen het 'meest weerloze mensje' werd gehoord. ‘Namens 
de stad eer ik haar redders en wens ik haar een leven vol liefde’, aldus de burgemeester. 

De minderjarige ouders van de baby meldden zich zelf bij de politie en zijn aangehouden. 
Volgens de advocaat van de vader dachten ze dat het kindje niet meer leefde. De twee 17-
jarigen worden verdacht van poging tot kindermoord. Bron: RTL nieuws, 10 maart 2021.  

 

Vraag van EU aan VN om de beloofde miljoenen doses 
AstraZeneca-vaccin 

De Europese Unie wil de Amerikaanse regering vragen om de export van miljoenen doses van 
het AstraZeneca-vaccin goed te keuren, meldt de Financial Times. Volgens bronnen binnen de 
EU wil de Europese Commissie zo zorgen dat de door  
AstraZeneca beloofde hoeveelheden vaccins geleverd worden.  
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Washington heeft een bestelling van driehonderd miljoen doses van het vaccin van 
AstraZeneca staan en geeft aan dat alle in de VS geproduceerde vaccins in eerste 
instantie naar Amerikanen moeten gaan. De Amerikaanse toezichthouders hebben het middel 
echter nog niet goedgekeurd, waardoor het EU-verzoek kans van slagen heeft. Bron: AD, 6 
maart 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In België aantal besmettingen gedaald 

De coronacijfers bij onze zuiderburen gaan weer langzaam de goede kant op. Het gemiddelde 
aantal dagelijkse besmettingen is weer gedaald en ook de ziekenhuizen melden, voorzichtig, 
positief nieuws. Het aantal opnamen stijgt nog wel, maar minder hard dan de afgelopen tijd, 
blijkt uit de cijfers van instituut Sciensano. 

In de week van 24 februari tot en met 2 maart was er sprake van gemiddeld 2.344 
besmettingen per dag. Dat is 1 procent minder dan in de voorgaande periode van zeven dagen. 
Gisteren was er sprake van een stijging van twee procent. De teller staat nu in totaal 
op 783.010 bevestigde besmettingen.  

Het aantal Belgen dat aan de gevolgen van Covid-19 overleed, kwam in de week tot 2 maart 
op gemiddeld 26,1 per dag uit. Exact evenveel als het gemiddelde in de week ervoor. Gisteren 
was er nog sprake van een daling met 6,6 procent. Sinds het begin van de pandemie 
lieten 22.215 coronapatiënten het leven in België. 

In vergelijking met de nieuwe besmettingen en de overlijdens zijn de ziekenhuiscijfers de enige 
die nog stijgen. Al het is het minder dan voorheen. Van 27 februari tot en met 5 maart waren 
er gemiddeld 148,4 nieuwe opnames per dag. Acht procent meer dan in de voorgaande week. 
In totaal belandden tot nu toe 57.869 Belgen in het ziekenhuis.  
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569.985 Belgen hebben inmiddels een eerste of tweede dosis van een vaccin gekregen, wat 
overeenkomt met 4,96 procent van de totale bevolking. 330.973 van hen zijn inmiddels ook 
al voor een tweede keer geprikt en dus volledig zijn gevaccineerd, goed voor 2,88 procent van 
de bevolking. Bron: AD, 6 maart 2021.   

Door uitstel van zorg in ETZ kregen zeker achtenzestig 
patiënten complicaties en zeven overleden  

Uitgestelde zorg vanwege corona leverde complicaties op bij zeker achtenzestig patiënten van 
het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Zeven van hen zijn overleden, 
schrijft Trouw op basis van een interne registratie van het ziekenhuis.  

Het is voor het eerst dat een ziekenhuis bekendmaakt hoeveel patiënten schade ondervonden 
door uitstel. Het ETZ van het topje van de ijsberg. In ongeveer de helft van de gevallen gaat 
het om kankerpatiënten. Ook zaten er mensen bij met hart- en vaatziekten, nekhernia’s en 
ernstige oogziekten. 

 

De verpleging op de cohortafdeling van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). © ANP 
 

Een tachtigjarige vrouw met bloed in de ontlasting kreeg bijvoorbeeld eind februari een 
verwijzing voor een kijkonderzoek in het ziekenhuis. Maar het onderzoek moest worden 
uitgesteld tot juni. Zij bleek een darmtumor te hebben die was uitgegroeid naar de blaas. Haar 
conditie was te slecht om nog te behandelen. Ook zij overleed. 

Edo Arnoldus, voorzitter van de medische staf, geeft ook als voorbeeld een zestigjarige vrouw. 
Haar behandeling van wat een ontsteking aan de bovenkaak leek werd door haar tandarts in 
februari vorig jaar uitgesteld. In mei kon ze alsnog terecht, maar toen bleek dat ze kanker 
had. Door de uitzaaiingen overleed ze later.  

Volgens Arnoldus is het verband tussen complicatie en uitstel niet altijd duidelijk. Daarom is 
het goed mogelijk dat artsen waarschijnlijk niet alle complicaties door uitstel hebben 
geregistreerd, stelt hij. In het ETZ maakten artsen een notitie in het elektronische 
patiëntendossier als zij complicaties zagen die naar hun inschatting werden veroorzaakt door 
uitstel van zorg. Arnoldus denkt dat het cijfer van achtenzestig slechts ‘het topje van de ijsberg’ 
is.  
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Kankeroperaties vonden in het ETZ vorig jaar wel altijd plaats binnen de zes weken die 
daarvoor meestal geldt als norm, stelt Arnoldus bij Trouw. Binnen die termijn moesten 
operaties wel worden uitgesteld. Ook kwamen diagnoses soms later, omdat het ziekenhuis 
onderzoek uitstelde of doordat de patiënt pas laat aan de bel trok. ‘Ik hoor nog steeds dat 
mensen het ziekenhuis mijden vanwege Covid’, zegt de neuroloog tegen het dagblad.  Bron: 
AD, 6 maart 2021.  

De Patiëntenfederatie Nederland pleit voor een groot nationaal onderzoek naar hoeveel 
mensen complicaties of erger hebben opgelopen door het uitstellen van medische zorg. Dat 
stelt directeur Diande Veldman in reactie op de verontrustende cijfers van het Brabantse 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.  Bron: AD, 6 maart 2021.    

Nog altijd kan een vijfde van de operaties niet doorgaan door het grote aantal opgenomen 
covid-patiënten. De (semi-)spoedzorg blijft wel overal overeind. Dat zei Ernst Kuipers, 
voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, vanochtend in gesprek met Kamerleden.  

Kuipers is, net als RIVM-baas Jaap van Dissel bezorgd over mogelijke versoepelingen van de 
coronaregels. De epidemiologische situatie laat dat nauwelijks toe, waarschuwen de 
twee. Volgens de modellen van het RIVM komt er in april of mei een nieuwe piek - de derde 
golf - al is de vraag wanneer precies en hoe hoog de top wordt. Volgens diverse grafieken kan 
het aantal bezette IC-bedden oplopen tot 1500 of zelfs 2000, maar de rekenmeesters 
benadrukken steeds dat er te veel onzekerheden zijn rond de vaccinaties en de varianten. 
Bron: AD, 10 maart 2021.  

 

 

 

© AP — Klanten van Aldi in Hamburg staan 's ochtends in de rij voor een doosje sneltests. 

In Duitsland verkoopt de Aldi sinds vandaag doosjes met vijf coronasneltests en voor 
vijfentwintig euro gaan ze als warme broodjes over de toonbank. De uitslag bij de 
antigenteststrips laat ongeveer vijftien minuten op zich wachten en is zesennegentig 
procent nauwkeurig. 
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Dinsdag begint ook supermarktketen Müller met de verkoop ervan en de verwachting is dat 
ook drogisterijen en apotheken ze snel in huis hebben. In Nederland mogen de sneltests nog 
niet worden verkocht en mag testen alleen onder medisch toezicht. 

Een verslaggever van de Rheinische Post meldt dat er in Düsseldorf om 07.00 uur een rij 
met zo'n tachtig klanten voor deuren van de Aldi stond. Ondanks dat elke klant maar één 
doosje tests mag kopen, waren de teststrips snel uitverkocht. Bron: AD, 7 maart 2021.  

Saoedi-Arabië stopt met coronabeperkingen 

Saoedi-Arabië stopt met ingang van morgen met veel beperkingen die wegens de 
coronamaatregelen zijn opgelegd. Sociale bijeenkomsten thuis blijven beperkt tot twintig 
mensen. Maar volgens het staatspersbureaus SPA gaan de bioscopen en theaters weer 
open en zijn tal van evenementen weer toegestaan. Het koninkrijk met vijfendertig miljoen 
inwoners wijt 6500 sterfgevallen aan Covid-19. Er zijn momenteel nog slechts 2650 
mensen die het virus hebben en ruim vijfhonderd van hen zijn in kritieke toestand. Bron: AD, 
7 maart 2021.   

 

We zijn dit weekend nog niet van de koude winternachten af. Lokaal kan het in het land zelfs 
5 of 6 graden gaan vriezen, een groot verschil met het zachte weer dat we de afgelopen weken 
regelmatig hebben gehad.    

Jeugdteams kunnen veilig spelen in de buitenlucht 

Jeugdteams kunnen prima veilig in de buitenlucht wedstrijden spelen zolang de clubs zich 
op fietsafstand van elkaar bevinden'', stelt de jeugdraad van de KNVB. De raad doet daarom 
een dringend beroep op het kabinet daartoe toestemming te geven. 
 
De reisbewegingen blijven dan minimaal, maar hiermee komt wel een eind aan de 
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sleur waarin kinderen tot en met 17 jaar al maandenlang alleen op de eigen club onderling 
trainingspartijtjes mogen spelen vanwege de coronamaatregelen. 

Leden van de KNVB Jeugdraad - elf 'enthousiaste en ruimdenkende jongeren' in de leeftijd 
van 14 tot en met 17 jaar - gaan dit vandaag in het Jongeren Voetbaldebat voorleggen aan 
politici van de SP, GroenLinks, PvdA, VVD, D66 en CDA. Bron: AD, 8 maart 2021.  
 
 

  

In verkiezingstijd verzucht de politicus op kinderlijke wijze: lieve God, wil je alle SGP’ ers een 
ziekte geven. Het bericht laat zich niet verwijderen. Mensen reageren er heel serieus op. Zoals’ 
als je het niet eens bent met de SGP dan stem je er niet op’ en ‘moet dan iedereen dood’.   

 
Politicus stopt na verwensingen op Facebook: ’Ik hoop dat 
alle SGP’ers een langzame, pijnlijke dood sterven’ 
 

ARNHEM - Peter Verdijk van de lokale partij Arnhem Centraal stopt met al zijn politieke 
activiteiten, nadat er veel ophef is ontstaan over een bericht dat hij half februari op Facebook 
plaatste. In dat bericht wenste hij alle SGP’ers een ziekte toe waardoor ze ‘uiterst pijnlijk 
zonder uitzicht op genezing heel langzaam zouden sterven.’ Verdijk was boos over de 
stellingname van de SGP over het homohuwelijk. 

Volgens Arnhem Centraal haalde Verdijk het bericht destijds zeer snel weer weg. De politicus 
bood de SGP zijn excuses aan. ‘Maar de afgelopen dagen is dit bericht weer boven water 
gekomen’, aldus fractievoorzitter Lea Manders in een verklaring maandag. ‘Er is heftig op 
gereageerd en ook Peter heeft persoonlijk heftige reacties ontvangen. Hij was zich onvoldoende 
bewust van de mogelijke gevolgen van een dergelijke daad.’ 
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Volgens Arnhem Centraal haalde Verdijk het bericht destijds zeer snel weer weg. De politicus 
bood de SGP zijn excuses aan. ‘Maar de afgelopen dagen is dit bericht weer boven water 
gekomen’, aldus fractievoorzitter Lea Manders in een verklaring maandag. ‘Er is heftig op 
gereageerd en ook Peter heeft persoonlijk heftige reacties ontvangen. Hij was zich onvoldoende 
bewust van de mogelijke gevolgen van een dergelijke daad.’ 

Arnhem Centraal en Verdijk hebben volgens Manders samen besloten dat de politicus stopt. 
De partij distantieert zich van zijn uitspraken en biedt ook excuses aan. Arnhem Centraal 
bezet drie zetels in de Arnhemse gemeenteraad. Bron: De Telegraaf, 8 maart 2021. 

Prikafspraak dicht bij huis regelen? Dan kan geduld en flinke 
portie geluk nodig zijn  

 

 

Vaccineren in Oost-Nederland gebeurt onder andere in Apeldoorn. Maar niet alle ouderen uit 
de buurt komen er binnen. © ANP  

De vaccinatiecampagne komt op stoom, is de boodschap uit Den Haag. Maar nog steeds lukt 
het sommige ouderen niet een afspraak te regelen. ‘We wonen pal naast de vaccinatielocatie 
in Apeldoorn, maar konden in Ede of Arnhem terecht.’ Hoe werkt het nou achter de schermen 
en wat is wijsheid bij het maken van een afspraak? 

Vijf keer heeft ze nu gebeld en het is nog steeds niet gelukt in sporthal Mheenpark in 
Apeldoorn een vaccinatie te regelen. ‘We wonen er zo’n beetje naast, als we in het park 
wandelen, zien we de mensen er af- en aanlopen. Maar als ik bel, krijg ik te horen dat er geen 
plek is of dat er een storing is, waardoor ze niet kunnen inplannen’, zegt Marlous Cnossen 
(78). Bron: De Stentor, 6 maart 2021.   

Personeel lokale bedrijven in provincie Gyeonggi Zuid-Korea 

worden getest 

De Zuid-Koreaanse provincie Gyeonggi, nabij hoofdstad Seoel, heeft lokale bedrijven 
en boeren de opdracht gegeven al hun personeel de komende twee weken te laten testen op 
corona. Het gaat daarbij naar schatting om zo'n 85.000 personen. Bedrijven die geen gehoor 
geven aan de verplichte tests, riskeren een boetes die kunnen oplopen tot zo'n 2200 euro. 
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Vooral arbeidsmigranten lopen volgens de overheid kans op besmetting door 
de zware omstandigheden waaronder ze leven en werken. De provincie wil ook dat illegale 
arbeiders worden getest en moedigt hen aan zich te melden. Wie zich voor 22 maart laat 
testen, wordt niet aangegeven bij de immigratiedienst. Korea heeft tot nu toe ruim 92.000 
coronabesmettingen en 1642 sterfgevallen vastgesteld. Bron: AD, 8 maart 2021.    

Ondanks pandemie niet meer psychische klachten: ‘Veel 
mensen zijn prima in staat zich aan te passen’ 

Corona blijkt veel minder invloed te hebben op de geestelijke gezondheid dan gedacht. De 
verklaring: veel mensen zijn prima in staat zich aan te passen aan de veranderende 
omstandigheden. 

Het aantal mensen dat psychisch ongezond is, bleef vorig jaar stabiel op twaalf procent van 
de mensen van twaalf jaar en ouder, bleek gisteren uit cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. Dat leek een verrassend cijfer omdat experts al maanden waarschuwen dat de 
maatregelen om de pandemie te bestrijden zoveel van ons vragen dat veel mensen dreigen met 
zichzelf in de knoop te komen. Bron: AD, 6 maart 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Het vlieg- en aanmeerverbod voor VK wordt opgeheven 

Het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk wordt opgeheven. De Britse variant 
van het coronavirus is al in Nederland verspreid, daarom heeft dit verbod geen toegevoegde 
waarde meer, meldt het kabinet. Vanaf middernacht geldt de regel niet meer. 

De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijven wel van kracht, 
evenals het dringende quarantaineadvies. Bron: AD, 8 maart 2021.  
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Twee mensen opgepakt voor oproep: steek GGD-teststraat in 

de hens  

De politie heeft twee mensen opgepakt die ervan worden verdacht te hebben opgeroepen 
een GGD-teststraat in Eindhoven 'in de hens te steken'. He gaat om een 57-jarige vrouw uit 
Andel en een 37-jarige man uit Gilze, aldus de politie. 

 
Ze worden er formeel van verdacht opruiende berichten te hebben geplaatst op sociale media. 
De verdachten zitten na het middaguur nog vast voor verhoor. De politie benadrukt dat 
het plaatsen en delen van opruiende berichten strafbaar is. Bron: AD, 6 maart 2021.  

 

Tegenstanders van een coronapaspoort moeten zelf misschien 
met een oplossing komen 

Özcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt. 

Het coronapaspoort houdt de gemoederen bezig. Hoewel geen enkele politicus openlijk 
een pleidooi voor het middel wil houden, komt de optie wel steeds vaker ter sprake, met name 
als het erom gaat een leefbare samenleving te creëren mét het virus. Bron: AD, 8 maart 2021. 
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Özcan Akyol. © Joost Hoving 
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Mark Rutte bracht vandaag een bezoek aan zijn kapper Marco Rimmelzwaan in 
Leidschendam. © Hollandse Hoogte / Robin Utrecht  
 

 

Demissionair premier Rutte is na een bezoek aan zijn vaste kapper in Leidschendam verlost 
van zijn coronakapsel. 'Redelijk gelukt', noemde Rutte het resultaat na afloop. ‘Ik heb het 
iets langer gelaten dan gewoonlijk, omdat het verschil met de afgelopen weken anders zo groot 
is. Maar het voelt wel heerlijk.’ Bron: AD, 6 maart 2021.  
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Update 

Landelijke cijfers 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 5378 nieuwe besmettingen 
in het afgelopen etmaal. Dat zijn er 651 meer dan vrijdag. Toen werden er 4727 positieve tests 
gemeld. 

Ziekenhuiscijfers 

Het LCPS meldt tweehonderdtwaalf nieuwe COVID-opnames in de ziekenhuizen: zesendertig 
op de ic's en honderdzesenzeventig op de verpleegafdelingen. Dat betekent dat er nu 1863 
patiënten in de ziekenhuizen liggen, achtenveertig minder dan vrijdag. Op de intensive care 
liggen vijfhonderdtweeënveertig coronapatiënten, één meer dan een dag eerder. Verder liggen 
op de ic's vierhonderdtachtig patiënten met andere ernstige klachten (niet-coronagerelateerd), 
waarmee in totaal 1022 ic-bedden bezet zijn, een afname van tien. 

Nieuwe coronabesmettingen per gemeente, 06-03-2021, Twente 

- Hellendoorn (26) 
- Enschede (23) 
- Twenterand (20) 
- Almelo (17) 
- Wierden (16) 
- Hengelo (11) 
- Oldenzaal (8) 
- Borne (6) 
- Dinkelland (6) 
- Hof van Twente (6) 
- Rijssen-Holten (5) 
- Haaksbergen (3) 
- Tubbergen (3) 
- Losser (1) 
- Gemeente onbekend (6) 

Bron: Tubantia, 6 maart 2021.  

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in Nederland bedraagt 1863, 48 minder dan de 
vorige dag. Daarvan liggen er 542 op de intensive care, een stijging van één patiënt en 1321 
in de kliniek, 49 patiënten minder dan gisteren. 

Het RIVM meldt 5378 nieuwe coronabesmettingen over het afgelopen etmaal. Dat is fors 
boven het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu gemiddeld 4526 gevallen per etmaal. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 42. Dat wil niet zeggen dat al 
deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit 
soms pas na een tijdje doorgegeven. 

Amsterdam telde het hoogste aantal positieve tests. In de hoofdstad werd het virus bij 308 
inwoners vastgesteld. Rotterdam telt 217 nieuwe gevallen en Den Haag 155. Daarna volgen 
Eindhoven (99) en Tilburg (82). 

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. 
Bron: AD, 6 maart 2021.   
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De grootste stijging is te zien in de veiligheidsregio Flevoland. Daar staat de teller vandaag op 
119 nieuwe positieve tests, 43 meer dan gisteren. Ook IJsselland noteert een stijging: van 112 
besmettingen gisteren naar 130 vandaag. Gisteren gingen de cijfers in Flevoland en IJsselland 
juist naar beneden. In Noord- en Oost-Gelderland is er vandaag wel een daling te zien. Het 
gaat hier om 176 nieuwe gevallen, tegen 223 gisteren.  

Net als gisteren kleurt er op de coronakaart één gemeente in deze regio donkerrood. Dat gaat 
opnieuw om Zwartewaterland. De situatie ziet er daar vandaag overigens nog slechter uit dan 
gisteren. Vandaag gaat het om 92,6 positieve tests per 100.000 inwoners, gisteren waren dat 
er 57,3. Andere negatieve uitschieters zijn Oldebroek (46,5 per 100.000), Epe (39,2), Olst-
Wijhe (38,4) en Steenwijkerland (36,3). Bron: De Stentor, 6 maart 2021.   

Lange Frans is coronaregels zat en schudt tientallen handen 
 

Tijdens de demonstratie tegen de coronaregels op het Museumplein in Amsterdam liet Lange Frans 
(39) duidelijk merken het niet eens te zijn met de maatregelen. De rapper schudde de hand van 
tientallen mensen om zijn punt te maken. AT5 sprak hem erover. 

Lange Frans lapt de coronaregels aan zijn laars. De rapper vindt het maar niets, al die maatregelen, 
en besloot aan te sluiten bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Het protest trok 
zo'n tweehonderd mensen en hij was het helemaal met ze eens. Hij ging zelfs een stapje verder en 
schudde de hand van tientallen demonstranten. ‘Ja, ik heb de meeste mensen de hand geschud’.  

Volgens Lange Frans was het 'een heerlijk samenkomen met vrienden en familie' tijdens de 
demonstratie. ‘We stonden hier tegen de spoedwet en draconische maatregelen van de regering’, 
verklaart de rapper. Ook maakte hij zijn redenering duidelijk. ‘Zolang onze minister Grapperhaus 
kan knuffelen op z'n eigen bruiloft, dan kunnen wij dat ook’, vertelt hij aan AT5. ‘Als de minister 
van Veiligheid en Justitie dat doet, is hij blijkbaar niet tegen samenkomen. En dat zijn wij ook niet,’ 
beaamt Lange Frans tegenover AT5.   

 

@ ANP Frans Frederiks alias Lange Frans  

Lange Frans (39) heeft met een anderhalf uur durende podcast voor flink wat ophef gezorgd. De 
rapper heeft namelijk in gesprek met 'graancirkelspecialiste' Janet Ossebaard (53) nogal 
zorgwekkende uitspraken gedaan over een potentiële aanslag op premier Rutte. 

 

Een videofragment waarin Lange Frans en Janet Ossebaard hun opzienbarende uitspraken doen 
gaat momenteel het hele internet over. De twee bespreken op de beelden verschillende 
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complottheorieën en hebben het daarbij ook over een aanslag op Mark Rutte. Zo beschrijven ze de 
premier als ‘een van de mensen die we gaan zien vallen’. De rapper vraagt zich vervolgens zelfs af of 
‘we het zelf moeten doen’, maar Janet en hij willen hun vingers er niet aan branden. ‘Ik kan goed 
schieten’, stelt Frans. ‘Het is niet dat ik zou missen. Maar mijn hoofd zegt, ik hou van die 
nachtrust.’  

Janet laat weten: ‘Ik ga het niet doen, want ik wil graag mijn karma schoonhouden. Maar dat 
betekent wel dat we hulp nodig hebben.’ 

Het filmpje met de uitspraken is ook in de politiek niet onopgemerkt gebleven. Zo deelt 
ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers op social media: ‘Deze dagdromen van Lange Frans en 
mevrouw Ossebaard zijn doodeng.’ CDA-kamerlid Pieter Omtzigt reageert verbolgen. ‘Je wil Rutte 
niet in onze democratie? Prima, dan richt je een eigen partij op of je stemt op een bestaande andere 
partij in 2021. Dit gesprek is een bizarre en gevaarlijke (en strafbare?) fantasie.’ 

Ook BNNVARA-presentator Tim Hofman verbaast zich over het fragment en noemt het een 
‘hallucinant gesprek’. Hij omschrijft het duo bovendien als ‘clowns’. Bron: RTL boulevard, 6 
september 2020. 

Opnieuw gedoe rondom podcast Lange Frans, rapper haalt 
gesprek offline 

Rapper Lange Frans heeft een podcast van zijn kanalen verwijderd waarin hij in gesprek ging 
met een vrouw die is veroordeeld voor fraude met zorgbedragen. Lange Frans stelt dat hij zijn 
zestiende podcast, die nog geen dag online stond, bij nader inzien ‘niet openbaar had moeten 
maken’. ‘Ik heb me onvoldoende voorbereid op de zaken die speelden.’ 

Te gast was een vrouw uit Almere die in april 2014 werd veroordeeld tot twintig maanden cel, 
waarvan zes voorwaardelijk, voor fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Volgens de 
rechter maakte ze valse facturen op voor zorg die helemaal niet werd verleend. De vrouw werd 
ook schuldig bevonden aan uitkeringsfraude, witwassen van bijna 674.000 euro en het doen 
van onjuiste belastingaangifte. De vrouw vergokte een groot deel van het geld. 

Lange Frans nodigde de vrouw uit om te komen praten over jeugdzorg, klokkenluiders en 
voormalig topambtenaar Joris Demmink. ‘Het is één groot vies zooitje’, promootte Lange Frans 
het gesprek op zijn kanalen. De podcast is niet langer meer te beluisteren, maakt de rapper 
vandaag bekend in een persbericht. ‘Ik had veel meer moeten uitzoeken en checken voordat 
ik het gesprek voerde. Uit respect voor de gedupeerde (...) heb ik besloten de podcast - video 
en audio - op alle kanalen te verwijderen. Mijn oprechte excuses.’ 

Het is niet voor het eerst dat een podcast van Lange Frans voor reuring zorgt. In augustus 
vorig jaar fantaseerde hij met complotdenker Janet Ossebaard over een aanslag op onder 
anderen Mark Rutte, Geert Wilders en het Koningshuis. Ze stelden daarbij hulp nodig te 
hebben van ‘buitenaf’. 

Die uitspraken noemde Lange Frans later ongelukkig. Wel vond de rapper de reactie in de 
media ‘zwaar overtrokken’. ‘Dat het geknipt had moeten worden en dat het niet bij heeft 
gedragen aan de rest van het gesprek dat wil ik wel toegeven. Daar had gewoon een schaar op 
gemoeten. Maar ik ben hier niet om mijn excuses te maken.’ 
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Afgelopen week werd het nieuwe YouTube-account van Lange Frans binnen dertig uur alweer 
verwijderd. De 40-jarige rapper deelde in zijn Instagram Stories een mailtje van YouTube, 
waarin werd uitgelegd waarom zijn kanaal is verwijderd. ‘Ons team heeft je content beoordeeld 
en is van mening dat deze YouTube’s beleid inzake intimidatie, bedreigingen en cyberpesten 
schendt.’ 

Het gaat om een video waarin Lange Frans onder meer over kinderhandel praat. Lange Frans, 
die eerder door Arjen Lubach als complotdenker werd bestempeld, denkt er het zijne van. ‘Tja, 
kinderhandel en pedojacht liggen gevoelig hè, voor de smeerlappen in Nederland.’ Bron: AD, 
23 januari 2021. 

Jaap Dieleman 

Neem het niet, zegt evangelist Jaap Dieleman uit Zeewolde over het coronavaccin. Het is een 
‘opmaat naar het teken van het beest’. Hij verkondigt deze onheilspellende boodschap in een 
gratis magazine, dat in het hele land op de deurmat ploft. Hij krijgt bijval, maar ook scherpe 
kritiek uit christelijk Nederland. Wie is deze man die de vaccinatie een complot uit de hel 
noemt? Bron: AD, 6 maart 2021.   

 

Jaap Dieleman op de foto in zijn blad Eyeopener. © Herre Stegenga  
 
 

Hoe evangelist uit Zeewolde miljoenen Nederlanders 
waarschuwt voor coronavaccin: ‘Het is een complot uit de hel’ 

Neem het niet, zegt evangelist Jaap Dieleman uit Zeewolde over het coronavaccin. Het is een 
‘opmaat naar het teken van het beest’. Hij verkondigt deze onheilspellende boodschap in een 
gratis magazine, dat in het hele land op de deurmat ploft. Hij krijgt bijval, maar ook scherpe 
kritiek uit christelijk Nederland. Wie is deze man die de vaccinatie een ‘complot uit de hel’ 
noemt?      

Nee, hij heeft geen zin om met de ‘seculiere pers’ te praten, zegt Dieleman (66), staande in de 
deuropening van zijn woning aan de rand van Zeewolde. ‘Ik krijg al genoeg bagger over me 
heen. Ook uit christelijke hoek. Ik heb gezegd wat ik wil zeggen. Ik ben veel te druk trouwens.’ 
Bron: De Stentor, 6 maart 2021.  
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Vrouw overtreedt mondkapjesplicht in Bakker Bart, weigert de 
winkel te verlaten 

‘Mevrouw, zou u alstublieft de winkel uit willen gaan?’, zo vragen medewerkers van de Bakker 
Bart in Gouda meermaals aan een mevrouw die al filmend zonder mondkapje in de 
broodjeszaak staat. Ze weigert. Goudse politici reageren vol lof op het handelen van het 
winkelpersoneel. 

‘Dit gaat om apartheid’, zegt de vrouw in kwestie tegen het winkelpersoneel. Haar dochter, die 
mee was om een broodje te halen, heeft al eerder de winkel verlaten vanwege het niet dragen 
van een mondkapje. Dat is sinds december wel verplicht.  

Het personeel van de Bakker Bart laat het er niet bij zitten en verzoekt de mevrouw meermaals 
om de zaak te verlaten, nadat zij onder andere uitspraken deed over ‘fascisme’ en ‘zoals zij dat 
met zwart en wit deden'. Dit alles is te zien in een YouTube-video die de vrouw zelf online heeft 
geplaatst.  Nadat de video zo'n 1,5 minuut bezig is, besluit de medewerkster van de Bakker 
Bart de politie in te schakelen. Het is voor de filmende vrouw zonder mondkapje reden om ook 
andere klanten te benaderen. ‘Ik ga het gewoon online plaatsen, hoor. Het komt op mijn 
Facebook.’ Uiteindelijk verdwijnt de mevrouw uit de winkel, nadat ze het tafereel ruim twee 
minuten vastlegde met haar telefoon. 
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De Goudse wethouder Thierry van Vugt laat op Twitter weten dat de mondkapjesplicht er ‘niet 
voor niets is’, en: ‘alleen als we ons houden aan de regels ontstaat er hopelijk weer meer 
ruimte om ons ding te doen. Goed dat winkelier hierop acteert.’ Ook D66-fractievoorzitter 
Evert Bobeldijk reageert op de kwestie: ‘Goed gedaan door de medewerkers van deze bakker. 
Keurig duidelijk gemaakt dat klant zich aan de regels moet houden. Als klanten over fascisme 
en apartheid beginnen, moet je stevig in je schoenen staan om zo respectvol je punt te blijven 
maken. Hulde.’ Bron: AD, 6 maart 2021.  

Containment Nu 

Volgens de inmiddels 18.000 leden van Containment Nu moet de overheid harder optreden 
tegen die stijging. ‘Wij willen andere én strengere regels.’  

‘Ook pleiten wij voor meer testen. Vooral de mensen die het virus snel overdragen, moeten om 
de een à twee weken pro-actief worden getest. Denk bijvoorbeeld aan zorgmedewerkers.’ Bron: 
RTL nieuws.  

 

Actiegroep Containment NU pleit voor strengere maatregelen     

Containment Nu is een burgerplatform dat zich sinds maart 2020 inzet voor een strategie die 
het coronavirus onderdrukt. Voor gezondheid, vrijheid en welvaart is dat het beste. Dat tonen 
al veel landen zoals Thailand, Australië, China, IJsland, Noorwegen en Griekenland aan. Het 
virus is het probleem. Minder virus, minder problemen. Dus moet het doel nul infecties zijn. 
We zijn geen eiland is geen argument als we nu juist een eiland zijn geworden door een woud 
aan reisbeperkingen. 

Containment Nu wil de economische en humanitaire ramp voorkomen die verspreiding van 
het virus betekent. ‘Wij ijveren voor een serieus en concreet plan langs de lijnen van in 
Nederland gebruikelijke en wettelijk vereiste onderdrukking van gevaarlijke virussen met 
testen, traceren en isoleren, mondkapjes en andere controlemaatregelen – in plaats van de 
strategie van gecontroleerde verspreiding die het kabinet hanteert. Voor contact, 
zie persinformatie, of volg ons op Twitter en Facebook, en sluit je aan om via e-mail op de 
hoogte te blijven.’ Bron: Platform Containment Nu. 
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De burgerbeweging Containment Nu houdt vanavond een wake voor alle Corona-slachtoffers 
op de Dam in Amsterdam. Initiatiefnemer Jaap Stronks maakt zich zorgen of de gekozen 
strategie van het kabinet wel de juist is: 'Op de rem trappen als de ziekenhuizen vol lopen, is 
te laat', zegt hij tegen Waldy. Bron: Nieuws en Co, 6 augustus 2020.  

 

In Israël cafe’s en restaurants weer open 

De Israëlische regering heeft zaterdagavond het licht op groen gezet voor een 
reeks versoepelingen, waaronder de heropening van cafés en restaurants. Die mogen zondag 
opnieuw de deuren openen, onder bepaalde voorwaarden, verklaarde het kabinet van premier 
Benjamin Netanyahu. Maar de late bekendmaking maakt dat veel restauranthouders niet op 
tijd klaar zullen zijn voor de herstart. Daarnaast zijn ook duizenden horecagelegenheden de 
laatste maanden definitief gesloten door de coronapandemie. 

Vanaf zondag worden binnen in het café of restaurant alleen klanten toegelaten met een 
zogenoemd 'groen paspoort', een bewijs dat iemand gevaccineerd is tegen COVID-19 of 
genezen is van de ziekte. Mensen die nog geen vaccin hebben gekregen, mogen alleen op 
het terras plaatsnemen. Tafels moeten op minstens twee meter afstand van elkaar staan. 

Ook studenten die gevaccineerd zijn tegen COVID-19, mogen vanaf zondag opnieuw naar de 
universiteit. De rest mag voorlopig alleen online les volgen. 

Volgens lokale media zullen ook evenementen opnieuw mogelijk zijn, met halve capaciteit, tot 
maximaal driehonderd personen. Tot vijf procent van de bezoekers hoeft geen groen paspoort 
te hebben, maar moet wel een negatieve coronatest kunnen voorleggen. 

Ook wordt het voor Israëli's in het buitenland weer mogelijk om geleidelijk terug te keren naar 
hun thuisland. Het gaat in eerste instantie om zo'n duizend mensen vanuit New York, Parijs, 
Londen en Frankfurt. 

In Israël is het niet ongewoon dat mensen met een groen paspoort meer vrijheden krijgen dan 
de rest van de bevolking. Het land is wereldwijd al het verst gevorderd met 
zijn vaccinatiecampagne: van de ongeveer negen miljoen inwoners, hebben er al meer dan 4,9 
miljoen een eerste dosis ontvangen, terwijl zo'n 3,7 miljoen Israëli's volledig gevaccineerd zijn 
tegen COVID-19.  

Globaal gelden voor iedereen wel nog regels rond afstand houden en handhygiëne. Vooral 
onder de ultra-orthodoxe en Arabische bevolking zijn er relatief nog weinig mensen 
gevaccineerd. Bron: AD, 7 maart 2021. 
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© AP — De Israëlische popzanger Ivri Lider tijdens een show met publiek, vrijdag in 
voetbalstadion Bloomfield in de hoofdstad Tel Aviv. Alle circa 500 aanwezigen moesten een 
zogenoemd 'groen paspoort' laten zien.   

'Weer terug naar het leven', schrijft de Israëlische premier Benjamin Netayahu bij een 
facebookfoto waarop hij met een kop cappuccino op het terras te zien is. Voor het eerst in 
maanden zijn restaurants en kroegen in Israël weer open. Wel is het noodzakelijk om 
een vaccinatiebewijs op zak te hebben om plaats te nemen aan een tafeltje. 
 
‘We moeten nog steeds opletten. We moeten mondkapjes blijven dragen en afstand houden, 
maar we komen eruit’, zo liet de Israëlische premier aan persbureau Reuters weten. Israël 
loopt voorop met vaccineren. Tenminste 53 procent van de bevolking heeft de eerste prik van 
het Pfizer-vaccin ontvangen. In het 9 miljoen inwoners tellende land hebben 800 duizend 
besmettingen plaatsgevonden en zijn bijna 6000 mensen aan het virus overleden. 

Het land is het afgelopen jaar driemaal in een zeer strenge lockdown gegaan. Met verkiezingen 
later deze maand in aantocht, beloofde Netanyahu dat een vierde lockdown niet gaat 
gebeuren. De Israëlische Jaap van Dissel, Nachman Ash, deelt dat optimisme niet en is 
bezorgd over de stijgende sterftecijfers van de afgelopen tijd. Een vierde lockdown is volgens 
hem niet uitgesloten. 

  ליאון משה - flag-il::muscle:Moshe Lion: ליאון משה העיר ראש עם לחיים חזרה של קפה 

Geplaatst door Benjamin Netanyahu  נתניהו בנימין  op zondag 7 maart 2021. Bron: AD, 8 maart 
2021. 

Proefconcert in Ziggo Dome 

Vandaag zijn zo'n dertienhonderd mensen aanwezig in de Ziggo Dome voor een van 
de proefconcerten die daar dit weekeinde worden gehouden. Tijdens het zogeheten Back To 
Live-evenement van ID&T en MOJO treden onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, 
Sam Feldt, Lucas & Steve en Lady Bee op.  

Dit concert is een van de proeven die worden gehouden door Fieldlab Evenementen, om te 
zien of een evenement coronaproof gehouden kan worden. Net als bij eerdere 
proefevenementen, moeten bezoekers ook nu een negatieve testuitslag tonen en wordt 
hun temperatuur gemeten.  Ook worden bij steekproef sneltesten gedaan. 
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De dertienhonderd bezoekers van het dancefeest worden verdeeld in vijf 
'bubbels' van tweehonderdvijftig personen en een groep van vijftig mensen. Ook krijgen ze 
een bewegingssensor, zodat achteraf te zien is hoe veel contact ze onderling hebben gehad. 
Een paar dagen later moeten de bezoekers zich opnieuw laten testen. Bron: AD, 6 maart 2021.  

 

 

@ ANP 

De sfeer tijdens het eerste Fieldlab-evenement in de Ziggo Dome zit er vanmiddag al goed in. 
Van 15.00 uur tot 19.00 uur zijn onder anderen Sunnery James & Ryan Marciano, Sam Feldt 
en Lucas & Steve te horen. De uitverkoren bezoekers gaan al helemaal los op hun muziek. 

Hoewel er normaal gesproken 17.000 mensen in de zaal plaats kunnen nemen, zijn er - 
vanwege de coronamaatregelen - vandaag 1300 man uitgenodigd. Deze 'uitverkorenen' zijn 
opgedeeld in vijf groepen van 250 man en een groep van 50. Iedere zogenoemde 'bubbel' heeft 
een eigen ingang en looproute in de Ziggo Dome en eigen regels. 

Er zijn voornamelijk jongeren aanwezig, al staan er ook wat oudere bezoekers te dansen en te 
springen. Veel bezoekers hebben er 'heel veel zin in' om weer eens lekker los te gaan net als 
vroeger. Ook degenen die wat minder bekend waren met het genre, zoals Kiko de Pater en 
Roland Willems. ‘We zijn er vanochtend naar gaan luisteren, maar het maakt ons ook echt 
niet uit of we naar Hazes gaan of dance’, aldus De Pater. ‘Het voelt echt als een uitstapje. Fijn 
dat het zo verantwoord kan.’ 

Het dancefeest maakt onderdeel uit van de vier proefevenementen die in maart plaatsvinden 
georganiseerd door Fieldlab, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de 
publieksevenementensector en de overheid. Op die manier wil de organisatie kijken hoe op 
een veilige manier grotere bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden tijdens de 
coronacrisis. Bron: AD, 6 maart 2021. 
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Avondklok tot 30 maart, versoepelingen liggen moeilijk in 
Catshuis 

De avondklok blijft in ieder geval de volle maand maart nog van kracht. Versoepelingen 
kunnen pas als de epidemologische situatie het toelaat. Het Catshuisoverleg dat vandaag 
plaatsvond heeft niet geleid tot groen licht voor versoepelingen van het corona-beleid. 

Maandag hakt het kabinet definitief de knoop door en volgt een persconferentie van premier 
Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.   

Er liggen drie grote onderwerpen op tafel in het Catshuis waarover versoepelingen op de 
middellange termijn denkbaar kunnen worden. Het hoger onderwijs kan gedeeltelijk weer 
toegankelijk worden voor studenten. De buitenterrassen zouden rond het eerste weekend van 
april met pasen weer open kunnen. En de detailhandel zou meer ruimte kunnen krijgen. 

Maar voor alledrie de onderwerpen geldt dat de coronacijfers er beter uit moeten zien.  

Er staan wel twee stromingen tegenover elkaar. De rekkelijken die ruimte zien en de preciezen 
die naar de cijfers wijzen en aan de rem hangen. 
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Ook vrijdag werd al vergaderd door de Ministeriële Commissie Covid-19 (MCC). De rekkelijken 
zien ruimte tot versoepeling omdat de cijfers iets beter zijn. Zij willen graag dat in hoger 
onderwijs de studenten voor enkele dagen per week weer terugkeren in de collegebanken en 
dat bijvoorbeeld de musea weer open kunnen. 

De preciezen vinden de cijfers helemaal niet gunstig en grijpen de cijfers van vandaag - 5378 
nieuwe besmettingen - aan om de druk erop te houden. Bovendien mag de 
ziekenhuisbezetting stabiel zijn, maar die is ook hoog. Zij hopen dat er langzamerhand een 
gunstiger klimaat ontstaat door de oplopende vaccinatiegetallen. 

 Een tegemoetkoming aan de horeca met het openen van terrassen lijkt voor pasen helemaal 
geen optie. Een betrokkene zegt: ‘Kijk eens wat er gebeurt bij mooi weer. Dan kruipen ze dus 
op elkaar in het park en op een terras kunnen ze anderhalve meter houden.’’ Maar de 
weersomstandigheden zien er voorlopig niet goed uit. 

Over de avondklok is geen echte discussie. Die loopt volgende week maandag af en wordt zoals 
minister Grapperhaus vrijdag na de MCC al zei, waarschijnlijk verlengd. Ook de heropening 
van sportscholen lijkt nog een brug te ver. Kleine versoepelingen waaraan wordt gedacht zijn 
de zwemlessen voor kinderen en meer sportmogelijkheden voor volwassenen. De 
versoepelingen gaan mogelijkerwijs pas eind maart in. Bron: AD, 6 maart 2021. 

Echtpaar Maduro gevaccineerd 

De Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw zijn vandaag gevaccineerd met het het 
Russische Spoetnik-vaccin. Beelden hiervan werden door de Venezolaanse staatstelevisie 
uitgezonden. Maduro liet weten zich na het ontvangen van het vaccin ‘prima’ te voelen. 
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Een tweede bestelling van honderd duizend vaccins is vandaag vanuit Moskou in Venezuela 
aangekomen, liet het Ministerie van Gezondheid weten. In totaal heeft Venezuela tien 
miljoen vaccins bij Rusland besteld. 

Het achtentwintig miljoen mensen tellende land heeft volgens de officiële cijfers 
honderdeenenveertig duizend besmettingen gehad en bijna veertienhonderd coronadoden te 
betreuren. Deze cijfers worden door medici in het land wel betwist omdat er weinig getest 
wordt. 

Naast het Russische vaccin, heeft Venezuela ook ingezet op het Chinese Sinopharm-vaccin, 
waarvan vijfhonderd duizend exemplaren zijn besteld. 

Hoewel het Spoetnik-vaccin in Europa in eerste instantie met scepsis werd bekeken, heeft de 
Europese toezichthouder (EMA) eerder deze week laten weten het  Russisch vaccin versneld  
te willen beoordelen voor goedkeuring in Europa. De Russische fabrikant meldt een 
effectiviteit van bijna tweeënnegentig procent.  Bron: AD, 6 maart 2021.  

 

@ EPA   langs de Seine  

 

Van de kade langs de Seine weggejaagd  

De politie heeft vandaag Parijzenaars van de kades langs de Seine verdreven die daar naartoe 
waren gelokt door de zon en lenteachtige temperaturen. 

De drukte langs de oevers was zo groot dat de politie de menigte uiteen moest drijven, omdat 
de afstandsregels en andere coronamaatregelen niet werden gerespecteerd. Er werd geen 
gehoor gegeven aan oproepen met waarschuwingen die via Twitter werden verzonden. Op de 
kades geldt een verbod op alcoholconsumptie. 

Frankrijk heeft te maken met een aanhoudend hoog aantal coronabesmettingen. In 23 
departementen gelden verscherpte maatregelen. Parijs en omgeving behoren tot de 
risicogebieden waar het virus bijzonder snel circuleert. 

Zo is de bewegingsruimte van veel Fransen verder beperkt in het noorden en zuidoosten, zoals 
rond Calais, rondom Duinkerken en ook in Nice. Daar geldt naast een avondklok ook een 



49 

 

weekendklok. In de streek rond Calais zijn de bedden in de ziekenhuizen voor 90 procent 
bezet en de regionale autoriteiten willen voorkomen dat ziekenhuizen worden overspoeld met 
patiënten. Bron: AD, 6 maart 2021. 

 

 

Paus houdt zwaar beveiligde mis in Bagdad: ’Religie door 
terrorisme misbruikt’ 

Paus Franciscus heeft voor het eerst op Iraakse bodem een publieke mis opgedragen in de St. 
Jozef-kathedraal in Bagdad. Dat gebeurde zaterdag in het bijzijn van een beperkt aantal 
gelovigen en gezagsdragers, vanwege het coronavirus. De historische gebeurtenis vond plaats 
omringd door zware veiligheidsmaatregelen. 

De mis vormde het sluitstuk van de tweede dag van zijn vierdaagse bezoek aan Irak. Eerder 
op de dag bracht hij in Najaf een bezoek aan de geestelijk leider van de sjiieten in Irak, de 
ayatollah Ali al-Sistani. De 84-jarige paus en zijn gastheer spraken elkaar in de sjiitische 
bedevaartsplaats, waar de zes jaar oudere ayatollah woont. 

De geestelijk leider vertelde paus Franciscus dat de christenen in zijn land ‘in vrede en 
veiligheid moeten kunnen leven, met de volledige grondrechten zoals alle Irakezen.’ In Irak 
wonen naar schatting 450.000 christenen op een bevolking van 38 miljoen mensen. 

De paus bracht daarna een bezoek aan Ur, de geboorteplaats van Abraham, die in het 
christelijke, joodse en islamitische geloof een centrale rol speelt. ‘Hier begon het allemaal’, zei 
de paus in de geboorteplaats van Abraham, beschouwd als de aartsvader van de diverse 
religies. De paus sprak daar met vertegenwoordigers van de geloofsstromingen in Irak. 

Franciscus riep op tot eenheid en tot een dialoog tussen de religies. ‘Vijandigheid, extremisme 
en geweld zijn niet in een religieus hart geboren: zij zijn het verraad van de religie’, aldus de 
paus. ‘Wij gelovigen kunnen niet zwijgen als religie door terrorisme wordt misbruikt. We 
worden ondubbelzinnig ertoe opgeroepen alle misverstanden uit de wereld te helpen. Laat ons 
niet toestaan dat het licht van de hemel wordt overschaduwd door de wolken van haat.’ 
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Zondag reist Franciscus noordwaarts naar Mosul, een voormalig IS-bolwerk, waar de sporen 
van de oorlog nog duidelijk zichtbaar zijn. Irak houdt voortaan op 6 maart de ’Nationale Dag 
van Tolerantie en Coëxistentie’, een feestdag waarop iedereen vrij heeft. Bron: De Telegraaf, 6 
maart 2021.  

 

De paus in de St. Jozef-kathedraal in Bagdad. Ⓒ AP  
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Happen en stappen! Frituurloop in Zwolle groot succes, tot de 
boa’s komen: ‘4000 euro is veel frietjes’ 

 

 

Genieten van snacks, terwijl boa's ingrijpen bij de verkoop van alcohol tijdens de eerste 
Frituurloop in Zwolle. © Foto Frans Paalman Zwolle 
 

‘Wat moeten we anders?!’ Die retorische vraag is voor de vele deelnemers van de eerste 
Frituurloop in Zwolle dé reden om mee te doen: een verzetje in tijden van verveling. Honderden 
Zwollenaren doen dit weekend mee aan de wandeltocht langs vijf snacktenten. Maar als de 
boa’s komen, lijkt het initiatief ten onder te gaan aan het eigen succes. 

Hier kijk, in m’n rugtas zit een fles wijn, een kleinere fles wijn en blikjes Malibu cola. Je moet 
goed gehydrateerd blijven tijdens zo'n wandeltocht hè’, lacht Sanderijn Jaspers Focks (29). 
Met een frietzak en een ‘Frikandel van het Huys’ staat ze samen met haar vriendin Babet 
Tielbeke (26) voor het Swolsch Friethuys. Muts op, sportschoenen aan. Ze zijn onwijs fanatiek. 
‘De laatste tent zit achter in Zuid, daar gaan we echt niet heen, haha!’. Bron: De Stentor, 6 
maart 2021.   

23.306 nieuwe coronabesmettingen in Frankrijk 

Frankrijk meldde vandaag 23.306 nieuwe coronabesmettingen over de afgelopen 24 uur. Een 
dag eerder waren dat er nog 23.507.  

Het aantal coronaoverlijdens nam toe met 170, waardoor het totaal aantal mensen dat aan de 
gevolgen van het longvirus is overleden in Frankrijk nu op 88.444 komt te staan.Op de 
intensive care liggen momenteel 3689 COVID-patiënten. Bron: AD, 6 maart 2021.   

Coronademonstranten willen niet weg 
 

Coronademonstranten in Kerkrade verlaten de Markt niet, ‘want dat hoeven de andere 
mensen ook niet’. Ongeveer vijfendertig mensen hebben zaterdagmiddag in het centrum van 
Kerkrade meegedaan aan een demonstratie tegen de coronamaatregelen van de overheid. 
Een en ander verliep rustig. Bron: De Limburger, 6 maart 2021.  
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De demonstratie in Kerkrade tegen de coronamaatregelen trok zaterdagmiddag zo’n 35 
deelnemers. Foto: Track88 
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Eerste stap Spoetnik-vaccin in de EU  
 

 

 
 
Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA is begonnen met een zogenoemde rolling 
review van coronavaccin Spoetnik als opmaat voor goedkeuring in de EU. Of het Russische 
middel later dit jaar in Nederland verkrijgbaar zal zijn, is echter vooral afhankelijk van 
politieke keuzes.  

Aanvankelijk was er veel scepsis rond het Spoetnik-vaccin; Rusland had het goedgekeurd nog 
voordat een grootschalig onderzoek onder vrijwilligers had plaatsgevonden. Na een publicatie 
door The Lancet begin februari is de waardering in binnen- en vooral buitenland echter enorm 
toegenomen. 

Het gezaghebbende Britse medische tijdschrift concludeerde afgaande op het interimrapport 
van de studie onder meer dan twintigduizend deelnemers, dat het vaccin voor 92% effectief 
is. En daarmee nagenoeg even goed zou werken als de beste vaccins die er op de markt zijn, 
namelijk van Pfizer/BioNTech en van Moderna. 

Het Spoetnik-vaccin heeft als voordeel dat het een paar maanden op koelkasttemperatuur 
bewaard kan worden en relatief goedkoop is. De benodigde twee dosis per persoon kost in 
Rusland omgerekend € 9,50. 

De rolling review waaraan de EMA nu is begonnen, betekent dat de geneesmiddelenwaakhond 
alle data van de laboratoriumstudies en klinische onderzoeken gaat beoordelen. Indien deze 
positief uitpakt, volgt de formele aanvraag tot marktautorisatie. 

Daarna komt de vraag op tafel of de EU het middel gaat opnemen in zijn vaccinatiestrategie. 
Voorwaarde is dat de Russen een productiefaciliteit in een EU-land hebben en die ontbreekt 
nog.  Bron: De Telegraaf, 4 maart 2021.  

Farmaceut Merck maakt positieve testresultaten bekend 

Farmaciebedrijf Merck heeft zaterdag positieve testresultaten bekendgemaakt voor de 
virusremmer die het ontwikkelt met het Amerikaanse Ridgeback Bio. Het experimentele 
antivirale middel molnupiravir zorgt bij patiënten met Covid-19 voor een duidelijke daling van 
de virale lading. Onderzoekers spreken van veelbelovende resultaten. 

Merck heeft eind januari de ontwikkeling van twee mogelijke coronavaccins onderbroken, 
maar blijft wel onderzoek doen naar twee antivirale middelen, waaronder molnupiravir. Het 
middel zou na vijf dagen behandeling zorgen voor een duidelijke daling van aanwezig virus. 
Dat blijkt uit testen bij 202 patiënten met Covid-19. Het gaat om besmette personen die 
symptomen hadden, maar die niet in het ziekenhuis lagen. 
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Volgens William Fischer, een van de leiders van het onderzoek en hoogleraar geneeskunde 
aan de universiteit van North Carolina, kunnen de veelbelovende resultaten belangrijke 
gevolgen hebben voor de volksgezondheid, zeker omdat het virus zich blijft verspreiden. Bron: 
AD, 7 maart 2021. 
 

 
 

Mensen krijgen verkeerde uitslag coronatest 

Door een storing zaterdagmorgen op een testlocatie van Spoedtest.nl ontvingen meerdere 
mensen een verkeerde uitslag van hun coronatest. Ze kregen te horen dat ze positief waren, 
terwijl uit de test zelf bleek dat ze het virus niet hadden. 

Het ging mis op de locatie in Haarlem tijdens het afnemen van de sneltesten. Volgens eigenaar 
Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl werd er zaterdag een nieuw systeem in gebruik 
genomen waarbij er iets fout ging tijdens het scannen van de uitslagen. Het systeem was juist 
aangeschaft om menselijke fouten te voorkomen en mailt automatisch alle klanten die een 
test hebben ondergaan. ,,Dit mag niet gebeuren en is heel vervelend voor onze klanten. We 
kwamen zelf al snel achter de fout en weten precies wat er misging. Het kan nu ook niet meer 
gebeuren. We hebben ons protocol aangepast.” Op de 49 andere testlocaties van dit bedrijf 
waren er geen problemen. 

Volgens Emmelkamp is het aantal mensen dat een verkeerde testuitlag kreeg zeer klein en 
zijn ze inmiddels allemaal persoonlijk op de hoogte gesteld. Een precies aantal wil hij niet 
noemen. De gedupeerden krijgen hun geld terug en mogen nogmaals kosteloos een test laten 
afnemen. 

Het is niet de eerste keer dat mensen een verkeerde uitslag krijgen. Eind vorig jaar ging het 
mis bij een teststraat van de GGD in Amsterdam. Toen waren de uitslagen van 67 mensen 
verwisseld. Bron: AD, 7 maart 2021.  
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DJ en alcohol: politie stopt illegaal feest in Zoetermeer 

Agenten hebben gisteravond in Zoetermeer een illegaal feest beëdigd. Er zijn 37 bekeuringen 
uitgeschreven.  

In een bedrijfspand werd vannacht een illegaal feest gegeven, inclusief dj en alcoholische 
drank. Het feest werd om 02.15 uur beëindigd. Alle 37 aanwezigen hebben een bekeuring 
gehad, tegen de organisator wordt een proces verbaal opgemaakt.  Het feest is in strijd met de 
huidige coronamaatregels. Bron: AD, 7 maart 2021.   

Illegaal feest door politie beëindigd tussen Limmen en 
Akersloot 

De politie heeft zaterdagnacht een illegaal feest beëindigd in een natuurgebied tussen het 
Noord-Hollandse Limmen en Akersloot. Volgens de politie waren er zo'n veertig mensen bij 
elkaar. Toen agenten arriveerden gingen de aanwezigen er via de weilanden vandoor. 

De bezoekers lieten hun spullen en fietsen op de vlucht achter. De politie laat weten dat de 
fietsen kunnen worden opgehaald bij het politiebureau in Alkmaar.  Bron: De Stentor, 7 maart 
2021. 

Aantal besmettingen op Curacoa gestegen 

Het aantal coronabesmettingen op Curaçao is de afgelopen dagen flink gestegen. Op zondag 
zijn 112 actieve gevallen geregistreerd, een week eerder waren dat er nog 67. 
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De laatste keer dat er meer dan honderd actieve besmettingen waren op Curaçao was op 23 
januari. Er liggen vier mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis, waarvan één 
persoon op de intensive care. 

Op het eiland geldt nog steeds een avondklok, die geldt tussen middernacht en half vijf, en is 
maanden geleden ingesteld om verdere besmetting te voorkomen. Ook moeten bewoners nog 
steeds mondkapjes in de openbare ruimte dragen en sociale afstand houden. Over het 
algemeen lijken de bewoners zich echter minder strikt aan de regels te houden dan enkele 
weken geleden, juist omdat het aantal besmettingen de afgelopen weken erg laag bleef. In 
totaal zijn er sinds maart vorig jaar 22 mensen overleden op Curaçao die besmet waren met 
het coronavirus. Bron: De Stentor, 7 maart 2021.  

 

© Hollandse Hoogte / AFP   

Curaçao scherpt de coronamaatregelen per direct opnieuw aan. In de afgelopen week is er 
sprake geweest van een duidelijke toename van het aantal coronapatiënten. Zo waren er 
zondag honderdtwaalf gevallen geregistreerd, tegenover zevenenzestig een week eerder. 
Daarbij komt volgens het RIVM dat vijfenzeventig procent van de nieuwe gevallen 
besmettingen betreft met de zogenoemde Britse variant.  

 

© ANP — Eugene Rhuggenaath, premier van Curaçao. 
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Als gevolg daarvan heeft minister-president Eugene Rhuggenaath vandaag aangekondigd dat 
de avondklok per direct geldt van 22.00 uur, in plaats van middernacht, tot 04.30 uur. 
Restaurants en andere horecagelegenheden moeten daardoor om 21.00 uur al sluiten. De 
afgelopen weken was de avondklok juist steeds wat versoepeld. Daarnaast moeten mensen 
nog steeds sociale afstand houden en in de openbare ruimte mondkapjes dragen. 

Curaçao stuurt wekelijks positieve tests ter controle op naar Nederland. Vandaag kreeg het te 
horen dat van de tweeëndertig opgestuurde tests - die waren afgenomen in de laatste week 
van februari - het in vierentwintig gevallen om de Britse variant van het coronavirus gaat. 
Bron: AD, 8 maart 2021. 

Gezonde vrijwilligers besmet met coronavirus vanwege 
onderzoek 

Groot-Brittannië is het eerste land ter wereld waar gezonde vrijwilligers in het kader van een 
wetenschappelijk onderzoek besmet worden met het coronavirus. Dat heeft het Britse 
ministerie van Volksgezondheid zondag bevestigd. De eerste testen zijn zaterdag gestart. 

Terwijl heel de wereld hard zijn best doet om besmetting met het coronavirus te vermijden, 
start Groot-Brittannië met een onderzoek waarbij vrijwilligers zich kunnen laten besmetten 
met het virus. In het onderzoek - met de toepasselijke naam “The Human Challenge 
Programma” - zullen maximaal negentig proefpersonen tussen 18 en 30 jaar “in een veilige en 
gecontroleerde omgeving” aan het virus worden blootgesteld. 

Het gaat daarbij om jonge en gezonde vrijwilligers die ook weinig risico lopen om een ernstige 
infectie met de longziekte COVID-19 op te lopen. De proefpersonen krijgen een lage dosis van 
het virus toegediend om onder meer na te gaan hoe het immunsysteem reageert op het virus 
en hoe virusdeeltjes reageren op hun omgeving. 

Volgens het Britse ministerie van Volksgezondheid zijn de eerste vrijwilligers zaterdag gestart 
met hun testen. Het ministerie benadrukt dat de vrijwilligers de klok rond worden gemonitord 
en bijgestaan.  Bron: De Stentor, 7 maart 2021.  

 

Schiphol Airport, vanwege de tweede coronagolf geldt er een dwingend negatief reisadvies voor 
reizen naar het buitenland. © ANP   
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Negatief reisadvies tot 15 april; zwemles weer na midden 
maart’ 

Het kabinet verlengt het negatieve reisadvies voor reizen naar het buitenland tot 15 april. Dat 
betekent dat mensen wordt afgeraden om te reizen als ze geen noodzakelijke reden hebben. 
Vanaf medio maart wordt het wel weer mogelijk voor kinderen om zwemles te volgen in 
binnenbaden. Bronnen bevestigen berichtgeving hierover. 

De besluiten zijn nog niet definitief. Maandag hakt het kabinet de knoop door. Daarna volgt 
een persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Het is al 
duidelijk dat daar geen echte versoepelingen worden aangekondigd. Het gaat hooguit om 
aanpassingen, zeggen ingewijden. 

Al in november werd voor de meeste landen een negatief reisadvies afgegeven. Alleen voor het 
Caribisch deel van het koninkrijk gold dat toen nog niet. Vanaf half december zette het kabinet 
alle landen in de wereld op ‘code oranje’. Dat negatieve reisadvies zou tot medio maart duren, 
maar dat wordt nu verlengd. De besmettingscijfers zijn nog niet goed in Nederland, net zoals 
elders. Wel zou Rutte maandag willen aangeven dat - als het beter gaat met het aantal 
coronabesmettingen - meer mogelijk kan worden in de meivakantie en zeker in de zomer. De 
Jonge en het RIVM verwachten dat begin juli iedere volwassene in Nederland kan zijn 
gevaccineerd, in ieder geval met één prik. Dat geeft volgens hen al veel meer perspectief op 
allerlei vrijheden. 

Het verbod op zwemlessen voor kinderen is al langer een punt van zorg. Het is riskant dat 
hierin een achterstand ontstaat vanwege het verdrinkingsgevaar. Lessen worden na 15 maart 
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volgens de bronnen weer toegestaan met inachtneming van bepaalde maatregelen. Welke dat 
precies zijn, wordt nog bekendgemaakt. 

Ook de avondklok blijft in ieder geval de hele maand nog van kracht. Versoepelingen kunnen 
pas als de epidemiologische situatie het toelaat. Het Catshuisoverleg dat zaterdag plaatsvond 
heeft niet geleid tot groen licht voor versoepelingen van het coronabeleid.  

Er liggen drie grote onderwerpen op tafel waarover versoepelingen op de middellange termijn 
denkbaar zijn. Het hoger onderwijs kan gedeeltelijk weer toegankelijk worden voor studenten. 
De buitenterrassen zouden rond het eerste weekend van april met pasen weer open kunnen. 
En de detailhandel zou meer ruimte kunnen krijgen. Maar voor alle drie de onderwerpen geldt 
dat de coronacijfers er beter uit moeten zien.  

Afgelopen etmaal heeft het RIVM 4567 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Dat is meer 
dan het gemiddelde, want in de afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu gemiddeld 4507 besmettingen per etmaal. Zaterdag was het aantal 
besmettingen 5356 (gecorrigeerd). 

Een tegemoetkoming aan de horeca door de terrassen te openen lijkt voor pasen helemaal 
geen optie. Een betrokkene zegt: ‘Kijk eens wat er gebeurt bij mooi weer. Dan kruipen ze dus 
op elkaar in het park en op een terras kunnen ze 1,5 meter afstand houden.’  Maar de 
weersomstandigheden zien er voorlopig niet goed uit. 

Over de avondklok is geen echte discussie. Die loopt volgende week maandag af en wordt zoals 
minister Grapperhaus vrijdag na de MCC al zei, waarschijnlijk verlengd. Ook de heropening 
van sportscholen lijkt nog een brug te ver. Kleine versoepelingen waaraan wordt gedacht zijn 
meer sportmogelijkheden voor volwassenen. De versoepelingen gaan mogelijkerwijs pas eind 
maart in. Bron: De Stentor, 7 maart 2021.  
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Reisbranche heeft begrip voor verlengen negatief reisadvies 

De reisbrancheorganisatie ANVR heeft begrip voor het verlengen van het negatieve 
reisadvies door het kabinet vanwege de coronapandemie. Daartegenover moet dan wel staan 
dat er meer uitzicht komt op reismogelijkheden in de mei- en zomervakantie, zegt ANVR-
voorzitter Frank Oostdam. ‘Maar we hopen wel dat er maandag iets wordt gezegd over het 
weer mogelijk maken van het boeken van reizen. De reisbranche heeft perspectief nodig.’ 

Oostdam hoopt dat er een 'semi-normale zomervakantie' kan worden gevierd. ‘Als de 
besmettingspiek weer voorbij is, dan moeten mensen op een normale manier zomervakantie 
kunnen vieren.’ Bron: De Stentor, 7 maart 2021. 

Zo’n honderd demonstranten bij manifestatie tegen 
coronaregels in Almelo 

ALMELO - Circa honderd demonstranten namen zondagmiddag deel aan een manifestatie 
tegen de coronamaatregelen in het Schelfhorstpark. De politie was opvallend aanwezig, de 
sfeer bleef rustig. 

Muzikale optredens en sprekers wisselden elkaar af bij de Demonstratie voor de Vrijheid. De 
laatsten spraken zich uit tegen het dragen van mondkapjes, de avondklok en de gedeeltelijke 
winkelsluiting. Leuzen werden gescandeerd als ‘Wij zijn Nederland’ en ‘Liefde, vrijheid, geen 
dictatuur’. 

Agenten te paard surveilleerden op de wegen rondom het park. Politieauto’s stonden op 
strategische locaties. In het park zelf hielden agenten vanaf een afstand de demonstratie in 
de gaten. De sfeer was gemoedelijk. Veel bezoekers hielden geen 1,5 meter afstand tot elkaar. 
Er werd een polonaise ingezet en gedanst. Bron: Tubantia, 7 maart 2021. 

 

Demonstratie voor de Vrijheid in het Schelfhorstpark in Almelo. © Josien Kodde  
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‘Koffie drinken’ op Museumplein  
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Tientallen tegenstanders van het coronabeleid hebben zich zondagmiddag weer op 
het Museumplein in Amsterdam verzameld om 'koffie te drinken'. Ze hebben onder meer gele 
paraplu's bij zich waar 'liefde en vrijheid' op staat en ballonnen in de vorm van hartjes. 

Vorige week was het te druk en hielden de 'koffiedrinkers' zich niet aan de coronaregels. Rond 
15.00 uur werd de demonstratie door de Amsterdamse driehoek van politie, justitie en 
burgemeester ontbonden en werd er een noodbevel afgekondigd. Volgens de gemeente 
negeerde de groep demonstranten de waarschuwingen en bevelen van de politie, waarna de 
Mobiele Eenheid werd ingezet om het plein te ontruimen. Er werden zeventien aanhoudingen 
verricht. Bron: De Stentor, 7 maart 2021.  
 
 

Uitvaartondernemers walgen van doodskist bij demonstratie 
Museumplein: 'Ronduit smakeloos’ 

Bij de door de politie beëindigde coronademonstratie Amsterdam hebben diverse 
demonstranten voor afkeurende reacties gezorgd door met een doodskist op het Museumplein 
rond te lopen. De betogers wilden daarmee symbolisch afscheid nemen van de volgens hun 
verloren democratie. Uitvaartondernemers snappen de kracht van het symbool, maar 
reageren kritisch. ‘Dit is een klap in het gezicht voor alle nabestaanden van de 
coronaslachtoffers’ reageert een van hen tegen deze site. 

Bij de ontruiming van het Museumplein zijn vanmiddag 28 demonstranten aangehouden. Drie 
personen werden aangehouden voor openlijke geweldpleging en zeven wegens het niet 
luisteren naar een bevel van de politie. De overige achttien zijn gearresteerd omdat ze zich 
niet hielden aan de coronamaatregelen. Bron: Tubantia, 7 maart 2021. 

 

Betogers lopen met doodskist Museumplein op © Twitter/Sebastiaan Barel 
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Politie houdt twee mensen aan bij anti-corona demonstratie in 
het Noorderplantsoen in Groningen 

Bij een demonstratie tegen het coronabeleid heeft de politie zondag twee mensen aangehouden 
in het Noorderplantsoen in Groningen. 

De groep van zo’n vijftig demonstranten zat op de rand van de Plantsoenvijver tegenover 
restaurant Zondag en hield volgens toezichthouders onvoldoende afstand. Een 
politiewoordvoerder bevestigt op OOGTV de aanhoudingen. 

'Het was een niet aangekondigde demonstratie. Er werd luide muziek gedraaid en de mensen 
hielden geen afstand. De demonstranten gaven geen gehoor aan de aanwijzingen van de 
handhavers. Daarop is de hulp van de politie ingeroepen. Uiteindelijk waren twee dames zo 
vervelend dat we hebben besloten om ze aan te houden. Ze zijn overgebracht naar het bureau.' 
Bron: Dag van het Noorden, 7 maart 2021. 
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Beeld uit een video van de demonstratie die korte tijd op Facebook stond. Bron: FB  

 

Update  

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag opnieuw minder dan een dag eerder. 
Het totaal aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu achttienhonderdeenenvijftig, dat 
zijn er twaalf minder dan zaterdag, toen was dat aantal achttienhonderddrieënzestig. Van hen 
liggen er vijfhonderdvijfenveertig op de intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum 
Patiënten Spreiding (LCPS). Zaterdag waren dat er vijfhonderdtweeënveertig, zondag dus drie 
meer dan zaterdag. Dat aantal schommelt al ongeveer een maand tussen de vijfhonderd en 
vijfhonderdvijftig. Op de ic liggen ook vierhonderdeenëndertig non-covidpatiënten. 

Op de verpleegafdelingen liggen nu dertienhonderdzes coronapatiënten, vijftien minder dan 
de dertieneenëntwintig van zaterdag. Het is de vijfde achtereenvolgende dag dat het aantal 
coronapatiënten in de ziekenhuizen daalt. Eind maart en begin april vorig jaar lagen ongeveer 
veertienhonderd coronapatiënten op de intensive care en ongeveer vijfentwintighonderd op 
een verpleegafdeling. 

Zaterdag zijn er veertien zogenoemde bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS 
gerealiseerd, geen daarvan waren ic-verplaatsingen. ‘Afgelopen week verplaatsten wij de 
2500ste patiënt tijdens de tweede coronagolf. Sinds 21 september 2020 zijn dat gemiddeld 
15,5 covidpatiënten per dag’, aldus het LCPS. ‘De covidbezetting in de kliniek en op de ic zijn 
vrijwel gelijk aan drie weken geleden. Er is onveranderd sprake van een stabiel beeld met 
beperkte fluctuaties over tijd. We verwachten dat de Britse variant van het coronavirus de 
overhand neemt en dat daarmee het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode 
stijgt.’ Bron: De Stentor, 7 maart 2021. 
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Oostenrijk staakt vaccineren met AstraZeneca 

In Oostenrijk wordt het vaccineren met een batch AstraZeneca-vaccins tijdelijk gestaakt. Dat 
gebeurde na de dood van een vrouw en de ziekte van een ander persoon. Het betreft een 
voorzorgsmaatregel, zegt de Oostenrijkse gezondheidsautoriteit BASG. 

De vrouw van 49 is nadat ze de prik kreeg overleden aan ernstige stollingsstoornissen. Een 
andere vrouw (35) ontving een prik uit dezelfde batch en kreeg een longembolie. Zij is 
inmiddels herstellende. ‘Er is momenteel geen bewijs van een oorzakelijk verband met het 
vaccin’, aldus BASG. De gezondheidsautoriteit zegt ook dat bloedstollingen niet bij de bekende 
bijwerkingen van het vaccin horen. 

Het AstraZeneca-vaccin is goedgekeurd door het EU-geneesmiddelenmaatschap EMA en de 
WHO. Bron: De Stentor, 7 maart 2021. 
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Er wordt veel minder gepind 

Nederlanders hebben in februari door de coronalockdown veel minder gepind dan normaal. 
Volgens de Betaalvereniging Nederland lag het aantal pinbetalingen vorige maand ruim 30 
procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Sinds 2005, het jaar waarin de organisatie 
begon met het bijhouden van de pinbetalingen, was de afname niet zo groot. 

Dat we minder ons pasje trekken komt vooral door de sluiting van de horeca en winkels. 
Daardoor wordt er al sinds oktober, toen cafés en restaurants hun deuren moesten sluiten, 
elke maand minder vaak gepind dan een jaar eerder.  

Begin dit jaar stortten de transactieaantallen volledig in, kwam al naar voren uit cijfers over 
januari. Kledingwinkels werden het hardst getroffen, gaf de Betaalvereniging toen aan. Daar 
werd bijna helemaal niet meer gepind. Wat in de pincijfers over de maand februari eveneens 
meespeelt is dat februari vorig jaar een dag extra telde. Bron: De Stentor, 7 maart 2021. 
 

Rondvaartreders in zwaar weer 
 
Het gaat niet goed met eigenaren van rondvaartboten. Bij de rondvaartreders is sinds de 
uitbraak van corona meer dan de helft van het aantal arbeidsplaatsen verdwenen en liep de 
omzet met bijna negentig procent terug. De Amsterdamse branchevereniging Vevag wil steun 
van de gemeente, meldt Het Parool. 
 
Volgens de branchevereniging voor grote passagiersreders Vevag hebben ruim vierhonderd 
mensen in de rondvaart hun baan verloren, de helft van het totale aantal vaste krachten in 
de passagiersvaart. Bron: De Stentor, 7 maart 2021. 
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Broedseizoen in aantocht 

De lente lonkt, het broedseizoen is in aantocht. Dit jaar is dat voor boswachters reden tot 
zorg. Want de grote coronadrukte kan tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen. Met 
een gezamenlijke actie vragen boswachters, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer 
bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden. 

De coronacrisis zorgt voor een sterke toename van het aantal bezoekers in de 
natuurgebieden. ‘Het is van belang dat bezoekers beseffen dat ze in het voorjaar de 
kraamkamer van Moeder Natuur betreden’ zegt Ruben Vermeer, boswachter bij 
Natuurmonumenten. 

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een 
kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder Natuur vragen om exact hetzelfde. In veel 
gebieden hangen daarom sinds deze week borden en spandoeken met de tekst ‘welkom in de 
kraamkamer van Moeder Natuur’. Het broedseizoen duurt van 15 maart tot 15 juli. Bron: De 
Stentor, 7 maart 2021.  

 

  

© ANP — Het terras van café Boerke Verschuuren op de Ginnekenmarkt in Breda wordt na 
overleg tussen eigenaar Johan de Vos en handhavers van de gemeente weer ontmanteld. 

China wil vaccins leveren aan olympiërs 

China wil in samenwerking met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vaccins tegen 
Covid-19 leveren aan olympiërs. Dat heeft de vooraanstaande diplomaat en politicus Wang Yi 
zondag verklaard. China gaat zo snel mogelijk gesprekken aan met andere landen over 
goedkeuring van vaccins. Die zouden dan via het IOC verspreid kunnen worden onder 
deelnemers aan de Olympische Spelen. 

China huisvest in februari 2022 de Winterspelen. Komende zomer zijn de met een jaar 
uitgestelde Zomerspelen in Tokio. China heeft reeds meerdere vaccins ontwikkeld. Bron: De 
Stentor, 7 maart 2021. 
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Amsterdamse viroloog ziet wel terrassen open om 
samenscholingen te voorkomen 

Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team, 
ziet wel wat in het openen van de terrassen als dit leidt tot minder samenscholingen in 
bijvoorbeeld het Vondelpark in Amsterdam. Dat zegt hij tegen de Amsterdamse zender AT5. De 
afgelopen periode was het in het Vondelpark en op andere plekken regelmatig veel te druk. Dat 
was voor horecaondernemers aanleiding om te pleiten voor het openen van de terrassen. 

De Jong snapt de oproep van horecaondernemers. ‘Je zou kunnen zeggen dat, als er een 
garantie zou zijn dat het openen van de terrassen zou leiden tot minder samenscholen op 
bijvoorbeeld het Museumplein en in het Vondelpark, het dan misschien een heel goed effect 
heeft. Als de terrassen ook goed gereguleerd zijn qua afstand, dan zou ik er voorstander van 
zijn. Ik weet niet of die garantie er is.’ 

Wel stelt het OMT-lid dat verder versoepelen op basis van het huidige aantal besmettingen 
niet verstandig is. ‘De Engelse mutatie neemt langzaam de andere varianten over, dat is ook 
de reden van de zorgen. Als je puur naar deze data kijkt, dan is er geen ruimte voor 
versoepelingen. Maar je kijkt ook naar de samenleving. Dan is er wel reden voor meer 
versoepelingen. Het is altijd een afweging tussen risico's. Het is wel iets waar we heel goed 
naar moeten kijken, dat het niet de spuigaten uit gaat lopen.’ Bron: De Stentor, 7 maart 2021.  

2.9 miljoen mensen gevaccineerd in 1 dag 

In de Verenigde Staten is gisteren een nieuw record gevestigd met 2,9 miljoen toegediende 
vaccins in één dag tijd. Dat komt overeen met ongeveer 0,87 procent van de volledige 
bevolking, en 20 procent meer dan het record dat een dag eerder werd vastgelegd. 

In totaal zijn er in de VS nu bijna 88 miljoen dosissen toegediend. Tegelijkertijd zijn er al 116,3 
miljoen vaccins geleverd. Bron: De Stentor, 7 maart 2021.  

‘Eindelijk: weer dansen, juichen en flirten in de Ziggo Dome’ 

Zo’n 1300 dancefans beleefden zaterdagmiddag hun feestelijkste uitstapje in ruim een jaar 
tijd. Tijdens een testevenement in de Ziggo Dome mocht er eindelijk weer even gedanst, 
gejuicht én geflirt worden. 

Hij is er schor van. Sam Feldt heeft net set van een uur gedraaid op het podium van de Ziggo 
Dome. Voor zich 1350 danceliefhebbers, allen in voor een feestje. Normaal gesproken bijna 
een routineklus voor de deejay die draaide van Miami tot Manilla. Maar nu voelde Feldt 
(Sammy Renders, 27) zich aanvankelijk ‘roestig’ achter zijn draaitafel, zegt hij. Bron: AD, 6 
maart 2021. 

De organisatoren Mojo en ID&T van het eerste Back To Live-evenement zijn hoopvol gestemd 
na het dancefeest. ‘Dit is een historisch moment’, zegt Rosanne Janmaat, COO van het 
entertainmentbedrijf ID&T. ‘Hopelijk is dit de sleutel naar weer open kunnen gaan.’ 

Ook Mojo is vooralsnog optimistisch. ‘We kunnen nu laten zien dat wij evenementen op een 
hele veilige manier kunnen organiseren’, legt CEO van Mojo, Ruben Brouwer uit. ‘Van deze 
proefevenementen leren we heel veel, maar het is nog belangrijker dat we meteen 
doorgaan.’ Hij verwijst naar het Nationale Evenementenplan, dat zaterdag door de 
evenementenbranche is gelanceerd. 
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Als het aan Brouwer ligt zijn de proefevenementen namelijk een eerste stap richting een zomer 
vol evenementen. ‘Anders zou ik wel teleurgesteld zijn. We hebben die stip aan de horizon echt 
nodig.’ 

Zo’n 1350 dancefans beleefden zaterdagmiddag hun eerste feestelijke uitstapje in ruim een 
jaar tijd. Tijdens een testevenement in de Ziggo Dome mocht er eindelijk weer even gedanst, 
gejuicht én geflirt worden. Bron: De Stentor, 7 maart 2021.  

 

Reorganisatie regering in Paraguay 

In Paraguay heeft president Mario Abdo Benitez zaterdag een reorganisatie van de 
regering aangekondigd nadat straatprotesten vrijdag totaal uit de hand liepen. Duizenden 
mensen gingen de straat op om te demonstreren tegen de corruptie en het gebrek aan 
medicijnen en vaccins tijdens de coronapandemie. Ook de president ligt daarbij onder vuur. 
De betogers eisten onder meer zijn vertrek, met leuzen als 'Oprotten Marito'   

Vrijdag mondde het protest in de hoofdstad Asunción uit in rellen. Demonstranten vielen 
een politiebureau aan en stichtten brand bij het ministerie van Economische Zaken. Agenten 
vuurden rubberkogels af en zetten traangas in. Er vielen 21 gewonden. Ook zaterdag gingen 
in Asunción weer demonstranten de straat op. 

 

© AP  Demonstranten betogen in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción tegen de regering  

In Paraguay staat het gezondheidssysteem op instorten. De regering gaf onlangs toe dat er 
een tekort is aan medicijnen voor de behandeling van covidpatiënten en dat alle bedden op de 
intensive care-afdelingen bezet zijn. Minister van Volksgezondheid Julio Mazzoleni kondigde 
zijn ontslag aan. 

Zaterdag liet de president in een toespraak aan de bevolking weten dat er bij een aantal 
ministeries, zoals dat van Onderwijs en Vrouwenzaken, een machtswissel komt. De president 
verzekerde ook dat de nieuwe minister van Volksgezondheid de opdracht zal krijgen om het 
land van voldoende medicijnen te voorzien voor de behandeling van coronapatiënten. ‘We 
zullen deze week nog andere veranderingen bestuderen’, zei hij verder. Bron: De Stentor, 7 
maart 2021.     
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1555 doden in de afgelopen 24 uur in Brazilië  

In Brazilië zijn de afgelopen 24 uur 1555 doden geregistreerd als gevolg van het coronavirus, 
aldus het ministerie van Gezondheid. Het land heeft al weken te maken met opnieuw 
oplopende besmettings- en sterftecijfers. Het gemiddeld aantal dagelijkse doden over de 
laatste zeven dagen bereikte zaterdag voor de achtste dag op rij een record met 1455 
sterfgevallen, een toename van veertig procent ten opzichte van twee weken geleden. Het 
daggemiddelde is al 45 dagen achtereen hoger dan 1000 doden. 

In een week tijd overleden in Brazilië meer dan 10.000 mensen aan Covid-19. Dat gebeurde 
nog niet eerder in de pandemie. Ook het gemiddelde aantal dagelijkse nieuwe besmettingen 
over de laatste zeven dagen is met de 61.527 nieuwe gevallen van zaterdag nog nooit zo hoog 
geweest. Het aantal ligt 29 procent hoger dan twee weken geleden. 

In totaal zijn volgens de officiële cijfers van het ministerie 264.325 mensen overleden aan 
Covid-19, het hoogste sterftecijfer in de wereld na de Verenigde Staten. Ruim 10,9 miljoen 
Brazilianen zijn besmet. Vandaag kwamen daar opnieuw bijna 70.000 besmettingsgevallen 
bij. Bron: De Stentor, 7 maart 2021.   

Afgelopen 24 uur 1800 doden in Brazilië  

In Brazilië zijn de afgelopen vierentwintig uur achttienhonderd doden geregistreerd als gevolg 
van het coronavirus, meldt het ministerie van Gezondheid. Het land heeft al weken te maken 
met opnieuw oplopende besmettings- en sterftecijfers. Het gemiddeld aantal dagelijkse doden 
over de laatste zeven dagen bereikte vrijdag voor de zevende dag op rij een 
record met veertienhonderddrieëntwintig sterfgevallen, een toename van vijfendertig procent 
ten opzichte van twee weken geleden. Het daggemiddelde is al vierenveertig dagen 
achtereen hoger dan duizend doden. 
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© Reuters — Een gesloten strandbar in Rio de Janeiro. Tijdelijk zijn alle bars en restaurants 
aan de stranden van de stad dicht op last van de burgemeester, op het strand zelf is ambulante 
verkoop voorlopig niet toegestaan.  

 

In totaal zijn 262.770 mensen in Brazilië overleden aan Covid-19, het hoogste sterftecijfer in 
de wereld na de Verenigde Staten. Ruim 10,8 miljoen Brazilianen zijn besmet. Vandaag 
kwamen daar opnieuw 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. In de deelstaat São Paulo gaat vanaf vrijdag 
middernacht (lokale tijd) de zogenoemde 'rode fase' in. Dat wil zeggen dat alleen essentiële 
dienstverlening nog is toegestaan. Ook geldt tussen 20.00 en 05.00 uur een avondklok. De 
maatregel duurt tot 19 maart. In Rio de Janeiro, de tweede stad van het land, mogen bars en 
restaurants vanaf vandaag nog maar tot 20.00 uur open zijn en geldt vanaf 23.00  tot 05.00 
een avondklok. Voor winkelcentra en sportscholen gelden eveneens ingekorte openingstijden 
met een beperkte bezoekerscapaciteit. Bron: AD, 6 maart 2021.   

 

 

Plastic mondkapjes @ Reuters  
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Woekerend virus in Brazilië wordt gevaar voor de wereld: ‘Dit 
is genocide’ 

Opnieuw heeft Brazilië te maken met een naar recordhoogtes oplopend aantal coronadoden 
en -besmettingen. De zorg staat in vrijwel het hele land op instorten. Lockdowns komen amper 
van de grond, het vaccineren gaat traag. Deskundigen en ook de 
Wereldgezondheidsorganisatie slaan alarm. ‘Dit gaat niet alleen over Brazilië.’ 

Brazilië kende al meerdere crises sinds de coronapandemie ruim een jaar geleden uitbrak. 
Maar voor het eerst staan nu in vrijwel alle regio’s tegelijkertijd de seinen op donkerrood. In 
het merendeel van de zesentwintig deelstaten en het federale district Brasilia zijn de 
intensivecareafdelingen van de ziekenhuizen vol of bijna vol. De sterfte- en besmettingscijfers 
bereiken bijna dagelijks nieuwe recordhoogtes. Afgelopen week overleden in het hele land 
meer dan tienduizend mensen aan de gevolgen van Covid-19, dat gebeurde nog niet eerder. 
Per dag komen er dik vijfenzestigduizend besmettingen bij. 

Specialisten vermoeden dat het dieptepunt van de crisis nog niet is bereikt. ‘Er tekent zich de 
grootste humanitaire ramp van de eenentwintigste eeuw af’, zegt Miguel Nicolelis, een 
vooraanstaande arts en wetenschapper van en adviseur van diverse regio’s op het gebied van 
coronapreventie. Hij waarschuwde al begin januari voor het ineenstorten van het totale 
medische systeem in Brazilië. Nu vreest hij dat in het land snel dagelijks drieduizend doden 
per dag zullen vallen door het coronavirus. 

‘Die kans is zeer reëel’, zegt Nicolelis. ‘Als je gedurende negentig dagen tweeduizend doden 
hebt, of drieduizend, dan hebben we het over tussen de honderdtachtigduizend en 
tweehonderdzeventigduizend doden in drie maanden. Een verdubbeling van het huidige 
aantal (meer dan 265.000, red.). Dat is genocide, alleen gebruikt niemand dat woord. Maar 
wat zijn tweehonderdvijftigduizend doden als het grootste deel te voorkomen zou zijn?’ Bron: 
AD, 8 maart 2021.   

Opnieuw een recordaantal coronadoden in Brazilië 

Brazilië telde dinsdag opnieuw een recordaantal coronadoden, meldt het ministerie van 
Volksgezondheid. 

In het land overleden 1.972 mensen aan de gevolgen van een besmetting. Dat is het hoogste 
dagelijkse dodental sinds het begin van de pandemie. Het vorige record werd vorige week 
woensdag gevestigd, met 1.910 doden. 

In totaal overleden in Brazilië inmiddels 268.370 mensen. Dat is het op een na hoogste 
dodental ter wereld. Alleen in de Verenigde Staten vielen meer slachtoffers. In Brazilië raakten 
volgens officiële tellingen tot nu toe meer dan 11 miljoen mensen besmet. 

Tot nu toe heeft slechts 4,1 procent van de bevolking een eerste vaccinatieprik gekregen. De 
vaccinatiecampagne wordt bemoeilijkt door de sceptische houding van president Jair 
Bolsonaro, die weinig op heeft met coronamaatregelen en het nut van vaccins publiekelijk in 
twijfel heeft getrokken, tot grote frustratie van epidemiologen en gezondheidsexperts in het 
land. Bron: AD, 10 maart 2021.  
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Een slachtoffer van het coronavirus wordt in São Paulo begraven. © Reuters 
 
 

Zorg Brazilië bezwijkt, maar president Bolsonaro zegt: ‘Stop 
met zeuren’ 

De gezondheidszorg in Brazilië staat op instorten door een nieuwe coronagolf. Het land 
registreerde gisteren een recordaantal van bijna tweeduizend nieuwe doden en ruim 70.000 
besmettingen. Ziekenhuizen hebben een tekort aan bedden. Deskundigen slaan alarm. 
‘Brazilië is een bedreiging voor de mensheid.’ 

Gisteren overleden er in Brazilië op één dag 1972 mensen als gevolg van een 
coronabesmetting. Ook waren er 70.764 nieuwe besmettingen, een stijging van 38 procent 
ten opzichte van vorige week. 

De toename wordt toegeschreven aan de verspreiding van een zeer besmettelijke variant van 
het virus - P1 genoemd. Aangenomen wordt dat deze mutatie zijn oorsprong vindt in de stad 
Manaus, in het Amazonegebied. 

Ziekenhuizen worden overspoeld met patiënten, terwijl het vaccineren tergend langzaam van 
de grond komt. In totaal hebben 8,6 miljoen mensen (4,1 procent van de bevolking) een eerste 
inenting gekregen. Slechts 2,9 miljoen hebben al een tweede dosis gehad. 
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Vrouwen demonsteren in São Paulo tegen het lakse coronabeleid van president Jair 
Bolsonaro. © Reuters 

 

In totaal hebben 11,1 miljoen Brazilianen het virus gekregen en zijn er 268.370 overleden. 
Alleen in de Verenigde Staten vielen meer doden. 

De cijfers in Brazilië nemen de laatste twee weken een dramatische wending. Volgens een 
gisteren gepubliceerd rapport van het gezondheidsinstituut Fiocruz is de situatie op de 
intensive cares erbarmelijk. In vijfentwintig van de zevenentwintig hoofdsteden van deelstaten 
is minstens tachtig procent van de bedden bezet. 

In vijftien steden, waaronder de metropolen Rio de Janeiro, Brasilia en São Paulo, is de 
bezettingsgraad zelfs meer dan 90 procent. In Porto Alegre en Campo Grande is er al een 
tekort aan ic-bedden. Fiocruz spreekt van een ‘overbelasting en zelfs ineenstorting van 
gezondheidszorgsystemen’. 

Ondanks de zorgwekkende cijfers maakt president Jair Bolsonaro zich niet druk. Hij negeert 
adviezen van deskundigen over de bestrijding van het coronavirus en verzet zich tegen 
quarantainemaatregelen. 

‘Genoeg gedoe en gezeur', zei Bolsonaro vorige week op een massabijeenkomst. ‘Hoe lang gaat 
het huilen nog door? Hoe lang blijf je nog thuis en sluit je alles af? Niemand kan er meer 
tegen.’ 
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President Jair Bolsonaro maakt zich niet druk om het virus. © Reuters 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dringt 
aan op keiharde maatregelen. Hij waarschuwt dat Brazilië zijn buurlanden hard raakt als de 
regering het coronavirus niet serieus neemt. 

Deskundigen zeggen dat de zeer besmettelijke Braziliaanse variant van het virus een domino-
effect kan hebben op andere landen. ‘Brazilië is een bedreiging voor de mensheid’, zegt 
epidemioloog Jesem Orellana tegen het Franse persbureau AFP. 

‘De strijd tegen Covid-19 werd in 2020 verloren', aldus Orellana. ‘En er is niet eens een kleine 
kans dat we deze tragische situatie in de eerste helft van 2021 kunnen oplossen. Het beste 
dat we kunnen doen, is hopen op het wonder van massale vaccinatie of een radicale 
verandering in het managen van de pandemie.’ Bron: AD, 10 maart 2021. 

Zuurstof is op in Braziliaanse miljoenenstad: coronapatiënten 
overlijden door verstikking 

Wanhopige artsen en familieleden van coronapatiënten in de Braziliaanse stad Manaus 
smeken om hulp nu in de overvolle ziekenhuizen de zuurstofvoorraad vrijwel op is. Tientallen 
patiënten zijn de afgelopen dagen gestikt.    

Een emotioneel bericht  op Instagram dat viraal ging, schudde Brazilië wakker. ‘In het hele 
ziekenhuis is gewoon geen zuurstof meer. ‘Lieve god, stuur ons zuurstof’, was de 
beklemmende oproep van de psychologe Thaita Rocha, wiens schoonmoeder in een van de 
ziekenhuizen van Manaus een gevecht voerde tegen de verstikking.  Vandaag zijn in het 
ziekenhuis veertig mensen gestikt. 

De situatie in Manaus, een stad met ruim twee miljoen inwoners in het hart van het 
Amazonegebied, is opnieuw compleet uit de hand gelopen. Ook in april stroomden de 
ziekenhuizen vol met coronapatienten en moesten overledenen vanwege ruimtegebrek in 
massagraven op de kerkhoven worden begraven.  
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Na een enorme stijging van het aantal besmettingen in de afgelopen weken liggen de 
ziekenhuizen van de stad vol met patienten met Covid-19. De ziekenhuizen zijn de enige in de 
deelstaat Amazonas die beschikkingen over intensive care-units. Meer dan vierhonderd 
mensen wachten op een behandelplaats. Het aantal sterfgevallen bereikt dagelijks 
recordhoogten. Voor sommige begraafplaatsen in de stad staan files van rouwstoeten. Vrijdag 
werden in Manaus 213 mensen begraven, donderdag 186, woensdag 198. Het gemiddelde 
aantal begrafenissen per dag in Manaus bedraagt normaal gesproken buiten de 
coronapandomie 34. Veel mensen overleden aan verstikking vanwege het gebrek aan 
zuurstofcilinders. Bron: AD, 10 januari 2021. 

 

 

 

Versoepelingen coronamaatregelen in Israël 

 
De Israëlische regering heeft zaterdagavond het licht op groen gezet voor een 
reeks versoepelingen, waaronder de heropening van cafés en restaurants. Die mogen zondag 
opnieuw de deuren openen, onder bepaalde voorwaarden, verklaarde het kabinet van premier 
Benjamin Netanyahu. Maar de late bekendmaking maakt dat veel restauranthouders niet op 
tijd klaar zullen zijn voor de herstart. Daarnaast zijn ook duizenden horecagelegenheden de 
laatste maanden definitief gesloten door de coronapandemie. 

Vanaf zondag worden in café of restaurant alleen klanten toegelaten met een zogenoemd 
'groen paspoort', een bewijs dat iemand gevaccineerd is tegen Covid-19 of genezen is van de 
ziekte. Mensen die nog geen vaccin hebben gekregen, mogen alleen op het terras plaatsnemen. 
Tafels moeten op minstens twee meter afstand van elkaar staan. 

Ook studenten die gevaccineerd zijn tegen Covid-19, mogen vanaf zondag opnieuw naar de 
universiteit. De rest mag voorlopig alleen online les volgen. 
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Volgens lokale media zullen ook evenementen opnieuw mogelijk zijn, met halve capaciteit, tot 
maximaal driehonderd personen. Tot vijf procent van de bezoekers hoeft geen groen paspoort 
te hebben, maar moet wel een negatieve coronatest kunnen voorleggen. 

Ook wordt het voor Israëli's in het buitenland weer mogelijk om geleidelijk terug te keren naar 
hun thuisland. Het gaat in eerste instantie om zo'n duizend mensen vanuit New York, Parijs, 
Londen en Frankfurt. 

In Israël is het niet ongewoon dat mensen met een groen paspoort meer vrijheden krijgen dan 
de rest van de bevolking. Het land is wereldwijd al het verst gevorderd met 
zijn vaccinatiecampagne: van de ongeveer negen miljoen inwoners, hebben er al meer dan 4,9 
miljoen een eerste dosis ontvangen, terwijl zo'n 3,7 miljoen Israëli's volledig gevaccineerd zijn 
tegen Covid-19. 

Globaal gelden voor iedereen wel nog regels rond afstand houden en handhygiëne. Vooral 
onder de ultraorthodoxe en Arabische bevolking zijn er relatief nog weinig mensen 
gevaccineerd. Bron: De Stentor, 7 maart 2021.   

‘Politie op je hielen’ in Apeldoorn: achtervolging in Zuid 
vastgelegd op beeld 

De politie in Apeldoorn moest dit weekend flink aan de bak. Twee avonden op rij zette die een 
wilde achtervolging in, waaronder vrijdagnacht in Apeldoorn-Zuid. Daar sloeg een auto 
succesvol op de vlucht. Beelden laten zien hoe de politie op hoge snelheid de verkeerde straat 
in rijdt. 

Alsof je midden in een aflevering van Politie op je Hielen zit. Onder de titel ‘Politie verliest potje 
verstoppertje‘ postte de populaire pagina VKMag (zo‘n 487.000 likes) zaterdagmiddag een 
ingestuurde video op Facebook. Die krijgt massaal ‘vind-ik-leuks‘ en wordt veel gedeeld. De 
beelden zijn gemaakt met een bewakingscamera die bij een huis aan de Oude Beekbergerweg 
in Apeldoorn-Zuid hangt. Ook Dailybuzz beschikt over de beelden.  Bron: De Stentor, 7 maart 
2021.  

Denktank: goed idee met negatieve testbewijs toegang tot 
bioscoop en festival 

De Denktank Coronacrisis, met daarin onder meer de Sociaal-Economische Raad, stelt dat 
het een goed idee zou zijn om negatieve testbewijzen toegang te laten geven tot bioscopen en 
festivals. Zo zouden delen van de samenleving zo snel mogelijk weer open kunnen, luidt het 
in een nieuw advies. Het zou daarbij om een tijdelijke maatregel gaan, waarbij de privacy van 
het publiek gewaarborgd moet zijn. 

‘Van deze inzet moet weer worden afgestapt zodra dit veilig en verantwoord kan. De inzet van 
testbewijzen is onderdeel van een set aan veiligheids- en gedragsmaatregelen, die het doel 
hebben delen van de samenleving op verantwoorde wijze sneller open te stellen en de 
verspreiding van het virus te beheersen’, aldus de SER. De voorstel voorziet in het gratis ter 
beschikking stellen van testbewijzen. Bron: AD, 8 maart 2021.  
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Waarom vriendschappen verwateren na één jaar corona: ‘Wat 
te veel inspanning kost, overleeft niet’ 

Een jaar corona drukt op onze sociale relaties. Contact houden met vrienden voelt lastiger 
dan ooit, want na een jaar teren op videocalls, appjes en wandelafspraken, slaat de 
vermoeidheid en verslagenheid toe. Twee psychologen lichten toe waar die sociale 
vermoeidheid vandaan komt en of we daar na corona nog vanaf komen. ‘We concentreren onze 
energie nu op de vriendschappen die ons het meeste opleveren.’   

‘Dit is zo waar’, reageert een vriendin. ‘Ik ga een potje huilen vanavond’, antwoordt een ander. 
En een derde schrijft: ‘Wauw, superherkenbaar. En ik maar denken dat ik daar alleen in was.’ 
Het zijn drie reacties die ik krijg wanneer ik, net als duizenden anderen, de Instagrampost 
van een zekere Alice Fearn deel. ‘Je beeldt het je niet in’, staat in de post. ‘Berichtjes zijn 
korter, antwoorden komen later. We praten niet meer bij op Zoom. We zijn allemaal moe. We 
zijn het moe om ‘ik mis je’ en ‘ik wil dat dit voorbij is’ te zeggen. Dus zeggen we niks meer en 
proberen we gewoon de dag door te komen.’ Bron: AD, 7 maart 2021.    
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© mikoto.raw / Pexels 

Geen geld én geen werk: sluiting drijft sekswerkers tot 
wanhoop 

De financiële en psychische nood onder sekswerkers is hoog. Soms zelfs met zelfmoord tot 
gevolg, zegt Priscilla van Limbeek van privéhuis Zwols Pleziertje. Sekswerkers krijgen vaak 
geen noodsteun. ‘Die stress kan iemand over het randje duwen.’ 

‘Een paar eieren heeft ze nog in de koelkast liggen, meer heeft ze niet’, zegt Priscilla van 
Limbeek (42) over één van de dames die normaalgesproken werkt in haar privéhuis. ‘Ze zitten 
aan de grond. Ze hebben geen inkomen en kunnen geen eten kopen, laat staan alle vaste 
lasten betalen.’ Bron: De Stentor, 8 maart 2021. 
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Het merendeel van de IKEA-winkels over de hele wereld is afgelopen jaar dicht geweest. Toch 
is de verschuiving naar online geen reden om de fysieke winkels na de coronacrisis te sluiten, 
zegt topman Jesper Brodin van Ingka Group zondag tegen BBC. 

Brodin denkt en verwacht dat, ondanks het gemak van online bestellen, het merendeel van 
de consumenten alsnog graag naar de Zweedse meubelketen komen. "De meeste mensen 
willen toch eerst even op een bank komen zitten, voordat ze hem kopen", aldus de topman. 

De baas van de Zweedse meubelgigant zegt wel dankbaar te zijn dat IKEA in de jaren oplopend 
naar 2020 zoveel geld heeft geïnvesteerd in de online structuur. ‘We wisten niet dat we het zo 
hard nodig zouden hebben’, aldus Brodin. Uiteindelijk moest 80 procent van de 445 IKEA-
vestigingen wereldwijd wel een keertje dicht. De meubelgigant wist aan het eind van de rit nog 
wel zwarte cijfers te schrijven: de winst kwam uit op 1,4 miljard euro, een kleine 30 procent 
minder dan in 2019. 

Ook in Nederland wordt er volop online bij IKEA besteld. Zelfs zoveel dat er al tijden problemen 
zijn bij de levering van producten. Het bedrijf moet een deel van de klanten zelfs al weken nee 
verkopen. De iets versoepelde coronamaatregelen hebben deze problemen nog niet kunnen 
wegnemen. Bron: NU.nl, 7 maart 2021.     

 

Bonusfeest bij flitshandelaar Flow Traders door corona: 7,7 
miljoen voor de top, 5 ton voor werknemers 

Het coronajaar 2020 is voor Flow Traders uitgemond in een bonusfeest. De twee toplieden van 
de Amsterdamse flitshandelaar krijgen ieder een bonus van 7,7 miljoen euro, een van de hoogste 
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bonussen bij een Nederlands bedrijf. De ruim 550 werknemers kunnen ieder gemiddeld 516 
duizend euro per persoon bijschrijven.    

Dat blijkt uit het jaarverslag van Flow Traders dat vrijdag is verschenen. Het bedrijf verdient 
zijn geld met het via krachtige computers razendsnel handelen op de beurzen waarbij van 
kleine prijsverschillen wordt geprofiteerd. Zulke flitshandel heeft baat bij onrust op de 
financiële markten en die was er door corona volop. Terwijl grote delen van de economie vorig 
jaar noodgedwongen stil lagen, explodeerde de operationele winst bij Flow Traders van 64,2 
naar 572,3 miljoen euro.  

Topman Dennis Dijkstra kreeg daardoor een bonus van 7,7 miljoen euro, net als bestuurder 
Folkert Joling. Volgens Eumedion, de belangenbehartiger van grote beleggers als 
pensioenfondsen, behoren deze bonussen tot de hoogste die tot nu toe uitgekeerd zijn bij een 
Nederlands bedrijf. 

De bonussen zijn bij Flow Traders rechtstreeks gekoppeld aan de operationele winst. 
Aandeelhouders waarschuwden het bedrijf vorig jaar juni al na een recordkwartaal dat die 
koppeling kan leiden tot extreme bedragen. Bij andere bedrijven is de bonus gekoppeld aan 
het vaste salaris, waardoor de uitschieters minder groot zijn. Vanwege het risico van zeer hoge 
bonussen stemden de aandeelhouders vorig jaar tegen de beloningsplannen van Flow Traders. 

Niettemin deelt het bedrijf toch vele miljoenen uit. Flow Traders verwijst naar de 
beloningsfilosofie: lage vaste salarissen voor de top (96 duizend euro) en hoge bonussen bij 
goede prestaties. Het bedrijf wijst er verder op dat ook aandeelhouders en werknemers 
meeprofiteren. De 554 werknemers mochten een bonuspot verdelen van 256,5 miljoen euro. 
Dat leverde ruim vijf ton per persoon op, tegen 337 duizend euro een jaar eerder. Inclusief het 
management kregen 66 werknemers over vorig jaar een bonus van een miljoen of meer. 

 

Topman Dennis Dijkstra van flitshandelaar Flow Traders. Foto  Bloomberg via Getty Images 

Flow Traders verwijst in het beloningsverslag nog naar de pandemie. Volgens de flitshandelaar 
had het miljoenenfeest nog veel groter kunnen zijn als de bonuspot voor de top niet beperkt 
was. 
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De flitshandelaar spreekt van een ‘ongekende menselijke tragedie’. ‘In zo’n jaar is het zaak 
terughoudend te zijn met de beloning voor de top en niet uit de pas te lopen van de 
maatschappelijke context.’ De maximale bonuspot voor het management is daarom 
gehalveerd, zegt Flow Traders. 

Bovendien wordt er als gebaar naar de maatschappij 8,5 miljoen euro gestopt in de nieuw 
opgerichte Flow Traders Foundation, die goede doelen steunt op het gebied van gezondheid 
en welzijn. Bestuurders, werknemers en oud-werknemers doneren in totaal 2,5 miljoen euro. 

Flow Traders stelt na het miljoenenfeest over 2020 nu voor de bonuspot te beperken tot 35 
procent van de operationele winst, in plaats van de huidige 40 procent. Het is de vraag of 
aandeelhouders dat voldoende vinden. Doordat de werkvloer meedeelde in de bonussen, blijft 
de loonkloof bij de flitshandelaar relatief beperkt, tot 15,1. Bij Ahold Delhaize verdiende 
topman Frans Muller vorig jaar 122 keer meer dan de gemiddelde werknemer, bleek vorige 
week. Bron: De Volkskrant, 7 maart 2021.  

Bijna jaar ziek door corona, patiënten wanhopig: 'Dit moet 
erkend worden' 
 

Ernstige vermoeidheid, benauwdheid, concentratieverlies en zenuwpijn: duizenden mensen 
die in de eerste golf corona kregen, kampen een jaar later nóg met klachten. Dat is niet alleen 
vervelend, het kan ook rampzalige gevolgen hebben voor werk en inkomen. Onderzoekers 
pleiten voor erkenning van dit ziektebeeld. 

Niemand van hen heeft op de intensive care gelegen, maar ziek werden ze wel. Een relatief 
jonge groep mensen tussen de 20 en 50 jaar die lijdt aan langdurige coronaklachten heeft zich 
gemeld bij C-support, een steunpunt dat sinds oktober bestaat. 

Het gaat om zeventienhonderd mensen, en dat is het topje van de ijsberg. De groep is veel 
groter, want laaggeletterden, allochtonen en mensen die digitaal niet zo vaardig zijn, hebben 
zich nauwelijks gemeld.  

Uit onderzoek onder de groep blijkt dat hun ziekte niet serieus wordt genomen. En dat kan 
ernstige, financiële gevolgen hebben. Vooral zzp'ers die niet meer kunnen werken, worden 
geraakt. En ook zijn er zieke werknemers met een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd. 

C-support en de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen (NVAB) zeggen tegen RTL Nieuws dat 
dit langdurige ziektebeeld zo snel mogelijk moet worden erkend, zodat deze groep geholpen 
kan worden. Op die manier kunnen ze aanspraak maken op bepaalde regelingen, een 
uitkering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.  

Krista is eind 20, was sportief en werkte altijd fulltime. Elf maanden geleden werd ze behoorlijk 
ziek. Ze wil anoniem haar verhaal vertellen aan RTL Nieuws. ‘Mijn hele gezin werd ziek. Ik 
werkte in de zorg en in die periode was er nog geen mogelijkheid om me te laten testen.’ Hard 
bewijs dat ze corona had, ontbrak daardoor. 

Ze raakte ernstig vermoeid, zelfs lopen ging nauwelijks. Ook kon ze zich niet concentreren. 
Aan het begin van de coronacrisis werd er erg gekeken of je in een risicogebied geweest was. 
‘Ik was niet in het buitenland geweest, dus het kon geen corona zijn, dacht men toen nog. 
Niemand geloofde me, mijn huisarts niet, de arbo-arts ook niet.’ 

Haar werkgever snapte ook niet dat iemand zo lang zo ziek zou zijn. ‘Mijn leidinggevende dacht 
dat ik werkschuw was en wilde dat ik kwam. Ik wist zelf ook niet wat me overkwam. Ik was 
altijd sportief, en werkte voorheen altijd fulltime.’  
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Krista vond het verschrikkelijk dat haar werkgever er zo mee omging. ‘Ik vroeg een gesprek 
aan met mijn leidinggevende en vroeg om een andere arbo-arts. Dat kon niet. Toen was ik zo 
boos en teleurgesteld dat ik ontslag heb aangeboden. Toen pas bond mijn baas in. Er kwam 
toch een andere arbo-arts, die wel zag dat ik niet fit genoeg was om te werken.’ 
 

 
 
 
Binnenkort loopt het jaarcontract van Krista af. Dat zal niet worden verlengd. Ze wil graag dat 
haar ziekte wordt erkend, zoals eerder ook bij Q-koorts-patiënten uiteindelijk is gebeurd. 
"Anders kom je in de bijstand. Als mijn ziektebeeld en dat van duizenden anderen wordt 
erkend, voorkom je een hoop gedoe omdat je zou moeten bewijzen dat je corona hebt gehad.’  
 
 

 
 
 
Volgens Annemieke de Groot, directeur van C-support, heeft naar schatting tien procent van 
de coronapatiënten nog lange tijd klachten. ‘et gaat bijvoorbeeld om ernstige vermoeidheid, 
angsten, benauwdheid, conditie- en concentratieverlies, zenuwpijnen, geur- en reukverlies.’ 
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Annemieke de Groot van C-support: "Jonge mensen kunnen opeens niets meer." 
© Eigen foto 

De Groot is geschrokken van de omvang van de probleemgroep uit de eerste golf. Er was geen 
medicatie die patiënten hielp sneller beter te worden. ‘Ze hebben vooral in stilte thuis geleden.’ 

Het gaat om mensen tussen de 20 en 60, die midden in het werkzame leven staan. Driekwart 
is vrouw. De Groot: ‘Wat opvalt is dat 56 procent nooit getest is in die eerste golf. Dat er geen 
bewijs is, geeft stress, omdat je voor een uitkering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering 
moet kunnen bewijzen dat je corona hebt gehad.’ 

De Groot vergelijkt de situatie ook met de Q-koortsuitbraak in 2007. Mensen werden 
langdurig ziek, de schadelijke gevolgen zijn vergelijkbaar. Patiënten moesten zes jaar wachten 
op die erkenning en hulp. 

De NVAB, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, ondersteunt het 
pleidooi voor erkenning van de ziekte. Voorzitter Gertjan Beens wijst erop dat de oorzaak van 
de klachten soms niet aan te tonen zal zijn. ‘Maar er is wel een heel herkenbaar en consistent 
beeld, qua klachten.’ 

Een veelgehoorde langdurige klacht: concentratieproblemen. ‘Je kunt gaan kijken of een 
werknemer een andere functie kan gaan doen. Maar concentratie is iets wat je in bijna alle 
functies nodig hebt. Dat maakt re-integreren of gaan werken in een andere functie lastig.’ 

Natuurlijk zijn er werkgevers die wel begrip hebben voor de situatie, zegt De Groot van C-
support. ‘Maar patiënten leggen de lat zelf ook wel heel hoog. Vaak waren ze nooit ziek en 
leidden ze een actief leven. Dat rijmt niet met nauwelijks iets kunnen. Dus naast de rol van 
de werkgever moet de patiënt ook niet te hard voor zichzelf zijn.’ 
 
Met dit onderzoek wil C-support 'een stevig signaal' afgeven aan het ministerie van 
Volksgezondheid, in de hoop dat erkenning er snel komt. Maandag wordt een rapport hierover 
aangeboden aan de Tweede Kamer. Bron: RTL nieuws, 6 maart 2021.   
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Corona-epidemie neemt weer toe, RIVM noemt vooruitzichten 
nog niet goed  

In vergelijking met vorige week zijn er de afgelopen zeven dagen weer meer mensen besmet 
geraakt met het coronavirus. De afgelopen week zijn er 31.984 nieuwe positieve tests bij het 
RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 29.977 Dat is een toename van bijna 7 procent, 
maar wel minder dan een week geleden toen de groei nog 19 procent was. 

Wel lieten veel meer mensen zich testen: 20 procent meer dan vorige week. Van de mensen 
die zijn getest, was 8,9 procent positief en dat is lager dan de 9,8 procent van vorige week. 
Door die verhoudingen is het moeilijk om iets te zeggen over de betekenis van het toegenomen 
aantal positieve tests. 

Het zogenoemde reproductiegetal ging fors omhoog: van 0,99 op 5 februari naar 1,14 op 12 
februari. Dat betekent dat honderd mensen in Nederland op dat moment 114 anderen 
infecteerden. Daarmee neemt de epidemie toe. Voor het RIVM is dat reden om de 
vooruitzichten 'nog niet goed' te noemen. 

 

@ ANP 

 

Het aantal besmettingen neemt in bijna alle leeftijdsgroepen toe, behalve in de 
leeftijdscategorie 70+. Ook het aantal meldingen in het verpleeghuis nam verder af. Dit komt 
waarschijnlijk doordat steeds meer ouderen gevaccineerd zijn. 
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Het aantal opnames voor covid-19 in het ziekenhuis was afgelopen kalenderweek met 1113 
opnames ongeveer hetzelfde als de week ervoor. Hetzelfde gold voor het aantal opnames op de 
intensive care. Op de IC's werden afgelopen kalenderweek 224 mensen met covid-19 
opgenomen. De grafiek laat zien dat juist de laatste dagen het aantal coronapatiënten weer 
iets lijkt toe te nemen. 

 

Van de varianten die rondgaan lijkt de Zuid-Afrikaanse het meest besmettelijk, met op 12 
februari een geschat reproductiegetal van 1,37. Daarbij merkt het RIVM op dat deze variant 
in ons land weinig voorkomt, waardoor de schatting van het R-getal een grote 
onzekerheidsmarge heeft. 

De Britse variant wordt berekend op 1,26. Ook het R-getal van de klassieke variant is weer 
gestegen en ligt volgens de laatste cijfers op 1,02. Gezamenlijk levert dat een R-waarde van 
1,14 op. 
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Tot 10.00 uur vanmorgen zijn bij het RIVM 4032 nieuwe bevestigde coronabesmettingen 
gemeld. Dat zijn er 227 meer dan gisteren. Dat is lager dan dan het gemiddelde van afgelopen 
week, toen er per dag gemiddeld 4569 mensen positief getest werden. 

 

Bij het RIVM werden zesenzestig overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 
21. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 44 doden per dag, tegen 60 
doden per dag een week eerder. 

 

Het aantal besmettingen in verpleeghuizen daalt gestaag verder. Er zijn nu 385 verpleeghuizen 
waar de afgelopen twee weken minimaal één coronabesmetting is vastgesteld. Een week 
geleden waren dat er 452. Bron: NOS, 3 maart 2021.  
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'Mijn vader moest en zou bij mijn moeder blijven, het heeft 
hem zijn leven gekost' 
 

 

 

Nog altijd overlijden honderden mensen door het coronavirus. Vanaf de eerste golf portretteert 
RTL Nieuws in deze serie mensen achter de coronacijfers. We laten nabestaanden aan het 
woord over hun geliefden. Deze keer een eerbetoon aan Jans (78) en Annie (80) Kardas uit 
Hoogezand. 

Hun dochter Anita: 

"Zoveel moed getoond, 

Zo intens gestreden. 

Niet eens voor zichzelf, 

liefde was zijn reden. 

Dit stond op de rouwkaart van mijn vader. Toen mijn moeder corona bleek te hebben, besloot 
hij met haar mee te gaan naar de corona-afdeling. 'Realiseer je wel dat jij het dan ook kan 
krijgen?', vroeg ik nog. Maar hij wist het zeker: 'Mama kan niet zonder mij, en ik niet zonder 
haar.' 

Daarna kreeg ook hij corona.  

Jans overleed op 29 december, Annie op 5 januari. 
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Annie en Jans, in hun jongere jaren 

Toen mijn vader mijn moeder voor het eerst zag, bijna zestig jaar geleden, was het liefde op 
het eerste gezicht. Mijn vader was op zoek naar een brommer, en via via hoorde hij dat de 
buurman van mijn moeder een brommer te koop had staan. Hij besloot een kijkje te gaan 
nemen en op dat moment stond mijn moeder ook buiten. 'Ik wil wel een proefrit maken', zei 
hij tegen de verkoper. 'Maar dan moet het buurmeisje wel mee.' 

Zo geschiedde. Vierenvijftig jaar geleden trouwden ze, ze kregen twee kinderen en waren nog 
elke dag gek op elkaar. 

En waar mijn moeder altijd voor mijn vader zorgde, gebeurde dat de laatste jaren andersom 
omdat mijn moeder dementie kreeg. Mijn vader ging daarom het huishouden doen en leerde 
bijvoorbeeld koken. Ze deden hun hele leven lang alles voor elkaar, gingen altijd voor elkaar 
door het vuur. Zo ook toen corona kwam. 

 

Annie, zoon Johan, Jans en dochter Anita 

Laat ik beginnen met vertellen dat vorig jaar januari mijn broertje is overleden, hij had 
darmkanker en was slechts twee maanden ziek. Mijn moeder was toen nog licht dementerend, 
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maar in de periode dat mijn broertje stierf is het hard achteruit gegaan met haar. Een week 
na zijn uitvaart is mijn moeder daarnaast gevallen en brak ze haar heup. Ze kwam in een 
delier terecht en het ging steeds slechter. 

Daarom moesten mijn vader en moeder van hun appartementje, waar ze pas net 
woonden, verhuizen naar een verzorgingshuis. Mijn vader zag daar als gezonde man 
ontzettend tegenop. 'Ik hoor nog niet tussen de bejaarden', zei hij. Maar het was de enige 
manier om samen te blijven, en daar had hij alles voor over. 'Al zouden ze mij in een kippenhok 
zetten, ik vind alles goed, als we maar bij elkaar blijven', had hij gezegd. 

En ondanks dat hij er dus niet zo'n zin in had, had hij het binnen een week helemaal naar 
zijn zin daar. Hij vond het geweldig om te zien hoe hard de verpleegkundigen daar werkten en 
zorgden voor zijn vrouw. Hij vond dat zo fijn, dat hij bijna iedere avond om half tien zijn airfryer 
aanzette. Alle mensen die aan het werk waren, konden dan langskomen en kiezen tussen een 
kroket, frikandel of kaassoufflé. De verpleegkundigen vonden het geweldig. 'Even naar 
cafetaria 306', zeiden ze tegen elkaar, refererend aan het kamernummer van mijn vader en 
moeder. 

‘Het lijkt wel een gevangenis waar ik in terecht bent gekomen', zei mijn vader tegen mij.’ 

In december hebben ze nog sinterklaas gevierd in het verzorgingshuis, de bewoners zaten aan 
een heel lange tafel in een grote gang. Ik zal nooit boos zijn op het verzorgingshuis, maar vanaf 
dat moment heeft corona wel toegeslagen. Op de afdeling van mijn vader en moeder bleek één 
iemand besmet, iedereen moest daarom in quarantaine. Mijn vader had daar enorm veel 
moeite mee, vooral om mijn moeder binnen te houden. Maar ook om het feit dat hij geen 
aanspraak meer had van de verpleegkundigen, en dat 'cafetaria 306' dicht moest.  

'Het lijkt wel een gevangenis waar ik in terecht bent gekomen', zei hij tegen mij. Toen ze half 
december uit de lockdown mochten, gingen mijn man en ik daarom gelijk op bezoek. Mijn 
vader huilde toen zo veel, hij zat er helemaal doorheen. Ook met mijn moeder ging het niet 
goed, ze praatte al bijna niet meer en was erg achteruit gegaan in die paar weken. 

Twee dagen na ons bezoek werd mijn moeder ook nog ziek. We schrokken ons rot: hebben wij 
haar met ons bezoek aangestoken? Mijn man en ik deden een test en die was gelukkig negatief. 
Maar de test van mijn moeder was wel positief, ze moest gelijk naar de corona-afdeling. 

Mijn vader had nergens last van, maar hij stond erop dat hij mee zou gaan met mijn moeder. 
'Als ik het krijg, dan is dat maar zo. Ik laat haar niet alleen', zei hij stellig. Ik heb daar nog 
altijd veel begrip voor, maar het heeft hem wel zijn leven gekost. 

 

Jans en Annie 



92 

 

Twee dagen later kreeg mijn vader namelijk ook klachten en werd positief getest. Mijn moeder 
was toen heel ziek, maar mijn vader werd nog veel zieker. Hij moest naar het ziekenhuis en 
wij besloten de volgende dag - Eerste Kerstdag - naar Groningen af te reizen. Het ziekenhuis 
had geregeld dat we in een zorghotel konden verblijven, omdat het voor ons 2,5 uur rijden 
was. 

Onderweg werden we meerdere keren gebeld. Door het ziekenhuis, over de situatie van mijn 
vader, en ook door het verzorgingshuis vanwege de situatie met mijn moeder. Uiteindelijk 
werd ons medegedeeld dat ook zij naar het ziekenhuis zou gaan, wij moesten nadenken of ze 
gereanimeerd moest worden, mocht dat nodig zijn. Onze gevoelens in die autorit gingen alle 
kanten op. 

Toen ik bij mijn vader in het ziekenhuis aankwam, vertelde ik hem dat het niet goed ging met 
mama en dat ze ook naar het ziekenhuis moest. Hij begon spontaan te huilen en zei: 'Wat 
mooi, wat mooi!' Ik vroeg of hij me wel goed begreep, maar hij zei: 'Dan zie ik haar tenminste 
nog.’   

Mijn moeder kwam in een kritieke toestand in het ziekenhuis aan. Het leek alsof ze er bijna 
vandoor zou gaan. Een verpleegkundige rende daarom zo snel als ze kon naar mijn vader en 
regelde met vier andere verpleegkundigen dat hij haar nog even kon zien. Hij moest zo hard 
huilen toen hij bij haar aankwam. Ik heb de handen van mijn vader en moeder gepakt en die 
aan elkaar gegeven.  

Het was bizar wat er toen gebeurde, maar het leek alsof mijn moeder voelde dat ze weer bij 
haar man was. Waar het daarvoor zo slecht met haar ging, ging het na het zien van mijn vader 
weer veel beter met haar. Ik dacht: dit is dus wat ware liefde met je doet. 

Uiteindelijk heeft het ziekenhuis ervoor gezorgd dat ze samen één kamer kregen. Maar het 
ging vanaf dat moment bergafwaarts met mijn vader. 

Helaas hoorden we op 28 december dat hij afscheid moest nemen van zijn dierbaren. De 
volgende avond, om 23:10 uur, is mijn vader overleden. 

 

Annie en Jans, samen in het ziekenhuis 
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De huisarts weet het zeker: ze is niet alleen aan het coronavirus overleden, maar ook aan een 
gebroken hart. 

Het is moeilijk om te weten in hoeverre mijn moeder doorhad dat mijn vader was overleden. 
Ik vertelde het haar wel, die avond, maar ze draaide met haar hoofd weg van mijn vader. Alsof 
ze het niet wilde zien. Die dagen daarna hebben we samen foto's gekeken, ook dat vond ze 
heel moeilijk. Echt antwoorden geven, kon ze niet. Maar als ik haar vroeg of ze papa miste, 
dan kwam er een knikje.  

Ik moest in die dagen, vanuit het zorghotel, de uitvaart van mijn vader regelen. Mijn moeder 
mocht daar alleen bij zijn als ze negatief zou testen op corona. Uiteindelijk deed ze dat, maar 
dat was ook de reden dat ze uit het ziekenhuis werd ontslagen. Ze belandde op een corona-
afdeling van het verzorgingshuis, waardoor ik haar vanwege een verplichte isolatie niet meer 
mocht zien. Het waren moeilijke dagen, waarop ik opeens een telefoontje kreeg dat het toch 
niet meer goed ging met mijn moeder. 

De uitvaart van mijn vader was nog niet geregeld en ik zat weer bij mijn moeder aan het bed 
om afscheid te nemen van haar. In de nacht van 4 op 5 januari is ze overleden, een dag voor 
de uitvaart van mijn vader. De huisarts weet het zeker: ze is niet alleen aan het coronavirus 
overleden, maar ook aan een gebroken hart. 

Na de uitvaart van mijn vader moest ik de uitvaart van mijn moeder regelen. Dat kon ik toch 
beter in mijn eigen omgeving doen, dus we besloten naar huis te gaan. In die dagen kreeg 
mijn man koorts, de achtbaan was nog niet voorbij. Hij bleek ook besmet te zijn en ging thuis 
in zelfisolatie. Om te weten of ik, samen met mijn twee kinderen, wel naar de uitvaart van 
mijn moeder mocht, moesten wij een dag van tevoren een coronatest doen. Mijn zoon en ik 
bleken niet besmet, maar mijn dochter wel. Daarom moest zij, samen met mijn man, 
thuisblijven tijdens de uitvaart van mijn moeder, zijn schoonmoeder, haar oma. 

 

Annie, samen met dochter Anita 

Dat voelde zo verscheurd, er gebeurde echt te veel. Wanneer zou dit stoppen? Niemand mocht 
me een knuffel geven door dat stomme virus, zelfs mijn eigen man niet. 

Achteraf gezien ben ik die dagen doorgekomen door mezelf in een overlevingsstand te zetten. 
Ik moest alles alleen doen, ook omdat dus mijn broertje een jaar geleden is overleden. Ik moest 
doorgaan, twee uitvaarten regelen, daarna zorgen voor mijn man en kind die besmet waren, 
zelf overeind blijven. 
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Niemand mocht me een knuffel geven door dat stomme virus, zelfs mijn eigen man niet. Wat 
zijn we door een diep dal gegaan. Nu is alles achter de rug en begint de tijd van rouwen. Want 
wat mis ik mijn ouders enorm, die ik in zo'n korte tijd ben verloren. Maar eerlijk is eerlijk, ik 
begrijp nog steeds niet helemaal wat er nou allemaal is gebeurd. Bron: RTL nieuws, 6 maart 
2021.  

Overheden waren slecht voorbereid op corona-uitbraak in azc; 
angst voor volksopstand in Musselkanaal 

 

Ivonne van Mastrigt en Coen Schuiling. Op de achtergrond het azc in Delfzijl. Foto RTV Noord. 

De communicatie was slecht, er waren meningsverschillen over de aanpak en het was 
onduidelijk wie de baas was. Dat blijkt uit een reconstructie door RTV Noord van de gang van 
zaken rond de corona-uitbraak in het asielzoekerscentrum in Delfzijl. 
 
Uit deze reconstructie blijkt ook dat gevreesd werd voor een volksopstand in Musselkanaal, 
waar de positief geteste asielzoekers uit Delfzijl naartoe werden gebracht. 'Ik dacht: hoe 
kunnen ze het bedenken!', zegt toenmalig burgemeester Yvonne van Mastrigt van 
Stadskanaal. 
 
Ze weigert eerst mee te werken omdat zij, haar wethouders en de gemeenteraad bang zijn voor 
verzet onder inwoners van Musselkanaal. Waarom kiest ze uiteindelijk toch eieren voor haar 
geld? 
De eerste keer dat Noord-Nederland te maken krijgt met een corona-uitbraak in een azc, is 
eind april in Sneek. Een groep (mogelijk) besmette asielzoekers uit dat azc wordt tijdelijk 
overgeplaatst naar Zoutkamp. 
 
Bijna vier maanden later gebeurt hetzelfde in het azc in Delfzijl. Donderdag 13 augustus 
maakt het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) bekend dat twaalf bewoners zijn 
besmet met corona. Dat is een week nadat de eerste bewoner zich met klachten heeft gemeld. 
De situatie wordt onhoudbaar als het aantal besmettingen toeneemt. De veiligheidsregio 
besluit in te grijpen en stuurt aan op tijdelijke overplaatsing van (mogelijk) besmette 
asielzoekers naar het leegstaande azc in Musselkanaal. Tot schrik van buurtbewoners en de 
politiek in de gemeente Stadskanaal.  

Dit zijn de hoofdpunten:  

 
- De ervaringen, die zijn opgedaan bij de corona-uitbraak in het azc in Sneek, lijken te worden 
genegeerd als hetzelfde enkele maanden later in Delfzijl gebeurt. 
- Naar buiten toe straalt burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl uit dat alles onder 
controle is, als meerdere bewoners van het plaatselijke azc positief zijn getest. Maar achter de 
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schermen maakt hij zich vanaf het begin al grote zorgen, blijkt uit een vertrouwelijk stuk aan 
zijn ambtenaren. 
- Beukema wil dat het hele azc op slot gaat. Zijn Groningse collega Koen Schuiling besluit 
daar als voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen van af te zien, op advies van de GGD. 
- Burgemeester Yvonne van Mastrigt beseft dat de veiligheidsregio de overplaatsing naar 
Musselkanaal kan afdwingen. Ze weet dat ze geen poot heeft om op te staan als ze blijft 
weigeren akkoord te gaan. Daarom kiest Van Mastrigt eieren voor haar geld en besluit onder 
voorwaarden mee te werken. 
- Burgemeesters en het COA geven elkaar de schuld. Geen enkele gemeente zit te wachten op 
een azc, laat staan op een azc voor besmette asielzoekers. Het COA voelt zich in de steek 
gelaten. 
 

Voorgeschiedenis: de corona-uitbraak in het azc in Sneek   
 
Uit deze reconstructie blijkt ook dat gevreesd werd voor een volksopstand in Musselkanaal, 
waar de positief geteste asielzoekers uit Delfzijl naartoe werden gebracht. 'Ik dacht: hoe 
kunnen ze het bedenken?!', zegt toenmalig burgemeester Yvonne van Mastrigt van 
Stadskanaal.   
 
Eind april krijgt het azc in Sneek te maken met een uitbraak van het coronavirus. Het centrum 
gaat drie dagen in lockdown. De bewoners mogen het azc niet verlaten. Dat is tegen de zin 
van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. 
 
Na een week worden ongeveer zestig asielzoekers tijdelijk overgebracht naar een kazerne in 
de Marnewaard bij Zoutkamp. Dat gebeurt na overleg tussen het COA, Veiligheidsregio 
Fryslân en de ministeries van Defensie en van Justitie en Veiligheid.  
 

 
 
De Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. Foto ProNews   
 
Uit een evaluatie blijkt dat achter de schermen discussie is geweest over wie het uiteindelijk 
voor het zeggen heeft bij een virusuitbraak: het COA, de gemeente of de veiligheidsregio (in dit 
geval Veiligheidsregio Fryslân). Dat leidt tot vertraging in de besluitvorming. 
 
Het externe bureau, dat de gang van zaken evalueert, constateert dat het COA en 
Veiligheidsregio Fryslân niet goed waren voorbereid op een uitbraak in het azc in Sneek. 
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In het evaluatierapport wordt ook geconcludeerd dat azc’s sowieso te krap zijn om bewoners 
in quarantaine te houden. Er wonen te veel mensen en de ruimtes zijn te klein om voldoende 
afstand te houden. 
 
De uitkomsten van deze evaluatie zijn gedeeld met Veiligheidsregio Groningen, dus ook de 
conclusie dat een azc bij een virusuitbraak sowieso niet geschikt is voor het afzonderen van 
een (groeiende) groep besmette asielzoekers. Daarmee dient de vraag zich aan in hoeverre is 
geleerd van de gang van zaken rond de corona-uitbraak in Sneek.  
 
In het evaluatierapport over de uitbraak in Sneek staat ook de conclusie dat Veiligheidsregio 
Groningen zich overvallen voelde door aangekondigde overplaatsing van de groep asielzoekers 
uit Sneek naar Zoutkamp. 
 
De samenwerking tussen beide veiligheidsregio’s verloopt stroef, blijkt uit het rapport: ‘Na 
onduidelijkheid over de testresultaten en noodzakelijke duur van de isolatie/quarantaine, 
kiest Groningen ervoor om de bewoners opnieuw te testen.' 

De virusuitbraak in het azc in Delfzijl 

De virusuitbraak in het azc in Delfzijl vindt plaats in augustus. Het COA onderhoudt contact 
met de gemeente, maar is aanvankelijk nog niet erg bezorgd. ‘Het lijkt erop dat we het hier 
kunnen oplossen’, appt de manager van het azc naar zijn contactpersoon op het 
gemeentehuis. 

Een week nadat de eerste asielzoeker zich met klachten meldt, blijken twaalf bewoners 
besmet. Dat aantal loopt de dagen erna verder op. 

De bezorgdheid neemt toe als het aantal besmettingen in de Delfzijlster opvanglocatie groeit. 
Volgens het COA blijkt er nog een besmettingshaard in een andere vleugel van het azc. 

De situatie leidt meteen al tot bezorgdheid bij burgemeester Gerard Beukema van de 
toenmalige gemeente Delfzijl. In een vertrouwelijk bericht aan zijn ambtenaren laat hij, twee 
dagen voordat het nieuws over de uitbraak naar buiten komt, weten dat er in het azc te weinig 
ruimte is om besmette bewoners in quarantaine te plaatsen. 

Maar voor de buitenwereld schetst Beukema een ander beeld. In een interview met RTV Noord 
zegt hij dat de situatie onder controle lijkt: ‘In de opvang is voldoende ruimte om deze 
bewoners in quarantaine te houden.’ 

Die ruimte blijkt er niet te zijn. Het COA heeft in het azc een unit voor zes personen die in 
quarantaine moeten. Die zes plekken zijn al binnen een paar dagen bezet. 

Besmette asielzoekers en hun naaste contacten krijgen de opdracht in hun eigen woonunit in 
quarantaine te gaan. Dat blijkt lastig. De manager van het azc in Delfzijl laat aan zijn 
contactpersoon op het gemeentehuis weten dat niet iedereen de coronaregels opvolgt: ‘We 
gaan nog strenger optreden tegen mensen die zich niet aan de quarantaine houden.’ 

Het azc is gehuisvest in woonunits op de voormalige locatie van de zeevaartschool. De gangen 
zijn maar anderhalve meter breed, waardoor het vrijwel onmogelijk is om genoeg afstand te 
houden. Er zijn zes keukens, die elk gebruikt worden door vijftig à zestig volwassenen. 
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Een gang in het azc te Delfzijl. Foto COA 

Bovendien is het hoogzomer. De temperatuur loopt dagelijks op tot rond de dertig graden. De 
units hebben een plat dak en geen airconditioning, waardoor de temperatuur nog verder stijgt. 
Zie dan maar eens iedereen zover te krijgen zich aan de quarantaineregels te houden. 

Er is na 'Sneek' onvoldoende nagedacht bij het COA, aldus Gerard Beukema, burgemeester 
Delfzijl. 

Het aantal besmettingen loopt in de dagen daarna op. Op het gemeentehuis van Delfzijl komen 
vier verontruste reacties binnen en ook op de sociale media klinkt de roep om een lockdown 
van het azc, constateert de gemeente. 

Asielzoekers stoppen met het schoonmaken van de winkelkarretjes bij de Jumbo in de buurt 
en de kinderen gaan niet meer naar school. Maar zij kunnen zich nog altijd vrij bewegen door 
de havenstad. 

Terwijl Beukema er bij het COA op aandringt om de asielzoekers voorlopig binnen de hekken 
van de opvang te houden, zegt de GGD dat een lockdwon niet nodig is. De veiligheidsregio 
volgt dat advies op. Dit zorgt voor kritische vragen in de gemeenteraad. 

Op vrijdag 21 augustus sijpelen de berichten door dat de situatie in het azc in Delfzijl 
onhoudbaar wordt. Inmiddels zijn 25 bewoners positief getest. Het COA en de GGD willen dat 
ze zo snel mogelijk worden overgeplaatst naar een andere locatie, samen met bewoners met 
wie ze direct contact hebben. Maar waarheen?   

De overplaatsing naar Musselkanaal 

Koen Schuiling, de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, beseft inmiddels dat er snel 
moet worden ingegrepen. Maar waar laat je zo snel tientallen asielzoekers die (mogelijk) zijn 
besmet met corona?  
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Weinig bestuurders zitten te wachten op zo’n groep binnen zijn of haar gemeente of 
veiligheidsregio. Het COA kampt sowieso al met overvolle azc’s, los van het feit dat een 
bewoond azc eigenlijk niet geschikt is voor de opvang van besmette mensen. 

Het toeval wil dat het COA op het punt staat het leegstaande azc in Musselkanaal weer in 
gebruik te nemen. Het is op korte termijn de enige beschikbare plek voor opvang van de 
besmette asielzoekers uit Delfzijl. Schuiling doet een beroep op Yvonne van Mastrigt, dan nog 
de burgemeester van Stadskanaal. 

Maar die zit bepaald niet te springen om de komst van besmette asielzoekers. Als het COA 
donderdag 20 augustus aangeeft dat de eerste bus asielzoekers de volgende dag komt, houdt 
Van Mastrigt dit tegen.  

 

 
 
Het asielzoekerscentrum in Musselkanaal (Foto: Martin Drent/RTV Noord) 

Vrijdagavond 21 augustus, 19.28 uur: Van Mastrigt appt Schuiling dat zij en haar wethouders 
niet zomaar akkoord gaan met de komst van de besmette asielzoekers uit Delfzijl naar 
Musselkanaal. 

Intussen roept de burgemeester de fractievoorzitters van de gemeenteraad dezelfde avond 
bijeen in een spoedvergadering. Die begint om 21.45 uur. Volgens de notulen van die 
vergadering verzekert Van Mastrigt de aanwezigen dat het college alleen wil meewerken aan 
de opvang van de asielzoekers uit Delfzijl ‘als het COA de garantie kan geven dat er geen 
gevaar ontstaat voor de inwoners van Musselkanaal.' 

Gevolgd door: ‘De gemeente heeft echter geen wettelijke basis om dat af te dwingen. Daarom 
is de voorzitter van de veiligheidsregio van plan om het azc Musselkanaal aan te wijzen als 
quarantaine-locatie. Dat zal morgen met ingang van 12.00 uur gebeuren.' 

Dat de fractievoorzitters zich hier niet zomaar bij neerleggen, blijkt uit het vervolg van het 
WhatsApp-verkeer op zaterdagochtend tussen Van Mastrigt en Schuiling. Zij appt Schuiling 
dat in Musselkanaal veel verzet wordt verwacht, mogelijk zelfs met blokkades: 
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RTV Noord 
 

Een burgemeester tussen twee vuren. Aan de ene kant een gemeenteraad met vragen en 
twijfels, anderzijds een voorzitter van de veiligheidsregio, die - als puntje bij paaltje komt - het 
laatste woord heeft. 

Van Mastrigt beseft dat meewerken meer oplevert dan dwarsliggen. Wel stelt ze een aantal 
eisen om de veiligheid van de inwoners van het dorp te garanderen, vertelt ze in Noord 
Vandaag: hekken om het terrein en permanent aanwezig ‘goed opgeleid veiligheidspersoneel’. 
En uiterlijk na zeventien dagen moet het gebouw weer leeg en ontsmet worden opgeleverd voor 
de geplande opvang van niet-besmette asielzoekers. 

Schuiling gaat akkoord met deze voorwaarden. Van Mastrigt stemt in met de komst van de 
besmette asielzoekers uit Delfzijl. Het gaat om vijfentwintig mensen die ziek zijn en maximaal 
negentig tot honderd mensen in totaal die in quarantaine moeten. 

 

  

Mogelijk besmette asielzoekers werd al eerder naar Musselkanaal overgeplaatst. Foto ProNews 

Ondertussen heeft Schuiling niet alleen een ‘hotline’ met Van Mastrigt, maar ook met de GGD 
en het COA. De GGD geeft instructies voor te verlenen gezondheidszorg. Het COA moet ervoor 
zorgen dat die instructies en de andere geëiste maatregelen worden uitgevoerd. 



100 

 

Haast is geboden, want in Delfzijl is sprake van een hoogst onwenselijke situatie, zoals 
Schuiling het naderhand verwoordt. Maar het COA kan niet zomaar afdwingen dat de 
asielzoekers binnen de hekken van het azc blijven. Dat is alleen mogelijk als de voorzitter van 
de veiligheidsregio een noodbevel afkondigt en dat gebeurt ook. 

Het is aan het COA om tot een oplossing te komen, volgens Koen Schuiling, voorzitter 
Veiligheidsregio Groningen.  

Op zaterdagochtend kondigt Schuiling het noodbevel af en daarmee is de weg vrij voor de 
overplaatsing van de besmette bewoners van het azc in Delfzijl. Enkele uren later arriveren de 
eerste asielzoekers in Musselkanaal.  

Als Schuiling zondagochtend – opnieuw via WhatsApp - bij Van Mastrigt informeert hoe de 
afgelopen avond en nacht zijn verlopen, antwoordt ze dat er ‘gedoe’ was met asielzoekers die 
uit het raam zouden zijn geklommen om buiten te roken.  

 
 
Een passage uit een appwisseling tussen Van Maastrigt en Schuiling (Foto: Bewerking  

Naderhand wordt duidelijk dat het om medewerkers van het COA gaat. Het misverstand geeft 
wel aan dat de burgemeester op dat moment nog niet gerust is op een ordelijk verloop.  

De conversatie via WhatsApp tussen beide gezagsdragers gaat verder. Wat in het vervolg ter 
sprake komt, blijft onduidelijk. Dit deel is zwart gemaakt in de transcriptie die RTV Noord 
heeft opgevraagd. 

Het 'quarantainehotel' in Haren 

Op 26 augustus eist Schuiling in een brandbrief dat het COA zo snel mogelijk speciale 
opvanglocaties realiseert voor asielzoekers die zijn besmet met het coronavirus. Milo 
Schoenmaker, de landelijke bestuursvoorzitter van het COA, wil niets liever. Maar waar? 
Schoenmaker beklaagt op zijn beurt over het gebrek aan medewerking van burgemeesters. 

Begin september verlaat de laatste asielzoeker uit Delfzijl het azc in Musselkanaal. In oktober 
wordt het vroegere Nescio-hotel in Haren ingericht als noodopvang voor besmette asielzoekers 
uit Groningen, Friesland en Drenthe. Dat blijkt niet voor niets. In november krijgt het COA te 
maken met een nieuwe corona-uitbraak in het azc in Assen, kort daarna gevolgd door een 
uitbraak in het azc in Ter Apel 
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De noodlocatie voor besmette asielzoekers in het voormalig Nesciohotel in Haren. Foto Martin 
Drent, RTV Noord 
 

Ook een quarantaine-opvang in Pekela? 
 
Het COA heeft niet alleen het leegstaande hotel in Haren op het oog, blijkt uit een brief van 
Schuiling van 22 oktober. Daarin staat dat COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker contact 
zal opnemen met burgemeester Jaap Kuin van Pekela om een geschikt gebouw te vinden voor 
een tweede noodopvang voor besmette asielzoekers.  
 
Volgens het COA is het om uiteenlopende redenen niet tot een gesprek met Kuin gekomen. 
Kuin ontkent dat hij een officieel verzoek van het COA heeft gekregen. ‘Wij hebben ook nooit 
een locatie aangeboden, wij hebben alleen in kaart gebracht welke locaties leeg staan. Daar is 
ook alles mee gezegd. 
 
’Van Mastrigt: 'Zo gaan wij niet met elkaar om in dit land'. Toenmalig burgemeester van 
Stadskanaal Yvonne van Mastrigt voelde zich voor het blok gezet door het COA: 
 
'Ik werd op donderdagavond 20 augustus gebeld door iemand van het COA die eigenlijk de 
volgende dag al besmette asielzoekers vanuit Delfzijl naar Musselkanaal wilde verhuizen. 
Omdat Musselkanaal op een haar na klaar was en op het punt stond om in gebruik genomen 
te worden. Ik dacht: wat maken ze ons nou. Hoe krijgen ze het voor elkaar om dat te 
bedenken?’ 
 
Van Mastrigt legt uit waarom ze de komst van de asielzoekers de dag na het COA-telefoontje 
tegenhield: 'Dat was echt op geen enkele manier bespreekbaar. Zo gaan wij niet met elkaar 
om in dit land. Als we met elkaar een ingewikkeld probleem hebben op te lossen, dan is er 
heel veel mogelijk, maar altijd in gesprek. We gaan elkaar niet verrassen en zeker de bevolking 
van Musselkanaal niet.' 
 
Er waren inderdaad signalen dat de inwoners van Musselkanaal in opstand zouden komen, 
maar dat bleek mee te vallen, vertelt Van Mastrigt: ‘Wat we gedaan hebben is onze voelsprieten 
goed uitgezet. (...)Daar hoorden we ook wel hoeveel boosheid en verontwaardiging erin zat. 
Maar er was uiteindelijk ook begrip: we moeten er samen voor gaan staan. Dus we hadden 
het beeld dat de boosheid er mocht zijn, maar dat het niet tot actie zou overgaan en dat is 
gelukkig ook waar geworden.' 
 
Voorzitter van Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling geeft aan dat hij inderdaad de 
overplaatsing naar het azc Musselkanaal had doorgedrukt, als Stadskanaal was blijven 
weigeren mee te werken: 'Als de gemeenteraad zou hebben gezegd: we willen dat niet, dan had 
dat een heel vervelende situatie opgeleverd. Want dan moet je als veiligheidsregio - omdat je 
ook andere belangen hebt - nadenken over de vraag: gaan we een aanwijzing geven of niet. 
Door goed overleg zijn we gelukkig helemaal niet in situatie terechtgekomen.' 
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Schuiling zegt dat hij na de eerdere corona-uitbraak in het azc in Sneek - waarbij 
Veiligheidsregio Groningen ook betrokken raakte - het COA heeft gewezen op de risico's van 
een nieuwe uitbraak in een azc.  
 
Ik ben geen arts, ik ga over de openbare orde en veiligheid, aldus Koen Schuiling, voorzitter 
Veiligheidsregio Groningen. 

Wat hem betreft is het COA verantwoordelijk voor het uit de hand lopen van de situatie in het 
azc in Delfzijl: 'We hebben contact gehad met het COA over de toch wel penibele 
huisvestingssituatie. Maar wij kunnen op zo'n situatie wijzen, het is aan het COA om tot een 
oplossing te komen.' 

Op advies van de GGD besloot Schuiling dat het niet nodig was dat het azc in Delfzijl in 
lockdown ging, zoals eerder in Sneek wel gebeurde. Daarover zegt hij nu: 'Of een lockdown 
had geholpen, weet ik niet. Ik ben geen arts, ik ga over de openbare orde en veiligheid. U 
vraagt me iets waar medici over gaan.' 

Burgemeester Gerard Beukema van de voormalige gemeente Delfzijl toont begrip voor het 
besluit van Schuiling af te zien van een lockdown van het azc in de havenstad. 

Maar net als zijn collega Van Mastrigt in Stadskanaal had ook hij te maken met ongeruste 
reacties: 'Ik kreeg meerdere signalen uit de samenleving van mensen die aangaven zich 
onveilig te voelen, want asielzoekers begeven zich ook in de lokale samenleving. Daar heb ik 
ook meerdere malen over gesproken met de voorzitter van de veiligheidsregio.' 

Beukema: 'Dat is een beetje het noodlot van een burgemeester onder de noodverordening. Hij 
heeft zijn bevoegdheden overgedragen aan de veiligheidsregio. Nu de nieuwe COVID-wet er is, 
is de situatie weer veranderd. Maar op dat moment gold het primaat van de veiligheidsregio.' 

Volgens de burgemeester was er bovenal te laat gehandeld door de Rijksoverheid, waar het 
COA onder valt: 'Er is na 'Sneek' bij het COA onvoldoende nagedacht over de vraag: hoe gaan 
we dat in de toekomst oplossen? De oplossing die toen gevonden is, is een tijdelijke oplossing 
die daarna niet meer beschikbaar was. We stonden toen in augustus met lege handen.' 

Het COA zegt alles gedaan te hebben wat binnen de mogelijkheden lag. ‘Er is met man en 
macht gewerkt om dit goed door te komen. We hebben de bewoners voorgelicht en alle 
adviezen van het RIVM opgevolgd. De besmette bewoners en de schil daaromheen zijn direct 
in isolatie of quarantaine geplaatst’, zegt regiomanager Corina Deekens. 

Na de eerste vijftien besmettingen in de opvang in Delfzijl leek de situatie volgens Deekens 
onder controle. ‘Een paar dagen lang kwamen er geen nieuwe besmettingen bij. Daarna wel 
weer; dat kwam eigenlijk uit een andere hoek van het azc. Dat hadden wij ook niet voorzien, 
dat kan niemand voorzien. Daar word je door overvallen.’ 

Het COA wilde al langer een uitwijklocatie voor besmette asielzoekers, maar volgens Deekens 
kreeg zij van geen enkele gemeente medewerking: ‘Het is al moeilijk om in gesprek te gaan 
met gemeenten over een asielzoekerscentrum. Het gesprek wordt nóg ingewikkelder als je het 
gaat hebben over eventueel besmette, zieke bewoners. Dus dat ging gewoon heel moeizaam 
dat gesprek.’ 

Deekens is opgelucht als die gewenste noodopvang er uiteindelijk komt in Haren. Het gebeurt 
volgens haar wekelijks dat asielzoekers daar naartoe moeten. De opvangcapaciteit lijkt 
vooralsnog voldoende voor Noord-Nederland: ‘De opvang heeft tot nu toe één keer bijna vol 
gezeten. We hopen ook dat dit voldoende is voor de komende periode.’  

Deze reconstructie is gebaseerd op informatie die is verkregen door een beroep te doen op de 
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er zijn zeven verzoeken gedaan bij de betrokken 
instanties en overheden. Alle notulen van overleggen, notities, evaluaties en WhatsApp-
verkeer over de corona-uitbraken in Sneek en Delfzijl zijn opgevraagd. 
 
Deze reconstructie is gemaakt door Martin Drent, Martijn Folkers, Martijn Klungel, Marten 
Nauta en Eddy Zwerver. Bron: RTV Noord, 6 maart 2021.   
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Vanaf april 100 miljoen doses beschikbaar verwacht voorzitter 
Europese Commissie 

Voorzitter Ursula Von der Leyen van de Europese Commissie verwacht dat vanaf april een 
gemiddelde van ongeveer 100 miljoen doses per maand aan vaccins beschikbaar zullen zijn 
in de Europese Unie. 

‘Vanaf april zouden de hoeveelheden kunnen verdubbelen volgens de plannen van de 
fabrikanten, ook omdat er binnenkort nog meer vaccins worden goedgekeurd’, zegt ze tegen 
de Stuttgarter Zeitung en Stuttgarter Nachrichten. Ze verwacht een totaal van 300 miljoen 
vaccins tegen eind juni. 

Tot dusver zijn vaccins van drie fabrikanten, Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca, 
goedgekeurd in de EU. Donderdag zal het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar 
verwachting ook de goedkeuring van het vaccin van bedrijf Janssen uit Leiden aanbevelen. 
Bron: AD, 8 maart 2021.  

 

Ursula Von der Leyen op twitter 

Wereldwijd tien miljoen extra kinderen in huwelijk gedwongen 

Door de coronapandemie zouden tegen 2030 wereldwijd zo'n 10 miljoen extra kinderen -vooral 
meisjes- in een huwelijk kunnen worden gedwongen, vreest kinderrechtenorganisatie Unicef. 
Zij komen bovenop de al bestaande 100 miljoen risicogevallen. 

Het gaat vooral om meisjes jonger dan 18 jaar. Door de gevolgen van de coronapandemie - de 
sluiting van scholen, het overlijden van de ouders en de verslechterde economische situatie- is 
het risico toegenomen dat zij gedwongen worden om in het huwelijk te treden, aldus Unicef. 

‘Covid-19 heeft de al moeilijke situatie voor miljoenen meisjes verder verslechterd', klinkt het. 
De afgelopen tien jaar daalde het aantal jonge meisjes dat gedwongen werd om te trouwen van 
één op vier tot één op vijf. Maar Unicef vreest dat die vooruitgang nu weer teniet wordt gedaan. 

De kinderrechtenorganisatie pleit daarom voor specifieke maatregelen, zoals het heropenen 
van de scholen en het verzekeren van toegang tot gezondheids- en sociale diensten. 

Wereldwijd zijn er volgens Unicef 650 miljoen kindhuwelijken. Het probleem is vooral groot in 
landen als Bangladesh, Brazilië, Ethiopië, India en Nigeria. Bron: AD, 8 maart 2021.  

 



104 

 

 

Afgelopen 24 uur 5011 nieuwe coronabesmettingen in 

Duitsland 

Het Duitse Robert Koch-instituut meldt de afgelopen 24 uur 5011 nieuwe coronagevallen te 
hebben geregistreerd. Het virus is sinds het begin van de pandemie nu bij 2.505.193 
inwoners van Duitsland vastgesteld. Het laatste etmaal werden ook 34 sterfgevallen aan het 
instituut gemeld, waarmee het aantal doden ten gevolgde van een besmetting met het 
longvirus op 71.934 komt. Bron: AD, 8 maart 2021.  

 

Jan Westra: 'Normaal' is Rutte's excuus om niets te hoeven doen. 'Normaal' is Rutte's vrijbrief 
om later te kunnen zeggen... dat is toch wat je van de burger mag verwachten, daar hoef ik 
als overheid toch niet voor te hoeven doen. Maar de burger heeft ons teleurgesteld en dat kon 
ik niet voorzien.  
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Italië verscherpt coronabeperkingen 

Italië heeft de coronabeperkingen in verschillende regio's verscherpt vanwege het stijgende 
aantal besmettingen. Vanaf maandag gaan veel scholen weer dicht en mogen restaurants in 
de getroffen gebieden geen gasten meer ontvangen. 

De Zuid-Italiaanse vakantieregio Campanië, die Napels en de kust van Amalfi omvat, is 
de derde regio in het land van zestig miljoen inwoners die door het ministerie van 
Volksgezondheid als rode zone is aangemerkt. Eerder zijn Basilicata in het zuiden en de kleine 
Adriatische regio Molise als dusdanig bestempeld. In deze gebieden zijn alle scholen gesloten 
en moeten mensen zoveel mogelijk thuisblijven. 

Sinds het begin van de pandemie zijn ruim drie miljoen Italianen besmet met het coronavirus, 
ongeveer 100.000 van hen hebben die infectie niet overleefd. Na Groot-Brittannië, waar 
ongeveer 125.000 mensen zijn gestorven door het virus, telt Italië het hoogste aantal 
coronadoden van Europa.  

Het aantal coronadoden in Italië is de 100.000 gepasseerd. Het ministerie van 
Volksgezondheid meldde dat er het afgelopen etmaal 318 sterfgevallen zijn bijgekomen. 

In meerdere Italiaanse regio's zijn de coronamaatregelen met ingang van maandag 
aangescherpt. Veel scholen zijn dicht en restaurants in de zwaarst getroffen gebieden mogen 
geen gasten meer ontvangen. In heel het land blijft een avondklok vanaf 22.00 uur van kracht. 

Sinds het begin van de pandemie zijn ruim drie miljoen Italianen besmet geraakt. Premier 
Mario Draghi zei maandag dat het land de crisis achter zich kan laten als het 
vaccinprogramma wordt versneld. Zijn regering zal daar alles aan doen, zei Draghi in een 
toespraak ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag. 

Italië behoort in Europa tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door corona. Alleen in het 
Verenigd Koninkrijk zijn meer mensen overleden aan Covid-19. Bron: AD, 8 maart 2021.  
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Hoe houd je als horecabaas je hoofd boven water? Deze Kamper 
restauranteigenaar (29) werkt veertig uur per week op de bouw 

Hij is opgeleid tot zelfstandig werkend kok en leermeester en ruim vijf jaar eigenaar van 
restaurant De Stadsherberg in Kampen, maar werkt nu noodgedwongen 40 uur per week op 
de bouw. Stefan Menting (29) uit Creil geeft een inkijkje in hoe hij als eigenaar van een 
horecazaak het hoofd boven water probeert te houden nu de horeca vanwege corona al 
maanden dicht is. ‘Natuurlijk maak ik me wel eens zorgen, maar als ik pieker ga ik maar wat 
anders doen.’ 

Ruim vijf jaar geleden valt het oog van broer Stefan en zus Lotte Menting uit Creil op het te 
koop staande pand aan de IJsselkade, waar eerder een Chinees restaurant in gevestigd was. 
Het is een droom van de twee om een eigen horecazaak te runnen, en met hulp van hun 
ouders wordt de zaak gekocht. In december 2015 openen de deuren van De Stadsherberg, 
met uitzicht op de IJssel. Bron: De Stentor, 7 maart 2021. 

 

Stefan Menting (29) is eigenaar van restaurant De Stadsherberg aan de IJsselkade in Kampen, 
maar werkt tijdelijk in de bouw om het hoofd boven water te kunnen houden. ‘Zo komt er toch 
nog wat geld binnen, ik hou er niet van om op de bank te zitten.’ © Foto Freddy Schinkel  
 
 

Vanaf mei moeten er anderhalf miljoen vaccinaties gezet zijn: 
megaklus voor GGD 

De GGD's maken zich op voor een megaklus. Vanaf mei moeten er anderhalf 
miljoen coronaprikken per week worden gezet en daarvoor wordt het aantal priklocaties fors 
uitgebreid. Vaccineerders gaan meer prikken per uur zetten en de openingstijden worden 
verruimd. Om aan de enorme personeelsbehoefte te voldoen, staat onder meer Defensie en 
het Rode Kruis paraat om bij te springen. 

‘We maken ons nu op, met duizenden gedreven GGD’ers in het hele land en samen met vele 
partners zoals Defensie en het Rode Kruis, om in een razend tempo te kunnen vaccineren 
zodra in het tweede kwartaal de piekleveringen van vaccins beschikbaar zijn', zegt André 
Rouvoet, landelijk voorzitter van GGD GHOR. Sinds 6 januari heeft de GGD circa 1 miljoen 
prikken gezet van de in totaal ruim 1,5 miljoen vaccinaties. Bron: AD, 8 maart 2021.  
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Nieuw-Zeeland wil alleen nog vaccineren met Pfizer en 
BioNTech 

Nieuw-Zeeland stapt af van het plan om de bevolking met vier verschillende vaccins tegen 
corona in te enten. In plaats daarvan wil het land alleen nog het vaccin van Pfizer en 
BioNTech gaan toedienen. Premier Ardern zegt dat de beslissing is genomen op basis van de 
effectiviteit van het Pfizer-vaccin. Het is volgens haar eenvoudiger en eerlijker om alle Nieuw-
Zeelander hetzelfde middel te geven. 

De nieuwe vaccinatiestrategie lijkt ook ingegeven door de vertraging die het goedkeuren van 
de vaccins in Nieuw-Zeeland oploopt. Tot nu toe is alleen het vaccin van Pfizer door de Nieuw-
Zeelandse medicijnautoriteit toegelaten. Twee andere middelen worden nog beoordeeld. 
Ardern laat weten dat haar land tien miljoen doses van Pfizer heeft gekocht.  

Dat is voldoende om de vijf miljoen inwoners twee prikken te geven. Het gros van de doses zou 
tijdens de twee helft van dit jaar in Nieuw-Zeeland arriveren. Tot nu toe zijn pas een paar 
duizend mensen, waaronder vooral grensbewakers, ingeënt tegen het coronavirus. Het land 
heeft de verspreiding van het virus goed onder controle en vaccinatie is niet dringend 
noodzakelijk. Bron: AD, 8 maart 2021. 

Fieldlab: nog te vroeg om conclusies te trekken 

‘Ik verwacht niet dat we van een pilot met vijftienhonderd man in één keer naar 60.000 
man op een festival kunnen’, zegt Pieter Lubberts van Fieldlab Evenementen. Met zes 
proefevenementen achter de rug is het nog te vroeg om conclusies te trekken. 
 
Lubberts: ‘Ik denk dat er een tussenstap nodig is waarbij we de data die we nu verzameld 
hebben in combinatie met sneltesten kunnen toepassen. Dat is nodig voordat we weer 
volledig open kunnen gaan.’  

Als komend weekend ook de laatste proefevenementen, twee festivals op het Lowlands-
terrein, achter de rug zijn dan is nog de vraag wat met alle verzamelde data wordt gedaan. 
‘Het is niet zo dat als we uitkomst X hebben dat dan plan Y gaat gebeuren. We moeten echt 
in gesprek daarover met de overheid, het OMT en het RIVM.’ Bron: AD, 8 maart 2021.  

 

Willem Biljardt is een verkeersregelaar, die in het bezit is van een Ferrari. © Frank Jansen  
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Willem is verkeersregelaar en in het bezit van een Ferrari 

Een topambtenaar werd verkeersregelaar. Het maatpak ging in de kast, maar Willem rijdt nog 
steeds in zijn Ferrari. ‘Hoe leuk kun je het hebben op je tweeënzeventigste?’  

Dat nooit, dacht Rijswijker Willem Biljardt (72) toen hij na zijn pensionering leeftijdsgenoten 
aan de arm van hun vrouw met een tasje in de hand boodschappen zag doen. ‘Ik ga niet achter 
de geraniums zitten wachten tot ik op mijn negentigste dood ga.’ Bron: De Stentor, 8 maart 
2021.   

Rood potlood cadeau 

Als een van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geven veel 
gemeenten aan iedere kiezer een rood potlood tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 
maart. De potloden liggen deze keer niet aan een ketting in het stemhokje, meldt NU.nl. Bron: 
AD, 8 maart 2021.  

 

Andere regels en extra maatregelen bij Tweede 
Kamerverkiezingen 

Vanwege het coronavirus gelden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen andere en extra 
maatregelen. Kiezers moeten bij het stemmen een mondkapje dragen en hun handen 
schoonmaken. Voordat iemand mag stemmen, wordt een gezondheidscheck gedaan. 

In sommige gemeenten mogen de kiezers het rode potlood mee naar huis nemen. In andere 
stembureaus kunnen mensen het potlood inleveren in een apart bakje in het stembureau. 
Ingezamelde potloden worden gerecycled of, na reiniging, bij een volgende verkiezing opnieuw 
gebruikt. 
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De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand 
kunnen houden en dat er voldoende kan worden geventileerd. Bron: De Stentor, 7 maart 
2021.   

  

 

Teststraat ROC te Hengelo en Schiphol 

Hestia, aanbieder van commerciële coronatesten, opent vandaag een teststraat bij het ROC 
van Twente in Hengelo, waar docenten en studenten worden getest. Het bedrijf uit Losser gaat 
op Schiphol ook piloten en cabinepersoneel testen van de KLM. In het laatste geval gaat het 
om ongeveer tweeduizend sneltesten per dag. Bron: AD, 8 maart 2021.  

Eerste vaccinaties in evenementenhal Breepark te Breda 

De eerste coronaprikken in de XL-coronavaccinatielocatie in evenementenhal Breepark in 
Breda zijn vanochtend gezet. Voorlopig worden op de locatie nog 
alleen zorgmedewerkers gevaccineerd. Afhankelijk van de levering van vrijgekomen vaccins 
worden hier straks ook de 18- tot 60-jarigen geprikt. Bron: AD, 8 maart 2021. 
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Hulpverleners ontfermen zich over de slachtoffers van de terrasaanslag in de Keizerstraat in 
Deventer. © News United / Rens Hulman  
 
 

Twee slachtoffers terrasdrama Deventer ook vervolgd voor 
aandeel in vechtpartij 

Twee van de vijf slachtoffers van het terrasdrama in Deventer staan donderdagmorgen voor 
de rechter voor hun aandeel in de vechtpartij die aan het incident vooraf ging. Zij worden 
verdacht van openlijke geweldpleging tegen Roy van T., die daarna met zijn auto op vijf mensen 
inreed in de binnenstad van Deventer.  

Roy van T. (38) staat donderdagmiddag zelf terecht voor het inrijden op een terras aan de 
Keizerstraat in Deventer in oktober 2019. Daarbij reed hij vijf mensen aan, die allemaal 
gewond raakten. Met vier van de slachtoffers had T. vlak daarvoor in een café gezeten. Op 
straat kregen ze ruzie, waarbij hij van twee van de vier mannen enkele raken klappen te 
verwerken kreeg. Bron: De Stentor, 8 maart 2021.  

Uitbraak bij chiropractor in Gorinchem 

Na de uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus bij een chiropractor in 
Gorinchem, afgelopen januari, is die variant bij zestien mensen aangetroffen. 
Honderdachtentachtig mensen negeerden de oproep om zich te laten testen. De uitbraak is 
volgens de GGD Zuid-Holland Zuid nu onder controle. Van de zestien besmette personen 
hoefde niemand in een ziekenhuis te worden opgenomen. Bron: AD, 8 maart 2021.   
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Kinderen tot elf jaar weer naar school in het VK 

Kinderen tot elf jaar kunnen in Groot-Brittannië vandaag voor het eerst sinds januari weer 
naar school. Komende week volgen scholieren van elf tot tot achttien. De heropening van de 
scholen gaat wel samen met streng testbeleid. 

Leerlingen van middelbare scholen krijgen testkits thuisgestuurd om zich tweemaal per week 
te testen. Daarnaast klinkt het advies van het ministerie van Gezondheid om zowel in het 
klaslokaal als op de gang een mondkapje te dragen. 

In Schotland gingen kinderen in de leeftijd van vier tot zeven vorige maand al naar school. 
Oudere leerlingen volgen vanaf 15 maart. De overheid onderzoekt nog hoe ze leerlingen 
kunnen helpen met leerachterstanden die ze opliepen tijdens de lockdown.  

Er wordt onder meer gekeken naar langere schooldagen en kortere vakanties, zei minister van 
Onderwijs Gavin Williamson tegen Sky News. De Britse regering wil na het heropenen van de 
scholen nog meer coronamaatregelen versoepelen. 

Premier Johnson kwam vorige maand met een stappenplan. Niet-
essentiële winkels, kappers en sportscholen gaan mogelijk op 12 april weer open. Het 
Verenigd Koninkrijk is in Europa gezien koploper op vaccinatiegebied. Meer dan twintig 
miljoen van de ongeveer zesenzestig miljoen Britten hebben in elk geval één prik gehad van 
een coronavaccin. Bron: AD, 8 maart 2021.   

Duitsland gaat meer vaccineren 

Duitsland zet het inentingsprogramma in een hogere versnelling nu het vaccin van 
AstraZeneca is goedgekeurd voor mensen boven de 65 jaar. Vandaag werd daartoe in Berlijn 
een zesde vaccinatielocatie in gebruik genomen. Op het voormalige vliegveld Tempelhof 
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wordt alleen maar geprikt met het middel van AstraZeneca. 
 
In afwachting van het onderzoek naar het vaccin lagen honderdduizenden doses stof te 
vergaren. Volgens het Europese Centrum voor Ziektebestrijding en -Controle (ECDC) heeft 
Duitsland al 2,1 miljoen doses van AstraZeneca ontvangen, maar zijn 
pas 721.000 mensen ermee ingeënt. 
 
Tot nu toe zijn 5,2 miljoen inentingen verricht. 2,5 miljoen Duitsers zijn inmiddels volledig 
gevaccineerd. Minister van Financiën Olaf Scholz zegt tegen omroep ZDF te verwachten dat 
Duitsland tegen het einde van de maand 10 miljoen coronaprikken per week kan zetten. 
Bron: AD, 8 maart 2021.   

 

 

 

Minder boetes voor niet naleven avondklok 

De politie heeft afgelopen week 6014 boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de 
avondklok. Fors minder dan de week ervoor, toen de politie 6966 boetes uitschreef. Bovendien 
beëindigde de politie afgelopen weekend zestig illegale feesten, minder dan de tachtig feesten 
van vorig weekend en de 96 in het weekend daarvoor. 

Ook zijn er vorige week 278 boetes uitgedeeld aan mensen die het verbod 
op groepsvorming hebben overtreden, maakt de politie bekend. Dat waren er 280 in de 
voorafgaande week. Er zijn 228 mensen die een waarschuwing kregen omdat ze de 
coronamaatregelen negeerden, zoals het houden van 1,5 meter afstand. Bron: AD, 8 maart 
2021.    
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Versoepelingen  

Het kabinet kijkt voor versoepelingen van de coronamaatregelen vooral naar volgende maand. 
De avondklok wordt waarschijnlijk verlengd tot 30 maart, de hbo’s en universiteiten blijven 
ook nog tot dan op slot. Het zal gaan over pasen, over de meivakantie en zeker ook de zomer, 
maar verwacht vanavond tijdens de persconferentie – alle hoop ten spijt – niet te veel 
versoepelingen van het kabinet. Bron: AD, 8 maart 2021. 

 
Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge arriveren bij het Catshuis voor het overleg 
tussen demissionair ministers en deskundigen over de bestrijding van het coronavirus. © ANP  
 
 

Het kabinet kijkt vanavond vooral vooruit naar april: de 
versoepelingen op een rij 

Schrijf deze maand maar af: het kabinet kijkt voor versoepelingen van de coronamaatregelen 
vooral naar volgende maand. De avondklok wordt waarschijnlijk verlengd tot 30 maart, de 
hbo’s en universiteiten blijven ook nog tot dan op slot. 

Het zal gaan over  pasen, over de meivakantie en zeker ook de zomer, maar verwacht vanavond 
–alle hoop ten spijt- niet te veel versoepelingen van het kabinet.  

De waarschijnlijke besluiten op een rij: de avondklok wordt verlengd tot 30 maart, het 
negatieve reisadvies voor reizen naar het buitenland wordt verlengd tot 15 april, de 
hogescholen en universiteiten blijven nog zeker tot 1 april dicht. Dat geldt ook voor de 
terrassen, die blijven waarschijnlijk ook tot pasen dicht. En meer ruimte voor detailhandel - 
meer klanten in grote winkels - wordt ook niet voor april verwacht.  

Wel wordt het vanaf 15 maart weer mogelijk om kinderen zwemles te laten volgen in de 
binnenzwembaden. De gedachte hierachter is: als er al te grote achterstanden ontstaan, 
neemt het verdrinkingsgevaar in de zomer toe. Ook kunnen de bezoekregelingen in 
verpleeghuizen iets verruimd worden, nu bewoners en personeel veelal gevaccineerd is. Die 
versoepeling kan volgende week ingaan.  
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Maar verder gaat de blik dus vooral uit naar de dag van 30 maart. Als de virologische 
ontwikkeling het toestaat, aldus ingewijden, wordt voor die week gekeken naar versoepeling 
op drie vlakken: het hoger onderwijs weer gedeeltelijk toegankelijk maken voor studenten, de 
buitenterrassen vanaf het eerste weekend van april (met pasen) open en de detailhandel meer 
ruimte geven. 

De voorwaarde, dik onderstreept, is wel: de coronacijfers moeten er dan beter uitzien dan nu 
het geval is. Afgelopen week registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) gemiddeld 4507 besmettingen per dag. 

Er is overigens ook wel goed nieuws: het aantal coronapatiënten op de intensive cares is al 
drie weken stabiel. Volgens Ernst Kuipers van Erasmus MC ‘weerlegt’ dat de aanname dat de 
meer besmettelijke Britse variant al ruim een maand geleden de meest voorkomende variant 
zou worden. Met andere woorden: de onheilspellende berichten over die mutant lijken 
gunstiger uit te pakken dan was voorspeld. Hij ziet ‘in april stapsgewijs snel ruimte voor 
versoepeling’. 

Mede om die reden was er discussie in het Catshuis: tussen de ‘rekkelijken’, die ruimte zien 
vanwege het beperkte aantal ziekenhuisopnames, en de ‘preciezen’ die naar de 
besmettingscijfers wijzen en aan de rem hangen omdat deze naar de letter nog te hoog zijn. 

Overigens: over de avondklok is geen echte discussie gevoerd. Hoewel het kabinet bezwoer dat 
het kabinet deze zo snel mogelijk weer zou laten vervallen, lijkt hij nu te worden gebruikt om 
de heropening van contactberoepen mogelijk te maken. 

Een tegemoetkoming aan de horeca met het openen van terrassen lijkt voor pasen dus geen 
optie. Een betrokkene zegt: ‘Kijk eens wat er gebeurt bij mooi weer. Dan kruipen ze dus op 
elkaar in het park en op een terras kunnen ze anderhalve meter houden.’ Maar de 
weersomstandigheden zien er voorlopig niet goed uit. 

De verwachte mededelingen op rij:  

De avondklok wordt verlengd tot 30 maart. 

Het negatieve reisadvies voor reizen naar het buitenland wordt verlengd tot 15 april. 

Wel wordt het vanaf 15 maart weer mogelijk voor kinderen om zwemles te krijgen in 
binnenzwembaden. 

Hogescholen en universiteiten blijven nog zeker tot 1 april dicht. 

Terrassen blijven dicht, in ieder geval tot en met pasen. 

Overigens werkt het kabinet aan een technische en juridische mogelijkheid om reizen naar 
het buitenland in de zomer mogelijk te maken, een zogeheten coronapaspoort. Brussel is ook 
bezig met de ontwikkeling van die optie en Nederland volgt. Volgens een woordvoerder van 
minister De Jonge ligt het voor de hand dat het gaat om een app waarin de vaccinatie kan 
worden vermeld. Het zou dan gaan om dezelfde app als die waarin een negatieve test kan 
worden weergegeven, die ook al in ontwikkeling is.  
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De zegsman benadrukt dat het niet gaat om een middel dat mensen straks kan dwingen hun 
inenting aan te tonen bij bijvoorbeeld een concert of evenement. Of dat op vrijwillige basis wél 
mogelijk wordt, valt nog te bezien. Het kabinet wil eerst meer wetenschappelijk bewijs zien 
over de besmettelijkheid na vaccinatie en ook nog een ethische discussie voeren over dit 
onderwerp. Bron: AD, 8 maart 2021.  

Kermisexploitanten gaan demonstreren voor versoepeling 
coronamaatregelen 

Kermisexploitanten gaan in een aantal plaatsen demonstreren voor versoepeling van de 
coronamaatregelen. Ze willen dat kermissen gelijk worden getrokken met pretparken. Als die 
weer onder voorwaarden open mogen, moeten kermissen dat ook kunnen vinden ze. 

De demonstraties staan gepland voor donderdag om 11.00 uur op de Dam in 
Amsterdam en gelijktijdig in Breda, Den Haag en Groningen, aldus een woordvoerder 
maandag. Het protest wordt ondersteund door de brancheorganisatie, de Nederlandse 
Kermisbond (NKB). 

Kermisexploitanten kregen eerder van het kabinet 10,5 miljoen euro aan steun toegezegd. 
,,Ondanks die toezegging van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) is er nog 
geen euro betaald terwijl de pretparken volledig worden ondersteund", aldus de woordvoerder. 

De kermisondernemers vinden het ook een slechte zaak dat de aangeboden steun vervalt als 
een kermis open is geweest in maart of oktober, terwijl dat juist belangrijke, lucratieve 
maanden zijn voor de exploitanten.  Bron: AD, 8 maart 2021. 

 

© ANP — Boze kermisexploitanten tijdens een demonstratie in Nijmegen, in augustus vorig 
jaar. 

Herstel-NL geeft strijd tegen lockdown niet op, ondanks 
turbulente start 

Ondanks de storm aan kritiek die de plannen van Herstel-NL losmaakten en meerdere 
boegbeelden die opstapten, gaat het platform door met actievoeren. Vandaag trappen ze af 
met een nieuwe campagne om een einde te maken aan de avondklok en de lockdown. 
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Volgens het platform moeten scholen, winkels, horeca en culturele voorzieningen nog steeds 
zo snel mogelijk weer open. Kwetsbaren werken thuis of gaan in de ziektewet, voor hen worden 
veilige zones en tijdslots ingericht. Buiten die ‘veilige zones’ is veel weer mogelijk.  

Sinds de turbulente start is er niets veranderd aan de oorspronkelijke oproep van de groep 
artsen, economen en wetenschappers. Ook niet nadat medisch experts gehakt maakten van 
de plannen. Zij vroegen zich af of het werkelijk de bedoeling was om bejaarden in een reservaat 
te stoppen zodat anderen los kunnen gaan op festivals en lekker kunnen shoppen. Ouderen 
beschermen zich nu al, zo stelden zij. Ondanks dat heel Nederland nog maar één bezoeker 
mag ontvangen en ondanks de avondklok daalt het aantal besmettingen nog steeds maar 
moeilijk. Ze waarschuwen dat als je boel los gooit er totale overbezetting dreigt in de 
ziekenhuizen.  

Herstel-NL heeft zich niet laten afschrikken door die kritiek. Ook hebben ze geen moment 
overwogen om te stoppen met hun campagne. Vanaf vandaag zijn nieuwe advertenties in 
kranten en spotjes op tv weer volop te zien. ‘Ons verhaal is complex. Mensen snappen het 
misschien niet in één keer en daarom leggen we het nu nogmaals uit’, zegt voorzitter Robin 
Fransman van Herstel-NL.  

 

Campagneposter van Herstel-NL in het straatbeeld. © ANP 

 

Volgens Fransman wil Herstel-NL helemaal niet bejaarden in reservaten stoppen en ook niet 
alles open gooien. ‘Ons voorstel is niet stop met nadenken, maar geef sectoren de ruimte om 
zelf na te denken het voor iedereen veilig te maken. Want dit is niet veilig voor studenten, voor 
mensen in de horeca, voor winkeliers en nog heel veel groepen in de samenleving. De levens 
van kwetsbaren zijn belangrijk, maar ook van de minder kwetsbaren. Het is echt niet onze 
bedoeling om alles maar open te gooien. We moeten een betere balans vinden.’  

Dat Herstel-NL doorgaat op de ingeslagen weg is des te opvallender omdat er kort na de 
lancering ook een aantal boegbeelden uit het platform stapten. Het ging om Rabobank 
Amsterdam-voorzitter Barbara Baarsma, econoom Bas Jacobs en voormalig CPB-directeur 
Coen Teulings. Volgens het platform zou er politieke druk zijn uitgeoefend, maar de 
prominenten zelf namen daar afstand van. 
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Het vertrek van enkele boegbeelden was niet leuk, en natuurlijk heeft het ons beschadigd, 
maar we hebben ook weer nieuwe aanwas gekregen, aldus Robin Fransman, Voorzitter 
Herstel-NL 

Is de geloofwaardigheid van Herstel-NL niet onherstelbaar beschadigd nu deze prominenten 
zijn vertrokken? Fransman vindt van niet. ‘Dat vertrek was niet leuk, en natuurlijk heeft het 
ons beschadigd, maar we hebben ook weer nieuwe aanwas gekregen.’ Volgens Fransman 
bestaat het platform nu uit zo’n vijftig mensen. ‘Maar de les die we hebben geleerd is dat we 
niet meer de aandacht moeten vestigen op boegbeelden.’  

 
 

Zijn economen Coen Teulings en Barbara Baarsma uit Herstel-NL gestapt door druk uit de 
politiek? Ook het bestuur van de organisatie heeft nog altijd geen uitleg gekregen over het 
vertrek van de twee. Het plan van Herstel-NL kreeg veel kritiek op hun voorstel om de 
samenleving heropenen. © Videostill 

 

Rest de vraag of deze nieuwe campagne nog wel zin heeft, nu minister Hugo de Jonge vorige 
week beloofde dat elke Nederlander voor 1 juli een coronaprik in zijn arm heeft. Daarmee zou 
de pandemie onder controle moeten zijn. Toch weerhoudt dat Herstel-NL niet om weer de 
barricades op te gaan. Fransman: ‘We zijn er bijna zegt de minister maar juli is het pas over 
vier maanden. Elke week dat dit langer duurt leidt het tot meer gezondheidsschade. Ons plan 
kan in paar weken gerealiseerd worden. Daar komt bij dat we niet weten of het daadwerkelijk 
gaat lukken met die vaccinaties. Misschien duiken er weer nieuwe varianten van het virus op. 
We moet blijven kijken naar oplossingen die houdbaar zijn ook op de lange termijn.’ Bron: 
AD, 8 maart 2021. 

Herstel-NL pleit met paginagrote advertenties in landelijke dagbladen voor meer bescherming 
van kwetsbaren en verder voor meer vrijheid door de avondklok en de lockdown af te schaffen. 
‘Dit plan biedt een tijdelijke en flexibele oplossing waarin iedereen het leven weer kan 
oppakken’, zeggen de initiatiefnemers. Herstel-NL is een groep deskundigen en professionals 
die Nederland uit de lockdown wil loodsen. 

Volgens Herstel-NL hebben de versoepelingen van de afgelopen tijd onvoldoende gebracht. Ze 
pleiten voor drie punten. Zo moeten er veilige tijden en plaatsen komen voor ouderen, niet 
alleen in supermarkten maar in alle winkels. Ook moet er een bijzondere ziektewet komen 
voor kwetsbare mensen die niet thuis kunnen werken, maar van wie de werkplek niet veilig 
genoeg is. Zij kunnen zich zonder financiële consequenties ziek melden. 
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Als derde punt moet Nederland zo snel mogelijk weer open, schrijft Herstel-NL. ‘De exacte 
invulling daarvan laten we graag over aan de sectoren, organisaties en de burgers zelf.’ Bron: 
AD, 9 maart 2021. 

Brandweer bevrijdt vrouw uit benarde positie bij woning in 
Deventer 

Een vrouw is vrijdagavond uit een benarde positie bevrijd bij haar woning in Deventer. De 
bewoonster had zichzelf buitengesloten en probeerde door een openstaand raampje weer naar 
binnen te komen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

De brandweer is uitgerukt naar de Lunet in Deventer vanwege de beknelling. © Rens Hulman 
Het opmerkelijke incident deed zich voor aan het Lunet in Deventer. De brandweer en politie 
waren daar naartoe gekomen na de melding over een beknelling. Ter plaatse bleek er iemand 
vast te zitten in een raampje. Het incident trok een hoop bekijks van buurtbewoners. Bron: 
De Stentor, 8 maart 2021.   

Hongarije kocht zelfstandig ook Chinese en Russische 

vaccins 

Hongarije kocht op eigen houtje, naast de westerse middelen, ook Chinese en 
Russische vaccins in. Die worden nu massaal ingezet. Op Israël na worden momenteel 
nergens zoveel vaccinaties verricht als in Hongarije. Het land hoopt daarmee een 
nieuwe lockdown te voorkomen, want het aantal besmettingen neemt flink toe. 

Hongarije diende tot vrijdag gemiddeld 0,66 vaccinaties per 100 inwoners toe, blijkt uit de 
cijfers van website Our World in Data. Fors minder dan absolute uitschieter Israël dat 
aan 1,02 zit, maar wel veel meer dan de rest van de wereld. De VS zit aan 0,63 prikken per 
100 inwoners per dag, en het Verenigd Koninkrijk telt er 0,51. 

Hongarije maakte op die manier de laatste week een fenomenale sprint naar de top van 
de Europese ranking. Het haalde zelfs ‘voorbeeldland’ Denemarken in, dat elke dag gemiddeld 
0,28 vaccins per 100 inwoners zet. Nederland zat op 28 februari volgens de website op 0,17 
prikken per 100. Bron: AD, 8 maart 2021. 
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De blik is gericht op de vijfentwintig GGD regio’s in ons land. Daar moet het gebeuren de 
komende maanden. Aan het eind van het tweede kwartaal moet iedereen die dat wil in elk 
geval een prik hebben gehad. Een deel via huisarts en zorginstelling, maar de meesten bij de 
GGD. Met het huidige vaccinatietempo redden we dat niet. Er moet veel meer gevaccineerd 
worden, volgens Andre Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland. ‘De enig beperkende 
factor tot nu toe is het aantal vaccinaties dat we krijgen’.  Bron: De Telegraaf, 8 maart 2021.  

Samen Slim Open kijkt naar het effect van de maatregelen op 

de verspreiding van het coronavirus  

Onder de noemer 'Samen Slim Open' kijken onderzoekers van de Wageningen University, 
de TU Delft en het Erasmus MC, naar het effect van de maatregelen op de verspreiding van 
het coronavirus. In het onderzoek wordt ook gekeken hoe groot de kans op verspreiding is als 
de regels minder worden nageleefd.  

Binnenruimten spelen een grote rol bij de verspreiding van het virus. Reden voor de overheid 
om bijvoorbeeld restaurants en cafés te sluiten. Maar, hoe kunnen die straks hun 
deuren weer openen en gasten zo veilig mogelijk ontvangen. Om dat inzichtelijk te maken, 
hebben de wetenschappers een online tool ontwikkeld. 

In de simulatietool voor restaurants  wordt aan de hand van bewegingen van gasten en 
personeel, de ruimte tussen hen onderling, de ventilatie in het restaurant en het hebben van 
wel of geen menukaart, berekend wat het risico op besmetting is. En bovendien of de 
maatregelen die nu gelden wel of geen zin hebben. 

‘Je stopt zelf je eigen restaurantplattegrond in de software en kunt dan met tafels gaan 
schuiven’, zegt Quirine ten Bosch van de Wageningen University tegen het Radio 1-journaal. 
Omdat het de bewegingen in restaurants relatief overzichtelijk zijn, is men daarmee gestart. 
Later willen ze ook kijken naar winkels, kantoren, scholen en cafés.  Bron: AD, 8 maart 2021. 
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© SamenSlimOpen.nl — Schuiven met tafels om het effect op verspreiding van het coronavirus 
inzichtelijk te maken. 

  

© SamenSlimOpen.nl — Aan de hand van een scenario wordt de kans op besmetting in het 
restaurant berekend.  
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Lege winkelstraten, zoals hier in 's Gravenzande, dreigen doordat veel winkeliers de lockdown 
niet overleven, stelt Inretail. © Thierry Schut 
 
 

Noodkreet van winkeliers bij rechter: Alibaba en Amazon 
nemen het over 

Nederlandse winkelstraten zullen verpauperen doordat tal van winkels door de lockdown het 
loodje leggen. ‘Alibaba, Amazon en Bol nemen de lege plekken over in een kale uitgemergelde 
winkelstraat.’ 

Dat betoogden de advocaten van winkeliersvereniging Inretail vanochtend in een kort geding 
tegen de staat om de verplichte sluiting van niet-essentiële winkels van tafel te krijgen. 
Volgens Inretail is het 5 voor 12 voor de 13.000 ondernemers met 56.000 winkels en 300.000 
werknemers. Het click & collect en het winkelen op afspraak zet voor veel winkeliers geen 
zoden aan de dijk. Inretail-directeur Jan Meerman zei eerder overigens dat voor ongeveer de 
helft van de winkels - de kleintjes - de huidige versoepelingen weer wel brood op de plank 
brengen. 

De vrees dat buitenlandse webwinkels de klandizie overnemen heeft verstrekkende gevolgen, 
stelt Inretail. Die webshops bieden geen werkgelegenheid en de buitenlandse webwinkels 
betalen ook elders belasting. De angst voor een reeks faillissementen is terecht, stelden de 
advocaten, want de steunmaatregelen zijn onvoldoende. Duizenden winkeliers zouden 
overwegen om te stoppen. 

Inretail onderschat het virus echt niet, aldus de advocaten, Meerman zelf lag zeven dagen in 
het ziekenhuis met een coronabesmetting. Maar heropenen onder voorwaarden: mondkapjes, 
handen desinfecteren en maximaal 1 klant per 10 vierkante meter moet prima kunnen. Er 
werd verwezen naar onder andere België waar de winkels per 1 december weer openden zonder 
dat het tot een hausse aan besmettingen leidde. 

In Nederland sloten de winkels half december. De gekte van Black Friday en de vrees voor 
mensenmassa’s die voor de kerstdagen inkopen zouden doen, leidde tot die keuze. 
Achterhaald, stelt Inretail. De feestdagen zijn voorbij. Maar het kabinet zou nu slaafs het OMT 
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volgen en niet naar de maatschappelijke en economische gevolgen kijken. Meerman: ‘De 
maatregelen zijn niet gemaakt in overleg met ons. We ademen door een rietje. Ik zou willen 
dat het kabinet dat ook eens deed. We zien nergens terug in de overwegingen dat 
tienduizenden werknemers op straat komen te staan en duizenden winkels dreigen te moeten 
sluiten.’ 

Volgens de advocaat van de staat zijn alle maatregelen erop gericht om funshoppen te 
voorkomen. Als de winkels heropenen gaan mensen in een tijd waarin toch al niets te doen is 
weer als uitje naar de stad. Dat leidt tot drukte in de winkelstraten, in het openbaar vervoer 
en bij de parkeerautomaten. Mensen uit alle windstreken zouden dan te veel met elkaar in 
contact komen. Terwijl de situatie nu ‘fragiel’ is. ‘Het is geen keuze tussen gezondheidszorg 
en economie. Als we met z’n allen ziek worden dan gaan we ook niet meer naar buiten, met 
ook gevolgen voor de economie. Dat hebben we in Londen gezien’, aldus de advocate van de 
staat. Nu de winkels openen zou tot een hausse aan besmettingen leiden. 

De winkeliers zijn niet de enigen die er tabak van hebben. Morgen probeert de horeca een deel 
van de beperkende maatregelen van tafel te krijgen. In de zaak van de winkeliers versus de 
staat doet de rechter uiterlijk vrijdag om 10.00 uur uitspraak. Bron: AD, 8 maart 2021.  
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Binnenkort coronapaspoort: het geeft mensen meer vrijheden 

Het kabinet werkt aan een bewijs van niet-besmettelijkheid om mensen meer vrijheden te 
geven. Zo'n coronapaspoort biedt meer vrijheden voor gevaccineerden, mensen die zich 
hebben laten testen of onlangs corona hebben gehad en daardoor immuun zijn. Zo'n bewijs 
geeft toegang tot concerten, festivals of bioscopen, meldt de NOS. 

Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat het kabinet bezig is met het 'technisch 
mogelijk maken', maar dat er nog wel wat vragen zijn. Onder meer moet worden vastgesteld 
of gevaccineerden geen rol spelen in verspreiding van het coronavirus. ,Wat we niet willen, is 
een vaccinatieplicht, ook niet indirect.' 

Er is al een app die een code kan maken op je telefoon van een testbewijs, zegt De Jonge. 
‘We kunnen die app zo aanpassen dat die eenzelfde code maakt van een vaccinatiebewijs.’ 
Zaak is daarbij wel, vindt de minister, dat degene aan de deur niet moet kunnen zien of 
iemand getest dan wel gevaccineerd is. Bron: AD, 8 maart 2021.   

 

 

Altijd al een coronavrij eilandje op de Bahama’s willen hebben met zonovergoten stranden 
en een prima klimaat? Om eventjes met je vrienden naar toe te gaan en ongestoord te 
feesten en te beesten.   

 

Te vroeg voor vaccinatiebewijs 

Het is nog te vroeg voor een vaccinatiebewijs dat mensen toegang geeft tot concerten of andere 
evenementen. Daarvoor moet het eerst duidelijk worden in welke mate vaccinatie verspreiding 
van het coronavirus tegengaat, zei minister Hugo de Jonge maandag. Het toegangsbewijs op 
basis van een negatieve test kan wel al snel worden ingevoerd: mogelijk dit weekend al, zegt 
de bewindsman. 
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De Jonge liet eerder op de dag weten dat mensen binnenkort door middel van een app kunnen 
aantonen dat ze negatief zijn getest op corona. Een 'groen vinkje' in deze app kan iemand dan 
toegang verschaffen tot niet-essentiële functies, zoals een concert. Op een later moment moet 
ook een vaccinatie een groen vinkje opleveren in de app. Het is niet te zien of het groene vinkje 
het resultaat is van een vaccinatie of negatieve test. Zo wil het kabinet voorkomen dat er toch 
een indirecte vaccinatieplicht ontstaat. 

Om antwoord te krijgen op de vraag of een prik verspreiding van het virus ook daadwerkelijk 
tegengaat is er meer data nodig uit landen waar al veel mensen zijn ingeënt. ‘Israël is heel veel 
verder, het Verenigd Koninkrijk is behoorlijk veel verder, maar verder zijn er nog geen landen 
om van af te kijken of de verspreiding van het virus door vaccinaties wordt afgeremd’, aldus 
De Jonge. 

Mogelijk kan op termijn zelfs een "immuniteitsverklaring" in de app worden opgenomen: 
mensen die de ziekte hebben doorgemaakt en antistoffen voor het virus hebben opgebouwd, 
krijgen dan ook een groen vinkje. Dat levert wel mogelijk problemen op, omdat antistoffen 
misschien minder goed werken tegen mutaties van het virus, geeft De Jonge toe. Het kan zelfs 
zijn dat vaccins niet bestand zijn tegen nieuwe coronavarianten. Dan moet het 
vaccinatiebewijs mogelijk weer in de prullenbak, geeft De Jonge toe. 

Over het vaccinatiebewijs wordt in Den Haag al langer gesproken. Het is ook onderdeel van 
de verkiezingscampagne. D66-leider Sigrid Kaag (net als De Jonge minister) deed recent een 
voorstel tot zo'n toegangsbewijs om meer vrijheden te geven aan mensen bij wie een prik is 
gezet. De Jonge wil geen verkiezingsprogramma’s becommentariëren, maar zegt dat het 
kabinet er al meer dan een maand over denkt om vaccinaties bij de testbewijzen te betrekken. 
‘Het zou fijn zijn als het 17 maart was geweest’, verzucht de bewindsman, verwijzend naar de 
verkiezingen die op die dag plaatsvinden. Bron: AD, 8 maart 2021.   
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Zonder mondkapje in kleine groepjes bij elkaar na vaccinatie 
in VS 

Inwoners van de Verenigde Staten die zijn ingeënt tegen Covid-19 mogen zonder mondkapje 
in kleine groepjes bij elkaar komen. Ze mogen ook anderen bezoeken die nog niet zijn 
gevaccineerd maar geen groot risico lopen bij een coronabesmetting. Het gaat dan om 
personen uit één ander huishouden. 

De Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC heeft er geen bezwaar meer tegen als dergelijke 
personen elkaar binnen ontmoeten en geen afstand meer houden. In het openbaar moeten de 
gevaccineerden nog wel mond- en neusbescherming dragen, blijkt uit de aangepaste 
richtlijnen. Bron: AD, 8 maart 2021.  

Duitse christendemocraat Löbel opgestapt 

De Duitse christendemocratische politicus Nikolas Löbel is vandaag opgestapt. Gisteren 
bleek dat hij via zijn eigen bedrijf 250.000 euro had overgehouden aan advies en bemiddeling 
bij de handel in mondkapjes. Löbels onderneming streek commissie op bij het sluiten van 
contracten tussen een leverancier en twee afnemers.  

De parlementariër biechtte gisteren zijn misstap op. Hij wilde echter tot augustus in het 
parlement blijven zitten, maar dat kwam hem op gepeperde kritiek van zijn eigen partij te 
staan. Hij zou het aanzien van de Bondsdag en de CDU schaden als hij tot de verkiezingen in 
september blijft zitten, klonk het. 

Löbel besloot daarom vandaag 'politiek Berlijn' de rug toe te keren en direct op te stappen. 
Overigens is Löbel niet de enige politicus die zijn zakken vulde met adviezen inzake 
mondkapjes. De Beierse christendemocraat Georg Nüsslein verdiende 650.000 euro aan zijn 
'mondkapjeskennis'. Hij vertrok gisteren eveneens uit de Bondsdag. Bron: AD, 8 maart 2021. 

Burgemeester Kampen ongerust over gebedsbijeenkomst met 
zo’n 200 bezoekers 

Een grote gebedsbijeenkomst die voor komende zaterdagmiddag op de agenda staat in 
Kampen wordt mogelijk verboden door burgemeester Bort Koelewijn. De burgemeester is er 
naar eigen zeggen ‘echt ongelukkig mee’ dat de landelijke organisatie ‘Laat Ons Aanbidden’ 
voor zaterdag een bijeenkomst heeft aangekondigd in Kampen. 

Organisator en aanbiddingsleider Daniël van Deutekom verwacht op basis van 
eerdere bijeenkomsten dat er zo’n tweehonderd mensen op af zullen komen. Ondanks die 
aantallen is het besmettingsgevaar in coronatijd klein, denkt hij. ‘In de buitenlucht is het 
verwaarloosbaar. We verwachten dat er geen besmettingen zullen plaatsvinden.’ Bron: De 
Stentor, 15 december 2020. 

Syrische president en zijn vrouw zijn positief getest op 
coronavirus  

De Syrische president Bashar al-Assad en zijn echtgenote hebben positief getest op het 
coronavirus. Dat meldt het kantoor van de president, die benadrukte dat de toestand van het 
echtpaar goed is. Ze zouden alleen ‘lichte symptomen’ hebben. 

De 55-jarige Assad en zijn vrouw Asma (45) gaan in isolatie en werken vanuit huis. Dat 
duurt ‘twee tot drie weken’. 
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Assad is ruim twintig jaar aan de macht en regeert met ijzeren vuist over Syrië. Daar liepen 
vreedzame protestacties tegen zijn regime in 2011 uit op een slepende burgeroorlog. 
Infrastructuur ligt in puin, de economie is ingestort, miljoenen Syriërs zijn gevlucht en ook 
het coronavirus grijpt er om zich heen. 

Syrië heeft tot dusver bijna 16.000 coronagevallen gemeld. Ook overleden er volgens officiële 
cijfers ruim duizend coronapatiënten. Het daadwerkelijke aantal doden en besmettingen 
ligt vermoedelijk hoger.  

Assad is niet de eerste buitenlandse leider die het virus oploopt. Dat overkwam eerder ook de 
Britse premier Boris Johnson, de Franse president Emmanuel Macron en de toenmalige 
Amerikaanse president Donald Trump. Bron: AD, 8 maart 2021.   
 
 

Volgens de Gezondheidsraad is vaccin AsreaZeneca ook goed 
voor 65 plussers 
 
Het coronavaccin van AstraZeneca kan ook worden gebruikt voor 65-plussers. Dat zegt 
de Gezondheidsraad. De drie vaccins die nu al tegen het coronavirus worden ingezet 
(BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca) vereisen allemaal een tweede prik om voldoende 
bescherming te bieden, zegt de Gezondheidsraad verder. 
 
De raad adviseert om twee doses te blijven toedienen en de tweede dosis niet verder uit te 
stellen. Mensen die in het afgelopen half jaar Covid-19 hebben gehad, de ziekte die door het 
virus wordt veroorzaakt, hebben aan één dosis genoeg. Bron: AD, 8 maart 2021. 
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Opname coronapatiënten in ziekenhuis toegenomen 
 
Na vijf achtereenvolgende dagen van dalingen, is het aantal coronapatiënten in Nederlandse 
ziekenhuizen vandaag toegenomen. Het totaal aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is 
nu 1905, dat zijn er 54 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
Spreiding (LCPS). 
 
Van hen liggen er 558 op de intensive care, 13 meer vergeleken met een dag eerder. Het is 
voor het eerst in bijna twee weken dat dit aantal boven de 550 uitkomt. Op de 
verpleegafdelingen liggen nu 1347 coronapatiënten, een toename van 41 afgelopen etmaal. 
Bron: AD, 8 maart 2021.   
 
Het RIVM meldt 3924 nieuwe coronabesmettingen over het afgelopen etmaal. 
 
Het aantal positieve tests is de laatste weken behoorlijk stabiel. Per dag komen er gemiddeld 
ongeveer 4500 besmettingen aan het licht. Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe 
gevallen onder dat gemiddelde, in de loop van de week komt het boven dat gemiddelde uit. 
 
Rotterdam telde afgelopen etmaal de meeste besmettingen. In de Maasstad werden 164 
inwoners positief getest. Verder kregen 159 Amsterdammers te horen dat ze het coronavirus 
hebben opgelopen. Den Haag telde 87 nieuwe gevallen, Utrecht 63 en Tilburg 54. 
 
Het aantal sterfgevallen door corona steeg met 26. Voor een maandag is dat vrij normaal. Dat 
wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als coronapatiënten 
in het weekeinde sterven, wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven aan de GGD'en 
en het RIVM, waarna de sterfgevallen terugkomen in de cijfers van dinsdag. Dan ligt het aantal 
sterfgevallen het hoogst. 
 
Sinds het begin van de vaccinaties is het aantal sterfgevallen aanzienlijk gedaald. Begon 
januari stierven gemiddeld ongeveer honderd mensen per dag, nu dertig tot veertig per dag. 
Bron: De Stentor, 8 maart 2021.    
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Ex-coronapatiënten in de kou: behandeling niet vergoed 

Ex-coronapatiënten die maanden later nog steeds met ernstige klachten kampen, hebben er 
een probleem bij. Hun behandeling blijkt niet te worden vergoed als zij zich niet binnen vier 
maanden na hun besmetting hebben gemeld bij een fysiotherapeut, ergotherapeut of 
logopedist.  

Bijna een jaar nadat Heleen Lansu (40) uit Rotterdam corona kreeg, zit ze vanwege de naweeën 
nog altijd thuis. ‘Ik ben niet eens superziek geweest’, vertelt ze. ‘Ik had wel alle typische 
coronaklachten, maar was niet benauwd. Na twee weken ging het beter, toen ben ik weer aan 
het werk gegaan. Ik was wel moe, maar dacht: logisch, met dat werken en de kinderen thuis 
lesgeven.’  Bron: AD, 9 maart 2021.  

Van de coronapatiënten met een hartziekte die in het ziekenhuis opgenomen worden hebben 
patiënten met ernstig hartfalen de grootste kans om te overlijden. Coronapatiënten met 
andere hartaandoeningen, waaronder een eerder hartinfarct, lijken minder risico te lopen. Dit 
schrijven onderzoekers bijeengebracht door de DutchCardioVascularAlliance. De 
Hartstichting financierde het onderzoek. 

De onderzoekers registreerden het ziekteverloop van ruim 10.000 coronapatiënten die in 
het ziekenhuis waren opgenomen in 16 verschillende landen. Zij vergeleken de gegevens 
van coronapatiënten met en zonder hartaandoeningen. Dit om meer inzicht te krijgen in de 
rol van hartaandoeningen bij coronapatiënten. De gegevens werden verzameld tussen maart 
en november 2020. Patiënten werden gevolgd vanaf ziekenhuisopname tot ontslag. 

Los van leeftijd en geslacht hebben coronapatiënten met ernstig hartfalen 43 procent meer 
kans om te overlijden dan andere coronapatiënten in het ziekenhuis. Het effect van andere 
hartaandoeningen, waaronder een eerder doorgemaakt hartinfarct, lijkt minder groot. Dat 
coronapatiënten met hartfalen meer kans hebben om in het ziekenhuis opgenomen te worden, 
was al bekend. Bron: AD, 9 maart 2021.   

 ‘Er is veel draagvlak voor de avondklok’, aldus Grapperhaus. Maar 
klopt dat wel? 
 
‘Er is veel draagvlak voor de avondklok. Mensen groeien mee met de maatregel. Peilingen laten 
ook zien dat burgers steeds meer denken: verrek, laten we dit maar even doen.’ In die woorden 
liet minister Ferd Grapperhaus zich afgelopen vrijdag vergoeilijkend uit over de avondklok. Maar 
de cijfers laten hem toch wat in de steek. We wegen de uitspraak. 
 
Uitspraak 1: ‘Er is veel draagvlak voor de avondklok’ 
Veel, het is maar hoe je het bekijkt. Bij de laatste peiling van het lopende vragenlijstonderzoek 
van de gedragsunit van het RIVM, half februari, zei liefst tweeënnegentig procent van een grote 
groep ondervraagden zich aan de avondklok te houden. Precies datzelfde percentage bleek uit 
een gedegen peiling van I&O research. En bij het ‘opiniepanel’ van EenVandaag zei ruim 
driekwart de maatregel ‘niet zwaar’ te vinden.  
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Demonstranten dragen symbolisch de democratie ten grave bij een demonstratie in 
Amsterdam. Foto ANP 
 
Maar dat kan komen omdat het in februari nog koud en donker was. Uit waarnemingen met 
straatcamera’s, door Amsterdamse onderzoekers, bleek dat er vóór invoering van de 
avondklok na negenen ook al nauwelijks mensen op straat waren zonder goede reden. Naleven 
is in elk geval iets anders dan draagvlak voor de maatregel, ontdekte het RIVM: nog niet de 
helft van de ondervraagden is het met de maatregel ‘helemaal eens’. 
 
Op een lijst met twintig maatregelen kwam de avondklok wat betreft draagvlak zelfs pas op 
plaats zeventien. Belastende maatregelen zoals in quarantaine gaan na bezoek aan een 
risicogebied, mondkapjes in de winkel, niet naar het buitenland reizen en thuiswerken 
kunnen op veel meer draagvlak rekenen. Alleen het sportverbod en maar één bezoeker mogen 
ontvangen zijn impopulairder dan de avondklok.   
 
Uitspraak 2: ‘Mensen groeien mee met de maatregel’ 
 
Dat lijkt meer wensdenken dan werkelijkheid, want uit de cijfers blijkt juist dat mensen eerder 
méér dan minder moeite hebben met de avondklok. Al in februari vroeg het RIVM aan zijn 
panel: welke maatregel vindt u lastig vol te houden, als het nog maanden zou duren? De 
avondklok eindigde met stip op één: van alle maatregelen zou het draagvlak voor de avondklok 
het meest verschrompelen.  
 
En dat zien onderzoekers terug in de cijfers. Tussen eind januari en half februari ging de 
steun voor de avondklok van zesenzeventig naar zevenenzestig procent, blijkt uit het 
onderzoek van  RIVM. En sindsdien gaat de daling door, volgens de I&O-peilingen. Half 
februari noemde nog eenentachtig procent het uitgaansverbod acceptabel, begin maart was 
dat gedaald naar drieënzeventig procent – en was het aantal mensen dat de maatregel ronduit 
‘onacceptabel’ noemt gestegen van vijftien naar tweeëntwintig procent. Het is dus eerder zo 
dat men de avondklok zat wordt, in plaats van dat men erin ‘mee groeit’, zoals Grapperhaus 
beweert. 
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Een medewerker van Thuisbezorgd wordt gecontroleerd door een politieagent. Foto ANP 
 
‘Sociaal beperkende maatregelen en adviezen worden om vrij voor de hand liggende redenen 
minder gewaardeerd’, duidt hoofdonderzoeker Marijn de Bruin van het RIVM desgevraagd. 
‘Een sociaal beperkende maatregel die effectief is - dus die ons sociaal leven echt beperkt - is 
per definitie hinderlijk. Des te belangrijker dat mensen scherp hebben wat ze ermee winnen.’ 
 
Overigens zijn het vooral jongeren en jongvolwassenen die moeite hebben met de avondklok. 
Bij I&O zei al kort na ingaan van de klok liefst een kwart van de mensen onder de vijfendertig 
jaar de avondklok ‘onacceptabel’ te vinden. Bij EenVandaag zei haast veertig procent van de 
35-minners de avondklok ronduit ‘zwaar’ te vinden: meer dan twee keer zoveel als de 35-
plussers. Bron: De Volkskrant, 8 maart 2021. 
 
 

De avondklok moest als eerste de prullenbak in, maar blijft 
toch weer: ‘Slecht voor het vertrouwen’ 

Het onding moest zo snel mogelijk ‘de prullenbak’ in, zei premier Mark Rutte bij de start van 
de controversiële avondklok. Maar vanavond wordt het straatverbod toch opnieuw verlengd, 
betrokkenen hekelen de ‘gebroken belofte’.  

Mensen ‘groeien met de maatregel mee’, zei Ferd Grapperhaus (CDA)  vrijdag na afloop van de 
ministerraad. ‘Een avondklok drukt minder zwaar dan bepaalde niet-essentiële winkels die 
dicht zijn. Ik heb veel liever dat we voor ondernemers wat ruimte hebben, dat we wat kunnen 
doen voor het hoger onderwijs.’ Het straatverbod tussen 21.00 uur 's avonds en 04.30 uur 's 
ochtends wordt volgens bronnen verlengd tot en met 30 maart.  Bron: AD, 8 maart 2021.   

De enorme impact van op de ic liggen: ‘Ik heb gehuild als een 
klein kind’ 

Het is een vuistregel die niet voor iedereen opgaat, maar artsen zeggen weleens dat één dag ic 
een week revalideren betekent. Door het stilliggen verliezen patiënten razendsnel spierkracht.  
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Als een patiënt wakker wordt, wacht hem een zwaar en lang revalidatietraject. ‘Een 70-jarige 
die hier drie weken heeft gelegen, kan zijn vinger niet meer omhoog doen’, zegt fysiotherapeute 
Corinna Dlamini.  

‘Probeer eens met je benen te wiebelen?’, vraagt ze aan een patiënt, die zucht en soms heel 
hard ‘au’ roept. Ze houdt hem vast bij zijn schouders zodat hij niet omvalt. Bron: AD, 7 maart 
2021. 

 

Jacques Schoenmakers uit Best is na vier dagen ontwaakt uit zijn coma. Op de ic wordt hij 
geholpen door fysiotherapeute Corinna Dlamini. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media 
 

AstraZeneca heeft nog geen tien procent vaccins geleverd 

Farmaceut AstraZeneca heeft volgens Ursula Von der Leyen (Europese Commissie) tot nu toe 
nog geen tien procent van wat was afgesproken aan Covid-19-vaccins aan de Europese 
Unie geleverd. De EU zal de uitvoer van vaccins blijven blokkeren zolang het bedrijf niet 
voldoende levert, zegt de voorzitter van de Europese Commissie. ‘AstraZeneca moet zijn 
inspanningen verhogen. Anders kunnen we export niet toestaan.’ 

In een interview met internationale media waaronder het ANP waarschuwde Von der Leyen 
dat er niet zal worden geaarzeld om opnieuw in te grijpen als AstraZeneca de productie en 
levering voor de EU niet op gaat voeren. ‘Zij kunnen niet verklaren waarom ze niet leveren in 
de EU. Maar plotseling vonden ze wel vaccins om naar Australië te sturen.’ Het bedrijf heeft 
gezegd voor het tweede kwartaal ook vaccins in de EU te zullen aanleveren die buiten Europa 
worden geproduceerd. 

Voor Italië was de maat vorige week vol toen bleek dat het land minder dan tien procent van 
het Brits-Zweedse bedrijf zou krijgen in het eerste kwartaal dan voorzien. De regering 
blokkeerde daarom de uitvoer van een partij van 250.000 coronavaccins van AstraZeneca, 
bestemd voor Australië. Het was voor het eerst dat naar dit wapen werd gegrepen. ‘Ik heb de 
beslissing van premier Draghi direct gesteund’, aldus Von der Leyen, die aangeeft dat dit zo 
nodig ook niet voor het laatst zal zijn. Ook in Nederland is tot nog toe nog niet een tiende 
geleverd van wat was beloofd. Bron: De Stentor, 8 maart 2021.    
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© ANP  Een leeg filiaal van Anytime Fitness. Onder meer sportscholen en zwembaden moeten 
tijdelijk de deuren sluiten tijdens de vergaande lockdown van het kabinet.  

Niet alle sportscholen kunnen gebruik maken van verruiming 

regels 

Als het kabinet vanavond de coronaregels voor de oudere sporters verruimt, zullen niet alle 
sportschoolketens daar gebruik van maken. Sportscholen zijn in het organiseren van 
buitensportactiviteiten afhankelijk van hun vestigingslocatie, zegt Ronald Wouters van 
brancheorganisatie NL Actief. ‘Als je in een stadscentrum zit is daar de ruimte niet voor, maar 
op een industrieterrein misschien wel. Dat maakt dat eventuele verruimingen voor een 
ongelijk speelveld voor sportscholen zorgen.’ 

Nu is buitensporten in groepen voor volwassenen vanaf 27 jaar nog verboden, maar vandaag 
beslist het kabinet of ze het voor alle leeftijdsgroepen mogelijk maakt. 

Een andere complicatie is dat niet alle sportscholen eigenaar zijn van het omliggende terrein 
van de gym. Ze hebben dus een ontheffing van de grondeigenaar nodig om daar 
buitenactiviteiten te organiseren. Een woordvoerder van Fit For Free laat weten dat dit de 
communicatie naar leden bemoeilijkt. Want: ‘We hebben 123 vestigingen. Bij sommige locaties 
is het wel mogelijk een ontheffing te regelen, maar bij het overgrote deel niet.’ 

‘Een lapmiddel’, noemt een woordvoerder van vrouwenfitnessketen Curves mogelijke 
verruimingen. Desondanks kiest Curves er wel voor nieuwe mogelijkheden te benutten, al is 
het maar als extra service voor de leden. ‘Maar wel tegen een gehalveerd tarief, want 
buitensport is geen volwaardig aanbod voor onze leden. Maar het is beter iets dan niets.’ De 
sportscholen zijn vanwege het coronavirus sinds december gesloten.  Bron: AD, 8 maart 2021. 
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Mathieu van der Poel won de Amstel Gold Race in 2019. © Hollandse Hoogte / ANP 
 
 

Groen licht voor Amstel Gold Race zonder publiek 

De Amstel Gold Race gaat op zondag 18 april door. De wielerwedstrijd in Limburg wordt 
volgende maand zonder publiek verreden. 

‘Wij zijn ontzettend blij met het bericht van de overheden dat de Amstel Gold Race op zondag 
18 april verreden mag worden. We hebben niet stilgezeten en zijn in gesprek gebleven met 
overheden en hebben de plannen tot in detail kunnen uitwerken’, aldus koersdirecteur Leo 
van Vliet. 

De ronde van ongeveer zeventien kilometer wordt hermetisch afgesloten voor dagtoeristen en 
wielerpubliek. Bron: AD, 8 maart 2021. 

Van één naar twee bezoekers per dag in verpleeghuis 

Verpleeghuisbewoners mogen straks niet één maar twee bezoekers per dag ontvangen, maar 
wel alleen onder bepaalde voorwaarden. Ook komt er meer ruimte voor grote winkels: meer 
mensen kunnen tegelijkertijd op afspraak winkelen. Dat melden ingewijden in de aanloop 
naar de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge 
maandagavond. Bron: AD, 8 maart 2021. 

Per vijfentwintig vierkante meter één klant in winkel 

Winkels mogen momenteel maximaal twee klanten per verdieping op 
afspraak ontvangen, mits die anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Vanaf volgende 
week wordt daarbij ook naar het vloeroppervlak gekeken. Per 25 vierkante meter mag een 
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klant worden ontvangen. Dat is nog wel flink minder dan tijdens de eerste lockdown een jaar 
geleden. Toen gold een maximum van een klant per 10 vierkante meter. 

Grotere winkels vroegen al eerder om iets meer mogelijkheden. Het winkelen op afspraak 
levert anders veel te weinig op, klagen zij. 

Het kabinet had het deskundigenteam OMT al om advies gevraagd over versoepelingen in 
verpleeghuizen. Daar ligt de vaccinatiegraad zeer hoog, omdat verpleeghuisbewoners een 
van de eerste groepen waren die in aanmerking kwamen voor een prik. Toch waarschuwt 
coronaminister Hugo de Jonge dat niet alle maatregelen zomaar losgelaten kunnen worden. 
Dat zou een onverantwoord groot risico met zich meebrengen, omdat niet altijd iedereen is 
gevaccineerd. Bron: AD, 8 maart 2021. 

Weer minder coronabesmettingen in Oost-Nederland: 
Zwartewaterland blijft zorgelijk 

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in de drie veiligheidsregio's in Oost-Nederland 
neemt af. De afgelopen 24 uur zijn er wederom minder besmettingen bijgekomen dan in de 
24 uur daarvoor. Ook landelijk is een daling in de cijfers waar te nemen. Negatieve uitschieter 
blijft de gemeente Zwartewaterland, met 61,7 positieve tests per 100.000 inwoners. 

In het hele land constateerde het RIVM in de afgelopen 24 uur 3.924 nieuwe 
coronabesmettingen. Dat zijn er 619 minder dan in de 24 uur daarvoor. In de drie 
veiligheidsregio's in Oost-Nederland daalde het aantal besmettingen naar in totaal 341. Dat 
waren er in de 24 uur daarvoor nog 374. 

De grootste daling was waar te nemen in Veiligheidsregio IJsselland, waar in de 24 uur 
daarvoor juist nog een stijging van het aantal besmettingen werd geconstateerd. In de 
Veiligheidsregio IJsselland zijn er 94 nieuwe positieve tests bijgekomen, dat zijn er 55 minder 
dan in de 24 uur daarvoor. De gemeenten Zwartewaterland en Raalte springen er hier uit met 
respectievelijk 61,7 en 37,1 positieve tests per 100.000 inwoners. 

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn er juist veel nieuwe besmettingen 
bijgekomen, 168 in totaal. Dat zijn er 29 meer dan in de 24 uur daarvoor. Uitschieter in deze 
regio is de gemeente Epe, met 48,2 positieve tests per 100.000 inwoners. 

In de Veiligheidsregio Flevoland zijn 79 nieuwe besmettingen gemeld, 3 minder dan in de 24 
uur daarvoor. Het hoogste aantal besmettingen in Flevoland ligt de afgelopen 24 uur in de 
gemeente Noordoostpolder, met 23,3 positieve tests per 100.000 inwoners. 

Zwartewaterland is al dagenlang de koploper van Oost-Nederland als het gaat over het 
positieve aantal besmettingen per 100.000 inwoners en kleurt daardoor steeds donkerrood op 
de coronakaart. Wel is het aantal positieve tests de afgelopen 24 uur minder hoog dan in de 
24 uur daarvoor. Toen ging het om 97 besmettingen, nu 61,7. Een flinke daling. 

Vijf gemeenten kleuren de afgelopen 24 uur grijs op de coronakaart, een goed teken. Dat zijn 
er twee meer dan de 24 uur daarvoor. Het gaat om Urk, Zeewolde, Hattem, Deventer en 
Berkelland. In al deze gemeenten ligt aantal lager dan 7. In Hattem kwamen er zelfs helemaal 
geen nieuwe besmettingen bij. 

Na vijf achtereenvolgende dagen van dalingen, is het aantal coronapatiënten in Nederlandse 
ziekenhuizen weer toegenomen. Het totaal aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 
1905, dat zijn er 54 meer dan zondag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten 
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Spreiding (LCPS). Van hen liggen er 558 op de intensive care, 13 meer vergeleken met een dag 
eerder. 

Bij het RIVM werden er landelijk 26 overleden coronapatiënten gemeld. De 24 uur daarvoor 
waren dat er nog 30. Voor een maandag is dat vrij normaal. Dat wil niet zeggen dat al deze 
mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als coronapatiënten in het weekeinde sterven, 
wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven aan de GGD’en en het RIVM, waarna de 
sterfgevallen terugkomen in de cijfers van dinsdag. Dan ligt het aantal sterfgevallen het 
hoogst. Bron: De Stentor, 8 maart 2021.  

 

Persconferentie van Rutte en De Jonge 

Om 19 uur was de persconferentie van premier Rutte en gezondheidsminister De Jonge 
begonnen over de coronamaatregelen in Nederland. Als iedereen van de zomer één keer is 
gevaccineerd dan is dat volgens de premier het moment om stappen te zetten richting het 
normale leven.  

De besmettingscijfers en die van de coronapatiënten in de ziekenhuizen zijn al een tijdje 
stabiel maar nog te hoog. Met het oog op het groeiende aandeel van de Britse variant bij de 
besmettingsgevallen en een mogelijke derde golf zijn versoepelingen daarom niet verantwoord. 
‘We hebben die derde golf weliswaar iets voor ons uit weten te duwen en platter te slaan maar 
het gevaar is nog niet geweken.'  

Desondanks nadert volgens de premier het kantelpunt dat het vaccin de overhand krijgt 'en 
dan moeten we daar voor klaarstaan'. De maatregelen worden volgens hem verlengd tot 30 
maart. Tijdens de verkiezingen gelden uitzonderingen. Wie pas om 21 uur kan stemmen op 
woensdag 17 maart, kan ondanks de avondklok gewoon naar huis. Bron: De Stentor, 8 maart 
2021.  
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Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) voorafgaand aan een persconferentie waarin ze een toelichting geven op de 
coronamaatregelen in Nederland. © ANP   
 
 

Na een hele winter in harde lockdown belooft het kabinet 
versoepelingen in april 

Het kabinet houdt koers en wacht met de versoepeling van de coronamaatregelen. Aan de 
vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen zorgt dat voor onvrede en ongemak. 

Demissionair premier Mark Rutte noemde het paasweekend, de meivakantie en de 
zomervakantie iets, ‘waar we allemaal naar snakken’, maar één ding maakte de minister-
president ook duidelijk zónder het expliciet te noemen: door de maand maart kan een streep. 
Versoepelingen zitten er pas in april weer in. De harde lockdown blijft overeind. Bron: AD, 8 
maart 2021.   

Terrassen, hoger onderwijs en meer winkels pas open in april 

Nederland blijft in een harde lockdown tot eind maart. Pas vlak voor Pasen begin april mogen 
terrassen open, kan het hoger onderwijs weer deels fysiek van start en komt er meer ruimte 
voor winkels. Maar dat kan alleen als de ziekenhuisbezetting het toelaat, waarschuwt het 
kabinet dat nu niet meer aandurft dan minieme versoepelingen.   

Kinderen mogen weer naar zwemles vanaf volgende week, volwassenen mogen met vier 
personen buiten sporten (in plaats van twee). En grote winkels vanaf vijftig vierkante meter 
kunnen straks maximaal vijftig klanten tegelijk ontvangen op afspraak. Maar op deze mini-
stapjes en ‘correcties’ na houdt het kabinet Nederland verder op slot.  

‘Meer doen is niet verstandig’, zei premier Mark Rutte tijdens de coronapersconferentie 
maandagavond. ‘Het aantal besmettingen en de ziekenhuisbezetting zijn nog te hoog.’ Met de 
verlenging van de meeste strikte maatregelen heeft Nederland straks de hele winter in een 
harde lockdown gezeten. Rutte zegt wel: ‘Het kantelpunt nadert, het vaccin krijgt de overhand 
over het virus, dan wordt echt meer mogelijk.’ 
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Het kabinet komt nu slechts met kleine verruimingen - ‘correcties en aanpassingen’ in de 
woorden van Rutte - in aanloop naar april. ‘Aan het begin van de zomer zijn zoveel mensen 
gevaccineerd dat we eindelijk grote stappen richting het normale leven kunnen zetten. Je kunt 
zeggen: dat is al over vier maanden, maar voor velen is het ‘pas’ over vier maanden. Kijk naar 
de kaalslag in de economie, de impact op jongeren. De lockdown in de huidige vorm is niet 
nog vier maanden vol te houden, we moeten steeds vragen: wat kan nu wel?’  

Weinig dus, nu. Iets voor Pasen durft het kabinet pas ‘nieuwe risico's te nemen’ als de 
belasting van de zorg stabiel blijft of daalt en de R-waarde onder de één blijft, zoals nu nipt 
het geval is, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Terrassen kunnen onder 
voorwaarden dan op 31 maart open, ook het hoger onderwijs kan vanaf die week (gedeeltelijk) 
weer open, winkels moeten dan weer meer open kunnen ook. ‘We kunnen niet allerlei sectoren 
eraan toevoegen’, zei De Jonge.  

De maatregelen op een rij: 
- De harde lockdown blijft van kracht tot en met 30 maart, inclusief avondklok en 
bezoekbeperkingen. Alleen tijdens de verkiezingen geldt de avondklok niet 
- Het negatieve reisadvies voor het buitenland wordt verlengd tot 15 april 
- Terrassen blijven dicht tot 31 maart, hogescholen en universiteiten blijven tot die tijd ook 
gesloten. Als de R-waarde en de ziekenhuisbezetting het toelaten, mogen terrassen, 
hogescholen en winkels daarna wel open 
- Verder zijn er enkele minimale versoepelingen vanaf volgende week dinsdag 16 maart: 
buiten sporten mag dan met vier volwassenen (in plaats van twee): ‘We hebben door 
berekeningen gezien dat we met z’n allen miljoenen kilo’s zijn aangekomen’, zei Rutte 
- Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen weer zwemles krijgen en afzwemmen vanaf 16 
maart 
- In verpleeghuizen mogen straks twee mensen op bezoek komen, in plaats van één 
 

Dagelijks raken gemiddeld nog 4500 mensen besmet, de druk op de ziekenhuizen is groot, 
met in totaal ruim 1900 opgenomen coronapatiënten. Als nu teveel losgelaten wordt, is de 
vrees dat de aantallen enorm hard oplopen.  

De verlenging van de avondklok is volgens experts nodig om de verspreiding van het virus te 
remmen met zo’n tien procent, maar het draagvlak daarvoor is broos, blijkt uit de 
gedragspeiling van het RIVM. Veel mensen volgen de regels wel, maar vaak met forse tegenzin. 
Toch verdedigt Rutte de verlenging, al beloofde hij eerder dat de maatregel zo snel mogelijk 
geschrapt zou worden: ‘Niemand wil die avondklok, ik ook niet. Maar we hebben de luxe niet 
om hem nu weg te halen. Als je nu de avondklok eraf haalt, samen met de bezoekregeling, 
neemt het risico op verdere verspreiding toe, dat is niet verstandig.’  

Rutte zei begrip te hebben voor het brede chagrijn over de langdurige lockdown, vooral omdat 
allerlei sectoren ‘ongelooflijk hard werken’ om veilig open te kunnen. ‘Overal liggen plannen’, 
zei Rutte. ‘Ik begrijp hoe frustrerend het is om te moeten horen dat één terras geen probleem 
is, één theaterzaal geen probleem is, één reis veilig te maken is, maar dat de optelsom wel 
problemen opleveren in ziekenhuizen.’ Bron: AD, 8 maart 2021.  

Wel kondigt Rutte enkele kleine versoepelingen aan 

Zwemlessen en afzwemmen voor kinderen tot en met 12 jaar is vanaf dinsdag 16 maart weer 
mogelijk. Een belangrijke overweging daarbij is dat kinderen tijdens de aankomende zomer 
veilig moeten kunnen zwemmen. Wel gelden er bepaalde regels. Zo zijn de kleedkamers open, 
maar de douches niet. Ook blijven kinderen thuis bij klachten en moeten ouders buiten 
wachten. 
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Buitensporten mag vanaf 16 maart ook weer met maximaal vier volwassenen. ‘We hebben 
door berekeningen gezien dat we met z'n allen miljoenen kilo's zijn aangekomen’, zei Rutte. 
‘Daarom deze kleine versoepeling.’ Sinds 3 maart mogen jongeren en jongvolwassenen tot 27 
jaar al in teamverband buiten sporten. Dat geldt alleen voor trainingen en onderlinge 
wedstrijden. De competities worden nog niet hervat. Tot 3 maart mochten alleen jongeren tot 
en met 17 jaar samen buiten sporten. Sportbonden riepen het kabinet al eerder op zo snel 
mogelijk jongvolwassenen in groepen of teamverband (buiten) te laten sporten op hun 
vereniging. Vaste trainingsgroepen en de sociale structuren van verenigingen zijn voor de 
meeste Nederlanders cruciaal om regelmatig te blijven sporten en bewegen, zo stelden ze. 

Voor kleine winkels geldt een maximum van twee klanten. Daarboven is de norm één klant 
per vijfentwintig vierkante meter. 

Het reisadvies dat loopt tot eind maart wordt met twee weken verlengd tot 15 april. Het 
kabinet komt op 23 maart met een nieuw reisadvies voor de maand mei. Mogelijk is er dan 
ook meer duidelijk over de zomervakantie. Nu geldt nog het dringende advies om in Nederland 
te blijven. Volgens Rutte snakt iedereen ernaar om er weer even tussenuit te kunnen. ‘Laten 
we hopen dat er dan ook op dit punt iets meer kan.’ 

De komende dagen kijkt het kabinet opnieuw of de economische steunpakketten nog wel 
genoeg zijn om ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden. De 
steunmaatregelen, zoals loonsubsidie en een tegemoetkoming van de vaste lasten, zijn al eens 
eerder verruimd omdat de lockdownregels langer bleven dan verwacht. Bron: De Stentor, 
2021.  
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Voor theaters, poppodia en de evenementenbranche verandert 
er niets 

Voor theaters, poppodia en de evenementenbranche verandert er voorlopig ook niets aan de 
coronamaatregelen. Premier Rutte deelde wel een compliment uit voor alle voorbereidingen 
die nu al worden getroffen. ‘Ik wil nog even onderstrepen hoe ongelooflijk hard er door sectoren 
wordt gewerkt om straks op een veilige en verantwoorde manier weer open te kunnen. Overal 
liggen plannen klaar of zijn die vergaand in de maak. Dat perspectief is ook keihard nodig’, 
aldus Rutte. 

Volgens het kabinet grijpt het coronavirus nog altijd te snel om zich heen. Op zijn vroegst 
kunnen eind deze maand wellicht versoepelingen worden aangekondigd. 

Minister De Jonge sprak kort over de Fieldlab-onderzoeken op de proefevenementen van de 
afgelopen weken. Hij noemt de eerste resultaten ‘bemoedigend’ . ‘Het lukt om mensen die 
besmet zijn vooraf te vinden en van het evenement zo geen feest voor het virus te maken.’ Het 
kabinet onderzoekt nu of met een app straks niet alleen een testbewijs kan worden getoond 
maar of die app ook een ‘sein veilig’ kan geven als mensen gevaccineerd zijn. 

Zo’n 1300 dancefans beleefden zaterdagmiddag hun eerste feestelijkste uitstapje in ruim een 
jaar tijd. Tijdens een testevenement in de Ziggo Dome mocht er eindelijk weer even gedanst, 
gejuicht én geflirt worden. Bron: De Stentor, 8 maart 2021.  
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Voortbestaan musea in gevaar 

De onzekerheid over het voortbestaan van sommige musea groeit, nu het geduld van publiek 
om weer veilig naar musea te gaan nog langer op de proef wordt gesteld. Dat zegt directeur 
van de Museumvereniging Mirjam Moll in een reactie op de persconferentie over de 
coronamaatregelen van maandagavond. 

Tijdens de persconferentie werd geen versoepeling aangekondigd voor de musea. ‘Als 
brancheorganisatie horen we steeds meer smeekbedes van musea om spoedig te heropenen’, 
zegt Moll. ‘De genereuze noodsteun tot 1 juli bereikt niet alle musea en de onzekerheid over 
het voortbestaan groeit. Net als het gemis aan publiek.’ 

Ook al zijn musea volgens Moll klaar om veilig en verantwoord bezoekers te ontvangen, op dit 
moment richten zij zich alleen op onlinepubliek. Verder wordt er in de cultuursector 
binnenkort gestart met experimenten met toegangstesten en de corona-check-app. ‘We zijn 
hoopvol dat door het gebruik ervan musea en culturele instellingen meer ruimte kunnen 
krijgen om bezoekers te ontvangen.’ 

Volgens premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge is het niet verstandig om nu 
nieuwe versoepelingen aan te kondigen, omdat de besmettingscijfers en de bezetting in 
ziekenhuizen nog op een te hoog niveau zijn. Bron: De Stentor, 8 maart 2021.    

 

Vanaf 31 maart terrassen weer open 

Vanaf 31 maart kunnen de terrassen weer open volgens minister De Jonge. Dit op voorwaarde 
dat de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames niet verslechteren. ‘Als je een maximum 
aantal bezoekers van vijftig hanteert en twee gasten per tafeltje dan zijn de bewegingen 
beperkt', aldus de minister.   

Voor het zover is, moet de druk op de ziekenhuizen eerst wel afnemen en moet het virus zich 
minder snel verspreiden. Nu ligt het zogeheten reproductiegetal net onder de één, wat inhoudt 
dat iedere persoon een andere persoon besmet. 

De Jonge kondigde ook aan dat bewoners van verpleeghuizen twee bezoekers per dag mogen 
ontvangen, als er genoeg mensen in die tehuizen zijn gevaccineerd. Het versoepelen van die 
regeling is de eerste stap die in de verpleeghuizen genomen wordt. Over verdere versoepelingen 
wordt nog gesproken. 

De bewindsman waarschuwde al eerder dat het loslaten van de coronaregels in verpleeghuizen 
stap voor stap moet gebeuren. De meeste bewoners van verpleeghuizen zijn al gevaccineerd, 
maar het is nog niet duidelijk of dat de verspreiding van het virus ook genoeg afremt. 

Het kabinet heeft steeds gezegd geen tweedeling in de samenleving te willen door 
gevaccineerden meer vrijheid te geven dan anderen. Maar de vaccinatiegraad in 
verpleeghuizen is hoog, omdat de werknemers en bewoners als eerste zijn geprikt. ‘Het zou 
raar zijn te zeggen dat daar tot de zomer helemaal niks mag", zei De Jonge eerder op maandag. 
‘Ik denk dat niemand het de verpleeghuizen misgunt.’ Bron: De Stentor, 8 maart 2021.    



142 

 

 

Onvoldoende perspectief voor de horeca 

Het is fijn dat er perspectief wordt geboden aan de horeca, maar het is onvoldoende, vindt 
directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Demissionair minister 
Hugo de Jonge zei maandagavond tijdens de persconferentie over corona dat de terrassen 
rond Pasen weer open mogen, mits de coronacijfers het toelaten. ‘Het is een stap, maar wel 
een heel kleine stap. Absoluut onvoldoende’, aldus Beljaarts. 

‘We moeten ervoor waken dat het kabinet denkt dat met het openen van de terrassen 'de 
horeca' is geholpen’, zegt de directeur van KHN. Volgens hem zijn er veel horecazaken die geen 
terras hebben. Ook zullen de ondernemers die wel een terras hebben, veel minder omzet 
kunnen maken dan normaal. De Jonge zei tijdens de persconferentie al dat er een maximaal 
aantal gasten aan tafel en op het terras komt. Beljaarts is wel blij dat er nu iets van perspectief 
wordt geboden, want dat is absoluut beter dan in het duister tasten. 

Johan de Vos, woordvoerder van ondernemers van tientallen regionale afdelingen van 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) die vorige week uit protest hun terrassen openden, is blij 
dat de terrassen rond Pasen weer open mogen als de coronacijfers dat toestaan. ‘De regering 
biedt ons nu meer perspectief dan in de laatste zes maanden bij elkaar. Dat moet je bij dit 
kabinet maar als winstpunt zien.’ 

De Bredase kroegbaas denkt dat de actie van vorige week effect heef gesorteerd, gezien het 
feit dat de terrassen überhaupt ter sprake zijn gebracht tijdens de coronapersconferentie. ‘In 
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de maanden daarvoor werd er helemaal niet over ons gesproken. Het lijkt erop dat ze het licht 
hebben gezien.’ 

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge zei dat er wel een maximaal aantal gasten komt 
aan tafel en op het terras. ,,Hij sprak over maximaal vijftig. Maar ik hoop dat ze de komende 
weken gebruiken om meer maatwerk te leveren en die norm te boetseren, net als bij de 
winkels", aldus De Vos. ‘Zolang afstand houden mogelijk is, vind ik dat ongeveer de helft van 
het normale aantal mensen moet worden toegestaan. Want vijftig mensen op een terras waar 
plek is voor zevenhonderd valt natuurlijk niet uit te leggen.’ Bron: De Stentor, 8 maart 2021.  

  

Dit jaar nog supporters naar voetbalstadions? 

De KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie hopen dat er dit seizoen nog supporters 
naar de stadions van clubs uit het betaalde voetbal kunnen. ‘Laten we met alle oplossingen 
in het achterhoofd samen met het demissionair kabinet bekijken hoe we dit mogelijk kunnen 
maken’, stellen ze. 

‘Het kan ons ook niet snel genoeg gaan, mits uiteraard veilig en verantwoord voor alle 
betrokkenen’, melden de voetbalbond en de twee profcompetities. ‘Wij vinden niets mooier dan 
een spannende wedstrijd in een kolkend stadion. Maar veel clubs schieten zonder publiek ook 
wekelijks dieper de rode cijfers in. In het afgelopen coronajaar hebben clubs gezamenlijk al 
tweehonderd miljoen euro ingeleverd. Profvoetbal draait om het publiek, we kunnen en willen 
niet zonder.’ 

‘Mooi dus dat er nu perspectief wordt geboden voor de komende maanden’, zeggen de KNVB, 
Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie na de persconferentie van het kabinet over lichte 
versoepeling van de coronaregels.  Bron: AD, 8 maart 2021.  
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@ ANP 

Na harde knal in Zwolse IJsselhallen legt GGD 
coronavaccinatie wederom stil: ‘Kan vaker gebeuren’  

Voor de tweede keer in één week moest de GGD het vaccineren in de IJsselhallen in Zwolle 
worden stilgelegd. Vorige week maandag werd het inenten stilgelegd door problemen met een 
dakbalk. Afgelopen zaterdag klonk op dezelfde plek een knal, waarna het prikken wederom 
werd gestaakt. Vandaag werd het vaccineren weer opgestart. 

De gezondheidsdienst staakte zaterdag rond 14.00 uur het vaccineren na een knal onder het 
dak van de Zwolse IJsselhallen. Een herhaling van de maandag ervoor, toen het vaccineren 
eveneens werd stopgezet. Die dag, 1 maart, barstte  één van de houten spanten in de 
dakconstructie door een samenloop van omstandigheden: flinke sneeuwval en kou aan de 
buitenkant in februari in combinatie met een grote heater binnen, om de temperatuur op peil 
te houden. De locatie werd ontruimd en gesloten, 250 mensen werden afgebeld. Deze spant 
is dezelfde avond voor de zekerheid ondersteund met een ijzeren stempelconstructie vanaf de 
grond.  Bron: De Stentor, 8 maart 2021.  

 

Ook afgelopen weekend werd de vaccinatie in de IJsselhallen in Zwolle weer gestaakt nadat 
er zorgen waren over de dakconstructie van het pand. © Frans Paalman 
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Verruiming bezoek aan verpleeghuis verbetering 

Ouderenbond ANBO noemt de verruiming van bezoek voor bewoners van verpleeghuizen een 
verbetering. De bond pleit ervoor bij succes van deze versoepeling snel door te pakken, naar 
bijvoorbeeld twee momenten van twee bezoekers per dag. 

In verpleeghuizen ligt de vaccinatiegraad hoog, omdat bewoners een van de eerste groepen 
waren die in aanmerking kwamen voor een prik. Toch wil het kabinet geen groot risico nemen 
omdat nog niet iedereen is gevaccineerd. ‘We snappen dat het kabinet voorzichtig is’, 
aldus ANBO-directeur Anneke Sipkens. Ze wijst erop dat vaccins geen volledige bescherming 
garanderen en ook zorgmedewerkers een besmetting mee naar huis kunnen nemen. ‘Dat 
betekent dat je ook niet meteen alle coronaregels moet loslaten. Het kan prima in stapjes, 
zodat je steeds kunt kijken wat het effect is.’ 

Basisregels als mondkapjes en 1,5 meter afstand blijven volgens de ouderenbond gewoon 
gelden. Sipkens: ‘Maar we moeten nu tempo maken met de versoepelingen. Het zijn mensen 
die vaak in de laatste fase van hun leven zitten. Zij hebben een grote behoefte aan contact 
met familie en vrienden, en omgekeerd. Dus als de huidige versoepeling geen negatieve 
gevolgen heeft, pak dan meteen door.’ Bron: De Stentor, 8 maart 2021.     

 

 

© Carlo ter Ellen DTCT 
 
 

Bezorger verongelukt op spoor voor ogen van NS-medewerker 
die eten had besteld 

Een toezichthouder van de NS houdt de wacht bij een gevaarlijke spoorwegovergang, bestelt 
een maaltijd bij Spare Rib Express Hengelo en ziet even later hoe de bezorger van zijn 
avondhap door een trein wordt meegesleurd. Het gebeurde zondagmiddag in Zenderen. 
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Een brandend kaarsje, een kleurrijk bloemstuk en een kaartje met een sobere tekst: ‘We 
zullen je missen, Team Spare Rib Express’. De herdenkingsplaats is net ingericht door de 
collega’s van het slachtoffer. Enkele meters verderop denderen de treinen gewoon weer door. 
Het is maandagmiddag rond een uurtje of vijf. Het is fris, droog, rustig weer. Het schemert al 
een beetje. Ongeveer dezelfde entourage als 24 uur geleden, toen zich op deze plek in het 
landschap tussen Bornerbroek en Zenderen een huiveringwekkend drama voltrok. Met als 
dodelijk slachtoffer een 21-jarige maaltijdbezorger uit Hengelo. En een veiligheidsmedewerker 
van de NS als getuige en ongewilde hoofdrolspeler in een krankzinnig, tragisch verhaal. Bron: 
AD, 8 maart 2021. 

Dodelijke spoorovergang Zenderen gaat op slot voor auto’s. De gemeente Borne gaat 
donderdag de onbewaakte spoorwegovergang aan Het Vlier bij Zenderen definitief afsluiten 
voor gemotoriseerd verkeer. Die maatregel is vervroegd naar aanleiding van het ongeluk 
zondagmiddag waarbij een maaltijdbezorger met zijn auto in botsing kwam met een trein en 
overleed. Bron: Tubantia, 9 maart 2021.  

 

De ravage was enorm na de botsing tussen een NS-sprinter en een tractor met oplegger op 
22 mei vorig jaar. De oplegger boorde zich in de cabine, de trein kwam pas 350 meter verder 
tot stilstand © ANP  
 

 
137 onbewaakte overgangen versneld aangepakt na ongeluk, 
voorkant NS-treinen zichtbaarder geverfd 

Veel onbewaakte overgangen op het Nederlandse spoor blijken gevaarlijker dan bekend 
doordat er vaak zwaar landbouwverkeer passeert. Dat volgt uit onderzoek van ProRail en NS 
naar het dodelijke ongeval bij het Drentse Hooghalen vorig jaar. honderdzevenendertig 
gevaarlijke overwegen worden direct of versneld aangepakt. De voorkant van treinen wordt 
zichtbaarder geverfd. 

Een NS-sprinter van Zwolle naar Assen botste 22 mei vorig jaar te Hooghalen met hoge 
snelheid op een tractor met zogenaamde gronddumper: een kiepwagen met 15 ton zand. De 
bestuurder had de trein mede door het slechte weer niet opgemerkt en stond nog deels op de 
onbewaakte overweg. De 58-jarige machinist kon niet meer remmen, waarna hij met een 
snelheid van tussen de 127 en 131 km per uur recht de aanhanger in rijdt. Hij kwam daarbij 
om het leven. Bron: AD, 10 maart 2021. 
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Strenge lockdown  in Estland 

In Estland geldt vanaf donderdag een strenge lockdown die zeker een maand zal gaan 
duren. Aanleiding zijn de dramatische coronacijfers in de Baltische staat, met dagelijks meer 
dan 1.000 nieuwe besmettingen onder de 1,9 miljoen inwoners. Vooral de Britse variant 
rukt er snel op. 

Vanaf donderdag zullen de scholen in Estland enkel 
nog afstandsonderwijs aanbieden. Winkels en restaurants moeten sluiten, met uitzondering 
van de winkels waar levensmiddelen worden verkocht. Ook indoor sporten wordt verboden. 

‘De situatie is uiterst kritiek. Dit moet snel omkeren. We hebben daarom besloten om het 
land zoveel mogelijk op slot te doen’, verklaarde premier Kaja Kallas maandagavond. De 
bedoeling van de lockdown is om contacten zo veel mogelijk te verminderen en zo de 
infectieketen te doorbreken. Bron: AD, 9 maart 2021.   

 

@ ANP  

Meer steun aan bedrijven die langer dicht moeten blijven 

De overheid moet meer steun geven aan bedrijven nu die langer dicht moeten blijven, vinden 
ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zo moet de staat zorgen dat 
bedrijven de eindstreep van de coronacrisis halen. Over dat ruimere steunpakket zijn de 
ondernemersorganisaties met het kabinet in gesprek. 

Hoewel ze de langere sluiting teleurstellend noemen, zien VNO-NCW en MKB-Nederland ook 
positieve punten naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet. Daar werd 'voor het 
eerst enig zicht op heropening' geboden, vanaf eind maart. De ondernemersorganisaties willen 
al langer dat er een heropeningsplan met een duidelijk tijdpad komt, dat als stip op de horizon 
geldt. Bron: AD, 8 maart 2021.   
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Recordaantal ondernemers stopt ermee in coronajaar 

Het aantal ondernemers dat er vorig jaar de brui aan gaf, is voor het eerst in tijden fors 
gestegen. honderdveeertigduizend ondernemers stopten ermee, twintig procent meer dan een 
jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2007. 

Vooral in de horeca gooiden relatief veel ondernemers het bijltje erbij neer, blijkt uit cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo sloten vierhonderdzeventig restauranthouders 
de deuren, ongeveer tien procent meer dan een jaar eerder. Ook gaven vierhonderdvijftig 
cafetaria’s, lunchrooms, snackbars, ijssalons en andere eetkramen het op. 

 

Foto ter illustratie. © ANP 
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Het aantal bedrijfsopheffingen nam vooral in het derde en vierde kwartaal een vlucht. Mogelijk 
heeft dat te maken met de gedeeltelijke lockdown die het kabinet halverwege oktober 
afkondigde voor de horeca. 

Behalve in de horeca staakten ook meer reclame- en communicatiebureaus en webwinkels 
hun handel. Volgens de CBS-cijfers zijn de stoppers vooral eenmanszaken en zzp’ers (bijna 
89 procent). Zo’n tien procent van de bedrijven die afhaakten, had twee tot tien werknemers 
in dienst en minder dan één procent had tien tot tweehonderdvijftig mensen op de loonlijst 
staan.  

 

Bijna alle winkels waren afgelopen tijd gesloten. © Rob Engelaar 

‘Een beslissing om te stoppen kan voor een eenmanszaak makkelijker zijn dan voor een bedrijf 
met vijfduizend man in dienst’, denkt onderzoekster en woordvoerster Marjolijn Jaarsma van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

Door zelf te stoppen kan de kleine ondernemer zwaarder financieel leed voorkomen: bij een 
faillissement draaien eigenaren van eenmanszaken zelf op voor de schulden, dit in 
tegenstelling tot wie een besloten vennootschap heeft. Ondanks de forse stijging van het 
aantal bedrijfsopheffingen heeft het CBS een positieve noot. Jaarsma: ‘Er zijn vorig jaar nog 
altijd meer bedrijven begonnen dan gestopt.’ In 2020 startten ongeveer 280.000 
ondernemingen. 

Het CBS meldde eerder al dat vorig jaar slechts 2703 bedrijven over de kop gingen, dat was 
zestien procent minder dan een jaar eerder. ‘Die zevenentwintighonderddrie bedrijven tellen 
uiteraard niet mee met die honderdveertigduizend ondernemingen die zijn gestopt. En het 
aantal faillissementen van 2703 is overigens exclusief eenmanszaken. Inclusief 
eenmanszaken zijn er slechts 3178 failliet gegaan. Nog steeds zestien procent minder dan in 
2019’, aldus Jaarsma. Bron: AD, 9 maart 2021. 

Verplichte sneltest mag niet ouder zijn dan 24 uur 

De verplichte negatieve sneltest die reizigers naar Nederland moeten kunnen tonen, mag 
straks maximaal 24 uur oud zijn. Mensen moeten nu nog een test van maximaal 4 uur 
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oud overleggen, maar die korte termijn zorgt in de praktijk voor problemen, schrijft minister 
Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. 

Reizigers moeten twee negatieve testresultaten kunnen tonen voor ze naar Nederland reizen 
per vliegtuig of boot: een PCR-test, niet ouder dan 72 uur, en de antigeensneltest. Volgens het 
OMT heeft een negatieve sneltest een geldigheidsduur van 24 uur, aldus De Jonge. 

Gezien het OMT-advies en de problemen in de huidige praktijk voor passagiers, kiest het 
kabinet ervoor dat de test voortaan moet zijn afgenomen maximaal 24 uur voor het aan boord 
gaan van het vlieg- of vaartuig. 

Voor vliegpassagiers die in Nederland overstappen op een ander toestel, wordt de verplichting 
voor een sneltest geschrapt. Omdat deze mensen meteen doorreizen vormen zij een beperkter 
risico van Covid-19 in Nederland dan andere passagiers, zo redeneert De Jonge. Bron: AD, 8 
maart 2021.  

 

Kabinet wil verplichte coronatest voor automobilist bij 
terugkeer uit risicogebied 

Reizigers die vanuit risicovolle landen met eigen vervoer naar Nederland terugkomen, kunnen 
straks uiterlijk vóór de grens met ons land worden gedwongen een coronatest af te laten 
nemen. Dat blijkt uit een voorgenomen Wijziging van de Wet publieke gezondheid die het 
ministerie van Volksgezondheid online heeft gezet.   

Een reiziger die bijvoorbeeld in Frankrijk is geweest terwijl dat land als hoogrisicogebied te 
boek staat, en met de eigen auto of motor terugrijdt naar Nederland, kan dan in Frankrijk de 
test laten afnemen of ervoor kiezen om dat in België vlak voor binnenkomst in Nederland te 
doen. 

De test mag maximaal tweeënzeventig uur zijn uitgevoerd vóór binnenkomst in Nederland. 
Volgens het voorstel biedt dat voldoende mogelijkheden voor reizigers om naar of via een 
plaats te reizen om de test te laten afnemen alvorens ons land in te reizen. 

De reiziger zal bij binnenkomst vanuit een onveilig land ook moeten beschikken over een 
quarantaineverklaring. Daarin verklaart diegene na thuiskomst gelijk in quarantaine te gaan. 
De quarantaineverklaring zal zowel in papieren als in digitale vorm beschikbaar komen. 

De quarantaineplicht duurt in beginsel tien dagen. Vijf dagen na binnenkomst in 
Nederland mag een reiziger evenwel een test laten afnemen en als de uitslag daarvan negatief 
is, eindigt de quarantaineplicht. 

Bedrijfsmatige aanbieders van personenvervoer, zoals bijvoorbeeld een busbedrijf, mogen 
straks alleen vervoer aanbieden en toegang verlenen tot het vervoermiddel aan reizigers die 
beschikken over een negatieve testuitslag en een quarantaineverklaring. 

Reizigers moeten nu al twee negatieve testresultaten kunnen tonen voor ze naar Nederland 
reizen per vliegtuig of boot: een PCR-test, niet ouder dan 72 uur, en de antigeensneltest. Een 
negatieve sneltest heeft een  geldigheidsduur van 24 uur, aldus minister De Jonge. Bron: AD, 
9 maart 2021. 
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Minder dan duizend doden op één dag in VS 

Voor het eerst in ruim drie maanden tijd zijn er in de Verenigde Staten minder dan duizend 
doden op één dag te betreuren door het coronavirus. Uit cijfers van de Johns Hopkins 
University blijkt dat er in de afgelopen 24 uur 749 Amerikanen overleden die besmet waren 
met het coronavirus, ver onder de piek van 4473 doden op 12 januari. 

Het dagelijkse dodental in de VS is sinds 29 november niet onder de duizend geweest. De VS 
lijkt daarmee deze piek van het coronavirus achter zich te hebben gelaten, waarschijnlijk 
veroorzaakt door het vele reizen tijdens Halloween, Thanksgiving en de kerstperiode. 

Op dit moment is ongeveer 10 procent van Amerikaanse bevolking gevaccineerd, wat 
neerkomt op zo'n 31,5 miljoen mensen. Zij hebben twee injecties gehad van het Pfizer- of 
Moderna-vaccin, of één injectie van het Janssen-vaccin. Gezondheidsexperts blikken al 
voorzichtig vooruit op mogelijke versoepelingen, waarbij mensen die gevaccineerd zijn 
binnenshuis in kleine groepen kunnen samenkomen zonder mondkapje op. Bron: AD 9 maart 
2021. 

 

Reizigers op Schiphol. © ANP  
 
 

Geldstraf dreigt bij schenden van quarantaineplicht 

Reizigers die terugkeren uit een land waar het risico op een coronabesmetting hoog is, moeten 
binnenkort bij aankomst in Nederland een quarantaineverklaring overleggen. Daarmee 
verplichten zij zich expliciet om tien dagen in quarantaine te gaan. Wie zich daar niet aan 
houdt, riskeert in het uiterste geval een geldstraf. 

Dat staat in een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat vandaag in 
consultatie is gegaan. Wie erover mee wil praten, heeft daar tot en met vrijdag de tijd voor. 
Het kabinet vraagt daarnaast instanties als de Autoriteit Persoonsgegevens, het College voor 
de Rechten van de Mens en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om advies. 

Wie nu terugkeert uit een risicogebied, moet voor vertrek naar Nederland al een negatieve 
coronatest kunnen overleggen. Daarnaast moeten reizigers binnenkort tien dagen verplicht in 
quarantaine. Tot nu toe geldt daartoe alleen een dringend advies, maar daar houden te veel 
mensen zich niet aan. Als een nieuwe test na vijf dagen opnieuw negatief uitpakt, kan de 
quarantaine eerder worden beëindigd. 
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In hun verklaring moeten reizigers ook al aangeven waar zij tijdens hun quarantaine zullen 
verblijven. Steekproefsgewijs wordt gekeken of zij daar ook echt verblijven, en of zij zich aan 
de quarantainebepalingen houden. Zo mogen zij niet naar buiten, ook niet om een luchtje te 
scheppen, tenzij zij dat in hun eigen tuin doen. Ook mogen zij geen bezoek ontvangen. 

Als iemand de regels niet naleeft, kan de burgemeester een zogenoemde last onder dwangsom 
opleggen. Pas als iemand daarna nog niet aan de quarantaineplicht voldoet, heeft dat 
financiële gevolgen. Bron: De Stentor, 8 maart 2021. 

 

In Expo Twente in Enschede komt de grootste prikpost van Twente. © Robin Hilberink 
 

 

GGD opent grootste prikpost van Twente in Enschede 

De GGD Twente opent een nieuwe en tevens grootste vaccinatiepost van Twente in Expo 
Twente (Colosseum 70) in Enschede om mensen te vaccineren tegen het coronavirus. De 
komende weken wordt deze in gereedheid gebracht, zodat hier uiterlijk begin april met 
vaccineren kan worden begonnen. 

Zodra de locatie opent, wordt de test- en vaccinatielocatie bij de Universiteit Twente volledig 
ingezet als corona-testlocatie. Annelies Barrett, projectleider vaccineren bij de GGD Twente, 
zegt dat de nieuwe locatie onderdeel is van ‘een enorme opschaling’ van het vaccineren tegen 
corona in de regio. 

‘We zijn erg blij met deze locatie in Expo Twente, want het biedt ons veel mogelijkheden. Er 
komen daar twaalf priklijnen, waar dagelijks meer dan  2500 inwoners gevaccineerd kunnen 
worden. Daarmee wordt dit onze grootste vaccinatielocatie.’ 

De onzekerheid rondom de levering van vaccins maakt dat de GGD erg flexibel moet zijn, 
aldus Barrett. ‘Met deze locatie vergroten we onze prikcapaciteit en kunnen we dus snel 
opschalen en meer inwoners vaccineren als er meer vaccin beschikbaar is. Daarbij wordt deze 
locatie goed toegankelijk voor een brede doelgroep.’ 
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De komende weken wordt het aantal vaccinatielocaties in Twente nog verder uitgebreid tot in 
totaal zes, waarbij de GGD Twente let op een goede regionale spreiding. Hierdoor zijn de 
prikposten voor zoveel mogelijk mensen goed bereikbaar en blijft de reistijd voor inwoners van 
Twente beperkt tot maximaal 20 à 30 minuten. Behalve de plek is bij de keuze van een locatie 
ook belangrijk of er mogelijkheden zijn om het aantal vaccinatielijnen uit te breiden en de 
beschikbaarheid van voldoende medisch personeel. 

De Rijksoverheid bepaalt wie wanneer aan de beurt is in de vaccinatiestrategie. Mensen die 
van het RIVM een uitnodiging voor de vaccinatie krijgen, kunnen zelf kiezen bij welke locatie 
zij de afspraak maken. Dat kan ook buiten de eigen GGD-regio. Bron: Tubantia, 8 maart 2021.  

 

De vierde prikpost in Twente komt in Markelo. Mensen kunnen hier vanaf begin april terecht 
voor een vaccinatie tegen het coronavirus. © Robin Hilberink 
 
 

Vierde vaccinatiepost in Twente komt in sporthal De 
Haverkamp in Markelo 

MARKELO - De GGD Twente opent binnenkort de vierde vaccinatielocatie in deze regio. De 
prikpost komt in sporthal De Haverkamp (Stationsstraat 30) in Markelo. Vanaf uiterlijk begin 
april kunnen mensen met een uitnodiging hier terecht voor een vaccinatie. 

In de sporthal in Markelo worden in eerste instantie 75-plussers gevaccineerd, daarna komen 
ook de andere doelgroepen hier aan de beurt. De nieuwe prikpost is straks zeven dagen in de 
week geopend. Er komen zes priklijnen, waar dagelijks ruim 1.200 mensen kunnen worden 
gevaccineerd. Of dat aantal gehaald wordt is vooral afhankelijk van de hoeveelheid 
beschikbare vaccins. 

Projectleider Annelies Barrett is blij dat de GGD Twente nu ook een vaccinatielocatie in 
Markelo kan openen. ‘We hebben deze plek samen met de gemeente Hof van Twente gekozen 
vanwege de goede bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid. Ook voor de oudere doelgroep 
is het een zeer geschikte locatie. We vinden het belangrijk om het bezoek aan een 
vaccinatielocatie zo prettig mogelijk te laten verlopen. Vandaar dat ouderen, indien zij dit 
willen, een begeleider mee naar binnen mogen nemen. Daarnaast is de locatie goed 
toegankelijk voor rolstoelen en rollators en zijn er rolstoelen beschikbaar’, vertelt Barrett. 

Wethouder Pieter van Zwanenburg van de Hof van Twente reageert verheugd op de keus van 
de GGD Twente. ‘Het is fijn dat onze inwoners nu niet ver meer hoeven te reizen voor het 
verkrijgen van hun vaccinatie. Ik heb veel waardering voor de manier waarop de GGD de 
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vaccinaties in onze regio regelt. Ook voor de voortvarende medewerking van de stichting 
Sporthal Markelo ben ik zeer erkentelijk. Ik hoop dat veel inwoners van onze gemeente gebruik 
zullen gaan maken van de mogelijkheid om dicht bij huis de prik te halen’, aldus de 
wethouder. 

De GGD Twente streeft naar zes vaccinatielocaties in de regio. Behalve de locatie in Markelo 
heeft de GGD Twente al vaccinatielocaties in Almelo (sporthal Schelfhorst), Enschede (nu bij 
UT, per begin april bij Expo Twente) en Oldenzaal (Ganzenmarkt 11). Daar komen op korte 
termijn nog twee locaties bij. De GGD vaccineert op basis van de landelijke vaccinatiestrategie. 
Mensen die een uitnodiging krijgen, kunnen een afspraak maken voor vaccinatie.  Bron: 
Tubantia, 9 maart 2021. 

  

 

Je coronavaccin halen in Almelo 

Topdrukte is het momenteel bij de sporthal in de Schelfhorst in Almelo. Niet met sporters, 
maar met mensen die hun coronavaccin komen halen. Sinds maandag 1 februari is hier de 
tweede grote vaccinatiepost van Twente open.  Een alternatief in Twente is de campus van de 
UT in Enschede. Maar daar worden vooralsnog alleen mensen die in de zorg werken 
gevaccineerd. Bron: In de Buurt, 5 februari 2021. 
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@ Tubantia, Emiel Muijderman 
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Burgemeesters zijn ontstemd 

De burgemeesters van zeker dertig gemeenten zijn ontstemd over een dringende oproep van 
vijf organisaties om op 14 maart in verschillende plaatsen te mogen demonstreren voor het 
klimaat, zonder beperking van de groepsgrootte. 

De organisaties, waaronder Milieudefensie, Greenpeace en Amnesty International, klagen in 
een brief aan de burgemeesters van ruim veertig gemeenten dat hun 'grondrecht op protest 
verregaand wordt ingeperkt'. 

Onder aanvoering van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema spreken de 
burgemeesters hun 'stijgende verbazing' uit over deze oproep. De burgemeesters wijzen erop 
dat het aantal besmettingen in het land stijgt en dat een enkele regio al aanschurkt tegen 
'code zwart'. 

Onder de ondertekenaars zijn de burgemeesters Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, Sharon 
Dijksma van Utrecht en Jan van Zanen van Den Haag.   Bron: De Stentor, 10 maart 2021. 

 

Van de coronapatiënten met een hartziekte die in het ziekenhuis opgenomen worden hebben 
patiënten met ernstig hartfalen de grootste kans om te overlijden. Coronapatiënten met 
andere hartaandoeningen, waaronder een eerder hartinfarct, lijken minder risico te lopen. Dit 
schrijven onderzoekers bijeengebracht door de DutchCardioVascularAlliance. De 
Hartstichting financierde het onderzoek. 

De onderzoekers registreerden het ziekteverloop van ruim tienduizend coronapatiënten die in 
het ziekenhuis waren opgenomen in zestien verschillende landen. Zij vergeleken de gegevens 
van coronapatiënten met en zonder hartaandoeningen. Dit om meer inzicht te krijgen in de 
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rol van hartaandoeningen bij coronapatiënten. De gegevens werden verzameld tussen maart 
en november 2020. Patiënten werden gevolgd vanaf ziekenhuisopname tot ontslag. 

Los van leeftijd en geslacht hebben coronapatiënten met ernstig hartfalen drieënveertig 
procent meer kans om te overlijden dan andere coronapatiënten in het ziekenhuis. Het effect 
van andere hartaandoeningen, waaronder een eerder doorgemaakt hartinfarct, lijkt minder 
groot. Dat coronapatiënten met hartfalen meer kans hebben om in het ziekenhuis opgenomen 
te worden, was al bekend. Bron: AD, 9 maart 2021. 

Corona heeft blijvende invloed op menselijk gedrag 

‘Corona heeft een blijvende invloed op menselijk gedrag’, zegt Paul van Lange, hoogleraar 
psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Ik verwacht een cultuurverandering die 
groter is dan alleen nies-schaamte en de manier waarop we elkaar gedag zeggen.’ 

Op 9 maart 2020 kondigden premier Mark Rutte en de directeur van het RIVM Jaap van 
Dissel de eerste coronamaatregelen aan: handen wassen, in ellebogen niezen, papieren 
zakdoekjes gebruiken en voortaan elkaar begroeten met een elleboog in plaats van een hand. 
De twee heren sloten de persconferentie, per ongeluk, af met een handdruk: de macht der 
gewoonte. 

Inmiddels is Nederland een jaar en heel veel maatregelen verder. Volgens Van Lange zal de 
coronacrisis en de daarbij horende regels de Nederlandse samenleving voorgoed veranderen. 
‘Nederland wordt een strakkere maatschappij’, voorspelt hij. ‘Opschuivend in de richting van 
Duitsland of Japan’. 

Nederlanders zijn gewend om regels te breken: we fietsen door rood, we lopen over het gras 
als dat niet mag en we dringen voor in de rij. Ons land heeft volgens hem een zogenoemde 
'losse samenleving'. Maar door de coronacrisis zijn we gedwongen om ons beter aan sommige 
maatregelen te houden. De overheid is strenger - er zijn meer wetten - maar mensen zijn ook 
geneigd elkaar sneller aan te spreken op normovertredingen: ‘Voorheen keek niemand raar op 
als je iets deed wat niet mocht, nu zeggen mensen er wat van als iemand geen mondkapje 
draagt of niet voldoende afstand houdt in de trein.’ 

Dat zal de komende jaren beklijven, denkt Van Lange. ‘Covid krijgt een structureel karakter, 
vaccinaties beschermen maar een deel van de mensen en de dreiging van het virus blijft.’ Dus 
zullen Nederlanders volgens hem in de toekomst netter in de rij gaan staan, en wat 
afkeurender kijken als iemand kucht. Dat is volgens Van Lange niet per se slecht. Zo vertelt 
hij dat het Nederlandse volk lange tijd bekend stond als het volk dat relatief weinig zijn handen 
wast na een toiletbezoek. ‘In dit geval is het goed dat we leren ons wat meer aan de regels te 
houden.’ 

Naast de aanpassing in gedrag, hoopt Van Lange ook op een mentaliteitsverandering. Door de 
wereldwijde lockdown werd iedereen gedwongen om even stil te staan bij wat hij of zij aan het 
doen was. Daardoor denken velen aan de toekomst, ‘in plaats van aan dagelijkse 
beslommeringen, zoals de kinderen ophalen en op tijd op je werk zijn’. 

Van Lange vergelijkt die stilstand met traumaverwerking. Wanneer mensen chronische stress 
ervaren van bijvoorbeeld een echtscheiding of een verlies, worden ze vaak gedwongen om een 
stap achteruit te zetten en na te denken over waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Van Lange: 
‘Zoiets zie ik nu ook gebeuren. Een moment van bezinning. Ik hoop dat het doorzet, en dat 
mensen na de pandemie hun droomhuis op het platteland eindelijk kopen, of solliciteren op 
de baan die ze stiekem altijd al wilden.’ Bron: AD, 9 maart 2021. 
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© Venema Media — In een winkel zijn mondkapjes verplicht. 

 

Erik Roelofsen doet geluidsmetingen. © ANP  
 

Expert geeft antwoord: hoeveel stiller is het tijdens de 
avondklok? 

Het is tijdens de avondklok uiteraard beduidend veel stiller. Maar hoeveel stiller? En betekent 
dit ook dat we veel beter kunnen slapen? Of worden we juist wakker door die ene auto die wel 
voorbij rijdt en nu extra opvalt? Heerdenaar Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting 
Geluidshinder (NSG) zocht het uit. 

Zelf hoort Roelofsen sinds de avondklok is ingegaan ineens het tikkende geluid van de 
stoplichten dat bedoeld is om slechtzienden en blinden veilig te laten oversteken. Anderen 
horen ineens het geluid van de warmtepomp van een buurtbewoner. ‘Het maskeringsgeluid 
van het verkeer is weggevallen’, constateert de Heerdenaar. Bron: De Stentor, 9 maart 2021. 
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Deutsche Post heeft flink geprofiteerd van de groei online 
winkelen 

Het logistieke concern Deutsche Post DHL heeft vorig jaar flink geprofiteerd van de 
razendsnelle groei van onlinewinkelen tijdens lockdowns. Doordat het Duitse bedrijf veel meer 
pakketjes te vervoeren kreeg, stegen de winst en de omzet aanzienlijk. 

Alleen in Duitsland al steeg het volume post en pakketten dat het concern vervoerde met 15 
procent. De omzet van de internationale divisie voor e-commerce, die ook in Nederland 
pakketdiensten verleent, groeide met een vijfde. Deze in 2019 gevormde divisie was in 2020 
ook voor het eerst winstgevend. 

Aan het begin van de coronacrisis voelde Deutsche Post DHL de plotse ontwrichting in de 
industrie en wereldhandel als gevolg van de pandemie nog sterk in de resultaten. In de loop 
van het jaar normaliseerden de mondiale handelsstromen wat meer, waardoor het verlies aan 
omzet voor distributieactiviteiten beperkt bleef tot 7,4 procent. Uiteindelijk profiteerde het 
bedrijf, dat een eigen vloot van vliegtuigen heeft, van schaarste aan laadruimte in 
vrachtvliegtuigen en op containerschepen waardoor de tarieven voor internationaal vervoer 
omhoog konden. 

 

© ANP — Het distributiecentrum van DHL in Zaltbommel. 

De totale jaaromzet kwam uit op 66,8 miljard euro, 5,5 procent meer dan een jaar eerder. De 
nettowinst ging daarbij met bijna veertien procent omhoog tot net geen drie miljard euro. Over 
de resultaten in de nabije toekomst is Deutsche Post DHL ook positiever dan voorheen, omdat 
de groei van e-commerce nog wel even aan zal houden. Aandeelhouders profiteren ook mee, 
want het dividend gaat omhoog tot een totaal aan winstuitkeringen van 1,7 miljard euro. 
Daarnaast gaat het bedrijf voor één miljard euro aan eigen aandelen inkopen, wat de waarde 
van overige stukken verhoogt. Bron: AD, 9 maart 2021.  
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Vijf en half miljoen mensen keken naar de persconferentie 
van Rutte en De Jonge 

Ruim 5,5 miljoen mensen keken maandagavond naar de persconferentie van demissionair 
premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Dat is minder dan bij de 
vorige persconferenties op 2 en 23 februari. Toen keken er respectievelijk 6,3 miljoen en 6,5 
miljoen mensen, aldus Stichting KijkOnderzoek. 

De meeste mensen, zo'n 3,58 miljoen, bekeken de persconferentie op NPO 1. Ongeveer 1,43 
miljoen mensen hoorden de woorden van het kabinet aan via RTL 4 en ongeveer 543.000 via 
SBS6. 

De persconferentie op NPO 1 was ook gelijk het best bekeken programma van de avond. 
Daarop volgen het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,77 miljoen), De Vooravond op 
NPO 1 (2,19 miljoen), het Half acht nieuws op RTL 4 (1,75 miljoen) en Chateau Meiland op 
SBS6 (1,55 miljoen). Bron: AD, 9 maart 2021. 

Vaccinatiepaspoort in China 

China geeft mensen die zijn ingeënt tegen het coronavirus een vaccinatiepaspoort, zodat ze 
weer naar het buitenland kunnen reizen. Steeds meer landen voeren dit in om de economie 
te heropenen. Het is nog niet bekend welke landen het Chinese document erkennen en waar 
Chinezen dus naartoe zouden kunnen gaan. 

In het certificaat komt informatie te staan over de vaccinatie van de pashouder en over 
testresultaten, zei het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van het certificaat 
is ervoor te zorgen dat mensen weer veilig met elkaar kunnen omgaan. 

Voor mensen uit andere landen met een vergelijkbaar document gelden in China nog geen 
versoepelingen. Alle quarantainemaatregelen blijven van kracht, omdat nog niet bekend is of 
ingeënte mensen het coronavirus nog kunnen overdragen. Bron: AD, 9 maart 2021.  

Antivaxbeweging spant nietsvermoedende artsen voor de kar  

Artsen Voor Vrijheid, de organisatie die wil dat de vaccinaties tegen het coronavirus stoppen, 
heeft een lijst met artsen gepubliceerd van wie ze suggereren dat ze hen steunen. Maar de 
artsen op die lijst blijken van niets te weten. ‘Ik vind het schandalig dat ik op hun lijst sta’, 
zegt een huisarts uit Deinze. ‘Vaccinatie is de enige uitweg uit de crisis. Bovendien ben ik zélf 
al gevaccineerd.’ 

‘Artsen voor wie?’ Een huisarts uit het Gentse valt compleet uit de lucht wanneer we haar 
contacteren omdat haar naam circuleert op de website van ‘Artsen Voor Vrijheid’. ‘Ze 
suggereren dat ik hen steun. Ik vind het schandalig dat ik op hun lijst sta’, aldus een huisarts 
uit Deinze. Bron: AD, 9 maart 2021.  
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De Portugese gendarmerie bezoekt oudere bewoners die in isolatie leven om hun welzijn in 
de gaten te houden tijdens de lockdown. @ Reuters 
 

Van 16.000 besmettingen per dag naar 400: zo kreeg Portugal 
corona er weer onder 

Met slechts een paar honderd coronabesmettingen per dag komt Portugal langzaam weer op 
adem. Eind januari was het er code zwart, met zo’n 16.000 besmettingen per dag en rond de 
300 doden op een populatie van 10,5 miljoen mensen. De overvolle ziekenhuizen ontvingen 
dankbaar hulp van Duits medisch personeel. De strikte lockdown werpt nu zijn vruchten af, 
maar de overheid is huiverig om te versoepelen. 

Het voelde voor ic-verpleegkundige Dinora Januarios een week of vijf geleden alsof ze in 
oorlogsgebied was. Januarios, werkzaam in Santa Maria, het grootste ziekenhuis van 
Lissabon, wist niet meer wat ze met de toestroom van coronapatiënten aan moest. Op een 
gegeven moment stonden er 41 ambulances te wachten voor de eerste hulp van het 
ziekenhuis. ‘Ik moest bepalen wie we konden opnemen en wie niet. Mensen lagen in de 
ziekenwagens met te weinig zuurstof. Het was ondragelijk’, vertelt ze aan de Duitse krant Die 
Welt. Bron: De Stentor, 9 maart 2021. 

Jongeren testen vaker positief, ouderen juist minder: 
‘Vaccineren werpt zijn vruchten af’ 

De afgelopen week ontvingen ongeveer 31.959 mensen een positieve testuitslag van de GGD. 
Dat zijn er ongeveer evenveel als een week eerder. Er zijn twee trends zichtbaar: bij jongeren 
stijgt het aantal besmettingen, bij ouderen daalt het juist. 

Wel daalde het percentage tests dat positief uitpakte. Dat komt omdat weer meer mensen zich 
lieten testen, blijkt uit het weekoverzicht van het RIVM. 
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Ruim 360.000 mensen gingen naar de teststraat, een stijging van 14 procent ten opzichte van 
een week eerder. Mogelijk houdt dat verband met de aanvang van het hooikoortsseizoen. Het 
RIVM is blij met het grote aantal mensen dat naar de teststraat gaat. ‘Hoe meer mensen zich 
laten testen en thuisblijven als ze corona hebben, hoe groter de kans dat we het virus 
kunnen indammen.’ 

Het percentage positieve testen nam af opnieuw af, van 8,9 procent twee weken terug tot 8,1 
procent in de afgelopen week. 

Vooral kinderen, jongeren en twintigers testten de afgelopen week vaker positief dan de week 
daarvoor. Onder de andere leeftijdscategorieën is het aantal besmettingen redelijk stabiel, 
behalve bij één groep: de 70-plussers. ‘We zien deze week opnieuw een afname van het aantal 
besmettingen in verpleeghuizen en woonzorgcentra’, schrijft het RIVM. ‘Het vaccineren werpt 
daar zijn vruchten af.’ 

Uit data van stichting NICE blijkt dat in de afgelopen week 1.145 mensen met Covid-19 
zijnopgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 46 minder dan een week eerder. Het aantal 
mensen dat zo ziek werd dat zij naar de intensive care moesten, nam juist toe: van 223 naar 
271. Het aantal ic-opnames neemt al een aantal weken licht toe. Het aantal opnamen op 
‘normale’ afdelingen is al een aantal weken vrij stabiel. Bron: AD, 9 maart 2021.  

Update  

Het afgelopen 24 uur zijn er 4333 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er meer vergeleken met een week geleden, 
toen er 3984 positieve tests werden geturfd.  

Ook ten opzichte van een maand geleden zijn er nu meer positieve testuitslagen op 
dagbasis.  Vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is er wel sprake van 
een daling.  

In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 4566 besmettingen per 
etmaal. Maandag telde het instituut 3907 nieuwe positieve testuitslagen. 

De verspreidingssnelheid van de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten daalde de afgelopen 
week fors. Het reproductiegetal van de Britse variant ging van 1,26 naar 1,06, het cijfer van 
de Zuid-Afrikaanse mutatie daalde van 1,37 naar 1,01.  

Van de mensen die drie weken geleden positief testten, hadden twee op de drie de Britse 
variant onder de leden. Dat niveau wordt iets later bereikt dan verwacht. 

De Britse variant is tot nu toe vastgesteld bij 1279 mensen in Nederland. De Zuid-Afrikaanse 
variant is 69 keer aangetroffen.  

Het RIVM meldt dat van de 360.000 mensen die zich afgelopen week lieten 
testen er 31.959 een positieve testuitslag kreeg. Een week eerder waren dat er 31.984, 
nagenoeg hetzelfde aantal. 

Het reproductiegetal voor alle varianten zou daarmee net onder de 1 uitkomen, te weten 0,98. 
Wat inhoudt dat 100 besmette mensen 98 anderen met het longvirus infecteren. Een week 
geleden stond het R-getal op 1,14.   
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Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen 
etmaal opnieuw opgelopen. Het aantal opgenomen mensen met Covid-19 staat nu op 1963. 
58 meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. 

Van hen liggen er 556 op de intensive care, twee minder vergeleken met een dag eerder. Op 
de verpleegafdelingen liggen nu 1407 coronapatiënten, een toename van 60. Gisteren nam het 
aantal opgenomen coronapatiënten toe met 54.  

Volgens het coördinatiecentrum is het aantal coronapatiënten al een aantal weken redelijk 
stabiel. De verwachting is echter dat de Britse virusvariant de overhand krijgt, waardoor het 
aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt.   

De afgelopen 24 uur zijn tien coronapatiënten verplaatst tussen de regio's. Vorige week 
verplaatste het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) de 2500e 
patiënt tijdens de tweede coronagolf wegens drukte in de ziekenhuizen. Sinds 21 september 
zijn dat gemiddeld 15,5 Covid-patiënten per dag. Bron: De Stentor, 9 maart 2021.   

Wel daalde het percentage tests dat positief uitpakte; van 8,9 procent twee weken terug tot 
8,1 procent in de afgelopen week. Dat komt doordat weer meer mensen zich lieten testen, 
blijkt uit het weekoverzicht van het RIVM. 

Ruim 360.000 mensen gingen naar de teststraat, een stijging van veertien procent ten 
opzichte van een week eerder. Mogelijk houdt dat verband met de aanvang van het 
hooikoortsseizoen. Het RIVM is blij met het grote aantal mensen dat naar de teststraat gaat. 
‘Hoe meer mensen zich laten testen en thuisblijven als ze corona hebben, hoe groter de kans 
dat we het virus kunnen indammen.’  

Vooral kinderen, jongeren en twintigers testten de afgelopen week vaker positief dan de week 
daarvoor. Onder de andere leeftijdscategorieën is het aantal besmettingen redelijk stabiel, 
behalve bij één groep: de 70-plussers. ‘We zien deze week opnieuw een afname van het aantal 
besmettingen in verpleeghuizen en woonzorgcentra’, schrijft het RIVM. ‘Het vaccineren werpt 
daar zijn vruchten af.’ 

Illustratief is een vergelijking tussen de leeftijdsgroep 18 tot 24 en 70-plus. In de laatste week 
van januari werden in de eerste groep per 100.000 mensen 228 positieve tests vastgesteld. Bij 
de 70-plussers waren dat er toen 159. De afgelopen week was dat aantal bij de 18-24 jarigen 
285 per 100.000 inwoners. Bij 70-plussers waren het er echter nog maar 106. 

Ook het aantal officieel geregistreerde sterfgevallen bij ouderen daalde. Bij de categorie 75-
plus waren het er de afgelopen week 110. Dat is een halvering ten opzichte van twee weken 
geleden.  

Uit data van stichting NICE blijkt dat in de afgelopen week 1145 mensen met Covid-19 zijn 
opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er 46 minder dan een week eerder. Het aantal mensen 
dat zo ziek werd dat zij naar de intensive care moesten, nam juist toe: van 223 naar 271. Het 
aantal ic-opnames neemt al een aantal weken licht toe. Het aantal opnames op ‘normale’ 
afdelingen is al een aantal weken vrij stabiel. Bron: AD, 9 maart 2021.  

Twentse coronacijfers: 138 nieuwe besmettingen en 2 
nieuwe sterfgevallen 

In Twente zijn het afgelopen etmaal 138 mensen positief getest op het coronavirus. Er zijn 
twee inwoners overleden door het virus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdagmiddag 
publiceerde. 
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Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is 112 (vorige week 127). In die periode zijn 786 
besmettingen vastgesteld, 103 minder dan vorige week dinsdag, toen het aantal nog op 889 
stond. Gisteren werden 111 nieuwe besmettingen gemeld. 

De meeste positieve testen waren in Enschede (25), gevolgd door Twenterand (15) en Wierden 
(14). Binnen de regio is Wierden met 14 gevallen, omgerekend naar 100.000 inwoners, de 
gemeente met de hoogste besmettingsfactor (57,3). Voor de hele regio Twente is dat cijfer 
vandaag 21,9. Daarmee staat de regio vandaag 19e op de lijst van de 25 Nederlandse 
veiligheidsregio's. 

In het oostelijke deel van de Achterhoek zijn 23 nieuwe besmettingen gemeld. De meeste 
gevallen komen uit de gemeente Berkelland (7), gevolgd door Oost Gelre (7). In dit deel van de 
Achterhoek werden geen coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt landelijk 4333 nieuwe besmettingen 
in het afgelopen etmaal. Dat zijn er 409 meer dan maandag. Toen werden er 3924 positieve 
tests gemeld. 

Het LCPS meldt 275 nieuwe COVID-opnames in de ziekenhuizen: 35 op de ic's en 240 op de 
verpleegafdelingen. Dat betekent dat er nu 1963 patiënten in de ziekenhuizen liggen, 58 meer 
dan maandag.  

Op de intensive care liggen 556 coronapatiënten, 2 minder dan een dag eerder. Verder liggen 
op de ic's 498 patiënten met andere ernstige klachten (niet-coronagerelateerd), waarmee in 
totaal 1054 ic-bedden bezet zijn, een toename van 39.  

Nieuwe coronabesmettingen per gemeente, 09-03-2021 Twente 

- Enschede (25) 
- Twenterand (15) 
- Wierden (14) 
- Hengelo (12) 
- Almelo (11) 
- Hellendoorn (10) 
- Hof van Twente (10) 
- Oldenzaal (10) 
- Rijssen-Holten (9) 
- Borne (6) 
- Haaksbergen (4) 
- Tubbergen (4) 
- Dinkelland (3) 
- Losser (2) 
- Gemeente onbekend (3) 

Achterhoek 

- Berkelland (7) 
- Oost Gelre (7) 
- Aalten (5) 
- Winterswijk (4) 
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Coronavirus laait weer op in Oost-Nederland, geen zicht op 
verbetering in zwaar getroffen Zwartewaterland 

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in de drie veiligheidsregio’s in Oost-Nederland 
neemt weer toe. De afgelopen 24 uur zijn er meer besmettingen bijgekomen dan in de 24 uur 
daarvoor.  Ook landelijk is een toename in de cijfers waar te nemen. Negatieve uitschieter 
blijft de gemeente Zwartewaterland, met 83,8 positieve tests per 100.000 inwoners. 

In het hele land constateerde het RIVM in de afgelopen 24 uur 4333 nieuwe 
coronabesmettingen. Dat zijn er 349 meer dan in de 24 uur daarvoor. In de drie 
veiligheidsregio’s in Oost-Nederland nam het aantal besmettingen toe naar in totaal 395. Een 
dag eerder lag dit aantal nog op 341 nieuwe besmettingen. 

De grootste stijging was waar te nemen in Veiligheidsregio IJsselland. In IJsselland zijn er 133 
nieuwe positieve tests bijgekomen, dat zijn er 39 meer dan in de 24 uur daarvoor. 

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 199 nieuwe besmettingen bij. 
Dat zijn er 31 meer dan in de 24 uur daarvoor. Uitschieter in deze regio blijft de gemeente 
Epe, met 39,2 positieve tests per 100.000 inwoners. 

In de Veiligheidsregio Flevoland zijn 63 nieuwe besmettingen gemeld, dat zijn er 16 minder 
dan in de 24 uur daarvoor. Het hoogste aantal besmettingen in Flevoland ligt de afgelopen 24 
uur in de gemeente Zeewolde, met 39,7 positieve tests per 100.000 inwoners.  

Zwartewaterland is al dagenlang de koploper van Oost-Nederland als het gaat over het 
positieve aantal besmettingen per 100.000 inwoners. De gemeente kleurt daardoor nog steeds 
donkerrood op de coronakaart. Het aantal positieve tests binnen de gemeente nam vandaag 
toe naar 83,8, gisteren ging het om 61,7 besmettingen per 100.000 inwoners. 

Vijf gemeenten kleurden gisteren nog het veilige grijs op de coronakaart: Berkelland, Deventer 
, Hattem, Urk en Zeewolde. Vandaag is daar alleen Urk nog van overgebleven. Samen met 
nieuwkomer Lelystad werden in die twee gemeenten amper nieuwe besmettingen vastgesteld. 

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal verder 
opgelopen. Het aantal opgenomen mensen met Covid-19 staat nu op 1963. 58 meer dan 
gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. 

Van hen liggen er 556 op de intensive care, twee minder vergeleken met een dag eerder. Op 
de verpleegafdelingen liggen nu 1407 coronapatiënten, een toename van 60. Gisteren nam het 
aantal opgenomen coronapatiënten toe met 54. 

Volgens het coördinatiecentrum is het aantal coronapatiënten al een aantal weken redelijk 
stabiel. De verwachting is echter dat de Britse virusvariant de overhand krijgt, waardoor het 
aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt. 

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 58. Dat wil niet zeggen 
dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Bron: De Stentor, 9 maart 2021.   
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Draagvlak avondklok daalt 

Het draagvlak voor de avondklok daalt na de laatste persconferentie van het kabinet. Twee 
weken geleden steunde 60 procent de verlenging daarvan, nu is dat 48 procent. Dat stelt het 
programma EenVandaag op basis van eigen onderzoek onder 21.000 leden van zijn 
Opiniepanel. 

Het kabinet liet bij de invoering van de avondklok eind januari weten dat deze maatregel het 
eerste zou worden teruggetrokken als dat kon. Toch wordt het straatverbod na 21.00 uur 
nu voor de tweede keer verlengd. Die bijstelling is de belangrijkste reden voor het dalen van 
het draagvlak, aldus EenVandaag. 

Ook het draagvlak voor het ontvangen voor maximaal één gast binnen daalt verder. Dit was 
al de minst gedragen maatregel, maar nu noemt de 63 procent de verlenging ervan 'een slechte 
zaak'. Dezelfde neerwaartse trend is te zien bij de maatregel om met maximaal één ander 
buiten samen te komen. Slechts een kwart staat daar nu achter. Bron: De Stentor, 9 maart 
2021. 

België vandaag meer dan een miljoen vaccinaties gezet 

België gaat vandaag over het eerste miljoen gezette coronaprikken heen. Van de circa 650.000 
Belgen die zijn gevaccineerd heeft tot nu toe ruim de helft ook een tweede vaccin gehad, bleek 
op een persconferentie van het Crisiscentrum.  

Het gaat om personeel en de bewoners van woonzorgcentra en van het ziekenhuispersoneel. 
Deze week is begonnen met het inenten van 65-plussers die niet in een verzorgingstehuis 
wonen. De vaccinaties zouden zeer doeltreffend zijn. 
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Een week nadat ze hun tweede dosis van het Pfizer-vaccin hadden gekregen, testte maar 0,13 
procent van de mensen positief op Covid-19. Ook bij de andere vaccins waren de percentages 
laag, aldus een woordvoerder. 

Het aantal nieuwe besmettingen per dag in België schommelt sinds november 
op hetzelfde niveau. ‘De cijfers stijgen niet, wat aantoont dat de huidige 
maatregelen hun vruchten afwerpen’, aldus viroloog Steven Van Gucht. Bron: De Stentor, 9 
maart 2021.   

 

Farmaceut Jansen haalt afgesproken doelen niet 

Farmaceut Johnson & Johnson heeft de EU laten weten dat de vaccinmaker kampt met 
bevoorradingsproblemen. Dat kan de plannen compliceren om in het tweede kwartaal 55 
miljoen doses van het coronavaccin van het bedrijf te leveren, zegt een betrokken EU-
functionaris tegen persbureau Reuters. 

De farmaceut zou hebben gezegd dat het niet onmogelijk is om dat doel te halen, maar het 
zou zich wel terughoudend hebben opgesteld. J&J, het moederbedrijf van het Nederlandse 
Janssen, informeerde Brussel vorige week over de problemen met 
apparatuur en bestanddelen van vaccins. 

Die hebben de doelstelling om voor eind juni de tientallen miljoenen doses te leveren 'onder 
druk' gezet, aldus de bron. Het middel van de farmaceut wordt naar verwachting deze week 
goedgekeurd door de Europese medicijnwaakhond EMA. Er zouden dit jaar in totaal zo'n 200 
miljoen doses geleverd moeten worden aan de EU. Bron: De Stentor, 9 maart 2021. 

Testlocatie in de Brabanthallen gesloten vanwege 

rookoverlast brand bij schrootverwerker 



168 

 

De coronatestlocatie van de GGD in de Brabanthallen in Den Bosch is 
dinsdagmiddag gesloten vanwege rookoverlast door de brand bij een schrootverwerker in de 
stad. De deuren van de testplek staan open om auto's binnen te laten en daardoor is rook in 
de hal gekomen. ‘Omdat onze medewerkers last hadden kregen door de rookontwikkeling is 
besloten de locatie deze middag te sluiten’, aldus GGD Hart voor Brabant. 

Alle afspraken voor dinsdagmiddag zijn komen te vervallen. Iedereen die stond ingepland 
wordt gebeld om op een andere dag alsnog getest te worden. 

In een ander deel van de Brabanthallen worden mensen ook gevaccineerd tegen het 
coronavirus. Omdat daar volgens de GGD geen sprake is van rookoverlast, gaat het inenten 
wel door. Bron: De Stentor, 9 maart 2021. 

 

© Prive foto,  90-plussers in de rij voor vaccinatie bij de Brabanthallen in Den Bosch.  

VK sluit veldhospitalen voor coronapatienten 

Het Verenigd Koninkrijk sluit veldhospitalen voor coronapatiënten. De naar verpleegkundige 
Florence Nightingale vernoemde instellingen hebben honderden miljoenen gekost, maar zijn 
niet meer nodig omdat het aantal patiënten fors is afgenomen. 

De regering opende de zeven Nightingale-ziekenhuizen vorig jaar. Ze waren bedoeld om de 
druk op ziekenhuizen te verminderen. De bouw van de noodhospitalen kostte de Britse staat 
omgerekend zo'n 620 miljoen euro, maar uiteindelijk zijn de meeste coronapatiënten in 
reguliere ziekenhuizen behandeld. 

Een van de problemen was het regelen van voldoende personeel om de grote veldziekenhuizen 
te bemannen. De BBC bericht dat het vijfhonderd bedden tellende Nightingale-ziekenhuis in 
Yorkshire nooit een patiënt heeft opgenomen. 

De druk op de Britse zorg nam de afgelopen maanden fors af. Er liggen nog zo'n 10.000 
coronapatiënten in ziekenhuizen, terwijl het er in januari nog 40.000 waren. 
Gezondheidsdienst NHS zegt dat de meeste veldhospitalen in april de deuren sluiten. Twee 
van de instellingen maken een doorstart als vaccinatiecentra. 
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Minister van Volksgezondheid Matt Hancock noemde de naderende sluiting van de tijdelijke 
ziekenhuizen een 'belangrijk moment in ons nationale herstel'. Hij stelde dat de bouw van de 
ziekenhuizen liet zien dat de Britten snel zaken voor elkaar kunnen krijgen in noodsituaties. 

Het Verenigd Koninkrijk heeft tijdens de coronacrisis melding gemaakt zo'n vier miljoen 
besmettingen en ongeveer 125.000 sterfgevallen, het hoogste aantal in Europa. Het land is 
een van de koplopers op vaccinatiegebied. Bron: De Stentor, 9 maart 2021.  

 

Geen toeschouwers van buiten bij Olympische en 
Paralympische Spelen van Tokio 

Bij de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio zijn komende zomer geen 'overzeese' 
toeschouwers welkom. Dat heeft, zo meldt persbureau Kyodo, de Japanse regering besloten 
omdat bij de bevolking van het Aziatische land de vrees heerst dat buitenlandse bezoekers het 
aantal coronabesmettingen verder doen stijgen. 

De Olympische Spelen werden met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie en worden 
nu komende zomer gehouden. Ook is besloten dat de start van de estafette met de olympische 
vlam, op 25 maart in Fukushima, zonder publiek zal plaatsvinden. 

Kyodo beroept zich op anonieme officials die stellen dat de zorgen in Japan met name groot 
zijn vanwege de in diverse landen aangetroffen mutanten van het virus. De regering en het 
Japanse organisatiecomité zouden het besluit later deze maand na overleg met onder meer 
het Internationaal Olympisch Comité bekrachtigen. 

Op 3 maart kwamen de drie instanties samen met het Internationaal Paralympisch Comité en 
het bestuur van metropool Tokio overeen nog deze maand de knoop door te hakken over het 
al dan niet toelaten van bezoekers uit andere landen. In april zou dan bekend worden hoeveel 
mensen in de diverse stadions worden toegelaten. 
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Bij de ceremonie rond de start van de fakkeltocht was aanvankelijk sprake van het toelaten 
van 3000 toeschouwers. Dit evenement is nu alleen toegankelijk voor enkele genodigden. De 
Spelen beginnen op vrijdag 23 juli.  Bron: De Stentor, 9 maart 2021.  

 

© AFP — Japan zal geen buitenlandse toeschouwers toestaan tijdens de komende Olympische 

Spelen. 

Bijwerking coronabesmetting erger dan die van vaccinatie 

De Belgische viroloog Steven Van Gucht had vanmiddag een stevige boodschap voor wie 
twijfels heeft om zich te laten vaccineren. De ‘bijwerkingen’ van een coronabesmetting zijn veel 
erger dan die van de vaccinatie, zo stelde hij duidelijk. ‘Wie zich niet laat vaccineren, zal vroeg 
of laat besmet worden met het virus en kans maken op deze complicaties. Dit virus gaat niet 
verdwijnen. De beste manier om ziekte te vermijden is om je te laten vaccineren.’ Bron: De 
Stentor, 9 maart 2021. 

Tsjechië brengt coronapatient  naar buitenland 

Tsjechië heeft voor het eerst een coronapatiënt naar het buitenland overgebracht. Het gaat 
om een 68-jarige ernstig zieke vrouw die nu in het Poolse Racibórz wordt verpleegd. Het 
bijna 11 miljoen inwoners tellende Tsjechië wordt zwaar geraakt. 

In totaal zijn sinds het begin van de pandemie ruim 1,3 miljoen Tsjechen besmet 
geraakt met het longvirus. 22.000 van hen overleden aan de gevolgen ervan. In de 
Tsjechische ziekenhuizen liggen op dit moment zo'n 8500 coronapatiënten. 

De Tsjechische regering heeft omringende landen nu om hulp gevraagd. De ziekenhuizen in 
het land kunnen de toestroom niet meer aan. Duitsland, Zwitserland en Polen toonden zich 
bereid om patiënten op te nemen. Bron: De Stentor, 9 maart 2021.  

Negatieve testverklaring voor automobilist uit 
hoogrisicogebied 

Het kabinet wil een negatieve testverklaring ook verplichten voor mensen die vanuit een 
zogenoemd hoogrisicogebied met de auto naar Nederland reizen. Dat blijkt uit een 
wetsvoorstel dat vandaag online is verschenen. 
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Momenteel geldt de verplichting nog niet voor automobilisten. Trein- of busreizigers moeten 
al wel een negatieve PCR-test bij zich hebben, die niet ouder dan 72 uur mag zijn. Mensen die 
per vliegtuig of boot reizen, moeten daarnaast ook een negatieve antigeensneltest hebben van 
maximaal 24 uur oud. De vervoerder moet dit controleren. 

In de praktijk geldt de plicht voor vrijwel alle reizigers, aangezien verreweg de meeste landen 
momenteel als 'hoogrisicogebied' gelden. 

Naast de uitbreiding van de testverplichting, werkt het kabinet ook aan 
een quarantaineplicht voor mensen die naar Nederland reizen. Tot dusver gold er een 
dringend advies, maar dat wordt volgens het kabinet onvoldoende nageleefd. 

Naast een negatieve testverklaring (of twee voor vliegtuig- en bootreizigers) moeten reizigers 
ook een quarantaineverklaring bij zich hebben, waarin ze verklaren in Nederland in 
quarantaine te gaan. De quarantaine duurt in principe tien dagen. Na vijf dagen quarantaine 
kunnen mensen zich laten testen. Als die test negatief is, mag iemand weer naar buiten. 

‘Met deze twee voorgestelde maatregelen tezamen wordt een 'dam' om Nederland gebouwd die 
de instroom en verspreiding van het virus als gevolg van reisbewegingen zoveel als mogelijk 
moet voorkomen zonder dat het (noodzakelijke) reisverkeer volledig wordt belemmerd’, schrijft 
het kabinet. Bron: De Stentor, 9 maart 2021. 

Zorgen over drukte in openbaar vervoer 

Het Outbreak Management Team (OMT) maakt zich zorgen over toenemende drukte in het 
openbaar vervoer. Met name in de treinen zien de gezondheidsdeskundigen die het kabinet 
adviseren over de corona-aanpak een probleem ontstaan. 

‘De afstand tot de medereizigers kan lang niet altijd in acht worden genomen’, signaleert het 
OMT. ‘Deze situatie is onwenselijk en contrasteert met de algemene boodschap om drukke 
plekken te vermijden.’ 

Een woordvoerder van de NS erkent dat het niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand tot 
anderen te houden. De drukte ontstaat vooral bij incidenten, zoals het uitvallen van treinen. 
‘Even een trein langer maken, is dan moeilijk’, klinkt het. 

De NS rijdt momenteel met 90 procent van het normale aantal treinen. Het 
aantal reizigers bedraagt zo'n 25 tot 30 procent van het gebruikelijke aantal. Het advies is nog 
steeds om alleen noodzakelijke reizen te maken. 'Mensen moeten dat zelf inschatten.' Bron: 
De Stentor, 9 maart 2021.  
 

Van hoop kun je niet leven 

De coronapersconferentie van het kabinet biedt weliswaar wat meer hoop op versoepeling van 
de maatregelen in de komende tijd en meer ademruimte voor ondernemers, maar het is 
onvoldoende. ‘Want van hoop kun je niet leven’, reageert Vereniging Zelfstandigen Nederland 
(VZN). 

Volgens VZN hebben met name zelfstandigen die nu door de maatregelen getroffen zijn, zoals 
yogadocenten en reisadviseurs, nauwelijks buffers meer om op terug te vallen. Naast het 
inzetten van een coronapaspoort om aan te tonen dat je gevaccineerd bent waardoor bedrijven 
weer open zouden kunnen, is daardoor meer steun vanuit de overheid nodig. 

VZN blijft pleiten voor het afschaffen van de partnertoets bij de Tozo, de tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Ook moet de overheid wat doen aan de 
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problemen met de Tonk-regeling, waarmee huishoudens die door de crisis een inkomensval 
hebben een tegemoetkoming kunnen krijgen voor het voldoen van de noodzakelijke kosten. 
Die regeling is nog niet overal aan te vragen en kan per gemeente verschillen. 

Tenslotte pleit VZN voor een eenmalige coronacompensatie voor zelfstandigen die niet konden 
werken, maar ook geen aanspraak konden maken op regelingen als de Tegemoetkoming Vaste 
Lasten (TVL). Daarmee zouden ze hun onderneming weer kunnen opstarten zodra dat 
mogelijk is. Bron: De Stentor, 9 maart 2021.  

 
 
Meer pollen in de lucht meer coronabesmettingen 
 
Een wereldwijd onderzoek toont aan dat meer pollen in de lucht geassocieerd is met meer 
coronabesmettingen. Het SARS-CoV-2-virus profiteert mogelijk van een verzwakte afweer door 
pollenblootstelling. Dit is niet alleen het geval bij hooikoortspatiënten, maar ook bij mensen 
die niet allergisch zijn. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Elkerliek 
ziekenhuis en Wageningen University & Research zijn vanuit Nederland bij het onderzoek 
betrokken. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS. 

‘Het wordt spannend wat de besmettingscijfers gaan doen als eind maart populier els en berk 
in bloei komen’, stelt onderzoeker Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Hij zegt 
dat die cijfers in zuidelijke landen als Italië en Griekenland, waar de hoge 
pollenconcentraties eerder ontstaan al oplopen. ‘Vorig jaar zag je corona ook vanuit het zuiden 
opkomen.’ 

Toen begon, zo blijkt uit onderzoek door honderdvijftig wetenschappers in eenendertig landen, 
de versnelling in toename van het aantal besmettingen pas op het moment dat de 
pollenconcentratie opliep. ‘Daar zit wel een kleine vertraging in’, zegt Van Vliet. De 
besmettingscijfers liepen pas vier dagen na een stijging van de pollenconcentratie op. ‘Maar 
dat komt ook door een vertraging met het testen.’ Bron: De Stentor, 9 maart 2021.   
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Gedetineerden kunnen alleen stemmen via machtiging 

Gedetineerden kunnen volgende week alleen stemmen door een machtiging aan iemand 
buiten de gevangenismuren af te geven. Door coronamaatregelen zijn er dit jaar geen 
stemlokalen in de gevangenissen. 

Penitentiaire inrichtingen gingen voorheen in tijden zonder corona op verschillende wijze om 
met verkiezingen. Sommige inrichtingen zorgden voor een besloten stemlokaal, waar alleen 
personeel en gedetineerden konden stemmen. Bij andere inrichtingen kwam tijdens de 
verkiezingen een stembus langs op het terrein. 

Die mogelijkheden worden dit jaar niet geboden. ‘Er zijn nu coronamaatregelen van kracht 
om het contact tussen mensen te beperken en besmetting met het virus zoveel mogelijk te 
voorkomen’, zegt een woordvoerster van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een 
machtiging afgeven is de enige mogelijkheid voor stemgerechtigde gevangenen. Gedetineerden 
ouder dan zeventig jaar kunnen ook per brief stemmen. 

Door de coronamaatregelen in de gevangenissen hebben gedetineerden ook minder verlof. De 
meeste verloven zijn opgeschort, waardoor gedetineerden ook niet tijdens hun verlof naar een 
stembureau kunnen. Bron: De Stentor, 9 maart 2021.   
 
 

OMT wil voorspellen wanneer versoepelingen mogelijk zijn 

Het Outbreak Management Team wil via een diagram gaan voorspellen wanneer 
versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn. Dit hulpmiddel voor het kabinet bij 
het maken van beslissingen wordt nu ontwikkeld, meldt het OMT in het nieuwste advies.      

Het OMT acht in de huidige zorgelijke situatie met circa 100.000 besmettelijke personen en 
een reproductiegetal rond de 1 (stabilisatie van het virus) versoepeling van de maatregelen 
niet verantwoord, staat ook in het advies. Het kabinet besloot gisteren slechts wat ‘reparaties’ 
door te voeren van het beleid.   

Voordat er besloten wordt tot eventuele versoepeling van de maatregelen, moet volgens de 
experts eerst beoordeeld worden wat het effect zal zijn op het aantal nieuwe besmettingen en 
daaruit voortvloeiend op het aantal ziekenhuis- en ic-opnames. 

‘Het is mogelijk om op basis van het reproductiegetal en de huidige, bestaande ic-bezetting te 
berekenen wat de verwachte toename van de ic-bezetting per week kan zijn en wanneer de 
maximale ic-capaciteit benaderd of zelfs overschreden wordt. Hetzelfde geldt voor 
ziekenhuisopnames.’ 

Via het aangekondigde model kan straks geïllustreerd worden waar de grenzen voor 
versoepelingen liggen en wanneer die - als de situatie zich ontwikkelt zoals verwacht wordt - 
bereikt kunnen zijn.  

Als de beoordeling duidelijk heeft gemaakt wanneer of onder welke epidemiologische 
omstandigheden er ruimte is voor versoepelingen dan moet vervolgens beoordeeld worden 
welke prioriteit hebben. Dat is uiteindelijk een politieke afweging, benadrukken de experts.  

Bij de keuze voor versoepelingen is het wel belangrijk de samenhang in beeld te behouden 
zodat er voor de burger ‘een logisch onderbouwd en te begrijpen totaalpakket’ ontstaat, 
adviseert het OMT. Bron: AD, 9 maart 2021. 
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Versoepeling thuisbezoekadvies lag op tafel in Catshuis 

Het demissionaire kabinet en experts hebben afgelopen weekend in het Catshuis gesproken 
over een versoepeling van het thuisbezoekadvies van één naar twee personen. Dat blijkt uit 
de nieuwste vrijgegeven Catshuisstukken.  

Het bespreekpunt blijkt uit een presentatie van de NCTV. Daarin staat als voorgestelde 
aanpassing: ‘Thuisbezoekadvies versoepelen naar twee personen per dag en maximaal één 
keer per dag op bezoek.’ Momenteel luidt het dringende advies vanuit het kabinet nog: ontvang 
niet meer dan één gast (ouder dan 13 jaar) per dag. Ga ook maximaal één keer per dag ergens 
op bezoek.  

Volgens een ingewijde heeft de versoepeling het niet gehaald gezien het huidige 
epidemiologische beeld en de wens van het kabinet om eerst andere versoepelingen, zoals 
buitensporten voor volwassenen, door te voeren. De beslissing over een minder strikt 
thuisbezoekregime zou nu zijn doorgeschoven naar later deze maand, en kan dan onderdeel 
zijn van een breder pakket aan versoepelingen per eind maart; mits de coronacijfers het 
toelaten. 

Een maatregel die het wél haalde na bespreking in het Catshuis, maar gisteravond nauwelijks 
de publiciteit haalde, is dat vanaf 16 maart op locatie weer theorie-examens en –lessen mogen 
worden georganiseerd gericht op het besturen of onderhouden van een vervoersmiddel.  

De gewone automobilist of motorrijder komt echter nog niet aan de beurt. Deze versoepeling 
geldt alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep of voor hun 
bedrijf. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te 
verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen.  

Verder bleek gisteravond dat per vandaag het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd 
Koninkrijk wordt opgeheven. De Britse variant van het coronavirus is al in Nederland 
verspreid, daarom heeft dit verbod geen toegevoegde waarde meer. De huidige 
testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijven wel van kracht, evenals 
het dringende quarantaineadvies. Bron: AD, 9 maart 2021.  

Farmaceut Spoetnik-V eist excuus 

De makers van het Russische coronavaccin Spoetnik-V eisen een excuus van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA). Christa Wirthumer-Hoche van het EMA had geadviseerd het 
middel niet alvast via een spoedprocedure goed te keuren. Ze vergeleek dat met 'Russische 
roulette'. 

Die opmerking schoot de makers van het middel in het verkeerde keelgat. ,,We eisen 
een publieke verontschuldiging van Christa Wirthumer-Hoche van het EMA voor haar 
negatieve opmerkingen over EU-lidstaten die Spoetnik-V rechtstreeks goedkeuren", klagen ze 
op hun officiële Twitteraccount. ‘Het EMA heeft niet toegestaan dat dergelijke mededelingen 
zijn gedaan over andere vaccins. Dit soort uitspraken zijn ongepast en ondermijnen de 
geloofwaardigheid van het EMA en het beoordelingsproces.’ 

Spoetnik-V moet nog worden goedgekeurd door de Europese toezichthouder, maar sommige 
EU-landen hebben alvast doses van het middel besteld. Hongarije heeft het Russische vaccin 
ook al in gebruik genomen. Wirthumer-Hoche had in een interview de vraag gekregen of haar 
thuisland Oostenrijk het middel ook alvast zelf moest goedkeuren, maar dat zag ze absoluut 
niet zitten. ‘Spoetnik-V kan in de toekomst mogelijk op de markt worden gebracht, als we de 
benodigde gegevens hebben onderzocht’, benadrukte ze nog wel. 
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Het EMA heeft tot dusver alleen westerse vaccins goedgekeurd. Het gaat om middelen van 
Pfizer/BioNTech, Astrazeneca en Moderna. De makers van Spoetnik-V zeggen dat hun middel 
wereldwijd al is goedgekeurd in 46 landen. Bron: De Stentor, 9 maart 2021. 

Akkoord om Spoetnik-V-vaccin in Italië te produceren 

De Italiaans-Russische Kamer van Koophandel zegt dat er een akkoord is bereikt om 
het Russische coronavaccin Spoetnik-V in Italië te gaan produceren. Farmaceut Adienne zou 
na gesprekken met het Russische investeringsfonds RDIF, verantwoordelijk voor de 
financiering en marketing van het vaccin, hebben toegezegd het middel te gaan maken. 

Volgens de handelsorganisatie is het de bedoeling dat de productie in juni begint. Voor het 
einde van het jaar zouden er tien miljoen doses van het vaccin in Italië geproduceerd moeten 
worden. Als de productie in Italië doorgaat, wordt dat de eerste plek in Europa waar Spoetnik-
V wordt gemaakt. Het wordt al wel op andere plekken buiten Rusland gemaakt, zoals in India. 

Spoetnik-V is nog niet goedgekeurd in de Europese Unie, maar wordt al wel in zeker 45 andere 
landen wereldwijd gebruikt, onder meer in Servië. Bron: De Stentor, 9 maart 2021. 

Meer dan 125 miljoen euro verlies voor Basic-Fit 

Uitbater van fitnessclubs Basic-Fit heeft vorig jaar door gedwongen sluitingen tijden de 
coronalockdowns meer dan 125 miljoen euro verlies geleden. In het voorjaar moesten veel 
fitnesclubs al tijdelijk dicht en in de tweede helft van het jaar konden de vestigingen van de 
Nederlandse onderneming in veel landen weer lange tijd niet open. 

Aan het eind van het jaar waren uiteindelijk 851 van de 905 fitnessclubs gesloten, zegt 
topman René Moos. Volgens hem ontpopte 2020 zich zo tot het zwaarste jaar in de 
geschiedenis van Basic-Fit en de fitnessbranche in brede zin. Spanje was het enige land waar 
Basic-Fit tijdens de nieuwe virusgolf in het najaar geen vestigingen hoefde te sluiten. 

De onderneming was 2020 naar eigen zeggen wel sterk begonnen. Voor de uitbraak van het 
coronavirus werd zelfs een record aan nieuwe clubs geopend. ,,Dit duurde tot half maart", 
aldus Moos. Na de sluitingen in het voorjaar volgden wel heropeningen in de zomer. Toen 
kwamen er veel mensen sporten, totdat er weer filialen dicht moesten. 

Over de gehele linie zakte de jaaromzet met bijna 27 procent terug tot 377 miljoen euro. Waar 
de onderneming rode cijfers schreef, ging een jaar eerder nog een jaarwinst van 11 miljoen 
euro in de boeken. Dat de resultaten niet nog slechter uitpakten, is onder meer te danken aan 
de coronasteunregelingen van overheden waarvan het bedrijf gebruik kon maken. 

Toch blijft Basic-Fit positief vooruitkijken. De vooruitzichten zijn misschien zelfs beter 
geworden, denkt Moos. Hij voorziet dat veel mensen zodra de pandemie voorbij is juist meer 
aandacht zullen besteden aan hun gezondheid en fit zijn in het algemeen. Daardoor zouden 
mogelijk meer mensen een abonnement willen nemen op een fitnessclub. Bron: De Stentor, 9 
maart 2021.  

Maastricht wil proefgemeente worden 

Maastricht wil als proefgemeente winkels, horeca en culturele instellingen fasegewijs 
heropenen. De stad heeft een 'Maastrichts Model' ontwikkeld dat toeziet op de gefaseerde 
gezamenlijke heropening, om te beginnen op doordeweekse dagen. Niet in het weekend, want 
dan zou de stad teveel buitenlandse toeristen trekken. 
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Wat betreft de horeca zouden eerst de terrassen open moeten (door de week) en later de cafés, 
tot maximaal 22.00 uur of zolang de avondklok dat toelaat. De winkels blijven in het weekend 
dicht als gevolg van de nare ervaringen tijdens Black Friday in november 'toen de winkels 
overlopen werden', aldus de briefschrijvers. Ook voor cultuur hebben de briefschrijvers een 
gefaseerde heropening voor ogen, naast de al bestaande initiatieven met culturele 
voorstellingen. Wel benadrukken de briefschrijvers dat horeca, cultuur en retail gezamenlijk 
moeten opengaan. Bron: De Stentor, 9 maart 2021. 

Dit klopt er van de omstreden tweet van Baudet 

Een tweet van Thierry Baudet waarin hij zegt zich niet te laten vaccineren tegen corona, is 
door Twitter bestempeld als ‘misleidend’. In de tweet doet Baudet drie claims, die deels of zelfs 
helemaal niet stroken met de waarheid. Een analyse. 

Het risico van dat virus is voor mij volstrekt verwaarloosbaar. In 2020 stierven 151 mensen 
<70 eraan. 

 

Vooropgesteld: het staat vast dat de risico’s van corona voor ouderen groter zijn dan voor 
jongeren. Van de 15.649 coronadoden die het RIVM in totaal registreerde was ruim 90 procent 
ouder dan 70 jaar. Onderzoekers van het Imperial College in Londen kwamen afgelopen najaar 
met een vuistregel: met elke acht jaar dat iemand ouder is, verdubbelt de kans om aan corona 
te overlijden. Iemand van 70 heeft dus twee keer zoveel kans om te overlijden als iemand van 
62. Of, om bij Baudet en zijn partij te blijven: fractiegenoot Wybren van Haga (54) loopt vier 
keer zoveel risico als de 38-jarige partijleider zelf.  

In de tweet van zondagavond schrijft Baudet dat hij zich absoluut niet laat vaccineren tegen 
corona. Dit omdat het risico van het virus voor hem ‘volstrekt verwaarloosbaar’ is. ‘In 2020 
stierven 151 mensen onder de 70 eraan’. De bijwerkingen zijn heftig en langetermijneffect op 
immuunsysteem is volstrekt onbekend.’ 

Onder de tweet plaatste Twitter in het Engels de waarschuwing dat het bericht misleidend 
is. Forum voor Democratie laat weten zeer ontstemd te zijn over dat besluit. ‘Als dat geen 
buitenlandse inmenging in de Nederlandse democratie is, wat dan wel?’, laat de partij in een 
tweet weten. ‘FVD wil een anti-censuurwet. Niet-strafbare uitingen op social media mogen 
niet worden gecensureerd.’ 
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Volgens Techredacteur Laurens Verhagen van de Volkskrant is het de eerste keer dat Twitter 
ingrijpt bij een Nederlandse politicus. Het platform plaatste tijdens en in de nasleep van de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen wel al meerdere keren een waarschuwing bij tweets van 
voormalig president Donald Trump, onder meer over het coronavirus en over de uitslag van 
de verkiezingen. Het privéaccount van Trump werd na de bestorming van het Capitool in 
Washington zelfs volledig geblokkeerd. Bron: AD, 9 maart 2021. 

1.2 miljoen gevaccineerde Nederlanders 

Het aantal gevaccineerde Nederlanders is gestegen naar 1,2 miljoen. Iets meer dan 200.000 
Nederlanders zijn afgelopen week voor het eerst gevaccineerd.  

Van de 1,2 miljoen hebben bijna 412.000 ook al een tweede dosis gekregen, waarmee ze in 
elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. Dat zijn er ruim 
80.000 meer dan vorige week. 

De grootste groep bestaat uit thuiswonende ouderen. Bijna een half miljoen mensen in deze 
groep hebben een eerste dosis gehad. Van hen hebben meer dan 13.000 ook de tweede prik 
al gehad. De GGD'en zijn een paar dagen geleden begonnen met het vaccineren van de groep 
75- tot 79-jarigen. 

De vaccinatiegraad is het grootst onder 85- tot 89-jarigen. Bijna driekwart van deze groep is 
ingeënt. Twee op de drie 90-plussers zijn gevaccineerd 

Verder zijn ongeveer 300.000 medewerkers van verpleeghuizen, revalidatiecentra en de 
gehandicaptenzorg ingeënt, evenals bijna 230.000 bewoners van verpleeghuizen en cliënten 
van gehandicaptenzorg en ggz. 

Nederland heeft tot nu toe bijna 2,36 miljoen vaccindoses gekregen, tegen 2,15 miljoen doses 
vorige week. In de afgelopen week zijn bijna 210.000 doses ontvangen. Het gaat alleen om 
Comirnaty, het vaccin dat door Pfizer en BioNTech is ontwikkeld. Nederland ontving afgelopen 
week geen vaccindoses van AstraZeneca en Moderna. Bron: AD, 9 maart 2021. 

Toerisme in Griekenland komt op gang 

Griekenland gaat toeristen toelaten die zijn ingeënt, antistoffen hebben of negatief testen op 
corona. Dat heeft de Griekse minister van toerisme, Harry Theocharis, vandaag bekend 
gemaakt. 

Het toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor Griekenland, waardoor er in het land veel 
vraag was naar het versoepelen van de maatregelen. De toerisme-industrie in Griekenland is 
goed voor ongeveer een-vijfde van de Griekse economie. 

Griekenland streeft ernaar om half mei het zomerseizoen van start te laten gaan, liet 
Theocharis weten. Bron: AD, 9 maart 2021.  

Sneltesten vliegen over toonbank bij drogisterij in 
Genemuiden 

De sneltesten voor het coronavirus waren de afgelopen dagen niet aan te slepen bij de DA-
drogisterij in coronabrandhaard Genemuiden. De test blijkt echter te moeten worden 
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uitgevoerd door een zorgprofessional omdat anders twijfelachtig is of de test goed gaat. 
Binnenkort kunnen winkels coronatesten officieel pas verkopen aan particulieren als ‘zelftest’. 

De zogenoemde antigeen sneltesten bij drogisterij & parfumerie Feenstra-Stoter in 
Genemuiden waren zaterdag binnen één uur uitverkocht. In Genemuiden - waar op dit 
moment erg veel besmettingen zijn - willen veel inwoners met een test snel zeker weten of ze 
het coronavirus wel of niet hebben. ‘Het is handig, veel inwoners hebben corona. Een bedrijf 
uit Genemuiden kocht in het weekend tientallen testen. Ze wilden voor een klus in het 
weekend zeker weten dat niemand besmet was’, zegt winkeleigenaar Ineke Feenstra. Bron: De 
Stentor, 9 maart 2021.  

 

Een testkit om zelf thuis een coronatest te doen. © ANP 
 

Zeventigplussers stemmen per brief 

De tijd begint te tikken voor zeventigplussers die speciaal vanwege de coronamaatregelen hun 
stem per brief mogen uitbrengen. Uiterlijk volgende week woensdag moeten ze binnen zijn 
voor de telling. Waar de stemmen in de ene gemeente binnenstromen, zijn de in een andere 
gemeente op enkele handen te tellen.  

In Doetinchem zijn pas drieëntachtig stemmen binnen, in Winterswijk zestien en in Nijmegen 
kwamen vijfhonderdzesenveertig poststemmen binnen. Dat is aanzienlijk minder dan in 
bijvoorbeeld Breda, waar afgelopen week al meer dan vijfduizend 
stemmen binnenkwamen. Bron: AD, 9 maart 2021.  

Zwarte Cross over doorgaan festival eind september: ‘Het ziet 
er goed uit’ 

‘Het ziet er goed uit’ zegt festivaldirecteur Ronnie Degen over het doorgaan van de Zwarte 
Cross eind september in Lichtenvoorde. ‘We zijn blij dat we hebben besloten het festival te 
verplaatsen, medio juli was sowieso te vroeg gekomen.’ 

Deze conclusie trekt hij na de persconferentie van maandag van premier Mark Rutte en 
coronaminister Hugo de Jonge. Nu die laatste heeft gezegd dat iedereen begin juli gevaccineerd 
moet zijn, lijkt de Zwarte Cross met de datum van 23 tot en met 26 september ruim veilig te 
zitten. 
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Voor de Zwarte Cross is één ding wel cruciaal, namelijk dat mensen geen 1,5 meter afstand 
meer hoeven te houden. Degen: ‘Als die regel er nog is, gaat er alsnog een streep door. Want 
dat is niet te doen qua ruimte én het is voor ons niet te handhaven.’ 
 
De voorbereidingen voor de Zwarte Cross in september lopen al en gaan volop door. De 
festivalorganisatie krijgt daarvoor alle medewerking van de gemeente Oost Gelre, alhoewel nog 
niet alle seinen op groen staan. 

‘Nog niet alle voorwaarden in de vergunningen zijn rond, het is onder meer wachten op 
duidelijkheid over inzet van hulpdiensten als politie en de zorg. Het kan ook nog wel even 
duren voor alles rond komt, want dat hangt ook weer af van hoe de coronasituatie zich 
landelijk ontwikkelt.’ 

De Zwarte Cross is het grootste festival van Nederland, met jaarlijks 220.000 bezoekers. De 
editie afgelopen zomer was uitverkocht, maar werd afgelast als gevolg van corona. Alle kaarten 
van vorig jaar zijn ook dit jaar geldig. Bron: De Stentor,  9 maart 2021. 

Probleemloze start van prikken tegen corona in Hamalandhal 
Lichtenvoorde 

Het zetten van vaccinaties tegen het coronavirus in de Hamalandhal in Lichtenvoorde is 
maandagmorgen probleemloos begonnen. De GGD nam de sporthal om 08.00 uur in gebruik 
als volgende vaccinatielocatie. Meteen zijn de eerste Achterhoekers geprikt. 

In een van de twee zaaldelen worden dagelijks tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s 
avonds mensen ingeënt tegen het coronavirus. Volgens de planning van de GGD Noord- en 
Oost Gelderland moeten elke dag rond de 800 mensen ingeënt kunnen worden. 

Volgens een woordvoerder van de GGD was de Hamalandhal op vrijdag al bedrijfsklaar. ‘In 
het weekend is er al niets meer gedaan in de Hamalandhal. Hij is ingericht en klaar voor de 
start op maandag.’ 

De sporthal in Lichtenvoorde is de vijfde vaccinatielocatie van de GGD in het werkgebied 
Noord- en Oost Gelderland. Er wordt ook ingeënt in Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn en 
Harderwijk. Over enkele weken komt er nog een vaccinatielocatie bij in Borculo, waar dagelijks 
vierhonderd prikken gezet kunnen worden. 

In Doetinchem verliep het begin van het prikken op 4 februari nog niet helemaal gesmeerd: 
destijds bleek dat er onder meer geen naalden waren. Zeker vijftien senioren, onder wie 
mensen ouder dan negentig jaar, werden weggestuurd omdat ze daardoor geen vaccin tegen 
corona konden krijgen.  

Daar was in Lichtenvoorde geen sprake van, hier waren alle materialen aanwezig en verliep 
de start vlekkeloos. 

De sporthal aan de Van der Meer de Walcherenstraat is door de Gelderse GGD uitgekozen 
omdat er voldoende ruimte is, de goede bereikbaarheid en over voldoende parkeerplaatsen 
beschikt. De sporthal wordt in ieder geval tot september als vaccinatieplek gebruikt. Dat kan 
nog worden verlengd. In het tweede zaaldeel van de Hamalandhal kan tijdens de vaccinatie 
door schoolkinderen worden gesport. Bron: Tubantia, 9 maart 2021.  
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Afdeling cadiologie Laurentius ziekenhuis Roermond getroffen 
door coronavirus 

De verpleegafdeling cardiologie van het Laurentius ziekenhuis in Roermond is getroffen door 
het coronavirus. Het ziekenhuis ontdekte vanmiddag dat er een Covid-19-uitbraak is. Vier 
patiënten en drie medewerkers zijn positief getest, maakte het ziekenhuis bekend. In verband 
met de uitbraak is de komende vijf dagen geen bezoek mogelijk op de verpleegafdeling. 

Het ziekenhuis heeft besloten om vandaag en morgen bij alle patiënten en medewerkers testen 
af te nemen. Ook patiënten die de afgelopen tien dagen op de afdeling cardiologie hebben 
gelegen worden getest. Het is niet bekend hoe de uitbraak is veroorzaakt. 

Als gevolg van de uitbraak moeten alle medewerkers van de verpleegafdeling cardiologie, 
hartbewaking en de 'Eerste Hart Hulp' de komende vijf dagen alle voorgeschreven 
beschermingsmiddelen dragen. Positief en negatief geteste patiënten worden van elkaar 
gescheiden. Het ziekenhuis heeft overigens geen opnamestop afgekondigd voor cardiologie. 
Bron: AD, 9 maart 2021.  

 

Onbekommerd een terrasje pakken, zoals hier in Tel Aviv (Israël), waar al een groot deel van 
de bevolking is gevaccineerd: wanneer kan het weer? © AFP  
 

Wanneer kunnen we weer sporten, winkelen, uitgaan? Dit zegt 
de nieuwe routekaart 

Het kabinet heeft een nieuwe routekaart gepresenteerd die schetst hoe de coronamaatregelen 
stap voor stap worden afgeschaft. Kunnen we komende zomer op vakantie? En wanneer kunt 
u weer gewoon sporten?  
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De routekaart laat zien welke maatregelen afgeschaald worden als het aantal 
coronabesmettingen en ziekenhuisopnames daalt. Hoewel die aantallen ondanks de strenge 
lockdown nog niet echt dalen, rekent het kabinet op betere tijden. Er komt immers schot in 
het vaccineren. Als besmettelijkere varianten van het coronavirus geen roet in het eten 
gooien, komt er vanaf eind mei ‘gecontroleerd maar gestaag’ meer ruimte voor de samenleving 
en de economie, verwacht minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).  Bron: AD, 9 maart 
2021.   

Het Verenigd Koninkrijk houdt export coronavirus tegen 
volgens Michel 

Het Verenigd Koninkrijk houdt de export van coronavaccins of bestanddelen daarvan 
tegen, zegt voorzitter Charles Michel van de raad van regeringsleiders van de Europese Unie. 
Net als de Verenigde Staten. Michel is daarom 'geschokt als ik de EU beschuldigd hoor worden 
van vaccinnationalisme'. 

Michels verdediging van de EU valt verkeerd in Londen. De Britse regering houdt vol dat zij 
de uitvoer van geen enkel coronavaccin heeft gedwarsboomd. 

Het VK en de EU, nog midden in de afhandeling van een moeizame en scheiding, maken 
elkaar al langer verwijten over de omgang met vaccins. De EU krijgt veel kritiek omdat de 
Britten haar met inenten te vlug af lijken te zijn.  

Michel verdedigde het vaccinatiebeleid van de unie en verweerde zich fel tegen het verwijt dat 
zij coronavaccins voor zichzelf wil houden. ‘De EU is nooit gestopt met het exporteren van 
vaccins’, zei hij, ‘terwijl het VK en de VS een regelrecht uitvoerverbod hebben ingevoerd voor 
vaccins of ingrediënten die op hun grondgebied zijn geproduceerd.’ Bron: AD, 9 maart 2021. 

Zolang er vaccinweigeraars zijn blijven maatregelen bestaan 

Hugo de Jonge sprak maandag waarschuwende woorden tijdens de persconferentie; de 
bekende slag om de arm. Alle ontwikkelingen ten spijt: reken u zelf niet rijk. Zolang er mensen 
zijn die weigeren zichzelf te laten vaccineren; of dat nou om religieuze of principiële redenen 
is, zullen we de maatregelen intact moeten laten. We willen immers niemand alsnog in gevaar 
brengen. Voor je het weet liggen de ic’s weer vol met coronagevallen. Dit keer uit de categorie: 
’Covid-19 is een samenzwering’, ’we laten God beslissen over ons lot’ en ’joh, het is maar een 
griepje dat mensen onder de zeventig nauwelijks last bezorgt’.  

De discussie woedt hevig: mogen mensen met een vaccinatiebewijs nou wel of niet eerder de 
hort op. ‘Nee’, roepen de tegenstanders, ‘want dat is niet eerlijk. Je mag mensen niet op die 
manier proberen te verplichten zich te laten vaccineren. Want dat is wat je doet; je zegt: als 
jullie je niet laten inenten, mogen jullie ook niet meer meespelen in de maatschappij.’ ’Nee’, 
roept ook onze coronaminister. ’Want we moeten die mensen tegen zichzelf èn het virus 
beschermen.’ 

In de afgelopen maanden heb ik me keurig aan de regels gehouden. Aan mij zal het niet liggen, 
die pandemie moet het land uit. En als ik daaraan een steentje bij kan dragen door mijn 
handen stuk te wassen, afstand te houden en geen wildvreemden om de nek te vallen, dan 
doe ik dat, want ik wil het niet op mijn geweten hebben dat iemand lijdt omdat ik me 
onverantwoordelijk gedraag. Maar het moet niet gekker worden. Als je er willens en wetens 
voor kiest om het risico op een vreselijke ziekte te lopen, terwijl dat niet per se hoeft, dan moet 
je mij niet bellen. 

Lekker is dat: ik houd me aan de regels, wacht met smart op de dag van mijn vaccinatie en 
dan is het eindelijk zo ver en staat mijn leven nog steeds stil? Niet omdat ik mee wil helpen 
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om de zwakkere medemens te beschermen, maar omdat er viruswappies zijn die met 
complottheorieën strooien (en dombo’s die erin geloven. Jongens verrassing: Doornroosje heeft 
nooit honderd jaar geslapen, de maanlanding heeft echt plaats gevonden en de aarde is niet 
plat. Daar zijn bewijzen voor. En nou jullie...), godsdienstige types die hun handen in het lot 
van een hogere macht leggen (prima, ik ben jullie God niet, dus ik weiger met de 
verantwoordelijkheid voor jullie welzijn opgezadeld te worden). Doe even normaal! En ja, er 
zijn mensen die om wat voor reden niet kunnen worden gevaccineerd. Dat zijn de 
uitzonderingen, daar moet iets op verzonnen worden. Sneltesten? Waarom niet. Een negatieve 
test en de wereld staat weer voor je open. 

Vind je me nou een egoïst? Dat mag. Ik vind iedereen egoïstisch die de wereld op slot wil 
houden zolang niet iedereen is gevaccineerd. Ik zou zomaar ergens achteraan op het lijstje 
kunnen staan. Geen idee. Nou en? Jammer voor mij. Dan blijf ik gewoon binnen terwijl 
iedereen die eerder aan de beurt was, de hort weer op kan. Om mij te beschermen hoeven er 
niet nog meer horecabedrijven kapot en winkeliers aan de bedelstaf. Ik blijf gewoon thuis tot 
ik aan de beurt ben onder het motto: gedeelde smart is niet halve smart, maar dubbele smart. 

Hoezo mogen de bejaarden namelijk niet naar de bingo of een gezellige dansavond omdat ik 
nog niet ben ingeënt? Gun die mensen ook eens wat zeg. Het zou zomaar kunnen dat ik, 
ondanks mijn kankerverleden, nog vele jaren heb (ik ga er wel van uit; hoop doet leven). Dat 
is een stuk minder zeker voor mijn overbuurman van 85, mijn ouders, de mensen die in het 
verzorgingstehuis wonen om de hoek. Ze zijn inmiddels allemaal gevaccineerd, maar mooi niet 
dat er ergens een deur voor ze opengaat. Sommigen hebben misschien nog een jaar. Lekker 
feestelijk, die laatste maanden verplicht achter de geraniums in je eentje. 

Dus meneer De Jonge als u het niet erg vindt; zolang nog niet iedereen die dat wil gevaccineerd 
is en de mensen die niet gevaccineerd kunnen worden nog geen toegang hebben tot desnoods 
een dagelijkse sneltest, blijf ik thuis, respecteer ik de avondklok en draag ik braaf een 
mondkapje. Maar daarna houdt het op hè. Laat de vaccinweigeraars desnoods een formulier 
tekenen; dat ze gewoon altijd een verklaring op zak hebben: Mocht ik onverhoopt door corona 
intensive care nodig hebben, dan zie ik daar van af, want ik geloof niet dat deze ziekte bestaat/ 
ik laat God liever over mijn lot beschikken (zoiets als een ’niet reanimerenverklaring of de 
bloedtransfusieweigering van Jehova’s). 

Als je geen zin hebt om een rijbewijs te halen, mag je ook geen auto rijden. Heb je dringend 
vervoer nodig, dan wil ik je best rondrijden. Maar als je zonder rijbewijs met honderdtachtig 
kilometer per uur over de snelweg sjeest en in de vangrail belandt, dan weiger ik daar 
verantwoordelijkheid voor te nemen. Zonder gele koortsvaccinatie zijn er een heleboel landen 
waar je niet binnenkomt, malariatabletten zijn daarentegen niet verplicht, maar als je in een 
waterrijk gebied gaat kamperen waar malariamuggen rondvliegen en je wordt gestoken, is dat 
echt heel stom, maar niet mijn schuld, We leven in een vrij land, dus je hebt de vrijheid om je 
eigen keuze te bepalen. Maar ik ook. En ik ga mezelf voor jou niet nog langer opsluiten achter 
mijn voordeur als jij ervoor kiest jezelf willens en wetens bloot te blijven stellen aan een in 
potentie dodelijk virus. Bron: De Telegraaf, 9 maart 2021. 
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Wie ’s avonds na 21.00 uur nog - zonder werkgeversverklaring - op pad gaat, en daarmee de 
avondklok negeert, weet redelijk goed waar de politie wel en niet is. Door het centrum van 
Enschede fietsen is geen goed plan. © Robin Hilberink  
 

Avondklok boezemt niet iedereen in Twente nog angst in: ‘Dat 
schrikt niet echt af’ 

De avondklok weerhoudt Twentse vriendengroepen van jongvolwassenen er niet van elkaar 
ook na 21.00 uur nog te zien. Ze zeggen niet bang te zijn voor bekeuringen omdat er 
nauwelijks wordt bekeurd en omdat ze wel ‘veilige’ routes - binnendoor - naar huis kennen. 

Een zaterdagmiddagborrel in Enschede, afgelopen weekend. Het is rond 14.00 uur als de 
vrienden bij elkaar komen. Eigenlijk zouden ze met drie zijn, maar er zijn meer 
geïnteresseerden, en dus wordt er met zijn vijven geproost. Het is gezellig, in het zonnetje, het 
bier vliegt er door. Vlak voor 21.00 uur gaat er een naar huis, omdat hij het risico op een boete 
niet wil lopen. De rest gokt het erop. Pas na middernacht fietsen ze naar huis. Ze komen er 
zonder boete vanaf. Bron: Tubantia, 9 maart 2021.   

Dollars, het leger en landelijke regie maken de VS 
vaccinatiekampioen 

Het Centers for Disease Control and Prevention, de Amerikaanse evenknie van het RIVM, heeft 
zijn richtlijnen aangepast. Volledig gevaccineerde mensen mogen binnenshuis anderen die 
ingeënt zijn ontmoeten zonder maskers te dragen en afstand te houden. 'Een eerste stap 
richting het hervatten van een normaal dagelijks leven', aldus het CDC. 

Dit soort berichten hebben natuurlijk alleen zin wanneer er een substantieel aantal 
gevaccineerden is. En daarvan is sprake in de VS, want het aantal gevaccineerden groeit rap. 
Amerika heeft meer dan 92 miljoen prikken gezet, meer dan welk land ook. 

Het resultaat is een land waar achttien procent van de bevolking minstens één inenting heeft 
gekregen. Kinderen, die niet gevaccineerd worden, zijn meegenomen in deze statistiek. 

Ruim negen procent van de Amerikanen is inmiddels volledig ingeënt met een dubbele dosis 
of met het vaccin van Johnson & Johnson, waarvan maar een enkele dosis nodig is. En de 
curve wordt steiler. De grens van twee miljoen vaccinaties per dag werd onlangs gepasseerd. 
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Per april zijn dat er naar verwachting drie miljoen per dag. President Joe Biden heeft gezegd 
dat iedere volwassene die dat wil, voor eind mei aan de beurt is geweest. 

Amerika, waar de pandemie relatief zwaar heeft huisgehouden gemeten naar het aantal 
besmettingen en doden, herpakt zich dus als het gaat om het indammen van het coronavirus 
met vaccins. 

Het land plukt nu de vruchten van ‘operation warp speed’, het onderzoeksprogramma naar 
een coronavaccin dat onder Donald Trump in werking werd gezet. De regering-Trump maalde 
niet om de uiteindelijke prijs per dosis — in tegenstelling tot de EU — en kocht al vroeg op 
grote schaal in bij verschillende aanbieders. Ook was Amerika bereid farmaceuten te vrijwaren 
van aansprakelijkheidsclaims voor een vaccin dat in hoog tempo moest worden ontwikkeld. 

Wat ontbrak toen Biden aantrad was een logistiek plan om de naalden in de bovenarmen van 
Amerikanen te krijgen. De regering-Trump bemoeide zich daar niet mee en liet het vaccineren 
over aan de individuele staten. Biden trok de landelijke regie naar zich toe. Een ‘nationale 
covid-strategie’ was een van de eerste orders die hij uitvaardigde als president. 
Hoofdonderdeel daarvan was steun van de federale overheid bij het opzetten van 
vaccinatiecentra. De nationale rampenbestrijdingsdiensten en het leger werden ingezet om de 
vaccinatie-infrastructuur te versterken. 

Ook voor Biden zijn kosten geen bezwaar. Bij zijn aantreden vroeg hij het Congres om $400 
mrd extra vrij te maken voor de pandemiebestrijding. In het stimuluspakket dat de 
Democraten deze week door het Congres loodsten, zit nog eens ruim $55 mrd om het 
vaccineren te ondersteunen. 

Baltimore is een van de plekken waar de resultaten van Amerika’s vaccinatiecampagne 
zichtbaar is. De skyboxen van het stadion waar het lokale American football-team Baltimore 
Ravens speelt, werden eind februari met hulp van de landelijke overheid ingericht als 
massavaccinatiecentrum. Het wordt gerund door mannen en vrouwen in camouflagekleding. 
‘De nationale garde van Maryland is goed getraind om grootschalige operaties uit te voeren’, 
aldus brigadegeneraal Janeen L. Birckhead. Gaandeweg wordt het aantal vaccinaties hier 
opgeschaald naar het maximum van tienduizend per dag. 

Het vaccinatiecentrum in Baltimore is een van de vier centra waar Maryland binnenkort over 
beschikt, en een van honderd die de afgelopen weken zijn ingericht in heel Amerika. Bidens 
verkiezingsbelofte — honderd miljoen vaccinaties in honderd dagen — lijkt daarmee makkelijk 
gehaald te worden. 

Het vaccineren in Amerika verloopt niet helemaal zonder problemen. Er zijn grote verschillen 
tussen staten. Connecticut is een van de koplopers, waar bijna een kwart van de bevolking 
een eerste dosis heeft gehad. Texas bungelt met vijftien procent onderaan. Ook bereikt de 
vaccinatiecampagne witte welvarende buurten veel makkelijker dan arme gekleurde wijken. 
In Maryland is dertig procent van de bevolking Afro-Amerikaans. Hun aandeel in de totale 
populatie gevaccineerden is zeventien procent. In bijna geen enkele staat is dat gat groter. 

Ook kwam Amerika’s vaccinatiecampagne in eerste instantie langzaam op gang, met 
miljoenen doses die op de plank bleven liggen. Halverwege januari was de helft van het aantal 
verdeelde vaccins gebruikt, maar inmiddels is dat tachtig procent — nog een signaal dat het 
vaccineren aan tempo wint en dat de VS eerder dan verwacht alle inwoners die dat willen 
hebben ingeënt. 

‘Biden laat de wereld zien dat de Amerikaanse overheid werkt’, concludeerde Fareed Zakaria, 
een vermaard politiek commentator en auteur van het boek 10 lessons for a post-pandemic 
world in The Washington Post. Bron: Het Financieële Dagblad, 9 maart 2021.  
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Chili vaccineert van alle landen het snelst 

Chili heeft Israël dinsdag ingehaald als land waar ter wereld de meeste mensen per 100 
inwoners in de afgelopen week tegen het coronavirus zijn gevaccineerd. 

‘Vandaag hebben we nog een reden om trots te zijn’, aldus de Chileense regering. ‘Chili heeft 
de eerste plaats ingenomen in de wereldranglijst van toegediende doses per 100 inwoners.’ 
Het bericht werd geplaatst even nadat de vaccinatiedata werden gepubliceerd op 
de statistieksite Our World in Data. 

Volgens die statistieken werd in Chili de afgelopen week elke dag gemiddeld 1,08 van de 100 
inwoners ingeënt. In Israël was dat 1,03 van de 100 inwoners. In het Zuid-Amerikaanse land 
met zo'n 18 miljoen inwoners hebben ruim 4,1 miljoen inwoners al een eerste prik 
gekregen sinds het inenten er in december van start ging. Dat is ruim eenëntwintig procent 
van de Chileense bevolking. 

Chili was samen met Mexico en Costa Rica het eerste Latijns-Amerikaanse land dat begon 
met vaccineren tegen het coronavirus. Die landen hadden ook al vroegtijdig onderhandeld met 
farmaceuten over de inkoop van vaccins. Chili wist de leverantie van vijfendertig miljoen doses 
gegarandeerd te krijgen, waarvan er al tien miljoen zijn aangekomen. De meeste van die 
vaccins zijn geproduceerd door het Chinese Sinovac. 

Ondanks de vaccinatiecampagne kampt Chili vooralsnog met hoge besmettingscijfers. Al 
enkele dagen worden er meer dan 5000 nieuwe gevallen per dag gemeld. In totaal is het 
coronavirus er al bij ruim 864.000 personen vastgesteld. De coronapandemie heeft al aan 
zeker 21.000 mensen het leven gekost.  Bron: AD, 10 maart 2021.    
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Zestienduizend coronadoden in Nederland 
 
Het coronavirus heeft in Nederland aan zeker 16.000 mensen het leven gekost. Dat meldt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de periode van maart tot en met november. 
Onderzoekers hebben hiervoor gekeken naar doodsoorzaakverklaringen van artsen. Daardoor 
kwamen ook de mensen in beeld die vermoedelijk wel zijn overleden aan Covid-19, maar daar 
niet op zijn getest. 
 
Zo'n 13.500 mensen zijn overleden aan het coronavirus en zijn daar ook positief op getest. 
Ongeveer 2600 gevallen zijn niet getest, maar vermoedde de arts op basis van het klinisch 
beeld dat Covid-19 de doodsoorzaak was. Bijna zes op de tien mensen die vermoedelijk of 
zeker zijn overleden aan het virus, ontvingen langdurige zorg. Dat waren bijvoorbeeld 
veel verpleeghuisbewoners. 
 
Het aantal coronadoden tot en met oktober was al bekend en daar komt nu het cijfer over 
november bij. In de laatstgenoemde maand overleden bijna 3200 mensen aan het coronavirus. 
Alleen in april had Covid-19 tot dan toe meer sterfgevallen veroorzaakt. 
 
Volgens de onderzoekers overleden in de eerste tien weken van de tweede golf ongeveer 5500 
mensen zeker of vermoedelijk aan het coronavirus. Eerder hadden zij al vastgesteld dat in die 
periode veel meer mensen zijn overleden dan gebruikelijk. Nu weten ze ook dat deze toename 
volledig toe te schrijven is aan het coronavirus. Tijdens de eerste golf overleden ruim 10.000 
mensen aan Covid-19. 
 
Het CBS telt in de eerste tien weken van de tweede golf twee derde meer coronadoden dan het 
RIVM. Dat komt omdat het laatstgenoemde instituut sterfgevallen niet in de cijfers opneemt 
als mensen niet positief zijn getest. Bovendien geven GGD's het niet altijd door als iemand 
aan het virus is overleden, ook omdat zij niet verplicht zijn dit te melden. Bron: AD, 10 maart 
2021.   
 

Vitamine D: extra slikken tegen corona of niet? 

 

 
 

Moeten we nu wel of niet extra vitamine D slikken? Een groep experts roept al een tijdje dat 
vitamine D ervoor kan zorgen dat de kans dat je corona krijgt kleiner is. En als je het toch 
oploopt, zou de infectie minder zijn. Maar volgens de Gezondheidsraad zijn er onvoldoende 
aanwijzingen dat het slikken van extra vitamine D helpt bij de preventie van corona. Jeannette 
Caljouw, huisarts in Ridderkerk en gezondheidsexpert bij Rijnmond, sluit zich daarbij aan. 
 
‘Ik ben het eens met de Gezondheidsraad. Er zijn aanwijzingen dat het slikken van vitamine 
D goed is voor de weerstand, maar dat wil nog niet zeggen dat mensen meer last hebben van 
corona als ze het niet slikken. Als je weinig buiten komt en weinig beweegt, heb je ook een 
laag vitamine D-gehalte. De groepjes waar ze nu onderzoek mee hebben gedaan, zijn te klein. 
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Belangrijkste bron van vitamine D is zonlicht, maar het zit ook in voedingsmiddelen als vette 
vis, vlees en eieren. De belangrijkste tip van de Ridderkerkse huisarts is dan ook: ga naar 
buiten. ‘Je bouwt in de zomer veel op, dus dan leg je een voorraadje aan. Maar als je zorgt dat 
je iedere dag tussen 11:00 uur en 15:00 uur een half uurtje buiten bent, bouw je ook in de 
winter vitamine D op. Buiten bewegen is gezond, dus dat werkt ook hier voor.’ 
 
Smoesjes dat het regent of koud is, gaan voor haar niet op. ‘Daar smelt je niet van. Het is voor 
iedereen te doen, een half uurtje naar buiten. Maar het vraagt wel een stukje motivatie.’ 
 
Toch zijn er groepen waaraan wél wordt geadviseerd om extra vitamine D te slikken. Niet 
zozeer vanwege de weerstand, maar vooral ook voor het versterken van de botten. Vitamine D 
zorgt namelijk voor het opnemen van calcium, waardoor je sterke botten houdt. Caljouw somt 
de groepen op die ook door het Voedingscentrum worden aangeraden om extra vitamines te 
slikken: ‘Kinderen tot vier jaar, zwangere vrouwen, vrouwen boven de vijftig jaar, mannen 
boven de zeventig en iedereen met een getinte huid.’  
 
Of je die vitamines haalt bij een drogisterij of apotheek, maakt volgens de huisarts niet uit. 
‘Het enige dat je vaak ziet, is dat de duurdere vitamines makkelijker in te nemen zijn. Dat zijn 
bijvoorbeeld gladdere of kleinere tabletjes. Maar wat erin zit, is hetzelfde.’ Bron: Rijnmond.nl, 
9 maart 2021.  
 

 
 

Corona treft probleemwijken extra hard: 'deltaplan' nodig voor 
aanpak  
 
Grote zorgen over de ruim één miljoen inwoners van probleemwijken. De problemen met 
armoede en achterstanden in deze wijken zorgen ervoor dat burgemeesters in heel het land 
alarm slaan. Ze roepen de landelijke politiek op tot een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar. 
‘Als we dit nu niet doen, dan zetten we een hele generatie, juist in die meest kwetsbare 
wijken aan de kant bij het vuil’, zegt burgemeester Jan Hamming van Zaanstad namens 
vijftien grote gemeenten. 
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Zaandam Zuid 

Het gaat om ruim een miljoen inwoners bij wie de problemen zich opstapelen.  De 
werkloosheid stijgt, de overlast neemt schrikbarend toe en het onderwijsniveau daalt. Dit 
zeggen burgemeesters met probleemwijken tegen onze onderzoeksredactie.  

‘Wat je ziet is dat de coronacrisis nog eens boven op de crisis kwam waar deze wijken al 
middenin zaten’, zegt burgemeester Marcouch van Arnhem. Hetzelfde beeld 
heeft burgemeester Depla van Breda: ‘De coronacrisis is in de probleemwijken extra hard 
aangekomen.’ Hij noemt de coronacrisis voor de probleemwijken de lakmoesproef waarbij al 
langer bestaande problemen extra goed zichtbaar worden. 

‘Om de bewoners in deze wijken weer perspectief te bieden en weer uit het dal te laten komen 
hebben we het Rijk nodig’, zegt burgmeester Jan Hamming van Zaanstad. ‘We moeten 
investeren in onderwijs, jongerenproblematiek, maar er moet ook geïnvesteerd worden in 
betere woningen.’ 

De problemen treffen ook scholieren, onder wie de 12-jarige Chaima. Zij woont veel te klein 
en kan zich zo nauwelijks concentreren voor school, 

De gemeenten geven aan dat de armoede in de wijken het afgelopen jaar verder is toegenomen. 
Het aantal bijstandaanvragen in Rotterdam is het afgelopen jaar weer met drieduizend 
gestegen. Terwijl het de afgelopen jaren juist flink was afgenomen. ‘Bijna alle winst die we 
hadden geboekt in het terugdringen van het aantal bijstandsuitkeringen is door de 
coronacrisis weer teniet gedaan.’ 

In de kwetsbare wijk Woensel-Zuid in Eindhoven is het aantal bijstandsaanvragen het 
afgelopen jaar met tien procent gestegen. 

In Groningen zien ze bijna een verdubbeling van het aantal aanvragen voor een noodbudget, 
geld voor kwetsbare mensen die snel hulp nodig hebben. Er is sprake van een enorme 
achteruitgang in inkomen, waardoor mensen hun woonlasten niet meer kunnen betalen, 
aldus de gemeente. 

Het aantal huishoudens dat zich meldt bij de voedselbank loopt snel op, zien ze in Amsterdam. 
In de achterstandswijk Indische buurt Oost gaat dat het hardst, hier komen nu twee keer 
zoveel mensen eten halen als voor de crisis. 

Op onderstaande kaart staan 91 wijken die in de meest recente Leefbaarometer van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken als zwak, onvoldoende of ruim onvoldoende te boek staan. 
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Armoede ontstaat doordat veel mensen in probleemwijken hun baan zijn kwijtgeraakt. Het 
aantal werkloosheidsuitkeringen in de vijf meest kwetsbare wijken van Zaanstad is fors 
gestegen. In de probleemwijk Kogerveldwijk met maar liefst 67 procent. Gemiddeld steeg de 
werkloosheid in Zaanstad met 35 procent. 

Het zijn vooral werknemers met flexibele contracten, zzp'ers en jongeren die hun werk 
verliezen. Maar ook tieners raken door het sluiten van de horeca hun inkomen kwijt. Deze 
jongeren leveren een bijdrage aan het gezinsbudget, maar dat is nu ook vaak weggevallen. 

Dit levert volgens burgemeester Marcouch van Arnhem vervolgens veel stress op in deze 
gezinnen, want de vraag is of ze hun huur of boodschappen nog wel kunnen betalen. ‘Mensen 
die in deze wijken wonen zijn vaak aan het overleven in plaats van dat ze aan het leven zijn.’ 

Het aantal meldingen van overlast nam flink toe in 2020. In de meest kwetsbare wijken ging 
dat nog harder. Het gaat daarbij onder meer om overlast van jeugd, geluid, alcohol en drugs. 

De burgemeesters willen dat het nieuwe kabinet bij de formatie het Deltaplan voor de wijken 
in het regeerakkoord vastlegt, niet voor vier, maar voor een periode van twintig of dertig 
jaar.  'We hebben een commitment nodig van vier of vijf kabinetten', zegt burgemeester Ahmed 
Marcouch van Arnhem. Maar of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag. 

RTL Nieuws heeft de nieuwe verkiezingsprogramma's van de huidige Tweede Kamerfracties 
doorgenomen. Daaruit blijkt dat slechts vier van de veertien partijen specifieke plannen 
hebben voor kwetsbare wijken. 

Zo wil de VVD de veiligheid in de probleemwijken verbeteren door meer te laten surveilleren 
en overlast tegen te gaan. DENK wil de successen van het Nationaal Programma Rotterdam-
Zuid (NPRZ) gebruiken voor de zogenoemde prachtwijken. De ChristenUnie benoemt summier 
dat ze deze wijken willen herstructureren. De PvdA is de enige partij die ook een bedrag noemt, 
zij willen honderden miljoenen euro's steken in het leefbaar maken van achterstandswijken. 

Geen enkele andere zittende partij benoemt deze kwetsbare wijken in hun 
verkiezingsprogramma. Wel staan in verschillende partijprogramma's plannen die voor de 
inwoners van deze wijken belangrijk zijn. Het gaat dan om beter onderwijs, nieuwe woningen 
en meer wijkagenten of bijvoorbeeld armoedebestrijding. 

Kort na de eerste coronagolf vorig jaar trokken de burgermeesters ook al aan de bel. In een 
manifest waarschuwden ze al voor verontrustende problemen, die ze nu een jaar later 
werkelijkheid zien worden. 

De gemeenten hebben het afgelopen jaar al wel extra miljoenen euro's van het Rijk gekregen, 
maar dat was om de eerste nood te lenigen. Maar dat is volgens de burgemeesters absoluut 
niet genoeg voor de komende jaren. Bron: RTL nieuws, 9 maart 2021.  

Corona-uitbraak op cruiseschip, 1000 opvarenden vast aan 
boord 

Op het cruiseschip Odyssey of the Seas van de Meyer Werft in Papenburg zijn vijf medewerkers 
positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Duitse omroep NDR.  
 
Het schip, dat vorige week nog in Eemshaven aanmeerde, ligt voorlopig voor anker in 
Bremerhaven om daar afgebouwd te worden. De besmette personen zijn in de Duitse 
havenstad van boord gehaald en zitten in quarantaine. 
 
In Groningen zijn de besmette personen niet van boord geweest, laat Groningen Seaports bij 
navraag weten. De instantie heeft hierover overleg gevoerd met GGD Groningen. 
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Vorige week kwamen de eerste twee coronagevallen aan het licht. De personen die daarna 
besmet zijn geraakt, zijn volgens de lokale gezondheidsautoriteiten in aanraking geweest met 
de besmette medewerkers.  
 

 

De Odyssey op weg naar de Eemshaven, foto 112 Groningen.nl 
 
 
Een woordvoerder van de Meyer Werft zegt tegen de NDR geen extra gevallen meer te 
verwachten. Zo'n duizend opvarenden en bemanningsleden zitten op dit moment vast op het 
schip. Wanneer de Odyssey weer kan vertrekken, is onduidelijk. 
 
Het schip moet nog enkele tests doorstaan op de Noordzee, voordat het aan de eerste tour in 
Israël kan beginnen. Bron: RTV Noord, 8 maart 2021. 

  

Zo komt onze zorg er na corona uit te zien: meer ic-bedden, 
beter betaald personeel en minder markt 

Met het coronatrauma nog in hun vezels schrijven politici aan grootse nieuwe zorgplannen, 
met meer ic-bedden en personeel, maar ook met minder markt en meer staat. Is dat wel zo 
slim? Duitsland kon juist dankzij de marktwerking massaal testen. 

De marktwerking in de zorg moet minder. Pak willekeurig een verkiezingsprogramma en je 
komt van links tot rechts kloeke teksten tegen over ongezonde financiële prikkels, over gebrek 
aan regie bij de overheid, over allerlei eilandjes en te weinig gemeenschappelijk belang. Zelfs 
de vrije marktliefhebbers van de VVD reppen van ‘doorgeschoten marktwerking’. Bron: AD, 9 
maart 2021. 

Drie reacties 

John Fender: De verzekeraar bepaalt, het eigen risico loopt de spuigaten uit. Wie pakt die 

grootverdieners nu eens aan? Het geld klotst tegen het plafond.  
 

Ekner: Was het artikel nou bedoeld als grap? Onze zorg gaat er echt niet zo uit zien na in 
10 jaar bijna te zijn gehalveerd omdat ‘onze’ regering vindt dat andere dingen belangrijker 
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zijn. Het is misschien hoe het zou moeten zijn maar breng dat onze politici maar aan het 

verstand, in Japan snappen ze het, niet bezuinigen maar juist investeren, want meer grijze 
haren betekent meer zorg nodig! Misschien moesten onze politici daar eens naar kijken. 

Aandacht voor ons land en onze mensen is prioriteit!  
 

Lenie van Leeuwen: De pandemie heeft ons heel duidelijk gemaakt dat we niet zonder 
streekziekenhuizen kunnen! Voor een betere zorg is het nodig dat de streekziekenhuizen in 

ere hersteld worden, en dat door marktwerking verdwenen streekziekenhuizen terug komen. 
Laat de hoogspeciale zorg over aan grote academische ziekenhuizen, en laat de 

streekziekenhuizen de meer voorkomende zorg voor hun rekening nemen. Dit maakt de 
doorsnee ziekenhuiszorg stukken goedkoper en het belangrijkste, bereikbaar en dichtbij! 

Bron: AD, 9 maart 2021.  

Zeevaartstudenten weer terug van stage: 'Op zee was corona 
heel ver weg' 

Stage tijdens corona. Het is al lastig, maar zeker wanneer je ook nog eens in het buitenland 
zit. Voor studenten van de maritieme opleiding van onderwijsinstelling Scalda in Vlissingen is 
het door reisbeperkingen lastig om aan boord te komen. Maar lukt dat, dan is corona heel ver 
weg.  
 
‘Het was gewoon gek om tijdens de lockdown weer thuis te komen’, vertelt Gijs van Hulst uit 
Vlissingen. De derdejaarsstudent van de maritieme opleiding was een paar maanden van huis. 
Gijs heeft tijdens het varen veel landen gezien en nog meer geleerd. ‘We moesten alleen wel 
heel veel in de haven blijven, want de wal mochten we amper op. Het voordeel was dan weer 
dat er op het schip geen corona was.’   
 

 
 
De drie studenten tijdens hun stage, foto van de studenten 
 
 
Ook Arjan Maljaars herkent de situatie van zijn medestudent. De inwoner van Aagtekerke zag 
havens in Saoedi-Arabië, Ghana en Turkije. ‘Anderhalve meter? Op zee hoefde je je niet aan 
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de regels te houden wanneer iedereen negatief was getest. Van corona heb ik dus maar weinig 
last gehad.’ 
 
Volgens Marc van Gils uit Kats gaf het varen zonder corona juist ook vrijheid. ‘Je ziet prachtige 
landen en we hebben er amper last van gehad. Ik heb wel geleerd dat het leven op een schip 
zelfredzaam is. De zeevaart is erg zelfstandig.’ 
 
Deze studenten hebben weinig problemen gehad, maar dat loopt wel eens anders zegt 
teamleider Arno Siereveld. Volgens hem is het vooral lastig om studenten aan en van boord te 
krijgen. ‘Een student heeft vorig jaar vijf extra maanden aan boord gezeten. De planning was 
juni, maar door verschillende reden kwam hij pas in november van boord.’ 
 
Toch was deze student volgens Siereveld een uitzondering. ‘Alles zat bij hem tegen, maar over 
het algemeen gaat het aan en van boord halen van de studenten de afgelopen maanden prima.’ 
 
Marc, Arjan en Gijs hebben alle drie nog één lange stage te gaan. Ze kijken er al reikhalzend 
naar uit. Al hoopt Gijs dat er dan meer versoepelingen zijn. ‘Iets meer van boord in landen 
zou wel mooi zijn.’ Bron: Omroep Zeeland, 9 maart 2021.   
 
 

Meerdere restaurants verliezen ‘halve Michelinster’ wegens 
corona 
Meerdere Nederlandse restaurants verliezen door de coronacrisis hun Bib Gourmand, ook wel 
bekend als halve Michelinster. Het gaat om een onderscheiding van restaurantbeoordelaar 
Michelin voor restaurants die wat betaalbaarder zijn voor het grote publiek. Volgens Michelin 
hebben meerdere van de eerder bekroonde restaurants vanwege de crisis hun prijzen 
verhoogd waardoor ze niet langer voldoen aan de criteria.  

  

@ ANP 

Ook zijn er door de lockdowns minder nieuwe restaurants bekroond met een Bib Gourmand 
dan normaal. Restaurants komen in aanmerking voor de onderscheiding als ze een 
driegangenkeuzemenu aanbieden voor maximaal negenendertig euro. Bij de bekendmaking 
van de nieuwe lijst met Bib Gourmands, eind deze maand, moeten meerdere restaurants de 
vermelding inleveren omdat de menuprijs de negenendertig euro heeft overschreden. Om 
hoeveel restaurants het precies gaat wil Michelin nog niet zeggen. 

Er komen dertien nieuwe restaurants bij op de lijst, waardoor ons land momenteel 
honderdzevenendertig eetgelegenheden kent met een Bib Gourmand. Vergeleken met eerdere 
jaren gaat het om ‘relatief weinig’ nieuwkomers, geeft selectiedirecteur Werner Loens van 
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Michelin aan. Volgens hem speelt mee dat het vanwege de coronapandemie niet mogelijk was 
om alle kanshebbers te bezoeken. ‘Maar de restaurants die vanwege corona dit jaar buiten de 
boot vallen, komen voor volgend jaar zeker in aanmerking’, benadrukt Loens. 

Michelin was al in november 2019 begonnen met testen, dus in de eerste maanden was er 
nog geen sprake van corona. Ook tussen de eerste en de tweede lockdown kon de 
restaurantbeoordelaar nog eetgelegenheden bezoeken. 

Onder meer Gastrobar Ster in Rotterdam, Élevé in Leeuwarden en Alma Bodega in Oisterwijk 
vallen dit jaar in de prijzen bij de Bib Gourmand-uitreiking. Terry Priem van Gastrobar Ster 
laat weten ‘heel blij’ te zijn met de onderscheiding. ‘We werken ondanks corona ontzettend 
hard om zichtbaar te blijven. Dit is een welkome bemoediging.’ Aan het einde van de maand 
maakt Michelin bekend welke Nederlandse restaurants ‘echte’ Michelinsterren ontvangen. 
Ook de voltallige lijst van Nederlandse Bib Gourmands wordt dan gepresenteerd. Bron: 
Nederlands Dagblad, 8 maart 2021. 

Griekenland rouwt om baby van vijf weken die overlijdt aan 
corona 

‘Helaas hadden we vandaag het nieuwste slachtoffer van de pandemie in ons land. Een baby 
die 17 van zijn 37 dagen tellende leven heeft doorgebracht met strijden tegen het coronavirus. 
Het virus discrimineert niet, maar vandaag is het verdriet ondraaglijk. Aan zijn familie betuig 
ik mijn oprechte deelneming.’ Dat schrijft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis op 
Facebook. 

∆υστυχώς σήµερα είχαµε το νεότερο θύµα της πανδηµίας στη χώρα µας. Ένα βρέφος που 
πέρασε τις 17 από τις 37 ηµέρες ζωής.  

Geplaatst door Kyriakos Mitsotakis op maandag 8 maart 2021.  

Het ministerie van Volksgezondheid verklaart dat de baby half februari met verschijnselen – 
ontstoken neus en koorts – werd opgenomen in het kinderziekenhuis van Athene. De baby 
leed niet aan andere ziektes of complicaties. Een dag later was zijn toestand zo verslechtert 
dat hij werd overgebracht naar de intensive care. Eerder al toonden kabinetsleven medeleven 
met de zieke baby wiens toestand verslechterde. 

Het kindje overleed afgelopen zondag als jongste slachtoffer van de pandemie in Griekenland. 
Hij is het achtenzestighonderdste dodelijke slachtoffer van het virus in het Zuid-Europese 
land waar de gezondheidszorg dreigt te bezwijken onder de druk van de pandemie. Er liggen 
vierhonderdtachtig mensen op de intensive care op een bevolking van nog geen elf miljoen. 
In Nederland zijn dat er nu zeshonderdeenënvijftig. 

Volgens de oppositie heeft de rechtse regering de coronacrisis verkeerd aangepakt nadat het 
land afgelopen zomer in lockdown ging. Het kabinet wijt de toename aan de opkomst van de 
nieuwe variant. Een woordvoerder van de regering verklaarde dat op het vasteland nu zestig 
tot zeventig procent van de nieuwe gevallen veroorzaakt worden door varianten terwijl dat op 
Kreta zelfs negentig procent is. Tegen eind maart moeten één miljoen Grieken gevaccineerd 
zijn, dat komt neer op ongeveer tien procent van de bevolking. Bron: Joop, 9 maart 2021. 

Vele vrijwilligers in de zorg zitten tijdens corona 
noodgedwongen thuis, 'Ze missen de bewoners’ 

WEST-BRABANT - Vrijwilligers zijn goud waard voor de West-Brabantse zorgorganisaties 
Groenhuysen, TWB, Avoord en tanteLouise. Toch stonden velen het afgelopen coronajaar 
noodgedwongen aan de zijlijn. Lang niet alle vrijwilligers keerden terug, maar er is ook nieuwe 
aanwas. En die is hard nodig. 
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Verpleeghuizen gingen een tijdlang dicht, activiteiten lagen stil. Veel vrijwilligerswerk kwam 
daarmee tot stilstand. Toch is er veel behoefte aan extra handen. ‘Nu groepsactiviteiten vaak 
niet doorgaan, hebben we meer individuele vrijwilligers nodig’, vertelt Dennis Roos van 
Avoord. 

We missen ook handjes omdat vrijwilligers zelf in de risicogroep voor corona vallen, of zich 

met klachten ziek moeten melden 

Die kunnen met een bewoner een wandelingetje maken of een kopje koffie drinken of een 
boodschap doen. Het lukte Avoord sinds september vijfenzestig nieuwe vrijwilligers te 
ontvangen. ‘Belangrijk, want we missen ook handjes omdat vrijwilligers zelf in de risicogroep 
voor corona vallen, of zich met klachten ziek moeten melden’, legt Roos uit. Daarnaast prijst 
de organisatie zich gelukkig dat vrijwilligers die er al waren, bereid zijn ander werk te doen 
nu hun activiteiten stil liggen.  

Groenhuysen heeft relatief veel zeventigplussers in vrijwillige functies. Die mochten een tijd 
lang niet komen omdat ze tot de risicogroep horen. ‘Tijdens de coronapiek waren maar 
vierendertig vrijwilligers actief die vooral hielpen met het afgeven van wasgoed en 
boodschappen’, vertelt Jessie Vogels van Groenhuysen. Ter indicatie; de organisatie telt 
ongeveer duizend vrijwilligers. Vorig jaar zijn er tweehonderdvijftien vertrokken en vierenvijftig 
bijgekomen. ‘De vrijwilligers die nog thuis zitten, willen graag weer aan de slag. Ze missen de 
bewoners.’ 

Vrijwilligers bieden een luisterend oor, wandelen, met cliënten en verlenen hand en spandien-
sten. Bij thuiszorgorganisatie TWB werken ongeveer vijftig vrijwilligers bij de dagbegeleiding. 
‘Ze zijn ontzettend belangrijk’, zegt manager maatschappelijke opvang Loes Coppens. ‘Ze 
bieden een luisterend oor, wandelen met cliënten en verlenen hand en spandiensten.’ Het 
afgelopen jaar is die ondersteuning deels weggevallen. Er kunnen minder personen 
tegelijkertijd op een locatie aanwezig zijn. Ook willen veel vrijwilligers graag eerst gevaccineerd 
worden voordat ze weer komen helpen. ‘Daar hebben wij uiteraard begrip voor.’ 

Bij tante Louise is dat in beperkte mate gebeurd, vertelt woordvoerder Marc Molenaars. ‘Toen 
we bij de eerste vaccinatieronde vaccin overhielden, is in overleg met het ministerie  een aantal 
vrijwilligers van het hospice met specifieke zorgtaken gevaccineerd.’ Bron: BN De Stem 
(Bergen op Zoom), 8 maart 2021. 

Corona-uitbraak op Walcheren leeft weer op, ook situatie 
Tholen nu 'zeer ernstig' 

In Zeeland zijn er in één dag drie sterfgevallen door het coronavirus bijgekomen. Dat blijkt uit 
de registratie van het RIVM. Dat instituut meldt verder in onze provincie vier 
ziekenhuisopnames en vijfennegentig nieuwe besmettingen met het coronavirus. 
 
De meeste besmettingen werden geconstateerd in de gemeente Vlissingen, daar werd bij 
achttien inwoners besmetting met het coronavirus vastgesteld. De gemeente Tholen volgt met 
vijftien nieuwe besmettingen. 
 
Aangezien de registratie door het RIVM van dag tot dag kan fluctueren, geeft het een beter 
beeld van de daadwerkelijke situatie als je naar het totaalaantal besmettingen in de 
voorgaande zeven dagen kijkt. In de onderstaande grafiek hebben we die optelsom per dag 
gemaakt voor vier Zeeuwse regio's. 
 
Daaruit blijkt dat de regio Walcheren, die na een forse piek weer wat gedaald was, nu weer 
flink stijgt. Sowieso zijn de zevendagenlijnen van alle vier de Zeeuwse regio's de afgelopen 
dagen gestegen. 
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De drie sterfgevallen in de dagcijfers van het RIVM zijn inwoners van de gemeenten 
Middelburg, Terneuzen en Tholen. Bij de ziekenhuisopnames gaat het om inwoners van de 
gemeenten Goes, Terneuzen, Tholen en Vlissingen. 
 
Wat de nieuwe besmettingen betreft volgt na Vlissingen en Tholen de gemeente Middelburg 
met twaalf nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM. In de onderstaande tabel 
staan je de besmettingsaantallen per gemeente van de afgelopen dagen. Het gaat daarbij om 
de positieve coronatests die zijn uitgevoerd bij inwoners van die gemeenten en voor 10.00 uur 
op de vermelde datum in de registratie van het RIVM zijn opgenomen. 
 
Aangezien het verschil in aantallen inwoners tussen de dertien Zeeuwse gemeenten nogal 
groot is, brengt Omroep Zeeland ook het aantal besmettingen naar inwonertal in beeld. Op de 
onderstaande kaart wordt het zevendagentotaal per honderdduizend inwoners weergegeven. 
 
Daaruit blijkt dat Vlissingen de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal, 
maar ook dat het aantal besmettingen naar inwonertal in Middelburg, Reimerswaal en Tholen 
flink is gestegen. Al deze vier gemeenten zitten boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 
'zeer ernstig'. 
 
Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd meer dan tweehonderdvijftig besmettingen worden 
geconstateerd per honderdduizend inwoners. Vlissingen was een tijdlang de enige gemeente 
die boven dat niveau zat, maar daar zijn nu dus nog drie gemeenten bijgekomen. 
 
Opvallend is dat juist de gemeente Tholen nu zo hoog scoort. Deze gemeente was in het 
verleden lange tijd dé coronabrandhaard van Zeeland, maar de afgelopen maanden was het 
aantal besmettingen er juist relatief laag. Daar is de afgelopen weken dus verandering in 
gekomen. Bron: Omroep Zeeland, 8 maart 2021.   
 
 

Gezondheidsraad: Eén prik is voldoende voor wie al corona 
heeft gehad  
 
De Gezondheidsraad adviseert ouderen boven de vijfenzestig toch het vaccin van AstraZeneca 
te geven. Daarnaast schrijft de raad dat Nederlanders die het afgelopen half jaar Covid-19 
hebben gehad, aan één dosis van het vaccin genoeg hebben. 
 
Van de vaccins van Pfizer, Moderna en AstraZeneca moet iedereen eigenlijk twee doses krijgen. 
Maar uit onderzoek blijkt dat covidpatiënten minstens een half jaar lang hun immuniteit 
behouden. Ook blijkt dat één dosis vaccin binnen die zes maanden voor een flinke verhoging 
van de opgebouwde antistofniveaus zorgt. 
 
Tot nu toe hebben naar schatting 2,5 miljoen Nederlanders covid gehad. Deze cijfers komen 
uit de bloedtesten van bloedbank Sanquin. Het officiële aantal positieve testen ligt op 1,12 
miljoen. Omdat tot juni vorig jaar nauwelijks is getest, is ruim een miljoen personen in deze 
groep afkomstig uit de tweede golf. Zij kunnen dus toe met één prik. 
 
Eerder zei minister Hugo de Jonge al dat hij hoopt dat in juli twee derde van de Nederlanders 
boven de 18 die zich wil laten vaccineren twee keer een vaccin heeft gehad en dat een derde 
één prik heeft ontvangen. Die miljoen ex-covidpatiënten behoren dus tot die laatste categorie. 
 
De Jonge verwacht dat vanaf volgende maand de GGD’en en huisartsen kunnen vaccineren 
met een middel waarbij één dosis voldoende is. Komende donderdag beslist het Europees 
medicijnagentschap EMA over het vaccin van Johnson en Johnson, waartoe ook het Leidse 
Janssen behoort. 
 



196 

 

Vanaf mei kunnen GGD’en, ziekenhuizen en huisartsen ongeveer 2,5 miljoen prikken per 
week zetten, zo verwacht het ministerie van volksgezondheid. Of dat ook lukt, is afhankelijk 
van de levering van de vaccins. Met name bij AstraZeneca loopt dat moeizaam. De voorzitter 
van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei maandag dat het bedrijf tot nu toe 
slechts 10 procent heeft geleverd van het aantal beloofde vaccins. 
 
Over AstraZeneca zei de Gezondheidsraad maandag dat recent wetenschappelijk onderzoek 
laat zien dat dit vaccinatiemiddel ook goed werkt bij mensen boven de 65 jaar. Begin februari 
nog stelde de Gezondheidsraad dat AstraZeneca beter past bij jongere groepen omdat het 
middel onvoldoende was getest op ouderen. Landen als Duitsland, België, Frankrijk, Zweden 
en Italië besloten ook het vaccin niet aan 65-plussers te geven. 
 
Duitsland, Frankrijk en België kwamen daar een paar dagen geleden van terug. En nu dus 
ook Nederland – althans de Gezondheidsraad, want het kabinet moet nog wel besluiten of zij 
het advies van de raad overneemt. 
 
AstraZeneca is geen populair vaccin in Europa. Dat heeft te maken met de effectiviteit die ver 
onder dat van Pfizer en Moderna ligt. De effectiviteit ligt op zestig procent, terwijl Pfizer en 
Moderna rond de vijfennegentig procent halen. Maar het vaccin beschermt voor vijfentachtig 
tot honderd procent tegen ernstige complicaties bij covid, wat vergelijkbaar is met de vaccins 
van Pfizer en Moderna. 
 
De Gezondheidsraad keek ook opnieuw naar een advies over uitstellen van een tweede prik 
bij Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Dat blijft de raad een slecht idee vinden.  Bron: Trouw, 8 
maart 2021.   
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Restaurant legt loodje door gebrek aan steungeld: 'Corona 
gooit roet in eten'  

 
ALPHEN AAN DEN RIJN - Ze wisten dat het een gewaagde stap was; een horecazaak starten 
midden in de coronacrisis. Maar dat gastrobar Limão al binnen halfjaar verdwijnt uit het 
centrum van Alphen aan den Rijn, is een hard gelag voor eigenaar Ming-Wen Tsao. Een gebrek 
aan overheidssteun heeft hem naar eigen zeggen de kop gekost. 
 
Mensen (opnieuw) kennis laten maken met de mediterrane keuken. Met die motivatie openden 
Tsao en zijn toenmalig compagnon Michaela Smeyers op 1 oktober vorig jaar gastrobar Limão 
(Portugees voor 'citroen') aan de Van Boetzelaerstraat. 'Wij willen die gezellige eetcultuur 
terugbrengen. En mensen laten genieten van iets anders dan een broodje kaas', sprak 
Smeyers destijds. 

  

Min-Wen Tsao en Michaela Smeyers van gastrobar Limao in Alphen, foto Omroep West  

 

Niemand kon op dat moment nog bevroeden dat precies twee weken later de gehele 
horecasector in het land op slot ging en sindsdien ook niet meer open is geweest. Daardoor 
moeten restaurants noodgedwongen hun gasten bedienen door middel van afhalen en 
bezorgen. Bovendien komen ondernemingen die na 1 maart 2020 zijn gestart, ook nog eens 
niet in aanmerking voor financiële compensatie van de overheid.  
 
Op deze manier een zaak voortzetten, wordt heel moeilijk', reageert Ming-Wen Tsao. 'We zijn 
alleen aangewezen op afhalen en bezorgen, maar daarmee kunnen we niet voldoende omzet 
genereren om onze vaste lasten te voldoen. Ik zie ook geen perspectief meer. Het wordt zo mooi 
weer, maar de terrassen mogen voorlopig nog niet open. Dus er is geen licht aan het eind van 
de tunnel.' 
 
Tsao - die hiervoor met zijn vrouw Jennie negentien jaar lang een Aziatische toko in het 
Alphense stadshart runde - had nog even de hoop over dit kwartaal alsnog overheidsgeld te 
krijgen, maar tevergeefs. 'Met coronasteun hadden we zeker makkelijk een halfjaar verder 
gekund', stelt hij. 'Je moet de investering die je hebt gedaan ook terugbetalen, maar we hebben 
geen cent verdiend. Nu maak ik mijn spaargeld op en dat is niet vol te houden.' 
 
‘Dan kun je beter je verlies nemen’, aldus de Alphense ondernemer. 'Het voelt niet als een 
verlies, gek genoeg. Corona heeft roet in het eten gegooid. Kunnen we op de normale manier 
draaien, dan draaien we minimaal quitte.' Smeyers zei begin oktober de coronacrisis nog als 
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een kans te zien. Tsao: 'Wat ik eigenlijk het meest frustrerend vind, is dat het kabinet na 1 
oktober nooit meer naar versoepelingen heeft gekeken.' 
 
De sluiting van Limão komt als een verrassing voor het echtpaar Niels en Laura Aben. Zij 
openden in dezelfde week als de gastrobar hun stadsherberg aan de Raadhuisstraat, op amper 
tweehonderd meter loopafstand. Voor hen valt het op dit moment nog wél vol te houden. 'We 
redden het nog', laat Laura Aben desgevraagd weten. 'Mondjesmaat komen er gasten, maar 
we kunnen er nog niet echt van leven. Gelukkig hebben we een aardig spaarpotje.' 
 
Gemiddeld schat ze dat de stadsherberg op ongeveer vijftien procent bezetting zit. Gasten 
mogen wel 'gewoon' overnachten, maar moeten hun maaltijden op de kamer nuttigen, omdat 
het restaurant conform de coronaregels dicht moet blijven. Als creatieve oplossing hebben ze 
bedacht de tafels uit het restaurant naar de slaapkamers te verplaatsen. Bron: Omroep West, 
9 maart 2021.   
 

 
 

Meer mensen maken gebruik van de Voedselbank 

Het aantal mensen dat bij de Voedselbank aanklopt is het afgelopen coronajaar flink 
gestegen. Eind vorig jaar maakten 37.311 huishoudens (zo'n 93.000 mensen) op dat moment 
gebruik van de Voedselbank. Dat is een stijging van 7,2 procent ten opzichte van een jaar 
eerder. Het aantal kinderen (tot en met 17 jaar) dat voedselhulp kreeg, steeg zelfs met 9,3 
procent tot 36.858. 

Volgens de Voedselbank zijn in de jaarcijfers per regio grote verschillen te zien. De grootste 
stijging was bijvoorbeeld in Rotterdam en de regio Amsterdam. In totaal hebben de 172 
voedselbanken vorig jaar 160.500 mensen bijgestaan. Het jaar daarvoor waren dat 151.000 
mensen. 
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Volgens de organisatie zijn er echter nog veel mensen die niet in staat zijn om voldoende eten 
te kopen, maar niet naar de Voedselbank gaan. Schaamte is daarvoor de voornaamste reden, 
aldus de Voedselbank, die daarom in december de campagne Niks om je voor te schamen is 
gestart. ‘Want als Covid-19 ons iets heeft laten zien, dan is het dat tegenslag iedereen treft. 
Van jong tot oud, van werkgevers tot werknemers, van startende tot bestaande ondernemers.’ 
Bron: AD, 10 maart 2021.   
 
 

Alaska schrapt bijna alle randvoorwaarden betreffende 
vaccinaties 
 
Alaska is de eerste Amerikaanse staat die bijna alle randvoorwaarden voor een 
coronaprik schrapt. Terwijl andere staten nog bezig zijn ouderen, kwetsbaren en mensen met 
vitale beroepen eerst te prikken, komt in Alaska nu iedereen van 16 jaar en ouder die in de 
staat woont of werkt in aanmerking voor een coronavaccin. Dat heeft gouverneur Mike 
Dunleavy bekendgemaakt. 
 
Vorige week verruimde Alaska de voorwaarden al flink. In eerste instantie werden alleen 
zorgmedewerkers en mensen van 65 jaar en ouder en leraren gevaccineerd, daarna kwamen 
ook de onder meer de leeftijdsgroep 55-64 in aanmerking en mensen die vanwege 
gezondheidsredenen in een risicogroep vallen. 
 
In de VS krijgen staten op basis van advies van de gezondheidsdienst CDC bepaalde 
hoeveelheden van de verschillende goedgekeurde vaccins. Hoe de staten die vervolgens 
verdelen, wordt op lokaal niveau besloten. 
 
Alaska loopt voor op andere staten wat betreft het percentage inwoners dat al een of twee 
coronaprikken heeft gehad, aldus de CDC.  Bron: AD, 10 maart 2021.  
 
 

Just Eat Takeaway sluit 2020 af met nettoverlies 
 
 
Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, heeft coronajaar 
2020 afgesloten met een nettoverlies. De Brits-Nederlandse onderneming profiteerde er wel 
van dat mensen massaal maaltijden bestelden vanwege alle strenge coronamaatregelen. Maar 
tegelijkertijd werd fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de organisatie. 

Onder de streep was uiteindelijk sprake van een tekort van 151 miljoen euro, waar een jaar 
eerder nog een verlies van 115 miljoen euro in de boeken ging. Afgelopen voorjaar fuseerde het 
Nederlandse Takeway.com met het Britse Just Eat. In verband met de samensmelting 
moesten veel kosten worden gemaakt. En er werd geld gestoken in verdere expansie. Zo is het 
bedrijf ook bezig met de overname van het Amerikaanse Grubhub. Die deal ter waarde van 
ongeveer 7,3 miljard dollar is nog niet afgerond. Bron: AD, 10 maart 2021. 
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Alle studies bewijzen: jongeren zijn mentaal het hardst 

getroffen door corona 

 

Vanaf 15 maart krijgen studenten weer één lesdag op de campus per week. Foto Wannes 
Nimmegeers 
 
 



202 

 

Van alle leeftijdsgroepen staat bij jongeren het mentaal welzijn het meest onder druk door 
corona. Dat blijkt uit een rapport van de GEMS dat alle beschikbare studies daarover bundelt 
en dat De Morgen kon inkijken. 
 
Jongeren tussen de 16 en 25 jaar zijn bij uitstek het meest getroffen. Bij de 18- tot 24-jarigen 
is er een duidelijke toename van angststoornissen. Die conclusie staat onder aan een rapport 
over het mentaal welzijn bij alle Belgen dat de adviesraad GEMS maakte. Het rapport bundelt 
alle bestaande onderzoek naar ons mentaal welzijn. 
 
Die verschillende studies zien telkens flikkerlichten bij tieners en jonge twintigers. De 
Motivatiebarometer van de UGent bijvoorbeeld leert dat jongvolwassenen (18-35 jaar) al de 
hele crisis lang minder goed hun psychologische noden hebben kunnen vervullen in 
vergelijking met andere bevolkingsgroepen. Het gaat dan om verbondenheid, autonomie en 
geloof in eigen kunnen: zaken die mensen nodig hebben om zich goed te voelen. 
 
Ook de Grote Coronastudie rapporteert bij jongeren steevast een lager mentaal 
welzijn. ‘Opvallend daarbij is het grote verschil tussen studenten en niet-studenten bij de 
leeftijdsgroep 16- tot 25-jarigen’, zegt professor Arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU 
Leuven, IDEWE) die het overzicht maandelijks een update geeft. ‘Studenten hebben het 
opmerkelijk moeilijker dan hun leeftijdsgenoten die werken. Die laatste groep haalt betekenis 
en sociale contacten uit de werkplek, terwijl studenten dat net zien wegvallen.’ 
 
In het rapport staan nog enkele opvallende cijfers. Zo zou 44 procent van de jongeren tussen 
10 en 18 jaar licht toegenomen depressieve gevoelens hebben. Bij 33 procent is dat zelfs sterk 
gestegen. De vraag is natuurlijk in welke mate die zich daadwerkelijk vertalen in een 
depressie. ‘Daar hebben we nog geen zicht op’, zegt Godderis. ‘We hebben veel bevragingen 
die tonen hoe mensen zich voelen, maar die zeggen niets over het voorkomen van psychische 
problemen. Daar zijn enkel indicaties, zoals langere wachtlijsten in de psychiatrie.’ 
 
Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) is niet verrast dat net jongeren mentaal 
het zwaarst lijden onder de pandemie. ‘Kinderen, jongeren en studenten zijn in volle 
ontwikkeling en hebben daarvoor contacten met leeftijdsgenoten nodig. Daarom moeten we 
in de eerste plaats aan jongeren denken bij het nemen van maatregelen.’ 
 
Afgelopen vrijdag besliste het Overlegcomité om meer buitenactiviteiten toe te laten in het 
georganiseerd jeugdwerk en sport. ‘Zo scheppen we ook perspectief op een geslaagde 
paasvakantie’, zegt Dalle. ‘Dat is belangrijk: we zagen vorig jaar hoe het uitzicht op een 
geslaagde zomer het mentaal welbevinden van jongeren opkrikte.’ 
 
Ook de beloftes voor zowel het hoger als basis en secundair onderwijs om meer 
contactonderwijs mogelijk te maken, zijn volgens Godderis belangrijk. ‘Al zouden hulplijnen 
en zorgverleners ook proactief moeten kunnen werken om kwetsbare jongeren op te sporen 
die hun hulp minder vinden’, zegt hij. Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse 
Vereniging van Klinisch Psychologen, treedt hem daarin bij. ‘Onze geestelijke gezondheidszorg 
werkt nog te veel curatief in plaats van preventief.’ Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke 
(CD&V) benadrukt dat de Vlaamse regering al verschillende initiatieven nam om de 
ondersteuning voor jongeren te versterken. Bron: De Morgen, 10 maart 2021. 
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Nederlander boekt massaal: vooral cruises en wintersport in 
trek 

Terwijl veel Nederlanders nog in dubio zijn over hun buitenlandse zomervakantie, worden er 
voor dit najaar en voor volgend jaar al volop cruisereizen en wintersportvakanties geboekt, 
merken reisorganisaties. 

Bij de cruisemaatschappij Holland America Line (HAL) staan ze er ook van te kijken. De 
boekingen voor het najaar, met name rond de kerstvakantie, en voor 2022 gaan erg hard, zegt 
directeur Nico Bleichrodt. Zo hard dat de van oorsprong Hollandse rederij van plan is om 
reizen aan te gaan bieden voor 2023. ‘We merken dat mensen wat voorzichtig zijn om op de 
korte termijn te gaan cruisen, maar voor de langere termijn hebben zij er duidelijk weer 
vertrouwen in.’ 

 
 

© ANP 
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Met name cruises met vertrek uit Amsterdam en Rotterdam naar de Middellandse Zee, het 
Caribisch gebied en de Noorse fjorden zijn volgens de HAL-directeur gewild. Datzelfde beeld 
heeft Cruisereizen.nl, een platform waar grote rederijen hun reizen aanbieden. Daar zijn al 
vele duizenden boekingen binnengekomen voor dit najaar en volgend jaar. ‘We zitten uiteraard 
nog lang niet op het oude niveau, maar we draaien best goed’, aldus directeur Faizal Siddiqui. 

Behalve de cruises doen ook de skivakanties het goed. Voor het winterseizoen zit Sunweb nú 
al op het niveau waarop het bedrijf normaal gesproken pas eind april zit. ‘Met name voor de 
kerst- en de krokusvakantie en voor bestemming Oostenrijk zien we een duidelijke piek’, zegt 
woordvoerster Martine Langerak van Sunweb. Opvallend is dat grote gezelschappen, van 
twintig mensen of meer, boeken. 

 
 

© ANP  

Ook reizen later dit jaar naar zonbestemmingen als Egypte, Griekenland, Turkije én de 
Canarische Eilanden zitten volgens Sunweb en Corendon in de lift. ‘Op dit moment wordt er 
meer geboekt voor het najaar dan voor de zomer. Normaal zijn dat verre reizen, maar nu kiezen 
mensen voor najaarsbestemmingen dichterbij huis’, aldus Corendon-zegsvrouw Audrey 
Denkelaar. Zij gaat ervan uit dat zodra het kan, Nederlanders massaal hun buitenlandse 
zomervakantie gaan boeken. 

Laura Vlaanderen van de VakantieDiscounter denkt dat de meeste mensen toch bezig zijn 
met wat zij deze zomer gaan doen. ‘De zomervakantie zal voor een grote groep urgenter zijn 
dan een reis in het najaar.’ Ze is hoopvol voor deze zomer: zij ziet het aantal boekingen voor 
Griekenland, Spanje, Turkije en de Nederlandse Antillen al ietwat toenemen. Bron: AD, 10 
maart 2021.   

Tweede Kamer debatteert vanmiddag over aanpak coronavirus 

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag om 13.00 uur met premier Mark Rutte en minister 
Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over de aanpak van het coronavirus. Het is het laatste 
coronadebat voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week.  

Vooraf worden de Kamerleden weer bijgepraat door RIVM-directeur Jaap van Dissel. 
De livestream is hier te volgen vanaf 09.30 uur.  
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Het kabinet kondigde maandag een paar kleine versoepelingen aan. Zo mogen kinderen 
binnenkort weer zwemlessen volgen en komt er wat meer ruimte voor met name grote winkels. 
Het aantal besmettingen ligt nog te hoog om meer maatregelen los te laten. Ook de omstreden 
avondklok wil het kabinet in stand houden. Bron: AD, 19 maart 2021.  

 

Testapp getest 

De zogeheten Corona-testapp wordt komend weekend getest bij twee festivals, laat het 
ministerie van Volksgezondheid weten.  

De nieuwe app CoronaCheck, waarmee mensen kunnen aantonen dat ze onlangs negatief 
getest zijn op het coronavirus, wordt komend weekend getest bij twee festivals, laat het 
ministerie van Volksgezondheid weten. Dat gebeurt bij twee testfestivals in 
Biddinghuizen, waaronder het Back To Live-popfestival, met onder meer Chef’Special, Maan, 
Jett Rebel en Bilal Wahib. 

Elk festival heeft ongeveer 1500 bezoekers, die zich van tevoren moeten laten testen op het 
coronavirus. Bij de test krijgen ze een code, die ze kunnen invoeren in de app. Die maakt 
een zogeheten QR-code aan, die de medewerkers van het festival bij de ingang kunnen 
scannen. Dan zien ze of de bezoeker inderdaad negatief getest is. Bron: AD, 10 maart 2021. 
 
 
De nieuwe app CoronaCheck, waarmee mensen kunnen aantonen dat ze onlangs negatief 
getest zijn op het coronavirus, wordt komend weekend getest bij twee festivals, laat het 
ministerie van Volksgezondheid weten. Dat gebeurt bij twee testfestivals in 
Biddinghuizen, waaronder het Back To Live-popfestival, met onder meer Chef’Special, Maan, 
Jett Rebel en Bilal Wahib. 
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Elk festival heeft ongeveer 1500 bezoekers, die zich van tevoren moeten laten testen op het 
coronavirus. Bezoekers moeten zich verplicht van te voren laten testen. Als ze daarna de 
CoronaCheck-app downloaden, kunnen ze met hun DigiD en een aparte code hun 
testresultaat ophalen. De app toont dan een QR-code die bij het festival gescand kan worden. 
De beveiligers van het festival zien dan op hun scanner een groen of rood scherm. Om 
misbruik te voorkomen staan er bij de QR-code ook de initialen van de persoon die zich heeft 
laten testen en een deel van de geboortedatum van die persoon. De bezoekers van het 
evenement moet dan ook een id-bewijs laten zien. 
 
Als de app verder wordt uitgerold, wat nog onderwerp is van politieke discussie, zullen er 
specifieke teststraten worden aangewezen waar mensen zich kunnen laten testen. ‘De GGD-
teststraten zijn alleen bedoeld voor mensen met klachten, hier komen specifieke 
testlocaties voor’, aldus een woordvoerder van het ministerie. Zelftesten worden niet 
geaccepteerd door de app. Bron: De Stentor, 10 maart 2021. 

 

In deze plaatsen gaat GGD IJsselland straks grootschalig 
vaccineren: ‘Voor iedereen binnen dertig minuten bereikbaar’ 

GGD IJsselland gaat het grootschalig vaccineren van de inwoners vanaf april verzorgen op vijf 
plekken: in Zwolle, Hardenberg, Deventer, Kampen en Dalfsen. Daarmee is voor iedereen in 
het GGD-gebied een prikplek binnen dertig autominuten  bereikbaar, stelt de GGD.  

Zwolle (IJsselhallen)  en Hardenberg (Evenementenhal) zijn al in gebruik als 
vaccinatielocatie voor de eerste doelgroepen die sinds medio januari aan de beurt zijn, zoals 
ouderen en zorgpersoneel.  Bron: AD, 10 maart 2021. 

 

De vaccinatielocatie in de IJsselhallen in Zwolle © Frans Paalman  
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© AFP — Rock am Ring 2018   
 

Duitse festivals gaan dit jaar niet door 
 
De Duitse festivalzomer gaat dit jaar niet door. Grote openluchtfestivals als Rock am Ring, 
Rock im Park, Hurricane, Southside en Deichbrand, waar doorgaans ook veel Nederlanders 
op afkomen, zijn allemaal gecanceld. 
 
De organisaties vinden het onverantwoord om door te gaan met het oog op de 'aanhoudende 
onzekerheid' over de huidige infectiecijfers en mogelijke nieuwe mutaties. 
 
Het is voor het tweede jaar op rij dat de grote festivals niet door kunnen gaan. In Nederland 
gaan festivals als Lowlands en Pinkpop voorlopig nog wel door. 
 
De tickets voor alle festivals blijven geldig voor de nieuwe edities in 2022. Bron: De Stentor, 
10 maart 2021.   
 
 

Nederland krijgt de komende twee weken 169.000 extra 
vaccins 
 
Nederland krijgt komende twee weken 169.000 extra coronavaccins van Pfizer, maakt het 
minister van Volksgezondheid zojuist bekend. De Europese Commissie heeft nog eens 4 
miljoen vaccins van het Amerikaanse farmaceut gekocht en die worden nog deze maand 
geleverd. 
 
De Europese Commissie heeft een nieuw contract afgesloten met de vaccinfabrikant, maakte 
voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Daarmee kunnen EU-landen bijvoorbeeld beter de 
strijd aan met nieuwe, besmettelijkere varianten van het virus. Bron: De Stentor, 10 maart 
2021.  
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Aanzienlijke klap voor markt voor kantoren 
 
De coronacrisis heeft de markt voor kantoren een aanzienlijke klap toegebracht. Door de 
lockdowns werd een kwart minder kantoorruimte verkocht of verhuurd via leden van 
makelaarsvereniging NVM. Bijna 90 procent van de makelaars in commercieel vastgoed is 
aangesloten bij de vereniging. 
 
Nadat thuiswerken de norm was geworden, hadden werkgevers in Nederland even geen 
behoefte aan nieuwe werkplekken voor hun personeel. Doordat er amper interesse was op de 
kantorenmarkt wachtte eind 2020 nog altijd 5,3 miljoen vierkante meter aan 
kantoorruimte (11,5 procent van de totale voorraad) op een nieuwe koper of huurder, schrijft 
de NVM in zijn jaarrapport over commercieel vastgoed. Dat is ongeveer even veel als in het 
voorgaande jaar. 
 
Opvallend genoeg verkochten en verhuurden NVM-makelaars ongeveer even veel 
winkelruimtes als in 2019, ondanks gekelderde verkoopcijfers van veel winkeliers tijdens de 
pandemie. De leegstand van winkelpanden nam zelfs licht af, mede doordat veel van vastgoed 
een andere bestemming kreeg. 
 
Waar makelaars in de Randstad minder winkelpanden konden slijten, steeg de verhuur en 
verkoop in Noord-Brabant en Overijssel.  Bron: De Stentor, 10 maart 2021.  
 



209 

 

 

Cafe De Druif, een van de oudste cafe’s in de stad, is in een lastige financiële situatie gekomen 
als gevolg van de coronacrisis. 
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Petitie voor heropening sportscholen, yogastudio’s en 

zwembaden 

Een petitie voor de heropening van sportscholen, yogastudio’s en zwembaden is in een week 
tijd ruim 43.000 keer ondertekend. Dat is genoeg om het burgerinitiatief, een uitgewerkt 
voorstel tot beleidsverandering, in de Tweede Kamer te bespreken. Volgens initiatiefnemers 
Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief en marketeer Maurice Ambaum behoort 
het faciliteren van sporten tot ‘essentiële dienstverlening’. 
 
Uit onderzoek dat sportkoepel NOC*NSF eind vorig jaar liet uitvoeren kwam naar voren 
dat ruim een derde van de Nederlanders minder sport sinds de coronacrisis. Omdat dit een 
grote impact heeft op de gezondheid en weerstand van mensen, zegt de sportsector essentieel 
te zijn en open te moeten. Bron: De Stentor, 10 maart 2021.   
 
 
 

Ruim 43.000 handtekeningen voor heropenen sportscholen 

Een  petitie voor de heropening van sportscholen, yogastudio’s en zwembaden is in een week 
tijd ruim 43.000 keer ondertekend. Dat is genoeg om het burgerinitiatief, een uitgewerkt 
voorstel tot beleidsverandering, in de Tweede Kamer te bespreken. Volgens initiatiefnemers 
Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief en marketeer Maurice Ambaum behoort 
het faciliteren van sporten tot ‘essentiële dienstverlening’. 

Uit onderzoek dat sportkoepel NOC*NSF eind vorig jaar liet uitvoeren kwam naar voren dat 
bijna de helft van de Nederlanders minder sport sinds de tweede lockdown. Omdat dit een 
grote impact heeft op de gezondheid en weerstand van mensen, zegt de sportsector essentieel 
te zijn en open te moeten. 

Voordat een burgerinitiatief eventueel in de Tweede Kamer wordt besproken, zijn er 40.000 
handtekeningen nodig. Nu dat aantal is gehaald, controleert de commissie voor 
Verzoekschriften en Burgerinitiatieven steekproefsgewijs de legitimiteit van de 
handtekeningen. Als een meerderheid van de Tweede Kamer vervolgens met het voorstel van 
het burgerinitiatief instemt, leidt het pas tot beleidsverandering. ‘Ik hoop dat onze oproep niet 
aan dovemansoren is gericht’, zegt initiatiefnemer Ronald Wouters van NL Actief. ‘De politiek 
gaat er te veel vanuit dat mensen wel ‘gewoon’ gaan hardlopen, fietsen of de skates 
onderbinden, maar het onderzoek van NOC*NSF laat zien dat mensen het moeilijk vinden om 
zichzelf te motiveren en inspireren om te blijven sporten.’ 

De sportsector kan veilig open, claimt hij. ,,Sporten op afspraak, op afstand en met 
inachtneming van de hygiëneregels. De professionals, houden dat tijdens het geven van 
instructie in de gaten en sprken mensen erop aan als ze zich niet aan de regels houden. Dat 
ging ook harstikke goed in de maanden dat de sportscholen wel open mochten”, legt Wouters 
uit. ‘Het is toch opmerkelijk dat je wel naar de Gall&Gall kunt en door de McDrive, maar dat 
zoiets als sporten, dat van belang is voor een gezonde leefstijl, niet als essentieel wordt gezien.’ 
Bron: AD, 10 maart 2021. 
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Bij Local Gym in Kaatsheuvel werd 27 februari actie gevoerd door de sportschool. Net als 
tientallen andere fitnessscholen vinden ze dat ze gewoon open kunnen. © Dolph Cantrijn   

 

De sportscholen blijven dicht: tips om thuis aan de bak te gaan 

Sporten is goed voor de gezondheid en zeker in deze grillige tijden belangrijk als mentale 
opsteker. Toch zijn we steeds minder gemotiveerd om aan ons lichaam te werken. Hoe kunnen 
we het tij keren? 

Sinds de verplichte sluiting van de sportscholen in december zijn we minder gaan sporten. 
Uit onderzoek uitgevoerd door NL Actief blijkt dat dat vooral komt doordat veel mensen de 
sportschool missen. Zo verwacht maar liefst 92 procent van de mensen fitter te worden zodra 
de sportscholen weer opengaan en denkt 89,3 procent dat ze daar gelukkiger van worden. 

Hoe langer de sportscholen gesloten blijven, hoe minder makkelijk mensen de motivatie uit 

zichzelf kunnen halen, aldus Noortje Randag, personal trainer 

Aan het begin van de coronacrisis was duidelijk merkbaar dat mensen gemotiveerd waren om 
zelf aan de slag te gaan, zegt Noortje Randag, personal trainer bij een Gym in Amsterdam. 
Online brak een stormloop uit op gewichten, yoga-matten en springtouwen waren populair en 
er werden tips uitgewisseld over de beste online-lessen.  

We zijn inmiddels een aantal maanden verder, en het lijkt erop dat we er met zijn allen, ook 
sportief gezien, een beetje doorheen zitten. Dat is jammer, want juist een uurtje sporten is een 
goede uitlaatklep om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. En waar in het begin nog in de 
woonkamer actief werd meegedaan met lessen als Home Zweet Home, Fit at Home of 
HomeGymDay, is ook daar de nieuwigheid wel een beetje af. ‘Hoe langer de lockdown duurt 
en hoe langer de sportscholen gesloten blijven, hoe minder makkelijk mensen de motivatie uit 
zichzelf kunnen halen’, zegt Randag. 

Het laat goed zien dat de sportschool niet alleen het sporten zelf makkelijker maakt, denk aan 
de attributen, de ruimte, en aanwezige kennis van trainers, maar dat ook het sociale element 
zeker niet onderschat moet worden. ‘Het helpt om anderen te zien sporten’, zegt 
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gedragsdeskundige Hanneke de Bruin daarover. Ben je zelf aan het sporten, terwijl je kijkt 
naar anderen die ook sporten, dan kan er het zogeheten audience effect optreden, aldus De 
Bruin. ‘Als je weet dat je bekeken wordt, dan doe je er bij een training nog een stapje bovenop 
en ga je bijvoorbeeld net iets langer door.’ 

Het is moeilijk om thuis hetzelfde effect na te bootsen. De Bruin zegt zich te kunnen 
voorstellen dat je je in huiselijke setting - waar partner en kinderen rondrennen - juist op een 
negatieve manier bekeken kunt voelen. Hoe je thuis toch aan het sporten gaat? ‘Ga iets doen 
wat je leuk vindt’, zegt Randag. ‘En zoek online-lessen op van trainers die je al kent of die je 
inspireren. Wij merken dat dat helpt om het langer vol te houden, bij een onbekende ben je 
toch sneller geneigd om weg te klikken.’ 

De Bruin sluit zich daarbij aan: ‘Ik bestelde onlangs een hoelahoep omdat me dat leuk lijkt 
om te doen en ik toch iets moet doen aan bewegen.’ Daarnaast denkt de gedragsdeskundige 
dat het helpt om concrete en haalbare doelen te stellen. ‘Creëer ruimte voor jezelf door 
desnoods meubels te verschuiven, zet je wekker vroeg en laat je partner je je bed uitduwen, 
en beloon jezelf na een week hard sporten.’ 

Tot slot zegt de gedragsdeskundige dat ook de omstandigheden rondom het sporten een 
belangrijke rol spelen. ‘Maak het leuker voor jezelf en makkelijker, door een goede outfit aan 
te trekken, muziek op te zetten of de oefening samen met een vriend of vriendin te 
doen. Bijvoorbeeld op afstand in het park of via de laptop. Gedeelde smart is echt halve smart.’ 
Bron: AD, 10 maart 2021.    

Sportscholen gaan aan de slag in de buitenlucht: tent moet aan 
drie zijden open staan 

De sportscholen zijn open, maar toch ook weer niet. Overal verschijnen de afgelopen weken 
grote witte tenten naast de fitnesscentra in het Westland. Want terwijl de sportscholen 
vanwege de coronamaatregelen nog steeds dicht moeten blijven, mag buiten sporten wél.  

Highline Fitness aan de Einsteinstraat in ‘s-Gravenzande opende vandaag letterlijk én 
figuurlijk de deuren van de tent die buiten op het terrein staat. ‘De zijkanten van de tent 
moeten namelijk open staan, dan ziet de gemeente het als buiten sporten’, legt Hester Turion 
uit. ‘We hebben dit in overleg met de gemeente gedaan. Zij zeiden: ‘We zien jullie nood’. We 
zijn heel blij dat dit mag.’  

Een woordvoerder van de gemeente Westland laat desgevraagd weten dat sportschoolhouders 
die een tent willen plaatsen, dit dienen te melden bij de gemeente. ‘Bij gebruik moet de tent 
aan drie zijdes open zijn. In de tent gelden dezelfde regels als voor buitensporten: groepjes van 
maximaal twee personen en geen groepslessen.’ 
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Tenten buiten bij HighLine fitness. © Thierry Schut 
 

Betekent dit dat er maar maximaal twee personen in de tent mogen sporten? Nee, zegt Turion. 
‘Het betekent dat de volwassenen maximaal twee aan twee mogen sporten. En er moet altijd 
afstand tussen die ‘paartjes’ zijn. Ook mag ik geen groepsinstructies geven, want dan geldt 
het weer als groepsles. Maar de meesten sporten natuurlijk individueel.’ 

Vorig jaar mochten fitnesscentra ook een buitenfaciliteit aanbieden. Inmiddels zijn ze alweer 
sinds december dicht. Sommige sportschooleigenaren kwamen daar eind februari tegen in 
actie. Ze vinden dat sporten juist een preventieve werking heeft en heel belangrijk is in de 
strijd tegen corona. Daarom boden ze een work out in de buitenlucht aan onder de noemer 
‘stilzitten is geen optie’. 

Bootcamps in Westland lopen keihard in coronatijd: ‘Zelfs 
mannen met een bierbuik vinden het leuk’ 

Bootcampinstructeurs uit het Westland krijgen het steeds drukker. Ondanks de oplopende 
besmettingen in de regio Haaglanden, voelen deelnemers zich veilig in de buitenlucht. ‘Er is 
ruimte genoeg om afstand te houden. Je kunt jezelf isoleren en neerzetten waar je wilt.’ 

Maaike Oldeboer en Pedro Olsthoorn zijn actief bezig in de buitenlucht. In het trainingspark, 
gelegen aan de Windrecht in Schipluiden, verzorgen zij meerdere keren per week bootcamps 
voor jong en oud. ‘In deze coronatijd is er steeds meer behoefte om te trainen. De coronakilo’s 
moeten eraf. Ja, dat woord is vaak voorbijgekomen tijdens de training’, vertelt Oldeboer 
lachend. ‘Voor veel mensen is de bootcamp een uurtje ontspannen, intensief bewegen en 
genieten van de buitenlucht. Dat voelt veiliger dan binnen.’ Bron: AD, 28 september 2020. 

Coronapatiënten hebben groot risico op overlijden na operatie 
 
Coronapatiënten hebben een meer dan tweeënhalf keer zo groot risico op overlijden na een 
operatie, als deze plaatsvindt in de eerste zes weken nadat zij positief zijn getest. Dat blijkt 
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uit een groot internationaal onderzoek, waar ook zeventien Nederlandse ziekenhuizen hebben 
deelgenomen. 
 
Operaties van patiënten die positief zijn getest zouden, indien mogelijk, minstens zeven weken 
moeten worden uitgesteld, aldus het Universitair Medisch Centrum Groningen. Wereldwijd 
deden meer dan 140.000 patiënten in bijna 1700 ziekenhuizen mee aan de studie. Bron: De 
Stentor, 10 maart 2021.  
 

UMCG: ‘Stel operatie coronapatiënt uit voor kleiner 
overlijdensrisico’ 

Coronapatiënten hebben een meer dan tweeënhalf keer zo groot risico op overlijden na een 
operatie, als deze plaatsvindt in de eerste zes weken nadat zij positief zijn getest. Dat blijkt 
uit een groot internationaal onderzoek, waar ook zeventien Nederlandse ziekenhuizen hebben 
deelgenomen. 

Operaties van patiënten die positief zijn getest zouden, indien mogelijk, minstens zeven weken 
moeten worden uitgesteld, aldus het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Al eerder was bekend dat een infectie met het coronavirus het overlijdensrisico bij operaties 
vergroot. Volgens de onderzoekers was er tot nu toe nog weinig bekend over hoe lang operaties 
uitgesteld zouden moeten worden. 

‘Beslissingen met betrekking tot het uitstellen van een operatie moeten voor elke patiënt apart 
worden gemaakt. De voordelen van een uitstel van minimaal zeven weken moeten worden 
afgewogen tegen de mogelijke risico’s van uitstel. Voor sommige urgente operaties, 
bijvoorbeeld voor gevorderde tumoren, kunnen chirurgen en patiënten besluiten dat de 
risico’s van uitstel niet gerechtvaardigd zijn’, zegt Schelto Kruijff, oncologisch chirurg in het 
UMCG. 

Wereldwijd deden meer dan 140.000 patiënten in bijna zeventienhonderd ziekenhuizen mee 
aan de studie. Bron: AD, 10 maart 2021. 
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Effecten avondklok en bezoekrestricties niet los te meten: 
‘Maar samen helpt het zo’n tien procent’ 

Ziekenhuizen en het RIVM zien ondanks een ‘stabilisatie’ geen ruimte voor snelle 
versoepelingen. De avondklok en bezoekregels moeten blijven om het virus te beteugelen, al 
is onduidelijk welk effect de maatregelen los van elkaar hebben.  

Dat zei Jaap van Dissel vanochtend in een vragenronde met Tweede Kamerleden. Volgens de 
voorzitter van het OMT blijkt uit diverse nieuwe metingen dat mensen gemiddeld veel minder 
contacten hebben dan normaal. ‘Dit past bij het effect van de avondklok en de bezoekregels.’ 
In bestaande modellen drukken die maatregelen de verspreiding van het virus met zo’n tien 
procent, maar de effecten van het huisarrest in avond en nacht en de strikte bezoekregels 
kunnen tot frustratie van diverse partijen in de Tweede Kamer niet los bepaald worden. Uit 
peilingen blijkt dat de regels goed worden nageleefd, maar steeds minder geliefd zijn.  

Maar snelle versoepelingen zitten er volgens het RIVM en de ziekenhuizen niet in. De 
epidemiologische situatie is momenteel breekbaar. De reproductiewaarde cirkelt rond de één 
- nieuwe varianten zitten iets daarboven, de klassieke coronavariant net eronder - dagelijks 
komen er gemiddeld ruim vierduizend infecties bij, het aantal coronapatiënten in 
ziekenhuizen is al weken stabiel hoog (nu 1960).  Nog altijd kan daardoor een vijfde van de 
operaties niet doorgaan door het grote aantal opgenomen covid-patiënten. De (semi-
)spoedzorg blijft overal overeind, meldde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk 
Acute Zorg.  Gemiddeld hebben ziekenhuizen door de coronadrukte nu eenentwintig procent 
minder operatiekamers. Wel wordt flink wat gemiste zorg nu alsnog ingehaald, zegt Kuipers. 
‘We hebben zo'n 3.500 duizend gevallen gemist, vooral van borstkanker en darmkanker. Maar 
we zijn bezig met een forse inhaalslag, ondanks covid. Wat dat betreft is het nu echt anders 
dan de eerste golf.’ Toen moest vrijwel alles wijken voor de coronapatiënten.  

Kuipers waarschuwt voor al te snelle verruimingen: ‘Ons IC-personeel vraagt zich ook af: in 
welke werkelijkheid leven we? Aan de ene kant volle IC-afdelingen en aan de andere kant de 
roep om terrassen snel te openen. Als je meer versoepelt kan het snel oplopen. Als je dat even 
uitstelt kom je in veel gunstiger vaarwater.’ Maar het kan ook nog meevallen als de vaccinaties 
snel opgeschroefd worden en als het mooier weer wordt - ‘dat zal ook invloed hebben’, zegt 
Kuipers.    

Volgens de modellen van het RIVM komt er in april of mei een nieuwe piek - de derde golf - al 
is de vraag wanneer precies en hoe hoog de top wordt. Volgens diverse grafieken kan het 
aantal bezette IC-bedden oplopen tot 1500 of zelfs 2000, maar de rekenmeesters benadrukken 
steeds dat er te veel onzekerheden zijn rond de vaccinaties en de varianten. Een van de 
prognoses laat bijvoorbeeld maar een minieme IC-stijging zien.  

‘Het is momenteel erg spannend wat we de komende tijd gaan zien’, zei Jaap van Dissel. ‘Er 
zijn nog steeds tegen de 100.000 besmettelijke personen, de Britse variant zet door en  is zo'n 
negenentwintig procent besmettelijker. Het is frustrerend.’ Het is ‘zonder meer gunstig’ dat de 
reproductiewaarde gemiddeld onder de één ligt, maar de vooruitzichten zijn niettemin 
'somber’, zegt Van Dissel: ‘Wetende dat de r-waarde van die variant boven de één ligt en deze 
het gaat overnemen. De situatie is eigenlijk heel kwetsbaar.’ 

De RIVM-directeur wijst er wel op dat met basismaatregelen nog veel meer winst te halen is: 
zo stelt nog slechts zesendertig procent van de mensen met klachten zich te laten testen, en 
maar vijftig procent blijft thuis in dat geval. ‘Meest effectieve maatregelen zijn toch die 
basisregels. Als die beter nageleefd worden, zou je spectaculaire dalingen zien. Dus die oproep 
wil ik doen. Thuis blijven bij klachten, laten testen dan, handen wassen.’ Bron: AD, 10 maart 
2021. 
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Onderzoek door de politie nadat een heftruck een man aanreed, zaterdagavond op Urk. © 
ProNews  
 
 

Lucas (24) weigerde voor heftruckincident groep jongens 
toegang tot jeugdhonk op Urk: ‘Vraag of hij ooit weer kan 
lopen’ 

De 24-jarige Lucas Vlot en zijn vrienden weigerden zaterdagavond op Urk een groep 
plaatsgenoten die bij hun jeugdhonk naar binnen wilden. Even later komt er een groep terug 
en wordt hij aangereden door een heftruck. ‘Het is de vraag of hij ooit nog kan lopen’, zegt zijn 
broer Cornelis Vlot. 

Op het industrieterrein van Urk komen afgelopen zaterdagavond meerdere groepen jonge 
mannen bij elkaar. Ook Lucas (24) zit met wat vrienden in een tot café omgebouwde ruimte 
bij een bedrijf. Het is gezellig, tot er wat jonge mannen uit Urk ook naar binnen willen en op 
de deur kloppen. Ze zijn luidruchtig, bedreigen de jongens en daarom doen ze de deur snel 
weer op slot. Bron: De Stentor, 10 maart 2021.  

Ontwikkelingslanden zijn niet in staat om te vaccineren 

Ontwikkelingslanden zijn niet in staat hun bevolking in te enten omdat farmaceutische 
bedrijven een monopolie hebben op het coronavaccin. Dat stellen zo’n honderd landen en 
hulporganisaties, die pleiten voor tijdelijke opschorting van de patenten. Farmaceuten én rijke 
landen zien dat echter niet zitten. 

De Europese Unie, Groot-Brittannië, de VS en een aantal andere rijke landen blokkeren het 
voorstel. Zij scharen zich achter de farmaceutische bedrijven, die claimen dat ze recht hebben 
op het monopolie, omdat ze veel geld in de snelle ontwikkeling van het vaccin geïnvesteerd 
hebben. 
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Dat klopt niet, stelt Esmé Berkhout van Oxfam Novib. ,,Niet alleen de farmaceuten, ook 
overheden hebben miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van het vaccin. Dat is publiek 
geld, dus die bedrijven zouden hun kennis moeten delen.’ Bron: De Stentor, 10 maart 2021.  

 

 

© AFP — Een ziekenhuismedewerker kreeg dinsdag een vaccin tegen corona in het Jabra 
ziekenhuis in Khartoum, de hoofdstad van Soedan 

 

Schort patent op coronavaccins tijdelijk op om vaart te maken 
met inenten 

Ontwikkelingslanden zijn niet in staat hun bevolking in te enten omdat farmaceutische 
bedrijven een monopolie hebben op het coronavaccin. Dat stellen zo’n honderd landen en 
hulporganisaties, die pleiten voor tijdelijke opschorting van de patenten. Farmaceuten én rijke 
landen zien dat echter niet zitten. 

Een voorstel van India en Zuid-Afrika om patenten tijdelijk op te heffen zodat de productie 
flink omhoog kan, wordt vandaag besproken tijdens een top van de Wereldhandelsorganisatie 
(WTO). Het voorstel wordt gesteund door zo'n honderd landen, de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en tal van hulporganisaties, waaronder Artsen Zonder 
Grenzen. 
 
De Europese Unie, Groot-Brittannië, de VS en een aantal andere rijke landen blokkeren het 
voorstel echter. Zij scharen zich achter de farmaceutische bedrijven, die claimen dat ze recht 
hebben op het monopolie, omdat ze veel geld in de snelle ontwikkeling van het vaccin 
geïnvesteerd hebben. 

Dat klopt niet, stelt Esmé Berkhout van Oxfam Novib. ‘Niet alleen de farmaceuten, ook 
overheden hebben miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van het vaccin. Dat is publiek 
geld, dus die bedrijven zouden hun kennis moeten delen.’  

Volgens Berkhout zijn moderne fabrieken, ook in arme landen, wel degelijk in staat om de 
vaccins te maken. Daarnaast vindt ze dat de pandemie een extreme situatie is, waarin een 
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monopolie tijdelijk opgeheven zou moeten worden: ‘We zouden nu alles moeten doen om 
iedereen zo snel mogelijk te beschermen.’ 

Niet alleen de farmaceuten, ook overheden hebben miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van het vaccin. Dat is publiek geld, volgens Esmé Berkhout, Oxfam Novib 

 Komende tijd ontvangen arme landen meer coronavaccins van het COVAX-programma van 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar daarmee kan maximaal een vijfde van de 
bevolking voor het einde van het jaar geprikt worden, stelt Oxfam Novib.  

Het zou dan nog drie jaar duren voor iedereen op de wereld is gevaccineerd. ‘Dan kan hier 
iedereen genieten van de vrijheid, terwijl in andere landen mensen sterven aan corona.’ De 
economie van zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen is daar volgens haar niet bij 
gebaat. 

Het opschorten van patenten betekent niet dat de ontwikkelaars van de vaccins er niets aan 
verdienen, stelde directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in The Guardian. ‘Zoals tijdens de hiv-crisis, of in een 
oorlog, krijgen bedrijven royalties betaald voor hun producten.’ 

Volgens farmaceutische bedrijven zijn het niet hun patenten die belemmeren dat de bevolking 
van arme landen snel kan worden ingeënt. ‘De bottlenecks zijn de productiecapaciteit, de 
schaarste aan grondstoffen voor vaccins en de kennis om die te maken’, stelde 
directeur Thomas Cueni van de internationale handelsvereniging van farmaceutische 
bedrijven (IFPMA) gisteren. Volgens de farmaceuten zijn hun moderne vaccins veel 
ingewikkelder te maken dan bijvoorbeeld relatief simpele hiv-remmers, omdat ze honderden 
ingrediënten bevatten, zoals RNA. Bron: AD, 10 maart 2021. 

Recordtoename gasten vakantieparken 

Nederlandse vakantieparken hebben in de voorjaarsvakantie geprofiteerd van 
een recordtoename van gasten uit eigen land volgens boekingensite Parkvakanties.nl. 

De afgelopen krokusvakantie steeg het aantal Nederlandse bezoekers van vakantieparken in 
Nederland met 38 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt Parkvakanties.nl op basis 
van gegevens van vrijwel alle parken in ons land. Volgens oprichter Laurens Taekema is het 
nooit eerder voorgekomen dat het aantal binnenlandse gasten in deze periode van het jaar zo 
hard steeg. 

De regering draagt Nederlanders met het oog op de coronapandemie op om niet naar het 
buitenland te reizen als ze daar geen dringende reden voor hebben. Daar staat tegenover dat 
buitenlandse gasten amper nog naar Nederland kwamen. Dankzij de compensatie door 
Nederlandse gasten bleef de bezetting op 94 procent, wat min of meer gelijk is aan 
voorjaarsvakanties in voorgaande jaren. 

Ook afgelopen zomer hadden vakantieparken in Nederland aan klandizie uit eigen land geen 
gebrek, doordat reizen naar het buitenland erg onzeker was. Hij merkt dat Nederlanders door 
de wisselende coronaregels rond vakanties steeds meer op het laatste moment boeken. Bron: 
De Stentor, 10 maart 2021.  
 
 

Selfiehoekjes bij vaccinatielocaties 
 
Bij meerdere vaccinatielocaties zijn speciale 'selfiehoekjes' ingericht. Mensen kunnen daar 
voor of na hun vaccinatie een foto van zichzelf maken. Het gebeurde te vaak dat mensen een 
selfie maakten op het moment van vaccineren. 
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‘We hebben al snel geconstateerd dat er een behoefte is om selfies te maken. Maar dat kan 
niet tijdens het zetten van de prik. We willen geen opstoppingen en we willen niet dat mensen 
ongewenst in beeld komen’, aldus de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. 
Bron: De Stentor, 10 maart 2021.  
 
 

Britse variant is dodelijker dan de originele variant 
 
Britse coronavariant is volgens onderzoekers dodelijker dan originele variant. Dat blijkt uit 
een woensdag gepubliceerde studie in het Britse medische tijdschrift BMJ. Onderzoekers 
stellen dat mensen die besmet raken met de virusmutatie 30 tot 104 procent meer kans 
hebben om te overlijden aan de gevolgen van het virus dan personen die in aanraking komen 
met een andere coronavirusvariant. 
 
Binnen de onderzochte groep stierf 0,25 procent van de mensen het oorspronkelijke virus 
binnen 28 dagen; bij de Britse variant was dat 0,41 procent.  Bron: De Stentor, 10 maart 
2021.   
 
 

 
 

In Spanje, Italië en Frankrijk zijn tijdens lockdown veel minder 
baby’s geboren 

Door de lockdowns zijn in Spanje, Italië en Frankrijk veel minder baby's geboren. Veel jonge 
inwoners zouden het krijgen van kinderen uitstellen, onder meer door de slechte economische 
situatie.   

In Spanje, waar veertig procent van de inwoners onder de vijfentwintig jaar werkloos is, 
werden er in de tachtig jaar dat het aantal geboortes wordt bijgehouden nog nooit zo weinig 
geregistreerd. 
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Het Spaanse bureau voor de statistiek (INE) telde negen maanden na de eerste lockdowns 
23.226 geboortes. Dat is lager dan in welke maand dan ook sinds 1941, en ruim twintig 
procent minder dan in december 2019.  

Italië registreerde net als Spanje in december eenentwintig procent minder geboortes dan een 
jaar eerder. Het Zuid-Europese land telde in 2020 400.000 geboortes en bijna 650.000 
sterfgevallen. Het verschil tussen nieuw geboren en overleden Italianen is sinds 1918, ten 
tijde van de Spaanse griep, niet zo groot geweest. 

In Frankrijk is ook een sterke daling van het aantal geboortes vastgesteld. Afgelopen jaar was 
voor Frankrijk het jaar met de minste baby's (735.000) sinds de Tweede Wereldoorlog. Het 
aantal huwelijken dat in Frankrijk werd gesloten kelderde in 2020 met vierendertig procent.  

Ook in een aantal Amerikaanse staten, inclusief Californië en Florida, begint door veel lagere 
geboortecijfers de bevolking te krimpen. Bron: De Stentor, 10 maart 2021.  

Frankrijk brengt coronapatiënten naar België  

Frankrijk ziet zich genoodzaakt coronapatiënten naar België over te brengen. In sommige 
Franse regio's is de druk op ziekenhuizen te hoog, dat patiënten naar andere 
ziekenhuizen worden verplaatst. Volgens een regeringswoordvoerder is de situatie vooral in 
en rond Parijs, in de noordelijke kustregio en in het zuiden, 'zorgwekkend'.  Bron: De Stentor, 
19 maart 2021.    

Merck helpt Jansen 

Concurrent Merck schiet J&J nu te hulp, omdat de medicijnmaker de vraag niet kan 
bijbenen. Om te voorkomen dat de productie achter gaat lopen op het aantal bestellingen 
worden meer partners gezocht. J&J heeft de Amerikaanse overheid al laten weten deze maand 
van de beloofde 37 miljoen doses er 20 miljoen te leveren. Bron: De Stentor, 10 maart 2021.  

Radiologen Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis wil dat hun 

beroepsgroep wordt gevaccineerd 

Radiologen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg doen in een brandbrief een 
zeer dringend verzoek aan demissionair ministers De Jonge en Van Ark. Ze willen dat hun 
beroepsgroep heel snel gevaccineerd wordt en niet pas vanaf mei, als de ‘overige 
zorgmedewerkers’ op de rol staan voor een coronaprik. Bron: De Stentor, 10 maart 2021. 

Aantal coronapatiënten afgelopen etmaal gedaald 

Na twee dagen van stijgingen, is het aantal coronapatiënten in 
Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal gedaald. Het totale aantal opgenomen patiënten 
met Covid-19 is nu negentienhonderddertien, dat zijn er vijftig minder dan dinsdag, meldt het 
Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). 

Van hen liggen er vijfhonderdzestig op de intensive care, vier meer dan een dag eerder. Op 
de verpleegafdelingen liggen nu 1353 coronapatiënten, een afname van vierenvijftig 
afgelopen etmaal. 

Maandag en dinsdag nam het aantal opgenomen coronapatiënten toe, met respectievelijk 
vierenvijftig en achtenvijftig. De vijf dagen daarvoor was er juist iedere keer sprake van een 
daling. Het is LCPS gaat er al een aantal weken van uit dat het aantal patiënten in de 
ziekenhuizen de komende periode stijgt. Dat is het gevolg van de oprukkende 
besmettelijkere Britse variant van het coronavirus. Bron: De Stentor, 19 maart 2021. 
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Foto ter illustratie © EPA  
 
 

Man aangehouden die iedere avond in Utrecht dertien minuten 
lang op pan slaat als protest tegen avondklok 
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Aan de Monseigneur van de Weteringstraat in Utrecht is gisteravond een man aangehouden, 
omdat hij iedere avond dertien minuten lang met een pollepel op een pan slaat als protest 
tegen de avondklok. Veel buurtgenoten ervaren dit als geluidsoverlast.  

De uit Chili afkomstige man groeide op onder het bewind van de dictator Augusto Pinochet. 
Volgens zijn advocaat Brian Lokollo associeert de man de avondklok direct met wat hij daar 
heeft meegemaakt. Deze vorm van protesteren zou hij dan ook uit zijn vaderland hebben 
meegenomen. 

Volgens Lokollo zijn er zeker mensen die zich aan het protest storen, maar veel buurtbewoners 
zouden ook met hem sympathiseren. ‘Ik hoor zelfs dat een groep omwonenden vanavond met 
hem mee wil doen om hem bij te staan.’ 

De man werd tot nu toe twee keer beboet en zondagavond werden zijn pan en pollepel door 
de politie in beslag genomen. Het zit Lokollo vooral dwars dat in zijn ogen de politie niet de-
escalerend op heeft getreden, maar meteen over is gegaan tot het uitschrijven van boetes. ‘Ze 
hebben nooit voorgesteld even koffie met hem te gaan drinken of zo’, zegt hij.  

De man is inmiddels naar huis gezonden, maar krijgt mogelijk een gedragsaanwijzing. Toch 
is hij volgens Lokollo nog niet van plan te stoppen met zijn protest. ‘Ik heb wel voorgesteld of 
het misschien iets korter kan. Daar wilde hij wel over nadenken.’ Bron: AD, 19 maart 2021 

Panprotest loopt uit de hand: man opgepakt omdat hij elke 
avond enorme bak herrie maakt 

Elke avond slaat hij dertien minuten lang met een pollepel op een pan, bij wijze van 
avondklokprotest. De Chileen die dat doet in Utrecht is nu opgepakt voor geluidsoverlast, 
maar is niet van plan het kabaal te staken.  

De uit Chili afkomstige man groeide op onder het bewind van de dictator Augusto Pinochet. 
Volgens zijn advocaat Brian Lokollo associeert de man de avondklok direct met wat hij daar 
heeft meegemaakt. Deze vorm van protesteren zou hij dan ook uit zijn vaderland hebben 
meegenomen. 

Volgens Lokollo zijn er zeker mensen die zich aan het protest storen, maar veel buurtbewoners 
zouden ook met hem sympathiseren. ‘Ik hoor zelfs dat een groep omwonenden vanavond met 
hem mee wil doen om hem bij te staan.’ 

De man werd tot nu toe twee keer beboet en zondagavond werden zijn pan en pollepel door 
de politie in beslag genomen. Het zit Lokollo vooral dwars dat in zijn ogen de politie niet de-
escalerend opheeft getreden, maar meteen over is gegaan tot het uitschrijven van boetes. ‘Ze 
hebben nooit voorgesteld even koffie met hem te gaan drinken of zo’, zegt hij.  

De man is inmiddels naar huis gezonden, maar krijgt mogelijk een gedragsaanwijzing. Toch 
is hij volgens Lokollo nog niet van plan te stoppen met zijn protest. ‘Ik heb wel voorgesteld of 
het misschien iets korter kan. Daar wilde hij wel over nadenken. Bron: De Stentor, 10 maart 
2021. 

VS verdubbelt bestelling vaccins 

 De Verenigde Staten is van plan om de bestelling van coronavaccins waarvan slechts één 
prik volstaat te verdubbelen. President Biden wil nu tweehonderd miljoen doses van het 
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vaccin van Johnson & Johnson. De farmaceut heeft al een aanbetaling van een miljard dollar 
uit Washington ontvangen voor de eerste honderd miljoen doses. Bron: De Stentor, 10 maart 
2021. 

 

Overnachten op een vlot, in een boomhut of tipi. ,,Slaapplekken moeten voor mij het label ‘té 
gek’ kunnen dragen." © Renske Borst 
 

Slapen in een hangmat, boomhut of tipi: reisblogger Renske 
(29) laat zien wat we nog wel kunnen doen 

Bijna ieder weekend is ze eropuit, op zoek naar de leukste slaapplekken in Nederland en 
België. Volgens de Dordtse reisblogger Renske Borst (29) is er ondanks de beperkingen nog 
een hoop mogelijk. ‘Er zijn zoveel leuke dingen die je wél kunt doen.’ 

Zes jaar geleden begon Renske met het bijhouden van haar reiservaringen op haar 
blog Renske ontdekt de wereld en op haar gelijknamige account op Instagram. Inmiddels heeft 
ze twee boeken uitgebracht en volgen bijna vijftienduizend mensen haar op sociale media. ‘Ik 
wil laten zien dat dichtbij ook echt heel mooi is en ben steeds weer op zoek naar unieke locaties 
en accommodaties.’ Bron: De Stentor, 10 maart 2021.  

FNV schrijft aan kabinet dat NS personeel niet goed is 
toegerust om coronamaatregelen te handhaven 

Vakbond FNV laat het kabinet per brief weten dat NS-personeel niet goed is toegerust om de 
voor internationale reizigers geldende extra coronamaatregelen te handhaven. Reizigers uit 
hoogrisicogebieden moeten beschikken over een negatieve testuitslag en een 
quarantaineverklaring bij binnenkomst in Nederland.   

Het kabinet wil vervoerders deels verantwoordelijk maken voor de handhaving. 
Treinpersoneel zou de taak krijgen om reizigers zonder juiste of ontbrekende documenten op 
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te sporen en feitelijk te voorkomen dat deze reizigers Nederland binnenkomen, stelt de 
vakbond. Onmogelijk, klinkt het. 

Bij internationale treinen is bovendien sprake van een zogeheten open instapregime, waarbij 
dus alle deuren moeten worden gecontroleerd. Ook dat lijkt niet mogelijk. Stewards op 
internationale treinen hebben geen opsporingsbevoegdheid en in de inzet van boa's wordt niet 
voorzien. Ook de kennis over medische documenten ontbreekt. 

Ook zal het toezicht in de problemen komen als er meer of minder hoogrisicogebieden worden 
aangewezen. Het lukt NS niet om deze wijzigingen op tijd aan het personeel te verstrekken, 
waarschuwt FNV. Ook vreest FNV de kans op meer agressie tegen personeel bij de controle 
van reizigers. Bron: De Stentor, 10 maart 2021. 

Corona gaat tekeer in Oost-Nederland, explosie van 
besmettingen in Zwartewaterland 

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de drie veiligheidsregio’s in Oost-Nederland neemt 
fors toe. De afgelopen 24 uur zijn er meer besmettingen bijgekomen dan in de 24 uur daarvoor. 
Ook landelijk is een toename in de cijfers waar te nemen. In de gemeente Zwartewaterland is 
het aantal besmettingen verdubbeld ten opzichte van een dag eerder. 

In het hele land constateerde het RIVM in de afgelopen 24 uur 5330 nieuwe 
coronabesmettingen. Dat zijn er 1021 meer dan in de 24 uur daarvoor. 

In alle drie de veiligheidsregio’s in Oost-Nederland nam het aantal besmettingen toe naar in 
totaal 564. Een dag eerder lag dit aantal nog op 395 nieuwe besmettingen. Maandag betrof 
het nog 341 nieuwe positieve testen. 

De grootste stijging is waar te nemen in Veiligheidsregio IJsselland. Daar zijn er 217 nieuwe 
positieve tests bijgekomen, dat zijn er 84 meer dan in de 24 uur daarvoor. 

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 238 nieuwe besmettingen bij. 
Dat zijn er 39 meer dan in de 24 uur daarvoor. Acht gemeenten in dit deel van Gelderland 
hebben 30 tot 40 besmettingen per 100.000 inwoners. 

In de veiligheidsregio Flevoland zijn 109 nieuwe besmettingen gemeld, dat zijn er 46 meer dan 
in de 24 uur daarvoor. Het hoogste aantal besmettingen in Flevoland ligt de afgelopen 24 uur 
in de gemeente Zeewolde, met 35,3 positieve tests per 100.000 inwoners. Gisteren is nog een 
daling in het aantal besmettingen waargenomen, maar het virus laait nu weer op in de 
polderprovincie. 

Zwartewaterland is al dagenlang de koploper van Oost-Nederland als het gaat over het aantal 
geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners. De gemeente kleurt al de hele week 
donkerrood op de coronakaart. Het besmettingscijfer per 100.000 inwoners binnen de 
gemeente nam de afgelopen dag fors toe: van  61,7 op maandag naar  83,8 gisteren. Vandaag 
was er sprake van ruim een verdubbeling: 171,9 besmettingen per 100.000 inwoners. Het 
afgelopen etmaal werden liefst 39 inwoners van de gemeente Zwartewaterland positief getest 
op het coronavirus, dat zijn er 20 meer dan gisteren. 

Twee gemeenten kleurden gisteren nog het veilige grijs op de coronakaart: Lelystad en Urk. In 
de laatstgenoemde gemeente worden al dagenlang amper mensen positief getest op corona. 
De grijze status behoudt Urk vandaag ook. De vissersgemeente wordt nu vergezeld door Putten 
en Staphorst, in beide gemeenten is het afgelopen etmaal slechts één inwoner positief getest. 
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Lelystad schiet door 22 nieuwe besmettingen weer in het oranje. Bron: De Stentor, 10 maart 
2021. 

 

Als je Ria van Ham (107) vraagt hoe het met haar gaat na corona zegt ze ‘Nou, best goed 
hoor!’ © Frank Jansen  
 

107-jarige Ria vocht als kind al voor haar bestaan, nu 
overleeft ze corona: ‘Bloeddruk van jong meisje’ 

Als kind heeft Ria van Ham, 107 jaar geleden geboren in de Haagse Archipelbuurt, al moeten 
vechten voor haar bestaan. Nu heeft zelfs corona haar er niet onder gekregen. Als tweede 
vrouw van die leeftijd in Nederland. 

Het verhaal van de gesoigneerde Ria van Ham begint in de Haagse Archipelbuurt, 107 jaar 
geleden. Een prachtige buurt, toen al. Toch is het gesternte waaronder ze wordt geboren niet 
alleen maar mooi. Op jonge leeftijd heeft Ria te maken met een gescheiden moeder en een 
pleegvader die bepaald niet aardig voor haar was. Ria werd ondergebracht in een kostschool. 
Bron: De AD, 10 maart 2021. 

In Frankrijk bezetten demonstranten theaters  

Betogers hebben theaters in Frankrijk bezet uit protest tegen de maandenlange sluiting op 
grond van coronamaatregelen. Na een protestmars in de hoofdstad drongen naar 
schatting vijftig betogers het bekende Parijse theater Odéon binnen en weigeren het te 
verlaten. Gisteren al werden in het oosten van Parijs, Chateauroux, Nantes, Pau en 
Straatsburg theaters bezet uit protest tegen de coronamaatregelen.  
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© AFP — Betogers bezetten het theater Graslin in Nantes. 

Massaal in verzet tegen coronaboete 

Mensen die de coronaregels overtraden en daarvoor een boete kregen, kwamen afgelopen jaar 
massaal in verzet. Het gaat om ruim zevenduizend mensen, meer dan dertig procent van 
iedereen, die een coronaboete kreeg. 

Agenten en toezichthouders schreven vorig jaar in totaal 36.000 bekeuringen uit voor het niet 
naleven van de coronaregels, blijkt uit de jaarcijfers van het Openbaar Ministerie. Zo’n 22.000 
mensen hebben inmiddels hun geldboete binnen. De overige 14.000 bekeuringen zijn nog in 
behandeling. Het OM wil daarvoor bijvoorbeeld nog aanvullende informatie hebben om ze 
beter te kunnen beoordelen.  

 

Beeld ter illustratie. Boa's. © Hollandse Hoogte / ANP  
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De meeste Nederlanders accepteren normaal gesproken de zogenoemde strafbeschikkingen 
van het OM zonder morren, maar bij de coronaboetes ligt dat duidelijk anders. Ruim 
zevenduizend mensen gingen ertegen in verzet. Dat is meer dan dertig procent van de mensen 
die een coronaboete kreeg. Bij andere opgelegde strafbeschikkingen is dat percentage 11 
procent, aldus het OM. 

Dat zoveel mensen bezwaar aantekenen, had tot oktober vooral te maken met de hoogte van 
de boete en het strafblad dat een overtreding toen ook nog opleverde, denken het OM en 
advocaten die bezwaarmakers juridisch hebben bijgestaan. Aanvankelijk moest er 390 euro 
worden afgetikt. Nadat daar forse kritiek op kwam, ook in de Tweede Kamer, is dat bedrag 
verlaagd naar 95 euro en levert het ook geen strafblad meer op. ‘In het begin was er ook veel 
onduidelijk over wat wel en niet mocht en waren de verschillen per regio groot’, zegt Frank 
van Ardenne die meerdere corona-overtreders bijstaat. 

 

Stadsgids en Rotterdamambassadeur Willem van Wijk in gesprek met een bevriende 
handhaver. De gids bespreekt de maatregelen rond het dragen van mondkapjes, die ook gaan 
gelden voor de toeristen die hij rondleidt. © ANP  

 

Tot de zomer kwamen ongeveer drieduizend mensen in verzet. Toen was dat nog 20 procent 
van het totaal aantal uitgeschreven bekeuringen. In de tweede helft van het jaar kwamen nog 
eens vierduizend mensen in het verweer, terwijl het aantal opgelegde boetes halveerde. Tot de 
zomer deelde het OM ruim 15.000 strafbeschikkingen uit, daarna kwamen er nog maar 
zevenduizend bij (tot eind 2020).   

Volgens het OM heeft de verlaging van de boete per oktober voor een stortvloed aan nieuwe 
bezwaren gezorgd in het tweede deel van het jaar. Veel mensen die al een boete op zak hadden 
van 390 euro, wilden ook dat hun bedrag werd verlaagd. Het ging om 1111 zaken die zijn 
toegekend. 

Maar dat verklaart mogelijk niet alles. Advocaat Janbart Kalk, die ook enkele 
coronaovertreders bijstaat, kan zich goed voorstellen dat het verzet nog steeds fors is. ‘De 
logica van de regels is voor veel mensen nog steeds volstrekt onduidelijk. Kijk naar de huidige 
maatregelen. Je mag wel alleen bij je ouders op bezoek, maar ze mogen niet samen op bezoek 
komen. Mensen krijgen zo het gevoel dat regels grenzen aan willekeur en zijn het er dan niet 
mee eens als zij daarvoor worden beboet.’ 

Een coronaboete aanvechten kan zeker lonen. Het OM seponeerde ongeveer zelf de helft van 
de 2771 verzetschriften die inmiddels zijn beoordeeld. Overigens zijn die volgens het OM vooral 
uit de beginperiode toen nog niet alle regels even duidelijk waren. 
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In 313 zaken is de zaak aangebracht bij een rechter. Een deel moet nog voorkomen, maar in 
de 165 rechtszaken volgde 35 keer een vrijspraak. Dat gebeurde onlangs nog bij een aantal 
jongeren ui Meppel en Hoogeveen, omdat handhavers niet eerst hadden gewaarschuwd.  Bron: 
AD, 10 maart 2021. 

 

© ANP XTRA   
 
 

Coronaboete jongeren Hoogeveen en Meppel onterecht, politie 
had eerst moeten waarschuwen 

De politie had niet direct een boete moeten opleggen, maar de jongeren eerst moeten 
waarschuwen. Dat oordeelde kantonrechter Marcel Wolters vandaag in de rechtbank in Assen 
over drie zaken van jongeren uit Meppel en Hoogeveen die in verzet zijn gegaan tegen de 
coronaboete van 390 euro die ze kregen opgelegd. Dat meldt Dagblad van het Noorden. 

Het was de eerste keer dat in de rechtbank in Assen rechtszaken zijn behandeld van mensen 
die het niet eens zijn met de boete die ze kregen voor het overtreden van de coronamaatregel 
uit de noodverordening. Een vierde zaak, tegen een 30-jarige man uit Hoogeveen, was op 
voorhand door het Openbaar Ministerie (OM) ingetrokken. Hij had in april een coronaboete 
gekregen voor een overtreding in de thuissituatie. Daarvoor had geen boete mogen gegeven, 
concludeerde het OM. Bron: AD, 10 november 2021. 

Coronaboete mag door papierversnipperaar, cafébazen 
opgelucht: ‘Er hing een zwaard boven mijn hoofd’ 

Voor een aantal horecabazen in Nederland is er licht in de duisternis. Boetes en 
dwangsommen vanwege het overtreden van coronaregels kunnen allemaal door de 
papierversnipperaar. Met dank aan de nieuwe coronawet. 

Boetes voor klanten die de polonaise liepen of waarschuwingen omdat er gezongen werd: ze 
kunnen allemaal worden weggegooid. Iedere ondernemer in de horeca is sinds 1 december 
weer begonnen met een schone lei. De nieuwe coronawet die op die dag  is ingegaan heeft in 
één klap een einde gemaakt aan alle oude boetes en dwangsommen. Ze zijn niet meer geldig 
omdat ze uitgedeeld zijn onder de oude regels en door de Veiligheidsregio's. Nu de nieuwe 
wet is ingegaan komt al het gezag hiervoor bij burgemeesters te liggen. Tussen de oude en 
nieuwe wet zit geen zogenaamde overgangsregeling. En dat maakt dus dat lopende zaken 
van voor 1 december vervallen.  Bron: AD, 9 december 2021.  
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Horeca ondernemer Bjorn van de Brug kan opgelucht ademhalen. © Sem Wijnhoven/DCI 
Media  
  

 

85 procent moet immuun zijn om einde te maken aan 

virusuitbraak 
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De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci zegt dat naar schatting zo'n 70 á 85 procent van 
de VS-bevolking immuun moet zijn om een einde aan de virusuitbraak te maken. Dat aantal 
zal mogelijk eind van de zomer of begin van de herfst worden gehaald, verwacht hij. 
 
De infectiedeskundige denkt dat zelfs al voor die tijd een terugkeer naar 'normaal' mogelijk is. 
Fauci zegt dat naarmate het vaccinatieprogramma vordert en de meeste zwakkeren zijn 
beschermd de overheidsmaatregelen kunnen worden opgeheven. ‘Je hoeft niet te wachten 
op complete groepsimmuniteit om een echt diepgaand effect te zien op wat je kunt doen.' 
 
Als tegengeluid waarschuwt Rochelle Walensky, directeur van het Centrum voor 
Ziektebestrijding, dat momenteel slecht zo'n tien procent van de Amerikaanse bevolking 
volledig is ingeënt. Naarmate meer mensen hun vaccinatie hebben gehad, rekent zij op 
versoepeling van de restricties. Bron: De Stentor, 10 maart 2021.  

 

Steun voor crisissteunpakket in VS  

De Amerikaanse president Biden heeft zijn eerste grote overwinning in het Congres te 
pakken. Het Huis van Afgevaardigden stemde vandaag in meerderheid voor 
het crisissteunpakket ter waarde van 1900 miljard dollar. Daarmee rest Biden alleen nog de 
taak zijn handtekening te zetten onder de wet. Dat gebeurt vrijdag. 
 
De miljarden zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins en medische hulpmiddelen, en ook 
voor financiële noodhulp aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt, aan bedrijven en 
aan lokale overheden. Biden moet voor 14 maart zijn handtekening zetten. Op die datum loopt 
de huidige werkloosheidsregeling af. Bron: De Stentor, 10 maart 2021.  

 

Tweede Kamer wil gratis zelftesten 

De Tweede Kamer wil dat de overheid gratis snelle zelftesten beschikbaar stelt, of die nu nodig 
zijn voor toegang tot evenementen of voor school en werk. Coronaminister De Jonge zegt dat 
de overheid daar 'heel fors aan wil meebetalen'. De kosten van een test moeten voor mensen 
in het onderwijs namelijk geen drempel vormen. 

Als het om evenementen gaat, wil het kabinet 'voorlopig' wel bijschieten, maar dat je over een 
tijdje 'een paar euro extra voor de bioscoop betaalt' om de kosten van een test te dekken, vindt 
de minister geen onlogische gedachte. ‘In de supermarkt verwacht ik wel echt dat mensen zelf 
gaan betalen', zegt De Jonge. Bron: De Stentor, 10 maart 2021. 

Smithsonian National Museum gaat flesje met coronavaccin 
opnemen in collectie 

Het Smithsonian’s National Museum of American History in Washington D.C. gaat het eerste 
flesje met coronavaccin dat in de Verenigde Staten werd toegediend opnemen in de collectie. 
De flacon zal worden tentoongesteld als onderdeel van een reeks voorwerpen uit de pandemie, 
meldt het museum op hun website. Bron: De Stentor, 10 maart 2021. 
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Malta sluit een maand alle scholen en niet-essentiële winkels 

Malta sluit vanaf donderdag een maand lang alle scholen en niet-essentiële winkels en 
diensten, kondigt premier Robert Abela aan. Verder wordt het reizen van het hoofdeiland naar 
Gozo beperkt, zijn georganiseerde sporten verboden en mogen er ook geen 
huwelijksfeesten meer plaatsvinden. Openbare samenkomsten zijn beperkt tot maximaal vier 
mensen. Planbare medische ingrepen worden vanaf zaterdag gestaakt om artsen en 
verplegers op Covid-afdelingen in te zetten. De strengere maatregelen blijven zeker tot 11 april 
van kracht. Bron: De Stentor, 10 maart 2021.  

Twee vaccinatielocaties gesloten vanwege de storm  

Twee vaccinatielocaties in het noorden van Noord-Holland blijven donderdag dicht 
vanwege de verwachte storm. Hetzelfde geldt voor de prikstraten in Alkmaar en Middenmeer. 
Daar staan tenten waarin mensen gevaccineerd worden. 

GGD Hollands Noorden zegt dat de beslissing om te sluiten is genomen op advies 
van de verhuurder van de tenten. Ongeveer elfhonderd prikafspraken worden afgezegd. Alle 
mensen die een afspraak hadden, worden gebeld voor een nieuw prikmoment. 

In Zeeland is de teststraat in Vlissingen uit voorzorg dicht. Mensen die een afspraak hadden, 
kunnen zich in Goes laten testen. De vaccinatielocatie in Den Helder blijft wel open. Het KNMI 
verwacht windstoten tot honderdtien kilometer per uur Bron: De Stentor, 10 maart 2021. 
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Hardlopers hebben extra tijd om aan hun conditie te werken, want de twintigste editie van 
de Zwolse Halve Marathon is doorgeschoven naar 11 juni 2022. © archief/Frans Paalman 
 

Ook dit jaar streep door jubileumeditie van Zwolse Halve 
Marathon: ‘We doen het goed of we doen het niet’ 

De lustrumeditie van de Zwolse Halve Marathon gaat ook dit jaar niet door. Vanwege het 
coronavirus heeft de organisatie een streep gezet door het evenement dat voor zaterdag 12 
juni gepland stond. De twintigste editie heeft nu een nieuwe datum: 11 juni 2022. 

Lange tijd had Stichting Zwolse Halve Marathon goede hoop dat de twintigste editie dit jaar 
wél kon doorgaan. Toch blijkt dit niet haalbaar, zelfs niet op een alternatieve datum later in 
het jaar. De organisatie verwacht dat het ook dan niet mogelijk is om duizenden mensen in 
de Zwolse binnenstad te ontvangen. ‘We wilden het evenement graag organiseren, maar dan 
wel in zijn volle omvang. Dus niet aangepast’, zegt voorzitter Johan Nieuwland. ‘Het is een 
festival, voor de lopers én het publiek.’ 

Het besluit tot verplaatsing neemt de organisatie ‘met pijn in het hart’. De gezondheid van 
iedereen staat voorop, benadrukt Nieuwland. Aangezien dat nog niet volledig kan worden 
gegarandeerd, was er geen andere keuze. ‘Op dit moment wordt door de overheid nog niet 
aangegeven wat wel of niet kan, dus dat blijft onduidelijk. Ik vind dat wij wel duidelijkheid 
moeten scheppen naar de mensen.’ De reacties zijn, hoe vervelend het ook is, heel begripvol. 
‘We doen het goed of we doen het niet. Wij gunnen iedereen het festival en het feestje voor de 
stad Zwolle.’ 

Om toch contact te houden met de vele geïnteresseerden - voor de editie van 2019 waren er 
een kleine tienduizend deelnemers - denkt de organisatie na over verschillende initiatieven 
voor in de zomer. Daarna gaat de blik op 11 juni 2022, wanneer de jubileumeditie voor de 
derde keer op het programma staat. Dat hopen ze dan in Zwolle groots te kunnen vieren. ‘We 
willen volgend jaar echt uitpakken.’ Bron: De Stentor, 10 maart 2021.   
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EMA concludeert dat AstraZeneca in Oostenrijk niet voor 
problemen zorgde 

De Europese medicijnautoriteit EMA concludeert dat het vaccin van 
AstraZeneca in Oostenrijk niet voor problemen heeft gezorgd. Oostenrijk stopte de inentingen 
met de partij vaccins, die ook aan Nederland zijn geleverd, nadat een 49-jarige vrouw tien 
dagen na vaccinatie overleed ten gevolge van een ernstige bloedstolling 

Een 35-jarige vrouw is herstellende van een longembolie. Er waren nog twee soortgelijke 
incidenten. Volgens het EMA is dat niet uitzonderlijk, het komt overeen met het aantal 
incidenten onder de algemene bevolking. In Europa zijn drie miljoen mensen gevaccineerd 
met het AstraZeneca-vaccin. Tweeëntwintig  kregen trombose of een embolie 

De partij van AstraZeneca, bestaande uit één miljoen doses, is aan zeventien landen in de 
Europese Unie geleverd. Behalve Oostenrijk en Nederland zijn dat onder meer Frankrijk, 
Griekenland, Polen, Spanje en Zweden. Luxemburg, Estland, Letland en Litouwen hebben 
net als Oostenrijk de inentingen met de vaccins uit die partij voorlopig gestopt. Bron: De 
Stentor, 10 maart 2021.   
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Zesendertigduizend bekeuringen voor overtreding 
coronamaatregelen 

Politie en bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) hebben vorig jaar ruim 
zesendertigduizend bekeuringen uitgeschreven voor overtreding van de coronamaatregelen. 
Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). 

Na beoordeling door het OM is in iets meer dan tweeëntwintigduizend gevallen een boete 
opgelegd. Hiertegen kwamen ruim zevenduizend mensen in verzet, omdat ze het niet eens 
waren met de straf, dat is iets meer dan dertig procent. Normaal gaat zo'n elf procent van de 
mensen in verzet, aldus het OM. 

In 2020 heeft het OM iets meer dan vierhonderd coronagerelateerde misdrijfzaken in 
behandeling genomen. Het gaat dan vooral om verdachten die hoesten of spugen naar agenten 
of boa's waarbij ze beweren besmet te zijn met het coronavirus. Bijna driehonderd zaken zijn 
aan de rechter voorgelegd, meestal via een snelrechtprocedure. Bron: De Stentor, 11 maart 
2021.   

Verzekering ‘blokkeert’ voor John Kuipers uit Goor 
vrijwilligersritje naar corona-prikpost 

GOOR - John Kuipers (75) uit Goor dacht een goede daad te verrichten: hij wil als vrijwilliger 
mensen met een vervoersprobleem naar de coronaprikpost rijden. Maar zijn autoverzekeraar 
ligt dwars. Kuipers hekelt de zakelijke opstelling van Ditzo. ‘Niet echt een teken van 
maatschappelijk ondernemen’. 
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Kuipers las in Tubantia over een mevrouw die niet op eigen gelegenheid naar de prikpost kon. 
‘Dat vond ik echt heel triest. En ze zal niet de enige zijn.’ Daarom meldde Kuipers zich aan bij 
de vrijwilligersorganisatie Salud, om met zijn eigen auto mensen naar een dokter of de 
prikpost te rijden. Salud regelt dat via het project Automaatjes van de ANWB. De vrijwilligers 
krijgen dan dertig cent per kilometer. En daar zit het probleem. Bron: Tubantia, 10 maart 
2021. 
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‘Beste Buren, ik ben Mirthe Fernandes en woon ook aan de 
Kerkstraat in Goor’ 

GOOR - Documentairemaakster Mirthe Fernandes (24) en haar vriend Deem verhuisden ruim 
een jaar geleden van Utrecht naar de Kerkstraat in Goor. Ze wilden graag de straat en buren 
beter leren kennen. Een goede buur is beter dan een verre vriend, nietwaar?  

Maar, opeens stond het coronavirus voor de deur en zagen ze geen kans dat veilig te doen. 
Maar Mirthe zat niet bij de pakken neer. De nieuwbakken Goorse klom in de pen en 
bezorgde eerder deze maand in de Kerkstraat honderdtien brieven huis-aan-huis waarin zij 
en haar vriend zich voorstellen aan de buren. 

 

Mirthe Fernandes uit Goor is documentairemaakster en kwam vorig jaar in Goor wonen. Door 
corona kent ze haar buren nog steeds niet. En dus schrijft ze alle 110 een persoonlijke brief. © 
Cees Elzenga/hetoog.nl  
 
 
Mirthe: ‘We lopen eens in de zoveel tijd een rondje in de mooie omgeving en komen dan altijd 
door onze straat heen en terug. Terwijl ik steeds vaker door de straat wandelde kwamen er 
vragen in mij op. Wie wonen er eigenlijk achter de deuren in onze straat, wat zijn hun 
verhalen, wat vinden ze van de lockdown en hoe gaat het met ze? Om elkaar toch een beetje 
beter te leren kennen leek het mij leuk om dat te doen door het schrijven van brieven naar 
elkaar. Dat is creatief, veilig en op afstand.’ 

Ze voorzag de brieven van het opschrift ‘Beste Buren’ op de voorkant en zette er een wassen 
zegel op. Mirthe heeft inmiddels negen ‘heel mooie’ schriftelijke reacties teruggekregen. Mirthe 
Fernandes beantwoordt de reacties persoonlijk en denkt er over om van die brieven een 
documentaire te maken. Dat idee gaat ze verder uitwerken. 

Met haar afstudeerdocumentaire MIES over een vriendin won Mirthe Fernandes prijzen op 
diverse internationale filmfestivals. MIES werd in februari vorig jaar ook vertoond door 
Filmhuis Alleman in De Reggehof. Bron: Tubantia, 10 maart 2021.   

Agent in gezicht gestoken na aanspreken fietsers over 
avondklok  

GRONINGEN - Aan de Van Houtenlaan in Groningen is woensdagavond een agent ernstig 
gewond geraakt toen hij met een scherp voorwerp in zijn gezicht werd gestoken. Het slachtoffer 
is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. 



238 

 

Twee agenten kwamen even na 22 uur twee mannen op de fiets tegen. Ze spraken hen aan 
vanwege het overtreden van de avondklok. Een van de agenten werd meteen aangevallen. 
Tijdens de worsteling die ontstond raakte hij gewond. Volgens politiewoordvoerder Robert Jan 
Valkema is hij neergestoken. 

De twee verdachten gingen er te voet vandoor. De politie op zoek naar de twee ’witte jonge 
mannen’ rondom het Sterrebos en Kempkensberg. Verder signalement: donker gekleed, één 
met een opgerolde muts op en de ander met krullend haar en een rugzak. 

De politie roept via Burgernet ooggetuigen op zich te melden.  Bron: De Telegraaf, 11 maart 
2021.  
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Overschot vaccins wordt gedeeld met de rest van de wereld 

De Verenigde Staten gaan hun ingekochte doses coronavaccin delen met andere landen als 
de eigen bevolking is ingeënt, heeft de Amerikaanse president Joe 
Biden woensdagavond gezegd. 'Als we een overschot hebben, gaan we dat delen met de rest 
van de wereld', zei de president in het Witte Huis. 

‘Het virus kan niet worden gestopt door een hek, ongeacht hoe hoog dat hek of die muur ook 
is’, aldus Biden. ‘Dus wij zijn pas veilig als de hele wereld veilig is.’ Biden zei daarop dat hij 
erop gericht is om eerst voor de Amerikanen te zorgen. ‘En dan kunnen we de rest van de 
wereld proberen te helpen.’ 

Biden liet weten dat hij zijn chef-coronazaken Jeff Zients en het ministerie van 
Volksgezondheid heeft opgedragen om 100 miljoen extra doses coronavaccin te bestellen 
bij farmaceut Johnson & Johnson. Bij dat vaccin, dat eind vorige maand door de Amerikaanse 
toezichthouder FDA op de markt gelaten werd, volstaat één dosis terwijl de vaccins van andere 
farmaceuten tweemaal moeten worden toegediend. 

President Biden heeft beloofd dat er in mei voldoende vaccins in de VS zijn voor alle 260 
miljoen meerderjarige Amerikanen. Het land heeft in totaal 328 miljoen inwoners. Tot dusver 
hebben de VS tot eind juli al een leverantie van in totaal 300 miljoen doses van zowel het 
Moderna als het Pfizer/BioNTech-vaccin verzekerd. Bron: AD 11 maart 2021. 
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GGD gaat mensen zonder klachten niet testen  

De GGD is niet van plan mensen zonder coronaklachten te gaan testen, bedoeld om ze met 
een testbewijs veiliger te kunnen laten deelnemen aan het sociale leven. Dat zegt GGD-
voorman André Rouvoet in Trouw. 

Volgens Rouvoet is de GGD-capaciteit primair bedoeld voor de bestrijding van het 
coronavirus. ‘De GGD is er voor de publieke gezondheid, daar ligt onze opdracht. Als er ergens 
uitbraken zijn, kunnen we risicogericht grootschalig testen. Ik waak ervoor dat we onze 
capaciteit gaan inzetten voor andere doelen dan de virusbestrijding’, aldus Rouvoet. 

De roep om sneltests klinkt steeds luider, omdat een negatieve test tijdelijk toegang zou 
kunnen geven tot een school, festival of voetbalstadion. Zo'n negatief testbewijs is alleen te 
verkrijgen via een testlocatie. Volgens Rouvoet zijn de teststraten van de GGD daarvoor niet 
bedoeld. Die zijn alleen voor mensen met klachten, stelt hij. ‘De taak om preventief te testen 
zonder aanvullende reden ligt primair bij het bedrijfsleven of het onderwijs en niet bij de GGD. 
Dat is zo met het kabinet besproken’, aldus Rouvoet. 

Hij zegt wel voorstander te zijn van het gebruik van sneltests om de samenleving te openen. ‘Er 
zijn ideeën met miljoenen sneltests per maand gericht op het openstellen van de samenleving. 
Naar mijn mening komt dat nog niet snel genoeg van de grond. Iedereen wil weer open, 
daarvoor kan testen zonder klachten wél nuttig zijn. Ik zou zeggen: maak daar werk van.’ 
Bron: AD, 11 maart 2021.  
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Verenigd Koninkrijk neemt tweede coronavaccin in gebruik 
 
Het Verenigd Koninkrijk gaat vanaf maandag ook burgers inenten met een tweede 
coronavaccin. Het middel van de universiteit van Oxford en de farmaceut AstraZeneca wordt 
volgens gezondheidsdienst NHS eerst geleverd aan een handjevol ziekenhuizen. Later in de 
week moeten ook honderden andere vaccinatiecentra de beschikking krijgen over het vaccin.  
 
Het Verenigd Koninkrijk begon vorige maand al burgers te vaccineren tegen het coronavirus. 
Het gaf toen als eerste land groen licht voor het gebruik van het vaccin van Pfizer en BioNtech, 
dat later ook door de EU is goedgekeurd. De NHS zegt met de ingebruikname van het middel 
van AstraZeneca weer een wereldprimeur te pakken te hebben. 
 
De Britse autoriteiten willen het aantal locaties waar wordt ingeënt de komende week fors 
uitbreiden. Het land beschikt nu over zo'n zevenhonderd vaccinatieposten. Daar moeten er 
volgens de NHS op korte termijn honderden bijkomen. Bron: Noord Hollands Dagblad, 10 
maart 2021. 
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Lepelaar, foto Robert Moeliker    

 

In Duitsland aantal nieuwe besmettingen opnieuw fors 

gestegen 

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat in de afgelopen 24 uur 
in Duitsland is vastgesteld, is opnieuw fors gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de 
Duitse evenknie van het RIVM, meldde donderdagochtend 14.356 nieuwe gevallen. 

Woensdag meldde het RKI nog ruim 9000 nieuwe besmettingen. Dat was meer dan een 
verdubbeling van het aantal van de dag ervoor. In Duitsland is het bijna wekelijks het geval 
dat de cijfers in en vlak na het weekend betrekkelijk laag liggen en vervolgens snel 
oplopen naarmate de week vordert. 

Met de nieuwe gevallen erbij zijn er in Duitsland sinds het begin van de pandemie 2.532.947 
gevallen van Covid-19 ontdekt. In 72.810 van die gevallen, kreeg de ziekte uiteindelijk een 
dodelijke afloop. In het afgelopen etmaal overleden er nog eens 321 personen in Duitsland 
aan de gevolgen van corona. Bron: AD, 11 maart 2021.  

 

Een grote groep Nederlandse artsen vindt dat er teveel 
nadruk wordt gelegd op de zorg 

Een aanzienlijke groep Nederlandse artsen vindt dat de overheid tijdens de coronacrisis 'te 
veel nadruk legt op de zorg en te weinig op andere maatschappelijke gebieden, zoals economie 
en onderwijs'.  
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Met die stelling is ruim vier op de tien van de ondervraagden (44 procent) het eens in een 
peiling van vakblad Medisch Contact. Een net iets grotere groep (47 procent) is het ermee 
oneens. Aan de enquête deden 6809 artsen, voormalige artsen en geneeskundestudenten mee. 

De jongste respondenten vinden het vaakst dat te veel nadruk op de zorg ligt, oudere artsen 
zijn daar vaker tevreden over. Dat artsen verdeeld zijn over de nadruk op de zorg, wil niet 
zeggen dat ze vinden dat het kabinet de coronacrisis slecht aanpakt. De grote meerderheid 
(81 procent) kan zich vinden in deze stelling over het kabinetsbeleid: ‘Niet alles gaat goed, 
maar ik bewonder hoe ze deze crisis bestrijden.’ Bron: AD, 11 maart 2021. 

 

 

Vraag naar zorg wordt minder 

De vraag naar personeel in de zorg lijkt wat af te vlakken. Volgens data van vacaturesite 
Indeed worden nog altijd veel vacatures geplaatst voor verzorgers in de individuele 
gezondheidszorg en verpleegkundigen, maar was er in februari wel sprake van een daling ten 
opzichte van een maand eerder. Verder concludeert Indeed dat de Nederlandse arbeidsmarkt 
in zijn geheel blijft herstellen. Bron: AD, 11 maart 2021. 
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Bijna helft basisscholen stuurt tenminste één klas naar huis 

Bijna de helft van de basisscholen (43 procent) heeft afgelopen week ten minste één klas naar 
huis moeten sturen wegens een coronabesmetting. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene 
Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 800 basisschooldirecteuren, waar de Volkskrant over 
schrijft 

Het testen van leerlingen en het doorgeven van de testuitslagen loopt ondertussen vertraging 
op, omdat kinderen vaak geen DigiD hebben. 

Toch is bijna negentig procent van de basisschooldirecteuren tevreden over de heropening van 
hun school, nu een maand geleden. Al blijken niet alle maatregelen even werkbaar. Met name 
afstand houden tussen leerkrachten en leerlingen en het werken in kleine, vaste groepjes 
('bubbels') is volgens schooldirecteuren bijna ondoenlijk. Het weren van ouders uit school en 
kinderen met verkoudheidsklachten thuis laten blijven gaat wel goed. Bron: AD, 11 maart 
2021.  

 

Laatste woorden   

Waarom hebben patiënten na corona nog zoveel lichamelijke klachten? 
Veel patiënten die corona hebben gehad, kampen daarna nog met gezondheidsklachten. Deze 
problemen kunnen zelfs nog maanden aanhouden. Hoe kan het dat deze personen zo moe zijn 
dat ze er niet bovenop komen? 

Veel coronapatiënten die de ziekte thuis uitziekten en niet in het ziekenhuis hebben gelegen, 
kampen maanden later nog steeds last met onder meer druk op de borst, vermoeidheid, 
hoofdpijn of kortademigheid. Dat blijkt uit een peiling van het Longfonds. 
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Vijfentachtig procent van de deelnemers - met een gemiddelde leeftijd van 53 - zegt voor de 
besmetting een goede conditie te hebben gehad. Maar zes procent vindt dat de gezondheid nu 
weer op peil is. Hoe kan dat?  

Het antwoord op deze vraag, lijkt niet zo makkelijk te beantwoorden. ‘We weten het eigenlijk 
nog niet zo goed. Er is nog vrij weinig over bekend’, zegt longarts Gert-Jan Braunstahl.  

‘Wat je ziet bij mensen die het coronavirus hebben gehad en in het ziekenhuis hebben gelegen, 
is dat de immuuncellen afzwakken. Ik kan mij voorstellen dat dit ook zo is bij mensen die niet 
in het ziekenhuis hebben gelegen. Hierdoor zijn ze dus langer ziek. Ook bij andere infecties 
van de longen zien we dat de klachten nog twee tot drie maanden aan kunnen houden.’  

Het coronavirus veroorzaakt longschade die soms na anderhalve maand nog aanwezig is. In 
Breda is een speciale nazorgpoli geopend om het effect van het coronavirus in kaart te 
brengen. 

Ook longarts Leon van den Toorn merkt dat er na een aantal patiënten met milde klachten na 
een aantal weken nog steeds klachten hebben. ‘In hoeverre dit een blijvend probleem is, weten 
we niet. Het kan ook een kwestie van uitzieken zijn, net zoals met de normale griep.’ 

Bij patiënten met corona die waren opgenomen in het ziekenhuis en na zes weken weer naar 
huis mochten, was schade aan de longen zichtbaar. Of die schade chronisch is, moet 
aanvullend onderzoek nog uitwijzen. 

Beide longartsen adviseren om bij hevige aanhoudende klachten contact op te nemen met de 
huisarts. ‘Als je bijvoorbeeld moeite hebt met traplopen of snel uitgeput bent, is het verstandig 
dat er een arts naar kijkt’, zegt van den Toorn.  

Om helemaal goed te revalideren van de klachten, kan er een revalidatieplan worden 
opgesteld. Revalidatie-arts in opleiding Laura Breij merkt dat de revalidatie over het algemeen 
langzamer gaat bij ouderen. ‘Wij zien dat de conditie achteruit is gegaan, spiermassa afneemt 
en mensen zijn afgevallen.’ 

‘Wij kijken wat de patiënten nodig hebben om hun leven weer op te pakken. Dit kan 
bijvoorbeeld door middel van fysiotherapie of een psycholoog. Ook goede voeding kan helpen 
om volledig te herstellen.’ Bron: RTL nieuws. 

 

Wordt vervolgd 

Enter, 11 maart 2021   


